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Príloha č. 1 k Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 1-4 SNP 13

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu sprav
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení, Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej
prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra
príslušného kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného
roka. Prílohou správy je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy k predkladanej
správe. Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej
stránke školy, ak je zriadená, najneskôr do 31. decembra.
B) Zdôvodnenie novej úpravy:

nie
C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

žiaden
D) Dopad na personálne náklady:

nie
E) Potreba úpravy predpisovej základne:

nie
F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

nie
G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

nie
H) Riešenie odporúčané spracovateľom.

Odporuča schvalit
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. berie na vedomie:
Predloženú Správu riaditeľky ZŠ 1-4 SNP 13 v Spišských Vlachoch o výchovno-
vzdelávacej činnosti a dosiahnutých výsledkov školy a žiakov školy za školský rok
2016/2017.

II. schvaľuje:
Správu riaditeľky ZŠ 1-4 SNP 13 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti
a dosiahnutých výsledkoch školy a žiakov školy v školskom roku 2016/2017.
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy
za školský rok 2016/2017

Základná škola

SNP 13

053  61 Spišské Vlachy

tel. číslo: 053 4495406

fax: 053 4298833

email: zssnp13@gmail.com

webová stránka: http://www.zssnpspv.edu.sk/

zriaďovateľ: Mesto Spišské Vlachy, Ľ. Fifik - primátor

riaditeľ školy: Mgr. Janka Korfantová

zástupca riad. školy: Mgr. Silvia Korenková

Rada školy: pedagogickí zamestanci: Mgr. Bibiána Hozzová – predseda RŠ

Mgr. Anna Hanigovská

- nepedagogický zamestnanec: Soňa Černická

- rodičia: Marián Horváth

Marek Horváth

Milan Horváth

Marek Mižigár

- delegovaní zástupcovia z mesta: Ing. Radoslav Leščani – podpredseda RŠ

Mgr. Monika Koperdáková

Mgr. Dana Katová

Veronika Habiňáková

Počet všetkých žiakov ZŠ: 355

 počet zapísaných žiakov do 1.roč. : 29

 počet prospievajúcich: 128

 počet neprospievajúcich: 227

 počet žiakov so samými jednotkami: 0

 počet žiakov opakujúcich ročník: 227

 počet pochvál riaditeľom školy: 5 (Janka Horváthová, Dominika Horváthová,

Janka Kandráčová, Viktória Bandyová, Dávid Čonka)
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 počet pokarhaní riaditeľom školy: 2 (Stanislav Dunka, Miroslav Mižigár)

 počet znížených známok zo správania: 2. stupňa: 15

- 3. stupňa: 25

- 4. stupňa: 132

 počet vymeškaných hodín za celý rok: 172 740 priemer na žiaka: 486

 počet odučených hodín za školský rok: 230 650

 počet neospravedlnených hodín za celý školský rok: 137 687

priemer na žiaka: 388

 Počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : fyzický stav : 13

 počet asistentov učiteľa v ZŠ : 4

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ :   fyzický stav : 7

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí vzdelávanie začali: 1

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí vzdelávanie ukončili : 5

Údaje o prezentácii školy:

 uskutočnili sme súťaž v prednese Poézie a prózy, Spievanky, pripravili sme kultúrne

programy pri príležitosti Vianoc, Dňa matiek, MDD, detský karneval, výtvarné

a športové súťaže.

Výtvarné súťaže:

Škola dosahuje dobré výsledky v zapájaní sa do výtvarných súťaží, v niektorých z nich

sme obdržali vecné ceny: Časopis Zvonček, časopis Adamko, časopis Vrabček, Drobček,

Murko,List Ježiškovi, Budimírske studničky – Lúčne tajomstvá, Záložka do knihy, spája

slovenské školy – celoslovenský projekt, Občianske združenie – Otcov Lom, Sliač,

Zelený svet,  Krehká krása kraslíc – 3.miesto v 1.kategórii a 1. miesto v 2. kategórii.

Údaje o projektoch školy:

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít,

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Nové trendy vzdelávania

učiteľov anglického jazyka na základnej škole, Embraco – My sa noci nebojíme, my si

s nocou poradíme – podporený sumou 2 000€.Zapojili sme sa aj do projektu „Škola otvorená
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všetkým“. Vstupom do tohto projektu sme mali možnosť prijať do školy pedagogických

a odborných zamestnancov – dvoch asistentov učiteľa, jedného školského špeciálneho

pedagóga a jedného školského psychológa.

Podmienky výchovy a vzdelávania

Veľkou prekážkou pri realizácii ŠkVP bola učebňa IKT, ktorá sa dňa 29.11.2016

prepadla a doteraz nie je zrekonštruovaná.

Interiér a exteriér sa využíval podľa vypracovaných rozvrhov hodín a prevádzkových

poriadkov. Podmienky výchovy a vzdelávania boli na dobrej úrovni až na vyučovanie

informatickej výchovej, ktorú sme museli realizovať v náhradných priestoroch –

chodbách školy a podobne. Veľkým problémom na škole je veľký počet žiakov,

o ktorých škola nemá informáciu. Viacerí rodičia týchto žiakov si nesplnili povinnosť

oznámiť a doručiť nám potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, z čoho vyplýva

neúnosná záťaž učiteľov pri vypisovaní upozornení a trestných oznámení.

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

Škola má zriadené a využíva 14 tried – z toho 3 tried v elokovanom pracovisku v

Žehre, malú telocvičňu, učebňu výpočtovej techniky, archív, 2 kabinety učebných

pomôcok, kabinet CO, školskú knižnicu, náraďovňu, kanceláriu riaditeľa, zborovňu, 2

kancelárie administratívnych pracovníčok, sociálne zariadenia. Školské ihrisko

absentuje v elokovanom pracovisku v Žehre. Vybavenie kabinetov je postačujúce,

pomôcky pravidelne obnovujeme a vymieňame za modernejšie.Veľký prínos

v materiálnom vybavení nám prinieslo zapojenie sa do viacerých projektov.

Rozvoj materiálno technickej základne:

Neustále sa snažíme o obnovu priestorov školy a ich modernizáciu, ale ešte stále je nutné v

spolupráci so zriaďovateľom riešiť fasádu hlavnej budovy, parkovacie priestory pred školou.

V školskom roku 2016/2017 roku boli zrealizované tieto práce:

 demontovanie nevyhovujúcej elektroinštalácie,

 montovanie elektrického prietokového ohrievača v elokovanom pracovisku

 poplašné zariadenie v hlavnej budove ako aj v elokovanom pracovisku

 elektrický videovrátnik
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 betónovanie chodníka v elokovanom pracovisku

 demontáž a montáž žľabov

 oprava fasády

 prístrešok nad skladom

 odvodnenie a úprava terénu

 obnova a zabezpečenie učebných a didaktických pomôcok

Pedagogický proces:

Silné stránky

 Modernizácia vyučovacieho procesu

 Mimoriadna úspešnosť v projektoch

 Tvorivosť, flexibilita a inovačná schopnosť pedagógov školy

 Zručností učiteľov vo využívaní IKT

 Ďalšie vzdelávanie sa učiteľov

 Vnímavý prístup učiteľa k žiakovi

 Organizovanie exkurzií , výletov, ŠVP

Slabé stránky

 Publikačná činnosť učiteľov

Príležitosti

 Spolupráca so sesterskou školou - Bystrany

 Nové možnosti propagácie školy

Výchovný proces:

Silné stránky:

 Aktivity triednych učiteľov pre svojich žiakov

 Snaha o vytváranie neohrozeného prostredia pre všetkých žiakov

 Organizovanie besied s odborníkmi – správca Národného parku Slovenský raj p.

Divok

 Vytvorenie pozície školského špeciálneho pedagóga

 Vytvorenie pozície školského psychológa

 Spolupráca s CPPPaP, MPC a ROCEPO, CŠPPaP

 Vytváranie pozitívneho vzťahu ku škole

 Práca MZ na škole
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 Fungujúca práca záujmových útvarov v celodennom výchovnom systéme - Šikovníci

Slabé stránky:

 Nedostatočná spolupráca s rodičmi žiakov

 Príchod nezaškolených detí v MŠ

Príležitosti:

 Vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi v niektorých triedach

 Pestovanie hrdosti k svojmu regiónu

Riziká:

 Inteligenčný potenciál budúcich žiakov

 Nepriaznivý ekonomický situácia v rodinách

 Nedostatočný záujem zo strany rodičov

Materiálno - technické vybavenie:

Slabé stránky:

 Rekonštrukcia učebne IKT

 Budova potrebuje rekonštrukciu – nová fasáda

 Vybudovanie parkovacích miest pri škole

 Oprava cesty

 Nevyhovujúce športoviská v areáli školy

 Nedostatočné vybavenie tried pre nulté ročníky

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy:

- vytvárať pre žiakov vhodné prostredie,

- v spolupráci s vedením MŠ klásť dôraz na zaškolení detí v MŠ,

- pripraviť gramotného žiaka podľa veku, jeho individuálnych schopností, vedomostí

a sociálneho prostredia, z ktorého pochádza,

- dôsledne využívať medzipredmetové vzťahy,

- vylepšiť spoluprácu s rodičmi žiakov, pritiahnuť rodičov do školy, aby videli ako

škola funguje, ako prebiehajú školské podujatia a pod.,

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť na všetkých predmetoch,

- rozvíjať jazykovú gramotnosť,
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- vychovávať žiakov k zdravému životnému štýlu, organizovať podporné aktivity

Vyhodnotenie splnenia cieľa

Cieľ, ktorý si určila škola na príslušný školský rok bol čiastočne splnený. Nepodarilo sa

nám zlepšiť spoluprácu s rodičmi našich detí, u ktorých prevláda nezáujem o vzdelávanie

a výchovu ako aj negatívny prístup rodičov k školským povinnostiam svojich detí.

V Spišských Vlachoch dňa 25.08.2017 Mgr. Janka Korfantová

riad. školy
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Prerokovanie správy o VVČ za školský rok 2016/2017

Správa o VVČ za školský rok 2016/2017 bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa

28.08.2017.

V Spišských Vlachoch dňa 28.08.2017 Mgr. Janka Korfantová

riad. školy



Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (rok 2017)

a.) zo štátneho rozpočtu

Povinné vzdelávanie

Normatívne spolu                               447.602,- €

Z toho:

- Osobné 388.426,00 €
- Prevádzkové                                                            59.025,79 €
- Normatívny zostatok z roku 2015                             150,21 €

______________________________________________________________________________

Nenormatívne spolu                             39.173,- €

Z toho:

- Dopravné žiakom                                                    10.575,- €
- SZP 26.000,- €
- Škola v prírode                                                          2.400,- €
- Učebnice                                                                        198,- €

_______________________________________________________________________________

b.) iné zdroje

z ÚPSVaR

- Školské potreby pre žiakov                                        2158,- €

Ostatné

- Bežné výdavky – preplatky VSE a SPP                       1676,- €

- Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu              2050,- €

Embraco Slovakia s.r.o




