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■ Rada školy, Rodičovské združenie, Predmetové komisie, Metodické združenie :

      Rada školy sa stretávala pravidelne štyri krát v školskom roku pod vedením 
RNDr. Ciglianovej učiteľky našej školy. Spolupráca s RŠ je na veľmi dobrej úrovni. 
     Efektívnymi poradnými orgánmi sú aj predmetové komisie a metodické združenia, ktoré sa pravidelne stretávajú a riešia výchovno-vzdelávacie problémy v jednotlivých predmetoch. V šk. roku 2007/08 pracovali na škole tri metodické združenia /MZ 1. a 2. ročníka, MZ 3. a 4. ročníka, MZ ŠKD/ a osem predmetových komisií /PK Slovenského jazyka a literatúry, PK Cudzích jazykov, PK Matematiky a Informatiky, PK prírodovedných predmetov, PK výchovných predmetov, PK Telesnej výchovy, PK Dejepisu a Občianskej výchovy, PK Triednych učiteľov/.
     Rada rodičov sa stretáva pravidelne štyri krát v roku. Predsedom Rodičovského združenia je Ing. Harbuľák Radoslav. RZ je činnosti školy nápomocné, rieši vecné problémy školy, realizáciou občianskeho združenia pri RZ získali finančné prostriedky na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu.


■ Štatistické údaje o základnej škole k 30.06.2008 :
 
- počet všetkých tried ZŠ spolu : 23	  z toho 	         v 1. – 4. roč. : 11
      							         v 5. – 9. roč. : 12
     počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 624   z toho 	         v 1. – 4. roč. : 279
      							         v 5. – 9. roč. : 345
- špeciálnych tried      :  0		                     v nich počet žiakov : 0
- nultého ročníka         : 0		                     v nich počet žiakov : 0
- počet oddelení ŠKD :  6		                     v nich počet žiakov : 180
- počet integrovaných žiakov v bežných triedach :                                   5
- počet žiakov v hmotnej núdzi z celkového počtu žiakov ZŠ : 	        39
- počet zapísaných žiakov 1. ročníka k 15.9.2007 :	     		        69
- počet odkladov k 15.9.2007 :					         9
- počet žiakov, ktorí prešli na inú školu :				        12
- počet žiakov, ktorí nastúpili do 1. roč. k 15.9.2007		        60                          

■ Štatistické výsledky koncoročnej klasifikácie :

- počet vymeškaných hodín spolu za celý rok : 63 003	priemer na žiaka : 100,96
- z toho neospravedlnených hodín za celý rok : 94		priemer na žiaka: 0,15
- počet znížených známok zo správania :  2. stupňa : 7		3. stupňa : 0	
                                                                   4. stupňa : 0	
- počet udelených pokarhaní riaditeľom školy : 10		
	                  pochvál riaditeľom školy    : 53
- počet prospievajúcich žiakov spolu    : 600			
- neprospievajúcich spolu                      : 3
- počet neklasifikovaných žiakov spolu : 21	
- počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami : 59	
- Výsledky externého merania MONITOR 9 :
     % úspešnost z Matematiky		           : 61,5%
     % úspešnost zo Slovenského jazyka a literatúry : 56,7%

-   Priemerná známka z matematiky a Slovenského jazyka a literatúry podľa    
    ročníkov:
                     Matematika							SJaL
    2. roč.	1,41					1,37	
    3. roč.	1,44					1,52
    4. roč.	1,70					1,73
    5. roč.	2,13					2,20
    6. roč.	2,29					1,98
    7. roč. 	2,52					2,76
    8. roč.	2,29					2,05
    9. roč.	2,35					2,23
  spolu	            2,01					1,98


■ Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov :
Odborné vyučovanie bolo zabezpečené vo všetkých predmetoch okrem nasledovných /percentuálne vyjadrenie neodborného vyučovania/ :
Technická výchova				33,3%
Telesná výchova				13,1%
Občianska výchova				50%
Prírodopis					52,3%
Informatika					50%
Informatická výchova				50%
Pohybová príprava /nep. predmet/		50%
Anglický jazyk /nep. predmet/		50%

■ Varianty vyučovania podľa učebných plánov v šk. roku 2007/08 :
1., 2., a 4. ročník : variant 3
3. ročník : UP pre triedy s rozšíreným vyučovaním Informatiky cudzích jazykov a informatiky
5. – 9. ročník : variant 3

■ Údaje o počtoch zamestnancov a ich kvalifikovanosti :
- počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : fyzický stav        : 37 
                                                                             prepočítaný stav : 33,736
- počet asistentov učiteľa v ZŠ : 0	
- počet vychovávateľov ŠKD   : 6	
- počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú 
  kvalifikačné predpoklady : 0
  z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 0

- počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ : fyzický stav       : 10  
                                                                           prepočítaný stav : 10,3


■ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy :
počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 0 
počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávanie : 14

Názov podujatia a vzdelávacej inštitúcie :  
1. Kurz trénerov – basketbal - SBA
2. Motivácia na hod. Náboženskej výchovy – MPC Prešov
3. Etická výchova – MPC Prešov
4. Primárna prevencia závislostí a iných sociálno patologických javov v podmienkach školy MPC Prešov
5. Školský koordinátor prevencie v školách – Tvoj svet, tvoj výber – Úrad vlády SR
6. Komunikácia – MPC Bratislava
7. Personálny manažment školy – MPC Bratislava
8. Marketing školy – MPC Bratislava
9. Právne vedomie riadiacich zamestnancov – MPC Bratislava
10. Hodnotenie zamestnancov – MPC Bratislava
11. Špecializačné kvalifikačné štúdium AJ – MPC Prešov
12. E-learning FIT UČITEĽA využívanie IKT vo vyučovaní

počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia : 14 
Názov podujatia a vzdelávacej inštitúcie :  
1. Kurz trénerov – bedminton – Slovenská asociácia bedmintonu
2. Cabri geometria – MPC Prešov
3. Moderný učiteľ – www portál Bratislava
4. Slovné úlohy ľavou zadnou – Harminc
5. Škola podporujúca ITV – DOP v Poprade (TAŠK-a)
6. Škola ktorej to myslí
7. Vyhrňme si rukávy – Nadácia pre deti Slovenska
8. Seminár OPEN SPACE – Nadácia pre deti Slovenska
9. Celoslovenská konferencia – Celoslovenská konferencia Životné zručnosti ako dar – Košice
10. Konferencia – Inovácia v škole  


■ Informácia o vykonanej komplexnej školskej inšpekcii v šk. roku 2000/2001 :
V školskom roku 2000/2001 bola vykonaná komplexná školská inšpekcia.
Závery z vykonanej komplexnej školskej inšpekcie :
„Riadenie školy v oblasti plánovania a realizácie má primeranú úroveň. Kontrolný, informačný systém, kvalite pedagogickej a pracovnej dokumentácie ako aj stav a úroveň problematiky úrazov, bezpečnosti a pracovnej disciplíny je na primeranej úrovni. Priestorové, materiálno-technické a psychohygienické podmienky sú na nízkej úrovni. Škola má nedostatočnú vybavenosť základnými učebnými pomôckami a didaktickou technikou. Vo výchovno-vzdelávacom procese kvalita a úroveň vyučovania z hľadiska činnosti pedagógov a žiakov je priaznivá. Menšie nedostatky sa vyskytli v uplatnení efektívnych a progresívnych metód a foriem vo všetkých predmetoch.“


■ Projekty do ktorých je škola zapojená :

 - Škola budúcnosti (e-learningový portál)
- Infovek
- Európske jazykové portfólio
- Škola podporujúca zdravie
- Letný detský mestský tábor
- Jazykové laboratóriá
- Premena tradičnej školy na modernú
- Hodina deťom
- UNICEF „Škola priateľská deťom“
- Rozvoj životných zručností – „Dobruľkina komnata“

■ Štatistické údaje o neformálnom vzdelávaní :
Počet záujmových útvarov 			: 35
Počet žiakov v nich            			: 850
Počet uplatňovaných vzdelávacích poukazov	: 592


■ Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2008 :

·	počet žiakov 9. ročníka : 74 + 1 z 8.roč.			 
·	z nich neumiestnených : 1	 
·	počet prijatých na gymnáziá : 28	
·	 na SOŠ : 43		 
·	na SOU : 3		
·	 na OU : 0
·	počet končiacich v nižších ročníkoch : 0			
·	 z nich neumiestnených : 0	



 


■ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy :

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie)			15 485 232 Sk
    Z tejto dotácie boli vyplatené :
    - mzdy a odvody								12 203 000 Sk
    - prevádzkové náklady školy na energie, služby a údržbu		  2 912 520 Sk
    - dopravné žiakom								       92 866 Sk
    - motivačné príspevky žiakom v hmotnej núdzi				       95 500 Sk
    - školské potreby žiakom v hmotnej núdzi				       35 000 Sk
    - stravné žiakom v hmotnej núdzi						     146 346 Sk

2. Dotácie mesta (originálne kompetencie)					  2 476 000 Sk
    Z tejto dotácie boli vyplatené:
    - mzdy a odvody ŠK							  1 045 000 Sk
    - mzdy a odvody, prevádzkové náklady ŠJ				  1 431 000 Sk


3. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov školy na ŠK od rodičov	329 640 Sk
    Tieto príspevky boli použité na vyplatenie miezd a odvodov v ŠK

4. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy :				473 120 Sk
    Tieto finančné prostriedky boli použité na odmeny za vedenie
    záujmových útvarov

5. Finančné prostriedky získané od rodičov, alebo právnických osôb – 
    ostatné príjmy školy :							 161 162 Sk
    Prenájom									   61 800 Sk
    Projekt „Dobruľkina komnata“						   43 362 Sk
    Dar – Nafta Gbely (Drevený vláčik do exteriéru)				   50 000 Sk

6. Iné finančné prostriedky získané od mesta :				   15 000 Sk
    Letný tábor
    					

■ Informácia o škole z pohľadu vytýčených cieľov a ich plnenia :

     V školskom roku 2007/08 mala škola stanovené ciele v štyroch základných oblastiach:
1. Dosiahnuť čo najvyšší počet žiakov zapísaných do 1. ročníka, tak aby sme v šk. roku      2008/09 mohli otvoriť 3 triedy 1. ročníka
2. Udržať a zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, zvlášť s ohľadom na 
     Monitor 9
3. Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a technický stav budov školy
4. Zmysluplné využitie voľného času žiakov

     Ciele v rámci týchto oblastí boli vo väčšej miere naplnené, nedostatky a ich odstraňovanie je náplňou plánu práce v ďalšom školskom roku.
     Počet zapísaných prvákov k 15.2.2007 na šk. rok 07/08 bol 69 žiakov. Vzhľadom k  počtu odkladov povinnej školskej dochádzky /9/, nastúpilo do školy k  01.09.2007, 60 žiakov prvého ročníka. Jedným z cieľov budúceho školského roka je získať žiakov s odkladom povinnej školskej dochádzky opäť na našu školu. Už dlhšie sa nám darí otvárať v prvom ročníku tri triedy. V nastúpenom trende chceme pokračovať naďalej.
     S úrovňou vyučovania jednotlivých predmetov, môžeme vysloviť všeobecnú spokojnosť. U žiadneho učiteľa neboli zistené závažné nedostatky a nepripravenosť na vyučovacie hodiny. Potešujúce je, že pedagógovia začínajú uplatňovať vo vyučovaní alternatívne metódy a formy výuky. Oproti školskému roku 2006/07 nastalo zlepšenie práce na hodinách telesnej výchovy čo sa prejavilo aj na výsledkoch žiakov v športových súťažiach. Výsledky Monitoru 9 posunuli našu školu mierne nad celoslovenský priemer. Prioritnou úlohou v rámci vyučovania SJaL a M je zvýšiť percentuálnu úspešnosť tak, aby celkové výsledky boli ešte vyššie nad celoslovenským priemerom.
     V oblasti materiálno-technického zabezpečenia a technického stavu budov môžeme vyjadriť spokojnosť. Boli rekonštruované sociálne zariadenia v hlavnej budove školy. V priebehu celého šk. roka boli realizované nevyhnutné opravy pre dodržanie psychohygienických zásad a zásad BOZP. Priebežne je zabezpečované maľovanie v jednotlivých triedach. Pokračovalo sa vo výmene starých drevených okien za plastové. Škola bola dovybavená audiovizuálnou technikou. Pokračovali sme v prevádzke internetovej žiackej knižky, čo sa stretlo s veľkým ohlasom u rodičov. Na požiadanie predmetových komisií a metodických združení bola zakúpená didaktická technika a učebné pomôcky na vyučovanie. Veľkým problémom ostávajú priestory pôvodných dielní, ktoré by potrebovali zásadnú opravu. Tento problém bol dočasne vyriešený presunom žiackych dielní do iných priestorov. Achilovou pätou športu v škole je absencia klasického športového areálu. Žiaci sú pri športovaní obmedzení na asfaltové ihrisko pred školou a priľahlý mestský park.
     V šk. roku 2007/08 pracovalo v škole 35 záujmových útvarov a v nich 592 žiakov, pričom mnohí žiaci pracovali vo viacerých krúžkoch záujmového vzdelávania. Záujmové útvary poskytli žiakom možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Škála záujmových útvarov pokrývala záujmy žiakov od umeleckého zamerania až po športové aktivity. V mnohých prípadoch v záujmových útvaroch prebiehala príprava na vedomostné súťaže, predmetové olympiády a športové súťaže. Zodpovednej práci a záujmu žiakov zodpovedajú výsledky žiakov vo vedomostných a športových súťažiach. Prehľad o výsledkoch žiakov tvorí prílohu.
     Vo voľnom čase sa žiaci zúčastňovali rôznych aktivít. Mimo iných za spomenutie stojí napríklad spolupráca s organizáciou UNICEF, kde žiaci participovali na charitatívnych zbierkach a svojou aktivitou výrazne pomohli spomenutej organizácii. Škola bola ocenená titulom „Škola priateľská deťom“.











								Mgr. Slavko Pavolko
								       riaditeľ školy




Prílohy :
 
Príloha č. 1 – Prehľad o výsledkoch žiakov v športových a vedomostných súťažiach 
                      za šk. rok 2007/2008

Príloha č. 2 – informácia o prerokovaní správy pedagogickou radou.
                      

Príloha č. 3 – Informácia predsedníčky Rady školy o tom, že hodnotiaca správa bola 
                      prerokovaná na zasadnutí Rady školy.








































Vyhodnotenie výsledkov žiakov školy vo vedomostných a športových
súťažiach v školskom roku 2007/2008.

	Na škole pracovalo spolu záujmových útvarov spolu: 35

- spoločensko-vedných:   17
- prírodovedných:              9
- športových:                      9


	Do činnosti v záujmových útvaroch bolo zapojených žiakov spolu: 855
	v spoločensko-vedných:   469
	v prírodovedných:            220

v športových:                    166

	Menoslov a družstvá žiakov, ktorí sa umiestnili v športových súťažiach na popred-

ných miestach:

Mestská úroveň:

Mestská športová olympiáda: 
Skok do diaľky – 		D : 				Veronika Harmanová – 1. miesto
								Miroslava Vargová – 2. miesto
Skok do diaľky – 		CH : 				Dominik Katriňák – 1. miesto
Beh na 50 metrov – 		D : 				Radoslava Angiová – 2. miesto
			   					Veronika Harmanová – 3. miesto
		       		CH : 				Richard Varga – 2. miesto
Beh na 60 metrov – 		D : 				Antónia Bednárová - 2. miesto
		      		CH : 				Dominik Katriňák – 3. miesto
Hod kriketovou loptičkou – 	CH : 				Marek Kováč – 2. miesto
			                   				Michal Kažimír – 2. miesto
Skok do výšky – 		CH : 				Matúš Kysel – 1. miesto
Matičný beh „O štít mesta Michalovce“ : 			Viktória Hajduová – 2. miesto
Basketbal CH :						3. miesto
Basktebal D :							2. miesto
Volejbal CH :							2. miesto
Malý futbal 7. – 8. roč. :					2. miesto

           Okresná úroveň:

Bedminton D :						Dana Vaľová – 2. miesto
Florbal ml. žiaci :						2. miesto
Florbal st. žiaci :						3. miesto
Florbal D :							1. miesto
Streľba zo vzduchovky CH:					3. miesto
			   D   :					3. miesto
Basketbal D :							3. miesto
Basketbal CH :						3. miesto

	

Vedomostné súťaže – mestská úroveň:

„Viem čo neviem“ :						Iveta Balintová – 1. miesto
								Jana Balkovicová – 3. miesto
„Michalovce naše město“ /súťaž družstev/ :			1. miesto

	Vedomostné súťaže – okresná úroveň

Olympiáda NJ :						Paulína Plišková – 2. miesto
								Ivana Janičkovičová – 3. miesto
„Šaliansky Maťko“ :						Tomáš Eštok – 3. miesto
„Zemplínske pero“ /próza/ :					Michaela Josaiová – 1. miesto
		       / poézia/ : 				Michaela Josaiová – 3. miesto
Geografická olympiáda : 					Lenka Halasová – 1. miesto
								Monika Halasová – 2. miesto
								Ivana Janičkovičová – 1. miesto
								Vincent Bašista – 2. miesto
								Barbora Bellová – 1. miesto
Matematická olympiáda :					Lukáš Dzuro – 3. miesto
Pytagoriáda :							Dominik Šarik – 3. miesto
Olympiáda AJ :						Dušan Tibenský – 3. miesto
Hviezdoslavov Kubín	:					Martina Harmanová – 2. miesto
Zvonického literárne dni /próza/ :				Michal Golas – 2. miesto
			     /próza/ : 				Melánia Šuchtová – 3. miesto
		                 /poézia/ :				Pavol Borza – 3. miesto
			     /poézia/ :				Martina Harmanová – 3. miesto
Slávik Slovenska /1. kategória/ :				Klára Mošková – 3. miesto
Ars Poetica :							Barbora Hajduková – 1. miesto
Európa v škole /družstvo/ :					1. miesto

	Vedomostné súťaže – krajská úroveň

Geografická olympiáda :					Lenka Halasová – 1. miesto
								Monika Halasová – 2. miesto
								Barbora Bellová – 3. miesto
Literárna súťaž Študijného centra BASIC :			Ivana Janičkovičová – 1. miesto

	Vedomostné súťaže – celoštátna úroveň

Geografická olympiáda :					Lenka Halasová – 6. miesto
								Monika Halasová – 9. miesto

	Významné súťaže, ktorých organizátorom bola naša škola 

Mestská úroveň :
Basketbalový turnaj dievčat
Basketbalový turnaj chlapcov
Basketbalový turnaj o Pohár riaditeľa školy
Florbalcup
Volejbalový turnaj dievčat
Volejbalový turnaj zamestnancov škôl

Okresná úroveň :
Matematická olympiáda
Slávik Slovenska
OF v basketbale dievčat
OF – Florbal chlapci 5. – 6. ročník
OF – Florbal dievčatá

	Významné podujatia odrážajúce záujmové vzdelávanie, ktoré pripravila a zabezpečila naša škola

Prvuľáčik – slávnostný zápis do 1. ročníka
Európsky deň rodičov a škôl
Otvorené hodiny pre rodičov
Vianočná akadémia
Volejbalový zápas učitelia verzus žiaci
Basketbalový zápas učitelia verzus žiaci
Školská športová olympiáda
Deň narcisov
Turnaj učiteľov a zamestnancov škôl vo volejbale
Farebný týždeň
Valentínska párty
Finish párty
Žiacke rozhlasové vysielania
MDD
Miss bábika
Šarkaniáda
Droga – nepriateľ človeka
Výstava jesenných plodov
Moja kamarátka knižnica
Organizovanie nadačného behu Terryho Foxa
Realizácia súťaže „Na ľudovú nôtu“
Veľkonočná výstava prác žiakov
Realizácia kurzov – Základy práce s PC pre žiakov MŠ
Snežienka ako darček pre Úniu slabozrakých
UNICEF – Škola priateľská deťom
Nočné kino pre žiakov 2. ročníka
Účasť na kultúrnych podujatiach v spolupráci s MŠ
Deň bielej pastelky – Únia nevidiacich
Plavecký kurz pre žiakov 4. ročníka
Lyžiarsky kurz pre žiakov 7. ročníka




   

  



Rada školy při ZŠ P. Horova, Michalovce





Mestský úrad
OŠMKaŠ
071 01 Michalovce						 Michalovce 18.10.2008




Vec : Informácia o prerokovaní hodnotiacej správy



      Dňa 18.10.2008 na riadnom zasadnutí Rady školy pri ZŠ P. Horova Michalovce bola prerokovaná a schválená :

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008

     Zúčastnení členovia Rady školy zobrali predmetnú správu na vedomie a podpisom na prezenčnej listine vyjadrili súhlas s jej obsahom.

















									RNDr. Eva Ciglianová
								          predsedníčka Rady školy







ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16, 071 01 Michalovce




Mestský úrad
OŠMKaŠ
071 01 Michalovce						 Michalovce 16.09.2008





Vec : Informácia o prerokovaní hodnotiacej správy




     Dňa 16. septembra 2008 bola na Pedagogickej rade ZŠ P. Horova prerokovaná „Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008. 
     Pedagogická rada zobrala správu na vedomie.

























								Mgr. Slavko Pavolko
								    riaditeľ školy

