
                                     Správa školského dekana    

Vypracovala: Mgr. Karmen Želinská, konseniorka GES;  
                               školská dekanka pre dobšinsko-rožňavsko- štítnicku dolinu                 

 

Vážení konventuáli, bratia a a sestry, 

Hneď v úvode tejto správy musím povedať, že takúto správu píšem prvý krát; prešlo už  veľa času 

odvtedy ako na seniorátnom konvente zaznela správa školského dekana. Ja dnes nepredkladám túto 

správu  ako odborníčka na školstvo či školskú tématiku; nie som vyštudovaná pedagogička ani 

metodologička, preto moja správa nebude obsahovať odborné údaje a terminológiu, ktorá sa používa 

v školstve. Napriek tomu však nie som v školstve žiadny nováčik; mám v školstve odpracovaných už 

skoro 20 rokov a to hlavne čo sa týka vyučovania evanjelického náboženstva. A čo je podľa mňa 

najdôležitejšie pri práci s deťmi – musí nás to baviť a musíme sa chcieť ďalej vzdelávať a naberať 

nové nápady a myšlienky pre prácu s deťmi, aby tých 45 min. nebolo ani pre žiakov ani pre 

vyučujúcich, trápením.  

V roku 2019  som vykonala hospitáciu na 5. hodinách evanjelického náboženstva na ZŠ 

a jednu hodinu v MŠ. 

 Hospitácie som vykonala na týchto ZŠ a MŠ: 

1. ZŠ Eugena Ruffinyho Dobšiná; vyučujúci: Mgr. Radovan Gdovin 

Na tejto škole sa ev.náboženstvo vyučuje ako povinný predmet  v alternácii s etickou 

výchovou. Bola som na prvej vyučovacej hodine, prvého ročníka, kde v skupine bolo 

16 žiakov z 19. 

Zistený stav: vyučujúci učí podľa učebnice Chlebíček, ktorý je určený pre prvý ročník ZŠ. 

Preberané učivo ako aj chýbajúcich žiakov zapisuje do elektronickej triednej knihy. S učivom 

nemešká. 

Záver: Na tejto vyučovacej hodine vládla príjemná atmosféra; pokoj, poriadok; deti 

poslúchali a boli slušné, nevykrikovali, hlásili sa. Vyučujúci bol pokojný, venoval sa žiakom. 

Čo je dôležité: nesedel, stále sa  prechádzal pomedzi žiakov, oslovoval ich a vyvolával aj 

takých, ktorí sa nehlásili alebo sa na chvíľku zabavili niečím iným. 

Prijaté opatrenia: nasledujúca kontrola v budúcom školskom roku.  

 

2. ZŠ s materskou školou Vlachovo; vyučujúca: Mgr. Martina Gdovinová 

Na tejto škole som vykonala hospitáciu v Materskej škole, kde sa ev.náboženstvo 

vyučuje ako nepovinný predmet, poobede od 15:00; v skupine bolo práve 11 detí z 13. 

Zistený stav: vyučujúca má vytvorený časovo-tematický plán. Má veľmi pokoný a láskavý 

prístup k deťom  a je vidieť, že tieto deti dobre pozná, lebo vie, ktoré deti nemôžu spolu 

sedieť, lebo vyrušujú. Vyučujúca vie ako na neposedné deti a vždy sa snažila upútať ich 

pozornosť a samozrejme pristúpiť k nim bližšie a upokojiť ich pohladením. Viedla ich k tomu, 

aby sa neprekrikovali, ale keď chcú sa niečo opýtať alebo odpovedali na otázky, tak im vždy 

prízvukovala: nekričíme: hlásime sa. 

Záver: na tejto hodine vládla príjemná, veselá, hravá a detská atmosféra. Vyučujúca bola 

pokojná a deťom sa venovala. Na chodbe školy má vyučujúca k dispozícii nástenku, kde dáva 

výkresy a dielka, ktoré vytvoria deti na vyučovacej hodine. 

Prijaté opatrenia: nasledujúca kontrola v budúcom školskom roku 



 

 

 

3. ZŠ Ochtiná; vyučujúci: Martin Dudáš 

Na tejto škole sa ev.náboženstvo vyučuje ako povinný predmet  v alternácii s etickou 

výchovou. Bola som na piatej vyučovacej hodine; ročníky 1-4; prítomných žiakov bolo 

3 z celkového počtu 4. 

Zistený stav: Vyučujúci postupuje pri vyučovaní podľa tém v učebniciach pre dané ročníky. 

Má pokojný a láskavý prístup k deťom. Preberané učivo i neprítomných žiakov zaznamenáva 

do triednej knihy. Priznám sa, že som mala obavy z tejto vyučujúcej hodiny, keď som videla 

zloženie triedy a od pani riaditeľky som sa dozvedela diagnózy týchto detí– no bola som 

príjemne prekvapená z prístupu vyučujúceho k týmto trom deťom. Musím pochváliť 

vyučujúceho za jeho vtipné vsuvky, ktoré vznikali pri napr. zlom slovoslede alebo 

skomolenom slove, ale deti sa pousmiali a pracovali ďalej.  

Záver: Na tejto vyučovacej hodine vládla príjemná a pokojná atmosféra. Deti boli prevažne 

pokojné, dávali pozor, hlásili sa, nevykrikovali.  

Prijaté opatrenia:  nasledujúca kontrola v budúcom školskom roku 

 

4. ZŠ  Zlatá 2, Rožňava; vyučujúca: Mgr. Ľubica Olejárová 

Na tejto škole sa ev.náboženstvo vyučuje ako povinný predmet  v alternácii s etickou 

výchovou. Bola som na šiestej  vyučovacej hodine; v spojených ročníkoch 1-4; 

prítomných žiakov bolo 9 z celkového počtu 12. 

Zistený stav:  Vyučujúca má vytvorený časovo –tematický plán, ktorý je so súhlasom vedenia 

školy upravený pre celú skupinu; teda v tomto pláne sa nachádza učivo pre 1.,2.,3.,4. ročník. 

Preberané učivo ako aj neprítomných žiakov zaznamenáva do elektronickej triednej knihy. 

Záver:  Na tejto vyučovacej hodine bola príjemná a pokojná atmosféra. Deti boli pokojné, 

tiché, pracovali podľa pokynov vyučujúcej. Nevykrikovali, hlásili sa. Vyučujúca bola 

pokojná, chodila pomedzi deti, sledovala ako pracujú; pochválila i pohladila. Dokonca si 

dokázala vytvoriť i časovú rezervu nielen na opakovanie i preberanie tém k biblickej 

olympiáde.  

Prijaté opatrenia: nasledujúca kontrola v budúcom školskom roku. 

 

5. ZŠ  P.E. Dobšinského Slavošovce; Vyučujúca: Mgr. Viera Kmecová 

Na tejto škole sa ev.náboženstvo vyučuje ako povinný predmet  v alternácii s etickou 

výchovou. Na tejto škole som vykonala hospitáciu na dvoch vyučovacích hodinách 

a to: a) prvej vyučovacej hodiny v spojených ročníkoch 3 – 4 kde prítomných žiakov 

bolo 10 z 15;  b) druhej vyučovacej hodiny v ročníku druhom, kde prítomných bolo 18 

žiakov z 21.  

a) prvá  vyučovacia  hodina  v spojených ročníkoch 3 – 4 

Zistený stav: Vyučujúca má vytvorený TVVP, ktorý je určený pre 4.ročník, keďže v tejto 

skupine prevládajú štvrtáci. Pani riaditeľka však  uviedla, že TVVP nevypracováva 

vyučujúca ale pripravujú ho asistenti Bc.Július Lalík s manželkou. Po nahliadnutí do 

TVVP som zistila, že vyučujúca výrazne mešká s učivom, pretože učí  marcové učivo a už 

je koniec apríla. Keď som ju na to upozornila, povedala, že je to najmä preto, lebo sú to 

deti rómske, ktoré sú zaostalejšie, pomalšie a s rôznymi diagnózami. Vyučujúca ma 

ubezpečovala, že učivo doberie; ja však o tom vážne pochybujem, pretože na tejto 



vyučovacej hodine  sa nového učiva ani len nedotkla. Preberané učivo ako aj 

neprítomných žiakov do elektronickej triednej knihy zapisovala p. asistentka Lalíková.  

                Záver: Atmosféra na hodine bola pokojná, miestami sa deti až nudili. Pokojná atmosféra,  

podľa vyjadrenia pani riaditeľky, bola preto, lebo sme tam boli my dve. Inak žiaci neposlúchajú 

a nerešpektujú vyučujúcu. Vyučujúca bola pokojná, chodila pomedzi žiakov; čo by som však 

odporúčala je: všímať si celú triedu, nie len jednu skupinku žiakov. 

            Prijaté opatrenia: Z rozhovoru  medzi p. riaditeľkou, mnou a vyučujúcou vzišlo niekoľko  

opatrení a odporúčaní pre vyučujúcu, ktoré vyučujúca dostala a bude sa snažiť podľa nich učiť. 

b) druhá  vyučovacia  hodina  v ročníku druhom 

Zistený stav: Vyučujúca má vytvorený TVVP, ktorý som však nevidela, pretože  ho 

nemala so sebou. Keď som však nahliadla do môjho TVVP zistila som, že vyučujúca 

mešká s učivom asi 3 hodiny, čo sa ešte dá akceptovať i dobehnúť.  Pani riaditeľka však  

uviedla, že TVVP nevypracováva vyučujúca ale pripravujú ho asistenti Bc.Július Lalík 

s manželkou.  Preberané učivo  ako aj neprítomných žiakov do elektronickej triednej 

knihy zapisovala p. asistentka Lalíková.     

Záver: Atmosféra na hodine bola vcelku pokojná. Počas praktickej aktivity sa deti viac 

rozhovorili, čo sa však dá akceptovať, keďže sú to druháci. Vyučujúca bola pokojná, 

chodila pomedzi žiakov, no stačilo by, ak by sledovala prácu žiakov bez toho, aby im ešte 

do toho zasahovala akoby dovysvetľovávaním učiva.  

                    Prijaté opatrenia: Z rozhovoru  medzi p. riaditeľkou, mnou a vyučujúcou vzišlo  

niekoľko opatrení a odporúčaní pre vyučujúcu, ktorá sa bude snažiť podľa nich sa aj riadiť. 

 Vyjadrenie vyučujúceho: Zistené nedostatky ma mrzia, budem sa ich snažiť napraviť, aj 

podľa prijatých opatrení 

 

Do konca tohto školského roka ešte navštívim tieto základné školy: ZŠ s materskou školou 

Nižná Slaná, ZŠ Štítnik, ZŠ Gemerská Poloma, jedna zo ZŠ v Rožňave s vyučujúcim ThDr. 

J.Olejárom, a opakovaná hospitácia na ZŠ v Slavošovciach. 

 

Vážení konventuáli, cieľom týchto hospitácií nebolo, nie je a ani nebude znevažovanie a prísna 

kontrola  práce vyučujúceho na evanjelickom náboženstve. Cieľom týchto hospitácií je pomôcť 

vyučujúcim, ktorým to ide menej, slabšie a potrebovali by nové nápady. I ja ako školská dekanka som 

nabrala mnoho nových nápadov a inšpirácie pre moju prácu s deťmi v MŠ i žiakmi na ZŠ. Cieľom 

týchto hospitácií je zistiť daný stav vyučovania, zodpovednú či trocha menej zodpovednú prípravu na 

vyučovanie.                My farári sme na školách vnímaní rôzne, pretože prídeme – odučíme si svoje – 

a ideme ďalej;  no som presvedčená o tom, že ak na školách učitelia i riaditelia uvidia, že sa naozaj 

i na tom náboženstve snažíme našim žiakom dané učivo vštepiť do mysle a dať im niečo so sebou 

naviac aj do srdca – tak nebudeme na školách vnímaní ako votrelci, ale ako rovnocenní partneri vo 

vyučovaní.   

 

  

      Vyšná Slaná, 5.3.2020                                                      Mgr. Karmen Želinská 

  

 

  


