Základná škola Dominika Tatarku Plevník – Drienové

SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI ŠKOLY
za školský rok 2016-2017
Správa je vypracovaná podľa :
1. § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení zo 16.12.2005
3. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení
4. Koncepcie riadenia a rozvoja školy na roky 2014-2019
5. Plánu práce základnej školy na školský rok 2014/2015
6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodického združenia a jednotlivých predmetových
komisií, ŠKD, koordinátorov výchov a výchovnej poradkyne
7. Vyhodnotenia plnenia plánu kontinuálneho vzdelávania PZ
8. Informácií o činnosti rady školy
9. Informácií o hospodárení školy
10. Ďalších podkladov: vyhodnotenie projektov, súťaží a podujatí

Plevník – Drienové, schválené na pedagogickej rade 28.8.2017
PaedDr. Dagmara Smataníková
riaditeľka školy

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy
: Základná škola Dominika Tatarku
Adresa školy : 018 26 Plevník – Drienové č. 284
Telefónne čísla školy : 042/ 4382185
042/ 4262587
fax : 042/ 4262588
Internetová a elektronická adresa školy : zsplevnik @centrum.sk
www stránka školy : www.zsplevnik.sk webmaster Miroslav Mytník
Údaje o zriaďovateľovi : Obec Plevník –Drienové
018 26
Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie :
PaedDr. Dagmara Smataníková - riaditeľka školy
Mgr. Anna Piačková - zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Iveta Pizúrová - zástupca zamestnancov
Mgr. Ivana Kremeňová - výchovný poradca
Ostatné funkcie:
Škola podporujúca zdravie
Z : Kovačinová
Ochrana života a zdravia /UC, DH/
Z : Smataníková
Drogová prevencia
Z : Mytník
Multikultúrna výchova
Z : Veverková
Environmentálna výchova
Z : Lukáčová, Kováčiková
Zelená škola
Z : Lukáčová, Kováčiková
Mediálna výchova
Z : Kamasová
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Z : Kremeňová
Dopravná výchova a výchova k bezpečnosti v cestnej premávke Z : Pizúrová
Výchovné poradenstvo
Z : Kremeňová
Osobný a sociálny rozvoj, ľudské práva
Z : Sláviková
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Z : Piačková
Školské úrazy - evidencia
Z : Pizúrová
Zdravotník školy / zodpovednosť za lekárničky/
Z : Kremeňová
Školský časopis
Z : Veverková
Kronika školy
Z : Smataníková
Správcovstvo počítačovej učebne, počítačová technika ZŠ
Z : Piačková
Správcovstvo Izby D.Tatarku
Z : Cingelová, Smataníková
Čitateľská gramotnosť
Z : Cingelová
Finančná gramotnosť
Z : Sluková
Archív školy
Z : vedenie ZŠ
Školské relácie
Z : Kremeňová, Sláviková
Kultúrne programy
Z : Kamasová, Veverková, Cingelová
Technik BOZP a PO
Z : Ing. Kostková
Metodické orgány :
MZ ročníkov l.-4.
Vedúca : Pizúrová
PK prírodovedných predmetov
Vedúca : Sluková
PK výchovných predmetov
Vedúca: Lukáčová
PK spoločenskovedných predmetov
Vedúca : Cingelová
PK triednych učiteľov
Vedúca : Kamasová
Školská knižnica - Z : Kováčiková
Metodická knižnica – Z : Pizúrová

Pridelenie kabinetov pre školský rok 2016-2017 :
Smataníková - Kabinet CJ, HIM
Piačková
- DKP,OTE
Veverková
- Učebnicový fond 5.-9. , kabinet OBN
Kamasová
- Kabinet 1.-4. , Učebnicový fond 1.-4.
Sláviková
- Kabinet VV, metodiky AJ
Pizúrová
- Metodická knižnica
Cingelová
- Kabinet SJL , D
Mytník - Kabinet fyziky , kabinet dielní
Lukáčová
- Kabinet biológie , chémie, telesná výchova
Sluková
- Kabinet matematiky, geografia
Kremeňová
- Kabinet HV , metodiky VP
Kováčiková
- Školská knižnica
R.Kovačinová - Kabinet ŠKD
Jurisová
- ŠpD-kuchynka
Školská družina
V školskom roku 2016/17 navštevovalo ŠKD 38 žiakov primárneho vzdelávania. Boli
zriadené dve oddelenia, v ktorých pracovali dve pani vychovávateľky: Mgr. Renáta
Kovačinová a Mgr. Lucia Višňovská. Využívali miestnosť 1. triedy v budove školy a 2. triedy
v budove ŠKD.
V mesiacoch december 2016 – máj 2017 nám v školskom klube i na vyučovaní pri
integrovaných žiakoch vypomáhala cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej
Bystrici p. Helena Hamacková ako asistentka učiteľa.
Rodičovská rada pracovala pod vedením predsedníčky p. Evy Štensovej a mala 10 členov
rodičovského výboru. Spolupráca - vedenie školy smerom k rodičovskej rade formou stretnutí
a písomných žiadosti, - a naopak rodičovská rada smerom k vedeniu školy. Pomoc pri
organizácii aktivít a zberov, najväčšia akcia = veľký školský karneval.
Informovanie rodičov : denne: formou žiackej knižky, slovníčkov a internetovej stránky
školy.
Štvrťročne: Formou konzultačných hodín s triednou učiteľkou /učiteľom/
Triedny učiteľ si vedie záznam o rodičoch a ich prítomnosti na stretnutiach - rodič- škola.
V školskom roku 2016/17 sme mali dvakrát plenárne ZRPŠ
September 2016 s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie - oboznámenie s programom.
2. Správa o činnosti školy za školský rok 2015-2016
Z : Pia
3. Aktuálne úlohy školy v novom školskom roku 2016 – 2017
Z : Sm
4. Správa o čerpaní financií ZRŠ za kalendárny rok 2015
Z : Sm
5. Kandidátka rodičovskej rady na školský rok 2016-2017
6. Zápisné na školský rok 2016-2017 - 10.- € na rodinu
7. Diskusia
8. Záver , uznesenie.
Január 2017 s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie a privítanie hostí
2. Báseň žiakov ZŠ
3. Správa o činnosti školy
4. Príhovor starostu obce
5. Príhovor predsedu TSK Ing. Bašku a odovzdanie sponzorského daru pre školu
6. Diskusia
7. Záver
Po plenárnom ZRPŠ nasledovali triedne ZRPŠ, kde boli rodičia konkrétne oboznámení
s výchovno- vzdelávacím procesom žiakov individuálnou konzultáciou.

1.1 Rada školy, ktorej funkčné obdobie sa začalo 14.03.2016
P.č.
1.
2.

Zvolený /delegovaný/ za*
pedagog. zamestnancov ZŠ
rodičov
nepedagogických
3. Miroslava Kovačinová
zapisovateľka
zamestnancov ZŠ
4. Mgr. Ivana Kremeňová
člen
pedagog. zamestnancov ZŠ
5. Ing. Jana Franeková
člen
rodičov
6. p. Soňa Jantošová
člen
zriaďovateľa
7. PhDr. Mária Jandová, PhD
člen
zriaďovateľa
8. Bc. Mária Lušnáková
člen
rodičov
9. Ing. František Bačík
člen
rodičov
* za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov,
delegovaný za zriaďovateľa, delegovaný zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na
výchove a vzdelávaní
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017
Program zasadnutí RŠ
12. 09.2016
Program : 1. Otvorenie. Kontrola uznesenia
2. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2015-2016
predložená na schválenie Rade školy v zmysle Z 596/2003 a vypracovaná
v zmysle Vyhlášky MŠ SR/2005 o štruktúre a obsahu analýz
3. Plán práce na školský rok 2016-2017 v zmysle Zákona č. 596/2003 o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve
4. Počty prijatých žiakov do ZŠ v školskom roku 2016-2017
5. Školský poriadok ZŠ
6. Inovovaný Školský vzdelávací program – prílohy
7. Rôzne a diskusia
8. Uznesenie. Záver
12.12.2016
Program :
1. Otvorenie, kontrola uznesenia
2. Práca školy v 1.štvrťroku šk. r. 2016-2017
3. Sťažnosti a petície za kalendárny rok 2016
4. Plnenie rozpočtu a normatívov školy
5. Návrh plánu práce Rady školy na rok 2017
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Uznesenie, záver
Meno a priezvisko
Mgr. Ľubica Kamasová
Ing. Zuzana Zbončáková

20.03.2017
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Funkcia
predseda
podpredsedníčka

Otvorenie
Správa o hospodárení školy za rok 2016
Návrh rozpočtu školy na rok 2017
Schválenie Plánu práce Rady školy na rok 2017
Informácie o príprave zápisu do 1. ročníka
Rôzne
Diskusia
Uznesenie, záver

jún 2017
Program :
Zhodnotenie práce školy za školský rok 2016-2017
Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5.a 9. ročníka
Výsledky prijímacieho konania na školy II. cyklu
Informácie o pedagogicko-organizačnom
a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v šk.r.2017-18
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Uznesenie, záver
1.
2.
3.
4.

1.2 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach poradných orgánoch riaditeľa školy
Prehľad poradných orgánov riaditeľa školy
Pedagogická rada – tvorená všetkými pedagogickými zamestnancami
Metodické združenie (vedúca: Mgr. Iveta Pizúrová)
– učitelia 1. stupňa ZŠ a vychovávateľka ŠKD
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov(vedúca: Mgr. Želmíra Cingelová)
– učitelia SJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN,EtV
Predmetová komisia prírodovedných predmetov (vedúci: Mgr. Marianna Sluková)
– učitelia MAT, FYZ, GEO, BIO,CH
Predmetová komisia výchovných predmetov (vedúca : Mgr. Dominika Lukáčová)
– učitelia VV,HV,TEV,Tchv, NV,VYU,SEE,IV
Predmetová komisia triednych učiteľov (vedúca: Mgr. Ľubica Kamasová)
– triedni učitelia ročníka 1.-9.
Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy
Poradné orgány riaditeľa školy sa stretávajú pravidelne podľa plánu zasadnutí PR, MZ a PK
štyrikrát za šk. rok a mimoriadne podľa potreby. Vo svojich plánoch majú rozpracovaný plán
hlavných úloh školy, hlavné smery výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacie
aktivity ZŠ.
Pedagogická rada prerokúva zásadné otázky výchovy a vyučovania, pedagogickú koncepciu
školy, vyjadruje svoje stanoviská k dosiahnutým výsledkom vo výchove a vzdelávaní v škole
i mimo nej a k opatreniam na odstránenie zistených nedostatkov. Metodické združenie
a predmetové komisie sa zaoberajú pedagogickými problémami, podieľajú sa na zvyšovaní
úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

2. VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY A ZABEZPEČENIE
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU
2.1 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa
poskytovaného stupňa vzdelania (§2 ods.1, písm.e)
Zhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu :
Učebné plány : 3. – 4. ročník = Školský vzdelávací program „ Učíme sa pre život“
7. – 9. ročník = Školský vzdelávací program „Učíme sa pre život“
1.2. a 5.6 ročník = Inovovaný ŠkVP
Údaje o zamestnancoch školy:
Počet zamestnancov školy : 18
Počet žien : 16
Údaje pedagogických zamestnancov
Počet pedagogických zamestnancov : 15 Počet žien : 14
Počet nepedagogických Zamestnanco 3 Počet žien : 3

Počet mužov : 2
Počet mužov : 2
Počet mužov : 0

Podmienky zamestnancov :
Pedagogickí zamestnanci: riaditeľňa – vedenie školy, zborovňa pre učiteľov roč. 1. – 9.,
kabinet výchovného poradcu, kabinet TEV + BIO, CHE, kabinet UP, Kabinet MAT+ FYZ+
GEO, toalety učiteľské - muži, ženy, školská dielňa, relaxačná miestnosť.
Nepedagogickí pracovníci: ekonóm – vlastná kancelária, školníčka a upratovačka– vlastná
miestnosť, WC – školské dielne, WC - budova školského klubu.
Stravovanie: Je zabezpečené v školskej jedálni v areáli materskej školy.
Počet stravujúcich zamestnancov: pedagogickí zamestnanci – 11

Odbornosť pedagogických zamestnancov :
Veľkým prínosom školy je plná kvalifikovanosť učiteľov. Jediným problémom je
výučba telesnej výchovy, nevlastníme telocvičňu a tento predmet učíme v priestoroch školy
alebo vonku. S úplnou kvalifikovanosťou počítame v priebehu roka. V našej škole vyučujeme
anglický a nemecký jazyk. Vyučujúci cudzieho jazyka sú kvalifikovaní.
Vekové zloženie pedagogického zboru je rôznorodé. Priemerná veková hranica je 40 rokov.
Učitelia okrem triednictva sú poverovaní ďalšími funkciami, a to výchovným poradenstvom,
koordináciou sociálno-patologických javov, koordináciou výchovy k manželstvu a
rodičovstvu. Sú zaradení do MZ a PK na škole.
Výchovný poradca školy zabezpečuje činnosti súvisiace s prijímaním žiakov na stredné školy.
Okrem tejto hlavnej úlohy sleduje a riadi činnosť žiakov so ŠVVP a žiakov integrovaných.
Úzko spolupracuje s rodičmi a s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva. Na
škole pracuje aj koordinátor prevencie drogových závislostí.

ODBORNOSŤ VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2016-2017
Ročník 1.-4.
Predmet:

Počet odučených
hodín celkovo:

Odborne:

%

Neodborne:

SJL
MAT
AJ
VLA
PDA
PRV
OMP
IFV
HUV
VYV
TEV
NBK
ETV
PVC

4+29
5+14
2+6
0+2
0+2
0+3
2+0
2+2
0+4
0+6
0+8
0+4
1
1

33
19
8
2
1
3
2
4
4
5
6
4
1
0

100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
83,3%
75%
100%
100%
0%

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
1

0%
0%
0%
0%
50%
0%
0%
0%
0%
16,7%
25%
0%
0%
100%

ZŠ 1.-4.

15+82

92

94,8%

5

5,2%

Počet odučených
hodín celkovo:

Odborne:

%

Ročník 5.-9.
Predmet:

%

Neodborne:

SJL
MAT
AJ
NJ
DEJ
OBN
NBK
ETV
FYZ
GEO
BIO
OMP
CHE
HUV
VU
TEV
VYV
INF
THD
SEE
REG.V

2+24
6+19
1+15
4+3
1+5
1+3
1+4
0+1
1+6
0+6
1+5
3+0
1+3
0+3
1+1
0+10
0+3
3+2
0+3
0+1
1+0

26
25
16
7
5
4
5
1
7
6
6
3
4
3
0
0
0
5
0
0
1

100%
100%
100%
100%
83,3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
100%

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10
3
0
3
1
0

0%
0%
0%
0%
16,7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

ZŠ 5.-9.
Celková
odbornosť školy

27+117

124

89,7%

20

10,3%

216

89,6,%

25

10,4%

241

%

Ukazovatele za prospech , správanie a dochádzku za 1.polrok :
Trieda : počet žiakov:

prospeli: neprospeli: správanie: dochádzka: na 1 žiaka:

1.
2.
3.
4.

21+2
11
8
18

23
11
8
19

425
286
240
319

20,24
26,00
30,00
16,79

1.-4.
5.
6.
7.
8.
9.

61
13
10
14
10
15

61
13
10
14
10
15

1270
433
312
449
225
996

20,82
33,3
31,2
32,07
22,50
66,40

5.-9.

62

62

2415

38,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.-9.
123
123
3685
29,96
- Prospech : V 1.polroku školského roka 2016-17 prospelo všetkých 123 žiakov.
- Dochádzka : Za 1.polrok školského roka bolo vymeškaných 3685 vyučovacích hodín,
priemer na 1 žiaka bol 29,96 hod., všetky hodiny boli ospravedlnené.
- Správanie : Znížená známka zo správania nebola udelená.
Hlásenie o školskej dochádzke zasielame pravidelne 1x mesačne zriaďovateľovi.
Ukazovatele za prospech , správanie a dochádzku za 2.polrok :
Trieda : počet žiakov:

prospeli: neprospeli: správanie: dochádzka: na 1 žiaka:

1.
2.
3.
4.

20+2
11
8
17

22
11
8
17

0
0
0
0

325
349
298
446

1.-4.
5.
6.
7.
8.
9.

58
13
10
14
10
15

58
13
10
13
10
15

0
0
0
1
0
0

1418
464
285
275
402
1260

5.-9.

62

61

1

2686

16,25
31,72
37,25
26,24
24,45
35,69
28,5
19,64
40,20
84,0
43,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.-9.
120
120
1
4104
34,20

Výsledky externých meraní - Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka
Základnej školy Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom
Testovanie 5 – 2016
Testovania5-2016 sa zúčastnilo dňa 23.11. 2016 13 žiakov 5. triedy
Základné údaje:
Maximálny počet bodov v teste
MAT 30
SJL 30
Priemerný počet bodov v rámci SR MAT 18,7
SJL 18,9
Priemerná percentuálna
úspešnosť v rámci SR
( národný priemer)
Priemerný počet bodov školy:

62,3%
MAT 21,7

Priemerná percentuálna
úspešnosť školy
Rozdiel priemernej úspešnosti školy
oproti národnému priemeru

63,1%

SJL

20,6

72,3%

68,7%

10,0%

5,6%

Výsledky externých meraní - Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka
Základnej školy Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom
Testovanie 9 – 2017
Testovania 9-2017 sa zúčastnilo dňa 05.04. 2017 15 žiakov 9. triedy
Základné údaje:
Maximálny počet bodov v teste
20 MAT
25
SJL
Priemerný počet bodov v rámci SR
11,3 MAT
15,3 SJL
Priemerná percentuálna
úspešnosť v rámci SR
( národný priemer)
Priemerný počet bodov školy:
Priemerná percentuálna
úspešnosť školy
Rozdiel priemernej úspešnosti školy
oproti národnému priemeru

56,4 %
10,9

MAT

61,2 %
14,2

SJL

54,7 %

56,8 %

-1,7 %

-4,4 %

2.2 Personálne zabezpečenie školy:
Údaje o počte zamestnancov , plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy a ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
Pedagogickí zamestnanci : 15
13 kvalifikovaných učiteľov
2 vychovávateľky – kvalifikované
Riaditeľka školy: PaedDr. Dagmara Smataníková, kvalif. SJL-NJ-PG
Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Anna Piačková, kvalif. 1.-4. ročník, INF

Ročník 1.-4.
Mgr. Iveta Pizúrová - kvalif. 1.-4. EtV
Mgr. Ivana Kremeňová - kvalif. 1.-4. EtV, VP
Mgr. Ľubica Kamasová - kvalif. 1.-4., EtV
Mgr. Zuzana Kováčiková - kvalif. 1.-4.
ŠKD Mgr. Renáta Kovačinová a Mgr. Lucia Višňovská - vych., kvalif.
Ročník 5.-9.
Mgr. Dominika Lukáčová - kvalif. Ch-Bio
Mgr. Zuzana Veverková - kvalif. SJL-OV
Mgr. Marianna Sluková - kvalif. M-Z
Mgr. Miroslav Mytník - kvalif. M-F
Mgr. Želmíra Cingelová - kvalif. SJL-NV-D
Mgr. Júlia Sláviková - kvalif. AJ-RJ-EtV
Mgr. Mgr. Peter Franek – kvalif. NBK
Nepedagogickí zamestnanci : 3
Miroslava Kovačinová – ekonómka školy
Marta Jurisová – školníčka-upratovačka, kurič
Zuzana Mráziková - upratovačka
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy za školský rok 2016-17
(§2 ods.1, písm.h)
Forma vzdelávania :
Počet vzdelávaných:
Ukončilo:
V priebehu:
Príprava na 1.atestáciu
2
2
Príprava na 2.atestáciu
4
4
Podpora profesijnej orientácie žiakov 2
1
1
Nové trendy vo vyučovaní AJ
2
2
Aktualizačné (čit.gramotnosť)
1
1
Kontinuálne, aktualizačné (šk.knižnice) 1
1
Komplexný poradenský systém
1
1
prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických
Ostané – viď Plán kontinuálneho vzdelávania na rok 2016 a 2017

2.3 Údaje o počte žiakov školy :
Celkový počet žiakov školy k 30.06.2017 : 120
Ročník 1.-4.
1. trieda :
20+2
chlapci:
2. trieda :
11
3. trieda :
8
4. trieda :
17
Spolu:
58
Ročník 5.-9.

Spolu :

5. trieda :
6. trieda :
7. trieda :
8. trieda :
9. trieda :

13
10
14
10
15
62

14
4
3
11
32
7
3
5
4
7
26

dievčatá: 8
7
5
6
26
6
7
9
6
8
36

ZŠ spolu :
120
58
62
1.roč. – 2 žiaci majú povolené vzdelávanie v škole mimo územia Slovenskej republiky
Počet žiakov v ŠKD = 2 oddelenia - 38 žiakov

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami : ( integrovaní žiaci)
Počet žiakov na ročníkoch 1.-9.: 15
Integrovaní žiaci ročníka 1.-4.
3.trieda – 1 d. (autizmus)
4.trieda - 1 d. ( dyslexia, dysortografia)
5. trieda – 1 d. (dyslexia, )
1 ch.(poruchy učenia dyslexia, dysgrafia na báze narušenej komunikačnej
schopnosti, porucha aktivity a pozornosti)
6.trieda - 1 ch ( Aspergerov syndróm, dyslexia, dysortografia, dysgrafia) od 23.11.2016 –
Špeciálna internátna škola v Považskej Bystrici.
1 d ( dyslexia, dysortografia, narušená komunikačná schopnosť)
1 d ( dyslexia)
7. trieda - 1 d. ( dyslexia, dysortografia, narušená komunikačná schopnosť)
1 ch. (dyslexia, dysortografia)
1 ch.(dysgrafia, dyspraxia)
8. trieda - 1 d. (dyslexia, príznaky dysortografie)
1 d. (dysortografia, dyslexia)
1 d. (zdravotné dôvody integrácie)
9. trieda - 1 ch. (dyslexia)
1 ch.(dysortografia, príznaky dyslexie)
Mgr. Karasová z CPPPaP v Považskej Bystrici pravidelne navštevuje našu školu a sleduje
prácu s integrovanými žiakmi.
Návšteva Mgr. Tomanovej – špeciálny pedagóg
Asistent učiteľa na testovaní 5-2016 Mgr. Anna Konrádová
Asistent učiteľa cez ÚPSVaR Považská Bystrica p. Helena Hamacková od 1.12.2016
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole :
Organizácia vyučovania: Začiatok vyučovania na základnej škole : 7.30 hod.
1. hodina
7.30 - 8.15
prestávka : 10 minút
2. hodina
8.25 - 9.10
15 minút
3. hodina
9.25 - 10.10
10 minút
4. hodina
10.20 - 11.05
15 minút
5. hodina
11.20 - 12.05
10 minút
6. hodina
12.15 - 13.00
30 minút
7. hodina
13.30 - 14.15
Koniec vyučovania : 14.15 hod.
Otvorenie školy, pre žiakov, je zabezpečené o 7:00. Žiaci sa môžu zdržiavať vo
vstupnej chodbe. Dozor robí školník.
O 7:15 žiaci môžu vstúpiť do tried. Dozor nad žiakmi vykonáva službu konajúci
pedagogický zamestnanec. Po skončení 6. vyučovacej hodiny, žiaci čo
najrýchlejšie opúšťajú budovu školy. Dozor zabezpečuje určený učiteľ.

3. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
3.1. Zameranie školy, jej koncepcia, napĺňanie vytýčených cieľov:
Základná škola Dominika Tatarku v Plevníku – Drienovom je plnoorganizovaná ZŚ.
Profilácia školy je zameraná na :

 Uchovanie kultúrneho dedičstva spisovateľa D.Tatarku , ktorého meno škola nesie,
správcovstvo pamätnej izby spisovateľa, organizáciu celoslovenskej súťaže
„ O cenu Dominika Tatarku „ a udržiavanie poriadku pri buste spisovateľa v parku
Cieľom je výchova žiakov k národnému vlastenectvu, osvojovanie si kvalitného
hodnotového systému a spoluúčasť rodičov pri organizácii kultúrnych súťaží.
 Uchovanie ľudových tradícií a dedinských zvykov – DFS Dúbravček
a organizácia tradičných podujatí : „ Vianočná , Veľkonočná nedeľa, Deň matiek“
Cieľom je upevňovanie a rozvíjanie regionálnych ľudových tradícií vo výchovnovzdelávacom procese a v záujmovej činnosti.
 Plníme projekt Škola podporujúca zdravie, sme začlenení do národnej siete ŠPZ.
Organizácia celoročnej súťaže o najlepšiu triedu. Zapojili sme sa do národného projektu
„ Školské ovocie“. Každoročne robíme zbierky pre útulok psíkov v Považskej Bystrici.
Cieľom je rozvoj a realizácia projektov – škola bez alkoholu, cigariet a iných drog,
 Plnenie environmentálneho projektu „ Zelená škola“. Sme začlenení do národnej
siete škôl v rámci Slovenskej republiky. / pozrieť www zelenaskola/.
Cieľom je chrániť životné prostredie, tvoríme z prírodnín, separujeme odpad, máme
prírodovedné krúžky a environmentálnu knižnicu, šetríme energiou, súťažíme
v prírodovedných súťažiach, monitorujeme odpad v obci, organizujeme zber ekopakov
 Podporujeme rozvoj telesných a športových aktivít, pri škole sa nachádza ekoihrisko.
Využívame posilňovňu v areáli školy, multifunkčné ihrisko v areáli TJ, organizujeme
krúžkovú činnosť.
Cieľom je vytvárať podmienky pre lepšie vyučovanie telesnej výchovy,
lebo škola nevlastní telocvičňu.
 Vyučovanie zameriavame na informatiku, na škole je odborná počítačová učebňa,
informatiku vyučujeme od 1. triedy ZŠ, podporujeme ju krúžkovou činnosťou.
Otvorili sme krúžok elektroniky a robotiky.
Cieľom je vytváranie podmienok na rozvíjanie schopnosti žiakov v oblasti počítačovej
gramotnosti, práce s informačnými komunikačnými technológiami na vyučovaní i v
mimoškolskej činnosti .
 Podporujeme vyučovanie cudzích jazykov – anglický jazyk učíme od 1. triedy,
nemecký jazyk od 6. triedy, vyučovanie je dopĺňané mimoškolskou krúžkovou činnosťou.
Cieľom je vzdelávanie žiakov v cudzích jazykoch.
 ZŠ Lešná - Česká republika- družobná škola,
spolupráca žiakov a pedagógov vo výchovno-vzdelávacej, kultúrnej i športovej oblasti.
Spoločné stretnutia - pedagógov a žiakov .
 Upevňovanie medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve školy.
( posedenia pri príležitosti vianočného obdobia, Dňa učiteľov a ukončenia školského roka,
Deň rodiny na škole, Deň otvorených dverí na škole, Vianočná a Veľkonočná nedeľa)
Cieľom je vytváranie podmienok pre kultúru školy, zdravú klímu , atmosféru v triedach i
v škole, dbať na medziľudské vzťahy, správanie sa navzájom i na estetiku školského
prostredia.
 Elektronická knižnica. Počítač, internet v knižnici. Pravidelné výpožičky kníh pre
žiakov a pedagógov školy. Cieľom je podporovanie čitateľskej gramotnosti žiakov
školy.
 Spolupráca so S-ZUŠ manželov Kardošovcov, podpora talentovaných žiakov,
vyučovanie hry na keyboard. Otvorili sme nový krúžok Hra na gitare.
Doučovanie slaboprospievajúcich a integrovaných žiakov.

3.2 Organizácia vnútorného života školy :
Škola má 9 tried a 2 oddelenia ŠKD , ktoré navštevuje 37 detí.
Škola má 123 žiakov = 59 chlapcov a 64 dievčat.
Škola nevlastní telocvičňu. Má zriadenú posilňovňu a ekoihrisko.
Škola vlastní jednu odbornú učebňu počítačov a učebňu školskej dielne.
Žiaci a zamestnanci školy sa stravujú v ŠJ pri materskej škole.

3.3. Práca so žiakmi :
Olympiády a súťaže, mimoškolská činnosť a priama práca so žiakmi:
Malý DFS Dúbravček pracuje pod základnou školou. Žiaci, ( 30 detí ), ktorí sú členovia DFS
Dúbravček, reprezentujú i školu na mnohých podujatiach a svojimi vystúpeniami šíria jej
dobré meno na verejnosti, v obci i v celom regióne.
Letné prázdniny 2016
Zateplenie, obnova fasády budovy školy, dielne a relaxačky , oprava rýn, nátery,
na projekt získala školy 85 000.-€ , zriaďovateľ naviac 7 000 €
Výmena okien na budove dielne – 3700.-€
September 2016
Zapojenie sa do národného projektu : Európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny
v školách „ Školské ovocie“.
Darovacia zmluva s firmou STAF Automation, Banská Bystrica – získanie 500 € na
estetizáciu školy.
19.9. Plenárne ZRŠ.
13.9. a 14.9. Účelové cvičenie v teréne a nácvik evakuácie školy.
21.9. Relácia k Svetovému dňu mieru a ku Dňu jazykov.
Deň jazykov na škole – program pripravila 9.trieda
Školské kola športových súťaží – vybíjaná a streľba zo vzduchovky
27. 9. Návšteva dopravného ihriska v Považskej Bystrici, roč. 1.-4.
29.9. Cezpoľný beh – okresné kolo 1. m Martin Uriča, 1. m družstvo chlapcov
30.9. Exkurzia – Noc výskumníkov v Žiline
Okresné kolo cezpoľného behu chlapcov a dievčat.
Október 2016
3.10. Slávnostné odomykanie školskej knižnice – pasovanie nových čitateľov.
4.10. Deň zvierat – prezentácie projektov, starostlivosť o zvieratá, živé zvieratá v škole.
projekty žiakov, vypúšťanie živých holúbkov na školskom dvore.
13.10. – Relácia „Úcta k starším“ – kultúrny program na posedenie v obci – báseň.
14.10. Zber papiera – 5043 kg . 1.miesto = 7 trieda. Jednotlivci = Martina Mesíková, 6.tr.
Predajná výstava kníh v škole.
14.10. Malý futbal – okresné kolo – obsadili sme 4.miesto v okrese
Detský čin roka – príbeh žiačky Natálie Haladejovej za asistencie Mgr. Slávikovej bol
nominovaný medzi 5 najlepších príbehov
18.10. Krajské kolo cezpoľného behu – účasť
Súťaž o najkrajší jesenný veniec a jesennú výzdobu triedy – 1. m 3.trieda a 8.trieda
Jesenná výzdoba školy.
Schránka dôvery v škole.

11.10.-17.10. Týždeň programovania na škole – besedy o význame a formách rozvoja
digitálnych zručností v našom okolí.
Besedy o povolaní v 9. ročníku – prezentácie stredných škôl.
16.10. Svetový deň výživy – relácia do školského rozhlasu, aktivity v rámci projektu škola
podporujúca zdravie, relácia , besedy
Zazimovanie vodných rastlín, rýb. Vyčistenie jazierka.
24.10. Medzinárodný deň školských knižníc = podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku
knihe. Zapojenie sa do výzvy MŠVaŠ „ Čítajme spolu“ – čítanie rozprávok 2.vyučovaciu
hodinu na celej škole v celej SR. Čitateľské kútiky v triedach. Aktivita – daruj knihu školskej
knižnici na našej škole.
Projekt „Záložka do knihy spája školy“ česko-slovenský projekt. Výroba záložiek do knihy
pre družobnú školu ZŠ Semerovo. Zaslali sme im aj školský časopis a brožúrky o škole
a obci.
Jesenné číslo časopisu Bonzáčik.
November 2016
3.11. Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov – 6 žiakov.
Účasť na okresnom kole v šachu ( Sluková). Postup do krajského kola – 1 žiačka Simona
Kucharíková
4.11. Ukážky výcviku psov, práca našich žiakov – spolupráca s mestskou políciou Považská
Bystrica, p. Salvomír Turčáni, p. Štefan Rezák.
8.11. Imatrikulácia prvákov – podujatia pripravili deviataci spolu s triednou učiteľkou.
Pozvali vedenie školy a rodičov. Krásnym rozprávkovým divadielkom a súťažami pasovali
prvákov medzi žiakov našej školy.
10.11. Exkurzia žiakov ročníka 5.-9. = 29 žiakov : Bibliotheka Bratislava, organizátorky
Mgr. Cingelová a Mgr. Kováčiková
11.11. prvé jesenné číslo školského časopisu Bonzáčik Z : Mgr. Veverková
15.11. Krajské kolo v šachu v Trenčíne – účasť Simona Kucharíková, Z : Mgr. Sluková
16. 11. Testovanie KOMPARO zo SJL a M v 9. ročníku. Koordinátor : Mgr. Kremeňová,
administrátori Mgr. Sláviková, Mgr. Lukáčová
Žiaci 2.stupňa ZŠ sa zapojili do hlasovania ako porota v 16. ročníku Detský čin roka Z : Mgr.
Sláviková
Relácia ku Dňu študenstva, k Medzinárodnému týždňu vzdelávania
ŠPZ – súťaž o najlepší plagát „ Medzinárodný deň boja proti fajčeniu“. 1.m. 4. a 5. trieda
Súťaž – Módna prehliadka – najkrajší netradičný model oblečenia z novín, papiera, kartónu
a odpadového materiálu Z : Mgr. Kovačinová. 1.m. a „neskúšanku“ získala 9.trieda
Medzinárodný týždeň vzdelávania – práca na internete, prezentácie zistených vedomostí,
Deň encyklopédií, návšteva školskej knižnice.
28.11. – 2.12. plavecký výcvik žiakov 3. triedy na plavárni v Pov. Bystrici Z : Mgr. Pizúrová
23.11. 2016 TESTOVANIE 5-2016, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka z M
a SJL.
3. skupiny žiakov, 1.sk= 11 žiakov, 2.sk = 1 žiačka ŠVVP, 3.sk = 1 žiak ŠVVP
koordinátor : Mgr. Ivana Kremňová
administrátori:Mgr. Lukáčová, Mgr. Mytník, Mgr. Cingelová, Mgr. Sluková, Mgr. Veverková
externá kontrola : Mgr. Kovačinová
asistent učiteľa . Mgr. Anna Konrádová
24.11. Seminár : Elektronické schránky
30.11. Finále súťaže MY POPSTAR – TALENTMÁNIA Trenčianskeho kraja v kine Mier
v Považskej Bystrici – Martina Jurisová, žiačka 9.ročníka.

25.11. „KOLOTOČ“ – celoškolské podujatie pre žiakov 2.stupňa školy na ktorom pozvaní
hostia besedovali so žiakmi o rôznych témach súvisiacich s protidrogovou prevenciou,
so sociálno-právnou ochranou detí, s aktivitami, ktoré súvisia s osobnosťou dieťaťa a aký
vplyv má užívanie drog na zdravotný stav človeka.
Hostia :
PhDr. Erika Jankovská – Úrad práce – oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej
kurately,
Ing. Ján Harant - vedúci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici,
návšteva žiakov 9. ročníka – voľba povolania,
npor. JUDr. Adela Ďurkechová – Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej
Bystrici,
Mgr. Katarína Tomanová, Mgr. Janetta Urbanová – CPPPaP v Považskej Bystrici,
Mgr. Veronika Bašová – Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici.
30.11. Fyzikálna exkurzia v Ostrave , ČR, pre žiakov 6.7.8.ročníka Z : Mgr. Mytník
December 2016
1.12. Burza povolaní – 9. trieda sa zúčastnila prezentácie stredných škôl okresu Považská
Bystrica.
Vianočná výzdoba školy.
9.12. okresné kolo vo futsale chlapcov - 3. miesto v okrese
6. 12. Mikuláš na škole. ( 1 € na žiaka z financií ZRŠ).
09.12. Vianočné trhy v škole – za pomoci Rady školy a Rady rodičov predávali triedy svoje
výrobky, ponúkalo sa vianočné občerstvenie. Zúčastnili sme sa i obecných vianočných trhov.
Vianočná nedeľa : DFS Dúbravček
Kultúrny program detí školy na jasličkovú pobožnosť Z : Cingelová
Január 2017
Návšteva predškolákov v 1. triede.
Voľba povolania – besedy v 9.triede
Okresné kolo matematickej olympiády 5.ročník – 1. miesto v okrese Matej Jašík
Z : Mgr. Sluková
Novoročný turnaj v Kin-balle Miesto : ZŠ Komenského Vrbové Z : Mgr. Mytník
23.1. 2017 Mimoriadne plenárne ZRŠ za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Jaroslava Bašku, vedúcej oddelenia školstva, mládeže a športu Ing. Evy
Žernovičovej, starostu našej obce Miroslava Kremeňa a zástupkyne starostu obce p. Jany
Muráňovej. Škola získala sponzorský dar – jeden notebook a 3 ks stavebnice Merkur na
technickú výchovu.
V januári ohrozila žiakov chrípka – mali sme chrípkové prázdniny v trvaní 3 vyučovacie dni.
Odovzdanie výpisu vysvedčení za 1. polrok
Február 2017
2.2.2017 Veľký školský karneval za pomoci rodičovskej rady na sále KD. Ceny zakúpili
rodičia školy z financií ZRŠ : 1.m. jednotlivci : tablet, 2.m. reproduktory a 3.m. slúchadká.
1.m. skupiny : 30 €, 2.m. lístky na pizzu za 30 €, 3.m.torta
17.2. strelecká súťaž v Domaniži
Nina Čerňanová postúpila do krajského kola streleckej súťaže Z : Mgr. Mytník
21.2. účasť na technickej súťaži „ Mladý remeselník“ v kategórii ručné obrábanie kovov
v Trenčíne Z : Mgr. Mytník
Stretnutie kolégia projektu „ Zelená škola“ Z : Mgr. Kováčiková, Mgr. Lukáčová

Marec 2017
Jarné prázdniny 27.02.-03.03.2017
Výzdoba sály a zhotovenie plagátu na fašiangy obce. Jarná výzdoba budovy školy.
Školské kolo súťaže „ Hviezdoslavovo Kubín“.
Zhotovenie „ Baterkožrúta“ na dolnej chodbe na zber jednočlánkových batérií.
Z : Mgr. Kováčiková
Relácia „ Ochrana pred požiarmi“ do školského rozhlasu.
Projekt v spolupráci s Okresným riaditeľstvom polície v Považskej Bystrici „ Správaj sa
normálne“ s JUDr. Adelkou Ďurkechovou. Preventívny projekt je zameraný na to, ako majú
žiaci zvládať záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc, o predsudkoch, rasizme, dopravnej
problematike a o linke detskej dôvery.
10.03. Krajské kolo súťaže v streľbe zo vzduchovky v ZŠ Podolie Nové mesto n/Váhom –
zúčastnila sa ho Nina Čerňanová s Mgr. Mytníkom.
„Oliho príbeh“ preventívny projekt zameraný na riziká, ktorému sú vystavené deti pri
pohybe a hrách v blízkosti železničných tratí s JUDr. Adelou Ďurkechovou pre mladších
žiakov.
„ Snehulienka“ preventívny projekt zameraný na unesené, stratené a odídené deti s JUDr.
Adelou Ďurkechovou pre mladších žiakov.
Výtvarná súťaž pre 3. a 4. ročník „ Poľovníctvo a príroda“. Z : Mgr. Kováčiková
Okresné kolo pytagoriády – účasť Martin Kucharík P4, Adela Delinová P5 a Matej Jašík P5.
Z : Mgr. Kováčiková a Mgr. Sluková. P6-P7-P8 – účasť Z : Mgr. Mytník
Okresné kolo fyzikálnej olympiády – účasť 4 žiaci 9.ročníka Z : Mgr. Mytník
14.3. Relácia pri príležitosti výročia narodenia Dominika Tatarku.
Pri tejto príležitosti a v rámci roka Čitateľskej gramotnosti a marce – mesiaca knihy bola
vyhlásená aktivita: „KUFRÍK SPRÁVNEHO ČITATEĽA“.
- Vážení rodičia, starí rodičia, milí žiaci
do Vašej rodiny sa dostal „CESTOVNÝ KUFRÍK SPRÁVNEHO ČITATEĽA“. Nie je to
náhoda. Rozhodli sme sa poslať ho k Vám z viacerých dôvodov. Tento školský rokje rokom
čitateľskej gramotnosti, marec je mesiacom knihy a pre nás i výročím narodenia spisovateľarodáka Dominika Tatarku.
V tomto ZÁZRAČNOM KUFRÍKU nájdete hotový poklad. Knihy z našej školskej knižnice.
Vyberali sme ich tak, aby zaujali všetkých členov rodiny. Poslaním kufríka je spojiť rodinu
spoločným čítaním. Z bohatej ponuky si môže každý vybrať takú, ktorá sa mu páči a tráviť pri
nej pekné chvíle.
Kufrík bude s Vami jeden týždeň.
Strážte ho ako oko v hlave!
Budeme radi, ak nám ho vrátite aj s krátkym odkazom. Môže to byť pekná myšlienka, ktorá
Vás zaujala, fotografia, ktorá zobrazuje rodinu pri čítaní, odkaz pre ďalších čitateľov alebo
ilustrácia, ktorou by ste chceli ostatných potešiť.
Prajeme Vám krásne chvíle pri spoločnom čítaní.
Motivačná aktivita ministerstva dopravy k voľbe povolania pre žiakov 8.ročníka – exkurzia
Vrútky. Prezentácia dopravných škôl.
Besedy pre starších žiakov „ Šikanovanie“ „Deti na nete“ so zamestnancami CPPPaP
v Považskej Bystrici.
22.03.2017 Deň vody – prednášky na tému voda s Mgr. Petrom Pajgerom z Chránenej
krajinnej oblasti Strážovské vrchy pre žiakov celej školy.
21.03. začal pracovať krúžok pod vedením miestnych hasičov- prihlásených 16 žiakov
ročníka 1.-4. Z : p. Drblík
Revitalizácia pieskoviska a doskočiska na ekoihrisku, zrezanie orecha na školskom dvore.
Okresné kolo súťaže „ Hviezdoslavov Kubín“ - účasť 4 žiačky

Zhotovenie plagátu na Veľkonočnú nedeľu Z : Mgr. Sláviková
Relácia do školského rozhlasu „ Deň zápasu za ľudské práva“.
Okresné kolo biologickej olympiády, úspešný riešiteľ Adam Tóth 8.ročník. Z : Mgr.
Lukáčová.
Návšteva detí materskej školy v 1. triede.
Relácia do školského rozhlasu „ Deň učiteľov“.
Apríl 2017
Účasť na okresnom kole matematickej olympiády starších žiakov – úspešný riešiteľ Roman
Majtán 6.ročník Z : Mgr. Mytník.
5.4. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE – 9 – 2017
- účasť na testovaní ŠŠI a externá kontrola.
5.4. Exkurzia žiakov 7. ročníka do Žiliny Z : Mgr. Mytník
6.4. Okresné kolo súťaže vo vybíjanej – účasť Z : Mgr. Lukáčová
6.4. Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017-2018
7.4. Deň narcisov – škola je spoluorganizátorom zbierky na Ligu proti rakovine. Tento rok
sme zaslali 217,82 €.
7.4. Exkurzia žiakov 2. stupňa do Bratislavy, jaskyňa Driny, Smolenice a prírodovedné
múzeum. Z : Mgr. Kováčiková, Mgr. Lukáčová.
8.4. Deň Zeme – pre nepriaznivé počasie sme brigádovali krátko v areáli školy.
Bolo vydané jarné číslo školského časopisu Bonzáčik. Z : Mgr. Veverková.
Uverejnená celá strana o práci školy v regionálnych novinách Považia „ Obzor - My“.
16.4. Kultúrny program na Veľkonočnú nedeľu pre obyvateľov obce v kultúrnom dome.
V programe vystúpili : materská škola, základná škola, gitaristky Strunky a Drienky a DH
Hoľazňanka.
20.4. Slávik Slovenska – okresné kolo súťaže, 2.m. v okrese obsadila Lenka Adamcová, 9.tr.
Zaslanie 10 výtvarných prác do súťaže hasičov do Trenčína Z . Mgr. Sláviková
Biologická olympiáda – okresné kolo, kategória D – Projektová časť – účasť: Nina Gežová
7.tr. a Alexandra Randová 7.tr. Z : Mgr. Lukáčová
Relácia do školského rozhlasu o triedení odpadu, zakúpenie nových nádob na triedenie
odpadu.
Zaslanie 8 výtvarných prác do súťaže „ Ľudské práva“ Z: Mgr. Sláviková
Kultúrny program na oslavy oslobodenia obce a stavanie mája.
Relácia do školského rozhlasu „ Apríl – mesiac bezpečnosti, požiare“ Z : Mgr. Lukáčová
Máj 2017
Stretnutia Kolégia Zelenej školy – dokončenie EAP, kontrola 7 ktorokov Zelenej školy,
príprava na záverečné hodnotenie . 23.5. Audit projektu Zelená škola.
12.5. – prednášky pre starších žiakov „ Čas premien“ – „Z húsenice motýľom“ pre 4. a
5.ročník, „ Dospievam alebo život plný zmien“ pre 6. a 7. ročník, „ Dievčatá z Venuše,
chlapci z Marsu“ pre 8. a 9. ročník.
15.5. – 19.5. Škola v prírode, Penzión Fantázia, Stará Myjava, zúčastnili sa jej žiaci 3. a 4.
ročníka s Mgr. Pizúrovou a Mgr. Kováčikovou – celkový počet žiakov v ŠvP – 22 žiakov.
18.5. – EKOJARMOK v Považskej Bystrici – účasť našej školy s prezentáciou projektu
Zelená škola a výrobkami našich žiakov.
Besedy k voľbe povolania – testovanie Combi pre žiakov 8. ročníka.
23.5. Výchovný koncert pre žiakov 1. až 6. ročníka zo S-ZUŠ Kardošovcov.
31.5. Orientačný beh – 2. miesto chlapcov a 2.m. dievčat v okresnom kole , Mgr. Mytník.
26.5. Vyhodnotenie 15. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže „ O cenu Dominika
Tatarku“ v kultúrnom dome za účasti hostí, poroty spisovateľa Rudolfa Dobiáša,
spisovateľky Vierky Procházkovej a pozvaných súťažiacich, odmenenie víťazov.

Beseda s CPPPaP „ deti na nete“ pre 2. a 9. ročník.
30.5. V rámci Dňa detí SFÉRICKÉ KINO v kultúrnom dome pre žiakov celej školy,
zaplatené z financií školy – 2,50 € na žiaka.
31.5. Deň otvorených dverí na škole – rodičia žiakov sa zúčastňovali vyučovacích hodín,
konali s pohovory s učiteľmi a prehliadka areálu školy. Najviac rodičov sme privítali u našich
prváčikov.
Jún 2017
16.6. Návšteva družobnej Základnej školy v Lešnej – Česká republika, účasť Mgr. Lukáčová,
Mgr. Mytník a 25 žiakov našej školy. Športový deň , výlet do okolia Lešnej.
16.6. – 17.6. Noc v školskej knižnici
Beseda pre učiteľov : Deti na nete, beseda pre žiakov : Rovesnícke vzťahy z CPPPaP P.B.
Depistáž čítania na ročníku 2.-4. za pomoci CPPPaP v Považskej Bystrici.
Beseda so včelárom p. Butkom v 2.triede.
Vydanie školského časopisu Bonzáčik č.4
16.6. Osmijankova literárna záhrada v 5.a 6.triede
Okresné riaditeľstvo policajného zboru P.B. – odmenenie žiakov školy za výtvarnú súťaž
Školské výlety: 1. a 2. trieda - Strečno - hrad
3. a 4. trieda - Ranč – Bojná
5.trieda - Martin – Ranč Bojná
6. trieda – Starý Smokovec a Ranč Bojná
7. trieda – Podjavorník – 3 dňový výlet
8. trieda – Skanzen Martin
9. trieda – Banská Bystrica
30.6. Slávnostné ukončenie školského roka 2016-2017. Vyhodnocovacia porada a ocenenie
žiakov školy za aktivity a zberovú činnosť v školskom roku. Vyhodnotenie zberu tetrapakov.
78 žiakov školy bolo odmenených krásnymi knihami.
Krúžková činnosť
1. DFS Dúbravček (30 VP)
vedúci:
Janka Muráňová
2. Čitateľský (8 VP)
Mgr. Zuzana Kováčiková
3. Šachový krúžok (20 VP)
Mgr. Marianna Sluková
4. Strelecký (8 VP)
Mgr. Miroslav Mytník
5. Šikovníček (10 VP)
Mgr. Iveta Pizúrová
6. Prírodovedný ( 24 VP)
Mgr. Dominika Lukáčová
7. Hra na gitare ( 7 VP)
Monika Kremeňová
8. Elektroniky a robotiky ( 16 VP)
Michal Kľačanský

3. 4 BOZP a PO , školské úrazy :
Drobné poranenia sú zaznamenané v knihe drobných poranení.
Návšteva dopravného ihriska v Považskej Bystrici, ročník 1.-4. ( september).
Účelové cvičenie v prírode, ročníky 5.-9., teória k cvičeniu, cvičenie v teréne a nácvik
evakuácie školy (september).
Kontrola BOZPO a PO na ZŠ – Ing. Kostková.
10.10. – Školenie BOZP, PO a 1.pomoci všetkých zamestnancov školy s overením vedomostí
s platnosťou na 2 roky - Ing. Kostková
Účelové cvičenie a didaktické hry v prírode, ročníky 1.-9., teória k cvičeniu v rozsahu 3
vyučovacie hodiny, cvičenie v teréne a nácvik evakuácie školy (máj/jún).
Zberová činnosť :
Zber papiera - október 2016 – 5043 kg
zber papiera - marec 2017 - 3237 kg
zber železa – máj 2017 - 4570 kg
Zber tetrapakov začal v októbri 2016 a ukončený bol prvý júnový týždeň.

Práca knižníc :
Školská knižnica
Z : Mgr. Zuzana Kováčiková
Kabinet metodík
Z : Mgr. Iveta Pizúrová
Environmentálne knihy
Z : Mgr. Dominika Lukáčová
Výpožičky sú organizované pravidelne.
Knižné jednotky získavame sponzorsky a od rodičov.

3.5 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§2 ods.1 písm.j ):
1. Správaj sa normálne, OR PZ v Považskej Bystrici, celoročný projekt,
garant je JUDr. Adela Ďurkechová , žiaci 5.ročníka.
2. Dopravná výchova – DDI CVČ v Považskej Bystrici, september 2016, žiaci 1. stupňa ZŠ
3. Zelená škola ( od roku 2011) Celoročný projekt zameraný na environmentálnu výchovu.
Titul a certifikát Zelenej školy. Projekt je plnený počas celého školského roka z rozpočtu
školy.
Z : Mgr. Dominika Lukáčová,Mgr. Zuzana Kováčiková
4. Projekt Škola podporujúca zdravie. Celoročný projekt zameraný na zdravý životný štýl,
organizované Dni zdravia na škole, celoročná súťaž tried, vyhodnocovaná mesačne
bodovaním.
Z : Mgr. Kovačinová Renáta
Zapojenie sa do národného projektu : Európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny
v školách „ Školské ovocie“.
5. Aktivizujúce metódy vo výchove – projekt dokončený
(získali sme interaktívnu tabuľu s príslušenstvom)
Z : Mgr. Renáta Kovačinová, Mgr. Júlia Sláviková, Mgr. Ľubica Kamasová
6. NP – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie
predmety
Z : vedenie školy
7.Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov
v školskom prostredí
Z : Mgr. Ivana Kremeňová
8. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Z : Mgr. Anna Piačková
9. NP – Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania E-test
Z : Mgr. Anna Piačková, Mgr. Miroslav Mytník a Miroslav Kortman
10. Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talentami.
Z : Mgr. Miroslav Mytník
11. Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka Z: Mgr. Júlia Sláviková, Mgr. Iveta
Pizúrová
Školský časopis a kronika školy, Izba D.Tatarku
Bonzáčik pripravuje v spolupráci so žiakmi Mgr. Zuzana Veverková. Vychádza 1x
štvrťročne. Prezentuje prácu základnej školy.
Kroniku školy vedie Dr. Smataníková.
V správe školy je pamätná Izba Dominika Tatarku. Návštevy sú sprevádzané aj slovom,
ktoré pripravujú p. Cingelová , p. Smataníková.
Webovú stránku školy spravuje M. Mytník.

3.6 Kontrolná činnosť :
September 2016 – Audit účtovníctva školy za rok 2015
November 2016: Kontrola hlavného kontrolóra obce zameraná na čerpanie rozpočtu
základnej školy : Kontrola hospodárenia a oprávnenosti výdavkov v ZŠ DT za rok 2016,
neboli zistené nedostatky, bez doporučení a opatrení.
Apríl 2016 : Kontrolná činnosť Štátnej školskej inšpekcie na celoslovenskom testovaní
žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9-2017. Neboli zistené nedostatky, bez doporučení
a opatrení.

4. Údaje o finančnom a materiálno technickom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti školy ( §2 ods.1 písm.m)
Základná škola je plnoorganizovaná a nachádza sa v strede obce. Tvorí ju budova
školy, školskej dielne, školského klubu, relaxačnej miestnosti a veľký školský areál. V
priestoroch školy máme asfaltové ihrisko, školské ekoihrisko s doskočiskom do diaľky,
školskú ovocnú záhradu, biotop s jazierkom, bylinkovú záhradku a pred školou väčší trávnatý
priestor. Využívajú to hlavne žiaci našej školy, v popoludňajších hodinách deti zo školského
klubu a krúžkov.
Pre vedenie školy a pedagogických zamestnancov sú zriadené: riaditeľňa, zborovňa,
miestnosť pre výchovného poradcu. Pre nepedagogických zamestnancov sú zriadené:
miestnosť pre ekonómku. ZŠ má 8 klasických tried, jedna trieda sa vyučuje v ŠKD a odborné
učebne: počítačová učebňa, školské dielne, školská kuchynka, posilňovňa. V špeciálnych
triedach sa vyučuje podľa stanoveného rozvrhu a sú vybavené dostupnými vyučovacími
pomôckami. Pravidelne sa podľa financií školy, z projektov a príspevku z rodičovského
združenia dopĺňajú a modernizujú. Škola vlastní knižnicu, ktorú vedie Mgr. Kováčiková.
V budove školy sú: sklad učebníc, sklady učebných pomôcok, kabinety a kabinetné
zbierky: Fyzika, Chémia, Biológie, Dejepis, Geografie, Cudzie jazyky, Výtvarná výchova,
Pracovné vyučovanie, Telesná výchova, Hudobná výchova, Informatika. Kabinet a kabinetná
zbierka pre ročníky 1. – 4. a archív. Pri zadnom vchode sa nachádza šatňa pre žiakov,
v suteréne je kotolňa.
Hygienické zariadenia na poschodí sú v dobrom stave. Materiálne, priestorové, technické
a hygienické vybavenie školy je na primeranej úrovni. V areáli školy sa nachádza ekoihrisko a
betónové ihrisko, pieskovisko a pieskové doskočisko, školský pozemok, sad. Žiaci
a zamestnanci sa stravujú v jedálni, ktorá sa nachádza v budove materskej školy, vzdialenej
necelých 100 metrov od ZŠ.
V roku 2016 bola budova školy, dielne a relaxačnej miestnosti zateplená a bola obnovená
fasáda budov.
Správa o hospodárení ZŠ Dominika Tatarku za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016
Celkový rozpočet činil:
321 468,50
Rozpočet na rok 2015: tovary :
48 709,00 €
mzdy :
235 350,00 €
Spolu:
282 973,00 – prenesený výkon
VPOU:
soc. znevýh. rodiny:
ŠKD mzdy:
ŠKD poplatky
Hmotná núdza:

3 701,20
218,00 €
11 605,96 €
780,00 €
49,80 €

Čerpanie úrokov:
1,29 €
Vratka plynu
14,54 €
Čerpanie poplatkov z r. 2015 2,17 €
Lyžiarsky výcvik
3 000,00 €
Škola v prírode
1 200,00 €
Sponzorské – výzdoba
122,10 €
Sponzorské -vizualizéry
600,00 €
Spolu:
21295,06 € - originálky , VPOU...
Prenesené a originálne financie s p o l u :
Nevyčerpaná dotácia z prenesených kompetencií:

321 471,13 €
2,63

Celková vyčerpaná dotácia vo výške:

321 471,07

Finančné prostriedky na prenesený výkon boli použité nasledovne:
Na účte 501 - Materiál/ 14 575,80 €/ škola účtuje nasledovné položky:
kancelárske potreby 1 220,79 € - z toho tonery 972,00 €; kancelársky papier 166,27 €,
čistiace prostriedky 346,76 € , tlačivá 184,40 €, všeobecný materiál / - vrtačka, vrtáky,
varná kanvica, laminovačka, zámky do dverí, vodné čerpadlo, hlavica a lanká do kosačky,
plyn. spájkovačka, materiál na výzdobu školy, kľúče, mopy a lopatky, lišty, fabka a zámok
965,71 €
knihy, časopisy 268,25 €, učebné pomôcky na jednotlivé predmety: 2 127,67 z toho: / 3
ks mikroskopy 117,50 €, kartičky 123,62€, pravítka a Thalesova veta 210,45 e, kocky
166,00 e, napájací zdroj, plynový kahan, sada drôtov, zážihový motor, dynamo – 291,65 €,
elektroskop 235,28 €, precvičovacie karty 53,30 €, slovníky SJ 46,07 €, Projekt Deutsc
270,30€, vizualizéry 236,00 €, lopty 94,68 €, mapy SJ 194,70 €, metódy vyučovania 46,51 €
interaktívna tabuľa – 2 140,00 € , knižné odmeny žiakom 362,97 €, palivo do kosačky
28,63 €, výpočtová technika: 1 459,10 € z toho: počítač zborovňa 420,00 €, notebook 2 ks
616,00 €, monitor, pevný disk, grafická karta 386,00 €
telekomunikačná technika: 346,80 €, prevádzkové stroje: vysávač 84,40 €,
interiérové vybavenie: 921,10 € z toho: študentské stoly 5 ks, stolička do učebe 414,00 €,
koberec 106,00 €, dielenský vysávač 99,90 €, dielenská skriňa 301,20 €
pracovné odevy: 81,40
Na účte 502 - splátky el. en. 2 537,46 €, vody 329,64 €, plynu 13 080,11 / v roku 2016
činila vratka el. en za minulý rok 14,54 € a nedoplatok za plyn činil 1533,24 €/, telefón
479,24 poštovného 120,34 € ,
Na účte 511 – Údržba budov – 2 994,89 €, z toho: údržba ihriska 59,18 €, plastové okná
2 675,89 €, polep okien pieskovacou fóliou 162,00 €, oprava dverí 60,00 €
údržba prístrojov: 1 732,04 € z toho: montáž sirény 158,40 €, materiál na zosieťovanie
a pripojenie na internet v hlavnej budove školy a dielne 1 542,44, premazanie škálových
kohútov 31,20 €
Na účte 512 – cestovné náhrady 694,84 €,
Na účte 513 – reprezentačné výdavky 316,45 €
Na účte 518 - školenia 342,00 €, celoslov. liter. súťaž o cenu D.Tatarku 308,54,
spolupráca so ZŠ Lešná 208,19 €, vývoz odpadu 165,77 €, vývoz fekálií 1 522,80 €,
revízie 761,88 €, balík Prémium 399,00 €, poplatky za udržiavanie mzdového a účtovného
programu 332,92 €, preprava na výlet 130,00 €, aSc agenda 63,00 €, e Tlačivá 132,00 €,
virtuálna knižnica 119,52 €, poplatky banke 495,06 €, príspevok Zelená škola 106,70 €,
prístup- verejná správa 84,00 €, pracovno- zdravotná služba 115,20 €, lekárske prehliadky
25,00 €, audit 300,00 €, archivácia 450,00 €, servis výpočtovej techniky 375,00 €,

Na účte 521 – odmeny na základe dohôd ZŠ 995,50,00 €
Na účte 525 – Doplnkové dôchodkové sporenie 3 176,50 €
Na účte 527 - stravovanie zamestnancov 2 119,63 €, BOZP 286,80 €, tvorba sociálneho
fondu 1 640,12 €, PN 770,40 €
Na účte 548 - poistné 291,64 €
VPOU – 3 701,20,00 €
Na účte 501 – 856,56 €: kancelárske potreby – tonery 308,00, balíčky Mikuláš 50,00 €,
školské potreby 9,70 €, slúchadlá 219,00 €, materiál na zosieťovanie a pripojenie na internet
v hlavnej budove školy 179,56 €, občerstvenie 90,30 €,
Na účte 521 – 2 844,64 €: odmeny za krúžky , dohody a odvody z odmien
Ostatné mimorozpočtové zdroje boli vyčerpané v plnej výške podľa daného účelu.
Vypracovala: Kovačinová Miroslava , 15.02.2017
Oblasť BOZP a PO
Funkciu technika BOZP a PO vykonáva Ing. Kostková z Považskej Bystrice.
Zástupca zamestnancov je Mgr. Iveta Pizúrová
Platnosť revízií:
- elektroinštalácia – rekonštrukcia elektroinštalácie školy júl - september 2015,
platnosť do 10/2018
- bleskozvody - október 2014, platnosť do 10/2017
- revízia počítačovej učebne - 9/2015, platnosť do 10/2018
- revízia prenosných elektrických spotrebičov – 16.6.2016, platnosť 1 rok
- NTK – jún 2016, 1 x ročne
- tlakové nádoby v NTK- jún 2016, 1 x ročne
- komín - 24.3.2017, každý polrok
- plynové zariadenie - november 2015 Šamaj, platnosť 11/2018
- hasiace prístroje - jún 2016, hydranty – jún 2016, 1x ročne
- poplašné zariadenie - 10.9.2016
Každý nový zamestnanec a požiarna hliadka sú preškolení (Ing. Kostková).
Opravy , nákupy a údržba objektu školy :
Finančné prostriedky čerpáme podľa predpísaného rozpočtu v plnej výške. Škola
sa snaží v prvom rade zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces a dostatok
učebných pomôcok naň. Popri tom vedenie školy hospodárne zaobchádza s rozpočtovými
financiami a zabezpečuje mnohé opravy a nákupy, aby zamestnanci školy mohli vykonávať
svoju prácu v dobrom pracovnom prostredí.
Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú ( §
2 ods. 2 písm. d))
Pomoc zriaďovateľa
Rada školy - pomohla pri organizácii vianočných trhov na škole.
Rada rodičov – finančne podporovala aktivity školy, pomohla pri zbere papiera, z financií
ZRŠ sa platilo na Mikuláša 1 € na žiaka, zorganizovala v januári veľký školský karneval
a finančne a sponzorsky zabezpečila ceny pre masky.
ZŠ spolupracuje s viacerými subjektmi a udržiava kontakty s rodičmi, zriaďovateľom,
občianskymi združeniami, SZZP, farským úradom, Požiarnym zborom Plevník-Drienové. ZŠ
pripravuje kultúrne programy pri rôznych príležitostiach. ZŠ sa pravidelne zúčastňuje akcií

organizovaných školskými výchovno-vzdelávacími zariadeniami – CVČ, školskými
zariadeniami výchovnej prevencie a poradenstva – CPPPaP.

5. Koncepčný zámer školy a kritéria kvality sebahodnotenia školy
Koncepčný zámer:
- Rozvoj jazykových zručností, využívať inovatívne formy a metódy výučby,
- rozvoj čitateľskej gramotnosti, implementovať prvky ČG do všetkých vyučovacích
predmetov,
- rozvoj počítačovej zručnosti, znižovanie informačnej nerovnosti,
- rozvoj osobnostného a sociálneho rastu žiakov, podpora zdravého životného štýlu, rozvoj
hodnotovej orientácie žiakov.
Ciele v školskom roku 2016/17
- prehlbovanie tvorivo- humanistického charakteru výchovy a vzdelania,
- vytvorenie motivačného prostredia na škole,
- zabezpečenie a udržanie odbornosti pedagogického kolektívu,
- prepojenosť primárneho a nižšieho stredného vzdelávania,
- zapojenie žiakov, rodičov do organizačnej štruktúry školy,
- stanovenie jasných kritérií hodnotenia a klasifikácie žiakov, dodržiavanie vnútornej
smernice na hodnotenie žiakov, oboznámiť s tým žiakov aj rodičov,
- pružné riešenie problémov a konfliktov,
- racionálne využívanie zdrojov (ľudské a materiálne),
- informatika a angličtina od 1. ročníka,
- zapojenie školy do ďalších projektov podľa zamerania (otvorená škola, školské ovocie,
Zelená škola – obhájenie názvu, audit, Škola podporujúca zdravie a podobne),
- modernizovať technické vybavenie školy,
- získavať finančné prostriedky (zbery, sponzori....)
- vydávať žiacky časopis Bonzáčik, (1 x štvrťročne o práci školy),
- podpora výchovy k zdravému životnému štýlu, Škola podporujúca zdravie,
- podpora kvality jazykového vzdelávania,
- poskytovanie odbornej starostlivosti žiakom s problémami učenia a so zdravotnými
problémami, odstraňovanie materiálnych a psychických bariér,
- zlepšovanie čitateľskej gramotnosti a finančnej gramotnosti, implementácia do všetkých
vyučovacích predmetov,
- podpora metód individuálneho štúdia a využívania rôznych zdrojov informácií,
- budovanie spoločenských kontaktov s organizáciami, inými školami,
- Detský čin roka a ďalšie humánne projekty,
- Programy protidrogového zamerania a environmentálnej výchovy,
- Knižnica – informačno-vzdelávacie centrum pre žiakov a učiteľov,
- Vzdelávacie poukazy ako forma mimoškolských aktivít a krúžkovej činnosti.
Záväzné ciele:
1. Plnenie Štátneho a Školského vzdelávacieho programu „ Učíme sa pre život“ pre primárne
a nižšie stredné vzdelávanie,
2. Zameranie sa na oblasť ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzať všetky
formy diskriminácie intolerancie, rasizmu, xenofóbie - pevná súčasť výchovnovzdelávacieho
procesu.
3. IKT vo vedomostnej forme žiakov podpora celoživotného vzdelávania, podpora
jazykového vzdelávania a čitateľskej gramotnosti žiakov.

4. Predchádzanie a riešenie šikanovania žiakov na školách – výchovný poradca a koordinátor
drogovej prevencie. Projekt Zdravý štýl života v súčinnosti s environmentálnou,
protidrogovou výchovou s cieľom upevňovať fyzické a duševné zdravie žiakov a
zamestnancov školy.
5. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí, výchova k
bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a zamestnancov.
6. Otvorená škola pre žiakov, rodičov, verejnosť – Deň otvorených dverí na škole.
7. Kontinuálne vzdelávanie pedagógov – plán na kalendárny rok.
8. Oblasť sociálnej starostlivosti o zamestnancov
Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a úroveň výchovy a vzdelávania treba zlepšiť = SWOT analýza
Pozitíva školy:
- hodnotenie školy okolím, verejnosťou a rodičmi
- dobré postavenie školy v centre obce,
- kvalifikovanosť učiteľov , vedenie PK, MZ na škole, organizovanie súťaží a aktivít
- kolektív učiteľov otvorený novým metódam, postupom vo vyučovaní a novým učebným
pomôckam a technike,
- úspešnosť žiakov – prijímacie pohovory a rozmiestnenie na školy 2.cyklu,
- profesionálna orientácia školy – uplatnenie absolventov našej školy,
- inovačné procesy vo vyučovacom procese,
- úspešnosť žiakov v olympiádach, súťažiach okresného aj krajského charakteru
- zapojenie školy do projektov
- vybavenosť školy počítačmi, počítačová učebňa, internet v celej škole
- otvorenie školy pre verejnosť
- záujem o ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Negatíva školy:
- demografický vývoj – klesanie počtu žiakov v triedach, spájanie žiakov do skupín, delenie
vyučovacích hodín nie je možné, znížené úväzky učiteľov,
- slabšia účasť rodičov na rodičovských združeniach , problémoví žiaci, nedostatočná podpora
v rodine
- veľká zaťaženosť učiteľov vyučovacími a hlavne mimo vyučovacími povinnosťami
Šance :
- sledovanie ponúk projektov a grantov
- získavanie mimorozpočtových finančných zdrojov
- prispôsobenie práce školy novým potrebám spoločnosti a okoliu
- zlepšenie propagácie aktivít školy
- zvýšenie účasti rodičov a žiakov na práci školy
- získavanie prostriedkov a prezentácia školy prostredníctvom projektov
Ohrozenia :
- nepriaznivý demografický vývoj
- silná konkurencia škôl
- súčasný školský systém /kvantita na úkor kvality/
- financovanie školstva – nízke platy, slabé odmeňovanie,
- osemročné gymnázia a športové školy – odchod šikovnejších žiakov

6. Prílohy ku správe za školský rok 2016-17:
1. Správa o vnútroškolskej kontrole riaditeľky školy
2. Správa o vnútroškolskej kontrole zástupkyne riaditeľky školy
3. Vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva
4. Analýza práce ŠKD
5. Vyhodnotenie činnosti environmentálnej výchovy
6. Projekt Zelená škola
7. Vyhodnotenie projektu Škola podporujúca zdravie
8. Výchova k manželstvu a rodičovstvu
9. Drogová prevencia
10. Mediálna výchova
11. Prierezová téma : Osobnostný a sociálny rozvoj, ľudské práva
12. Prierezová téma : Multikultúrna výchova
13. Prierezová téma : Finančná gramotnosť
14. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
15. Dopravná výchova a výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
16. Ochrana života a zdravia
17. Čitateľská gramotnosť
18. preventívne výchovné programy školy

Plevník – Drienové dňa 22.06.2017
Vypracovala :
PaedDr. Dagmara Smataníková
riaditeľka školy

