Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
na ul. Ivana Krasku 342/1 v Trebišove
za školský rok 2020/2021
Predkladá: Mgr. Martin Gore
riaditeľ školy

Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi mestu Trebišov

schváliť

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy na ul.
I.Krasku 342/1, Trebišov za školský rok 2020/2021

V Trebišove, 15.október 2021 _________________________________________
Mgr. Jindrich Sosna
Predseda Rady školy pri ZŠ na ul. I.Krasku 342/1, Trebišov

Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Trebišov

schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy na
ul.I.Krasku 342/1, Trebišov za školský rok 2020/2021

V Trebišove, dňa_____________

____________________________
PhDr. Marek Čižmár, primátor

Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:

1. Zákona NR SR 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve §14 ods. 5,
2. Vyhlášky 435 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 18. 12. 2020
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení,
3. zasadaní pedagogickej rady, rady školy, metodického združenia, - Plánu práce
školy v školskom roku 2020/ 2021.
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých

metodických združení,

komisií vzdelávacích oblastí a koordinátorov,
5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ I.Krasku, Trebišov.

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy na ul. I. Krasku 342/1, Trebišov za školský rok 2020/2021

Základné identifikačné údaje o škole
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z § 2 ods.1
a)
1. Názov školy: Základná škola
2. Adresa školy: I.Krasku 342/1, 075 01 Trebišov
3. Telefónne číslo: 0948 401 119
4. Internetová adresa: www.zskrasku.tv, riaditel@zskrasku.tv
Meno a priezvisko
Funkcie
Mgr. Martin Gore
riaditeľ školy
PaedDr. Martin Farbar
zástupca riaditeľa školy
Mgr.Jarmila Kuzmová
zástupkyňa riaditeľa školy

Členovia rady školy:
P.č.
1.

Meno a priezvisko
Mgr. Jindrich Sosna

Funkcia
predseda

2.

Mgr. Anna Sokolská

člen

3.

Mgr. Dana Girmanová

člen

4.

Viera Tóthová

člen

5.

Bc. Jozef Gedeon

člen

6.

Babken Chačlarian

člen

7.

Koloman Demeter

člen

8.
9.
10.
11.

Milan Balog
Jozef Balog
Jozef Badžo
Július Kináč

člen
člen
člen
člen

Zastupuje
delegovaný za
zriaďovateľa
pedagog.
zamestnancov
pedagog.
zamestnancov
nepedagogických
zamestnancov
delegovaný za
zriaďovateľa
delegovaný za
zriaďovateľa
delegovaný za
zriaďovateľa
za rodičov
za rodičov
za rodičov
za rodičov

b) Údaje o zriadovateľovi
1.
2.
3.
4.

Názov : Mesto Trebišov
Sídlo : M.R.Štefánika 862/204
Tel.číslo : +421 56 6713 326
Adresa elektronickej pošty: gajdosova@trebisov.sk

c) informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa ZŠ
Rada školy - v školskom roku 2020/2021 zasadala 2 krát
24.10.2020 – prijaté uznesenia:
- prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2019/2020 – bez
pripomienok, správa bude predložená zriaďovateľovi na vyjadrenie
- RŠ prerokovala a schválila Školský poriadok ZŠ
- RŠ schválila plán stretnutí RŠ na školský rok 2020/2021, ktorý bude zvolávaný aj
podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek ZŠ a jej členov
9.6.2021 Voľba riaditeľa školy
Pedagogická rada – v školskom roku 2020/2021 zasadala šesť krát.
24.08.2020 – Uznesenie
-

pg. zamestnanci berú na vedomie prerokované dokumenty – Školský poriadok, Plán
profesijného rozvoja, Plán práce školy, ŠKVP , Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk. roku 2019/2020, Štruktúru
kariérových pozícií,

-

pg. zamestnancom ukladá – dodržiavať pracovný čas a prerokované dokumenty

-

organizovať akcie z Plánu práce školy

31.08.2020 – Uznesenie
-

pg. zamestnanci berú na vedomie informácie z dokumentov: Smernica o aktualizačnom

vzdelávaní pg. a odb. zamestnancov
-

ukladá pedagogickým zamestnancom zúčastniť sa aktualizačného vzdelávania

20.11.2020 – Uznesenie
-

študovať webové stránky a literatúru súvisiacu so vzdelávaním v ZŠ, taktiež usmernenia

RÚVZ a Ministerstva školstva – dištančné vzdelávanie (26.10.)
-

vzájomne spolupracovať – zamestnanci medzi sebou i miestnou komunitou -

organizačne zabezpečiť mikulášske balíčky a vyrobiť vianočné pozdravy
22.01.2021 - Uznesenie
-

sledovať stránky Minedu a RÚVZ vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti s

ochorením COVID – 19 (online)
16.4.2021 – Uznesenie
-

triedni učitelia zabezpečia ranný filter

-

19.4.2021 – začína sa prezenčná výučba 8.,9 roč. – výsledok covid testu k nahliadnutiu

tr.uč., potvrdenie o prekonaní (žiak a zákonný zástupca)
17.06.2021 – Uznesenie
-

ukladá zamestnancom vypracovať koncoročné hodnotenie výchovnovzdelávacej

činnosti ,
- vypracovať a odovzdať autoevalváciu pg. zamestnancov riaditeľke
Metodické združenie – v školskom roku 2020/2021 zasadalo štyri krát.
16.9.2021 - schválenie Plánu práce MZ pre školský rok2020/2021
- triedne knihy a triedne výkazy - elektronická forma
-

aktualizácia výchovno-vzdelávacích plánov podľa platných UO pre daný ročník a podľa

POP 2020/2021
20.11.2020 – zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov
21.4.2021 – zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov
22.6.2021 - zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov
Na každé zasadnutie bol pripravený program a riešili sa tiež problémy vo výchovnovzdelávacom procese.

d) Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 1009
Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried

6

11

10

5

5

3

3

2

1

46

Počet žiakov

120

203

171

116

104

72

57

37

19

899

Z toho žiaci v

28

ŠKD
Počet tried v nultom ročníku : 7 ( 110 žiakov)
e) počet pedagogických, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Počet
Kategória
pedagogických učiteľ
zamestnancov vychovávateľ
Asistent učiteľa
Odborný
zamestnanec
Spolu

Kvalifikovaných Nekvalifikovaných
58
8
1
14
2
3
76

10

Spolu
66
1
16
3
86

f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov:

Kariérový stupeň

Pozícia

Kvalifikovaný

Nekvalifikovaný

Spolu

Začínajúci pedagogický
zamestnanec

0

0

0

Samostatný pedagogický
zamestnanec
Pedagogický zamestnanec s 1.
atestáciou

14

8

22

17

0

17

Pedagogický zamestnanec s 2.
atestáciou

27

0

27

g) informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Naplánované akcie a aktivity s rodičmi a vystúpenia pri rôznych príležitostiach v priebehu
školského roka neboli zrealizované kvôli usmerneniam a nariadeniam RUVZ, Ministerstva
školstva a Nariadeniam vlády v súvislosti s Covid 19. Aj napriek mimoriadnej a pandemickej
situácii sme sa snažili deťom spríjemniť chvíle rôznymi aktivitami s dodržaním hygienických
opatrení.
Pri priaznivom počasí sme sa snažili aktivity realizovať v exteriéri ZŠ.
-

„Športový deň“ – pohybové a športové činnosti

-

„Šarkaniáda“ – výroba a púšťanie šarkanov
-

Výtvarná súťaž: „JESEŇ“

-

Jesenná výstava plodov.

-

Svetový deň zdravia – 10.10. - prednáška

-

„DEŇ JABLKA“

-

„DEŇ MLIEKA“

-

„Tekvicová paráda“ – vyrezávanie tekvíc

-

„Moja mamka“ – vystúpenie pre mamičky a výroba darčekov pre mamičky

-

„Máme sviatok“ – aktivity k MDD súvisiace s multikultúrou na školskom
dvore

h) informácie o projektoch, do ktorých je základná škola zapojená
1. Národný projekt: „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj
pracovných zručností a práca s talentami.“
2. Národný projekt: ,, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 2“
3. Národný projekt: Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ,
4. Národný projekt: „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”

5. Národný projekt: „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí„
6. Národný projekt: „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s
využitím elektronického testovania“
7. Projekt Zdravá výživa
8. Týždeň mobility
9. Deň dobrovoľníctva

i) informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou
-

v tomto školskom roku nebola vykonaná

j) informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy
Počet kmeňových tried: 48
Počet odborných učební: 3
Škola má zriadené 3 odborné učebne informatiky a práce s počítačom.
V 25 triedach žiaci a učitelia pracujú s interaktívnou tabuľou a príslušenstvom.
Audiovizuálne pomôcky – 2x vizualizér. Didaktické pomôcky sú rozmanité a priebežne podľa
finančných možností sa dopĺňajú.
Telovýchovné zariadenia pri škole:
Škola nemá školskú telocvičňu, ani priestory vhodné k vyučovaniu telesnej výchovy.
k) informácie o oblastiach ,v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach,
v ktorých má škola nedostatky
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
- vzdelávacie výsledky

- riešenie výchovných problémov
- spolupráca s rodičmi
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
- výsledky celoslovenských meraní
Návrh opatrení:
-

spolupráca s rodičmi, (spoločné škol. akcie)

-

zvýšenie osobnej zodpovednosti každého pedagogického zamestnanca

-

zefektívnenie kontrolnej činnosti

3 a) počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Podrobnejšie informácie:
Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Počet tried

6

11

10

5

5

3

3

2

1

Počet žiakov

120

203

171

116

104

72

57

37

19

23

38

Z toho žiaci
so ŠVVP

12

b) Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: spolu 21/ počet dievčat 11
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 113
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3

c/d) Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Počet
žiakov
v 9.roč

Gymnáziá
Prihlásení/
prijatí
0/0

St.
odborné
školy
Prihlásení
/prijatí
0/0

SOU 4.roč

SOU 3.roč

OU 2.roč

Prihlásení/
prijatí
0/0

Prihlásení/prijatí

Prihlásení/prijatí

11/11

19/19

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 1.-4.roč
Ročník

SJL

ANJ

INV

MAT

VLA

PRV/PDA

1

3,50

-

-

3,43

-

3,26

2

3,53

-

-

3,47

-

3,26

3

3,56

3,98

3,47

3,36

3,70

3,62

4

3,80

3,28

3,41

3,81

3,71

3,63

3,60

3,63

3,44

3,52

3,71

3,35

Celkový
priemer

THV

VYV

TSV

HUV

OBN

GEO

-

-

-

-

-

4,02 3,97 4,00

-

-

-

-

-

7 4,05 4,04 3,93 4,00 3,98 3,95 3,93 3,95 4,00

-

-

-

-

8 4,32 4,30 4,32 4,00 3,78 4,00 4,00 4,0 3,92

-

-

-

-

9 3,89 3,84 3,95

-

-

-

-

-

-

priemer

6 4,20 4,12 4,20 4,00 4,05

4.1

4,09 4,03

DEJ

CHE

-

5 4,04 4,15 3,92 4,00

BIO

FYZ

3,95 3,84 3,89

INV

-

ANJ

-

SJL

MAT

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 5.-9.roč

-

-

-

3,58 4,00 3,89 3,95 4,00

-

4,0

3,85 3,95 3,98 3,94 3,96

-

-

5 a) Finančné a hmotné zabezpečenie
Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
630 - tovary a služby:

240 300 €

Príspevok na učebnice
Príspevok ,,Škola v prírode“
Príspevok na lyžiarsky výcvik

34 264 €
7 500 €
5 250 €

610, 620 - mzdy a odvody: 1 959 560 € + 103 450 € (asistenti učiteľa)

Príspevky zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť
poskytovanú žiakovi v ŠKD
- 0 € - žiaci navštevujúci ŠKD sú oslobodení od poplatkov ( UPSVAR – hmotná núdza)
Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Originálne kompetencie financované z podielových daní:
Školský klub detí: 15 010 €
Školská jedáleň: 156 550 €
__________________________________
Spolu:

171 560 €

Príjmy školskej jedálne:

0€

Finančné prostriedky získané z prenájmu priestorov školy: 3 230 €
Vratka za energie

5630 €

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na
príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

Cieľom, formulovaným v koncepcii rozvoja Základnej školy na ul. I. Krasku je
prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a
podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa)
spoločnosti.
Naplnenie tejto vízie zahŕňa ,resp. si vyžaduje uskutočnenie týchto zámerov:
- rozšírené vyučovanie slovenského jazyka
- prehlbovanie čitateľskej gramotnosti, čiže viesť žiakov k porozumeniu a používaniu
písaných textov a uvažovanie o nich pri dosahovaní osobných cieľov, rozvíjaní vlastných
vedomostí a schopností a pri podieľaní sa na živote spoločnosti
- rozvoj matematickej a prírodovednej gramotnosti, čiže rozvíjať u žiakov schopnosť použiť
svoje matematické a prírodovedné poznatky pri riešení problémov bežného života.
Viesť ich k uvedomeniu si, ako prírodné vedy a technológie tvarujú materiálne, intelektuálne
a kultúrne prostredie, a tým u nich podporovať ochotu vstupovať do problémov súvisiacich
s prírodnými vedami ako angažovaný občan.
-

posilnenie regionálnej výchovy zámerným a cieľavedomým vytváraním a rozvíjaním

pozitívneho vzťahu a postojov žiaka k vlastnému bydlisku a regiónu (okresu, kraju), ktorého
je súčasťou. Regionálna výchova predstavuje neodmysliteľnú súčasť utvárania identity
jednotlivca. Jej význam je v súčasnosti veľký i preto, lebo v podmienkach globalizácie sa
intenzívne šíria a navzájom prenikajú svetové kultúry a tradície.
Súčasťou tejto stratégie je aj vytváranie pozitívneho vzťahu žiakov k svojej škole
a budovanie dobrého mena a obrazu školy v očiach verejnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa treba,
okrem iného, systematicky budovať kultúru školy ako súbor hodnôt a noriem. Tá sa stane
predpokladom vytvárania úspešnej školy, v ktorej sa kladie dôraz na komunikáciu, dobré
medziľudské vzťahy, spoluprácu pedagógov a žiakov, širokú participáciu na rozhodovaní a
riadení, identifikáciu so školou, jej cieľmi, hodnotami a symbolmi, úpravu interiéru i exteriéru
školy, inovatívnosť v celom výchovno-vyučovacom procese.
Spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca s rodičmi je veľmi efektívna najmä za pomoci pedagogických asistentov učiteľa.
Zvýšila sa účasť rodičov na rôznych spoločenských a športových akciách.

Spolupráca školy a verejnosti
Spolupráca s mestskou políciou – prednášky a besedy
Deň Narcisov – únia Liga proti rakovine
OR HaZZ SR – návšteva hasičskej stanice

V Trebišove 15. október 2021

Mgr. Martin Gore
riaditeľ školy

