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I. Prerokovanie v pedagogickej rade školy:

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2015/2016 prerokovala pedagogická rada školy dňa 5. 9. 2016.

________________________
Mgr. Katarína Hološková

riaditeľka školy

II. Vyjadrenie rady školy:

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2015/2016 prerokovala rada školy dňa 22. septembra 2016.
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obci Liešťany Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015 /2016 s c h v á l i ť .

_____________________________
Mgr. Zlatica Vrecková
predseda rady školy

III. Stanovisko zriaďovateľa:

Obec Liešťany

a. schvaľuje

b. neschvaľuje

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2015 / 2016.

Dňa___________________ ___________________________
Ľubomír Noska

starosta obce Liešťany

Vypracovala a predkladá:

Mgr. Katarína Hološková
riaditeľka školy
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Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcia školy
4. Plán práce školy na školský rok 2015/2016
5. Vyhodnotenie plnenia plánu práce metodického združenia
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Liešťany
7. Ďalšie podklady
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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
V ŠKOLSKOM ROKU 2015 / 2016

Základná škola

Základná škola s materskou školou Liešťany je základnou školou spojenou
s dvojtriednou materskou školou.

Organizačné zložky: Základná škola, Liešťany
Materská škola, Liešťany
Školský klub detí, Liešťany
Školská jedáleň, Liešťany

I. Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy Základná škola s materskou školou Liešťany
Adresa školy Liešťany 192, 972 27 Liešťany 192
Právna forma samostatná rozpočtová organizácia
IČO 36131415
Druh zariadenia Základná škola s materskou školou, neplnoorganizovaná
Tel. 046 /5457125
Webová stránka www.zsmsliestany.eu
E-mail zsmsliestany@centrum.sk
Zriaďovateľ Obec Liešťany, 972 27 Liešťany 1

II. Vedúci zamestnanci

Štatutárny zástupca: riaditeľka školy Mgr. Katarína Hološková
Zástupkyňa pre MŠ Mgr. Ivana Ivanišová
Vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Janka Sieklová
Ekonómka pre ZŠ, MŠ a ŠJ Ing. Lenka Zaťková

http://www.zsmsliestany.eu
mailto:zsmsliestany@centrum.sk
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III. Poradné orgány školy

Rada školy pri ZŠ s MŠ Liešťany (RŠ)

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o
spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a
finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Rada školy pri ZŠ s MŠ Liešťany v zmysle § 24 uvedeného zákona bola zriadená po
voľbách dňa 25.11.2013. Jej funkčné obdobie začalo 17. 1. 2014, kedy bola zriaďovateľom
podpísaná zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy konaného 16. 1. 2014. Funkčné
obdobie končí dňom 16. 1. 2018.

Členovia rady školy v šk. roku 2014/2015

Meno a priezvisko Funkcia

Mgr. Zlatica Vrecková predseda zástupca rodičov MŠ

Zdenka Sedláková Uhlárová podpredseda zástupca rodičov ZŠ

Marta Bartová člen zástupca pedagogických zamestnancov - ZŠ

Bc. Kohútová Katarína člen zástupca pedagogických zamestnancov - MŠ

Eva Cebáková/Jana Sieklová člen zástupca nepedagogických zamestnancov

Ivan Vrecko člen zástupca rodičov ZŠ

Branislav Krpelan člen delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Janka Javorčeková člen delegovaný zástupca zriaďovateľa

Bc. Marta Miniková člen delegovaný zástupca zriaďovateľa

Rada školy sa na svojich zasadnutiach vyjadrovala k:
- plánu práce školy na školský rok 2015/16,
- ŠkVP a inovovanému ŠkVP ZŠ Liešťany,
- Výchovnému plánu ŠKD,
- k správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ

za šk. rok 2014/15,
- výchovno-vzdelávacej činnosti,
- výsledkom hospodárenia a návrhu rozpočtu.
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V priebehu školského roku RŠ nedostala zo strany rodičov žiadne podnety na prerokovanie
v rade školy, či podnet na riešenie problému.

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Liešťany (RZ)

Rodičovské združenie je občianskym združením s právnou subjektivitou. Presadzuje záujmy
žiakov. Spolupracuje s vedením školy pri príprave rôznych podujatí školy a hospodári
s finančnými prostriedkami rodičov. Pomáha škole modernizovať učebné pomôcky,
zabezpečuje účasť žiakov na súťažiach, seminároch a pod.

Členovia rodičovského združenia v šk. roku 2015 /2016

Správna rada

Meno a priezvisko Funkcia

Branislav Krpelan predseda zástupca rodičov ZŠ

Róbert Vojáček podpredseda zástupca rodičov MŠ

Mária Rypáková hospodár zástupca rodičov ZŠ

Pavlína Javorčeková zapisovateľ zástupca rodičov ZŠ

Mária Grušpierová člen zástupca rodičov ZŠ

Eva Bieliková člen zástupca rodičov MŠ

Zuzana Šedíková člen zástupca rodičov MŠ

Monika Kluvancová člen zástupca rodičov MŠ

Dozorná rada

Meno a priezvisko Funkcia

PhDr. Monika Sýkorová člen zástupca rodičov MŠ

Zdenka Sedláková Uhlárová člen zástupca rodičov ZŠ

Mgr. Zlatica Vrecková člen zástupca rodičov MŠ
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IV. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami

Počet
Ročník žiakov z Nevidzian v ŠKD integrovaných so ŠVVP zo soc.znev.prostr.

I. 14 4 13 1 1 2
II. 7 1 7 0 2 2
III. 9 1 7 2 2 1

SPOLU 20 4 17 1 3 5

Všetci zainteresovaní pedagogickí pracovníci boli koordinátorom pre prácu s deťmi
so ŠVVP oboznámení s potrebnými informáciami, vytvárali podmienky a predpoklady
pre úspešné zvládanie učiva a napredovanie žiakov. Dodržiavali pokyny a odporúčania
odborníkov z CPPPaP a CŠPP s ktorými spolupracujú.

V našej škole sú vytvorené všetky podmienky a predpoklady pre úspešnú integráciu a jej
zvládnutie vďaka kvalite a ochote pedagogického personálu.

So žiakmi so ŠVVP pracujeme individuálne, rešpektujúc ich individuálne potreby.
Pôsobením asistenta učiteľa a logopéda v ZŠ sa práca počas vyučovania zefektívnila.

V. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka
základnej školy

V školskom roku 2015 / 2016 sme žiakov do 1. ročníka prijímali v súlade so školským
zákonom. Pred zápisom sa uskutočnilo stretnutie rodičov budúcich prvákov, pani učiteliek
z MŠ, riaditeľky ZŠ s MŠ Liešťany a pozvanie prijali aj starosta obce Liešťany p. Ľ. Noska,
Mgr. M. Dudžíková - psychologička z CPPPaP, Mgr. Katarína Lukáčová – klinická
psychologička, Mgr. Z. Gamanová – špeciálna pedagogička – SCŠPPaP Zemianske
Kostoľany, Mgr. M. Mojžišová – logopedička a riaditeľka SCŠPPaP Zemianske Kostoľany,
Mgr. Bálint - riaditeľ SSŠ -ZUŠ v Prievidzi.

P. starosta rodičom tlmočil záujem obce Liešťany o zachovanie ZŠ s MŠ. Umocnil to
prísľubom, že obec dá každému budúcemu prvákovi príspevok vo výške 35€ na školské
potreby a pomôcky.

P. riaditeľ ZUŠ prejavil záujem o spoluprácu so ZŠ Liešťany, čím sa vytvorí možnosť na
spestrenie záujmovej činnosti detí zo ZŠ i MŠ, rozvíjanie talentovaných a nadaných detí
priamo v budove ZŠ.

P. Dudžíková rodičom umožnila zistiť mieru pripravenosti detí na vstup do ZŠ. Rodičia
boli oboznámení s výhodami malej školy rodinného typu, s humánnym prístupom vo výučbe i
v hodnotení detí, o zaujímavých aktivitách, ktoré ZŠ organizuje.

Stretnutie bolo veľmi efektívne, šlo naozaj o dialóg medzi všetkými zúčastnenými.
Do 1.ročníka v šk. roku 2016 / 2017 ZŠ prijala 7 detí, pričom vyhovela žiadosti rodičov

troch detí o odklad povinnej školskej dochádzky. Rodičom, ktorý žiadali o predčasné
zaškolenie dieťaťa, žiaľ vedenie ZŠ nemohlo vyhovieť, pretože predčasné zaškolenie
neodporúčalo CPPPaP.
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Zapísaní žiaci a žiaci, korí ukončili školskú dochádzku v ZŠ k 31.8. 2016

Počet Z toho dievčat S odloženou šk. doch.

Zapísaní prváci (2.4.2016) 10 3 3

Žiadosť o predčasné zaškolenie 1 0 nevyhovené

Skutočný počet k 15.9.2016 7 1 1

Ukončenie školskej doch. (4.ročník) 0 0

V tomto školskom roku 4.ročník nebol otvorený, v našej ZŠ teda nikto neukončil
vzdelávanie ISCE.

VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa
poskytovaného stupňa vzdelania

Dochádzka PROSPECH
Ročník Vymeškané hodiny SJL MAT

Osprav
1.polr.

Osprav
2.polr.

Neospr. Spolu ø na žiaka %-na
úspešnosť

ø na žiaka %-na
úspešnosť

ø na žiaka

Prvý 304 503 0 867 61.93 86,92 1,23 95,92 1,23
Druhý 222 289 0 511 73 84,57 1,71 89,14 1,57
Tretí 125 259 0 354 42.67 85.98 1,77 97,13 1,33

Spolu 711 1051 0 1762 59.198 85,81 1,57 94,06 1,38

R.

CELKOVÝ PROSPECH Výchovné opatrenia
PV PVD P N SPOLU Pochvala Napomienka Pokarhanie

CH D CH D CH D CH D prospeli CH D CH D CH D
1. 4 8 1 0 0 0 0 0 13 1 5 0 0 0 0

2. 2 4 0 0 1 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0

3. 2 5 2 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 0

8 17 3 0 1 0 0 0 29 1 9 0 0 0 0

VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy
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ZŠ Liešťany je neplnoorganizovaná škola s nízkym počtom zamestnancov. Tento typ
školy podmieňuje aj základné špecifikum personálneho a sociálneho riadenia, a to, že ho
vykonáva výlučne jedna osoba, v tomto prípade riaditeľ školy. V základnej škole sú tri
učiteľky a jedna vychovávateľka v ŠKD.

Nevýhodou malého kolektívu je kumulácia funkcií a jednotlivých postov v škole, čo
neúmerne zaťažuje všetky pedagogické pracovníčky. Napriek tomu sa všetky k svojim
pracovným povinnostiam stavajú veľmi zodpovedne a ochotne plnia úlohy, ktoré sú im
pridelené často aj nad rámec ich povinností.

Všetky pedagogické pracovníčky si vo vlastnom záujme sústavne rozširujú svoju
kvalifikáciu a získavajú nové kompetencie, aby mohli formovať vo svojich žiakoch tvorivé
myslenie, zvyšovať ich gramotnosť v oblasti IKT, vychovávať z nich pracovitých,
zodpovedných a morálne vyspelých ľudí.

Silným motívom pre nás je spokojnosť s vlastnou prácou, sebarealizáciou, s dobrými
výsledkami a vzťahmi s rodičmi i žiakmi. Problémy, ktoré sa v škole vyskytnú, sa snažíme
riešiť bezodkladne a v čo najkratšom čase.

VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Ďalšie Počet Počet Názov programu

Počet zamestnancov
pedagogických Nepedagogických

Učiteľov ZŠ Učiteľov MŠ vychovávateľov iných/
externých

V ZŠ V MŠ V ŠJ

3 4 1 logopéd 1 1 4
špeciálny
pedagóg

1

Počet Kvalifikovaných Čiastočne
kvalifikovaných

Nekvalifikovaných Spolu

Učiteľov ZŠ 2 1 0 3

Vychovávateľov 1 0 0 1

Asistentov 0 0 0 0

Učiteľov NBV 1 0 0 1

Učiteľov MŠ 4 0 0 4

Spolu 8 1 0 9
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vzdelávanie absolventov študujúcich
1.atestácia 2
Kvalifikačné 2 Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st.ZŠ s rozšírením

kvalifikácie na vyučovanie cudzieho jazyka
Aktualizačné 3 Interaktívne technológie v vyučovacom procese

1 Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní
1 Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia

v pedagogickom povolaní
2 Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ

(ENGLISH ONE)
1 Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
7 Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v

pedagogickom povolaní

Zoznam zamestnancov, ktorým bol priznaný kreditový príplatok
podľa § 47 ods. 2 písm. a) bod 13, Z.z. č. 390/2011

Meno a priezvisko Počet uznan. kreditov

1. Mgr. K. Repková 60
2. Bc. I. Ivanišová 30
3. PaedDr. D. Cigániková 60
4. Mgr. K. Hološková 60
5. Bc. K. Kohútová 30
6. M. Kistnerová 60
7. Jana Juríčková 60

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

 Spoločenské a kultúrne podujatia, aktivity, tradície:

5. 9. 2015 – Slávnostné otvorenie školskéhoroka
11. 9. – Medzinárodný deň čokolády,
13. 9. - Didaktické hry – Ochrana prírody a človeka,
14. 9. ´ – Svetový deň 1. pomoci,
24. 9. – Svetový deň mlieka,
25. 9. – Európsky deň jazykov,
28. 9. – Svetový deň srdca,
28. 9. - 2. 10. -- Farebný týždeň,
12. - 16. 10. – Svetový deň výživy – tematický týždeň zdravej výživy, Deň jablka,
22. 10. – október - mesiac úcty k starším,
28. 10. – Strašidelný večer v škole,
14. 11. – Medzinárodný deň tolerancie,
16.-20. 11. – Európsky týždeň boja proti drogám,
18. 11. – Medzinárodný deň bez fajčenia,
4. 12. – Mikulášska zumba - spolupráca so ZŠ Energetikov,Prievidza,
4. 12. – Vianočné vystúpenie v DK, Sviatok sv.Mikuláša
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6. 12. – Uvítanie do života
7. 12. – Mikuláš u nás V ZŠ
11.12. – vianočné tradície - Lucie- od Ondreja do Vianoc
12. 12. – Vianočné koledovanie a trhy
17. 12. – Posedenie pod jedličkou
18. 12. – Vianočný koncert žiakov ZUŠ
5. 2. – Pasovanie prvákov
5. 2. – Karneval
8. 3. – V krajine rozprávok - návšteva MŠ - čítame a hráme si rozprávky
15. 3. – Deň otvorených dverí
2. 4. – Zápis do 1. ročníka
17. 3. – Vynášanie Moreny
18. 3. – Školské kolo lit.-dramat.súťaže Hviezdoslavov Kubín
22. 3. – Svetový deň vody
31. 3. – Otvorená hodina pre predškolákov
1. 4. – Svetový deň spánku
18.-24. 4. – Týždeň hlasného čítania
29. a 30. 4. – Stavanie májov
1. 5. – turistický výstup na Chotú horu v spoluráci s OcÚ
2. 5. -6. 5. – Škola v prírode
6. 5. – Návšteva Planetária v Žiari nad Hronom
12. 5 – Deň matiek
18. 5. – Solárne dni
19. 5. – Naševzácne lesy
23. 5. - 27.5. – Dúhový týždeň
1. 6. – Medzinárodný deň detí - návšteva predstaenia v kine Korzo (s MŠ)
2. 6. – Čítajme si
4. 6. – Medzinárodný deň detí v spolupráci s OcÚ + KARAOKESHOW
12. 6 – Uvítanie detídp života . Spolupráca s OcÚ
13. 5. - 21. 5. – plavecký výcvik v spolupráci s MŠ
23. 6. – Záverečný koncert ZUŠ
24. 6. 2016 – Športová olympiáda, Školská nocovačka

 Kultúrne podujatia pre deti:
 výchovný koncert ,, Simsalala „- detské piesne,

 Súťaže :
 internetová výtvarná súťaž Svet očami detí
 zrealizovali sme školské kolo literárnej súťaže v prednese poézie a prózy

Hviezdoslavov Kubín
 zrealizovanie školského kolo súťaže v sólovom speve Slávik Slovenska nám

znemožnili zdravotné problémy žiakov
 zber papiera, batérií,
 matematické súťaže: “Maksík”, “Matematický klokan,”
 Pexesový kráľ,
 súťaž o najkrajšiu tekvičku, výtvory z prírodnín

 Besedy a stretnutia:
 beseda s členmi PZ - DOV, ochrana zdravia a majetku
 Knižný detektív - vzájomné prezentovanie prečítanej knihy výtvarnou, či ústnou
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formou - beseda o knihe
 Beseda s členmi Hasičského zboru SR
 Besedy so zamestnancami Štátnychlesov SR

 Exkurzie a výlety:
 Škola v prírode Kollárová – Ostrý Grúň - návšteva sklárskej umeleckej dielne plné

tajomného umenia prepleteného množstvom silných emotívnych dojmov
 Planetárium – Žiar nad Hronom

Podrobný popis jednotlivých aktivít tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

Spolupráca MŠ so ZŠ
Každoročne sa snažíme o prehĺbenie spolupráce ZŠ a MŠ. Aj v tomto školskom roku sa deti
z MŠ a ZŠ vzájomne navštevovali, realizovali spoločne mnohé akcie. Naši malí umelci
navštevujúci ZUŠ si dokonca pre kamarátov z MŠ pripravili koncert.

Prehľad jednotlivých spoločných aktivít

priebežne Cieľavedomou spoluprácou základnej školy s materskou školou vytvoriť plynulý prechod od
hravej činnosti k systematickej práci v škole

november
marec

Spoluprácou pri diagnostike detí predchádzať problémom a podporovať rozvíjanie nadania
a talentu detí z MŠ
- čítaním našim najmladším kamarátom rozvíjať predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť detí,
vytvárať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre

október Spoločná jesenná akcia – farebný týždeň
Strašidelný večer, lampiónový sprievod

október, máj Spoločná návšteva krátkych divadelných predstavení v MŠ
jeseň, jar Spoločná vychádzka do prírody, odovzdávanie poznatkov v starostlivosti o životné prostredie
december Zachovávanie zvykov a tradícií - LUCIE

Spoločná Vianočná besiedka
zimné mesiace Staráme sa o zvieratká ( zhotovenie kŕmidiel pre vtáčikov a kŕmenie zvieratiek v spolupráci

s rodičmi a poľovníkmi
január Súťaž o najkrajšieho snehuliaka

Návšteva detí v 1. ročníku
február Spoločný karneval
marec V krajine rozprávok - čítanie v MŠ

Zachovávanie zvykov a tradícií - VYNÁŠANIE MORENY
Maľovanie, frotážovanie vajíčok ( burza)

apríl Zápis do 1.ročníka v spolupráci s MŠ
Dopravné hry na ihrisku v obci

máj Zachovávanie zvykov a tradícií - STAVANIE MÁJA
Besiedka pre naše mamičky

jún Spoločná oslava MDD

X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 vzdelávací projekt Integrované tematické vyučovanie (ITV) - vzdelávanie pre 21.
storočie (v triedach vytvárame podmienky pre efektívne učenie, učíme deti,
aby poznatky chápali v súvislostiach, objavné vyučovanie cez vlastný zážitok,
rešpektujeme, že každý sa učí iným spôsobom - rozvoj 8 druhov inteligencií)

 Škola priateľská k deťom (ŠPD) - celoročným zapájaním do aktivít súvisiacich



[Zadajte text]

13

s právami dieťaťa a prispievaním do zbierok UNICEF sme sa stali ŠPD
 Škola podporujúca zdravie - propagácia zdravého spôsobu života
 projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ - modernizácia vyučovania

prostredníctvom IKT
 Záložka do knihy spája školy - Medzinárodný projekt na podporu čítania a

vytvárania priateľských vzťahov medzi deťmi a školami prostredníctvom výmeny
záložiek do kníh, ktorý pripravuje Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s
Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Tento
projekt prináša originálne podujatia a motivácia k čítaniu prekračuje hranice
Slovenska.

 Čítajme si - cieľom projektu je pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať
na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským
maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou
projektu je pani Oľga Feldeková,

 Svetový deň jazykov
 Moja prvá škola KOZMIX - je brána do sveta digitálneho vzdelávania pre žiakov

1. stupňa základnej školy, kladie základy pre celoživotné učenie, získavanie funkčnej
gramotnosti a poznávanie základných vzťahov a súvislostí, ktoré umožnia dieťaťu
orientovať sa v okolitom svete. KOZMIX je zábavná forma vzdelávania, ktoré je
moderné a efektívne. Je vhodným doplnkom domáceho učenia a uspokojí
aj najzvedavejších žiakov. Ak rodič chce, aby sa deti na počítači alebo tablete nielen
hrali, ale aj učili, portál KOZMIX je tým pravým prostriedkom na domáce
vzdelávanie. Okrem zmysluplného obsahu tu rodič nájde nástroje na kontrolu práce
svojho dieťaťa doma a v škole. Na portáli je možné nájsť množstvo lekcií a materiálov,
ktoré priamo korešpondujú so Štátnym vzdelávacím programom a množstvo ďalších
materiálov,

 Vyčistíme si Slovensko
 K interaktívnej tabuli QOMO a notebooku Lenovo, ktoré sme získali zapojením sa do

projektu AMV sme získali ďalšiu interaktívnu tabuľu a notebook Lenovo – z projektu
DIGIŠKOLA

 Zapojením sa do projektu “Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Nové
trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka v ZŠ ” (ENGLISH ONE) sme získali
didaktické prostriedky na výučbu angličtiny pre učiteľa aj žiakov:

- metodické príručky pre učiteľa
- digitálny vzdelávací obsah pre predmet ANJ
- digitálny vzdelávací obsah pre predmet MAT v anglickom jazyku
- sada pracovných listov pre každý ročník - pre 17 žiakov

 Zapojením sa do projektu “Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť -
Zvýšenei kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy” sme získali sady
pomôcok na:

- pohybové hry - FRISBEE (sada)
- športové hry - KUŽELE (sada), ROPE SKIPPING
- individuálne športy - SADA PREKÁŽOK, GUMOVÝ ODRÁŽAČ, FIT

LOPTA
- plávanie a príroda - PLAVECKÝ SLÍŽ, SLACKLINE (naťahovacia

guma na rovnováhu), SLIDEBOARD (trenažér)
- gymnastika a estetická aktivita - OVERBALL, DYNA- BAND

(naťahovací gumený pás), CD S HUDBOU, ŽINENKA, DIAGNOSTIKA.
 OBNOV SI JEDÁLEŇ - grantový program Nadácie Renáty Zmajkovičovej na
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podporu zlepšenia kultúry stravovania, vďaka ktorému sme vyzbierali 297€. Použili
sme ich na nákup nových umývadiel, vodovodných batérií, výmenu obkladu -
kulirplast, garníže, primalex. Práce boli zabezpečenéé bezodplatnou výpomocou.

 Školské mlieko
 Školské ovocie – ide o pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo

vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl
 Veselé zúbky - prostredníctvom IKT techniky sme sa zapojili do projektu, v ktorom

deti získali poznatky a zručnosti týkajúce sa zubnej hygieny
 Mliečny projekt – TAMI - aj zbieraním vrchnáčikov z jogurtov TAMI, sme

podporovali zdravé stravovanie detí.

XI. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Triedy Učebne Iné priestory
3 PC Kabinet s učeb. a šport. pomôckami WC pre chlapcov

Interaktívna Zborovňa Chodba so skrinkami
Herňa (ŠKD) Riaditeľňa, kancelária Chodba so skrinkami

WC pre dievčatá ŠJ
WC učiteľ Školský areál

Školský klub detí (ŠKD)

Hlavnými cieľmi výchovy v ŠKD sú rozvoj schopností, osvojenie vedomostí a návykov,
získanie skúseností a sformovanie charakteru žiaka.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania pomáha odstraňovať
a kompenzovať zaťaženie detí z vyučovania. Prioritou je relaxácia a aktívny pohyb.

ŠKD rešpektuje psychohygienu dieťaťa, v každej záujmovej činnosti sa účinne rozvíja
celá osobnosť dieťaťa. Práca pedagóga v ŠKD tvorí medzistupeň medzi vyučovaním v škole
a výchovou v rodine. ŠKD a ZŠ úzko spolupracujú v mnohých aktivitách.

ŠKD je zameraný na nasledovné činnosti :

 oddychová a rekreačná: odstraňovanie psychickej únavy, pestovanie sebadisciplíny,
otužovanie a upevňovanie zdravia
 vychádzkami do blízkeho okolia a prírody,
 relaxačnými hrami, pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu,
 stolovými a tematickými hrami, vhodnými pohybovými hrami,
 hrami podľa vlastného výberu detí s cieľom individuálnej sebarealizácie

 záujmová: prispieva k uspokojovaniu detských potrieb, k rozvíjaniu ich schopností
a zručností formou , rozhovoru, názorných ukážok, hier a súťaží

 príprava na vyučovanie: významnou činnosťou ŠKD je príprava na vyučovanie,
pri ktorej si deti osvojujú správny spôsob učenia. Príprava na vyučovanie poskytuje
deťom možnosť vypracovať si domáce úlohy a formou didaktických hier si upevňovať
vedomosti získané na vyučovaní.
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Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD prebieha v jednom oddelení podľa týždenných
plánov, v ktorých sa rešpektujú individuálne záujmy dieťaťa, princíp dobrovoľnosti,
príťažlivosti a práv dieťaťa. Miestnosť ŠKD sa využíva aj počas vyučovania napr.
na precvičovanie posilňovacích cvikov na rebrinách a iné cvičenia, hry a aktivity žiakov.

XII. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v
ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania

zlepšiť vrátane návrhov opatrení (SWOT analýza)

Silné stránky školy (Strenghts):

 kvalitný výchovno-vzdelávací proces zabezpečovaný kvalifikovanými pedagogickými
zamestnancami ( celkový priemer prospechu žiakov je 1,2)

 snaha učiteľov odborne rásť prostredníctvom ďalšieho vzdelávania
 realizácia triednických hodín formou ranných komunít, zameraných na celkový rozvoj

osobnosti dieťaťa - s dôrazom na rozvoj gramotnosti, komunikačných i sociálnych
zručností a všeobecného rozhľadu - spojenie školy s reálnym životom

 dobrá spolupráca ZŠ a MŠ
 orientácia na vyučovanie cudzích jazykov - anglický jazyk od 1. ročníka,
 fungujúci ŠKD
 zapájanie sa do projektov
 menší počet žiakov v triedach – možnosť individuálnej práce so žiakmi
 priama činnosť asistenta učiteľa a logopéda vo výchovno-vzdelávacom procese
 úzka spolupráca s odborníkmi z CPPPAP Prievidza
 ponuka záujmových krúžkov
 dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie, neobmedzený prístup k internetu

vo všetkých učebniach, možnosť využívania kopírky, interaktívnych tabúľ
 školská knižnica
 vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou
 počítačová gramotnosť pedagógov
 multifunkčné ihrisko
 prezentácia školy na webe
 dobrá spolupráca s väčšinou rodičov našej školy, zriaďovateľom, RZ, RŠ

Slabé stránky školy ( Weaknesses):

 staršie PC, chýba správca siete
 ZŠ nemá vnútornú telocvičňu
 obmedzené finančné zdroje na rozvoj školy
 čiastočne nevyhovujúci esteticky stav budovy a šk. dvora

Návrh opatrení
 Vďaka aktívnej pomoci rodičov a obyvateľov obce Liešťany sa nám podarilo uspieť

v súťaži EKOHRA. V spolupráci vedením obce, ktorá nám pomohla s dofinancovaním
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projektu sa nám podarilo vybudovať multifunkčné ihrisko pre deti. Nie je len náhradou
za telocvičňu, ktorá nám chýbala, ale ponúka nám predovšetkým možnosť bezpečného
pohybu na čerstvom vzduchu.

 Našou snahou bude sledovať rôzne granty a podľa možností hlavne v spolupráci
s rodičmi sa do nich zapájať, aby sme získali čo najviac finančných prostriedkov
na zatraktívnenie školy a zefektívnenie vyučovacieho procesu.

 V spolupráci s RZ, RŠ a obcou Liešťany sa pokúsime pre žiakov získať do užívania
priestory v budove školy (súčasné fitnes), ktoré by mohli škole slúžiť ako telocvičňa.

Príležitosti (Oprtunities)
– to, čo by nám mohlo pomôcť, čo by sme mohli využiť

 možnosť vzdelávania sa pedagogických zamestnancov, možnosť zvyšovania svojej
odbornosti - vykonanie prvej a druhej atestácie

 vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka - nadviazanie na výučbu ANJ už v MŠ
 spolupráca so Súkromnou základnou umeleckou školou v Prievidzi - v hudobnom,

výtvarnom i tanečnom odbore
 zviditeľňovanie školy - pravidelná aktualizácia webstránky školy, príprava kultúrnych

podujatí pre verejnosť, prezentácia našej práce na verejnosti napr. formou školských
novín

 spolupráca s aktívnymi rodičmi, akcie pre rodičov a verejnosť
 zapájanie sa a získavanie financií z grantov
 využívanie fitnescentra ako náhradu teločvične

Ohrozenia ( Threats)

 zmena legislatívy, napr. zákona o financovaní škôl (nie na žiaka, ale na triedu),
 nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku školy ,
 zvyšujúca sa administratíva a byrokracia vo výchovno-vzdelávacej práci,
 demografický vývoj obyvateľstva má tendenciu s klesajúcim počtom žiakov,
 racionalizačné opatrenia,
 neobjektívnosť niektorých rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania,
 strata podpory vedenia obce,
 zvyšujúce sa finančné zaťaženie rodičov – zvyšovanie poplatkov,
 Fluktuácia rodičov - zmena bydliska kvôli práci

XIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania
a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť

prijímania na ďalšie štúdium

V dňoch 26. 1. a 27. 1. 2016 bola v ZŠ vykonaná komplexná inšpekcia zameraná
na zistenie stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy
a vzdelávanie v ZŠ. Zo záverov vyplýva, že

“Silnou stránkou školy bola oblasť klímy a kultúry školy, ktorá podporovala všestranný
rozvoj žiaov v škole a zapájaním žiakov do súťaží, projektov, záujmovej činnosti, kultúrno-
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spoločenských a športových aktivít. K pozitívam patrila oblasť pedagogického riadenia
s vypracovanými vnútornými predpismi. Škola realizovala výchovu a vzdelávanie podľa
ŠkVP a inovovaného ŠkVP s názvom “ V deťoch je múdrosť vesmíru i celá krása sveta,”
v súlade s ustanoveniami školského zákona. Kontrolný systém bol plánovaný a zameraný
na hodnotenie výsledkov žiakov a zamestnancov školy. Priestorové a materiálno-technické
zabezpečenie školy umožňovali realizovať ciele školy, chýbajúcu telocvičňu v zimnom
období nahradila miestnosť na cvičenie v škole a vybudovaný nový športový areál. Vybavenie
učebnicami, učebnými pomôckami a didaktickou technikou bolo primerané. Priestory školy
boli čisté, esteticky upravené, účelne využívané. Ročný plán kontinuálneho vzdelávania
vychádzal z potrieb školy a dokladoval podporu odborného rastu pedagogických
zamestnancov. Poradenskú komunikáciu smerom k rodičom a žiakom zabezpečovala
riaditeľka školy. Škola mala vydaný školský poriadok v zmysle školského zákona
a realizovala aktívnu ochranu predchádzania sociálno-patologických javov a riešenia ich
príznakov prostredníctvom systémových preventívnych aktivít a vlastných podujatí v rámci
organizovanej rannej “Komunity.”

Zlepšenie si vyžaduje skvalitnenie vypracovanie finančnej gramotnosti v zmysle ďalšieho
vzdelávania pedagogických zamestnancov na finančnú gramotnosť a kontrolná činnosť
riaditeľky školy zameraná na dokumentáciu triednych kníh. K negatívam patrilo
nezabezpečenie preukázateľného monitoringu výskytu sociálno-patologických javov v škole.”

Naša základná škola úspešne pripravuje žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Výchovno - vzdelávacia činnosť sa riadi ŠkVP, plánom práce školy na školský rok 2015/2016,
plánom práce metodického združenia, konkrétne rozpracovanými mesačnými plánmi
a rozdelením úloh medzi jednotlivých zamestnancov.

Školský vzdelávací program je vypracovaný podľa ISCED I tak, aby predovšetkým
kvalitne napĺňal vzdelávacie ciele a kompetencie uvedené v Štátnom vzdelávacom programe.
Doplnením vyučovacích hodín cudzieho jazyka už od 1.ročníka rozvíjame jazykové zručnosti
detí prihliadajúc na to, že sa najlepšie vyvíjajú od útleho veku, nadväzne na MŠ. Zároveň sme
využívali aktuálne možnosti školy a regiónu a nabádali rodičov a žiakov ku spolupráci,
vnímali a podľa možností rešpektovali ich návrhy a požiadavky.

Výchovno- vzdelávacie ciele sme plnili s prihliadaním na špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby (ŠVVP) detí, objektívnym hodnotením individuálnych vedomostí,
schopností a zručností sme prispievali k pozitívnemu sebahodnoteniu a sebaponímaniu detí.

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytnúť im, ale aj rodičom
spätnú väzbu o tom, ako zvládli danú problematiku, aké pokroky dosiahli, i v čom majú
nedostatky. Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia je povzbudenie, motivácia žiakov k
ďalšiemu vzdelávaniu a sebazdokonaľovaniu, ale i návod, ako postupovať pri odstraňovaní
nedostatkov. Klasifikácia je prepojená so slovným hodnotením (ústnym alebo písomným).
Slovné hodnotenie, alebo tzv. "Obrázkové vysvedčenie" je aj obľúbeným doplnením
klasického vysvedčenia.

Vytváraním mozgovokompatibilného prostredia a rodinnej klímy sme vytvárali
podmienky na efektívny proces osvojovania všeobecného vzdelania, smerujúceho
k celoživotnému vzdelávaniu, ale aj k praktickému využívaniu osvojených vedomostí,
zručností, schopností, návykov a skúseností v praktickom živote. Usilujeme sa o všestranný
rozvoj osobnosti každého žiaka, na základe pochopenia a prijatia všeobecných platných
mravných noriem práv dieťaťa, s dôrazom na zdravý životný štýl a zmysluplné využívanie
voľného času žiakov.

Samozrejmou súčasťou vyučovania je využívanie dostupných moderných informačno-
komunikačných technológií, ktorá plynule nadväzuje na získané komunikačné zručnosti,
schopnosti a vedomosti, vštepované žiakom.
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XIV. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov sú dodržiavané
a v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom školy. Správne zostavený rozvrh hodín je
hlavným predpokladom prevencie nadmerného preťažovania žiakov.

Jednotlivé činnosti na hodinách sú cieľavedome systematicky organizované tak, aby sa
vytvoril zmysluplný celok, pri ktorom sa strieda práca a odpočinok

Veľká prestávka sa využíva na pohyb detí na čerstvom vzduchu a jednoduché
pohybové aktivity, ktoré prispievajú k efektívnosti vyučovania. Prosociálnymi aktivitami,
hrami a rozhovormi a inými aktivitami vytvárame v triedach priaznivú sociálno –
emocionálnu klímu a pozitívne medziľudské vzťahy, čím sa u detí utvára základ duševného
zdravia a emocionálna stabilita.

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového útvaru Počet detí Vedúci

Pohybobo - relaxačný krúžok 23 PaedDr. D. Cigániková

Nevarené nepečené 27 PaedDr. D. Cigániková

Okrem záujmovej činnosti v krúžkoch mali deti našej ZŠ s MŠ možnosť rozvíjať svoj talent
aj v hudonom, tanečnom a výtvarnom odbore SZUŠ so sídlom v Prievidzi.

Výtvarný
odbor

Tanečný
odbor

Hudobný odbor
Odbor ZUŠ Sopránová

zobcová
flauta

Klavír Gitara Husle

Počet detí z MŠ 6 16 5 0 0 1
Počet detí zo ZŠ 19 15 21 9 10 3

Spolu 25 31 26 9 10 4
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XV. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
* (normatívne finančné prostriedky): PK- podľa stavu žiakov k 15.9.2015 schválený
rozpočet na finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
* (nenormatívne -účelové - finančné prostriedky):

 príspevky na žiakov zo SZP - dotácia z ÚPSVaR na školské potreby a na stravu
pre žiakov zo SZP

 doprava žiakov z obce Nevidzany a Temeš
 vzdelávacie poukazy - zo štátneho rozpočtu na záujmové vzdelávanie pre jedného

žiaka základnej školy.- vydaných - 30, prijatých - 34 vzdelávacích poukazov. Finančné
prostriedky boli využité na odmeny vedúcim záujmových útvarov.

2. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa
finančných aktivít:

 Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Liešťany zabezpečilo v šk.roku 2015/2016:

- poplatok za webstránku ZŠ s MŠ,
- Mikulášske balíčky,
- odmeny na karneval,
- Divadelné prestavenie.

2015/2016 PK
spolu

PKZŠ Asi
sten

t

ŠvP Kn
ihy

PKM
Š

SZP HN- HN
pom.

PK
doprav.

VP OK
spolu

mesiac strav
a

9. 3952.8 3857 46 49.8 8585.21
10. 3917 3857 60 9357.07
11. 13978 12294 816 107 73 304 384 9011.23
12. 5278 5315 -37 10368.81

31.12. -
1771.14 -936.58

-
775.56 -59 -1.63

Zostatok
2015 1798.14 963.58 775.56 59
1. 4624 4624 8459.13
2.

7750 4624
300
0 126

8459.14

3. 12007.6 10441 814 19 16.6 321 396 10640.88
4. 6841 6563 218 60 11236.32
5. 7576.2 6563 814 199.2 8952.43
6.

6623 6563
-

300 39 321
9599.45

7. 6595 6563 32 9331.83
8. 6630 6563 47 20 8459.14
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XVI. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na
príslušný školský rok

Cieľom našej školy je vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť
a zdôvodniť svoje názory, získal základ najdôležitejších poznatkov z prírodovedných
a spoločenských vied a dokáže sa vyjadrovať v materinskom jazyku ústne i písomne a bol
vedený k úcte k životu a ku všetkému, čo vytvorila ľudská spoločnosť, k rodnej obci
k regiónu a k vlasti.

Viesť proces edukácie tak, aby deti dokázali:
 socializovať sa v škole, rodine, spoločnosti
 celoživotne a iniciatívne sa vzdelávať
 asertívne komunikovať v rodnom i v cudzom jazyku
 vidieť a vedieť prežívať krásu súčasnosti i minulosti
 žiť zdravým štýlom života
 reálne zhodnotiť svoje možnosti na trhu práce.

Úlohou učiteľa je teda:

 efektívne plniť ciele výchovy a vzdelávania §4 Zákona o výchove a vzdelávaní
č. 245/2008 (Školský zákon)

 zvýšiť účasť rodičov na dianí v škole a spoluprácu s MŠ, podpora a spolupráca
s vedením školy

 zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov diferencovaným prístupom k talentovaným,
slabo prospievajúcim žiakom a k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami:

 odhaliť nadané deti a venovať im mimoriadnu pozornosť v ich individuálnom rozvoji,
i v príprave na súťaže a olympiády

 zdokonaľovať samostatné a dôsledné čítanie s porozumením. Pestovať schopnosť
pracovať s textom, rozvíjať vlastnú tvorbu, komunikačné schopnosti, individuálne
štúdium

 venovať pozornosť písomnému prejavu žiakov, priebežne kontrolovať estetickú
úroveň písomností

 do vyučovacieho procesu zavádzať nové, inovatívne netradičné metódy a formy
 vyučovania a využívania rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie

ako aj miesto vyučovania (knižnica, náučný chodník)
 individualizovať vyučovací proces – vytvárať vhodné podmienky všetkým žiakom
 poskytovať všetkým žiakom dostatok podnetov v rámci základného vzdelania

k rozvoju všetkých ich kľúčových kompetencií novými modernými metódami
a formami

 vzbudzovať u žiakov záujem samostatne a zodpovedne poznávať, prežívať a tvoriť
v prostredí školy i mimo nej

 podporovať rozvoj zdravého životného štýlu a pohybových schopností žiakov
v školských i mimoškolských aktivitách

 vštepovať žiakom toleranciu a humánne myslenie, úctu k tradíciám a národnému
i celosvetovému dedičstvu

 rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov
- v materinskom jazyku
- v cudzom jazyku
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- v informačných a komunikačných technológiách
- v sociálnych vzťahoch

 využívanie informačných technológií vo výučbe a domácej príprave
 rozvíjanie národného povedomia, čitateľskej gramotnosti
 zapájanie sa do projektov
 naďalej spolupracovať s rodičmi a inými organizáciami a inštitúciami
 získavať finančné prostriedky na obnovu a modernizáciu školy
 upevňovanie hygienických návykov
 utužovanie vzťahov medzi žiakmi
 upevňovanie samoobslužných návykov
 pestovanie lásky k prírode, histórii a spoločenskému prostrediu okolo nás – ochrana

životného prostredia
 obohacovanie žiakov o nové poznatky a vedomosti hravou, zábavnou formou
 rozvíjanie pozitívnych, vôľových vlastností, odstraňovanie zlozvyky a sklonov

k agresivite
 rozvíjanie výnimočných schopností a nadania detí, podporovanie talentu
 individuálny prístup k deťom s poruchami správania a slabším prospechom
 vytváranie estetického prostredia
 štúdium odbornej literatúry
 vychovávanie v duchu humanizmu
 predchádzanie všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu
 dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
 efektívne využívanie voľného času detí, s dôrazom na ochranu zdravia a dostatok

pohybovej aktivity
 zefektívnenie práce s interaktívnou tabuľou - modernizácia vyučovania.

XVII. Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom
a rodičom

1. Spolupráca školy s rodičmi

Záujem o dianie a problémy v ZŠ prejavuje RŠ aj RZ. Pomáhajú aj pri riešení problémov
ZŠ, ktoré vznikajú hlavne poklesom detí v ZŠ, a to nielen tým, že demografická krivka klesá,
ale aj napriek snahe stabilizovať situáciu a vzťahy v ZŠ, niektorí rodičia ZŠ nedôverujú. ZŠ sa
tak prvýkrát za obdobie jej dlhej histórie dostala do finančných problémov, ktorých riešenie
stojí pred nami.

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Liešťany sa aktívne podieľa na organizácií
rodičovských stretnutí a na príprave rôznych spoločných aktivít, nielen pre deti.

2. Poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom
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Naša ZŠ spolupracuje s CPPPaP v Prievidzi, ktoré poskytuje prostredníctvom
špeciálnych pedagógov a psychológov odbornú starostlivosť žiakom, ktorí to potrebujú -
diagnostikovanie, odporúčania pre pedagógov i rodičov, pokyny k metodickým postupom
a hodnoteniu, ktoré treba pri práci s jednotlivými deťmi rešpektovať.

Rovnaké služby poskytuje našim žiakom ZŠ aj CŠPP v Prievidzi
Veľkým pozitívom našej ZŠ s MŠ je poskytovanie logopedickej reedukácie a školskej

intervencie priamo v budove ZŠ, ktoré je našim deťom poskytované v spolupráci s SCŠPP
Zemianske Kostoľany. Žiakom našej ZŠ i MŠ je poskytnutá logopedickú starostlivosť
a zároveň komplexná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika, rediagnostika,
terapia, starostlivosť o integrované deti, výborná spolupráca so ZŠ, ale aj školská, i spätná
väzba pre rodičov.

3. Spolupráca školy a verejnosti

Naša ZŠ s MŠ má snahu rozvíjať a prehlbovať aj spoluprácu s verejnosťou . Má záujem
podieľať sa na kultúrnom živote obce - udržiavať regionálne zvyky a tradície ako Mikuláš,
Lucie, Vynášanie Moreny, Stavanie mája, ale aj pripravovať kultúrne programy na rôzne
príležitosti - uvítanie detí do života, program pre darcov krvi, dôchodcov, program ku dňu
matiek, MDD, v spolupráci s RZ pomôcť rodičom pri zmysluplnom využívaní voľného času
detí aj počas letných prázdnin.

V Liešťanoch 2.septembra 2016 Mgr. Katarína Hološková

Použité skratky:
ŠVVP - špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby
CPPPaP - centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
CŠPP - centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
PŠD - povinná školská dochádzka
ETV - etická výchova
NBV - náboženská výchova
DOV- dopravná výchova
SČK - Slovenský červený kríž
ŠKD - školský klub detí (školská družina)
ŠPD - škola priateľská k deťom
IKT- informačné a komunikačné technológie
ŠVP - Štátny vzdelávací program = záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele
vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať
ŠkVP - školský vzdelávací program - vypracuje každá ZŠ konkrétne na jej podmienky
PK - prenesené kompetencie
OK - originálne kompetencie
SZP - príspevok na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
HN - príspevok pre deti s rodiny v hmotnej núdzi
Vl.P. - vlastné príjmy
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