Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky

SPRÁVA
o výchovno – vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2020/2021
/Podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 435/2020 Z.z./

Predkladá:
Mgr. Mária Janovčíková
riaditeľka školy
Prerokované v pedagogickej rade školy
dňa:
04.10. 2021
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi - obci Poniky
schváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch za
školský rok 2020/2021
...............................................................................
predseda Rady školy
Stanovisko zriaďovateľa:
Obec Poniky
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch
za školský rok 2020/2021
...................................................................
Ing. Jana Ondrejková, starostka obce
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.
2. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií,
metodického združenia a ďalších podkladov(prijímacieho konania, hodnotiace
správy koordinátorov a výchovného poradcu).
3. Vyhodnotenia dištančného vzdelávania počas prerušenia vyučovania v čase
pandémie COVID-19.
4. Analýzy plnenia úloh materskej školy za rok 2020/2021.
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§ 2. ods. 1 a
Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo,
webové sídlo, adresa elektronickej pošty

1.

Názov

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

2.

Adresa školy

Družstevná 201,976 33 Poniky

3.

Telefón a fax

ZŠ: 048/4193700 MŠ: 048/4193243 ŠJ: 0911490052

4.

Internetová
a elektronická adresa

www.zsponiky.sk , zsponiky@zsponiky.sk

5.
6.

Zriaďovateľ školy
Vedúci zamestnanci
školy

7.

Rada školy

8.

Poradné orgány

Obec Poniky, Malá Stráňa 32
Mgr. Mária Janovčíková
Mgr. Martina Balleková
Mgr. Jaroslava Berčíková
Zuzana Dupačová
Mgr. Mária Janovčíková ml.
Mgr. Ladislav Štec
Janka Kohútová
Mgr. Michaela Kutelyová
Zuzana Dupačová
Katarína Giertlová
Viera Mrázová
Kristína Bagačková
Bc. Pavol Ondrejko
Ing. Veronika Poliaková
Mgr. Katarína Piarová
Ing. Vladimír Farkaš
Mgr. Janka Stachová
Mgr. Michaela Kutelyová
Mgr. Janka Badáni

– riaditeľka školy
– zástupkyňa školy pre ZŠ
– zástupkyňa školy pre MŠ
– vedúca ZŠS
– výchovná poradkyňa
– predseda rady školy
– zástupca PZ za MŠ
– zástupca PZ za ZŠ
– zástupca NZ
– zástupca rodičov
– zástupca rodičov ZŠ
– zástupca rodičov MŠ
– zástupca zriaďovateľa
– zástupca zriaďovateľa
– zástupca zriaďovateľa
– zástupca zriaďovateľa
– vedúca MZ
– vedúci PK prírodovedné p.
– vedúca PK spoločenskovedné p.

§ 2. ods. 1 b
Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej
pošty

1.

Názov

Obec Poniky

2.

Adresa školy

Malá Stráňa 32

3.

Telefón a fax
Internetová
a elektronická adresa

048/4193703

4.

www.poniky.sk , obec@poniky.sk
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§ 2. ods. 1c
Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov
riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia,
RADA ŠKOLY
Uskutočnené 2 zasadnutia
PEDAGOGICKÁ RADA
Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Zvoláva ju podľa
plánu, prípadne podľa potreby riaditeľ školy. Pedagogická rada zasadá spravidla 5 krát
ročne. Uskutočňuje vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a prerokúva dôležité
dokumenty školy.
1. zasadnutie 25.8.2020
Uznesenie:
berie na vedomie
a) Sprievodcu školským rokom - organizačné pokyny MŠVVaŠ pre školský
rok 2020/2021 s účinnosťou od 1. septembra 2020.
b) Organizáciu šk. roka 2020/2021
c) Školský poriadok a pokyny súvisiace dodržiavaním opatrení
a odporúčaní súvisiacich s ochorením COVID-19
ukladá
a) členom PR plniť úlohy vyplývajúce z plánu práce
b) vedúcim MZ a PK zapracovať do plánov komisií hlavné úlohy z
organizačných pokynov MŠVVaŠ pre školský rok 2020/2021
a redukciu obsahu učiva
schvaľuje
a) revidovanie ŠkVP
Bod 5 - formy a metódy práce rozšírené o dištančné vzdelávanie
Bod 9 - zmeny v personálnom obsadení
Bod 10 – priestorové podmienky školy rozšírené o telocvičňu
b) Organizáciu šk.roka 2020/2021
c) Školský poriadok
2. zasadnutie 18.11.2020
Uznesenie:
berie na vedomie
a) Informácie v súvislosti s dištančným vzdelávaním o evidencii neprítomnosti
žiakov na on-line vzdelávaní
b) Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok 2020/2021;
c) Správu triednych učiteľov o prospechu a správaní žiakov;
d) Správu triednych učiteľov o počte vymeškaných vyučovacích hodín
e) Hodnotenie správania žiakov, pochvaly a pokarhania
f) Plán práce na mesiac december.
schvaľuje
a) Výchovné opatrenia za jednotlivé ročníky
b) Evidenciu dochádzky žiakov počas on-line hodín
ukladá
a) Informovať rodičov o prijatých výchovných opatreniach a prospechu
neprospievajúcich žiakov
3. Zasadnutie 25.1.2021
Uznesenie:
berie na vedomie
a) Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok 2020/2021
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b) Správu triednych učiteľov o prospechu a správaní žiakov
c) Správu triednych učiteľov o počte vymeškaných vyučovacích hodín za I.
polrok škol. roku 2020/2021
d) Hodnotenie správania žiakov, pochvaly a pokarhania
schvaľuje
a) Výchovné opatrenia o správaní, výchove a vzdelaní za I. polrok 2020/2021
b) Výpis hodnotenia za 1. polok posielať elektronicky, resp. poštou
c) Predĺžiť polročné hodnotenie v 9. ročníku do 31.3.2021
ukladá
a) Triednym učiteľom zaslať rodičom a zákonným zástupcom oznámenie o
výchovných opatreniach žiakov elektronicky, resp. poštou
b) Triednym učiteľom zaslať rodičom, zákonným zástupcom výpisy hodnotenia
za 1. polrok šk. roku 2020/2021 elektronicky, resp. poštou.
4. zasadnutie 19.4.2021
Uznesenie:
berie na vedomie
a) Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za jednotlivé ročníky 3.
štvrťrok šk.roka 2020/2021
schvaľuje
Výchovné opatrenia za jednotlivé ročníky
ukladá
a) Pedagogickým zamestnancom preštudovať usmernenie týkajúce sa návratu
detí do škôl od 26.4.2021.
b) Triednym učiteľom zistiť záujem žiakov o predmety: náboženská výchova
a etická výchova.
c) Informovať rodičov o prijatých výchovných opatreniach a prospechu
neprospievajúcich žiakov
5. zasadnutie 23.6.2021
Uznesenie:
PR berie na vedomie:
a) vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za II. polrok škol. roku
2020/2021
b) schválenie pripravovaných aktivít v ZŠ
c) komisionálne skúšanie žiakov podľa správ o hodnotení, klasifikácií
a správaní v jednotlivých ročníkoch ZŠ
schvaľuje:
a) výchovné opatrenia o správaní, výchove a vzdelaní za II. polrok 2020/2021
ukladá:
b) Triednym učiteľom zaslať rodičom a zákonným zástupcom oznámenie
o neospravedlnených hodinách a výchovných opatreniach
c) Triednym učiteľom zistiť počet neospravedlnených hodín a žiakov
problémovej rodiny a hlásiť počty príslušným úradom
d) Triednym učiteľom vytlačiť, skontrolovať a podpísať vysvedčenia
METODICKÉ ZDRUŽENIE pre 1.-4.ročník ZŠ
1. zasadnutie 25.8.2020
Uznesenie:
ukladá vyučujúcim na 1.stupni ZŠ zodpovedne plniť úlohy vyplývajúce na
nasledujúce mesiace september - november 2020 podľa rozpisu.
berie na vedomie prerokované RPU všetkých predmetov 1.-4. ročníka ZŠ.
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schvaľuje naplánované aktivity MZ na mesiace september - november 2020
2. zasadnutie 23.11.2020
Uznesenie:
ukladá vyučujúcim na 1.stupni ZŠ zodpovedne plniť úlohy vyplývajúce na
nasledujúce mesiace december 2020 – február 2021 podľa rozpisu.
Odstraňovať nedostatky zo vstupných testov precvičovaním úloh.
berie na vedomie vyhodnotenie činnosti za mesiace september – november
2020 a výsledky vstupných testov.
schvaľuje naplánované aktivity MZ na mesiace december 2020 – február
2021.
3. zasadnutie 26.2.2021
Uznesenie:
berie na vedomie priebeh a vyhodnotenie aktivít za december 2020, január
a február 2021.
schvaľuje naplánované aktivity MZ na mesiace marec, apríl 2021
ukladá vyučujúcim na 1.stupni ZŠ zodpovedne plniť úlohy vyplývajúce na
nasledujúce mesiace - marec a apríl 2021 podľa rozpisu.
4. zasadnutie 3.5.2021
Uznesenie:
berie na vedomie priebeh a vyhodnotenie aktivít za december 2020, január
a február 2021.
schvaľuje naplánované aktivity MZ na mesiace máj, jún 2021
ukladá vyučujúcim na 1.stupni ZŠ zodpovedne plniť úlohy vyplývajúce na
nasledujúce mesiace – máj, jún 2021 podľa rozpisu.
5. zasadnutie 29.6.2021
Uznesenie:
berie na vedomie : vyhodnotenie aktivít za mesiace máj a jún a aktivít
realizovaných počas šk. roka 2020/2021
schvaľuje : opatrenia na odstránenie nedostatkov výstupných pís. prác
ukladá: pripraviť návrh aktivít na školský rok 2021/2022
PREDMETOVÁ KOMISIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV
1. zasadnutie 25.8.2020
Uznesenie:
berie na vedomie prerokovaný plán práce
schvaľuje
a) úpravu obsahu učiva jednotlivých predmetov,
a) plán aktivít, exkurzií a súťaží pre šk. rok 2020/2021
ukladá členom PK zodpovedne plniť úlohy vyplývajúce z plánu PK
2. zasadnutie 1.12.2020
Uznesenie:
ukladá členom PK a) riadiť sa Manuálom pre dištančné vzdelávanie,
b) naštudovať si návody k aplikáciám, ktoré slúžia na
online komunikáciu
berie na vedomie prerokovaný Manuál pre dištančné vzdelávanie
schvaľuje a) redukcii počtu vyučovacích hodín dištančnou formou
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b) zjednotenie prostriedkov online komunikácie na Edupage
a messenger
3. zasadnutie 28.06.2021
Uznesenie:
ukladá: pripraviť návrh aktivít na školský rok 2021/2022
berie na vedomie : vyhodnotenie plánu aktivít realizovaných počas šk. roka
2020/2021
schvaľuje :
a) redukciu učiva jednotlivých predmetov
b) úpravu obsahu učiva v nasledujúcom šk. roku vzhľadom na
dlhodobé dištančné vyučovanie
PREDMETOVÁ KOMISIA SPOLOČENSKO-VEDNÝCH PREDMETOV
1. zasadnutie 25.8.2020
Uznesenie:
berie na vedomie prerokovaný plán práce
schvaľuje a) úpravu obsahu učiva jednotlivých predmetov,
b) plán aktivít, exkurzií a súťaží pre šk.rok 2020/2021
ukladá členom PK zodpovedne plniť úlohy vyplývajúce z plánu PK
2. zasadnutie 1.12.2020
Uznesenie:
berie na vedomie prerokovaný Manuál pre dištančné vzdelávanie
schvaľuje redukcii počtu vyučovacích hodín dištančnou formou
ukladá členom PK riadiť sa Manuálom pre dištančné vzdelávanie.Využívať
rôzne
animačné videá, inštruktáže, edukačné internetové portály a
technické usmernenia.
3. zasadnutie 28.06.2021
Uznesenie:
berie na vedomie : vyhodnotenie plánu aktivít realizovaných počas šk. roka
2020/2021
schvaľuje : - úprava obsahu učiva jednotlivých predmetov v nasledujúcom
šk.roku vzhľadom na dlhodobé dištančné vyučovanie
ukladá: pripraviť návrh aktivít na školský rok 2021/2022
§ 2. ods. 1 d
Počet detí, žiakov alebo poslucháčov
Ročník

1.

2.

3.

4.

1.-4.

5.

6.

7.

8.

9.

5.-9.

1.-9.

Počet tried
– počet žiakov
– z toho ŠVVP
– z toho zo SZP
– individuálne
integrovaní žiaci
– ŠKD

1
11
1

1
14

1
17

1
18

4
60
1

1
18
1
1

1
16
4
2

1
12

1
16
1

1
15
1
1

5
77
8
4

9
137
8
4

1
45

2
7

6

1

2

12

12
52

1
9

10

14

12
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Počet zapísaných prvákov

23

Skutočný počet žiakov 1.ročníka
Počet detí s odloženou dochádzkou
Počet detí, ktoré nastúpili na inú školu

19
3
1

Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30.6.2021
Ročník

Nižší roč.

Počet ž.

-

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

-

-

1

-

15

16

Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole
SŠ
prihlásení

Osemročné
g.
0

prijatí

Prospech
Počet žiakov

Gymnáziá

0

SOŠ

Konzervatóriá

Akadémie

Iné

Spolu:

1

14

1

0

0

16

1

14

1

0

0

16

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.
1.polr. 2.polr.
Dochádzka
1.polr. 2.polr. Správanie
Počet žiakov
Pochvaly
135
136
135
136

1.polr.
27

2.polr.
49

Prospelo

70

68

Vymeškané hodiny

4722

8627

Pokarhania

8

11

Výborný
prospech
Neprospelo
Neklasifik.

61

58

neospravedlnené

38,70

62,06

Znížené
známky

3

5

2

5

Priemer na žiaka

153

Neospr.

1,25

2

660
4,74

2

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA
I. stupeň
SJL:
ANJ
PVC
MAT:
VLA:
PVO:
HUV
VYV
TSV
REV
INF
PDA
Celkový
priemer:

1.ročník
Slov. hod.
Slov. hod.
Slov. hod.
Slov. hod.
Slov. hod.
Slov. hod.
Slov. hod.
-

2.ročník
1,11
1,11
1,11
1,11
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
1,11

3.ročník
1,82
1,82
ABS
2,05
1,18
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
1,24
1,62

4.ročník
1,33
1,11
ABS
1,27
1,05
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
1,26
1,20
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II. stupeň
SJL:

5.ročník
2,25

6.ročník
1,54

7.ročník
1,60

8.ročník
2,19

9.ročník
2,38

Celkom
1,99

ANJ:

1,93

1,54

1,80

1,92

1,53

1,74

NEJ:

-

-

2,31

2,86

1,84

2,33

DEJ:

1,79

1,54

1,68

2,25

1,20

1,69

GEO:

1,43

1,90

2,12

2,25

1,76

1,89

MAT:

1,75

1,54

1,46

2,80

1,46

1,80

FYZ:

-

2,18

2,12

1,94

1,46

1,92

CHE:

-

-

1,73

2,00

1,46

1,73

INF:

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

-

BIO

1,57

1,72

1,66

1,94

1,46

1,67

REV

ABS

ABS

ABS

ABS

-

-

TEV

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

-

VUM/VY
V
HUV

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

-

ABS

ABS

ABS

ABS

-

-

OBN

-

ABS

ABS

ABS

ABS

-

THD

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

-

Celkový
priemer:

1,76

1,70

1,83

2,23

1,77

1,86

§ 2. ods. 1 e
Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších
zamestnancov
Pracovný pomer
TPP ZŠ
TPP ŠKD
TTP MŠ
TTP ŠJ
DPP
Znížený ú. ZŠ
Znížený ú. MŠ
ZPS
Na dohodu

Počet pedag.a
odb. zam.

Počet nepedag.
zam.

Počet úväzkov
pedag. zam..

Počet úväzkov
nepedag. zam..

12
2
4

4

11,17
1,75
4

4

4,43
-

1,5
-

7
8
-

1
4
2
-
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Základná škola
Zamestnanci
Z toho PZ a OZ
- kvalifikovaní
-

nekvalifikovaní

-

PPZ*

Počet
22
17
17

-

12,38

-

5
2
1
2
1

PPZ*

Počet

Zamestnanci
Z toho PZ a OZ
- kvalifikovaní

0

Z toho NP
- ekonómka, PAM
- tajomníčka
- upratovačky
- školník
-

Materská škola

7
6
6

nekvalifikovaní

Z toho NP
– upratovačky

Školský klub detí
Zamestnanci
Z toho PZ a OZ
- kvalifikovaní

-

-

6

-

nekvalifikova
ní

2
2
1
1
2

Školská jedáleň
Zamestnanci
- vedúca ŠJ
- hlavná
kuchárka
- kuchárky

1

4

Spolu zamestnancov
ZŠ+MŠ+ŠKD+ŠJ
Z celkového počtu zamestnancov
školy počet PZ a OZ

Počet

6
1
1
3

22+7+2+6=37
25

PPZ* - prepočítaný počet zamestnancov/úväzky

§ 2. ods. 1 f
Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov
Počet úväzkov ped. zam
učiteľov ZŠ
odborných zam.
vychovávateľov
asistentov učiteľa
učiteľov MŠ
spolu

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

0,74

12,5
0,5
1
2,6
6
20,6

12,5
0,5
1,74
2,6
6
21,34

0,74

§ 2. ods. 1 g
Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti
PREHĽAD SÚŤAŽÍ A OLYMPIÁD

Žiaci našej školy sa aj napriek realizácii dištančného vzdelávania zapojili do
rôznych školských a mimoškolských vedomostných a výtvarných súťaží: Pytagoriáda,
Matematický klokan, medzinárodná informatická súťaž Expert, Všetkovedko,
Hviezdoslavov Kubín, výtvarné súťaže, súťaže v aranžovaní.
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Názov súťaže

Žiaci

Vyučujúci

Ornamentálna mapa Slovenska

40 žiakov

Kružliaková

Osmijankova literárna záhrada

Žiaci 2.a 3.ročníka

Všetkovedko - Expert školy

Žiaci 3.a 4.ročníka

Kružliaková
Králiková
Kutelyová

Hviezdoslavov Kubín

Triedne a školské kolo

Badáni

Komparo
Matematický klokan

65 žiakov
36 žiakov

Tučeková
Kutelyová

Vojaci očami detí

30 žiakov

Kružliaková

Ikabog – súťaž o ilustráciu
knihy/vydavateľstvo Ikar/

1.stupeň

Kutelyová

Žáryho pero

školské kolo v tvorivom

Badáni

Nakresli zdravie

3.ročník

Kružliaková

Slovensko je krásna krajina – výtvarná
súťaž Múzeum SNP

3.-4.ročník

Kružliaková

ĎALŠIE AKTIVITY

Názov aktivity

NOVEMBER

OKTÓBER

SEPTEMBER

Mesiac

 Svetový deň výživy – Deň mlieka – ochutnávka mliečnych výrobkov
 Európsky deň jazykov











Svetový deň ochrany zvierat
Moji starí rodičia – čitateľská gramotnosť + výtvarné práce + tvorivé písanie
Jesenné aranžovanie
Báseň roka 2020
Deň bielej pastelky
Knižné kamarátstva – vydavateľstvo Panta Rhei
Imatrikulácia prvákov – prijímanie žiakov do cechu školského
Týždeň boja proti drogám
Deň Guinessových rekordov – VKMK - BB
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JÚL

JÚN

MÁJ

APRÍL

MAREC

FEBRUÁ
R

JANUÁR

DECEMBER
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 Mikuláš v škole- darujme si navzájom darček
 Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu
 Šikana - beseda

 Vydanie časopisu Pškoláčik




















Farebný týždeň
Vyučovanie v maskách – fašiangy
Fašiangové šišky- pečenie
Valentínska pošta
Prerušenie vyučovania
Návšteva obecnej knižnice- žiaci 1.stupňa
Deň vody
Zvyky a tradície Veľkej noci
Apríl mesiac lesov – enviroaktivity
Zbieranie odpadkov
Týždeň rómskej kultúry
Deň Zeme
Máj lásky čas – žena - matka
Čistenie Žáryho stuničky
Prvá pomoc – Svetový deň Červeného kríža
Od zrnka k chlebu – pečenie chleba
Ponike, Ponike...týždeň regionálnej výchovy
Rovesnícke vyučovanie

 Letná škola bádania

VÝLETY , EXKURZIE, KURZY
Miesto

Roč.

Zodp.

Termín

Dopravné ihrisko Turčianske Teplice

1.-4.roč.

Králiková

September 2020

Dom kultúrneho dedičstva

1.-4.roč.

Palovičová

Máj 2021

Poštové múzeum BB
Literárno-hudobné múzeum

1.roč.
2.roč.

Stachová
Králikovcá

Jún 2021
Jún 2021

Matejov dom - BB

3.roč.

Kružliaková

Jún 2021

Zvieracia obora – Slovenská Ľupča

4.roč.

Kutelyová

Jún 2021

7.-8.roč

Talánová
Badáni

Jún 2021

Zvolenský zámok
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§ 2. ods. 1 h
Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené
Názov projektu
Regionálna výchova a ľudová
kultúra (RVĽK) okolia Poník

Popis
História, tradície a príroda
regiónu

Pomáhajúce profesie II

Termín
prebieha

Práca so žiakmi, ktorí
majú výchovnovzdelávacie problémy.
„Zvýšenie kvality
Rozvoj čitateľskej,
výchovno-vzdelávacieho
procesu matematickej
v ZŠ s MŠ Š. Žáryho Poniky“ a prírodovednej
s ITMS kódom: NFP312010S804
gramotnosti

1.1. 2021 – 31.8.2022

Učenie o lese

Osvojovanie poznatkov
o lese, o životnom
prostredí, princípoch
trvalej udržateľnosti.

prebieha

Spolu múdrejší

Doučovanie žiakov
ohrozených školským
neúspechom.

4-6/2021

7/2019-6/2022

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení
V školskom roku 2020/2021 nebola v škole vykonaná inšpekcia
2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických
podmienkach školy alebo školského zariadenia
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
Dôležitou podmienkou, aby škola mohla poskytovať kvalitnú výchovu, vzdelávanie
a mimoškolské aktivity pre svojich žiakov je čo najlepšie priestorové a materiálnotechnické vybavenie školy.
Škola je umiestnená v dvoch pavilónoch. V pavilóne A sú umiestnené 4 kmeňové
učebne, v ktorých sa vyučujú žiaci 1.stupňa. V popoludňajších hodinách dve učebne
využíva pre svoju činnosť ŠKD. V pavilóne B je umiestnených 5 kmeňových učební pre
žiakov 2. stupňa.
K materiálno-technickému vybaveniu školy a výchovno-vzdelávacieho procesu
patria aj učebnice, doplnková literatúra, didaktické pomôcky, informačná a komunikačná
technika a školská knižnica.
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Pavilón A

-

1.stupeň

Kancelária RŠ, kancelária ekonómky školy
Zborovňa – učitelia 1.stupeň
4 učebne
ŠKD
Odborné učebne:
- multimediálna učebňa
- jazyková učebňa
- školská dielňa

Pavilón B

-

2.stupeň

Kancelária ZRŠ
Zborovňa – učitelia 2.stupeň
5 učební
Odborné učebne:
- školská kuchynka
- estetická učebňa
- chemická učebňa

Všetky učebne sú v dobrom stave. 6 učební je vybavených interaktívnymi tabuľami
s WIFI pripojením na internet, jedna učebňa s dataprojektorom.
Odborné učebne umožňujú plniť učebné osnovy a vzdelávacie štandardy.
Kabinety :1.stupňa, technickej výchovy,
Kabinety : matematiky, biológie, geografie,
učebníc
jazykov, fyziky a chémie.
Vybavenie kabinetov je pravidelne dopĺňané a obnovované modernými pomôckami
v rámci možností školy.
Telocvičňa s príslušenstvom
/Šatne, sprchy, WC, kabinet TSV/
Iné priestory súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom :
- školská knižnica
- spojovacia chodba – určená na vyučovanie TSV
- školské stravovanie(výdaj stravy)
- multifunkčné ihrisko
- asfaltové ihrisko
- školský pozemok
§ 2. ods. 1 k
Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré
výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Školský vzdelávací program zameraný na regionálnu výchovu(tradície, slávni rodáci,
príroda, tradičné remeslá).
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a podpora ich kariérneho rozvoja zo strany
vedenia školy.
Realizácia projektov
Alternatívne vyučovacie postupy – blokové a projektové vyučovanie, zážitkové učenie.
Aktivity týkajúce sa environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
drogovej prevencii a voľnočasových aktivít, ktoré korešpondujú s orientáciou školy.
Triedy vybavené moderným nábytkom, kultúrne prostredie v školskej jedálni, v šatniach, na
toaletách.
Aktívna účasť školy na súťažiach, na kultúrnom a spoločenskom živote.
Výsledky v športových, speváckych, recitačných a vedomostných súťažiach.
Otvorená školská klíma – účelná vzájomná spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov
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Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Rozvíjanie vyšších kognitívnych funkcií, aplikácia vedomostí a zručností
Nedostačujúca motivácia žiakov k učeniu
Nejednotný prístup pedagógov pri riešení výchovných problémov žiakov a ich správania
Zvyšujúca sa absencia žiakov (zapríčinená aj zneužívaním legislatívnych zmien v
ospravedlňovaní žiakov rodičmi)
§ 2. ods. 5 b
Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti
alebo pre žiakov v ich voľnom čase
Voľnočasové aktivity
NÁZOV KRÚŽKU

Športové hry
Školský časopis POŠKOLÁČIK
Šachový
Turistický 4.-9. roč.
Hupsík 2
DHZ Plameň
Ruský jazyk
Informatika
Zahrajko
Bádateľský
Klub mladých priateľov poľovníctva
Cyklistický krúžok
Športové hry

VEDÚCI KRÚŽKU

Mgr. Maskaľ
Mgr. Kružliaková
Mgr. Králiková
Mgr. Kutelyová
Mgr. Kružliaková
Pavol Lomen
Mgr. Králiková
Mgr. Tučeková
Mgr. Kutelyová
Mgr. Talánová
Bc. Pavol Ondrejko
Mgr. Janovčíková
Mgr. Maskaľ

§ 2. ods. 5 d
Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné
Iné podstatné skutočnosti
Vo všetkých ročníkoch 1.stupňa sa stanovené učivo prebralo podľa učebných osnov
a štandardov až do 18.12.2020, kedy Ústredný krízový štáb SR v súvislosti s ochorením
COVID – 19 nariadil uzatvorenie všetkých škôl a školských zariadení. Počas tohto obdobia
prebiehalo dištančné vyučovanie žiakov 1. stupňa. Od 8.2.2021 prešli žiaci 1.stupňa na
prezenčnú výuku.
Počas prerušenia vyučovania na 2.stupni , v období od 26. 10. 2020 do 25. 4. 2021,
resp. u žiakov 9. ročníka do 11. 4. 2021, prebiehalo vyučovanie dištančnou formou. Toto
bolo počas celého uvedeného obdobia realizované prostredníctvom online vyučovacích
hodín cez platformu Zoom.us, vytvárania pracovných listov a zadávania dištančných úloh
žiakom prostredníctvom edupage portálu. Komunikácia so žiakmi prebiehala aj v prostredí
edupage.org vo všetkých predmetoch a to prostredníctvom posielania pracovných listov,
zasielania PPT prezentácií a zadávania projektových úloh. V ANJ žiaci využívali online
aplikáciu wocabee, v ktorej si osvojovali novú slovnú zásobu a precvičovali to, čo už učené
bolo. V tomto období sme využívali aj internetový portál wordwall.com a rôzne
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interaktívne zošity zverejnené na internete. Od januára 2021 bol žiakom zredukovaný
rozvrh hodín nasledovne: SJL a MAT s dotáciou 3 – 4 hodiny týždenne, ANJ 2 hodiny
týždenne, výchovné predmety bez online výučby a ostatné predmety s dotáciou 1 hodina
týždenne. Dištančná výučba prebiehala podľa usmernení od MŠVVaŠ. Žiaci boli priebežne
hodnotení známkami. Učitelia im taktiež poskytovali spätnú väzbu počas online hodín,
alebo v písomnej forme prostredníctvom správ a emailov. V súvislosti s koncoročným
hodnotením žiakov sa Pedagogická rada ZŠ s MŠ Š. Žáryho uzniesla na neklasifikovaní
výchov, NEJ,INF, OBN a THD. V predmetoch SJL, ANJ, NEJ, DEJ, MAT, BIO, GEG,
FYZ a CHE boli žiaci hodnotení známkou, ktorá bola výsledkom zhrnutia dosiahnutých
výsledkov pred prerušením vyučovania a prácou žiakov v domácom prostredí počas
prerušenia vyučovania (žiacke pracovné listy, online testy a rozhovory na online hodinách).
So žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a zo sociálne slabších rodín škola
spolupracovala prostredníctvom vytvárania malých skupín žiakov v priestoroch školy raz
týždenne, kedy im bolo sprostredkované základné učivo z jednotlivých predmetov
a odovzdané pracovné listy od jednotlivých vyučujúcich. Po ukončení dištančnej výučby
škola využila možnosť doučovacích kurzov, ktorých sa zúčastňovali aj títo žiaci.

Vypracovala: Mgr. Mária Janovčíková
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