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§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje o škole
Základná škola, Dlhá 43/35, Dlhé Klčovo
Názov školy
Adresa školy Dlhá 43/35, 09413 Dlhé Klčovo
0911354421
Telefón
zsdklcovo@stonline.sk
E-mail
WWW stránka zsdklcovo.estranky.sk
Zriaďovateľ Obec Dlhé Klčovo
Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Telefón
e-mail
Mgr. Jarmila Janoková 0915525851 jar_janok@centrum.sk
Riaditeľ
Ved. vychov. Viera Dzurovčinová 0949812481 viera.dzurovcinova@centrum.sk

Rada školy
Titl., priezvisko, meno
Mgr. Viera Tkáčová
predseda
pedagogickí zamestnanci Mgr. Danka Palenčíková
Mária Paleneková
ostatní zamestnanci
Mgr. Viera Tkáčová
zástupcovia rodičov
zástupca zriaďovateľa Ján Migaľ
Michal Cižmarik
Poradné orgány školy
V súlade s § 4 Vyhlášky MŠ SR o základnej škole 320/2008 Z.z. riaditeľ školy na zabezpečenie koordinácie činnosti v
jednotlivých otázkach pôsobnosti školy zriaďuje poradné orgány, vydáva pre ne organizačné pokyny a navrhuje spôsob
vymenovania ich členov. Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú pedagogická rada, metodické združenia a predmetové
komisie, rada školy a výchovný poradca.
1. Pedagogická rada školy - vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa školy, k ŠkVP,
k organizácii, plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, komisionálnym skúškam, pochvalám a pokarhaniam,
k zníženiu známky, k vnútornému poriadku školy, k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania, k variantu učebného
plánu, spôsobu hodnotenia, preradeniu žiaka, hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov.
Jej náplň je vymedzená v Rokovacom poriadku školy, v Štatúte školy a v Organizačnom poriadku školy.
• Členmi pedagogickej rady boli všetci pedagogickí zamestnanci školy.
• Schádzala sa spravidla jedenkrát za štvrťrok na porade zvolanej riaditeľom školy, prípadne podľa potreby.
Vedie ju riaditeľ školy . Z rokovania pedagogickej rady vyplynuli reálne, konkrétne, terminované a kontrolovateľné
závery. Prerokúvala zásadné otázky výchovy a vzdelávania. O priebehu rokovania sa viedla zápisnica.
2.Metodické združenie - je iniciatívnym orgánom riaditeľa školy, zaoberá sa pedagogickými a výchovno - vzdelávacími
problémami, koordinuje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a tým sa spolupodieľa na zvyšovaní úrovne
výchovno - vzdelávacieho procesu na škole.
• Členmi boli všetci pedagogickí zamestnanci . Vedúcim bol riaditeľom poverený pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa
podmienky odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti.
• Plán činnosti schvaľoval riaditeľ.
• Schádzali sa spravidla jedenkrát za štvrťrok, prípadne podľa potreby.

Obsahom boli metodické námety na prácu so žiakmi vo vyučovaní a pomoc pri riešení rôznorodých problémov.
Uplatňovanie prierezových tém v edukačnom procese-finančná gramotnosť, obezita u detí, zdravý životný štýl– kľúčové
kompetencie žiakov v týchto oblastiach.
Názov MZ a PK
Vedúci
Zastúpenie predmetov Poznámka
Mgr.Danka Palenčíková predmety I.stupeň ZS
MZ 1.-4.roč.
3.Rada školy - vyjadruje sa a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších
zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov
tejto školy.
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 38, dievčat. 20
Počet žiakov v zahraničí z toho: 3, dievčat 2
Počet tried: 3
Podrobnejšie informácie: 1. stupeň - 3triedy, 1 oddelení ŠKD. Priemerný počet žiakov na triedu je 12,6 žiaka.
Ročník:

1.

2.

3.

4.

Spolu

počet tried

1

0

1

1

3

počet žiakov

13

7

11

7

38

z toho ŠVVP

-

-

-

-

-

§ 2. ods. 1 c
Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 9/ počet dievčat 6
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9. 2017 : 10 /počet dievčat 4
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0/ počet dievčat 0
§ 2. ods. 1 e
Klasifikácia tried
Trieda ANJ HUV INF INF MAT NAV PCV PRI PRV SJL SPR TSV TEV VLA VYV
1
1,5 1
1,36 1,5 1
1
1
I.
1
1,29 1
1,14 1,57 1
1
1
II.
1,27 1
1 1,45 1
1
1,27
1,45 1
1
1,36 1
III.
1,43 1
1
2
1
1
1,86
2,43 1
1
2,29 1
IV.
Prospech žiakov – neprospela 1 žiačka 1.ročníka, ktorá bude opakovať 1.roč.
Znížené známky zo správania neboli udelené.
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
13
12
1
0
I.
7
7
1
1
II.
11
11
0
2
III.
7
7
0
0
IV.

Dochádzka žiakov
Za školský rok 2017/2018 žiaci spolu vymeškali 2609 hodín s priemerom 68 hodiny na 1 žiaka. Všetky hodiny boli
ospravedlnené. Zvýšený počet vymeškaných hodín bol spôsobený dlhšou chorobou u jednotlivých žiakov.
Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
13
1341
98,99
1341
98,99
0
0,00
I.
7
295
42,14
295
42,14
0
0,00
II.
11
565
51,36
565
51,36
0
0,00
III.
7
408
58,29
408
58,29
0
0,00
IV.
Výsledky externých meraní
Názov
Počet žiakov Úspešnosť v %
52%
Monitor SJL 14
57,8%
Monitor MAT 14
§ 2. ods. 1 f
Odbory a učebné plány
V tomto školskom roku 2017/2018 sme vyučovali v 1.2.3. ročníku podľa inovovaného ŠkVP podľa ŠVP, vo 4. ročníku
podľa doteraz platného školského vzdelávacieho programu ISCED 1.
Učebný variant 1. 2. 3. 4. Spolu
Počet tried v ročníku 1 0 1 1 3
1 1 1
3
i-ISCED 1
1
1
ISCED 1
Štruktúra tried
Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka 13
Prvého ročníka 1
2
25
Bežných tried
Špeciálnych tried Pre nadaných
3
38
Spolu
§ 2. ods. 1 g
Zamestnanci
Na ZŠ pracovalo v šk.r. 2017/2018 3 učitelia, 1 vychovávateľka ŠKD, jedna upratovačka – školníčka, 2 kňazi, 1 kurič údržbár. Zo 4 pedagogických zamestnancov sú všetky ženy.
Pracovný pomer
Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac.
6
2
TPP
DPP
Znížený úväzok 2
ZPS
Na dohodu

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
0
3
3
učiteľov
1
1
vychovávateľov 0
0
0
asistentov učiteľa 0
0
4
4
spolu
Predmety vyučované nekvalifikovane
Trieda
Predmet
Počet hodín týždenne
3.roč. Výtvarná výchova 2
§ 2. ods. 1 h
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1 – Mgr.Ihnátová
1.kvalifikačná skúška
Pedagogickí zamestnanci si doplňali svoje vedomosti samoštúdiom –v oblasti šikana,finančná gramotnosť a obezita u detí
Mgr.Palenčíková- Prvá pomoc SCK
§ 2. ods. 1 i
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
Názov súťaže
Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
Recyklohry
38
účasť
Osmijanko
11
ocenení
Hliadka mladých zdravotníkov 6
2.miesto
Hviezdoslavov Kubín
2
účasť
Aktivity a prezentácia na verejnosti
Škola sa prezentuje na verejnosti svojou výchovno-vzdelávacou činnosťou, mimoškolskou činnosťou a tradičnými
aktivitami.
Aktivity v rámci školy
° Týždeň zdravej školy – týždeň bez sladkostí
° Čítame doma
° Turnaj vo vybíjanej
° Zber gaštanov
° Zber papiera
°Európsky deň jazykov
° Zápis do 1.ročníka
° Hviezdoslavov Kubín
° Súťaž v písaní diktátoch
° Matematická olympiáda
°Dopravná súťaž-bezpečne na bicykli
° Kresba na asfalt –MDD
° MDD – športové súťaže
° Výstavka –Plody našich záhrad
° Deň Zeme – zber odpadkov v obci
° Týždeň boja proti drogám –športové aktivity
° Týždeň za minimalizovanie odpadu –osveta, plagáty, letáky
° Triedenie odpadu : plasty, sklo, papier
° Rozlúčka so žiakmi 4.ročníka spojená s diskotékou

° Úprava hrobu učiteľa a neznámeho vojaka
° Divadelné predstavenia
°Diskotéka MDD
°Fotografovanie žiakov
°Týždeň športu-projekt
°Do školy na bicykli-projekt
°Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
°Futbal so spisovateľkou Gabrielou Futovou
°Tvorivé dielne –maľovanie vajíčok, jesenné dekorácie, záložky,
°Bailando – súťaž v tancoch
°Stretnutie s pani učiteľkou a spisovateľkou Oľgou Švedovou
°Ako vzniká kniha -beseda s prezentáciou
°Posedenie pri jedličke
°Mikuláš v škole

Aktivity v rámci obce:
° Úcta k šedinám
° Akadémia Vianočná koleda
° Akadémia: Deň matiek
° Karneval
Aktivity mimo školy:
° Súťaž Hliadky mladých zdravotníkov
° Projekt Zdravá výživa – ZS Sačurov
° Skola v prírode
° Exkurzie –Vlastivedné múzeum Hanušovce
Archeopark Hanušovce
° Výlet –Spišský hrad
° Betlehemské svetlo – predstavenie Vranov n/T
°Škola v prírode Tatranská Lomnica

Aj v tomto školskom roku štát prispel každému žiakovi na školu v prírode 150,-€ . Pobytu v Škole v prírode v Tatranskej
Lomnici sa zúčastnilo 13 žiakov, vedúcou bola Mgr. Palenčíková.
Okrem týchto aktivít sa žiaci školy pravidelne aktívne zúčastňujú aj na podujatiach poriadaných obcou.
V škole pracuje CVČ – činnosť zameriava na tvorivé dielne, súbor Rovinka, futbalový klub.
§ 2. ods. 1 j
Projekty
Zdravá škola
Recyklohry –zber elektroodpadu, baterky, cartrige,
Čítame s Osmijankom
Ekoalarm – zber zubne kefky
Biela pastelka – zbierka pre nevidiacich
§ 2. ods. 1 k
Výsledky inšpekčnej činnosti
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 23.01. – 24.01.2006
Druh inšpekcie. Kompexná
V školskom roku 2017– 2018 nebola vykonaná inšpekcia na našej škole
Boli vykonané kontroly zo Štátneho archívu a Hasičov

2. ods. 1 l
Materiálno-technické podmienky
- Pravidelná je starostlivosť zo strany zriaďovateľa o kosenie ihrísk a areálu školy.
-terénne úpravy pred školou
-doplnené pomôcky pre telesnú výchovu

V ďalšom školskom roku plánujeme:
-

výmená starých PC,zakúpenie notebookov,
obnova zelene v parku pred školou
vymaľovnie tried, soklov
výmená dalších dverí
vytvorenie vyvýšených záhonov pre pestovateľké práce
obnova skalky
obnova bežeckej dráhy
dokončenie dopravného ihriska pred školou
zakúpenie roliet k interaktívnym tabuliam
žalúzie riaditeľňa,zborovňa,sklad

§ 2. ods. 1 m
Finančné a hmotné zabezpečenie
-

Je prílohou správy. Škola nie je právnym subjektom

§ 2. ods. 1 n
Plnenie stanoveného cieľa
Všetky ciele školy vyplývajúce z koncepčného zámeru a plánu práce školy boli splnené. Plníme program školy
podporujúcej zdravie. Podĺa možností sa zapájame so žiakmi do rôznorodých súťaží. Zlepšila sa spolupráca s rodičmi,
škola sa stala otvorenou v ktorej panuje to, čo máme dané v našom ŠkVP DÚHA – dôvera – učenie – hra –aktivita.
§ 2. ods. 1 o
Úspechy a nedostatky
Silné stránky školy:
-

pedagogickí zamestnanci
každoročný umiestnenie v celoslovenskej čitateľkej súťaži Ćítame s Osmijankom
každoročné umiestnenie v okresnej súťaži Hliadok zdravotníckej pomoci
Skola v prírode –turistika, spoznávanie Vysokých Tatier,pobyt v prírode
pestrá školská a mimoškolská činnosť
prezentácia žiakov v obci
prospechovosť žiakov
počítačová gramotnosť žiakov
zber druhotných surovín a triedenie odpadu na škole
ideálny počet žiakov v triedach
rekonštruovaná škola s krásnou estetikou interiéru školy a tried
zlepšenie materiálnych podmienok školy
dobrá spolupráca s rodičmi a zriadovateĺom
škola rodinného typu
škd – do 16,30,podporovanie a rozvíjanie záujmov detí
elokované pracovisko ZUS –hra na nástroj

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť a opatrenia:
- vytvárať pozitívny vzťah ku knihe
venovať pozornosť čítaniu s porozumením
- skvalitnenie práce s nadanými a talentovanými žiakmi
- rozvíjať komunikačné zručností žiakov
- zvýšiť sebahodnotenie a sebakontrolu
- rozvíjanie úcty k iným – spolužiakom, učiteľom,rodičom, starším,
-pestovanie hrdosti žiakov na svoju školu
- rozvoj prezentačných zručností
- rozvíjať a uplatňovať prácu v skupinách, prácu v dvojiciach,vzájomne si pomáhať pri riešení úloh
-rozvíjať zážitkovým učením čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť
§ 2. ods. 2 a
Psychohygienické podmienky
-

Škola má vytvorené dobré podmienky pre vyučovací a výchovný proces. Disponuje 4 triedami, 1 triedou pre
vyučovanie TEV v nepriaznivom období, PC učebňou - 13 počítačov, 4 notebooky, 3 dataprojektory, DVD
prehrávač, televízor. Triedy sú veĺké, svetlé, vymaľované. Škola má výdajňu stravy a 2 miestnosti ako jedáleň.
Pedagogickí zamestnanci majú svoju zborovňu. Pravidelne sa dopĺňajú učebné pomôcky.

§ 2. ods. 2 b
Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín
Tanečný
13
1
Práca s PC
20
1
Zdravotnícky
10
1
Sikovníček
12
1
§ 2. ods. 2 c
Spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Rodičia pravidelne prichádzajú za triednymi učiteĺmi a riešia vzniknuté
problémy. Sú nápomocní pri zbere papiera, gaštanov, elektroodpadu. Zúčastňujú sa školských akcií a taktiež aj na
príprave spolu s pedagogickými pracovníkmi.
§ 2. ods. 2 d
Spolupráca školy a verejnostiSpolupráca školy s verejnosťou je dobrá. Spolupracujeme s miestnou MŠ – zápis do
1.ročníka, spoločná hodina v 1.ročníku, ukážka práce hasičov, psovodov,divadelné predstavenia, oboznamovanie sa
s učebňou PC, karneval. Taktiež spolupráca s obcou je na dobrej úrovni . Škola pripravuje každoročne akadémie
k Vianociam, ku Dńu matiek, Ucta k šedinám.K dispozícií je obecná knižnica, v tomto školskom roku sme sa zúčastnili
viacerých podujatí organizovaných obecnou knižnicou. a sála kultúrneho domu. Každoročne sa zúčastňujú žiaci 2.roč.
projektu Zdravá škola v obvodovej škole Sačurov aj so žiakmi s Davidova.Dobrú spoluprácu má škola aj so Spoločným
školským úradom, ktorý má sídlo v našej obci. Spolupracujeme s políciou, hasičmi a SČK vo Vranove nad Topľou , ktorí
prichádzajú na našu školu s ukážkami ich práce.

