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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Základná škola s materskou školou Krivany
Adresa školy Krivany 1, 082 71 Krivany
Telefón +421 51 4572 476
E-mail skola@zskrivany.edu.sk
WWW stránka www.zskrivany.sk
Zriaďovateľ Obec Krivany

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko,
meno Telefón Služ.

mobil e-mail

Riaditeľ Mgr. Mária
Kromková

+421 51
4572476

0910
897 681 skola@zskrivany.edu.sk  

ZRŠ Mgr. Jozefína
Prevužňáková

+421 51
457 476

0903
881 335 skola@zskrivany.edu.sk  

ZRŠ pre
MŠ

Bc. Monika
Kulpová  0911

501 488 ms.krivany@gmail.com poverená vedením MŠ pani
učiteľka Marta Križalkovičová

Vedúca
ŠJ Mária Bačová +421 51

4572 587  jedalenkrivany@gmail.com  

Rada školy

V priebehu školského roka 2017/2018 sa uskutočnili dve zasadania rady školy, ktoré viedla predsedníčka rady
školy Mgr. Gabriela Michalíková.

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Krivanoch na svojich zasadaniach v školskom roku
2017/2018 prerokovala:

- na zasadnutí 6.11.2017 - doplnenie rady školy o nových členov - privítanie nových členov, oboznámenie so
Štatútom rady RŠ a úpravy v štatúte RŠ podľa platnej legislatívy, Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017, Organizácia školy v školskom roku 2017/2018,
Inovovaný ŠkVP na školský rok 2017/2018 pre 3. a 7. ročník, Plán práce školy na školský rok 2017/2018,

- na zasadnutí 28.6.2018 - Návrh organizácie školy v školskom roku 2018/2019, ŠkVP - návrhy (inovovaný
pre 4. a 8. ročník) a zmeny.

 
 Rada školy Titul, meno, priezvisko Kontakt
 predseda Mgr.Gabriela Michalíková gabriela.michalikova@gmail.com
 pedagogickí zamestnanci ZŠ Mgr. Gabriela Michalíková  
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 pedagogickí zamestnanci MŠ Marta Križalkovičová  
 ostatní zamestnanci Magdaléna Danaiová ekonom.zskrivany@gmail.com
 zástupcovia rodičov ZŠ Mária Mišenčíková  
  Anna Jiříkovská  
  Mgr. Gertrúda Pribulová  
 zástupca rodičov MŠ Zuzana Kravcová  
 zástupca zriaďovateľa Mgr. Mária Dobrovičová  
  Peter Šejirman  
  Martina Kuchárová  
  Zuzana Kuchárová  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka

MZ - 0.-4. (1. stupeň) PaedDr.Katarína
Janičová všetky predmety  

PK - SJL a cudzích jazykov Mgr. Alena
Hrabčáková SJL, ANJ, NEJ  

PK - MAT a iných prírodovedných
predmetov

Mgr. Michaela
Kašperová

MAT, FYZ, INF, CHEM, BIO,
TCHV  

PK - spoločenskovedných predmetov Mgr. Gabriela
Michalíková DEJ, GEO, OBN, NAV  

PK - výchovných predmetov Mgr. Ľubomír Bodnár TEV, VYV, HUV, VMR  
MZ - špeciálnych tried Mgr. Mária Kopilcová všetky predmety  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 172

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

 
Ročník: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu

počet bežných tried 1 1 1 1  1 1 1 1 1 9
počet žiakov 8 20 20 8 6 15 25 12 18 11 143
z toho ŠVVP 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 7
z toho v ŠKD 0 6 12 2 4 0 0 0 0 0 24
počet špeciálnych tried 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
počet žiakov so ŠVVP 0 0 0 2 8 2 3 6 8 0 29
počet žiakov spolu 8 20 20 10 14 17 28 18 26 11 172

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 29 / počet dievčat 16
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Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2017: 20 / počet dievčat 12

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1/ 1 dievča

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018: 15

V 9. ročníku ukončilo školskú dochádzku spolu 9 žiakov, v 8. ročníku ukončili školskú dochádzku 3 žiaci. Jedna
žiačka ukončila školskú dochádzku v 5. ročníku z dôvodu pobytu v zahraničí a dosiahnutia 16 rokov veku. 2
žiaci prestúpili na inú školu.

 
 Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu

Počet žiakov 28 8      

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení    11     
prijatí    11     
% úspešnosti    100     

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda ANJ BEO BIO CVM CSL DEJ DSI ETV FYZ GEO HUV HPV CHEM ILI INV
0.A                
I.A 2,33               
II.A 1,53               
III.A 1,71               
IV.A 2,33               
V.A 2,33  2,13   2,53    2,2      
VI.A 2,09  2,17   2,26   2,09 2      
VII.A 3  2,8   3,1   2,8 3   2,6   
VIII.A 2,33  1,83   2,22   2,5 2   1,94   
IX.A 2,63  2,38   2,5   2,38 2,5   2,38   
III.B                
IV.B                
V.B                
VI.B                
VII.B   4   4   3,67 4      
VII.C   3   3,33   3,67 3,33      
VIII.B   2,43   2,86   2,86 2,86      
MŠ                
 
Trieda INF LHY MAT MVP MIA MIA NAV NEJ OBN OBV PMF PNV PVC PRI PDA
0.A                
I.A   2,39             
II.A   1,95             
III.A 1  1,88            1,75
IV.A   2            2,5
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V.A 2,13  2,67             
VI.A 1,78  2,35      1,87       
VII.A 2  2,5      2,9       
VIII.A 1,17  2,33     2,5 1,72       
IX.A   2,5     3        
III.B   3,5             
IV.B   3,63             
V.B 2,5  2             
VI.B 2  3             
VII.B 2,67  2      2,33       
VII.C 3,33  3,67      3       
VIII.B   2,43      2,14       
MŠ                
 
Trieda PVO RGE RGV RZD RNP ROR RGM RVK RUJ SLJ SJL Spr SVP SVP/TECH TECHV
0.A       2,13 2,13    1,88    
I.A 2,39          2,32 1,17    
II.A 1,58          2 1,11    
III.A           2 1    
IV.A           2,5 1,17    
V.A           2,93 1,13    
VI.A           2,52 1,04    
VII.A           3 1,4    
VIII.A           2,67 1    
IX.A           2,56 1,22  1,13  
III.B           4 1,5    
IV.B           3,75 2    
V.B           3 2    
VI.B           3 2    
VII.B           3,33 2    
VII.C           3 2,33    
VIII.B           2,14 1,86    
MŠ                
 
Trieda TECH TSV TEV TKA TYU TDA VEU VRS VLA VMR VYU VYV ZBN ZEM ZMR
0.A               2,13
I.A                
II.A                
III.A         2,13       
IV.A         2,5       
V.A 1,4               
VI.A 1,39               
VII.A 1,22               
VIII.A                
IX.A                
III.B       3         
IV.B         2,88       
V.B         3       
VI.B         3,5       
VII.B                
VII.C                
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VIII.B                
MŠ                

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
0.A 8 8 0 0
I.A 20 14 5 0
II.A 20 19 0 0
III.A 8 8 0 0
IV.A 6 6 0 0
V.A 16 16 0 0
VI.A 25 23 0 2
VII.A 12 10 0 2
VIII.A 17 17 0 0
IX.A 11 10 0 1
III.B 2 2 0 0
IV.B 5 8 0 0
V.B 2 2 0 0
VI.B 2 2 0 0
VII.B 3 3 0 0
VII.C 3 3 0 0
VIII.B 8 8 0 0
MŠ 41 0 0 41

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk.
hod.

Zam. na
žiaka Ospravedlnené Ospr. na

žiaka Neospravedlnené Neosp. na
žiaka

0.A 8 1333 166,63 754 94,25 579 72,38
I.A 20 869 48,28 651 36,17 218 12,11
II.A 20 1483 78,05 1296 68,21 187 9,84
III.A 8 440 55,00 394 49,25 46 5,75
IV.A 6 324 54,00 284 47,33 40 6,67
V.A 16 1341 89,40 1258 83,87 83 5,53
VI.A 25 2111 91,78 2061 89,61 50 2,17
VII.A 12 1683 168,30 1480 148,00 203 20,30
VIII.A 17 1642 96,59 1642 96,59 0 0,00
IX.A 11 1459 132,63 1447 131,54 12 1,09
III.B 2 152 76,00 60 30,00 92 46,00
IV.B 5 1569 196,13 845 105,63 724 90,50
V.B 2 133 66,50 52 26,00 81 40,50
VI.B 2 676 338,00 560 280,00 116 58,00
VII.B 3 652 217,33 462 154,00 190 63,33
VII.C 3 595 198,33 333 111,00 262 87,33
VIII.B 8 1478 211,14 943 134,71 535 76,43
MŠ 41 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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Výsledky externých meraní

18. apríl 2018 - Testovanie PISA - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ
a SŠ (žiaci narodení v roku 2002) - štúdia OECD zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu
práce.

Hlavným koordinátorom všetkých externých testovaní bol výchovný poradca Mgr. Ľubomír Bodnár.
 Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti

Testovanie 5-2017 SJL 14 48,1  
Testovanie 5-2017 MAT 14 55,2  
Testovanie 9-2018 SJL 8 60,00  
Testovanie 9-2018 MAT 8 57,5  

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Stupne vzdelávania:

ISCED 0 (predprimárne vzdelávanie v MŠ)

Bežné triedy:

ISCED 1 (primárne vzdelávanie, 1. stupeň)

ISCED 2 (nižšie stredné vzdelávanie, 2. stupeň)

Inovované štátne vzdelávacie programy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie s účinnosťou
od 1.9.2015 postupne od 1. a 2. ročníka a 5. a 6. ročníka základnej školy.

Žiaci, ktorí v školskom roku 2017/2018 navštevovali 4. ročník a 8. až 9. ročník sa až do ukončenia vzdelávania
vzdelávajú podľa starých ŠVP. Zmeny nastali v rámcovom učebnom pláne (RUP), ktorý stanovuje časové
dotácie jednotlivých vyučovacích predmetov podľa ročníkov a počet voliteľných (disponibilných) hodín.
Voliteľné (disponibilné) hodiny sme použili na dotvorenie inovovaného školského vzdelávacieho programu
(ŠkVP).

1. ročník: 1 hodina na posilnenie predmetu telesná a športová výchova, 1 hodina na vyučovanie anglického
jazyka. Spolu: 22 hodín (20+2)

2. ročník: 1 hodina na posilnenie telesnej a športovej výchovy, 1 hodina na vyučovanie anglického jazyka, 1
hodina na posilnenie matematiky. Spolu: 23 hodín (20+3)

3. ročník: 1 hodina na posilnenie predmetu telesná a športová výchova, 1 hodina na posilnenie slovenského
jazyka a literatúry. Spolu: 25 (23+2)

5. ročník: 1 hodina na posilnenie predmetu telesná a športová výchova, 1 hodina matematika, 1 hodina
regionálna výchova. Spolu: 27 hodín (24+3)

6. ročník: 1 hodina na posilnenie telesnej a športovej výchovy, 1 hodina matematika, 1 hodina anglický jazyk,
1 hodina tkanie. Spolu: 29 hodín (25+4)

7. ročník: 1 hodina na posilnenie predmetu telesná a športová výchova, 1 hodina anglický jazyk, 1 hodina
slovenský jazyk a literatúra, 1 hodina matematika. Spolu: 30 hodín (26+4)

V súlade s platnou legislatívou škola ponúkla žiakom od 7. ročníka druhý cudzí jazyk. V rámci svojich
možností škola ponúkla siedmakom vyučovanie nemeckého jazyka. Keďže si žiaci a rodičia nevybrali výučbu
nemeckého jazyka, v školskom roku 2017/2018 sa druhý cudzí jazyk v 7. ročníku nevyučoval.
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V školskom roku 2017/2018 bol inovovaný ŠkVP pre 3. a 7. ročník.

Špeciálne triedy:

ISCED 1, variant A

Štruktúra tried

So súhlasom zriaďovateľa sme zriadili nultý ročník pre 8 žiakov zo sociálne znevýhodeného prostredia (SZP).

Na prvom stupni sme mali jednu spojenú triedu s dvoma ročníkmi (3.A a 4.A) s počtom žiakov 14.

Triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, teda tzv. špeciálne triedy boli 3. Spájali
sme v zmysle vyhlášky o špeciálnej škole dva a tri ročníky (3.B a 4.B, 5.B, 6.B a 7.B, 7.C a 8.B) s počtom
žiakov 28.

 
 Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných

Nultý ročník 1 8 0
1.ročník 1 20 0
Bežných tried spolu 9 135 7
Špeciálnych tried spolu 3 29 0
Spolu 12 172 7

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
 Pracovný

pomer
Počet pedag.

prac.
Počet nepedag.

prac.
Počet úväzkov pedag.

prac.
Počet úväzkov nepedag.

prac.
TPP 15 ZŠ, 3 MŠ 6 ZŠ, 6 MŠ a ŠJ 18 12

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 2 13 15
vychovávateľov  1 1
asistentov učiteľa  1 1
učitelov MŠ  3 3
spolu 2 18 20

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
5.A ANJ, INF, DEJ 5
6.A ANJ, OBN, INF, 6
7.A ANJ, NEJ, INF, CHEM 7
8.A ANJ, NEJ, OBN, CHEM, INF 8
9.A ANJ, NEJ, CHEM 6

§ 2. ods. 1 h
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Vzdelávanie zamestnancov

Tréning zvládania agresívnych žiakov pre všetkých učiteľov školy (PhDr.V Straka - VOP Košice). Inštruktáž
pedagogických zamestnancov a odborného zamestnanca v rámci projektu ŠOV ( ZŠ s MŠ,Pečovská Nová
Ves).

 Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 1 2
adaptačné 1 1
štúdium školského manažmentu   
rozširujúce kvalifikačné 1  
postgraduálne   
vysokoškolské pedagogické 1. st.  1

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Naše najlepšie výsledky:

Kreácie detského folklóru - 15. marec 2018, Mestská galéria Lipany, okresná súťažná prehliadka hudobného
folklóru detí, ktoré organizuje útvar osvetovej činnosti DJZ Prešov (49. ročník) .

Žiak Martin Bača, žiak 6. ročníka, sa umiestnil v zlatom pásme s postupom na krajské kolo do Raslavíc. V
Raslaviciach na krajskom kole sa umiestnil Martin Bača v striebornom pásme. Hudobne doprevádzal Mgr.
Patrik Bača. Siedmačka Martina Novická sa umiestnila v striebornom pásme. Súrodenci Adela Kuchárová (2.
ročník) a Rastislav Kuchár (7. ročník) sa umiestnili v bronzovom pásme. Súťažiacich doprevádzal Mgr. Jozef
Petrík. DFS Čerkutka, ktorá pracovala pod vedením Mgr. Kašperovej sa umiestnila v striebornom pásme.

V krajine remesiel 2017 - 6. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky remeselnej tvorivosti detí a mládeže,
organizátor Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) Bratislava. Kolektív žiakov 6. ročníka pod vedením
Mgr. Márie Kopilcovej získal v druhej kategórii v rámci témy Nite nebláznite s kolektívnou prácou Koberčekový
vak 2. miesto.

 

Názov súťaže Počet
žiakov okr. kolo kraj.

kolo
národ.
kolo

medzinár.
kolo

Podtatranský
školák 6  účasť   súťaž školských

časopisov

ocenenie
Skokan roka
pre školský
časopis

PRO SLAVIS
2017 6   účasť  súťaž školských

časopisov  

Ochranárik
čísla
tiesňového
volania 112 a
civilnej
ochrany

8 Jozef Kušnír, 1.A - 3.
miesto    výtvarná súťaž  

Expert 15   účasť  vedomostná
súťaž  

Basketbal
žiačok 6 4. miesto účasť   športová súťaž  

Najkrajšia
kraslica,

2  účasť    regionálna
súťažná
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medovník,
korbáč

prehliadka
remeselnej
zručnosti
ľudových
majstrov -
9. ročník

Dielo tvojich
rúk 6     výtvarná súťaž  

V krajine
remesiel 2017 10   

2.
miesto
- žiaci
7.A

  
ocenenie za
prácu
Koberčekový
vak

Florbal
chlapcov 10 účasť      

Vesmir očami
detí 10     výtvarná súťaž  

Šaliansky
Maťko 12 účasť    recitačná súťaž  

Kreácie
detského
folklóru

12

1. miesto - zlaté pásmo
Martin Bača, 6.A,
Martina Novická, 7.A -
strieborné pásmo,
Adela Kuchárová, 2.A,
Rastislav Kuchár, 7.A -
bronzové pásmo,
Čerkutka - spevácka
folklórna skupina -
strieborné pásmo

2.miesto
-
strieborné
pásmo
Martin
Bača, 6.A

  

súťažná
prehliadka
hudobného
folklóru detí -
49. ročník

 

Matematický
klokan 42     

matematická
korešpondenčná
súťaž

 

Hviezdoslavov
Kubín 28

čestné uznanie - Jozef
Karabáš, 2.A a
Magdaléna Sčisláková,
6.A

   
literárna súťaž v
prednese poézie
a prózy

 

Malý futbal
FUTAL CUP 10 účasť    turnaj žiakov  

Vojaci očami
detí 2   účasť  výtvarná súťaž

Samuel
Hovančík,
Stanislav
Duda, 5.A

Slávik
Slovenska 19 3.miesto - Martin Bača,

6.A    spevácka súťaž  

Hliadka
mladých
zdravotníkov

10 2. a 6. miesto    
súťaž v
poskytovaní 1.
pomoci

starší žiaci -
2. miesto,
mladší žiaci
- 6. miesto

Pytagoriáda 24 účasť    matematická
súťaž  

Perohryz 6  
účasť -
čestné
uznanie

  súťaž školských
časopisov  

Komix 2018 - 1 účasť - Ján Sabolík,    výtvarná súťaž  
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Moje nie zlu! 8.A
Maľujme s
Primalexom 2     výtvarná súťaž  

Miss Roma
2018 2     súťaž, Galéria

Lipany  

Botanikiáda 2  účasť   

regionálna
súťaž,
Botanická
záhrada UPJŠ
Košice

 

Petrohrad
očami detí 8     výtvarná súťaž  

Pramienok 15     výtvarná súťaž  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola svoje aktivity prezentovala na webovej stránke školy (www.zskrivany.sk) a v školskom časopise Krivý
Jany.

Kultúrne a iné akcie pre verejnosť :

Tekvičková párty - hry a súťaže pre deti obce a výstava výtvorov z jesenných plodov v kultúrnom dome v
Krivanoch.

Mesiac úcty k starším - návšteva Betánie - kultúrny program žiakov školy pre seniorov pri príležitosti mesiaca
úcty k starším.

Mikuláš 2017 - Mikúlášske balíčky spojené s Mikulášskou sv. omšou - v škole, v škôlke aj v ŠKD.

Vianočná akadémia 2017 - školská akadémia pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy spojená s
prezentáciou

práce záujmových útvarov školy.

Deň narcisov - finančná zbierka v škole a v uliciach obce.

Deň matiek - kultúrno-spoločenské podujatie pre verejnosť v kultúrnom dome, aj pre seniorov v stacionári

Deň detí - zábavno-športové dopoludnie so súťažami a tombolou v areáli školy pre deti MŠ a žiakov školy.
Sponzor občerstvenia pre deti v altánku: Ján Križalkovič, Torysa - stolárstvo

Návšteva OcÚ v Krivanoch - Život a pôsobenie Jána Lazoríka, žiaci 6. ročníka v rámci OBN.

Detský festival hornej Torysy "Deti deťom...", prehliadka detských a mládežníckych talentov (Martin Bača, 6.
ročník) na miestnom amfiteátri, vystúpila aj DFS Čerkutka pod vedením Mgr. Jozefa Petríka.

Športové akcie :

- Plavecký výcvik s dochádzkou - krytá plaváreň Drienica, 5. ročník - základný a 6. ročník - zdokonaľovací, od
21. mája 2018 do 25. mája 2018, vedúci Mgr. Ľubomír Bodnár.

- Škola v prírode pre žiakov 1. ročníka ( resp.2. ročníka), vedúca PaedDr. Katarína Janičová.

(Hotel Sorea - Ľubovnianske kúpele, Stará Ľubovňa, 4. - 8. august 2018, 13 žiakov)

Školské akcie :

Cvičenia v prírode a didaktické hry, účelové cvičenie,
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Európsky deň jazykov - Mestská galéria Lipany, literárno-dramatické pásmo pod názvom Láska, ktorej reči
všetci rozumejú v podaní žiakov Gymnázia Lipany v štyroch jazykoch, žiaci 8. ročníka

Európsky týždeň boja proti drogám (20.-24.11.2017) - aktivity pre žiakov a učiteľov

Exkurzia - Hasičská stanica v Lipanoch, žiaci 1. stupňa

Ochutnávky ovocných čajov a jablkového kompótu zo školskej záhrady v rámci projektu Zelená škola.

Exkurzia - ÚĽUV v Košiciach pre žiakov 6. ročníka a 7. ročníka v rámci predmetu Tkanie a vyhodnotenia
súťaže V krajine remesiel

Exkurzia - Steelpark Košice, laboratórium - žiaci 8. ročníka

Exkurzia - Bricklandia - výstava z legokociek v Košiciach, žiaci 1. stupňa

Exkurzia - Vyšný Slavkov - Smrekovica v rámci regionálnej geografie, žiaci 8. a 9. ročníka s geografom Mgr.
Ľubomírom Bodnárom.

24 hodín s poľovníkom - Tomáš Karabáš ml. - na poľovníckej chate PZ Demjanka, v rámci projektu Zelená
škola.

Gašparko - divadelné bábkové predstavenie Tri prasiatka, deti MŠ a žiaci 1. stupňa

Divadelné predstavenie Faus alebo Neuveď nás do pokušenia - Mestská galéria Lipany, žiaci 2. stupňa

DJZ Prešov - divadelné predstavenie Denník Anny Frankovej, 9. ročník - Mgr. Mária Kromková

Workshop Ako robiť školský časopis, Podtatranská knižnica Poprad

Divadelné predstavenie Princezná so zlatou hviezdou na čele - Divadlo Clipperton Banská Bystrica, žiaci školy

Prednáška o včelách - Pavol a Jozef Karabašovci, žiaci 2. - 4. ročníka.

Vysádzanie ovocných stromov v spolupráci s OcÚ Krivany (projekt Zelená škola).

Spoločné čítanie žiakov školy pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov

Výchovný koncert - Stanislav Gaľa - folklórista, spevák, hráč na ľudové nástroje pre žiakov školy.

List Ježiškovi, žiaci 2.- 4.ročníka.

Dopoludnie so Štefánikom - (Medzinárodný deň knižníc, 23. október - podujatie školskej knižnice o M.R.
Štefánikovi pre žiakov školy)

Detský čin roka 2017 - vyhodnotenie najkrajších skutkov detí v rámci krúžku V slovenčine tvorivo.

Fašiangový karneval pre deti MŠ a ZŠ (1. stupeň).

Valentínsky deň - oslava Dňa zaľúbených - pošta pre žiakov a učiteľov, valentínska nástenka

Týždeň s knihou - aktivity súvisiace s knihou pre žiakov školy a literárny kvíz.

Svetový deň vody - zdravý pitný režim, žiaci 2. stupňa, zábavno-športové aktivity, 1. stupeň,

Najkrajší list 2017 - súťaž na podporu mladej tvorby zmeraná na vyjadrenie vlastných myšlienok.

Deň Zeme - environmentálne aktivity pre žiakov ZŠ,

Eurosúťaž s Datakabinetom, žiaci 8. ročníka
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Týždeň na bicykli (21. -25. má)j

Štiepenie stromov s pánom Mojmírom Květoňom v rámci projektu Zelená škola.

Preventívna protidrogová prednáška - Peter Remper (www.slovenskobezdrog.sk), žiaci 5. - 9. ročníka

Vystúpenie sokoliarskej skupiny Horus v areáli školy pre deti MŠ a žiakov školy v rámci MDD.

Zber gaštanov a iných komodít - papiera, starých batérií, akumulátorov a úsporných žiariviek.

Školské výlety v závere školského roka (Šarišský hradný vrch, Delňa Prešov - kúpalisko - 6., 7. a 9. ročník,
Cinemax Prešov, Dukla - Svidník (pamätník 2. svetovej vojny, výhliadková veža, kúpalisko) - žiaci 1. až 5.
ročníka, Tatralandia Liptovský Mikuláš - 8. ročník.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika :

A) Dlhodobé projekty:

1. Národný projekt "Škola otvorená všetkým" (od februára 2017 - august 2019)

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie žiakov. Škola vytvorila pracovné podmienky pre pedagogického asistenta a odborného
zamestnanca - školského špeciálneho pedagóga na dobu určitú, ktorí sú platení v rámci národného projektu.
Zároveň škola implementuje do praxe pedagogický model inkluzívneho vzdelávania a celodenný výchovno-
vzdelávací systém prostredníctvom 13 záujmových útvarov so zameraním na prípravu žiakov na vyučovanie.

2, Národný projekt "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK-5", " Absolventská prax
štartuje zamestnanie"( ŠJ - § 50j, a ZŠ)

3. Zelená škola - škole bol udelený v 13. ročníku pod záštitou medzinárodnej siete Eco-school certifikát a
vlajka za kvalitnú proenvironmentálnu výchovu. Certifikát má platnosť 2 roky. Koordinátorkou Zelenej školy
bola Mgr. Mária Šimová.

4. Interaktívna škola

5. Školské ovocie a školské mlieko v školskej jedálni

B) Krátkodobé projekty:

1. Preventívne programy (Nenič svoje múdre telo, Ako poznám sám seba, Program rozvoja osobnosti žiaka,
počítačové programy B. Thomasovej, Čas premien, Výchova k zdravému životnému štýlu).

2. Záložka do knihy spája školy - česko-slovenský projekt na podporu čítania a nadviazania kontaktov s
českou partnerskou základnou školou, 8. ročník.Téma: Tajuplný svet knižných príbehov. Výmena záložiek s
českou školou - ZŠ Františka Josefa Řezáče (obec Liteň, okres Beroun v Stredočeskom kraji)

3. Detský čin roka 2017 - záujmový útvar Tvorivá slovenčina

4. Strom žívota (Deň vyučovania v prírode, 17.5.2018)

5. Čitateľský oriešok - podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti pre žiakov 2.- 4. ročníka

6. Moja prvá škola pre učiteľov 1. stupňa a celoročný projekt KOZMIX pre žiakov 1. stupňa, vzdelávanie
formou hravých aktivít
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7. Do školy na bicykli 2018 - celoslovenský projekt na podporu zdravého spôsobu dopravy od 21.5.
-25.5.2018, vo štvrtok bolo najviac - 44 bicyklov, na ktorých prišli žiaci do školy. Žiaci mohli získať kartu Petra
Sagana, ktorá im mohla pomôcť pri školských nezdaroch.

8. Projekt Baterky na správnom mieste - celoštátny program pre ochranu životného prostredia, školský
program selektívneho zberu.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 20.4.2016

Druh inšpekcie: tematická (T9)

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

V školskom roku 2017/2018 boli poskytnuté normatívne finančné prostriedky od štátu vo výške 412 170,00 €,
prebytok hospodárenia za kalendárny rok 2017 bol vo výške 16 600,00 € a preplatok z ročného zúčtovania
zdravotných poisťovní za rok 2017 vo výške 675,67 €.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevky od rodičov:

Poplatky MŠ - 637,00 €

Réžia - ŠJ - 17 249,34 €

Poplatky - CVČ - 1 596,50 €

Poplatky - ŠKD - 342,00 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných
aktivít

Na vzdelávacie poukazy boli poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške 5 024,00 €. Boli použité
na odmeny vedúcim záujmových útvarov za vedenie krúžkov.



30. 1. 2019 201901300532.html

file:///C:/aScAgenda/temp/201901300532.html 14/17

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo
fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

0 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

- dotácia pre žiakov zo znevýhodneného prostredia - 4 107,00 €

- dotácia na učebnice - 66,00 €

- dotácia na školu v prírode - 3 386,00 €

- dotácia na dopravné pre žiakov z obce Torysa - 2 610,00 €

- dotácia pre 5-ročné deti v MŠ - 3 386,00 €

- príspevky z ÚPSVaR - 8 786,19 €

- refundácia miezd z MPC pre OZ a PA - 23 447,70 €

- preplatky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 - 852,37 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Strategickým cieľom školy je zachovávať tradície školy a špecifiká miestneho regiónu, preto regionálna
výchova a tradičná ľudová kultúra je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu i záujmovej mimoškolskej
činnosti.

Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2017/2018 bol v ZŠ s MŠ realizovaný v súlade s Pedagogicko-
organizačnými pokynmi ministerstva školstva SR, v súlade s platnou legislatívou a v súlade s Plánom práce
školy. Plánované úlohy a konkrétne ciele sa nám podarilo priebežne plniť.

Vyučovaním predmetov Regionálna výchova, Regionálna geografia a Tkanie zvyšujeme i povedomie žiakov o
hodnote našej vidieckej krajiny a miestnej ľudovej kultúre. Inovovali sme ŠkVP pre 3. ročník a 7. ročník
základnej školy.

Súčasťou školy jej Školský klub detí (ŠKD), ktorý obnovil svoju činnosť od 1. 9. 2015. V škole je zriadené
jedno oddelenie ŠKD.

(ŠKD je výchovné zariadenie, ktoré slúži na výchovnú a vzdelávaciu činnosť, záujmovú činnosť žiakov 1.
stupňa v čase mimo vyučovania. Zabezpečuje pre deti nenáročnú činnosť podľa výchovného programu
zameranú na vzdelávaciu činnosť a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov.)

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- menšia škola rodinného typu,

- progresívne formy a metódy výučby, nové možnosti využívania IKT,

- individuálny prístup k žiakom,

- široká ponuka záujmových útvarov (ŠOV) a bohatá záujmová činnosť v CVČ,
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- úspešnosť bývalých žiakov na stredných školách,

- pozitívna atmosféra školy,

- starostlivosť o deti a žiakov zo SZP a žiakov so ŠVVP (NP ŠOV a CVS),

- vydávanie školského časopisu Krivý Jany,

- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie,

- projekty Školské ovocie a Školský mliečny program (Školské mlieko) v školskej jedálni,

- vyučovanie telesnej a športovej výchovy (3 hodiny týždenne), podpora činnosti športových krúžkov a
pohybových

aktivít v prírode,

- zameranie ŠkVP na zdravý spôsob života a regionálnu výchovu (Tkanie, Regionálne geografia a Regionálna
výchova).

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- neprítomnosť žiakov na vyučovaní, vysoký počet zameškaných hodín, záškoláctvo žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít, a tým aj zlé výchovno-vzdelávacie
výsledky,

- slabé čitateľské a komunikačné zručností žiakov v materinskom a cudzom jazyku, naďalej sa venovať
zlepšeniu predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov, ktoré sú často hlavnou príčinou zlyhávania v
celoštátnom externom testovaní žiakov (čítanie s porozumením),

- neustále zlepšovanie kvalifikačnej štruktúry PZ, zapojenie sa do projektu e-Twinning.

Návrh opatrení:

Opatrenia boli konkretizované v plánoch metodických združení a predmetových komisií a v pláne práce školy.
Realizácia a kontrola plnenia opatrení bola súčasťou vnútornej školskej kontroly.

V spolupráci s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov, s obcami Torysa a Krivany, ÚPSVaR, políciou chceme
prijímať účinnejšie a efektívnejšie opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania i vzdelávacích výsledkov
žiakov, najmä žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia a MRK, vrátane ich hygienických
návykov.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Rozmiestnenie žiakov podľa typu školy:

Stredná odborná škola - 5 žiakov

Stredná odborná škola (3-ročné štúdium) - 2 žiaci

Stredná odborná škola (2-ročné štúdium) - 4 žiaci

Bez záujmu o štúdium na SŠ - 2 žiaci

Výchovný poradca: Mgr. Ľubomír Bodnár

§ 2. ods. 2 a
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Psychohygienické podmienky

Režim práce a odpočinku v materskej škole a základnej škole zohľadňoval vekové a fyzické osobitostí detí a
žiakov školy. Pohybový režim zodpovedal potrebám vyvíjajúceho sa detského organizmu. Pohybový režim
žiakov bol zabezpečený na troch hodinách telesnej výchovy pre ročníky 0. - 9. V rámci voľnočasových aktivít
a mimoškolskej činnosti (CVČ) žiaci navštevovali športové, tanečné a environmentálne záujmové útvary.
Počas školského roka škola dvakrát organizovala účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa a didaktické hry a
cvičenia v prírode pre žiakov 1. stupňa.

Vyučovanie v škole je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý schvaľuje riaditeľka školy. Rozvrh je
zverejnený v každej triede a na webstránke školy. Vyučovanie začína o 7.45 hod. Vyučovacia hodina trvá 45
minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 5 a10 - minútové, veľká prestávka
nasleduje po tretej vyučovacej hodine a trvá 15 minút. Počas veľkej prestávky žiaci odchádzajú vonku na
školský dvor. Aktívny oddych žiakov je neriadený pedagógmi (voľný pohyb žiakov v určenom priestore),
pedagogickí zamestnanci však vykonávajú nad žiakmi dozor podľa rozvrhu dozorov. V prípade nepriaznivého
počasia sa prechádzajú po chodbách školy, kde sa taktiež riadia pokynmi dozorkonajúcich učiteľov.

Režim stravovania: Na obed žiaci odchádzajúi po 4., 5. alebo po 6. vyučovacej hodine. Obedňajšia prestávka
trvá 30 minút (13.00 -13.30 hod.) desiatová prestávka je po 2. vyučovacej hodine od 9.20 do 9.30 hod. V
rámci pitného režimu žiaci využívajú pitnú vodu z vodovodu. V školskej jedálni sa denne podporuje pitný
režim stravníkov.

Čistota a údržba priestorov v súlade s platnou legislatívou - harmonogram sanitácie je uvedený v
prevádzkovom poriadku.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
"Čerkutka" 23  Mgr. Michaela Kašperová
Basketbal 8  Mgr. Martina Bodnárová
Futbal 25  Mgr. Ľubomír Bodnár
Kreatívny krúžok 14  Mgr. Mária Zdeneková
Mladí vizážisti 26  Mgr. Mária Kopilcová
Prírodovedný krúžok 12  PaedDr. Katarína Janičová
Sezónne športy 15  Mgr. Jozef Petrík
Svet technológii 21  PaedDr. Gabriela Pellerová
Tvorivé hry 23  Mgr. Silvia Radačovská
Zelená škola 14  Mgr. Mária Šimová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s radou rodičov bola v uplynulom školskom roku na dobrej úrovni. Ďakujeme za pomoc a
aktivitu rade rodičov, ktorá pracovala v tomto školskom roku pod vedením jej predsedníčky Zuzany Kravcovej.

Na plenárnom rodičovskom združení i na triednych aktívoch sme pravidelne informovali rodičov o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch detí, pozývali sme ich k spoluúčasti pri organizovaní spoločenských podujatí a akcií
školy (Vianočná akadémia, karneval, tekvičková párty, Deň matiek, zberové aktivity, ale najmä
environmentálneho programu Zelená škola).
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Zároveń sme rodičov a zákonných zástupcov detí oboznámili so Školským poriadkom a s právami a
povinnosťami zákonného zástupcu, ako aj s prevenciou a odstraňovaním pedikulózy u detí a žiakov školy, ale
aj s hygienou všeobecne.

V rámci predmetu prvouka sme pripravili pre žiakov 1. stupňa - prednášku o včelách s praktickými ukážkami
včelárskych pomôcok a produktov s včelárom Pavlom Karabašom a rodičom Jozefom Karabašom, praktické
ukážky sadenia a štiepenia kríkov a stromčekov rodičovskej verejnosti, žiakom i zamestnancom v rámci
Zelenej školy ukázal pán Mojmír Květoň.

Rodičov sme angažovali aj do riešenia aktuálnych problémov školy prostredníctvom štyroch zástupcov v rade
školy i v rodičovskej rade.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Prioritou bola pre nás v uplynulom školskom roku spolupráca v organizačnej, komunikačnej, materiálnej,
kultúrnej i športovej oblasti so zriaďovateľom školy - s obcou Krivany.

Spolupracovali sme však aj s obcouTorysa, s radou školy, s farským úradom v Krivanoch, s políciou, s CPPPaP
v Sabinove, so Spojenou školou v Lipanoch, ÚPSVaR, sociálnou kuratelou, pediatrickými ambulanciami a
ďalšími organizáciami a inštitúciami.

V rámci projektu Zelená škola môžeme spomenúť napr. vysádzanie ovocných stromčekov v spolupráci s
obcou Krivany, akciu 24 hodín s poľovníkom Tomášom Karabášom ml. na poľovníckej chate, výsadbu
interiérových kvetov, besedu o včelách s Pavlom Karabášom, štiepenie stromčekov s pánom Květoňom a pod.

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Kromková

V Krivanoch, 30. septembra 2018
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