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Prerokované na pedagogickej rade dňa 14.11.2017
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy

schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Zlaté Klasy
za školský rok 2016/2017
Mgr. Adriana Petrovská
Predsedkyňa Rady školy pri ZŠ
Zlaté Klasy
Správa je vypracovaná v zmysle:
1.Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z.z.zo 16.12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z.z.
3. Správa bola vypracovaná na základe podkladov vedúcich MZ, PK, triednych učiteľov, vedúcich
záujmových krúžkov a ostatných pedagogických zamestnancov
Mgr. Etela Farkašová

V Zlatých Klasoch, 15.11. 2017

……………………………….
riaditeľka školy
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1. a/

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: Základná škola
Adresa školy: Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy
Telefón školy: 031 5692576
Fax školy:

031 5692576

Internetová adresa školy : www.zszlateklasy.net
Mail školy:

skola@zszlateklasy.net

Zriaďovateľ školy : Obec Zlaté Klasy
Poštová 55O
930 39 Zlaté Klasy
Vedenie školy:
Riaditeľka školy:

Mgr. Etela Farkašová

Zástupkyňa školy:

Mgr. Monika Keszőczeová

Rada školy
Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školy, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné
záujmy školy, žiakov a ich rodičov ako aj pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a
vzdelávania. Plní kontrolnú funkciu školy a vyjadruje sa k činnosti školy. Rada školy pri ZŠ,
Hlavná 25, 930 39 Zlaté Klasy 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 po voľbách dňa 06.07.2016.

Schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, o výsledkoch hospodárenia
školy a koncepciu rozvoja školy.
Rada školy :

11 členov

Predsedkyňa RŠ: /pedagogický zam./

Mgr. Adriana Petrovská

Pedagogický zamestnanec:

Ing. Katarína Pisarčíková

Správny zemestnanec:

Eva Hurtonyová

Rodičia:

Denisa Rigóová
Zdenka Mezeiová
Marcela Szikela
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Andrea Rigóová
Zástupcovia obce:

Mgr. Judita Fördösová
Mgr. Iboya Pöcz
Ing. Zuzana Bothová
Alžbeta Tóthová

Poradné orgány školy
Členovia MZ a PK pracovali počas školského roka podľa vopred schváleného plánu.
Stretávali sa na zasadnutiach 4-krát ročne. Ich činnosť bola zameraná na:
 prehodnotenie ŠkVP,

 plnenie TVVP,

 plnenie konkrétnych úloh školy,

 hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov,

 hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov začlenených žiakov,

 rozvoj čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti,

 zavádzanie aktivizujúcich, inovatívnych foriem práce do vyučovania,

 príprava žiakov 9. ročníka na Testovanie 9,

 príprava žiakov 5. ročníka na Testovanie 5,

 príprava žiakov na olympiády a školské súťaže,

 práca v záujmových útvaroch,

 realizácia výletov a exkurzií,

3

 príprava kultúrnych podujatí v škole.

b/ Počty žiakov školy
V školskom roku 2016/2017 bolo na škole 393 žiakov, z toho 201 dievčat.
Vyučovanie prebiehalo v 19 triedach. So špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
bolo 7 žiakov, z toho jeden žiak so zrakovým postihnutím, jeden žiak chorý a zdravotne
oslabený, dvaja žiaci s poruchou učenia , jeden žiak má narušenú komunikačnú schopnosť, a
jedna žiačka má mentálny postih. Žiaci boli individuálne integrovaní, rediagnostikovanie bolo
spravené v spolupráci s Centrom špeciálnopedagogického poradenstva v Dunajskej Strede.
Pedagogickí zamestnanci boli oboznámení s Metodickými pokynmi o výchove a
vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania na ZŠ a tak isto aj pokynmi na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania. Pre každého
žiaka bol vypracovaný IVP.

k 15. 9. 2016
nultý ročník
1. – 4. ročník

12 žiakov, z toho

5 dievčat

192 žiakov, z toho 101 dievčat

5. - 9. ročník

201 žiakov, z toho 100

dievčat

Spolu:

393 žiakov z toho 201 dievčat

k 15. 9. 2017
1. -4. ročník

189 žiakov, z toho

91 dievčat

5. – 9. ročník

216 žiakov, z toho

109 dievčat

Spolu:

405 žiakov, z toho

200 dievčat

Z celkového počtu je 20,25% žiakov z málopodnetného rodinného prostredia.
1.- 4. ročník neprospelo: 21 žiakov, z toho 11 dievčat, z toho 5 žiaci mali opravné skúšky.
5.- 9. ročník neprospelo: 83 žiakov, z toho 27 dievčat, z toho 28 žiakov malo opravné
skúšky.

Priemerný počet žiakov :
Priemerný počet žiakov :

1.- 4. ročník

22,62

5.- 9. ročník

20,30

1.- 9. ročník

21,33
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V školskom roku 2016/2017 pracovali 2 oddelenia ŠKD, počet zapísaných žiakov: 56
Priemer v ŠKD :

28,00

c/ Počet zapísaných žiakov do 1.ročníka: 48, z toho 26 dievčat, odklad 27,
nezaškolení v MŠ 8.
d/ Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach
9. ročník navštevovalo 16 žiakov. Umiestnenie bolo nasledovné :
Na 4 - ročné študijné odbory bolo prijatých 11 žiakov, na 3 - ročné učebné odbory bolo
prijatých 4 žiaci, na 5- ročné učebné odbory - hotelová akadémia bola prijatá 1 žiačka.
Žiaci 6. ročníka nevyužili možnosť študovať na 8 - ročnom gymnáziu.

e/ Hodnotenie a klasifikácia
1. - 4. ročník

Priemery známok z vyučovacích predmetov v jednotlivých ročníkoch
v šk. r. 2016/2017
trieda

SJL

ANJ

MAT

VLA

I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B
Priemer:

1,70
3,21
1,89
2,94
2,43
3,25
2,42
3,40
2,53

2,17
2,55
2,81
2,90
2,60

1,60
2,95
1,94
2,52
2,30
2,95
2,35
3,18
2,47

2,13
3,05
2,23
3,50
2,72

PDA/
PVO
1,30
2,60
1,89
2,89
2,09
3,05
2,19
3,09
2,38
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5. - 9. ročník

Priemery známok z vyučovacích predmetov v jednotlivých ročníkoch
v šk. r. 2016/2017

V. A
V. B
V. C
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII.A
VIII. B
IX.
Priemer:

SJL
2,46
3,35
4,71
3,43
4,10
2,80
4,04
3,50
4,79
2.50
3,56

ANJ
2,40
3,85
4,81
3,87
3,40
3,07
3,79
3,47
4,05
2,87
3,55

NEJ
3,23
3,76
4,58
2,81
3,59

DEJ
2,00
3,90
4,57
3,37
2,70
2,61
3,66
2,70
4,11
2,50
3,21

OBN
1,30
1,50
2,11
2,66
1,00
2,11
1,12
1,68

GEG
1,67
3,05
4,28
2,43
3,30
2,73
3,63
2,65
4,00
2,00
2,97

MAT
2,46
3,75
4,52
3,50
4,10
3,46
4,13
4,00
4,32
2,93
3,71

BIO
2,00
3,85
4,52
3,68
3,80
3,00
4,04
3,17
4,53
2,81
3,54

FYZ
3,50
4,00
3,03
3,83
3,29
3,74
2,68
3,43

CHE
2,80
3,88
3,47
4,11
2,56
3,36

Počet žiakov, ktorí mali povolenú komisionálnu skúšku: 33
Komisionálne skúšky sa konali 25.8 a 28. 8. 2017. Neprospeli 12 žiakov z toho 5 dievčat.
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Vedomostná úroveň žiakov zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky boli
preverované aj riaditeľskými testami. Výsledky boli nasledovné:

TRIEDA

SLOVENSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

I.A

91 %

89,7 %

I.B

48 %

72 %

II. A

81 %

66 %

II. B

71 %

59 %

III. A

56 %

51 %

III. B

43 %

59 %

IV. A

54 %

65 %

IV. B

50 %

50 %

V. A

54 %

64,4 %

V. B

37 %

39,6%

V. C

29 %

23 %

VI. A

41 %

42,6 %

VI. B

30 %

13,6 %

VII. A

49 %

58 %

VII. B

43 %

31 %

VIII. A

45 %

26 %

VIII. B

32 %

28 %

Vedúci predmetových komisií prijali opatrenia na zlepšenie výsledkov zo SJL, MAT.

Výsledky externých meraní Testovanie 9 - 2017
Trieda:

IX.

Počet žiakov

16

Z toho písalo

16

Matematika

Slovenský jazyk a

% v SR

literatura % v SR

56,42 %

61,20%

48,10 %

42,80 %

Priemerná
percentuálna
úspešnosť školy
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f/ Učebný plán uplatňovaný v šk. roku 2016/2017 na ZŠ
Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program: 3. - 9. ročník
Inovovaný vzdelávací program, inovovaný školský vzdelávací program: I. ročník od
01.09.2015
Na základe psychologického vyšetrenia a na žiadosť rodiča bol žiakom odporúčaný prestup
do ŠZŠ. Z prvého stupňa prešli 4 žiaci.

V školskom roku 2016/2017 bolo 9 integrovaných žiakov:

Ročník

Počet žiakov:

1.

1

2.

1

3.

1

6.

2

7.

3

8.

1

g/ Počet zamestnancov školy
zamestnanci ZŠ spolu:

33

pedagogickí zam:

24

kvalifikovaní:

24

z toho: nekvalifikovaní:
doplňujúci vzdel.:

0
0

vychovávatelky:

2

asistenti:

2

Nepedagogickí zamestnanci: 7
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Odbornosť vyučovania
I.stupeň:
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B

odborne
odborne
odborne
odborne
odborne
odborne
odborne
odborne

II.stupeň
SJL
100%

ANJ
100%

NEJ
100%

DEJ
100%

GEG
100%

MAT
75%

FYZ
0%

CHE
100%

I. stupeň, vychovávateľky

BIO
100%

TEH
50%

OBN
0%

VYV
100%

TEV
50%

HUV
70%

II. stupeň

P.č.

Meno, priezvisko, titul

Vzdelanie

P.č.

Meno, priezvisko, titul

Vzdelanie

1.

Eva Danisová, Mgr.

I. stupeň

12.

Veronika Mészárosová, Mgr.

SJL
MAT, TEV

2.

Gabriela Horsik, Mgr.
Tomáš Šípoš, Mgr.

I. stupeň, NEJ
1. stupeň

13.

Silvia Boháčová

14.

Adriana Petrovská, Mgr.
Daniel Závecký, Mgr.

SJL, DEJ
NBV

Mgr.Veronika Nagyová,MPH
Linda Bugárová, PaedDr.

ANJ
INF, DEJ

3.
4.

Andrea Bordášová, Ing.

SJL

15.

5.

Judita Nagyová, Mgr.

I. stupeň

16.

6.

Eva Bodóová, Mgr.

I. stupeň

17.

7.

Eleonóra Bartalosová, Mgr.

RUJ, GEG, ANJ

18.

Katarína Pisarčíková, Ing.

DPŠ, BIO

8.

Gabriela Hertelová, Mgr.

I. stupeň

19.

Gertrúda Lelkesová, Ing.

DPŠ,CHE

9.

Katarína Vlahyová

vychovávateľstvo

20.

Edita Soósová, Mgr.

I. stupeň, SJL

10.

Soňa Molnárová

vychovávateľstvo

21.

Artúr Farkaš, Mgr.
Monika Keszöczeová, Mgr.

II. stupeň ENV
II. stupeň ENV

11.

Veronika Nagyová, Mgr.

Etela Farkašová, Mgr.

RUJ, NEJ, DEJ

Miroslav Lošonský, Mgr.

MAT, FYZ

22.
23.
24.
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INF
100%

Na škole pracujú 2 asistentky: asistent učiteľa Žaneta Botlóová a pedagogický asistent
Kristína Nikoličová

h/ Vzdelávanie zamestnancov ZŠ
Priebeh vzdelávania:
Forma vzdelávania:

Počet vzdelávaných:

Pokračuje:

Ukončilo:

Kontinuálne vzdelávanie:

8

0

8

Rozširujúce štúdium:

1

1

0

IKT:

0

0

0

Funkčné vzdelávanie:

0

Funkčné inovačné vzdelávanie

0

0
0

0

Jednorázové semináre a metodické akcie:
Seminár pre učitelky ANJ

- 4 učiteľky

Seminár pre matematikárov I. st.

- 2 učiteľky

Seminár k šlabikáru

- 2 učiteľky

Stretnutie učiteľov TEV

- 1 učiteľ

Porada výchovných poradcov

- 1 učiteľka

Seminár pre vedúcich knižníc

- 1 učiteľka

Vedenie školy zabezpečovalo vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci pracovných
porád na tieto témy:
1. Pracovný a vnútorný poriadok

Mgr. Farkašová Etela

2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Ing. Andrea Bordášová

3. Prevencia šikanovania

Mgr. Edita Soósová

4. Školenie BOZP

Csaba Bíro

i/ Kultúrno – spoločenské aktivity 2016/2017
Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017
Európsky týždeň športu: „Pohybom ku zdraviu“
Ruský cirkus
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Deň zdravej výživy
Privítanie prvákov
Výchovný koncert – ZUŠ +„Medziľudské vzťahy, Environmentálna výchova,
Veselé noty, Zneužívanie moci, Hudba nás spája, Ja som dobrý remeselník, Prvá pomoc
Hallowen - ŠKD
Mikuláš pre 1. stupeň
Návšteva vianočných trhov pre žiakov v Bratislave
Návšteva divadelného predstavenia v Trnave /Zlatý kľúčik, Ostrov pokladov /
Návšteva divadelného predstavenia v Bratislave / Malý princ /
Maškarný ples
Tvorivé dielne
Deň Zeme
Medzinárodný deň Rómov XII –prehliadka talentov
Deň matiek
Spoločenské hry
Deň otvorených dverí
Prednášky: Manžeľstvo, rodina a dieťa , Priateľstvo, Ľudské práva v dějinách,
Beseda o nebezpečenstve a dôsledku toxikománie a AIDS
Výtvarné súťaže: Rodina a základné ľudské právo na život, Farebný svet Rómov,
Mladý záchranár, Namaľuj Vianoce
Návšteva Viedne pre učiteľov - prehliadka mesta
Dopravná výchova pre ŠKD
Besiedka pri príležitosti Dňa matiek
Návšteva CINEMAX-u v Dunajskej Strede /Vaiana /
Zumba párty
Čitateľská gramotnosť pre 1. a 2. ročník, pre 3. a 4. ročník
Puzzle popoludnie pre II. stupeň
Výlet za zber papiera do Gabčíkova, Dunajskej Stredy
Športové popoludnie a grilovačka pre 1. stupeň
Športové popoludnie a grilovačka pre 2. stupeň
Medzinárodný deň detí
Návšteva kina Cinemax v Dunajskej Strede – ŠKD
Čľapkajúci máj- Termál park Dunajská Streda
Koncoročný trojdňový výlet do Štúrova
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Koncoročný výlet do ZOO
Koncoročný výlet do Bratislavy - Devín
Koncoročný výlet Malkia park
Slávnostné ukončenie školského roka
Exkurzia učiteľov „Salzburg – Orlie hniezdo“

2. Lyžiarsky výcvik
Lyžiarsky výcvik sa konal v termíne od 06. februára do 10. februára 2017 v lyžiarskom
centre- Ski Čertov v hoteli František.
Zúčastnilo sa ho 26 žiakov II. stupňa. Žiaci si osvojili základy lyžovania podľa plánu práce.
Predpísané učivo zvládli veľmi dobre. Absolvovali rôzne súťaže v lyžovaní. Ich disciplína
počas LVVK bola veľmi dobrá.
3. Plavecký výcvik
Žiaci 5. ročníka sa v počte 17 zúčastnili základného plaveckého výcviku. Uskutočnil sa
v termíne od 05. júna do 09. júna. 2017 v krytej plavárni SPOŠ v Dunajskej Strede.
Žiaci si osvojili základy plávania podľa plánu práce. Predpísané učivo zvládli veľmi
dobre. Absolvovali súťaž v plávaní na 25 m vzdialenosť kraulom. Disciplína žiakov počas
PZV bola veľmi dobrá.

4. Škola v prírode
Žiaci štvrtého ročníka mali možnosť zúčastniť sa ŠvP.
Škola v prírode sa konala v čase od 15. 05. 2017 do 19. 05. 2017 na Čertove, ktorá sa
nachádza v dedinke Lazy pod Makytou v hoteli Javorník. ŠvP sa zúčastnilo 33 žiakov.
Žiaci sa prispôsobili zmeneným podmienkam i prostrediu a absolvovali úspešne rekračný
pobyt.

6. Základná škola sa zapájala aj do okresných súťaží :
Športové súťaže :
Coca-Cola cup
Malý futbal
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Veľký futbal
Pohár primátora mesta Šamorín
Florbal
Predmetové súťaže:
Olympiáda z ANJ ,
Olympiáda z NEJ,
Biblická olympiáda
Šaliansky Maťko,
Rozprávkové vretienko,
Hviezdoslavov Kubín,
Pytagoriáda, 1 žiak úspešný riešiteľ,
Matematická súťaž Klokan - úspešní riešitelia,
Geografická olympiáda,
Olympiáda zo SJL,
Technická olympiáda, Slávik Slovenska, 3. miesto v okrese,
Mladý záchranár civilnej ochrany, diplom za účasť,
Mladý zdravotník,
Výtvarné súťaže:
Rodina a základné ľudské právo na život
Namaľuj Vianoce
Rozprávkové vretienko
Polícia očami detí
Ľudské práva očami detí
Farebný svet Rómov - Ocenená práca v 1. kategórii
Aktivity v rámci ŠKD
Privítanie prvákov
Dopravná výchova
Mikulášsky program
Vianočný program
Návšteva filmového predstavenia / Cinemax Dunajská Streda /
Hallowen párty
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Zber papiera
Maškarný ples
Výstava žiackych prác
Beseda v školskej knižnici
Športové súťaže
Deň matiek
Príprava darčekov pre matky

7. Ďalšie aktivity týkajúce sa ENV:
jesenný zber papiera
jarný zber papiera
Deň Zeme
Škola sa zapojila do mliečneho programu „DANONE“.

Práca v ŠKD
ŠKD mal v tomto školskom roku 56 zapísaných žiakov. Pracoval v dvoch oddeleniach.
Zapájal sa aktívne do školských akcií a vytváral si aj vlastné aktivity.

Školská knižnica
Školskú knižnicu spravovala pani učiteľka Mgr. Adriana Petrovská. Aj v tomto roku sa
nám podarilo doplniť knižný fond knižnice.

Zviditeľňovanie školy
V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnilo na našej škole veľa akcií. Využívali sme
všetky dostupné prostriedky na zviditeľnenie našej práce. Škola sa dostáva do povedomia
širokej verejnosti aj kultúrnymi vystúpeniami a organizovaním výstavy žiackych prác Tvorivé dielne, Vianočná besiedka, Deň matiek.
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Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
Aj v školskom roku 2016/2017 sme vylepšili materiálno-technickú základňu školy.
Nakúpili sme 2 ks notebookov, dataprojektor,rádioprehrávače, geografické mapy, mapy
zo slovenského jazyka, doplnili sme knižný fond. Zapojili sme sa do projektu: Zvyšovanie
kvality vzdelávania

na základných a stredných školách s využitím elektronického

testovania, kde sme získali interaktívnu tabuľu s príslušenstvom.
Ďalej sa nám podarilo zrekonštruovať jazykovú učebnu, kde z jednej veľkej učebne
sme získali 2 triedy. Vymenili sme 9 okien.Jedna bude slúžiť ako učebňa pre anglický
jazyk a druhá ako učebňa s interaktívnou tabuľou.
Na 1. stupni v prednej budove ( 1.-2. roč.) sme vymenili okná v priestoroch WC,
vymaľovali sme 2triedy a dali sme do poriadku schody, vymenili sme na nich PVC, ďalej
sa vymaľovala zborovňa a nakúpili sme do nej nábytok.
V zadnej budove ( 3.-4.roč. )sa tiež vymaľovali 2 triedy a schodište.
Na druhom stupni sa vymenilo 6 okien vo fyzikárnej učebni.
Priestorové a materiálno-technické podmienky boli na postačujúcej úrovni v súvislosti
s plnením učebných plánov a učebných osnov.
Uskutočnili sa revízie elektriny, hasiacich prístrojov, plynu, hromozvodu, telocvične a
komína.
Škola vlastní jedáleň, ale nie je vybavená kuchyňa, preto sa strava dováža zo susednej MŠ.
Počet stravníkov: 60

m/ Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti
Hospodárenie školy sa riadilo rozpočtom, vytvoreným na základe normatívov,
vychádzajúcich zo Zákona č.597/2003 Z.z.o financovaní základných, stredných škôl a
školských zariadení a financovanie školských zariadení z podielových daní obce.
Financovanie školskej družiny sa uskutočňovalo cestou podielových daní. Prenájmy
priestorov školy so súhlasom zriaďovateľa značne prispeli k zlepšeniu finančnej situácie
školy.
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Finančné prostriedky na prevádzku školy a na mzdy pracovníkov nám stačili.

n/ Ciele, ktoré si škola vytýčila v ďalšom školskom roku
 zvládnuť rastúce požiadavky obsahu vzdelávania a výchovy, ktorá sa uskutočňuje
v zložitých podmienkach transformácie a humanizácie výchovno - vyučovacieho
procesu,
 naďalej pokračovať vo vonkajšej diferenciácií žiakov, aby sa dosiahli lepšie výsledky
vo vyučovacom procese,
 zabezpečiť vzdelávanie učiteľov ANJ,
 zapájať sa do okresných súťaží,
 zlepšiť spoluprácu s rodičmi,
 získať kvalifikovaných učiteľov FYZ, MAT,
 získať kvalifikovaného učiteľa na I.stupeň
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II. INFORMÁCIE O ŠKOLE
Na škole pracovalo 16 krúžkov. Boli nasledovné :
Meno vyučujúceho

Názov krúžku

Mgr. Eva Danisová

Mravčekovia

Mgr. Veronika Nagyová,MPH

Hravá angliština

Mgr. Gabriela Hertelová

Z každého rožka troška

Mgr. Eleonóra Bartalosová

Čitateľský a výtvarný krúžok

Mgr. Gabriela Horsik

Bystré hlavičky, šikovné ručičky

Mgr. Veronika Mészárosová

Športový krúžok

Ing. Andrea Bordášová

Bystré hlavičky

Mgr. Artúr Farkaš

Pohybové hry

Ing. Katarína Pisarčíková

Športovýkrúžok

Mgr, Tomáš Šípoš

Z každého rožka troška

Mgr. Eva Bodóová

Vševedkovia

Mgr. Adriana Petrovská

Čitateľský – KNIŽNICA
Slovenčina na vyše

Mgr. Linda Bugárová

Informatický krúžok

Mgr. Silvia Boháčová

Matematický krúžok

Mgr. Judita Nagyová

Včeličky

Katarína Vlahyová

Z každého rožka troška

17

Pri zabezpečení krúžkovej činnosti sme aj v tomto školskom roku využívali vzdelávacie
poukazy. Odovzdaných poukazov bolo 358.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky, vrátane návrhov a opatrení
SWOT analýza
Silné stránky školy:
 kvalita pedagogického zboru,
 vhodná veková rôznorodosť pedagogického zboru,
 široká ponuka mimoškolskej činnosti,
 možnosť zapojenia sa žiakov z I. stupňa do rôznej krúžkovej činnosti,
 tradičné, veľmi bohaté a kvalitné organizovanie mimoškolských aktivít pre žiakov
školy na báze dobrovoľnosti ( akadémie, kurzy, exkurzie, výlety …)
 záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie (I. a II. kvalifikačná skúška, IKT,…),
 projektové aktivity školy a realizácia niekoľkých projektov,
 dobrá spolupráca s obcou,
 úspechy žiakov v rôznych súťažiach,
 vyučovanie cudzích jazykov ANJ už od 1. ročníka,
 kvalitná práca výchovného poradcu,
 pestrosť a rozmanitosť voľnočasových aktivít,
 humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu vo vzťahu učiteľ – žiak,
 vytváranie priestoru pre riešenie podnetov žiakov formou žiackeho parlamentu,
 estetizácia prostredia,
Slabé stránky školy:
 narastajúci počet žiakov v hmotnej núdzi,
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 slabá spolupráca s rodičmi problémových detí,
 neodbornosť vyučovania FYZ, MAT
 slabá motivácia žiakov,
 slabá vybavenosť školskej knižnice,
 málo sponzorov,
 absencia multifumkčného športového areálu,
 absencia špeciálnych učební pre FYZ, CHE, HUV a VYV
Príležitosti školy:
 získať žiakov z okolitých obcí,
 využiť organizačné schopnosti pedagógov,
 zvýšenie podpory zo strany rodičov,
 prezentácia školy na verejnosti,
 ponuky na vzdelávanie učiteľov,
 vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu,
 posilnenie voľnočasových aktivít zo strany ŠKD,
 zvýšiť využitie počítačov priamo vo vyučovacom procese v rámci vyučovacích
predmetov predmetov,
 odbornosť vyučovania skvalitniť na 100%,
 výmena pedagogických skúseností,
 využívať moderné i fnormačné technológie pri rozvoji poradentstva o povolaniach,


zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a

kultúry.

Riziká školy:
 trojjazyčné prostredie,
 negatívne správanie sa žiakov na verejnosti ohrozuje dobré meno školy,
 slabé kompetencie pedagógov pri riešení výchovných problémov,
 zvyšovanie výdavkov na prevádzku školy,
 možnosť výberu inej školy,
 nezáujem rodičov venovať sa viacej deťom,
 nezáujem o učiteľské. povolanie,
 slabá finančná motivácia pre učiteľov,
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nárast patologických javov a sociálnych problémov,



demografický pokles populácie – menej deti v škole,



zvyšovanie výdavkov na prevádzku,



nedostatok finančných prostriedkov na investície,



nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách,

Návrhy opatrení
 dôslednejšie realizovať jednotný postup učiteľov pri dodržovaní školského
poriadku,
 k zvýšenie motivácie žiakov využívať neustále inovatívne, alternatívne,
aktivizujúce metódy na vyučovacích hodinách a používať moderné didaktické
pomôcky,
 v maximálnej miere uplatňovať humanizačné prvky vo výchovno-vzdelávacom
procese,
 využívať interektívne vyučovanie.

Rada školy
RŠ sa vyjadrovala k ekonomickým a koncepčným otázkam a bola prizývaná podľa
potreby na zasadnutiach vedenia školy.

Záver
Vedenie školy sa chce touto cestou poďakovať v školskom roku 2015/2016 svojim
zamestnancom za ich kvalitnú, kreatívnu

a perfektne odvedenú prácu, žiakom za ich

tvorivosť a aktivitu.
Zároveň ďakujeme zriaďovateľovi, poslancom obce za ich ústretový prístup k našim
požiadavkám i potrebám, za poskytnutie finančnej podpory 23.000 €.
Veľmi pekne ďakujeme!!!
Riaditeľka školy: Mgr. E. Farkašová
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Vypracovala: Mgr. Monika Keszőczeová
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