ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Kamenná 1, Sokoľ

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018
(na základe Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z. z.)

1 Základné identifikačné údaje o škole
1.1 Názov školy: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Kamenná 1, Sokoľ
1.2 Adresa školy: Kamenná 1, 044 31 Sokoľ
1.3 Telefónne číslo: 055/6986 061
1.4 Internetová adresa školy: zssokol1@gmail.com
1.5 Zriaďovateľ školy: Obec Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ
1.6 Mená vedúcich pracovníkov: Mgr. Ladislav Petras - riaditeľ ZŠ
1.7 Údaje o rade školy: Rada školy v tomto školskom roku pracovala.

2 Údaje o počte žiakov
Celkový počet žiakov k 30.6.2018 – 16 žiakov
1.roč. – 3
2. roč. – 6
3. roč. – 4
4.roč. – 3
I. stupeň : Školský výchovno-vzdelávací program pre primárne vzdelávanie ISCED 1

3 Údaje o žiakoch
3.1 Žiaci zapísaní do 1. roč. ZŠ
Do 1. roč. boli zapísaní 2. žiaci.
3.2 Počet žiakov, ktorí ukončili štúdium na našej škole: 2

4 Výsledky hodnotenia klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelávania
Priemery známok za školský rok 2017/2018
Predmety
1. roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
Slov. jazyk a literat.
2
2,83
2,25
2,33
Anglický jazyk
abs
abs
1,75
1,66
Matematika
1,66
3,16
2,5
3,33
Prírodoveda
1,33
2,16
1,25
2
Vlastiveda
1,5
2
Informatická výchova
abs
abs
1,25
1,66
Hudobná výchova
abs
abs
abs
abs
Výtvarná výchova
abs
abs
abs
abs
Telesná výchova
abs
abs
abs
abs
Správanie
abs
abs
abs
abs
Priemer
1,66
2,71
1,75
2,16

5 Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Pedagogickí zamestnanci: 3
Nepedagogickí zamestnanci: 2
Ročníky 1.-4. sú odborne vyučované.

6 Údaje o zaradených pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho vzdelávania
V školskom roku 2017/2018 jeden zamestnanec využili možnosť kontinuálneho vzdelávania.
7 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
7.1 Aktivity organizované školou:
•Svätý Mikuláš
•Deň Zeme
•Vianočná akadémia
•Fašiangový karneval
•MDD

7.2 Aktivity do ktorých sa škola zapojila:
• Deň Matiek (výzdoba kultúrneho domu, tanečné vystúpenie)
•Dni obce (tanečné vystúpenie)
•Vianočné trhy (Vianočné koledovanie)

8 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Dlhodobý projekt: KOZMIX
Inšpiračný projekt podpory interaktívneho vyučovania pre všetky ročníky.
Mala finančná akadémia – projekt zameraný na posilnenie finančnej gramotnosti.
Džúsy a pyré – projekt zameraný na zdravú výživu.
Pokračovanie v Národnom projekte „ Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre
všeobecno-vzdelávacie predmety“. „ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“. Zapojením sa do projektu škola
získala didaktickú techniku: interaktívnu tabuľu, notebook so softvérom a ozvučenie učebne.
9 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
V školskom roku 2016/2017 prebehla na škole Komplexná inšpekcia. Výsledky sú uložené
u riaditeľa školy.
10 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Škola má k dispozícii jednu bežnú učebňu s interaktívnou tabuľou a jednu dobre vybavenú
učebňu výpočtovej techniky- 9 počítačov, tlačiareň, skener, dataprojektor. Učebňa je veľká,
slúži aj pri premietaní projekcií, besied.
Škola bola na jar r. 2017 zrekonštruovaná, sociálne zariadenia, šatne a bola vytvorená nová
knižnica.
Škole chýba telocvičňa, žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť na chodbe, ktorá je vybavená
telocvičným náradím, na školskom dvore alebo na malom ihrisku pri škole, ktoré v zime slúži
ako klzisko.

11 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti školy
Financie týkajúce sa zabezpečenia výchovnovzdelávacej činnosti v škole spravuje zriaďovateľ
základnej školy - Obec Sokoľ.

12 SWOT analýza školy
SILNÉ STRÁNKY
V ľudskom potenciáli: - výborné medziľudské vzťahy, ochota pracovníkov školy ku
zmenám
- schopnosť kolegov angažovať sa aj po vyučovaní
- prepojenie činnosti medzi školou a obcou
V materiálnom vybavení: - pomerne vysoká vybavenosť počítačovej učebne(9 PC) ,
dataprojektor, farebná tlačiareň, WIFI
-

v triede interaktívna tabuľa

V pedagogickom procese: - vysoká kvalifikovanosť pedagógov
V ostatných faktoroch: - dobrá spolupráca s MŠ
- dodržiavanie tradícií školy( Vianočná akadémia, MDD, Deň Zeme)
- zapájanie sa do kultúrnych podujatí obce( Vianočné trhy, Deň matiek, Stretnutie pod
Balkom)
SLABÉ STRÁNKY
V materiálnom vybavení: - absencia priestorov pre telocvičňu
V pedagogickom procese: - nedostatočná kontrola činnosti žiakov zo strany rodičov pri
domácej príprave.
RIZIKÁ
Pre školu: – demografický pokles populácie
Pre rodičov: - nedostatočná podpora a pochopenie zo strany rodičov,
Pre vyučujúcich: - uvoľnenie morálky žiakov
-zneužívanie dobrých vzťahov učiteľ-žiak
Pre spoločnosť: - neposlušnosť, agresivita, násilie
PRÍLEŽITOSTI
Pre našu školu: -možnosť prezentácie práce školy a žiakov
Pre pedagógov :– poznať niektoré vlastnosti, schopnosti a povahové vlastnosti žiakov, a
následne s nimi realizovať svoje predstavy a rôzne projekty,
-celoživotné vzdelávanie

Pre žiakov: rozvoj individuálnych záujmov, kvalitné vzdelanie
Pre rodičov: - návšteva školských akcií, obecných akcií v spolupráci so školou
13 Plnenie stanoveného cieľa
Všetky ciele školy vyplývajúce z koncepčného zámeru a plánu práce školy boli splnené.
14 Záujmové vzdelávanie žiakov
Tanečný krúžok
15 Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
Rodičia sa podieľali pri organizácií rôznych celoškolských akcií a finančne prispievali
žiakom na vybrané akcie organizované školou. Deťom bolo zabezpečené stravovanie v
školskej jedálni. Škola je otvorená pre všetky nápady a pripomienky, ktoré prichádzajú zo
strany rodičov, zriaďovateľa školy, obce a je ochotná spolupracovať s danými subjektmi.
16 Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami
Žiaci navštevujú školu radi, pretože v škole sa dobre cítia (svedčí o tom veľmi skorý
príchod na vyučovanie a časté zostávanie v škole po vyučovaní) a sú im ponúkané možnosti
vzdelávania primerané ich veku. V plnej miere využívali záujmové útvary a aktivity
organizované školou.
Veľmi dobrá spolupráca je aj medzi základnou a materskou školou. Organizujú sa spoločné
aktivity ako: Deň detí, Sv . Mikuláš, Deň Zeme, Pasovanie škôlkarov za prvákov. Základná
škola spolupracuje aj s Farským úradom v Kostoľanoch nad Hornádom pri zriaďovaní
spoločných kultúrnych a športových aktivít.
Záver
Ďakujem všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom školy, zriaďovateľovi
i všetkým rodičom našich žiakov, ktorí vychádzajú v ústrety tejto škole, čím prispievajú k jej
rastu a napredovaniu.
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracoval: Mgr. Ladislav Petras riaditeľ školy
Prerokované v pedagogickej rade dňa 30.08.2018

