Základná škola s materskou školou, Krivany 1, 082 71

Návrh na organizáciu školského roka 2015/2016

Vyjadrenie rady školy:

Vyjadrenie zriaďovateľa:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi
obci Krivany

Obec Krivany

schváliť
návrh na organizáciu školského roka
2015/2016 v súlade s platnou legislatívou.

schvaľuje
návrh na organizáciu školského roka
2015/2016 v súlade s platnou legislatívou.

..............................................

........................................................

RNDr. Pavol Haborák
predseda rady školy

Ján Šejirman
starosta obce

Predložený návrh na organizáciu školského roka 2015/2016 je v súlade s ustanoveniami
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúcich sa základných škôl.

Predkladá : Mgr. Mária Kromková
riaditeľka školy

Prerokované a schválené na zasadnutí rady školy dňa 25. júna 2015
Predložené na schválenie zriaďovateľovi dňa 29. júna 2015

Predbežná organizácia školského roka 2015/2016
I. P e r s o n á l n a
Názov školy
Riaditeľka školy
Zástupcovia RŠ
Koordinátor činnosti CVČ
Počet zamestnancov spolu :
Počet pedagogických
zamestnancov / prepočítaný stav
Počet asistentov učiteľa pre žiakov
SZP
Počet asistentov učiteľa pre žiakov
ZP
Počet vychovávateliek v ŠKD
Počet nepedag. zamestnancov
Počet zamestnancov ŠJ
Počet ped. zamestnancov MŠ
Kvalifikovanosť v %
Odbornosť vyučovania v %
Celkový počet tried spolu :
Počet tried: nultý ročník
Počet tried: prvý ročník
Počet tried ISCED 1
Počet tried ISCED 2
Počet špec. tried (ISCED 1)
Celkový počet žiakov spolu :
0-tý ročník
1. ročník
I. stupeň
II. stupeň
( 7 piatakov)
Začlenení žiaci
Počet žiakov s intelektovým
nadaním/ so ŠVVP
Počet žiakov zo SZP
Počet žiakov CVČ (predpokladaný)
Počet žiakov mimo územia SR
Priemerný počet žiakov na triedu
Počet tried MŠ:
Celodenný pobyt:
Poldenný pobyt:
Nepedag. zamestnanec MŠ
Pedagogický asistent pre MŠ

pripravenosť

Základná škola s materskou
školou Krivany
Mgr. Mária Kromková
Mgr. Milan Tomaško
Bc. Monika Kulpová - pre MŠ
Mgr. Mária Kromková
30,5
15
Projekty
Žiadosť (2 PA)
1
5
4
4
100
80
12
1
1
4
5
3
150
9
11
50
70
6
0/28
55
146
2
12,5
3
21 detí
27 detí
0,5
1
(projekt MRK2 do 31.11.2015)

Počet detí MŠ spolu :

48

II. Školský vzdelávací program – zameranie školy a jej profilácia
Stupeň vzdelávania : ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, inovované štátne vzdelávacie programy pre
primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie s účinnosťou od 1.9.2015 postupne od 1. ročníka
a od 5. ročníka ZŠ. Žiaci, ktorí budú v školskom roku 2015/2016 navštevovať 2.-4. ročník a 6.-9.
ročník sa do ukončenia vzdelávania na príslušnom stupni budú vzdelávať podľa doteraz platných
ŠVP. Zmeny nastanú aj v rámcovom učebnom pláne (RUP), ktorý stanovuje časové dotácie
jednotlivých vyučovacích predmetov podľa ročníkov a počet voliteľných (disponibilných) hodín.
Voliteľné hodiny použijeme na dotvorenie školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) – predbežný
návrh:
ISCED 1: 1. ročník – 1 h na posilnenie predmetu telesná a športová výchova, 1 h na vyučovanie
anglického jazyka. Spolu 22 h (20+2)
ISCED 2: 5. ročník – 1 h na posilnenie predmetu telesná a športová výchova, 1 h matematika/ANJ,
1 h regionálna výchova (?) Spolu 27 h (24+3)
ISCED 0: Predprimárne vzdelávanie - ŠkVP „Svet okolo nás“ (nebude inovovaný)
Zameranie školy :
-

-

-

prehlbovanie a posilnenie komunikačných schopností (ústnych i písomných) v materinskom
štátnom jazyku a čitateľskej gramotnosti žiakov,
rozvíjanie získaných jazykových schopností v 1. cudzom jazyku posilnením dotácie voliteľných
hodín (Anglický jazyk, Zábavná angličtina ),
výučba 2. cudzieho jazyka od 6. ročníka (nemčina), resp. 7. ročníka (iŠVP)
rozvíjanie u žiakov citu ku kráse a k tradičnému ľudovému umeniu i uchovávaniu kultúrneho
dedičstva našich predkov s dôrazom na región, v predmete dejepis dotovanou hodinou
a predmetmi Regionálnou výchovou a Regionálnou geografiou,
prehlbovanie prírodovednej a matematickej gramotnosti voliteľnými hodinami s dôrazom na
prepojenosť s praxou (Matematika v praxi),
rozvoj digitálnej gramotnosti posilnením predmetu informatika (Mladý informatik),
poskytnutie základov v oblasti Techniky a Ekonomiky domácnosti,
prehlbovanie telesnej zdatnosti v rozličných športových disciplínach so zreteľom na rozvoj
fyzickej kondície a upevňovanie zdravia ( Telesná výchova, Loptové hry),
absolvovanie plaveckého výcviku a lyžiarskeho výcviku, školy v prírode
rozvíjanie správneho i tvorivého chápania rozličných druhov umenia a kultúry, kultúrnu
gramotnosť prehlbovať navštevovaním výchovných koncertov, divadelných a filmových
predstavení, múzeí, galérií a pod.,
využívanie kreativity, talentu a záujmu žiakov poskytovaním širokej škály záujmových útvarov.

Strategický cieľ : - inovatívna, moderná škola ( s humanisticko-personalizačnou filozofiou
s dôrazom na regionálne prvky) a otvorená škola

III. Školský klub detí (ŠKD)
Školský klub detí je školské zariadenie, ktoré je organizačne súčasťou základnej školy. Svoju činnosť
obnoví od 1.9.2015. Bude zabezpečovať pre deti podľa výchovného programu školského zariadenia
oddychové a záujmové činnosti po skončení povinného vyučovania.
Počet oddelení ŠKD: 1 (24 prihlásených detí)
Počet vychovávateľov: 1
ŠKD je súčasťou ZŠ. Oddelenie ŠKD sa bude nachádzať v triede 1. ročníka ZŠ.
ŠKD bude priebežne vybavené vhodným nábytkom, spoločenskými hrami, pre jednotlivé činnosti bude
ŠKD využívať žiacku knižnicu, učebňu informatiky, interaktívnu tabuľu, na športovú a rekreačnú činnosť
je k dispozícii telocvičňa a ihrisko.

IV. Centrum voľného času (CVČ)
Centrum voľného času je zriadené od 1.1.2013 (do 31.12.2012 Školské stredisko záujmovej činnosti).

Predbežná ponuka na školský rok 2015/2016
Názov záujmového krúžku
Spoločenské hry
Tvorivá dramatika
Hudba, spev a tanec
Tvorivý výtvarník
Šport a športové hry
Mladí muzikanti
Futbalový krúžok
Zdravotnícky krúžok
Novinársky krúžok/Tvorivé písanie
Staráme sa o prírodu
Šikovníci
Gymnastika
Florbal
Tkáčstvo – oprášené remeslo

Názov záujmového krúžku
Basketbal

CVČ využíva pre svoju činnosť príspevok od zriaďovateľa, príspevok od rodičov a štátne dotácie na
vzdelávacie poukazy.

IV. M a t e r i á l n a

pripravenosť

Dôležitou podmienkou pri realizácii Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu je
primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie našej školy:
-

-

špeciálne učebne (počítačová , multimediálna, jazyková, fyziky a chémie),
11 učební (tried) , 4 z nich vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením (interaktívne tabule)
telocvičňa s upraveným bezpečným povrchom pre potreby telesnej výchovy vybavená potrebným
náradím a cvičebným náčiním, posilňovňa,
technicko-pracovné učebne s potrebným vybavením - školská dielňa a cvičná školská kuchynka,
ktorá je využívaná len na činnosť ZÚ v popoludňajších hodinách, keďže dopoludnia je tam trieda MŠ
s poldennou prevádzkou,
informačno-komunikačné centrum (knižnica – žiacka a učiteľská, učebňa informatiky),
priestory pre aktívne využitie voľného času, relaxáciu a spoločné činnosti (ihrisko, dvor, multifunkčné
ihrisko...),
priestory pre hromadné stretávanie žiakov celej školy alebo tried, učiteľov, rodičov,
priestor pre školský klub detí (ŠKD)
priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (pre záujmové krúžky),
priestory pre prípravnú prácu učiteľa, jeho relaxáciu, priestory pre uloženie pomôcok (bezpečnostnými
mrežami sú zabezpečené odborné učebne – jazyková, multimediálna a počítačová, taktiež vedľajší vchod
do hlavnej budovy),
priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne),
priestory pre hygienu, vrátane WC žiakov a žiačky, učiteľov a učiteľky, spoločné stravovanie,
ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy,

-

učebnice, didaktické pomôcky, informačná a komunikačná technika, doplnková literatúra sú tiež

-

-

materiálno-technickými pomôckami,
-

všetky priestory školy, vrátane MŠ a ŠJ, sú pokryté WIFI signálom ,

-

bezbariérový hlavný vchod s protišmykovým povrchom.

Projekty na školský rok 2015/2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - základná škola
Digiškola –tabletová trieda – Samsung School
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - materská škola
Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (do 31.11.2015)
Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov
v školskom prostredí (NP VÚDPaP)
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického
testovania
Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
NP Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
NP Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV)

V Krivanoch 25.6.2015

Mgr. Mária Kromková
riaditeľka školy

