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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach školy za školský rok 2015/2016
I.
Základné údaje o škole
Názov školy
Adresa školy
Telefónne číslo
Faxové číslo
Internetová adresa školy
Elektronická adresa školy
Zriaďovateľ

Základná škola
Školská 2 ,07101 Michalovce
056 6424838
43293165
www.5zs.sk
5zs@5zs.sk
Mesto Michalovce

Vedúci zamestnanci školy

Funkcia

Meno a priezvisko

Riaditeľ školy
Zástupca riaditeľa pre I. st. ZŠ
Zástupca riaditeľa pre II. st. ZŠ
Vedúca školského klubu detí
Výchovný poradca

Mgr. Ladislav VJEST
Mgr. Renáta ČINČÁROVÁ
PaedDr. Jozef UCHAĽ
Bc. Cecília KRIŠŤÁKOVÁ
Mgr. Viera BUTELOVÁ

Údaje o rade školy
Termín ustanovenia
rady školy:
Predseda rady školy

Meno a priezvisko

Zvolený / delegovaný za

Mgr. Irena VARGOVÁ

Podpredseda rady školy

PaedDr. Beáta GÁBOROVÁ

Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Ľudmila MACANOVÁ
Bc. Eva MACKOVÁ
Ing. Juraj PAĽOVČÍK
Mgr. Jana ŠIMKOVÁ
Bc. Jana ŠEBOVÁ
PhDr. Marta HORŇÁKOVÁ
Ing. Jaroslav KAPITAN

pedagogických
zamestnancov
pedagogických
zamestnancov
nepedagog. zamestnancov
rodičovskú verejnosť
rodičovskú verejnosť
rodičovskú verejnosť
rodičovskú verejnosť
mesto
mesto

Člen
Člen

Ing. Michal STRIČÍK
JUDr. Gabriel DORIČ

mesto
zriaďovateľa

Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy
Koordinátori
Názov
PK SJL
PK MAT
PK cudzie jazyky
PK človek a príroda – FYZ, BIO,CHE
PK človek a spoločnosť DEJ, GEO, OBN
PK človek a hodnoty – NBV, ETV,SEE,THD,HUV,VYV,VUM
MZ 1.- 4. ročník
MZ ŠKD
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
PROTIDROGOVÁ PREVENCIA
ĽUDSKÉ PRÁVA
SAMOSPRÁVA

Meno vedúceho
Mgr. Mária BUCHTOVÁ
Mgr. Darina FLAŠÁROVÁ
PaedDr. Elena LACOVÁ
Mgr. Janka PAULOČÍKOVÁ
Mgr. Monika VINEROVÁ
Mgr. Boris TÓTH
PaedDr. Beáta GÁBOROVÁ
Bc. Cecília KRIŠŤÁKOVÁ
Mgr. Jana PAULOČÍKOVÁ
Mgr. Jana ŠIMKOVÁ
Mgr. Helena HUDÁKOVÁ
PaedDr. Elena LACOVÁ

Analýzy koordinátorov, PK a MZ sú v prílohe č.2
Údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (fyzický stav)
Ročník

Počet tried

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu

2
2
2
1
2
2
2
2
2
17

Počet žiakov
k 15.9.2015

Počet žiakov
k 31.8.2016

Údaje o školskom klube detí
Počet oddelení

3

Počet žiakov
k 15. 9. 2015
78

Počet žiakov
k 30.06.2016
81

Priemerná
dochádzka
78

Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy
Celkový počet zapísaných
Z toho počet odkladov
školskej dochádzky

45
7

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

Žiaci nižších ročníkov ( záujem o gymnáziá)
Počet prihlásených

2
2

Počet prijatých

Žiaci 8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá)
Počet prihlásených
Počet prijatých

0
0

Žiaci 9. ročníka
Gymnáziá

Počet prijatých

Stredné odborné školy

Počet prijatých

Konzervatórium

Počet prijatých

8
35
0

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov, dochádzky a správania
Klasifikácia

Dochádzka

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy
Počet žiakov,
ktorí písali

Matematika
% úspešnosti

41

Matematika
% úspešnosti
v SR

57

Slovenský jazyk
% úspešnosti

Slovenský jazyk
% úspešnosti
v SR

67,9

62,6

52,8

Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy
Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 5. ročník – podľa Štátneho vzdelávacieho
programu.

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu
koncoročnej klasifikácie
Pedagogickí zamestnanci
Začínajúci

Samostatní

I. atestácia

8

11

Pedagogickí
zamestnanci
Odborní zamestnanci

II.
atestácia
11

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov
Predmet
Anglický jazyk
Fyzika
Chémia

Počet neodborne
vyučujúcich učiteľov
2
1
1

Dôvod neodborného
vyučovania

Personálne obsadenie
- riešiť k 01.09.2016

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom roku
(ukončené osvedčením, prvou atestáciou, druhou atestáciou .....)
Forma vzdelávania
Adaptačné
Aktualizačné
Inovačné
Špecializačné
Funkčné
Kvalifikačné

Počet vzdelávaných
2
0
11
0
0
0

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti Príloha č.1

Účasť žiakov na súťažiach
1. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach :
a) počet 1. miest v okresnom kole :

4

b) počet 1. miest v krajskom kole :

3

c) počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole : 6
d) počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach : 2
2. Údaje o aktivitách školy :
a) názov projektov, do ktorých je škola zapojená :
 Plavecká a korčuliarska gramotnosť detí MŠ a ZŠ
 e-Twinning
 Olympijský odznak všestrannosti
 Škola roka – oblasť športu
 Olympijské festivaly 2016
 Deň Zeme
 Posolstvo Slovenska XXXI. OH Rio 2016, Športové súťaže O pohár primátora
mesta
b) počet záujmových útvarov v škole : 23
počet žiakov v nich :

408

c) uveďte druh inšpekcie vykonanej ŠŠI (napr. komplexná, následná, tematická)
v školskom roku 2015 - 2016 :

tematická – ľudské práva

d) stručne uveďte oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky :
 školský šport a olympijská výchova
 gymnastika, ľadový hokej, plávanie
 umelecký prednes, práca s umeleckým slovom, rétorika

 e-Twinning
 sólový spev
e) projekty, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu

Kto projekt vyhlásil
MŠ SR
MŠ SR

Termín začatia
realizácie
2001
2009

Termín ukončenia
realizácie
pokračuje
pokračuje

Infovek
Modernizácia
vzdelávacieho
procesu v ZŠ
Porozumenie
čítaného textu

PdF UK

2013

pokračuje

Zvyšovanie kvality
vzdelávania na ZŠ a SŠ
s využitím
elektronického
testovania

MŠ SR

2014

pokračuje

Výsledky inšpekčnej činnosti
V školskom roku bola vykonaná komplexná inšpekcia dňa 06.11.2015 za účelom zistenia
stavu a úrovne uplatňovania výchovy k ľudským právam .
Záver : Kontrolovaný subjekt implementoval výchovu a vzdelávanie k ľudským právam do
výchovno-vzdelávacej činnosti školy.
3. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Škola má k dispozícii komplex budov, v ktorých sa nachádza 31 kmeňových učební, 5
odborných učební (učebňa výpočtovej techniky , telocvičňa, posilňovňa, multifunkčné ihrisko
a 3 triedy pre žiakov ŠKD, školská jedáleň).
Z modernejších učebných pomôcok sme v uplynulom roku využívali : počítače, 4
interaktívne tabule, dataprojektory, DVD prehrávače, stavebnice, výukové programy na CD a
DVD nosičoch.
4. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
sú uvedené v prílohe č.3 Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok
5. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
Výchovno-vzdelávací zámer





úspešne realizovať v praxi školský vzdelávací program
poskytnúť výučbu anglického jazyka od prvého ročníka
výučbu druhého jazyka poskytnúť žiakom už od piateho ročníka (nemecký jazyk )
vo výučbe cudzích jazykov uplatňovať tvorivé dielne na doplnenie vzdelávania a
rozvoja metodických postupov











realizovať v praxi úspešné vzdelávacie aktivity z projektu Premena tradičnej školy na
modernú „Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne“
zorganizovať pre žiakov 4. ročníka intenzívny jazykový kurz ANJ so zahraničnými
lektormi – (1 týždeň)
zrealizovať jazykovo-plavecký tábor pre žiakov 5. ročníka so zameraním na
zdokonaľovanie ANJ, NEJ, plaveckej zdatnosti a komunikácie v cudzích jazykoch
zlepšenie vedomostí z environmentálnej výchovy
využívanie rovesníckeho vzdelávania
poskytnúť žiakom čo najširší výber voľnočasových aktivít v rámci krúžkovej činnosti
zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov v rámci povinného a nepovinného
vyučovania
v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov zvýšenie
kvalifikovanosti v oblasti finančnej gramotnosti
zapájať sa do vzdelávacích projektov

Materiálno technický rozvoj









realizovala sa rekonštrukcia sociálnych zariadení a spŕch pre chlapcov v pavilóne B
obnovenie podláh na chodbách
vymaľovanie tried a chodby
uskutočnila sa revitalizácia átria
dokončila sa obnova počítačovej učebne – výmena počítačov
modernizovali sme zbierky učebných pomôcok jednotlivých kabinetov
pre kvalitnejšie využívanie výpočtovej techniky sme zakúpili nové výukové
programy
boli zakúpené 2 nové interaktívne tabule, CD prehrávače
Úlohy stanovené v koncepčnom zámere boli všetky splnené.

6. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky










projekt – jeho aktivity včlenené do vyučovacieho procesu, vďaka tomu rozšírenie
a utvrdenie vedomostí a zručnosti žiakov
rozširovanie pravidelných každoročných aktivít pre žiakov jednotlivých ročníkov:
2., 3., 4. roč. – škola v prírode
4. roč., II. stupeň – intenzívny jazykový kurz ANJ so zahraničnými lektormi
5. roč. – jazykovo-plavecký tábor
7. roč. – lyžiarsky kurz
Európsky deň jazykov
príprava žiakov pre ďalšie štúdium, čoho dôkazom boli výsledky Testovania 9 i vysoké
percento úspešnosti prijatia našich žiakov na gymnáziá a stredné odborné školy
s maturitou
zabezpečenie rôznych foriem ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
dlhoročná úzka spolupráca s MPC Prešov a Košice
na vysokej úrovni zvládnuté moderné formy výučby s informačno-komunikačnými
technológiami







kvalitná práca asistenta učiteľa
získanie asistenta učiteľa
veľmi dobrá a úspešná práca so žiakmi s poruchami učenia
dopĺňanie moderných učebných pomôcok
využívanie počítačov pri zabezpečovaní informovanosti rodičov – internetová žiacka
knižka, email

nedostatky vrátane návrhov opatrení




slabá motivácia výborných žiakov školy na účasti vo vedomostných súťažiach
pre školu menej uspokojivé výsledky našich žiakov v okresných a krajských súťažiach
nižšia počítačová gramotnosť, ktorá vedie k slabšiemu využívaniu IKT

II.

Ďalšie informácie o škole
a) Psychohygienické podmienky sú dodržiavané okrem niektorých zásad pri tvorbe rozvrhu
hodín ( nezabezpečenie výučby slovenského jazyka a matematiky len na prvých vyučovacích
hodinách ). – ľadová plocha, plaváreň.
b) Voľnočasové aktivity školy
Škola poskytovala v školskom roku 2015/ 2016 záujmové vzdelávanie v týchto krúžkoch:
počet záujmových útvarov na škole :28

počet žiakov v nich :490

c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom
Spolupráca s rodičovskou verejnosťou bola zabezpečovaná nasledovne :









stretnutia vyučujúcich s rodičmi na triednych aktívoch a pohovoroch s cieľom
informovať o prospechu a správaní žiakov
poskytnutie služieb výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga a školského
psychológa nielen žiakom školy, ale aj rodičom
umožnenie osobnej účasti rodičov na vyučovacích hodinách a otvorených hodinách
umožnenie osobnej účasti na mimovyučovacích aktivitách v rámci ŠKD
poskytovanie školského areálu rodičovskej verejnosti
pomoc rodičov pri zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia školy a
mimoškolských aktivít
spolupráca s rodičmi pri tvorbe projektov
účasť rodičov žiakov I. stupňa pri revitalizácii átria

d) Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a
právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Vzájomné vzťahy hodnotíme ako korektné vo všetkých oblastiach spoločnej spolupráce.

V pedagogickej rade prerokované dňa :

30.06. 2016

Rade školy predložené dňa :

05.10.2016

.......................................
Mgr. Irena VARGOVÁ
predseda rady školy

Schválené zriaďovateľom dňa ................................... uznesením Mestského zastupiteľstva

V Michalovciach dňa 30.06.2016

...................................
Mgr. Ladislav VJEST
riaditeľ školy

