Základná škola Betliar, Železničná 156,

049 21 Betliar

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--

Hodnotiaca správa hlavných úloh

Šk. rok 2014/2015

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Farkašovská

Počet žiakov : 9

1. roč. - 4
2. roč. - 0
3. roč.- 3
4. roč.- 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Počet ŠKD : 1 oddelenie -9 žiakov

Chlapcov: 4
Dievčat: 5
Rómov:
2

ŠJ: 9 žiakov

Personálne obsadenie : Riaditeľ- učiteľ :

Mgr. Ľudmila Farkašovská

Vychovávateľ ŠKD:

Bc.Vladimíra Urbanová

Nepedagogický zamestnanec : Svetluša Bayerová

Počet vymeškaných vyučovacích hodín :

1. ročník 3. ročník 4. ročník -

399
229
271

h osprv.
h osprv.
h osprv.

d=99,75
d= 76,33
d= 135,5, 6 neosprv. N.Ďuráková d=0,66

Pochvala za dochádzku : M. Kaňúr, A.Horňáková, V.Szilardi

Spolu : 899h d=99,75

neospravedlnené : 6 h

Prospech žiakov : Prospeli : 8
Neprospeli : 1 S.Hricková 1. roč.

Povinne voliteľný predmet :

Etická výchova

– Mgr. Ľ. Farkašovská -9žiakov

Záujmová činnosť : Športový krúžok–Bc.V.Urbanová - 9 žiakov

Žiaci v starostlivosti Špeciálno-pedagogickej poradne
Nikola Ďuráková , Sophia Hricková

Prevádzka školy bola plynulá. Riaditeľské voľno bolo udelené 20.2.z prevádzkových
dôvodov so súhlasom zriaďovateľa./chrípkové voľno pred jarnými prázdninami/
Slávnostné otvorenie školského roka bolo 2.9.v priestoroch školy .Všetci žiaci školy
navštevovali povinne voliteľný predmet Etickú výchovu, náboženská výchova sa
nevyučovala. Rovnako všetci navštevovali ŠKD a stravovali sa v ŠJ .Zriaďovateľ určil
poplatok za čiastočnú úhradu v šk. zariadení na 3€ a 0,30 € za každý obed .Všetci žiaci dostali
šk. potreby bezplatne, nakoľko viac ako 50 % rodičov je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
.Záujmová činnosť bola prevádzaná športovými aktivitami v rámci športového krúžku , ktorý
viedla Bc.V.Urbanová. Športové aktivity sa prevádzali v škole , na detskom ihrisku pri
Kultúrnom dome a multifunkčnom ihrisku .Pokračovali sme v projektoch Adamko- hravo,
zdravo , ktorý nás učí zdravému životnému štýlu, čítali sme časopis Zornička pre
rozširovanie čitateľskej gramotnosti a tiež využívali knihy školskej knižnice. , Bezpečne
s Bezpečkom sme sa správali na ceste a absolvovali vyučovanie na Detskom dopravnom
ihrisku v Rožňave. Enviromentálne aktivity sa stali našou neoddeliteľnou súčasťou ,
monitorovali sme hniezdo bociana bieleho, pokračovali sme vo výchove separácie odpadu,
starali sa o školské miniarborétum a kvetinovú výzdobu, pripomenuli sme si Sv. deň vody
20.3., Deň narcisov 27.3.,Deň Zeme 22.4. Zriaďovateľ z bezpečnostných dôvodov previedol
orez aj výrub stromov na šk. dvore. Kultúrne poukazy sme využili na vstupné do OKC
Actores na divadelné predstavenie a na MDD v Tašíkove v Gemerskom osvetovom stredisku.
Mgr. Lorinčík predstavil žiakom Projekt Slnko s novým ďalekohľadom. Pripravili sme 2
Akadémie pre rodičov a starých rodičov v Kultúrnom dome/ 21.10.okresné zasadnutie
seniorov, 23.10. obecné zasadnutie/, pravidelne sme vystupovali v rozhlasových reláciách , na
oslavách v obci /Deň víťazstva, SNP, oslobodenie obce/ prispievali do obecných novín.

Aktívne sme sa zapájali do kultúrno-spoločenského života v obci, o ktorej bola vydaná
monografia . Pokračovali sme v projekte Školské mlieko a ovocie v spolupráci so ŠJ
v Gem.Polome.
Kreatívnosť žiakov sme využívali v projektovom vyučovaní prostredníctvo interaktívnej
tabule , práce žiakov sme vystavovali v Kultúrnom dome a v ZŠ .IKT sme využívali na
dopĺňanie a spestrenie vyučovania . Nahrávky rozprávok a detských pesničiek spríjemňovali
žiakom pobyt v ŠKD najmä počas nepriaznivého počasia a boli súčasťou žiackych kultúrnych
vystúpení .
V škole sa uskutočnili tradičné akcie ako každoročne . Športovo- zábavné dopoludnie pri
príležitosti MDD / 30.5./ sa zrealizovalo v Kultúrnom dome a okolí.
.
27.1.2015 sa uskutočnil Deň otvorených dverí ZŠ a zápis do 1. ročníka. Namiesto
Karnevalu bolo stretnutie strašidiel 1.4. , posedenie pod jedličkou, recitačná a spevácka súťaž
, kvíz o obci, envirokvíz , prváci čítali v MŠ rozprávky. Pracovné porady sa konali pravidelne
každý utorok v novom mesiaci, zápisy sú vedené v zošite zápisníc ako aj z PR a RZ.
Spoluprácu s MŠ môžeme hodnotiť ako v minulom šk. roku na priemernú úroveň, so
zriaďovateľom za vzornú a s rodičmi za dobrú.
Tradičné slávnostné prijatie starostom obce sa v obradnom duchu uskutočnilo vo volebnej
miestnosti Kultúrneho domu 30.6. sa lúčili so štvrtáčkami Nikolou Ďurákovou a Danielou
Špinerovou .
Slávnostné odovzdávanie vysvedčení 30.6. , hodnotenie výsledkov šk. roka vo
vyzdobenej triede urobilo záverečnú bodku za celoročnou prácou.
Celkove môžeme hodnotiť školský rok za veľmi náročný ,ale sme nezaznamenali vážnejšie
havarijné prekážky. Prevádzku školy komplikovali odstávky el. prúdu v Gemerskej Polome ,
preto ŠJ nevarila. /I napriek rôznym komplikáciám sa nám podarilo splniť hlavné úlohy
plánu práce a stále máme rezervy do budúceho šk,. roka.
.
Počas hlavných prázdnin sú naplánované malé rekonštrukčné práce a hĺbkové
upratovanie .Pedag.zamestanaci sa budú pripravovať na inovovaný ŠkVP podľa usmernenia
ŠPÚ v Bratislave.
Odmenení žiaci : /diplom, vecné ceny/
1. ročník - výborný prospech a správanie G.Szantó
- vzorná dochádzka
M.Kaňúr
3. ročník: - vzorná dochádzka

V Betliari 3.7.2015

A.Horňáková
V.Szilardi

