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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy v Sokoli
za školský rok 2008/2009
Základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy: Základná škola
2. Adresa školy: Kamenná 165/1 , 044 31 Sokoľ
3. Telefónne číslo: 055/6986061
faxové číslo:
4. Internetová adresa: www.obecsokol.sk
meilova adresa:kurucovazssokol@zoznam.sk
5. Zriaďovateľ: Obec Sokoľ
Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Mgr. Valéria Kurucová

Funkcie
riaditeľ školy

Údaje o rade školy:
Rada školy pri Základnej škole v Sokoli bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 5. apríla 2004. Funkčné obdobie začalo
dňom 10. júna 2004 na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko
Redajová mariana
Matej Ondrej
Slováková Mária
Hreščáková Andrea
Slováková Andrea

Funkcia
predseda
podpredseda
člen
člen
člen

Zvolený /delegovaný/ za +
za pedagogických zamestnancov
delegovaný za zriaďovateľa
za rodičov
za rodičov
za nepedagogických zamestnancov

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2008/2009:
Počet zasadnutí rady školy: 4
Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh školy:
Na zasadnutiach RŠ odsúhlasili Plán práce školy a Analýzu školy za predchádzajúce obdobie.
V mesiaci september prebehla nová voľba RŠ, do ktorej bola zvolené nové členky RŠ : Mária
Slováková a Hreščáková Andrea. Nová RŠ je zvolená na 4. ročné obdobie. Žiadne iné
závažné rozhodnutia nebolo treba riešiť,

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2008/2009:
Základná škola
Stav k 15. 9. 2008

Stav k 31. 8. 2009

Ročník

Počet
tried

Počet
žiakov

Z toho
Integrovaných

Počet
odd.
ŠKD

Počet
žiakov
v ŠKD

Počet
tried

Počet
žiakov

Z toho
Integrovaných

Počet
odd.
ŠKD

Počet
žiakov
v ŠKD

1.

1

7

0

0

0

1

6

0

0

0

2.

5

0

0

0

4

0

0

0

3

4

0

0

0

4

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spolu

1

16

0

0

0

1

14

0

0

0

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ:
POČET ŽIAKOV
SPOLU
8

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

POČET TRIED

DIEVČATÁ
počet

ODKLADY
počet

NEZAŠKOLENÍ V MŠ
počet

SAMOSTATNÉ

6

1

1

0

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy:
Žiaci 4. ročníka
Počet Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy
žiakov
osemročné gymnáziá
Na iné školy – ZŠ 4. - 9. roč.
3. roč.
Prihlásení
Úspešní
Prijatí
Prihlásení
Úspešní
Prijatí

4

0

0

0

4

4

4

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania:
I. stupeň základnej školy
Hodnotenie žiakov 1. ročníka
Počet žiakov
1. ročníka

1.

7

Počet žiakov,
ktorí dosiahli
- veľmi dobré výsledky

4

Počet žiakov,
ktorí dosiahli
- dobré výsledky -

1

Počet žiakov,
ktorí dosiahli
- slabé výsledky -

1

Hodnotenie žiakov 2. – 4. ročníka podľa variantu A
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried
Cj
M Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy
1,5
1,5
1,75

Ročník

Trieda

2.

II.

SJL
2,25

III.

1,75

1,25

-

1

1,25

2. – 3.

2

1,37

1

1

1,25

5 žiakov

3.

1,31

11 žiakov

Ø jedn.
predmet

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2008/2009:
Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl
Číslo schvaľovacej doložky: 520/2003-41
Platnosť od
: 1. 9. 2003
Údaje o dochádzke žiakov v školskom roku 2008/2009:
Trieda

I.
II.
III.

Počet
žiakov

6
4
4

Prospeli

5
4
4

Spolu
14
13
Priemer hodín na žiaka:

Neprospeli

Vymeškané
hodiny

Neospravedlnené
hodiny

Znížené
známky zo
správania

1
0
0

600
472
337

0
0
0

0
0
0

1
-

1809
469,66

0
0

0
0

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie:

predpokladu

Základná škola
Počet
zamestnanci ZŠ
3
2
Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
2
- nekvalifikovaní
0
- dopĺňajú si vzdelanie
0
1
Z toho NZ**
Z počtu NZ
- školský psychológ***
0
- špeciálny pedagóg
0
- upratovačky
1
- ostatní

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)
+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou

Zoznam učiteľov a ich aprobácia:
Meno a priezvisko
Mgr. Valéria Kurucová
Mgr.Stanislav Stronček

Funkcie
riaditeľ školy
učiteľ náboženskej výchovy-rkk

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2008/2009:

Všetky vyučovacie predmety sú vyučované odborne.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
Údaje o aktivitách organizovaných školou
Pasovanie žiakov za prvákov
Vianoce – akadémia
Detský karneval
Deň matiek
Toto dokážem ja
Beseda o bezpečnosti s príslš.poriadk.polície

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola
zapojila
Program pre seniorov
Vystúpenie na dni obce
Deň zeme
Sv. Mikuláš

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy:
Základná škola je neplnoorganizovaná, nachádza sa v jednoposchodovej budove
umiestnenej na začiatku obce v tichom, krásnom prostredí pod lesom. Priestory školy sú
vyhovujúce. Škola má dve učebne, z toho jedna je odborne vybavená počítačovou technikou.
Má vlastný dvor a jedáleň, ktorá je priamou prístavbou školy.

Údaje o projektoch
Dlhodobé projekty: ADAMKO hravo – zdravo. Inšpiračný projekt podpory zdravého
životného štýlu pre deti. Okrem zaujímavého, často zážitkového a bádavého sprístupnenia informácií
týkajúcich sa zdravia, podporuje rozvoj komunikačných schopností, myslenia, tvorivosti
a predstavivosti. Učí riešiť konflikty, čím výrazne prispieva k osobnému a sociálnemu rozvoju detí.
Projekt „ Vráťme život obecným potokom“ realizuje občianske združenie SOSNA v spolupráci
s obcami Družstevná pri. Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ,OZ Dedinka a Slovenským
vodohospodárskym podnikom. Naši žiaci sú členmi riečnej hliadky , ktorej konkrétne aktivity by mali
prispieť k zlepšeniu stavu miestnych potokov.
V duchu ochrany životného prostredia a v rámci environmentálnej výchovy sa zapájame do projektu
zameraného na separovanie odpadu. Zberáme vrchnáky z plastových fliaš a použité batérie. Týmto
usilujeme o zaradenie medzi školy „Školy podporujúce zdravie

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia:
Cieľom bolo vymeniť na škole staré vchodové dvere za plastové, čo sa nám podarilo
zrealizovať. Do tried sme dali namontovať žalúzie a boli vymaľované miestnosti prázdnin.
Mali sme tiež na pláne doplniť v učebni výpočtovej techniky rozšírenú verziu programu
ASC, čo sa nám tiež podarilo. Do triedy boli zakúpené nové skrine.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:
SILNÉ STRÁNKY
 odbornosť pedagogických zamestnancov
 spolupráca školy s obcou, rodičmi,
organizáciami
 zmysluplné trávenie voľného času žiakov
mimo
vyučovania
v záujmových
útvaroch
 záujem o krúžkovú činnosť i žiakov
 záujem zo strany rodičov o školu

PRÍLEŽITOSTI
 dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
 výborné podmienky na zavádzanie
informačno-komunikačných technológií

SLABÉ STRÁNKY
 chýba telocvičňa, ihrisko na školskom
dvore
 nedostatok finančných prostriedkov na
nákup nových pomôcok
 chýba školský klub detí

RIZIKÁ
 nedostatok finančných prostriedkov

 lokalita školy v obci ponúka možnosti
bohatej prírodnej scenérie

Ďalšie informácie o škole:
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú primerané a vhodné.
b) Voľnočasové aktivity školy:
Názvy krúžkov:
Spevácky krúžok: Vedie Mgr. Valéria Kurucová :14detí
Angličtina hrou: Jana Drábiková: 16 detí
Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími osobami:
Žiaci do našej školy chodia radi, pretože sa v škole cítia veľmi dobre a sú im ponúkané
možnosti vzdelávania primerané a dostupné ich veku.
Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni, zapájajú sa do aktivít, ktoré im škola ponúka
a ochotne aj sami ponúkajú svoje služby. Veľmi dobrá spolupráca je aj medzi základnou a
materskou školou a samozrejme s obecným úradom v Sokoli.
Záver:
Na záver chcem poďakovať všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom školy,
Rade školy, p. starostovi Vladimírovi Frankovi i všetkým rodičom našich žiakov, ktorí
vychádzajú v ústrety tejto škole, čím prispievajú k jej rastu a napredovaniu.

