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pečiatka a podpis RŠ

Základná škola s materskou školou Kováčová
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. 12.2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
3. Koncepcia školy na roky 2012 - 2017
4. Plán práce ZŠ s MŠ Kováčová na školský rok 2016/ 2017
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých
metodických združení
a predmetových komisií.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ v Kováčovej
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I. 1. Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
Názov školy:

Základná škola s materskou školou

Adresa školy:

Trávniky 380/ 13, 962 37 Kováčová

Telefónne čísla:

ZŠ 0910/ 991 090, MŠ 045/ 5445376, ŠJ 0903/ 903 452

E mail:

zssms.kovacova@gmail.com

www stránka:

www.zskovacova.edupage.org

Zriaďovateľ:

Obec Kováčová, Ing. Ján Izrael, starosta obce
045/ 5445379

Riaditeľ školy:

Mgr. Jana Popracová

Zástupca pre MŠ:

Eva Nárožná

Vedúca stravovne, hospodárka:

Lýdia Ližbetinová

Rada školy:
Mgr. Parobková Lucia
Bešinská Miroslava
Ostatní zamestnanci: Ližbetinová Lýdia
Zástupcovia rodičov: Sedmáková Gabriela
Mgr. Vaculčiaková Zuzana
Mgr. Ujheliová Gabriela
Nemcová Zuzana
Zástupca obce:

Predseda RŠ:

Základné údaje
Počet pg. pracovníkov
Asistent učiteľa
Ostatní
Externí
Počet žiakov
Integrovaní žiaci
Prospeli
Počet zapísaných prvákov
Počet prvákov k 15. 9. 2016

ZŠ

MŠ

ŠKD

ŠJ

5
1
1
0
33
6
33
14
13

4
2

1
-

3

40

30
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Záujmové útvary:

Šikovné ruky :

Mgr. Parobková Lucia

Môj kamarát počítač.:

Mgr. Palúchová Patrícia

Pohybové hry:

Mgr. Trokšiarová Žaneta

Pedagogickí zamestnanci:

Základná škola:

Mgr. Palúchová Patrícia
Mgr. Trokšiarová Žaneta
Mgr. Popracová Jana
Mgr. Parobková Lucia

ŠKD:

Mgr. Česeneková Monika

Asistent učiteľa:

Medveďová Vlasta

Externí zamestnanci:

Mgr. Kuchárik Roman

Materská škola:

Bešinská Miriam
Hrončoková Andrea
Fodorová Katarína

Správni zamestnanci:
Hlavná kuchárka:

Rabatinová Emília

Pomocná kuchárka:

Sečkárová Lýdia

Kurič, údržbár:

Volko Miroslav

Upratovačky:

Kašubová Dušana, Spodniaková Miroslava
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I.2. Údaje o počte žiakov školy (§ 2 ods. 1 písm. b)
Stav k 15. 9. 2016
Ročník

Poče
t

Počet
žiakov

tried

Z toho

Počet odd.

so
ŠVVP

ŠKD
1

1.

1

13

1

2.

1

7

3

1

4.
Spolu

Stav k 31. 8. 2017
Počet
detí

Počet
Počet Počet Z toho
odd.SK
tried žiakov so ŠVVP
D
v ŠKD
13

1

13

1

0

7

1

7

0

6

9

3

9

1

9

3

6

1

4

2

2

1

4

2

2

4

33

6

31

4

32

6

1

1

Počet
detí v
ŠKD

1

13

24

Počet špeciálnych tried na I. stupni: 0
Počet tried nultého ročníka: 0

I.3. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ
Počet žiakov

spolu
17

Z celkového počtu zapísaných
dievčatá

odklady

nezaškolení v MŠ

počet / %

počet / %

počet / %

10/ 64, 29%

1/, 5, 88 %

0/ 0 %
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Počet tried
samostatné (spojené)
1
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I.5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa
poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)
Klasifikácia tried

Telesná
výchova

Výtvarná
výchova

Hudobná
výchova

Pracovné
vyučovanie

Informatická
výchova

Vlastiveda

Prírodoveda

Prvouka

Matematika

Anglický
jazyk

Slovenský
jazyk

Ročník
Prvý

1,23

1, 00

1, 00

1, 00

-

-

-

-

1, 00 1, 00

1, 00

1, 14

1, 00

1, 00

1, 00

-

-

1, 00

-

1, 00 1, 00

1, 00

1, 55

1, 11

1,33

-

1, 22 1, 11 1, 00

-

1, 00 1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

1, 00

-

1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00

1, 00

Druhý

Tretí

Štvrtý

Prospech žiakov
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13
7
9
4

0
0
0
0

Neklasifikovaní

13
1
-

Neprospeli

1
-

Prospeli spolu

7
7
4

Prospeli

Prospeli veľmi
dobre

13
7
9
4

Prospeli
s vyznamenaním

Počet

Ročník

Prvý
Druhý
Tretí
Štvrtý

0
0
0
0
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Pochvaly za správanie a prospech
V každom ročníku bol vyhodnotený a ocenený žiak, ktorý dosiahol najlepšie výchovno vzdelávacie výsledky.
1. ročník – Sofia Lacková, Kristián Lukáčik
2. ročník – Dorota Vaculčiaková
3. ročník – Michal Sasák
4. ročník – Sebastián Puškár – len prospech

Výchovné opatrenia
Správanie žiakov bolo v súlade so školským poriadkom. Nebolo udelené žiadne výchovné
opatrenie.

Znížené známky zo správania
Jednému žiakovi bola udelená znížená známka zo správania na stupeň 3 za sústavné
závažné porušovanie školského poriadku, arogantné a agresívne správanie voči spolužiakom
aj učiteľom, fyzické útoky na spolužiakov i učiteľov.

Údaje o vymeškaných hodinách
Počet vymeškaných hodín – I. polrok
z toho
Spolu
ospravedlnené
1596

%

1596

neospravedlnené

100

0

%
0

Počet vymeškaných hodín – II. polrok
z toho
Spolu
ospravedlnené
1118

%

1118

100
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neospravedlnené
0

%
0
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Počet vymeškaných hodín – I. polrok + II. polrok
Spolu

Priemer na žiaka z
OH

Priemer na žiaka z NH

Priemer na žiaka
z celkového počtu VH

2714

82, 24

0

82, 24

Legenda: OH – ospravedlnené hodiny
NH – neospravedlnené hodiny
VH – vymeškané hodiny

I.6. Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2015/2016 ( §2
ods.1 písm. f)
Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania
1. ročník
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a
9
0
literatúra
Anglický
0
2
jazyk
Matematika a práca s informáciami
Matematika
4
0

2. ročník
8

1

0

1

4

0

Informatická
výchova
Človek a príroda
Prírodoveda

0

0

0

1

0

0

0

0

Prvouka

1

0

2

0

Človek a spoločnosť
Vlastiveda

0

0

0

0

1

0

Človek a hodnoty
Etická
výchova
Náboženská
výchova
Človek a svet práce

1
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3. ročník

4. ročník
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Pracovné
vyučovanie
Umenie a kultúra
Hudobná
výchova
Výtvarná
výchova
Zdravie a pohyb
Telesná a športová
výchova
Základ

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

2

0

2

0

2

0

Disponibilné
hodiny
Spolu

20

20

2

3

22

23

Učebný plán pre 3. – 4. ročník primárneho vzdelávania
Vzdelávacia
oblasť

Predmety
ŠVP

ŠkVP

Počet hodín
2. ročník
ŠVP ŠkVP

Počet hodín
3. ročník
ŠVP ŠkVP

Počet hodín
4. ročník
ŠVP ŠkVP

Slovenský
jazyk
Anglický
jazyk

6

2

6

1

3

-

3

-

Matematika

3

1

3

1

Informatická
výchova
Prírodoveda

1

-

1

-

1

1

1

1

Vlastiveda

1

-

1

1

Človek
a hodnoty

Etická
a náboženská
výchova

1

-

1

-

Umenie a
kultúra

Výtvarná
výchova

1

1

1

1

Hudobná
výchova

1

-

1

-

Jazyk a
komunikácia

Matematika
a práca s
informáciami
Príroda
a spoločnosť
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Človek a svet
práce

Pracovné
vyučovanie

Zdravie
a pohyb

Telesná
výchova
Spolu

-

-

1

-

2

-

2

-

20

5

21

5

25

26

I.7. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej
kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)
Počet PZ
11/ z toho
kvalifikovaní nekvalifikovaní doplňujúci
si kval.
11

0

počet
učiteľov

počet
vychovávateľov

počet
PA

ostatní
PZ

9

1

1

0

0

Legenda: PA – pedagogickí asistenti

Počet NZ
spolu

počet OZ

6

0

počet zames. HSÚ*

zamestnanci ŠJ

4

2

Počet zamestnancov spolu: 17

I.8. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
( §2 ods.1 písm. h)
Všetci učitelia našej ZŠ majú pedagogickú i odbornú spôsobilosť. Kolektív je
tvorený ženami a pozostáva zo skúsených a schopných pedagógov, ktorí si vypracúvajú
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triedne projekty na skvalitnenie a spestrenie práce so žiakmi, pracujú v tímoch na rôznych
aktivitách a projektoch školy.
Pedagógovia sú motivovaní k podávaniu kvalitného pracovného výkonu za mimoriadne
činnosti odmenami.
Z hľadiska starostlivosti o zamestnancov pravidelne organizujeme rôzne podujatia napr.
z príležitosti Dňa učiteľov, relaxačné pobyty, vianočné posedenia, atď.

Vzdelávanie zamestnancov
Pri dodržaní zásady organizačného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu majú
pedagógovia možnosť vybrať si zo vzdelávacích ponúk MPC, NUCEM Bratislava, ŠPÚ,
UMB B.B., podľa profilácie školy. V tomto školskom roku boli prihlásení na kontinuálne
vzdelávanie 2 pedagogickí pracovníci zo ZŠ a 4 zamestnanci z MŠ. Kontinálneho
vzdelávania sa počas školského roka zúčasťňovali len zamestnanci MŠ, vzdelávanie pre ZŠ
zatiaľ nebolo otvorené.
Základná škola:
Mgr. L. Parobková - MPC Banská Bystrica – Práca s interaktívnou tabuľou QUOMO
a softvérom Flow Works – zatiaľ neotvorené
Mgr. P. Palúchová – MPC Banská Bystrica - Program rozvoja pedagogických zručností pre
prácu so žiakmi s ADHD - zatiaľ neotvorené
Mgr. J. Popracová - školenia v súvislosti s novou legislatívou
L. Ližbetinová – školenia v súvislosti s novou legislatívou.
Materská škola:
E. Nárožná – MPC Banská Bystrica – Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického
zamestnanca - ukončené
Softimex s. r. o. – Práca v digitálnom svete - ukončené
PF KU Ružomberok – príprava na vykonanie 1. atestácie – prebieha
K. Fodorová – MPC Banská Bystrica – Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania –
vzdelávacia oblasť človek a príroda
A. Hrončoková – MPC Banská Bystrica - Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania –
vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia, vzdel. oblasť zdravie a pohyb
M. Bešinská – MPC Banská Bystrica - Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania –
vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť, vzdel. oblasť človek a svet práce
Aj v budúcom školskom roku bude pedagógom umožnené vzdelávanie podľa aktuálnej
ponuky kontinuálnych vzdelávaní.
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I.9. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
( § 2 ods. 1 písm. i)
Počas školského roka sme zorganizovali množstvo kultúrno-spoločenských i športových
aktivít za pomoci učiteľov, vychovávateľov a rodičov. Aktivity prebiehali v súlade s plánom
práce školy. Medzi tradičné a veľmi úspešné aktivity patrí:
Október:
 tradičná výstavka jesenného ovocia a zeleniny „Farby jesene“.
 1. kolo korešpodenčnej matematickej súťaže Maksík
 vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
 beh za zdravím – pohybová aktivita žiakov ZŠ a detí MŠ
 Deň mliečnej výživy – beseda
 Pasovanie prvákov do cechu školského
November:
 Hravo desiatuj zdravo! – deň zdravej výživy
 Kováčovská desiatka – bežecké preteky žiakov
 internetová súťaž iBobor
 Pytagoriáda – školské kolo
 Burza hračiek a kníh
December:
 Mikuláš spojený s návštevou Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene
 vianočné tvorivé dielne
 vianočná akadémia spojená s pohostením detí aj rodičov
Január:
 kurz korčuľovania vo Zvolene pod vedením kvalifikovanej trénerky
 Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
 Zber papiera
Február:
 tradičný rodinný karneval spojený s tombolou a fašiangovým pohostením
 výtvarná súťaž „Európa v škole“
 Škola proti drogám - beseda
Marec:
 beseda o knihách v miestnej knižnici
 Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy
 Pytagoriáda – obvodné kolo matematickej súťaže
 týždeň s knihou – čítanie kníh spisovateľa T. Janovica
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 svetový deň vody – kolobeh vody, znečisťovanie vody – enviromentálne aktivity
žiakov ZŠ
 Noc s Andersenom – spoločné podujatie ZŠ a obecnej knižnice
Apríl:








návšteva predškolákov v škole
slávnostný zápis detí do 1. ročníka
Deň Zeme
lesnícke dni vo Zvolene
veľkonočné tvorivé dielne
Projekt Orava – týždeň hlasného čítania v ŠKD
svetový deň zdravia – deň bez sladkostí, deň s ovocím
- súťaž o najzdravšiu desiatu
 Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
 Beseda s hasičmi

Máj:






vystúpenie ku dňu matiek
beseda s príslušníkmi Armády SR, Taktické krídlo Sliač
na kolesách za zdravím – súťažné dopoludnie školákov na kolesách
Ľupčiansky čitárik – súťaž v čítaní s porozumením
Pietny akt pri pamätníku SNP

Jún:







MDD – zábavné dopoludnie v penzióne MIMA
Beseda s hasičmi – praktické ukážky
Školský výlet Bojnice
didaktické hry v prírode
Olympijský festival
rozlúčka so štvrtákmi

Dôkazom tvorivosti našich žiakov je vydávanie školského časopisu Kováčik.
Tieto aktivity hodnotíme veľmi pozitívne a budeme v nich pokračovať aj v ďalších
školských rokoch.

I.10. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)
Projekty
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V tomto školskom roku sa učitelia ZŠ zapojili do projektu MOJA PRVÁ ŠKOLA
zameraného na inovatívne vyučovanie, najnovšie trendy vo vzdelávaní a na sprístupnenie
moderných učebných materiálov.
V snahe zabezpečiť pre žiakov zdravé stravovanie sme sa v tomto školskom roku opäť
zapojili do projektov MLIEKO PRE ŠKOLY a OVOCIE PRE ŠKOLY.
V súvislosti s environmentálnou výchovou žiakov sme aj tento školský rok boli zapojení do
projektu RECYKLOHRY. Okrem elektroodpadu sme zbierali aj použité batérie a žiarovky.
Zároveň sme počas šk. roka plnili rôzne recykloúlohy..
V snahe skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces využívajú pani učiteľky na hodinách
prvky inovačných projektov: Krok za krokom, zážitkové a projektové vyučovanie, portál „
Moderný učiteľ“ a virtuálna knižnica, Kozmix – v rámci projektu „Moja prvá škola“.

I.11. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k)
V školskom roku 2016/ 2017 neprebehla v základnej škole ani v materskej škole školská
inšpekčná činnosť.
.

I.12. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy
(§ 2 ods. 1 písm. l)
Materiálno-technické podmienky:
Škola má 4 kmeňové triedy, 1 triedu pre ŠKD a 1 odbornú učebňu výpočtovej techniky s 10
počítačmi. Počítače sú zosieťované a pripojené na internet. V učebni PC sa nachádzajú –
notebook, skener, atramentová čiernobiela tlačiareň, tablet s perom, dataprojektor,
keramická tabuľa. V triedach sú nainštalované interaktívne tabule získané v projektoch
Digiškola, Aktivizujúce metódy vzdelávania a Digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie projekty.
Pre vyučovanie telesnej výchovy slúži 1 malá telocvičňa. Škola má aj školskú knižnicu,
ktorú vedie p. vychovávateľka V. Medveďová.
Vybavenosť tried, odborných učební a kabinetov
Všetky triedy sú vybavené novým nábytkom a školskými lavicami.
Do kabinetov podľa finančných možností priebežne dokupujeme učebné pomôcky
zodpovedajúce požiadavkám nového školského zákona.
Žiaci majú možnosť získavať informatickú gramotnosť v zmodernizovanej počítačovej
učebni. Vybavenosť učebnicami je štandardná, stále máme nedostatok niektorých titulov,
hlavne učebníc cudzieho jazyka. Prácu sťažujú oneskorené alebo krátené dodávky učebníc ,
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prípadne ich nedodanie. Nové vydania učebníc, ktoré sme doobjednávali, nie sú totožné
s učebnicami, ktoré už máme.
Škole chýba ihrisko. Situáciu sa snažíme riešiť realizáciou hodín TV na školskom dvore
alebo v oddychovom areáli pre deti, kde využívame trávnatú plochu s vyznačeným ihriskom
na vybíjanú. V zimnom období, za priaznivých poveternostných podmienok, každoročne
realizujeme kurz korčuľovania a pobyty v zimnej prírode. V prípade nepriaznivého počasia
žiaci cvičia v telocvični. Tento stav je nevyhovujúci, nakoľko kvôli finančnej situácii
spájame hodiny telesnej výchovy a naša telocvičňa je malá pre spojené ročníky. Hľadáme
možnosti riešenia tejto situácie.
V objekte školy máme školskú jedáleň. Stravu nosíme s kuchyne, ktorá sa nachádza
v budove MŠ.
Do jedálneho lístka zaraďujeme aj jedlá racionálnej výživy, ovocie a ovocné šťavy. Žiaci
majú možnosť počas desiatovej prestávky chodiť na mlieko a mliečne nápoje.
Škola má k dispozícii terasu, ktorú žiaci využívajú na relaxáciu počas veľkej prestávky
a v popoludňajších hodinách, počas pobytu v ŠKD.
Priestorové podmienky:
Školské priestory sú vyhovujúce pre rozptyl žiakov počas prestávok, žiaci majú dostatok
miesta pre pohyb. Chodby s dostatkom svetla sú esteticky upravené a skrášlené žiackymi
prácami a diplomami.
Aby sa žiaci i zamestnanci v škole cítili dobre, kladieme dôraz na upravené a estetické
prostredie tried a chodieb.
Budova školy má vymenené okná, triedy boli vymaľované. V spolupráci s obcou bol
opravený prístup do budovy školy a zrekonštruované niektoré podlahové krytiny.
Škola zabezpečuje aj údržbu školského dvora (pravidelné kosenie trávy, odhadzovanie
snehu, malé opravy, pravidelná výsadba a starostlivosť o zeleň), ktorý žiaci využívajú počas
prestávok, hlavne však pri mimoškolských aktivitách a na hodinách TV.
Žiakom, rodičom, zamestnancom i širokej verejnosti poskytujeme pravidelne aktuálne
informácie o aktivitách a zmenách školy prostredníctvom informačných tabúľ, letákov,
násteniek a internetovej stránky školy ( www.zskovacova.edupage.org ).
Žiaci môžu požiadať pedagóga o pomoc vždy, keď potrebujú a to prispieva k priateľskej
atmosfére a dôvere v našej škole.
Uvedomujeme si, že v škole je dosť nedostatkov, ktoré sa snažíme postupne v spolupráci
s obcou odstraňovať. Tieto problémy nie sú prekážkou a ani v žiadnom prípade
neobmedzujú školskú prevádzku.

I.13. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m).
Priložená správa o hospodárení v minulom školskom roku.

I.14. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na
príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n)
Strategické ciele školy:
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 Vychádzať z tradície školy a skvalitniť výchovno – vzdelávací proces a výchovné
pôsobenie školy .
 Stabilizovať počet žiakov napriek demografickému vývoju a konkurenčnému
prostrediu zvolenských ZŠ.
 Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogických zamestnancov a vytvoriť optimálne
prostredie na ich motiváciu .
 Budovať školu ako otvorený systém na komunikáciu s vonkajším prostredím .
 Skvalitniť technicko-materiálne podmienky pre výchovno-vzdelávací proces.
Strategický cieľ 1:
Vychádzať z tradície školy a skvalitniť výchovno – vzdelávací proces a výchovné
pôsobenie školy
Špecifický cieľ 1.1 rozvíjať osobnosť žiaka, jeho nadanie, rozumové aj fyzické schopnosti
tak, aby získal kľúčové kompetencie človeka - komunikačné schopnosti, personálne a
interpersonálne schopnosti, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s
modernými informačnými technológiami.
Prostriedky na dosiahnutie cieľa:
1: Inovovať výchovno – vzdelávací proces na ZŠ s MŠ Kováčová modernými metódami ,
formami a využitím IKT pre zlepšenie výstupov vzdelávania .

2:Rozvíjať čitateľskú a jazykovú gramotnosť detí a žiakov
 Školskú a miestnu knižnicu využívať ako komunikačný a informačný zdroj
 Doplniť vybavenie školskej knižnice o nové knižné tituly
Realizuje sa.
3: Pracovať s modernými informačnými technológiami
 v plnej miere využívať učebne IKT v rámci všetkých predmetov výchovnovzdelávacieho procesu a modernú didaktickú techniku aj v MŠ
Realizuje sa.

4: Pokračovať v začleňovaní žiakov so ŠVVP a sociálneho prostredia formou
individuálnej integrácie, viesť potrebnú dokumentáciu a odborne spolupracovať s CPPPaP a
ŠŠP
Realizuje sa.
5: Stanoviť kritériá hodnotenia úrovne výsledkov vyučovacieho a výchovného procesu
 vypracovať výstupné didaktické testy, a na základe analýzy vypracovať opatrenia pre
zlepšenie výchovno–vyučovacieho procesu
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Realizuje sa.
Strategický cieľ 2:
Stabilizovať počet žiakov napriek demografickému vývoju a konkurenčnému
prostrediu
Špecifický cieľ 2.1:
aktualizovať ŠKVP s cieľom vytvoriť zaujímavú ponuku pre žiakov a rodičov a
podporovať celostný rozvoj osobnosti žiakov.
Prostriedky na dosiahnutie cieľa:
1: Vyučovanie CJ od 1. ročníka a formou krúžkov v MŠ.
V ZŠ sa realizuje prostredníctvom novej metódy JOLLY PHONICS. V MŠ sa v minulom
školskom roku tiež realizovala výuka anglického jazyka hrou.
2: Vymedzenie výkonového a obsahového štandardu v tematických celkoch
jednotlivých predmetov so zameraním na využívanie moderných didaktických
prostriedkov v predmetoch primárneho vzdelávania so zameraním na rozvíjanie
kompetencií žiaka.
Realizuje sa.

3: Enviromentálne zameranie v predmetoch, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná
výchova.
Realizuje sa.
Strategický cieľ 3:
Zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogických zamestnancov a vytvoriť efektívne
motivačné prostredie
Špecifický cieľ 3.1:
vytvoriť účinnú organizačnú štruktúru so zreteľom na špecifikum školy a na záujmy
rodičov (taktiež zriaďovateľa, radu školy)
Prostriedky na dosiahnutie cieľa:
1: Úzka spolupráca vedenia školy, t.j. riaditeľa, zástupcu riaditeľa a vedúcej ŠJ –
spoluúčasť na riadení školy, prejednanie kompetencií dôvera a zodpovednosť
Realizuje sa.
2: Vytvoriť účinný vnútorný kontrolný systém školy, jeho súčastí (plán kontrol a
hospitácií). Vhodne a nenásilne prezentovať výsledky práce školy na verejnosti.
Realizuje sa.
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3: Vybudovanie efektívneho vnútorného (škola - žiaci; škola - zamestnanci) a
vonkajšieho (škola - rodičia; škola - zriaďovateľ; škola - Rada školy; škola - ďalší
partneri...) komunikačného systému
Realizuje sa.
Špecifický cieľ 3.2:
podporovať a vyžadovať profesionálny rozvoj zamestnancov školy a získavanie
požadovanej kvalifikácie.
Prostriedky na dosiahnutie cieľa:
1: Cielene plánovať, organizovať a podporovať ďalšie vzdelávanie pedagógov školy
(plán kontinuálneho vzdelávania ako nástroja ďalšieho rozvoja školy, hlavne vo
vzťahu k realizovanému ŠkVP
Realizuje sa.

2: Zabezpečiť vyučovanie cudzích jazykov kvalifikovanými učiteľmi
Realizuje sa.
3: Zabezpečiť odbornosť vyučovania informatiky. Navštevovať priebežné vzdelávanie
organizované MPC
Realizuje sa.
4: Ponúknuť možnosť absolvovať I a II. kvalifikačnú skúšku
Realizuje sa.
Strategický cieľ 5:
Skvalitniť technicko-ekonomické podmienky pre výchovno-vzdelávací proces.
Špecifický cieľ 5.1:
zlepšovať pracovné podmienky a prostredie žiakov a zamestnancov ZŠ a ŠKD.
Prostriedky na dosiahnutie cieľa:
1: v spolupráci so zriaďovateľom školy zadať projekt na vybudovanie napr.
viacúčelového ihriska, ihriska s umelou trávou, inštaláciu relaxačných a herných
prvkov a zostáv.
Zatiaľ nerealizované.
2: zrealizovať nákup, inštaláciu a využívanie multimediálnej učebne s interaktívnou
tabuľou.
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Získanie dvoch interaktívnych sád cez projekt Digiškola, ďalšie dve interaktívne tabule sme
získali z projektov organizovaných MŠVVaŠ SR „Aktivizujúce metódy vo výchove“
a“Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“.
3: Vypracovať aktualizovaný IKT plán školy, modernizovať a rozširovať terajší stav
vybavenosti ZŠ informačnými technológiami napr.
Čiastočne zrekonštruovaná počítačová učebňa.
Zrealizované pokrytie wifi pripojením tried.
4: Vytvoriť www stránku školy
Zrealizované.

I.15. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých
sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane
návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o)

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 100
%
kvalifikovanosť
pedagogického zboru
 záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie
 starostlivosť o nadaných žiakov
 starostlivosť o deti vyžadujúce
špecifické podmienky vzdelávania
 spolupráca so ZUŠ, CPPPaP
 dobrá vybavenosť školy počítačovou
technikou
 prezentácia školy - školský časopis
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 chýbajúce športoviská
 málo spoločných aktivít s rodičmi
 nedostatok moderných učebníc
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Kováčik
 fungujúca
práca
klubu
mimovyučovacom čase
 vytvorenie www stránky školy

detí

PRÍLEŽITOSTI

RIZIKÁ

 zapojenie školy do projektov
 širšia ponuka mimoškolských aktivít
pre žiakov – krúžky
 ďalšie vzdelávanie učiteľov, možnosť
a priestor pre vlastný odborný a
metodický rast (otázka celoživotného
vzdelávania)

 demografický pokles populácie
 nedostatočný záujem
rodičovskej verejnosti

zo

strany

 nedostatok finančných prostriedkov
na investície
 nedostatok financií na odmeňovanie
pedagogických a nepedagogických
zamestnancov, ktoré sú vyčlenené v
štátnom rozpočte

Ďalšie informácie o škole
Psychohygienické podmienky
Rozvrh hodín a prestávok rešpektuje psychohygienické požiadavky a potreby žiakov i
učiteľov, počas druhej prestávky môžu žiaci využiť na relaxáciu a oddych v prípade
priaznivého počasia terasu.
Škola podľa možností vytvára bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na
vyučovanie i mimoškolskú činnosť. V objekte školy je na viditeľnom mieste označenie
upozorňujúce na zákaz fajčiť, požívať alkohol a používať iné škodlivé a omamné látky.
Žiaci sú pravidelne oboznámení a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pri
požiari na triednických hodinách a v rámci kurzu „Ochrana človeka a prírody“. Máme
vypracovaný školský poriadok, ktorý určuje práva a povinnosti žiakov i zamestnancov. Jeho
dodržiavaním predchádzame úrazom počas prestávok a premiestňovania sa žiakov do
odbornej učebne. V odbornej učebni dodržujeme osobitné predpisy, s ktorými sú žiaci
oboznámení vždy na začiatku školského roka. Exkurziám, vychádzkam a voľnému času
počas prázdnin predchádza informovanie žiakov o bezpečnom správaní sa, o dodržiavaní
predpisov v cestnej premávke atď., aby sa predchádzalo úrazom. Pedagogické dozory sú
prevenciou pred vznikom školského úrazu žiakov počas vyučovania i prestávok žiakov.
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Škola má dohodu s požiarnym technikom, p. E. Přikrylovou, ktorá zabezpečuje
právne úkony v oblasti ochrany pred požiarmi a pre zamestnancov školy pravidelné školenia
PO podľa platnej legislatívy a firmou LODY, ktorá prostredníctvom svojho zamestnanca
zabezpečuje pre našich zamestnancov školy pravidelné školenia BOZP podľa platnej
legislatívy. Ostatné záležitosti týkajúce sa BOZP a deklarované v mandátnej zmluve si
firma minulý školský rok nesplnila, čo sa odrazilo aj pri kontrole BOZP. Požiarny technik
vykonáva na škole pravidelné revízie PO.
Voľnočasové aktivity
Škola vytvára priestor pre sebarealizáciu žiakov aj v mimovyučovacom čase, a to
v školskom klube detí , v krúžkoch a v ZUŠ. Krúžky viedli kvalifikovaní učitelia a futbalovú
prípravku viedol tréner, p. Kasarda Prínosom pre žiakov je rozvoj komunikatívnosti,
tvorivosti, vytrvalosti, obratnosti, rytmiky a priestor na relaxačný oddych.
Školský klub navštevovalo 24 detí. ŠKD mal vypracovaný výchovný program zameraný na
individuálny rozvoj každého dieťaťa, tvorivosť a sebarealizáciu.
Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom
Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Prejavuje sa usporadúvaním rôznych
spoločných podujatí, kultúrnych, športových, detsko-rodičovských stretnutí, tradičným
rodinným karnevalom a. i.
Občianske združenie rodičov spolufinancuje podujatia - Mikuláš, zápis prvákov,
koncoročný výlet, rozlúčku so štvrtákmi, prispieva na nákup odmien pre úspešných žiakov
a tiež sa podieľa na financovaní aktivít detí v MŠ.
Rada školy na našej ZŠ je sedemčlenná. Tvoria ju predseda, 2 pedagogickí zamestnanci, 1
nepedagogický zamestnanec, 2 rodičia a 1 zástupca zriaďovateľa. Zasadá podľa potreby,
riadi sa svojím štatútom, posudzuje a vyjadruje sa k správe o výchovno-vzdelávacej
činnosti, k plánu práce školy, školskému vzdelávaciemu programu.
Spolupráca školy a verejnosti
Škola dlhodobo spolupracuje s Obcou Kováčová, obecnou knižnicou, obecnou
políciou a obecným futbalovým klubom pri skvalitňovaní výchovno -vzdelávacieho procesu.
Dlhoročne spolupracujeme s tunajšou materskou školou. Budúci prváci prichádzajú na
vyučovanie do prvej triedy, kde vzájomne prezentujú svoje schopnosti a zručnosti prváci a
budúci prváci. Spoluprácu zabezpečujeme aj aktivitami, ktoré škola a MŠ organizujú spolu
(výstavky, spoločné vystúpenia, spoločné návštevy kultúrnych podujatí.)
pokračujeme v spolupráci so Strednou odbornou školou Drevárskou vo Zvolene, ktorej
študenti nám zabezpečujú údržbu našich počítačov v počítačovej učebni. V spolupráci
budeme pokračovať aj naďalej.
Záver
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Ciele, ktoré sme si stanovili, dosahujeme úspešne vďaka zanietenosti a vzájomnej
spolupráci pedagógov, vďaka spoločnému úsiliu vzdelávať a vychovávať žiakov, pripraviť
ich na ďalšie štúdium a pre praktický život. Sme hrdí na úspechy našich žiakov, ktoré
odzrkadľujú prácu našich pedagógov i spoluprácu s rodičmi, za čo im patrí vďaka a
uznanie. Aj v ďalšom školskom roku chceme naďalej pokračovať v plnení stanovených
cieľov a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.

Vypracoval: Mgr. Jana Popracová
V Kováčovej, 22. 8. 2016

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ s MŠ Kováčová.

Rada školy pri ZŠ s MŠ Kováčová v zmysle ustanovenia §5 ods. 7 písmena f) zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a na základe uznesenia č. ......./ 2015 zo dňa .................. berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
školský rok 2015/2016.
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výsledkoch a podmienkach školy za

Základná škola s materskou školou Kováčová
Kováčová, ................................
.......................................................
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