Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa
Nám. SNP 200/22, Partizánske

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
ZA ŠK. ROK 2017/18

Vypracovala: Mgr. Daniela Gubková
Prerokované v pedagogickej rade a v Rade školy dňa 29.10.2018
Schválil zriaďovateľ školy ThLic. Vladimír Beregi, PhD :

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

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. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcie školy na roky2016 - 2021
4. Plánu práce školy na školský rok 2017/2018
5. Vyhodnotenia plnenia plánu práce metodického združenia
6. Správy o hospodárení a finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

ČASŤ 1 – ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A) Základné identifikačné údaje
Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa bola zriadená 1. septembra 2015 podľa zákona 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Predmetom činnosti ZŠ
je výchovno-vzdelávacia činnosť pre úplné základné vzdelanie v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Názov školy:

Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa,
Nám. SNP 200/22, Partizánske

2. Adresa školy:

Námestie SNP 200/22, 958 01 Partizánske

3. Telefónne číslo:

0948 722869

4. Internetová adresa, e-mailová
adresa:

www.czsjanakrstitela.sk
www.czsjk.edupage.sk
sekretariat@czsjanakrstitela.sk

5. Zriaďovateľ:

Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené

6. Riaditeľka školy:

Mgr. Daniela Gubková

Správna rada – je najvyšším orgánom školy. Tvorí ju 7 členov, ktorí stáli pri založení školy:
ThLic.Vladimír Beregi,PhD; Ondrej Grenčík, RNDr. Jana Grenčíková,PhD.,
Mgr. Jana Karlíková, Mgr. Daniela Gubková, Ing. Mário Káčer, Pavol Šiška

Poradné orgány riaditeľky v šk. r. 2017/2018:
•
•
•
•

•

Pedagogická rada – tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci školy. Stretáva sa spravidla
štvrťročne na klasifikačných poradách.
Metodické združenie 1. stupňa – pozostáva zo všetkých pedagogických zamestnancov
1.stupňa. Jeho vedúcou je Mgr. P. Berešíková. Stretáva sa pravidelne mesačne.
Pedagogická rada ŠKD – tvoria ju všetci vychovávatelia. Koordinátorkou je Mgr. Vaňová.
Stretávajú sa pravidelne 1x za 2 týždne.
Rada školy – sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy
v zmysle platnej legislatívy. Tvorili ju 5 zástupcovia zriaďovateľa, zákonných zástupcov
a pedagogických zamestnancov CZŠ.
Rada rodičov – oficiálne vznikla v októbri 2017. Tvoria ju zástupcovia rodičov za každú

triedu. RR sa stretla 4x za školský rok.
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Rada školy v šk. r. 2017/2018:
Zástupcovia zriaďovateľa:
Vladimír Beregi, PhD a Mgr. Jana Karlíková
Pedagogický zástupca:
Mgr. Natália Nová
Zástupcovia rodičov:
Juraj Krasula a Mgr. Zuzana Galiovská
(celkovo 5 členov)

B) Údaje o počtoch žiakov školy
Školský rok sa začal 1. septembra 2017 a skončil 31. augusta 2018. Vyučovanie sa začalo 5. septembra
2017 a skončilo 29. júna 2018. Škola v školskom roku 2017/18 poskytovala primárne vzdelanie a mala
tri ročníky a štyri triedy. Súčasťou školy bol aj Školský klub detí pre všetky ročníky.

Počet všetkých žiakov školy
2015/16

2016/17

2017/18

1.ročník

19

30

23

2.ročník

-

23

32

3.ročník

-

-

25

19

53

80

Spolu:

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

1.ročník

2015/16

2016/17

2017/18

0

0

0

0

0

2.ročník
3.ročník

0

C) Údaje o počtoch zapísaných žiakov do 1. ročníka
Výsledky zápisu do 1. ročníka v šk. roku 2017/18
Počet žiakov

z celkového počtu zapísaných

Počet tried

Dievčatá

Odklady

Neprijatí

nezaškolení v MŠ

počet / %

počet/ %

počet/%

počet / %

14/ 45,16

5 / 16,13

5 / 16,3

1/ 0,32

Spolu

31

samostatné
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D) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Zhodnotenie správania a prospechu v šk. roku 2017/2018
Priemerné výsledky tried v jednotlivých predmetoch:
Trieda

I.A

II.A

II.B

III.A

Priemer
predmetu

Slovenský jazyk a
literatura

1

1,10 1,07 1,32

1,12

Matematika

1

1,10 1,07 1,25

1,11

Anglický jazyk

1

1

1

1,34

1,09

Prírodoveda

1

1

1

1

1

Vlastiveda

--

--

--

1

1

Informatika

--

--

--

1

1

Katolícke
náboženstvo

N

N

N

N

Hudobná výchova

N

N

N

N

Výtvarná výchova

N

N

N

N

Telesná výchova,
Tel. a športová
výchova

N

N

N

N

Priemerná
známka triedy

1

1,05 1,04 1,15

Priemerná
známka školy

1,05

Poznámka: N = neklasifkovaný predmet

Znížená známka zo správania
Počet žiakov v 1.
polroku
Počet žiakov v 2.
polroku
Spolu

2. ročník
0

3. ročník
0

4. ročník
0

0

0

0

0

0

0
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E) Výsledky žiakov v okresných kolách súťaží

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Počet súťaží Okresné
kolo
1.
Atletika

3

Celosloven Nepostupo
ské kolo
vá súťaž

1. 2. 3. 1.

2.

3.

1

Spolu
Počet ocenení

2.

Krajské
kolo

0

0

0

0 1

1

0

0

0

1.

2.

3.

x

xx xx
x xx
x

0

2

0

9

Žiaci, ktorí získali ocenenie:
- Johana Gahérová (2.B) – Skok do diaľky - 1. miesto, Vytrvalostný beh na 200m - 2. miesto
- Nela Škultétyová (2.A) – Hladký beh na 40m - 2. miesto., Vytrvalostný beh 200m - 3.miesto
- Natália Michníková (2.A) – Hod kriketovou loptičkou - 2.miesto
- Michal Homola (1.A) – Skok do diaľky – 3. Miesto, Hladký beh na 40m – 3. miesto
- Sandro Kmeť (1.A) – Hod kriketovou loptičkou – 3. miesto
- Michal Tvrdík (4.A) – Hod kriketovou loptičkou – 3. miesto

UMELECKÉ SÚŤAŽE
Počet súťaží Okresné
kolo
1.
Umelecký prednes

1

Spev

1

Výtvarné umenie

4

Spolu

8

2.

Krajské
kolo
3

Celosloven Nepostupo
ské kolo
vá súťaž

1. 2. 3. 1.

2.

3.

1.

2.

3.

x
x
x
0

0

0

x
0 1

1

0

0

0

0

x
2

0

Počet ocenení
Žiaci, ktorí získali ocenenia:
- P. Petrík (3.A) – Beniakove Chynorany – 3.m, poézia
- N. Škultétyová (2.A) – Slávik Slovenska, 1.m., okresné kolo
- J. Gahérová (2.B) – Európa v škole, postup do celoslovenského kola
- M. Drážovský (2.A) – výtvarná práca k memoriálu J. Chochulu Najlepší vyhráva – 1. miesto
- S. Fábiková (2.B) – výtvarná práca k memoriálu J. Chochulu Najlepší vyhráva – 2. miesto

Žiaci sa zapojili aj do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan, v ktorej niektorí dosiahli
veľmi pekné hodnotenie:
V. Murgašová (2.A) – školský šampión, 93,3% úspešnosť, 136.-199. miesto v SR, percentil 98,6% (=
% žiakov, ktorí mali menej bodov)
- E. Krasulová (3.A) – 88,9% úspešnosť, 155.-220. miesto v SR, percentil 97,8%
- A. Vargová (2.B) – 88,9% úspešnosť, 244.- 323. miesto v SR, percentil 97,6%
- M. Grenčík (2.A) – 87,8% úspešnosť, 324.-417. miesto v SR, percentil 96,8%
- S. Krajčo (1.A) – 90% úspešnosť, 1249 – 1545. miesto v SR, percentil 87,9%
Ďalšími úspešnými riešiteľmi s percentilom nad 90% boli aj S. Hlbočan, M. Znášiková a D. Hanus.
-
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Záver

V šk. roku 2017/18 žiaci CZŠ Jána Krstiteľa získali 14 ocenení v súťažiach. Zapojili sa aj do iných súťaží
(najmä výtvarných, ako napr. Vesmír očami deti, A slovo bolo u Boha ). Počas školského roka bolo mnoho
ponúk súťaží, avšak nebolo možné všetky obsiahnuť, preto sme sa snažili vybrať aspoň 1 z každej
umeleckej oblasti, aby sme mohli podporiť čo najviac detí a ich talenty.

F) Záujmové útvary
Všetci žiaci 1.-3. ročníka mali možnosť navštevovať po vyučovaní Školský klub detí.
V rámci popoludňajších aktivít si v šk. roku 2017/18 mohli vybrať zo 6 krúžkov, pričom výtvarný krúžok pre
veľký záujem bol od polroka posilnený o ďalší výtvarný krúžok.

Zoznam krúžkov, ktoré žiaci navštevovali:
Dobrý Pastier
Športový krúžok
Atletická a športová príprava detí
Malý zdravotník
Výtvarný krúžok 1
Výtvarný krúžok 2
Malý výtvarník
Mnoho žiakov školy navštevovalo aj ZUŠ v Partizánskom, s ktorou máme dobrú spoluprácu.
Pedagógovia vychádzali v ústrety našim žiakom a rodičom, keď teória hudobnej náuky bývala v priestoroch
našej školy a na ostatné odbory (ĽDO, hudobný) učitelia sami žiakov vyzdvihli na svoje hodiny, príp. aj
doviedli do školy.
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ČASŤ 2
Pracovníci školy
Počet zamestnancov
(počet vo fyzických
osobách)
Pedagogickí
zamestnanci
Nepedagogickí
zamestnanci
Externí
spolupracovníci –
pedag.*
Externí
spolupracovníci –
nepedag.
SPOLU

2015
/16

2016
/17

2017
/18

2

5

8

0

2

1

2

3

1

4

3

4

11

16

Vysvetlenie:
Počet zamestnancov v tabuľke nezodpovedá počtu plných úväzkov, prípadne plného pracovného času na
osobu. Kvôli menšiemu počtu tried sme pri rozvoji školy mali zapojených v nepedagogickej oblasti aj
dobrovoľníkov a boli sme nútení prijímať odborníkov na dve až päť hodín týždenne.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Vzhľadom na rozsiahle spektrum aktivít organizovaných školou, uvedené aktivity predstavujú iba
časť činností, ktoré pripravujeme pre našich žiakov. V rámci ročníkových projektov (Hviezda
týždňa, Čítanie otcov, Športujeme spolu, Naše Slovensko) sa na nich podieľajú aj rodičia (sú to
exkurzie, minikoncerty, remeslá, športové činnosti, čas s knihou, prezentácie či ochutnávky
slovenských špecialít,...)

Všetky tieto aktivity a prezentácia školy na verejnosti smerovali k rozvoju a upevňovaniu
kresťanských hodnôt človeka. Počas školského roka sa uskutočnili v našej škole nasledovné
akcie:
Stretnutie s rodičmi (september)
Šarkaniáda (október)
Raňajky s rodičmi (október, december, jún)
Čaj so starými rodičmi (október)
Projekt Čítanie otcov (november – máj)
Tútoring - individuálne stretnutia s deťmi a rodičmi (november, apríl)
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Akadémie vzdelávania pre rodičov (október, apríl)
Návšteva divadelného predstavenia (november, marec)
Deň radosti – s koinoniou Ján Krstiteľ (december)
Vianočné dielničky(december)
Sväté omše (september – jún)
Pasovanie za čitateľov (január)
Kurz korčuľovania (január –marec)
Dni otvorených dverí pre rodičov (január)
Návšteva knižnice (1x mesačne od septembra)
Fašiangy – karneval (február)
Škôlkari na vyučovaní (február)
Stretnutie so záujemcami (marec)
Dni otvorených dverí pre záujemcov (marec)
Ukážka záchranárov z ČK (marec)
Zápis do 1. ročníka (apríl)
Plavecký výcvik (apríl)
Škola v prírode (máj)
Piknik s mamičkami (máj)
Teambuilding(apríl)
Deň detí – stretnutie so šašom Krištofom a šašom Jašom (jún)
Účasť na Memoriáli Jána Chochulu (jún)
Ukážka hasičov (jún)
Na kolesách proti rakovine (jún)
Návšteva divadla v Bratislave (jún)
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Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j), ktoré škola
organizuje
Školské ovocie - projekt zabezpečuje ovocie a ovocné či ovocnozeleninové šťavy pre všetky deti.
Projekt Moja prvá škola– určený pedagógom 1. stupňa ZŠ. Aktivity v rámci projektu prispievajú
implementácii digitálneho vzdelávania.

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Škola realizuje výchovno-vzdelávací proces v priestoroch budovy na Námestí SNP 200/22, ktorá je
vo vlastníctve mesta a momentálne nájomné právo nášho zriaďovateľa – Koinonie Ján Krstiteľ,
oáza Sklené, je do roku 2036. V budove pôsobí aj elokované pracovisko Vysokej školy sv.
Alžbety.
Škola využívala v školskom roku 2017/18 celé prízemie budovy, ktorej súčasťou je aj výdajná
školská jedáleň. Zriadená bola aj PC učebňa na vyučovanie informatiky (na 1. poschodí).
Telocvičňa bola naďalej v prevádzke Správy majetku mesta Partizánske a bola nám nám
poskytovaná na vyučovanie hodín TŠV a športovú činnosť v rámci ŠKD (formou prenájmu).
Takmer celá škola je zariadená zánovným, či novým školským nábytkom (zakúpili sme nové
školské lavice). Každá kmeňová trieda je vybavená keramickou tabuľou a interaktívnou tabuľou, či
dataprojektorom. Škola využíva na voľnočasové aktivity školský dvor a blízky mestský park.
Súčasťou školy je aj polovica školského dvora (škola susedí s gymnáziom) s betónovým
povrchom. Na renováciu týchto priestorov (bezpečný povrch) boli vynaložené nemalé finančné
prostriedky. Aj vďaka projektom a OZ Batania sa nám podarilo túto nevyhovujúcu plochu
zrekonštruovať.
Na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu mala škola potrebný počet kmeňových tried.
V školskom roku 2017/18 disponovala nasledovnými učebňami:
•

4 kmeňové učebne (s 2 interaktívnymi tabuľami, s 1 interaktívnym dataprojektorom, 1
dataprojektorom a 4 PC), z ktorých 2 triedy sa používali po vyučovaní pre Školský klub
detí

•

1 herňa pre ŠKD (vybavená tabuľou a nábytkom)

•

1 trieda na Hv a krúžky

•

1 učebňa PC

•

1 učebňa na vyučovanie delených hodín

•

Telocvičňa (zatiaľ len prenájom)

•

Miestnosť pre učiteľov (zborovňa)

•

Miestnosť pre riaditeľku a stretnutia s rodičmi
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ČASŤ 3
Prevádzka a hospodárenie školy
a. Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Z hľadiska financovania vnímame školu ako jeden celok, zahŕňajúci aj školský klub detí a záujmové aktivity.
Hlavné zdroje financovania rozdeľujeme na dotácie a príspevky rodičov.
Dotácie:
- Normatívne a nenormatívne zdroje (prenesené kompetencie financované priamo ministerstvom školstva)
- Dotácie na školské zariadenia – ŠKD a školská jedáleň (originálne kompetencie financované miestnou
samosprávou cez podielové dane)
Príspevky rodičov
financovali sme z nich nadštandardy našej školy, režijné náklady za stravu a dofinancovali školský klub
detí
- Poplatky za záujmovú činnosť - krúžky

b. Projekty a dary
Doplnkovými zdrojmi financovania školy, ktoré sú často kľúčové pre financovanie špecifických potrieb školy
(na ktoré nestačia hlavné zdroje), sú projekty a sponzorské dary.
V školskom roku sme získali finančné prostriedky v týchto projektoch:
Projekty v rámci Participatívneho komunitného rozpočtu mesta a tiež TSK – ochranné siete,
lavičky a príspevok na bezpečnostnú plochu školského dvora
- Projekt Nadácie PONTIS – farby a čistiace prostriedky + práca dobrovoľníkov
Projekt Domestos – čistiace prostriedky Domestos
Svojími darmi nás priebežne podporovali aj jednotlivci zo Slovenska aj zahraničia, rodičia našich žiakov aj iní
podporovatelia – niektorí jednorázovo, iní pravidelne.

Celkový rozpočet prenesené kompetencie ZŠ na rok 2017/2018 bol vo výške 164 414 €
Originálne kompetencie ŠKD a VŠJ vo výške 43 826
Príspevok na vzdelávacie poukazy v sume 2 304 € organizácia rozdelila na dohody, poistné
a materiál na vedenie krúžkov pre učiteľov
tento rok boli ešte:
dotácia na Prvouku
76€
dotácia na cirk.šk. úrad
760€ (použité na materiál)
dotácia na dopravné žiakov 3.087€
dotácia na ŠvP

3.500€
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Čerpanie rozpočtu v školskom roku 2017/2018 bolo nasledovné :
Základná škola
Mzdové náklady
Z toho :
- mzdy
- odvody – sociál. poist.

114.700,41 €
85.300,25 €
29.400,16 €

Prevádzkové náklady

49.713,59 €

Energie - teplo, voda, EE
Materiál
Nájomné za budovu

5.159,27 €
35.713,03 €
600 €

Služby
Bežné transfery (SF, strava,PN)
z toho : Náhrada príjmu za PN

2.551,99 €
2.884,88€
22,60 €

rezerva

2.804,42€

ŠKD
Mzdové náklady
Z toho :
- mzdy
- odvody – sociál. poist.
Prevádzkové náklady
Energie - teplo, voda, EE
Materiál
Nájomné za budovu
Služby
Bežné transfery
z toho : Náhrada príjmu za PN

21.230,47 €
15.703,42 €
5.527,05 €
5.189,78 €
1.000,0 €
1.878,33 €
136 €
2.175,45 €
0€
0€

VŠJ
Mzdové náklady
Z toho :
- mzdy
- odvody – sociál. poist.
Prevádzkové náklady

3.889,88 €
2.909,83 €
980,05 €
13.515,87 €

materiál
Réžie za odstravované deti
Bežné transfery
z toho : Náhrada príjmu za PN

2.128,55€
11.349,54 €
37,78 €
37,78 €
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ČASŤ 4
Spolupráca
Spolupráca školy s rodičmi
Tútoring - konzultácie
o aj tento rok triedni učitelia organizovali individuálne stretnutia s rodičmi každého žiaka 2x
za školský rok s cieľom vzájomnej spätnej väzby a plánovanie individuálneho rozvoja
žiaka
Akadémia vzdelávania pre rodičov
o tak ako každý rok, aj v šk. r. 2017/18 sa uskutočnili počas roka dve vzdelávacie
stretnutia pre rodičov ohľadom výchovy, tentokrát v rešpektujúcej komunikácii a vo
výchove detí na nete.
Vianočné tvorivé dielne
o akcia pred Vianocami, kde si všetky triedy pripravili s rodičmi dielničky s vianočnou
témou a spoločne vyrábali rôzne predmety.
Vianočný bazar
o akcia v spolupráci s OZ Batania (združenie rodičov) pre verejnosť, kedy rodičia a deti
pripravia rôzne vianočné výrobky, ktoré následne za dobrovoľný príspevok ponúkajú na
verejnosti
Triedne opekačky
o v júni sa celé rodiny žiakov s triednymi učiteľmi jednotlivých tried vybrali na vybrané
miesta v okolí PE, kde zažili neformálny čas pri ohni, jedle, hrách a rozhovoroch
Dobrovoľníctvo zo strany rodičov
o rodičia sa v šk. roku 2017/18 zapojili do pomoci pri rôznych aktivítách školy alebo účasti
so žiakmi na akciách organizovaných inými školami v meste.
Spolupráca s
o
o
o
o
o

S mestskou knižnicou - pravidelne, v mesačných intervaloch sme navštevovali knižnicu
a vypožičiavali sme knihy
Bližšie sme vstúpili aj do spolupráce so zariadeniami Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva
Sme vďační za pretrvávajúcu spoluprácu školám Narnia v Banskej Bystrici a Narnia
v Bratislave
ZUŠ Partizánske – niektoré hodiny boli odučené v našej CZŠ alebo si učitelia sami vyzdvihli
deti na hodinu a doviedli ich po hodine späť.
Snažili sme sa o spoluprácu s vysokou školou v PE, ďalej s predstaviteľmi mesta, SMM a
ostatnými školami v meste

Spoluprácu s menovanými organizáciami vnímame ako veľmi dobrú a veríme, že budeme i naďalej v nej
pokračovať.

Záver
Na záver by som chcela vyjadriť poďakovanie zriaďovateľovi, Správnej rade, všetkým mojim kolegom za
neúnavnú, obetavú prácu. Som hrdá na kolektív, kde motivácia pochádza z vnútra zrelých, odhodlaných
osobností. Ďakujem im a ďakujem hlavne Pánu Bohu za nich a za všetku Jeho ochranu počas každého dňa
v minulom školskom roku.
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