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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.
Odporúča schváliť



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 výchovnovzdelávacej
činnosti a dosiahnutých výsledkov školy a žiakov školy za školský rok 2017/2018.

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 2017/20





Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy
za školský rok 2017/2018

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: 364

 počet zapísaných žiakov do 1.roč. : 44

 počet prospievajúcich: 109

 počet neprospievajúcich: 263

 počet žiakov so samými jednotkami: 0

 počet žiakov opakujúcich ročník: 263

 počet pochvál riaditeľom školy: 5

 počet pokarhaní riaditeľom školy: 0



 počet znížených známok zo správania: 2. stupňa: 17

- 3. stupňa: 14

- 4. stupňa: 184

 počet vymeškaných hodín za celý rok: 191 926 priemer na žiaka: 527

 počet odučených hodín za školský rok: 241 774

 počet neospravedlnených hodín za celý školský rok: 160 164

priemer na žiaka: 440

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

 počet asistentov učiteľa v ZŠ : 4

 počet odborných zamestnancov: 2

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ :   fyzický stav : 5

PEDAGOGICKÁ KONCEPCIA

V školskom roku 2017/18 sme zabezpečili kvalitný výchovno-vzdelávací proces vo

všetkých vyučovacích predmetoch s využitím efektívnych foriem a metód práce, inovatívnych

metodík za podpory využitia IKT. Na vyučovacích hodinách sa realizuje projektové

vyučovanie, interaktívne zážitkové učenie tak, aby žiak získal vedomosti aktívnou formou.

Plnili sme úlohy vyplývajúce z Plánu školy, Školského vzdelávacieho programu a Plánu

práce MZ.

Pri hodnotení sme postupovali podľa platných Metodických pokynov na hodnotenie a

klasifikáciu žiakov.

Do nepovinných tematických výchovno-vzdelávacích plánov sme začlenili prierezové

témy dané ŠVP.

Vo výchove a vzdelávaní  sme využívali prvky progresívnych, inovačných metód.

V klasickom vyučovaní sme využívali nové moderné koncepcie vyučovacieho procesu.

Priebežne počas celého školského roka sme prepájali učenie sa so životom, rozvíjali

kompetencie žiakov dané inovovaným ŠVP a ŠkVP pre štvrtý ročník.

I. Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov
1. V rámci predmetu Slovenský jazyk a literatúra sme v 1.- 4.ročníku navštívili verejnú

knižnicu a vypožičiavali si knihy zo školskej knižnice. Na hodinách literatúry sme pracovali aj

s mimo čítankovou literatúrou.



2. Rozvíjali sme čitateľskú gramotnosť postupným rozvojom jednotlivých úrovní

porozumenia textu.

Aj napriek veľkej snahe vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry pri využívaní

rôznych inovatívnych metód, foriem práce na hodinách čítania, žiakom veľmi ťažko ide čítanie

s porozumením.

II. Rozvoj počítačovej gramotnosti žiakov
1. Prostredníctvom predmetu Informatická výchova v 2.- 4. ročníku žiaci získali základné

vedomosti a zručnosti pri práci s textom (Word), skicárom, internetom (webové stránky).

Zaujíma ich práca s rôznymi  novými programami  na  úpravu  fotografií, kreslenia,

fotografovania, pozorujú  výsledný  produkt  a rozvíjajú  jemnú  motoriku  a učia  sa  rôznym

zručnostiam  na  tabletoch.

2. Využili sme informačno- komunikačné technológie vo vyučovaní rôznych predmetov.

Interaktívne tabule sme využili na hodinách hlavne pri vyvodení, precvičení a upevnení učiva.

3. Vo vyučovacom procese sme využívali aktivity a námety virtuálnej knižnice.

III. Rozvoj finančnej gramotnosti
Triedni učitelia a vyučujúci v jednotlivých ročníkoch podľa daného plánu prepájali

finančnú gramotnosť v celom vyučovacom procese.

Výtvarné súťaže

 ,,ČARO JESENE“ – organizátor CVČ Spišské Vlachy, uzávierka november 2017

Ocenenie:  1. miesto (II.kategória) – Jesika Bandyová, 0.C

3. miesto (II.kategória) – Jozef Horváth, I.C

1.miesto (III.kategória) – Sibyla Horváthová, III.A

 ,,ČASOPIS VRABČEK“ – zapojenie sa v mesiacoch október 2017 – jún 2018

 ,,OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANA“

s témou: ,,Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“

-organizátor OU SN Odbor krízového riadenia, uzávierka november 2017

 ,,PÍSALI SME LIST JEŽIŠKOVI“, uzávierka december 2017



 VESMÍR OČAMI DETÍ“ – organizátor Spišské osvetové stredisko SNV, uzávierka

január 2018

 ,,PJONGČANG OČAMI NAŚICH DETÍ“ s témou ,,Šport – moja láska“

– organizátor Spoločný školský úrad Smižany, uzávierka január 2018

 ,,46. MEDZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE 2018“ s témou:

,,Voda (nad zlato), uzávierka február 2018

 ,,KREHKÁ KRÁSA KRASLÍC“ – organizátor CVČ Spišské Vlachy, uzávierka marec

2018

Ocenenie: 2. miesto (III.kategória) – Lívia Pokutová, II.A

2.miesto  (II.kategória) – Alena Horváthová, III.A

 ,,RODINA A ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVO NA ŽIVOT“ – organizátor Asociácia za

život a rodinu, o.z. s témou: ,,Rodina Ochrana života ako základného ľudského práva.“

uzávierka apríl 2018

 ,,RULES 21TH  INTERNATIONAL BIENNIAL OF CHILDREN AND YOUNG

PEOPLE GRAPHIC ART (TORUŃ – POLAND)“, uzávierka apríl 2018

 ,,VESELÉ SNY“ – organizátor 9.ročník celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre

rómskych žiakov ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ a 27.ročník medziokresnej súťaže výtvarných prác rómskych

žiakov so ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok, Levoča, Poprad

VÝCHOVNÁ OBLASŤ

Vo výchovnej oblasti využívame efektívne a progresívne postupy, snažíme sa žiakov

učiť , ako majú získavať a využívať informácie prostredníctvom aktívnej a tvorivej činnosti.

Výchovu sme zameriavali aj na posilňovanie úcty žiakov k svojim rodičom, k svojmu okoliu,

k svojej vlastnej kultúre i k národným hodnotám. Spolupracujeme s CPPPaP za účelom

skvalitnenia vzťahov v žiackych kolektívoch a eliminácie nežiaducich prejavov. Pravidelne

prizývame odborníkov z danej oblasti. Zintenzívňujeme prácu koordinátorov sociálno-



patologických javov za účelom vytvárania neohrozeného prostredia pre všetkých žiakov.

Zabezpečili sme besedu s ochrancom prírody s p. Habiňákom, besedu s príslušníkom

Policajného zboru s p. Nižňanským.

Snažili sme sa o tvorivú atmosféru , dobrú pracovnú klímu a sociálne vzťahy, ktoré

vytvárajú priaznivé pracovné prostredie, v ktorom sa môžu rozvíjať a prejaviť tvorivé

osobnosti.

PROJEKTY

Projekt „My sa noci nebojíme, my si s nocou poradíme“ začal v  apríli 2017.

Oficiálne trvanie mal projekt do decembra 2018, hoci priebežne aktivity s ním spojené

využívajú žiaci pod pedagogickým vedením  stále.

Projekt tiež zahŕňal veľmi dôležitú enviromentálnu časť ochrany prírody /prečo

nevypaľovať trávu, odpad v prírode/.

V rámci trvania projektu sa so žiakmi uskutočnili aktivity teoreticko- náučného, a najmä

praktického charakteru:

V exteriéri školy v školskej záhrade budeme aj naďalej pracovať a zveľaďovať ju, aj

vybudovaním prírodného útvaru  z drevených nášľapných pníkov.

Projekt Kozmix – Misia modrá planéta

Projekt trval od októbra 2017 do decembra 2017 a zapojili sa ho žiaci III. A triedy. Pod

vedením triednej učiteľky Mgr. Livie Cvengrošovej sa pomocou dodanej didaktiky učili

o enviromentálnej problematike inovatívnym a zábavným spôsobom, ktorý zahŕňal vo veľkej

miere aj zážitkové učenie.

Aktivity sa realizovali v triede, alebo na školskom dvore, respektíve na školskom

pozemku. Žiaci získali prístup na internetové stránky Edulab – interaktívne enviromentálne

cvičenia. Žiaci taktiež obdržali plán a diely na postavenie fantázijného mesta vo vesmíre.

Všetky aktivity sme dokumentovali slovne, aj obrazom a zasielali elektronicky na

stránku Kozmixu. Všetci zúčastnení žiaci boli na konci projektu ocenení diplomom.

Projekt Kozmix – Finančná akadémia

Projekt trval od marca 2018 do mája 2018 a prebiehal podobne ako „Misia modrá

planéta“, čiže aktivity v rámci vyučovania, interaktívne cvičenia na stránke Edulab a stavanie



modernej časti mesta so zreteľom na financie. Žiaci získali vedomosti o finančnej gramotnosti

zábavnou a nenásilnou formou.

KONCEPCIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Pre zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho procesu je potrebné neustále vzdelávanie sa

pedagógov , ktoré podporujeme. Naši učitelia sa vzdelávali v každom type vzdelávania –

adaptačné, aktualizačné, inovatívne a špecializačné.

Kreditné vzdelávanie učiteľov:

Mgr. Mária Babíkova – Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov

a odborných zamestnancov s informačnými technológiami -

aktualizačné,

I.atestácia, KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU.

Mgr. Erika Hovančíková - Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov

a odborných zamestnancov s informačnými technológiami -

aktualizačné,

- Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práce

učiteľa- aktualizačné,

-Mediačné zručnosti v práci učiteľa- aktualizačné,

-Inovatívne metódy v edukácií – aktualizačné

Mgr. Katarína Lutterová - Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov

a odborných zamestnancov s informačnými technológiami -

aktualizačné,

Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole –

aktualizačné,

Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule

v edukačnom procese – aktualizačné.

Mgr. Anastázia Nováková – Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov

a odborných zamestnancov s informačnými technológiami -

aktualizačné.



Mgr. Jana Švantnerová – Moderné prezentačné nástroje v edukácií – aktualizačné,

- Interaktívna komunikácia v edukačnom procese – aktualizačné.

Mgr. Silvia Korenková - Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práce

učiteľa- aktualizačné,

-Inovatívne metódy v edukácií – aktualizačné (ukončenie v júni).

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 2017/2018 roku boli zrealizované tieto práce:

 demontovanie nevyhovujúcej elektroinštalácie,

 poplašné zariadenie v multifunkčnej učebni

 PVC krytina v učebni výpočtovej techniky

 izolácia obvodového múru

 rekonštrukcia pôvodnej a pokládka novej kanalizácie

 úprava terénu po rekonštrukcii a úprave.

V mesiaci júl a august sme zrealizovali opravu a rekonštrukciu pivnice.

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE

Slabé stránky:

 Budova potrebuje rekonštrukciu – nová fasáda

 Vybudovanie parkovacích miest pri škole

 Oprava cesty

 Nevyhovujúce športoviská v areáli školy

PEDAGOGICKÝ PROCES

Silné stránky

 Modernizácia vyučovacieho procesu

 Mimoriadna úspešnosť v projektoch



 Zručností učiteľov vo využívaní IKT

 Ďalšie vzdelávanie sa učiteľov

Príležitosti

 Spolupráca so sesterskou školou

 Nové možnosti propagácie školy cez projekty

VÝCHOVNÝ PROCES

Silné stránky:

 Aktivity triednych učiteľov pre svojich žiakov

 Organizovanie besied s odborníkmi

 Spolupráca s CPPPaP, MPC a ROCEPO

 Vytváranie pozitívneho vzťahu ku škole

 Práca MZ na škole

 Fungujúca práca záujmových útvarov v celodennom výchovnom systéme

Slabé stránky:

 Nedostatočná spolupráca s rodičmi žiakov

 Príchod nezaškolených detí v MŠ

Riziká:

 Inteligenčný potenciál budúcich žiakov

 Nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách

 Nedostatočný záujem zo strany rodičov

 Záškoláctvo žiakov

 Odchod žiakov do Anglicka

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy:

- vytvárať pre žiakov vhodné prostredia

- v spolupráci s vedením MŠ klásť dôraz na zaškolenie detí z MŠ

- dôsledne využívať medzipredmetové vzťahy

- vylepšiť spoluprácu s rodičmi žiakov, pritiahnuť rodičov žiakov do školy

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť vo všetkých predmetoch

- rozvíjať jazykovú gramotnosť

- vychovávať žiakov k zdravému životnému štýlu, organizovať podporné aktivity.






