Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základná škola , Slnečná 422, Spišský Štiavnik, PSČ 059 14
za školský rok 2008/2009

Predkladá:
Mgr. Peter Gömöry, riaditeľ školy
Prerokované v pedagogickej rade školy
dňa 08.10.2009
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy pri ZŠ Slnečná 422, Spišský Štiavnik
odporúča zriaďovateľovi
Obci Spišský Štiavnik
schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ Slnečná 422, Spišský Štiavnik
za školský rok 2008/2009

Ing.Adriana Šavelová
predsedníčka Rady školy
pri ZŠ Slnečná 422, Spišský Štiavnik

Stanovisko zriaďovateľa:
Obec Spišský Štiavnik
s ch v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ Slnečná 422, Spišský Štiavnik
za školský rok 2008/2009

........................................
za zriaďovateľa

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2008/2009

1.
a.) Základné identifikačné údaje o škole :
1. Názov školy : Základná škola Spišský Štiavnik
2. Adresa školy : Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik
3. Tel./fax : 052 7785614
4. Internetová a elektronická adresa školy : riaditel@zsspisskystiavnik.sk
5. Zriaďovateľ školy : Obec Spišský Štiavnik
6. Vedúci zamestnanci školy : riaditeľ školy : Mgr. Peter Gomory
zástupca riad. školy : Mgr. Mária Martinková
výchovná poradkyňa : Ing. Iveta Martinková
7. Rada školy : Predseda – Ing. Adriana Šavelová - pedagóg
Členovia – Mgr. Martina Mizerová – pedagóg
Ľubomír Kacvinský – prevádzkový prac.školy
Vladimíra Gallovičová – za rodičov
Andrea Jendrálová – za rodičov
Katarína Galovičová – za rodičov
Anna Dubňanská – za rodičov
Tibor Kišš – za obec
Ing. Daniel Martinko – za obec
Ján Koňa - za obec
Jozef Ferenčák – za obec
19.mája 2009 sa na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku uskutočnilo o 14,00
hodine výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Slnečná 422,
Spišský Štiavnik. Do výberového konania sa prihlásil jeden kandidát Mgr. Peter
Gömöry. Členmi výberovej komisie boli členovia rady školy, zástupca štátnej
školskej inšpekcie a zástupca Krajského školského úradu Prešov. Ospravedlnili sa
2 členovia rady školy. Mgr. Peter Gömöry prezentoval svoju koncepciu rozvoja
školy na ďalšie roky. Plným počtom hlasov - 11, bol zvolený do funkcie riaditeľa
Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik na funkčné obdobie 5 rokov.
Všetci prítomní zvolenému riaditeľovi zablahoželali a popriali veľa úspechov.
b.) Počet žiakov v školskom roku 2008/2009 - 310 na začiatku školského roka.
Počas školského roku prestúpil na tunajšiu ZŠ 1 žiak a prestúpilo na inú ZŠ alebo do
ŠZŠ 8 žiakov.
Na inú školu (ŠZŠ Sp.Štiavnik) prešli 4 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, z Detského domova Sp.Štiavnik sa odsťahovali 4 žiaci a prešli do iných ZŠ
Počet žiakov na konci šk.r. 2007/2008 – 303

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - 71
Z toho v špeciálnych triedach – 20 žiakov a 51 žiakov bolo individuálne integrovaných v bežných triedach ZŠ.
Počas školského roka prešiel zo špeciálnych tried na inú školu 1 žiak (odsťahoval sa
z Detského domova Spišský Štiavnik)
Počet žiakov v špeciálnych triedach na konci školského roku - 19

c.) Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka - 36
Z toho - nultý ročník – 15
prvý ročník - 21
Zápis do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2009/2010 :
Zápisu do prvého ročníka ZŠ sa zúčastnilo 52 žiakov. Po psychologickom vyšetrení
vydal riaditeľ školy rozhodnutie o zaradení do 1.ročníka 17 žiakom (1 trieda), do
nultého ročníka 31 žiakom (2 triedy) s informovaným súhlasom zákonných zástupcov
žiaka a do nultého ročníka Špeciálnej základnej školy v Spišskom Štiavniku boli
odporúčaní 4 žiaci

d.) Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí
na stredné školy:
Gymnáziá a stredné odborné školy ....................................................12 žiakov
SOU s maturitou ...................................................................................1 žiak
SOU bez maturity .................................................................................8 žiakov
Zaradení do pracovného pomeru ..........................................................7 žiakov
Spolu ...................................................................................................28 žiakov

e.) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2006/2007 :
V škole sa žiaci hodnotia podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov základných škôl, ktoré schválilo Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej
republiky dňa 25.5.1994 pod číslom 2489/1994-211 ako metodický materiál pre
učiteľa základnej školy s platnosťou od 1. septembra 1994.
Od 1. mája 2009 vstúpil do platnosti Metodický pokyn č.7/2009-R z 28. apríla 2009
na hodnotenie žiakov základnej školy.
Hodnotiaca pedagogická rada vyhodnocovala výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov
na svojich zasadnutiach každý štvrťrok školského roka 2008/2009.
Výchovno- vzdelávacie výsledky žiakov za 1. štvrťrok šk. r. 2008/2009 :
Prospelo : 283 žiakov
Neprospelo : 28 žiakov - z toho 5- prvý stupeň ZŠ, 23- druhý stupeň ZŠ
Znížená známka zo správania : 0 žiakov

Pochvala udelená riaditeľom školy : 18 žiakov
Pokarhania riaditeľa školy : 23 žiakov
Výchovno- vzdelávacie výsledky žiakov za 1. polrok šk. r. 2008/2009 :
Prospelo : 266 žiakov
Neprospelo : 40 žiakov – z toho 21 –prvý stupeň ZŠ, 19 – druhý stupeň ZŠ
Znížená známka zo správania : 12 žiakov - z toho 9 žiakov (2), 3 žiaci (3)
Pochvala udelená riaditeľom školy : 15 žiakov

Výchovno- vzdelávacie výsledky žiakov za 3. štvrťrok šk. r. 2008/2009 :
Prospelo : 274 žiakov
Neprospelo : 30 žiakov – z toho 17 –prvý stupeň ZŠ, 13– druhý stupeň ZŠ
Znížená známka zo správania : 0 žiakov
Pochvala udelená riaditeľom školy : 3 žiaci
Pokarhanie riaditeľa školy : 6 žiakov

Výchovno- vzdelávacie výsledky žiakov za 2. polrok šk. r. 2008/2009 :
Prospelo : 292 žiakov
Neprospelo : 18 žiakov – z toho 7 –prvý stupeň ZŠ, 4 – druhý stupeň ZŠ
1 žiaci vykonal v auguste 2009 komisionálnu skúšku, kde neprospel.
Znížená známka zo správania : 11 žiakov - z toho 9 žiakov (2), 1 žiak (3),
1 žiak (4)
Pochvala udelená riaditeľom školy : 17 žiakov
Pochvala udelená riaditeľom školy s knižnou odmenou : 23 žiakov

Školská dochádzka žiakov :
V školskom roku 2008/2009 vymeškali žiaci 25 568 vyučovacích hodín, z toho 16
151 hodín vymeškali Rómovia. Bez ospravedlnenia bolo vymeškaných 744 hodín.
Prevažnú väčšinu neospravedlnených absencií vykázali Rómovia.
Školská dochádzka sa v porovnaní s minulým školským rokom zlepšila o 341
vyučovacích hodín. Neospravedlnená absencia bola zvýšená o 226 vyučovacích hodín.

f.) Škola zabezpečuje základné vzdelanie.
Uplatňované učebné plány :
V školskom roku 2008/2009 sme vyučovali v 2.-4.ročníku a v 6.-9.ročníku podľa
Učebných plánov pre 1.až 9. ročník základných škôl schválených Ministerstvom
školstva Slovenskej republiky dňa 14.mája 2003 číslo 520/2003-41 s platnosťou od
1.septembra 2003.
V 1.ročníku a 5. ročníku sme vyučovali podľa Školského vzdelávacieho programu
ISCED 1 a ISCED 2 s platnosťou od 1.septembra 2008. Školský vzdelávací program
je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova
a vzdelávanie v škole.

Schválené varianty :
1. stupeň ZŠ
2.-4.ročník
6.-9.ročník
2. stupeň ZŠ

variant 1
variant 2

V špeciálnych triedach sa vyučovalo podľa učebných osnov pre špeciálne základné
školy.

g.) Počet zamestnancov školy :
Pedagogickí pracovníci – 26, z toho sú 2 rómski asistenti učiteľa a 1 učiteľka je
materskej dovolenke
Prevádzkoví pracovníci - 1 ekonómka-účtovníčka
- 1 pracovníčka PaM a 1 pracovníčka PaM na MD
- 1 kurič – údržbár
- 2 upratovačky
Kvalifikovanosť pedagogického zboru bola v školskom roku 2008/2009:
Na škole vyučovalo 16 kvalifikovaných učiteľov, 4 učitelia mali vysokoškolské
nepedagogické vzdelanie (Ing.) z toho 2 učitelia mali DPŠ a z toho jedna učiteľka
mala ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru prvého stupňa (Bc),
ďalší dvaja učitelia ukončili vysokoškolské štúdium 1.stupňa (Bc) a jeden učiteľ mal
stredoškolské vzdelanie, ktoré si zvyšoval štúdiom na vysokej škole v svojom
predmete
h.) Kvalifikačné predpoklady zamestnancov školy :
Kvalifikovanosť pedagogického zboru bola v šk.r. 2008/2009 .......... 78,26%
Plne kvalifikovaných pedagógov – 14
Učitelia s vysokoškolským nepedagogickým vzdelaním – 4 (ukončili DPŠ na
pedagogických fakultách, 1-ukončila bakalárske štúdium na pedagogickej fakulte))
Učitelia so stredoškolským vzdelaním - 3 ( v súčasnosti 3 študujú na Pedagogických
fakultách, 2 z nich už ukončili bakalárske štúdium na pedagogickej fakulte )
i.) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti :
-

športové a vedomostné súťaže
divadelné predstavenia – vianočné, Deň matiek
usporadúvanie Hornádskych hier
výstavky prác žiakov
súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu – vyhlasuje a vyhodnocuje starostka obce
poskytovanie priestorov školy na záujmové činnosti občanov obce – folklórny
súbor, športové aktivity, nácvik muzikálu so žiakmi strednej pedagogickej
školy...

j.) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená :
Škola je zapojená do
-

projektu PHARE na zvýšenie vedomostnej úrovne žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
projektu Škola podporujúca zdravie
projektu Podpora vedy – Astronómia – veda pre učiteľov a žiakov - projekt je
zameraný na fyziku a astronómiu
realizujeme tzv. Otvorenú školu, kde škola a rodičia tvoria komunitu, ktorá sa
podstatne častejšie stretáva a spolu rieši problémy. Škola je otvorená
všemožným mimoškolským aktivitám po celý týždeň, vrátane víkendov.

k.) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v
škole:
V školskom roku 2007/2008 bola na škole vykonaná inšpekčná činnosť v 3.
ročníkoch – vedomosti žiakov z matematiky. Na základe vyhodnotenia testov bola
úspešnosť žiakov školy v matematike 32,5%, čo je nevyhovujúca úroveň dosiahnutých
vzdelávacích výsledkov. Tento zlý stav môžeme pripísať slabej vedomostnej úrovni
rómskych žiakov a ich väčšiemu počtu.
Okrem toho bola vykonaná kontrola využitia vzdelávacích poukazov, kde neboli
zistené žiadne nedostatky.

l.) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy :
Vyučovanie sa v školskom roku 2008/2009 realizovalo v 19 triedach, pričom 3 triedy
boli predelené drevenou priečkou. Vyučovanie sa uskutočňovalo v jednosmennej
prevádzke okrem 2.B,2.C, 3.B a 4.B triedy, ktoré chodili do školy na smeny. Škola
nedisponuje veľkou telocvičňou. Telesná výchova sa učila na chodbách, na školskom
ihrisku. Malá telocvičňa bola prestavaná na triedu, pre nedostatok priestorov. Škola
má počítačovú učebňu, kde prebieha vyučovanie výpočtovej techniky a krúžky
výpočtovej techniky.
Pre nedostatok priestorov nedisponujeme kabinetmi na každý predmet. Okrem
kabinetu prírodopisu a fyziky sú učebné pomôcky jednotlivých predmetov uložené
v skriniach. Polovicu priestorov šatní sme prestavali na učebne a kuchynku. Do tried
sme zabezpečili vešiaky, kde si žiaci odkladajú zvršky. Od doby, keď sme zriadili
v triedach malé šatne, znížil sa počet krádeží v škole a prípady vandalizmu žiakov na
osobných veciach spolužiakov.
Zvýšená pozornosť sa venovala údržbe a zveľaďovaniu budovy školy a tým sme sa
snažili predchádzať havarijným stavom. Týmito opravami sa zlepšil estetický vzhľad
budovy školy a tried. Na zlepšenie materiálnych podmienok školy sa snažíme získať
prostriedky od zriaďovateľa , sponzorov, z vlastného rozpočtu a z prenájmu.
V auguste 2009 sa začala rekonštrukcia budovy školy - výmena okien, zateplenie,
fasáda a prestavba strechy. Súčasťou projektu je aj kompletné vybavenie počítačovej
miestnosti ( 20 počítačových zostáv, 20 stoličiek, 10 dvojstolov). Projekt je hradený
z európskych fondov. Rekonštrukcia má byť podľa zmluvy ukončená v júli 2010.
Ukončená bude v predstihu, do konca roku 2009.
Počas školského roku sme zakúpili do nových tried školský nábytok – skrine,

lavice, školičky, do niektorých tried katedry a vybavili sme 1 triedu interaktívnou
tabuľou.
V školskom roku 2008/2009 sa zvýšil objem učebných pomôcok, ktoré postupne
nakupujeme. V tomto trende budeme pokračovať aj budúcom školskom roku.
Nedostatok priestorov pociťuje škola aj preto, lebo v podnájme školy je aj
Špeciálna základná škola Spišský Štiavnik, ktorá využíva 3 triedy a 2 kabinety.
m.) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy :
Školský rok nie je totožný s účtovným rokom,
a hospodárení za rok 2008, tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

preto

Výkaz

o správe

Rok 2009 :
Rozpočet ZŠ na rok 2009 :
Spolu – 415636 €
610 –
251390 €
620 – 90246 €
630 - 74000 €
Mimorozpočtové financie pre ZŠ:
2157,60 € – vrátka polovice nájmu od ŠZŠ Sp.Štiavnik
1291,24€ – Projekt Popularizácia vedy – Astronomický ústav T. Lomnica
Vzdelávacie poukazy – 4469 € január – jún 2009
- 3170 € september – december 2009
Rozpočet školskej jedálne na rok 2009 :
Spolu : 46473 € Sk
610 20216 €
620 7503 €
630 18754 €
Mimorozpočtové financie pre ŠJ:
0,00 €
- Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – 0,00 €
- Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických
osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít – 0,00 €

n.) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia :
Vo výchovno – vzdelávacej a pedagogickej oblasti :
-

vzdelávame v metódach integrovaného tematického vyučovania (ITV)
venujeme osobitnú pozornosť žiakom zo znevýhodneného sociálneho
prostredia, deťom zmyslovo, mentálne a zdravotne postihnutým
- zabezpečujeme aplikáciu prevencie kriminality tak, aby bola integrálnou
súčasťou vých. – vzd. procesu
- vedieme žiakov k úcte k starším, slušnému správaniu v škole i na verejnosti,
ochrane majetku
- realizujeme výchovu k manželstvu a rodičovstvu vo výchovno – vzdelávacom
procese
- na škole pracovalo 17 záujmových útvarov
- na škole pracuje koordinátor prevencie závislostí. Škola plní Národný program
boja proti drogám.
- vytvorili sme Otvorenú školu, kde škola žiakovi neposkytuje len vzdelanie, ale
žiak tu môže tráviť aj časť svojho voľného času. Je tu vytvorený priestor na
zábavu a šport pre žiakov i obyvateľov obce.
- venujeme veľkú pozornosť starostlivosti o nadaných žiakov, žiaci sa zúčastnili
vedomostných a športových súťaží, kde sme dosiahli aj prvé a popredné
miesta.
- na škole pracovalo 6 metodických orgánov
 Metodické združenie pre 0-tý- 2.ročník
 Metodické združenie pre 3.-4.ročník
 Metodické združenie pre prácu s integrovanými žiakmi
 Predmetová komisia prírodovedných predmetov
 Predmetová komisia Sj,Nj,Rj,Aj
 Predmetová komisia výchovných predmetov
MZ a PK sa pravidelne stretávali na plánovaných zasadnutiach, kde si vymieňali
skúsenosti a analyzovali nedostatky. Plány PK a MZ boli vypracované z plánu školy
a jednotlivé úlohy sa rozpracovali na dané podmienky komisie. Vedenie školy sa snaží
vytvárať čo najlepšie podmienky pre ich prácu. Počas školského roka pripravovali
žiakov na rôzne súťaže a reprezentovali školu na kultúrnych a spoločenských
podujatiach.
-

uskutočnil sa lyžiarsky kurz žiakov 7.roč.
končiaci žiaci si mohli vybrať strednú školu, na ktorej budú pokračovať vo
svojom vzdelávaní, pretože v tomto školskom roku ich prijali poväčšine na
obidve školy, na ktoré si podali prihlášku

Oblasť rozvoja ľudských zdrojov :
-

-

zlepšilo sa zabezpečenie kvalifikovaného vyučovania podľa vyhlášky MŠ SR
č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedag. pracovníkov
v znení neskorších predpisov
rozvíjame právne vedomie zamestnancov
zdokonalila sa zručnosť pedag. zamestnancov vo využívaní PC a edukačných
programov na CD

-

nabádame pedagógov k ďalšiemu vzdelávaniu
pokračujeme vo vzdelávaní koordinátora drogovej prevencie
nepodarilo sa nám získať bytovú jednotku pre pedagógov

Materiálno-technická oblasť :

-

Rozpočet školy sa delí na dve časti : originálna kompetencia obce – školská
jedáleň a prenesená kompetencia obce – ZŠ.
Napriek zlej finančnej situácii v školstve sme :
zabezpečili sme nový školský nábytok – lavice a stoličky, skrine
zakúpili sme interaktívnu tabuľu
zakúpili sme nové učebné pomôcky
zakúpili sme nové počítače, monitory, dataprojektor a notebook do počítačovej
učebne,
do školskej jedálne sme zakúpili ohrievače jedál
do kuchyne ŠJ sme zakúpili nové drezy
v areáli školy sme zasadili množstvo ihličnatých a listnatých stromčekov

o.) Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky :
- MONITOR 9
Výsledky našej školy boli nasledovné :

Priemerný počet bodov Priemerný počet bodov Porovnanie ZŠ Spišský
a priemerná
úspešnosť a priemerná úspešnosť v ZŠ Štiavnik s celoslovenským
v rámci
Slovenskej Spišský Štiavnik:
priemerom :
republiky :
Matematika

Slovenský
jazyk

Matematika

Slovenský
jazyk

Matematika

Slovenský
jazyk

53,01 %

61,37 %

70,80 %

76,7 %

sme lepší o
17,79 %

sme lepší o
15,33 %

Matematiku v našej škole napísalo na 100% 6 žiakov a slovenský jazyk malo 100% úspešnosť
5 žiakov. Všetkým gratulujeme a prajeme im, aby sa dostali na tie stredné školy, ktoré si
vybrali.

-

Vedomostné súťaže – prírodopis, zemepis, matematika
Branno-športové súťaže – stolný tenis, súťaž záchranárov CO, vybíjaná, futbal

-

Umelecko-estetické súťaže – Slovenský jazyk (recitačné súťaže), výtvarné
súťaže

- recitátorská súťaž Štolcova Hranovnica. 1. miesto a 3. miesto
- V obvodovom kole v malom futbale sa na súťaži v Hranovnici umiestnili naši starší
žiaci na 2. mieste.
- V okresnom finále stolného tenisu žiakov, naši žiaci získali 1. miesto a postúpili na
krajské kolo.
- V okresnom kole Dejepisnej olympiády, získali naši žiaci 1. miesto a 2. miesto.
- okresné kolo PYTAGORIÁDY - Naši žiaci boli úspešní v dvoch kategóriách. V
kategórii P3 sme získali 4. miesto. V kategórii P4 sme získali 11 miesto.
- V medzinárodnej matematickej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN 2009 boli
úspešnými dvaja žiaci – 1 žiak 100% a jeden žiak 83,3%.
- Hornádske hry 2008/2009 – Hranovnica :
Jednotlivci :
1. miesto vo vrhu guľou
2. miesto v žonglovaní s loptou
2. miesto v hode kriketovou loptičkou (dievčatá)
2. miesto v behu na 50 metrov
2. miesto v hode kriketovou loptičkou (chlapci)
Kolektívne športy :
Futbal - 1. miesto
Volejbal - 2. miesto
Vybíjaná - 4. miesto
V školskom roku 2008/2009 bol vyhlásený XIV. ročník medzinárodnej súťaže
výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2009, ktorý sa konal pri príležitosti
Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2009. Naši
žiaci 6.A triedy spolu s učiteľom výtvarnej výchovy a anglického jazyka Mgr.
Ladislavom Novotným vytvorili animovaný film s touto tématikou - STATENÁ
NOC. Poslali sme ho a čakali na výsledok. Ten sa dostavil v najlepšej možnej forme,
naša práca sa medzinárodnej porote zapáčila tak, že žiakom našej školy udelili
ocenenie. Toto ocenenie odovzdal 11. mája 2009 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

nášmu pedagógovi a žiakom 6.A triedy minister životného prostredia Slovenskej
republiky.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť :
-

-

vyučovanie TV ( problémom je aj vysoká dotácia hodín a tým nedostatok
priestorov na chodbe, či v telocvični, pretože TV má naraz aj niekoľko tried.
Vonkajšie ihriská sa v zime nedajú využívať.) Riešením by bolo vybudovanie
novej telocvične.
Cudzie jazyky – škola nedisponuje jazykovou učebňou
Chémia, fyzika, prírodopis – škola nedisponuje laboratóriom

p.) Úspešnosť prijímania žiakov na ďalšie štúdium :
Viď bod d.)

2.
a.) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole :
-

kapacitne škola nevyhovuje, preto boli 3 triedy predelené drevenou priečkou
vyučovalo sa v jednosmennej prevádzke, okrem 1.B,1.C, 2.B a 3.B
veľká prestávka trvá 20 minút a je po 2 vyučovacej hodine
malé prestávky trvajú 10 minút
na poobedňajšej smene sú vyučovacie hodiny skrátené o 5 minút, malé
prestávky trvajú 5 minút a veľká prestávka trvá 10 minút
v budove školy je školský bufet, kde si žiaci mohli zakúpiť mlieko, džús,
pečivo, ale aj učebné pomôcky
škola má školskú kuchyňu a jedáleň, kde žiaci i zamestnanci školy obedujú.

b.) Voľnočasové aktivity školy :
V školskom roku 2007/2008 pracovalo na škole 17 záujmových krúžkov, kde žiaci
zmysluplne trávili svoj voľný čas. 266 žiakov sa zapísalo do týchto záujmových
útvarov :
Počet záujmových krúžkov : 17
Spolu navštevovalo :
266 žiakov
Názov záujmového útvaru
Biblický krúžok
Bábkársky krúžok
Čitateľský 3.B
Čitateľský 2.A

Krúžok milovníkov kníh
Krúžok ruského jazyka
Krúžok šikovných rúk 1.C
Krúžok šikovných rúk 5.A
Literárny krúžok 1.B
Počítačový krúžok 4.A
Pohybové hry 2.C
Poľovnícky krúžok
Požiarnicky krúžok
Rozprávkový svet 4.B
Stolnotenisový krúžok
Turistický krúžok
Výtvarný krúžok
Žiaci absolvovali v týchto jednotlivých krúžkoch 60 vyučovacích hodín počas celého
školského roka.
c.) Spolupráca školy s rodičmi :
Spolupráca medzi školou a rodičmi je na uspokojivej úrovni. Problémom sú len
rodičia niektorých rómskych žiakov. Počas celého školského roka sme sa snažili viesť
dialóg medzi školou a rodičmi a to na schôdzach rodičovského združenia, ale často aj
počas prestávok, kedy rodičia navštevovali školu a riešili spolu s učiteľmi vzniknuté
problémy. Snažili sme sa vždy o riešenia, s ktorými by sme boli spokojní my, ale aj
rodičia a žiaci. Keďže väčšina učiteľov našej školy je z tunajšej obce, boli tieto
stretnutia často aj neformálne, i na ulici, kde sa aktuálne riešili otázky, ktoré trápili
pedagógov, či rodičov.
Sme radi ak vieme o problémoch, s ktorými sa stretávajú žiaci i rodičia. Často sme
riešili aj vzniknuté a pre žiakov nebezpečné situácie, do ktorých sa naši žiaci dostali
a ich rodičia o týchto problémoch ani nevedeli. Upozorňovali sme rodičov na každú
väčšiu odchýlku v správaní žiakov. Rodičia prejavili uspokojenie so včasným
podchytením problému.
V niektorých prípadoch sme žiaľ ťažko hľadali východisko, keďže rodičia alebo vôbec
nejavili záujem o svoje dieťa a jeho študijné výsledky a nenavštevovali školu a ak áno,
tak často atakovali učiteľov slovne aj fyzicky. Jedná sa hlavne o rodičov rómskych
žiakov.
Matkám rómskych žiakov nultého ročníka sme ponúkli možnosť zúčastňovať sa
vyučovania svojich detí a tak prispieť k ich lepšej adaptácii na školské prostredie.
Túto možnosť nevyužila ani jedna z matiek.
Spolupráca školy s rodičmi je zabezpečená prostredníctvom Rady rodičov, Združenia
rodičov, cez triednych učiteľov a osobným kontaktom. Škola v rámci projektu Škola
otvorená športu umožňuje rodičom športové vyžitie, organizuje cvičenia pre ženy.
Žiakom v hmotnej núdzi 2 krát do roka objednávame školské pomôcky a každodenne
zabezpečujeme stravu. Každý mesiac vyplácame motivačné príspevky, pre žiakov
v hmotnej núdzi.

d.) Vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými osobami,
ktoré sa na výchove v škole podieľajú :

-

-

Predpokladáme, že vzťahy medzi školou a žiakmi sú na dobrej úrovni. Ani
bývalí žiaci nezabúdajú na svoju ZŠ a oznamujú nám každý svoj úspech
a niekedy sa posťažujú aj na neúspechy.
Budovu školy využívajú obyvatelia obce aj na tréningy a zápasy hráčov
stolného tenisu, airobick žien z obce, a pod.
V školskom roku 2007/2008 obnovila naša škola spoluprácu so ZŠ v SlopniciČR. Koncom školského roku pracovníci našej školy navštívili túto družobnú
družobnú školu . Naši učitelia a učitelia zo ZŠ Sloupnice si navzájom vymenili
svoje skúsenosti. Deviataci z oboch škôl uskutočnili koncoročné školské výlety
do družobnej školy.
Mgr. Peter Gömöry
riaditeľ školy

