Materiálne,technické a personálne zabezpečenie školského roka 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 bude na ZŠ 10 tried s počtom žiakov 144. Na 1. stupni bude 77
žiakov a na 2. stupni 67 žiakov. Na 1. stupni – ISCED 1bude 5 tried a 5 tried je aj na
2.stupni ISCED 2. Do školského klubu detí je momentálne prihlásených 11 žiakov. V MŠ
budú 2 triedy s celodennou prevádzkou.
V pedagogickom kolektíve ZŠ bude 15 vyučujúcich, ale u štyroch pedagogických
zamestnancov bude znížený úväzok .. Počet nepedagogických zamestnancov – 4.Na dohodu
zamestnávame dvoch pedagogických zamestnancov – vyučovanie NV- reformované
náboženstvo a špeciálnu pedagogičku.
V ŠKD zostáva vychovávateľkou p. uč. Taricsová.
V MŠ budú pracovať štyria pedagogickí zamestnanci a 1 nepedagogická zamestnankyňa.
V ŠJ sa personálne obsadenie nemenilo - 3 zamestnanci
Čo sa týka vyučovacieho procesu, tak prichádza k zmenám vo vyučovaní v 1.,2. , 3. , 5. , 6.a
7.ročníku, kde sa bude postupovať podľa inovovaného ŠVP . Ostatné ročníky sa vzdelávajú
podľa už schváleného ŠkVP – Učebné plány vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu
a na škole sme posilnili hlavne predmety so zameraním na vyučovanie cudzích jazykov – Aj
od 1. ročníka, informatiky , prírodovedných premetov a regionálnej výchovy.
Aj v tomto školskom roku bude mimoškolská činnosť realizovaná cez Vzdelávacie poukazy,
žiaci si môžu vybrať z ponuky 10 krúžkov rozličného zamerania.
Budova a celý areál školy spĺňa podmienky na bezpečnú prevádzku školy. V priebehu
predchádzajúceho školského roka a v priebehu školských prázdnin boli upravené vonkajšie
priestory školy a vo všetkých triedach sú nainštalované interaktívne tabule .Počas prázdnin
vnútorné aj vonkajšie priestory ZŠ a MŠ boli upravené a vyčistené tak, aby spĺňali
hygienické a bezpečnostné podmienky na prevádzku. V priestoroch MŠ a ŠJ boli
upravované vonkajšie priestory. V spolupráci s obcou bol upravený areál ZŠ – priestory za
telocvičňou, okolie umelého ihriska a upravené plážové pieskové ihrisko. Ešte je potrebné
doupravovať okolie MŠ- priestor za budovou. V priestoroch ZŠ boli vymaľované 3 triedy.
Postupne bude treba maľovať aj ďalšie. V tomto školskom roku sa zameriame na vybavenie
školy didaktickou technikou - inovovať, bude potrebné upraviť priestory školy tak, aby sa
mohla zariadiť školská dielňa, keďže podľa nového ŠVP sa do všetkých ročníkov na 2. stupni
znovu zavádza predmet Technika. V priebehu už uplynulého školského roka sme v rámci
projektov získali 10.200 € na športové vybavenie a kultúru – cez školu, ZRPŠ a OÚ. Určite aj
v tomto školskom roku budeme reagovať na výzvy a vypracovávať projekty ktoré prispejú
k lepšiemu materiálno-technickému vybaveniu školy a tým aj ku skvalitneniu vyučovacieho
procesu.

