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Vyhodnocovacia správa školského roka 2018/2019
1. Zriaďovateľ školy: Obec Prenčov
Obecný úrad Prenčov č.300
PSČ 969 73
IČO: 00320943
2 Riaditeľka školy: Mgr. Milena Havranová
Zástupca riaditeľa pre MŠ : Jana Frčková
3. Rada školy: predseda:
člen:
člen:
člen:
člen:
člen:

Ing.Zuzana Kondeková(zástupca rodičov)
Viera Hanzelová (pedagogický zamestnanec)
Jarmila Vydarená(pedagogický zamestnanec)
( zástupca rodičov)
Jana Školiaková ( nepedagogický zamestnanec)
Ing. Janka Binderová ( zástupca Obecného zastupiteľstva)

Združenie rodičov a priateľov školy(ZRPŠ):
Predseda: Mária Walnerová
Podpredseda: Renata Bukovinská
Zapisovateľka: Ing. Janka Binderová
4. Celkový počet detí v MŠ: 15
Celkový počet žiakov ZŠ: 14
1.ročník
2.ročník
4.ročník

prípravná trieda 3 deti

5 žiakov (1žiak študuje v zahraničí)
2 žiaci
7 žiakov

Školský klub detí: 13 žiakov
5. Zápis do 1.ročníka prebehol 9. apríla 2019 počet zapísaných detí 3 (1odklad )
6. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/2019
z pedagogickej rady konanej 24.6.2019:
V školskom roku 2018/2019 prospelo 13 žiakov (z toho 6 s vyznamenaním, 3 veľmi dobre a 4
prospelo)a teda všetci postúpili do ďalšieho ročníka. V školskom roku 2018/2019 získalo na
našej škole primárne vzdelanie 7 žiakov.
Pochvaly , knižné odmeny a pochvalné uznania za výborný alebo veľmi dobrý prospech a
vzorné správanie riaditeľom školy boli udelené 4 žiakom.
Správanie v súlade so školským poriadkom hodnotené u všetkých žiakov prvým stupňom .
Dochádzka:
Celkový počet vymeškaných hodín v školskom roku 2018/2019 bol 900 hodín, priemer na
žiaka 69,23, z toho ospravedlnených 892 hodín, priemer 68,61 hodín a neospravedlnených 8
hodín s priemerom 0,61 hodín na žiaka.
Učebné plány
V školskom roku 2018/2019 vo všetkých ročníkoch postupovali podľa Inovovaného ŠKVP
platného od 1.9.2018, schváleného pedagogickou radou 3.9.2018

8.

Počet zamestnancov a ich kvalifikovanosť:
pedagogickí zamestnanci ZŠ: 1 plne kvalifikovaný
vychovávateľ: 2 kvalifikovaný
nepedagogickí zamestnanci ZŠ: 1,5
externí pedagógovia : 1
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
V školskom roku 2018/2019 sa naši pedagógovia vzdelávali podľa
plánu kontinuálneho vzdelávania, schváleného obecným zastupiteľstvom
v Prenčove.

9. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti:
V októbri sme pripravili kultúrny program pre seniorov a zapojili sme sa do medzinárodného
projektu na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, Záložka do knihy spája triedy
a úspešne sme spolupracovali so ZŠ Tešedikovo. Ďalej sme uskutočnili Deň zdravej výživy
a Tekvicový sprievod spojený s Nočným čítaním. V decembri sme vystúpili s programom
v KD Prenčov pre Mikuláša. Pred Vianočnými prázdninami sme sa zabavili pri tradičnom
Vianočnom posedení pri stromčeku. Vo februári si deti ZŠ a MŠ zatancovali na spoločnom
fašiangovom karnevale, Zúčastnili sme sa na Preventívnom dni mládeže, ktorý poriadalo KC
Prenčov. Vo februári sme pozvali Regionálnu televíziu Vio z Banskej Štiavnice, ktorá
odvysielala reporáž o inovatívnej forme vzdelávania v našej škole. V marci pri príležitosti
Marca mesiaca knihy sme nacvičili divadielko pre MŠ a verejnosť sa mohla u nás zúčastniť
na Dni otvorených dverí. V apríli sa žiaci 4.ročníka zúčastnili exkurzie v Planetáriu Žiar nad
Hronom.. Na zápise do 1.roč.sa zúčastnili 4 budúci prváci. Pre mamičky sme nacvičili v máji
kultúrny program. Tento školský rok sme sa zúčastnili aj Lesníckych dní v BS. MDD sme
zorganizovali v spolupráci s ARTkruhom Prenčov. Školský výlet sme uskutočnili vlakom do
Zvolena .
10.Projekty školy:
Aj v školskom roku 2018/2019 bola ZŠ a MŠ zapojená do Mliečneho programu. Na podporu
zdravého stravovania sme boli zapojení v programe Ovocie do škôl a celoročne sme
poskytovali ovocie a ovocné šťavy od slovenských výrobcov. Aktívne sa zapájame do
environmentálneho projektu Recyklohry. Zapojili sme sa do medzinárodného projektu na
podporu čitateľskej gramotnosti Záložka do knihy spája triedy,do projektu
s environmentálnym zameraním na odpady AKO alarm a do projektu so
športovým zameraním Bedminton do škôl a Zdravý chrbátik.
11.Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:
Budova Základnej školy – obsahuje , šatňu, 4 učebne, 1 počítačovú miestnosť s počítačmi a
internetom, jedáleň s kuchyňou a sklady potravín, telocvičňu, sklady učebných pomôcok,
riaditeľňu a zborovňu, sociálne zariadenia. V budove sa nachádza kotolňa a 3izbový byt.
Budova MŠ nie je prepojená so ZŠ, obsahuje herňu , spálňu, šatňu a sociálne zariadenia. Ďalej
sa v nej nachádza kancelária účtovníčky, kuchynka na výdaj jedla a sklad. V areály školy sa
nachádza záhradné jazierko, ovocný sad, bylinková špirála, zeleninový záhon, oddychová
zóna s ohniskom ktoré slúžia ako výučbové plochy a altánok, ktorý slúži ako učebňa
v prírode. Škola je vybavená modernými učebnými pomôckami a výpočtovou technikou.

12. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy
Celková výška rozpočtu ZŠ na rok 2019 na prenesené kompetencie normatívnych
finančných prostriedkov predstavovala sumu 41 831,-Eur, z toho na výchovu
a vzdelávanie 5 ročných detí 842,-, na deti so sociálne znevýhodneného prostredia 500,-,
zo vzdelávacích poukazov 480,- a na školské pomôcky 100,-. Tieto finančné prostriedky
boli rozdelené na mzdy a odvody sumou 38 371,- a na tovary a služby 3460,13 .Plnenie koncepčného zámeru školy
V oblasti sociálnej naďalej spolupracujeme s Komunitným centrom Prenčov .
V školskom roku 2018/2019 sme inovovali vyučovací proces zmenou ŠkVP. Vyučovali sme
v blokoch tematicky. Vyučovacie predmety sa plynulo prelínali a počas školského roka sme
naplnili obsahové a výkonové štandardy Učebných osnov vo všetkých ročníkoch. Počas
celého školského roka sme aktívne spolupracovali s dobrovoľníkmi z ARTkruh Prenčov,
ktorí sa každú stredu zúčastňovali pri výučbe anglického jazyka a okrem konverzácie pre
žiakov pripravovali aj množstvo tvorivých aktivít. Tento nový spôsob výučby sa nám
osvedčil a budeme ho uplatňovať aj v nasledujúcich rokoch.
14. Voľnočasové aktivity
V školskom roku 2018/2019 sme žiakom poskytli možnosť realizovať sa v krúžku varenia
a počítačovom krúžku. Novozriadený kuchynský kútik im slúžil po celý školský rok.
15. Spolupráca školy s rodičmi bola v školskom roku na priemernej úrovni. Rodičia sa
zapájali do spoločných aktivít a prejavovali záujem o dianie aj počas vyučovacieho procesu
ako aj mimo školy. Rada školy v školskom roku 2018/2019 pravidelne zasadala.
Úlohy, ktoré boli rozpracované v pláne práce školy na školský rok 2018/2019 sa nám podarilo
naplniť. Psychosociálna klíma školy bola vďaka novej organizácii vyučovania na veľmi
dobrej úrovni.

V Prenčove 11.10.2019

Vypracovala: Mgr. Milena Havranová
riaditeľka školy

