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■ Rada školy, Rodičovské združenie, Predmetové komisie, Metodické združenie :

      Rada školy sa stretáva pravidelne štyri krát v roku pod vedením RNDr. Ciglianovej učiteľky našej školy. Spolupráca s RŠ je na veľmi dobrej úrovni. 
     Efektívnymi poradnými orgánmi sú aj predmetové komisie a metodické združenia, ktoré sa pravidelne stretávajú a riešia výchovno-vzdelávacie problémy v jednotlivých predmetoch. V šk. roku 2005/06 pracovali na škole tri metodické združenia /MZ 1. a 2. ročníka, MZ 3. a 4. ročníka, MZ ŠKD/ a osem predmetových komisií /PK SJaL, PK CJ, PK MaI, PK prír. predm., PK výchov. predm., PK TV, PK DaOV, PK TU/.
     Rada rodičov sa stretáva pravidelne štyri krát v roku. Predsedom RZ je Ing. Harbuľák Radoslav. RZ je činnosti školy nápomocná, rieši vecné problémy školy, realizáciou občianskeho združenia pri RZ získali finančné prostriedky na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu.


■ Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2006 :
 
- počet všetkých tried ZŠ spolu : 23	  z toho 	         v 1. – 4. roč. : 9
      							         v 5. – 9. roč. : 14
     počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 626   z toho 	         v 1. – 4. roč. : 264
      							         v 5. – 9. roč. : 364
- špeciálnych tried      :  0		                     v nich počet žiakov : 0
- nultého ročníka         : 0		                     v nich počet žiakov : 0
- počet oddelení ŠKD :  6		                     v nich počet žiakov : 178
- počet integrovaných žiakov v bežných triedach :                                   8
- počet žiakov v hmotnej núdzi z celkového počtu žiakov ZŠ : 	        81
- počet zapísaných žiakov 1. ročníka k 15.9.2005 :	                               77

■ Štatistické výsledky koncoročnej klasifikácie :

- počet vymeškaných hodín spolu za celý rok : 60838	priemer na žiaka :97,18
- z toho neospravedlnených hodín za celý rok : 1824	priemer na žiaka: 2,91
- počet znížených známok zo správania :  2. stupňa : 4		3. stupňa : 0	
                                                                   4. stupňa : 1	
- počet udelených pokarhaní riaditeľom školy : 22		
	                  pochvál riaditeľom školy    : 13
- počet prospievajúcich žiakov spolu    : 619			
- neprospievajúcich spolu                      : 5
- počet neklasifikovaných žiakov spolu : 2	
- počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami : 75	
- Výsledky externého merania MONITOR 9 :
     % úspešnost z Matematiky		           : 58,60%
     % úspešnost zo Slovenského jazyka a literatúry : 81,90%

-   Priemerná známka z matematiky a Slovenského jazyka a literatúry podľa    
    ročníkov:
                     Matematika							SJaL
    2. roč.	1,28					1,39	
    3. roč.	1,32					1,33
    4. roč.	1,55					1,61
    5. roč.	1,94					2,04
    6. roč.	1,97					2,17
    7. roč. 	2,05					2,07
    8. roč.	2,46					2,16
    9. roč.	1,94					2,17
  spolu	            1,81					1,86






■ Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov :
Odborné vyučovanie bolo zabezpečené vo všetkých predmetoch okrem následovných /percentuálne vyjadrenie neodborného vyučovania/ :

Prvouka			 	20%
Telesná výchova	 		5,63%	
Zemepis				8%
Občianska výchova			58,3%
Prírodopis				60%
Informatika				44,4%
Anglický jazyk			5,45%

■ Varianty vyučovania podľa učebných plánov v šk. roku 2005/06 :
1. – 4. ročník 				 : variant č. 3
5. – 9. ročník				 : variant č. 3
rozširujúce predmety v 7. – 9. ročníku : Informatika

■ Údaje o počtoch zamestnancov a ich kvalifikovanosti :
- počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : fyzický stav        : 35 
                                                                             prepočítaný stav : 32,45
- počet asistentov učiteľa v ZŠ : 0	
- počet vychovávateľov ŠKD   : 6	
- počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú 
  kvalifikačné predpoklady : 0
  z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 0

- počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ : fyzický stav       : 11  
                                                                           prepočítaný stav : 10,8

■ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy :
	počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 0 

počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávanie : 14 


Názov vzdelávania a vzdelávacej inštitúcie :
- Možnosti pomoci integrovaným žiakom so špec. pedagog. potrebami – MPC Prešov
- Integrované tématické vyučovanie – MPC Prešov
- Vyučovanie cudzieho jazyka na 1. stupni – MPC Prešov
- Etická výchova na 1. stupni ZŠ – MPC Prešov
- Tvorba projektov – MPC Prešov
- Správca počítačových systémov – Vzdel. inštitút ELFA e-learningový portál – mc edu
c) počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia : 6                                                   

Názov podujatia a vzdelávacej inštitúcie :  
	- Výchovné poradenstvo v podmienkach školy – MPC Prešov
	- Integrácia v ZŠ – Akadémia vzdelávania Košice
	- Nové programy výučby AJ na ZŠ – MPC Prešov
	- Terminológia v TV – MPC Prešov
	- TV oslabených – MPC Prešov
	- Seminár k NJ – MPC Prešov
	- Stratégie vyučovania NJ – MPC Prešov
	- Ochrana osobných údajov – Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
	e-Twinning v praxi – Žilinská univerzita

Zvyšovanie kvalifikácie:
- ŠIŠ – výchovné poradenstvo v podmienkach školy – MPC Prešov
- Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov – absolvovali RŠ a jeden zástupca riaditeľa školy

■ Informácia o vykonanej komplexnej školskej inšpekcii v šk. roku 2000/2001 :
V školskom roku 2000/2001 bola vykonaná komplexná školská inšpekcia.
Závery z vykonanej komplexnej školskej inšpekcie :
„Riadenie školy v oblasti plánovania a realizácie má primeranú úroveň. Kontrolný, informačný systém, kvalite pedagogickej a pracovnej dokumentácie ako aj stav a úroveň problematiky úrazov, bezpečnosti a pracovnej disciplíny je na primeranej úrovni. Priestorové, materiálno-technické a psychohygienické podmienky sú na nízkej úrovni. Škola má nedostatočnú vybavenosť základnými učebnými pomôckami a didaktickou technikou. Vo výchovno-vzdelávacom procese kvalita a úroveň vyučovania z hľadiska činnosti pedagógov a žiakov je priaznivá. Menšie nedostatky sa vyskytli v uplatnení efektívnych a progresívnych metód a foriem vo všetkých predmetoch.“


■ Projekty do ktorých je škola zapojená :
 
Digitálni štúrovci
Otvorená škola
Jazykové laborátoriá
Projekt „Škola podporujúca zdravie“
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Environmentálna výchova
Protidrogová prevencia


■ Štatistické údaje o neformálnom vzdelávaní :
Počet záujmových útvarov : 33
Počet žiakov v nich            : 624


■ Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2006 :

- počet žiakov 9. ročníka : 73	 
- počet prijatých na gymnáziá : 26	 
- na SOŠ : 29 
- na SOU : 11  
- na OU : 7
- počet neumiestnených žiakov :  9. ročníka ZŠ : 0 
- končiacich v nižších ročníkoch : 2 – OU


■ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy :

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu :					15 104 000 Sk
    Z tejto dotácie boli vyplatené
    - mzdy a odvody							11 755 000 Sk
    - prevádzkové nákl. školy na energie, služby a udržbu 		2 728 000 Sk
    - motivačné príspevky žiakom					126 000 Sk
    - dopravné žiakom							109 000 Sk
    - školské potreby žiakom v hmotnej núdzi			38 000 Sk
    - príspevok na stravovanie žiakom v hmotnej núdzi		181 000 Sk
    - odškodnenie za neplatné ukončenie PP				165 000 Sk

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov školy od rodičov	147 000 Sk
    - tieto príjmy boli použité na vyplatenie miezd a odvodov vychovávateliek 
      ŠKD



3. Finančné prostriedky získané za vzdelávacie poukazy 		497 000 Sk
    - tieto finančné prostriedky boli vyplatené ako odmeny za vedenie 
      záujmových útvarov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov, alebo právnickych osôb
    - ostatné príjmy školy							312 400 Sk
      tieto príjmy boli použité na údržbu školy
    - dofinancovanie projektu „Digištúrovci“ – dar RZ		20 000 Sk

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
- projekt „Infovek“							100 000 Sk
- projekt „Digištúrovci“							105 000 Sk


■ Informácia o škole z pohľadu vytýčených cieľov a ich plnenia :

     V školskom roku 2005/06 mala škola stanovené ciele v štyroch základných oblastiach:
1. Dosiahnuť čo najvyšší počet žiakov zapísaných do 1. ročníka, tak aby sme v šk. roku 2006/07 mohli otvoriť 3 triedy 1. ročníka
2. Udržať a zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, zvlášť s ohľadom na Monitor 9
3. Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a stav budov školy
4. Zmysluplné využitie voľného času žiakov

     Ciele v rámci týchto oblastí boli vo väčšej miere naplnené, nedostatky a ich odstraňovanie je náplňou plánu práce v ďalšom školskom roku.
     Počet zapísaných prvákov k 15.2.2006 na šk. rok 06/07 bol 80 žiakov. Vzhľadom k vysokému počtu odkladov povinnej školskej dochádzky nastúpilo do 1. ročníka 69 žiakov. Toto číslo síce nie je alarmujúce, ale cieľom budúceho školského roka je získať týchto žiakov opäť na našu školu.
     S úrovňou vyučovania jednotlivých predmetov, môžeme vysloviť všeobecnú spokojnosť. U žiadneho učiteľa neboli zistené závažné nedostatky a nepripravenosť na vyučovacie hodiny. Potešujúce je, že pedagógovia začínajú uplatňovať vo vyučovaní alternatívne metódy a formy výuky. Stagnáciu výkonov žiakov treba konštatovať v oblasti telesnej výchovy, čo sa prejavilo v slabých umiestneniach na športových súťažiach. Výsledky Monitoru 9 zaradili našu školu do celoslovenského priemeru. Vzhľadom k tomu, že objektivita Monitoru bola na celom Slovensku spochybnená so záujmom očakávame aké výsledky budú tento školský rok.
     V oblasti materiálno-technického zabezpečenia a psychohygienického stavu budov môžeme vyjadriť spokojnosť. Boli rekonštruované sociálne zariadenia v ďalšej budove školy. V priebehu celého šk. roka boli realizované nevyhnutné opravy pre dodržanie psychohygienických zásad a zásad BOZP. Úspešne sme spustili prevádzku druhej počítačovej učebne a pripravili podmienky pre internetizáciu všetkých tried v škole. Opravená bola palubovka v telocvični. Na požiadanie predmetových komisií a metodických združení bola zakúpená didaktická technika a učebné pomôcky na vyučovanie. Najväčším problémom ostávajú priestory pôvodných dielní, ktoré by potrebovali zásadnú opravu. Tento problém bol dočasne vyriešený presunom žiackych dielní do iných priestorov.




     V šk. roku 2005/06 pracovalo v škole 33 záujmových útvarov a v nich 624 žiakov. Záujmové útvary poskytli žiakom možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Škála záujmových útvarov pokrývala záujmy žiakov od umeleckého zamerania až po športové aktivity. V mnohých prípadoch v záujmových útvaroch prebiehala príprava na vedomostné súťaže, predmetové olympiády a športové súťaže. Záujmu žiakov zodpovedá aj 621 prijatých vzdelávacích poukazov z celkového počtu 626 vydaných vzdelávacích poukazov.











































Príloha č. 1
Výsledky žiakov v školskom roku 2005/06
Umiestnenie žiakov vo vedomostných súťažiach na okresnej úrovni:
Matematická olympiáda 9. ročník – M. Jančár – 1. miesto
Pytagoriáda – A. Jančárová – 1. miesto
Geografická olympiáda :
5. roč. – I. Janičkovičová – 2. m
6. roč. – I. piroháčová – 3. m
7. roč. – M. Halásová – 1. m
	    L. Halásová – 3. m
8. roč. – S. Novakovský – 2.m
9. roč. – J. Pivarník – 3.m
Fyzikálna olympiáda – M. Jančár – 2.m
Michalovce očami mladých výtvarníkov – J. Hlodák – 2.m
						        S. Dlugošová – 3.m
Ars Poetika – próza – R. Bratinková – 3.m
		- spev – D. Kiškašová, Z. Ferencová – 3.m
Timravina studnička – prednes prózy :
I. Piroháčová – 1.m
A. Šajnová – 2.m
A. Váradyová – 3.m
Krv – kvapka života – S. Dlugošová – 1.m
Hviezdoslavov Kubín – P. Čičáková – 2.m
Zvonického literárne dni – I. Piroháčová – 2.m
Ekobeh – prír. ekologická súťaž – 1. m – I. Janičkovičová
						      M. Hreňová
						      V. Bašista
						       J. Peticzký

Krajská úroveň :
Matematická olympiáda 9. roč. – M. Jančár – 3.m
Fyzikálna olympiáda – M. Jančár – 2.m
Geografická olympiáda
6. roč. – I. Piroháčová – 3.m
7. roč. – L. Halásová – 2. m
	    M. Halásová – 5. m
8. roč. - S. Novakovský – 3.m

Celoštátna úroveň :
Geografická olympiáda :
7. roč.- L. Halásová
Kukučínová Revúca :
próza – M. Uhrínová – 1.m
poézia – M. Uhrínová – 3.m
Pyftagoriáda
A. Jančárová – 2.m




Športové súťaže :
okresná úroveň :
OF – atletika – skok do diaľky – N. Rjabušinová – 3.m
OF – plávanie – M. Ivanko – 2.m
OF – stolný tenis – 1.m
OF - streľba zo vzduchovky – 2.m
OF – stolný tenis chlapci – 3.m
OF – hádzaná chlapci – 3.m
OF – plávanie žiakov – štafeta – 3.m
OF – futbalový turnaj Jednota Cup 06 – 3.m
Mestský futbalový turnaj 1. – 2. roč. – 3.m
Mestský futbalový turnaj 3. – 4. roč. – 3.m
Mestský basketbalový turnaj – dievčatá – 4. m
OF – malý futbal – dievčatá – 2.m

krajská úroveň :
KF – stolný tenis – dievčatá – 2.m



