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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Spojená škola Piešťany
Adresa školy Valová 40, 921 01 Piešťany
Telefón +4210907200862
E-mail spspiestany@gmail.com
WWW stránka www.spspn.sk
Zriaďovateľ Okresný úrad Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ PaedDr. Alexandra Thomová 0907 200 862 0907 200 862 thomovapn@gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky Mgr.Alexandra Buganová 0905 696 302 0905 696 302 buganovapn@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Melicherová Jolana  
pedagogickí zamestnanci Mgr. Lendvay Peter  
 Mgr. Monika Danišková  
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ostatní zamestnanci Mgr. Melicherová Jolana  
   
zástupcovia rodičov Roland Lakatoš  
 Mgr.Lenka Majzlánová  
 Jana Nerpasová  
 Marko Miloš  
zástupca zriaďovateľa Mgr. Jakabovičová Ľubica  
 RNDr.Bronislava Fačkovcová  
 Mgr. Danková Patrícia  
 PaedDr.Ing.František Glos, PhD.  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
Metodické združenie Mgr.Kodajová Anna Špeciálna pedagogika, 1.st.  
Predmetová komisia Mgr. Šimorová Mária Špeciálna pedagogika, 2.st., PŠ  
Metodické združenie pri ŠMŠ Mgr.Monika Danišková Predprimárne vzdelávanie  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 144

Počet tried: 17

Variant MŠ ŠZŠ A var B var. Cvar. Aut. PŠ ZŠ ZZ CVČ
počet tried 2 12 7 2 2 1 1 2 1
počet žiakov 15 88 51 13 17 5 10 16 15

         
Školský klub  10      11  
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Spolu 144, 17 tried          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet 5/ počet dievčat 0

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet 6/ počet dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020

17 žiakov, 11 v 10.ročníku, 6 žiakov v 9.ročníku.

 Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov        

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU PŠ Spolu
prihlásení      4 6 10
prijatí      3 6 9
% úspešnosti      75% 100% 90 %

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda BIO Cjz D D Dp Dp Dom.PaU DV Ev Etv F GEG Hv Hv Ch
4.                
5.                
6. 3  3        3 3    
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8. 1,3  1,4        2,1 1,4    
9. 2,43  2,71        2,57 2,29   2,8
1.Adel                
1.TVP 2  2        2 1    
2.TVP                
8.BV                
3.TVP                
1.AU                
1.nem                
1.ŠMŠ                
1.PŠ       1      1   
5.TVP                
2.ŠMŠ                
4.TVP                

Trieda Ils Iv Inf.v. INF M Náb.v. On Ov PPA PPK PPZ Pr.vých. Pv Pj PrJaV
4.     3,6           
5.     1,43           
6.     2,11           
8.     2           
9.     2,5           
1.Adel                
1.TVP     1           
2.TVP     1           
8.BV                
3.TVP                
1.AU     1           
1.nem                
1.ŠMŠ                
1.PŠ     1,11    1 1 1    1
5.TVP     3           
2.ŠMŠ                
4.TVP                
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Trieda Pri Prv ReV Rv Rv RGZ RGZP RKSI RKS RKSS RSZ Rp Sj SjL Spr
4.              3,6 1
5.              2,43 1
6.              2,11 1
8.              2,17 1
9.              2,5 1
1.Adel                
1.TVP              1 1
2.TVP              1 1
8.BV               1
3.TVP               1
1.AU              1 1
1.nem                
1.ŠMŠ                
1.PŠ    1          1,2 1
5.TVP              3 1
2.ŠMŠ                
4.TVP               1

Trieda SSCH Px SP TSV Tv Vu Vl VČA Vmr Vv ZUI ZTV Zv Z Zmv
4.      1 3,13         
5.      1 2         
6.       1,5         
8.                
9.                
1.Adel                
1.TVP                
2.TVP      1          
8.BV                
3.TVP                
1.AU                
1.nem                
1.ŠMŠ                
1.PŠ          1   1   
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5.TVP                
2.ŠMŠ                
4.TVP                

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
4. 10 10 0 0
5. 8 8 0 0
6. 9 9 0 0
8. 12 12 0 0
9. 11 11 0 0
1.Adel 0 0 0 0
1.TVP 6 6 0 0
2.TVP 6 6 0 0
8.BV 8 8 0 0
3.TVP 6 6 0 0
1.AU 5 5 0 0
1.nem 0 0 0 0
1.ŠMŠ 7 0 0 7
1.PŠ 8 8 0 0
5.TVP 7 7 0 0
2.ŠMŠ 6 0 0 8
4.TVP 6 6 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
4. 10 3177 317,70 3122 312,20 55 5,50
5. 8 1863 232,88 1863 232,88 0 0,00
6. 9 2013 223,67 1845 205,00 168 18,67
8. 12 2747 228,92 2747 228,92 0 0,00
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9. 11 2692 244,73 2692 244,73 0 0,00
1.Adel 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.TVP 6 974 162,33 974 162,33 0 0,00
2.TVP 6 287 47,83 287 47,83 0 0,00
8.BV 8 854 106,75 820 102,50 34 4,25
3.TVP 6 12 2,00 12 2,00 0 0,00
1.AU 5 226 45,20 226 45,20 0 0,00
1.nem 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.ŠMŠ 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.PŠ 8 250 31,25 250 31,25 0 0,00
5.TVP 7 430 61,43 430 61,43 0 0,00
2.ŠMŠ 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4.TVP 6 171 28,50 171 28,50 0 0,00

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL nerobia   
Monitor MAT nerobia   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant Žiakov
A var. 51
B var. 13
C var. 17
autistická trieda 5
PŠ 10
ZŠ pri zdrav.zariadení 16
ŠKD 21
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CVČ 15

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
nemáme    

Štruktúra tried

 Počet tried Počet žiakov
Triedy ŠZŠ 11 88
Triedy PŠ 2 10
Triedy ZŠ pri ZZ 2 16
Trieda CVČ 1 15
Triedy ŠMŠ 2 15
Spolu 17 144

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
 Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac.

Počet zamestnancov 31 3
   
Znížený úväzok 2 2

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov  19 19
vychovávateľov  3 3
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asistentov učiteľa  9 9

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
nemáme   

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.atestácia 0  
2.atestácia 0  
aktualizačné 10  
špecializačné inovačné štúdium 0  
špecializačné kvalifikačné   
doplňujúce pedagogické   
vysokoškolské pedagogické 1  
vysokoškolské nepedagogické   
adaptačné 3  
kvalifikačné 2  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet
žiakov

okr.
kolo

kraj.
kolo národ. kolo medzinár.

kolo
Majstrovstvá Slovenska v plávaní zdravotne znevýhodnenej
mládeže 1   diplom  

S vami nie som sám, výtvarná súťaž 1   čestné
uznanie  
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mesiac detskej tvorby, výtvarná súťaž k.Ondreičku 1   2.miesto  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola prezentovala svoju činnosť v regionálnej televízii TV Karpaty a regionálnom týždenníku Piešťanský týždeň.

Jednotlivé príspevky sú zverejnené na www.spspn.sk v časti Napísali o nás.

Škola sa pravidelne zapájala do akcií poriadaných Mestskou knižnicou v Piešťanoch, Mestským kultúrnym strediskom v Piešťanoch a Domom
umenia v Piešťanoch.

Aktivity :

Účelové cvičenia - 1x

Plavecký výcvik - 1x

Upratovanie brehov Váhu - projekt Zelená škola

Celoškolské brigády

Exkurzia- Vianočné trhy Adeli, Charitatívny bazár Adeli v Trnave, OU Hlohovec

Divadelné a filmové predstavenia : Fidlikára- Červené nosy, Rozprávkový hrniec, Rozprávky o dievčinke Julke a jej sestričke Bertičke - čítanie
deťom v nemocnici - herečka a moderátorka B.Ondrejková,

Výtvarné súťaže : Záložka do knihy spája školy, Mesiac detskej tvorby, S vami nie som sám

Iné súťaže :Európsky týždeň športu Be Activ, Majstrovstvá Slovenska v plávaní , Otvor srdce - daruj knihu - v spolupráci s PIWC, Svetový deň
zdravia - Pohybom ku zdraviu

Tvorivé dielne : Záložka do knihy spája školy- vianočné darčeky, GastroVianoce 2019 - Hotelová akadémia Ľ.Wintera- vianočné aranžovanie

Záložka do knihy spája školy- rôzne aktivity

Hovorme o jedle - týždeň aktivít

Týždeň boja proti drogám
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Vianočné trhy v Adeli

Výchovný program Čas premien - sex.výchova

Besedy

Aktivity školy

Návštevy Clown doctors,Slovensko sa hýbe - športový deň,Hovorme o jedle- aktivity k projektu ,Mikuláš, Deň Valentína, Tvorivé dielne v MsK,
Zber papiera, Knižný bazár, Policajný deň, Deň mlieka, Deň vody, Deň Zeme,Deň lesov, Voda pre život, Karneval, tvorivá dielňa s ilustrátorkou ,
Hmyzí hotel, Liečivé bylinky - enviro deň , Vianočné čítanie

§ 2. ods. 1 j

Projekty

1. Infovek 1 a 2 - z projektu je zriadená počítačová učebňa s možnosťou pripojenia na internet

2. Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách

3. Škola podporujúca zdravie - zameriavame sa na zdravý životný štýl, ktorý sa uplatňuje vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacieho
procesu:

„Školské ovocie“ - ovocie a ovocná šťava pre každého žiaka

4. Enviro projekty:

„Zelená škola“- Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, Tie vedú
žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i
spoločnosti.

Získali sme titul .

„Recyklo hry“, zber starých elektrozariadení, ochrana život.prostredia
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„Baterky na správnom mieste“, zber použitých elektrobatérií

„Zber papiera „ - separácia odpadu, význam zberu pre životné prostredie

5. Medzinárodný projekt Unicef „ Škola priateľská k deťom“- projekt zameraný na práva detí, ich dodržiavanie a aplikáciu v každodennom živote.

Získali sme titul" Škola priateľská k deťom

6. medzinárodný projekt „E-twinning“ podporujúci cezhraničnú spoluprácu škôl

7. „Čas premien „, projekt , ktorý sa zameriava na sexuálnu výchovu detí, plánované rodičovstvo a predchádzaniu pohlavných chorôb a AIDS

9. „Plavecký výcvik „ - s cieľom podporiť získanie plaveckej gramotnosti žiakovA a B variantu a autistov.

10. „Vzdelávanie pre všetkých „ - využívanie multimediálnej učebne financovanej z projektu i vlastných zdrojov

11.“ Canisterapia“ - pokračovanie terapie so psíkom , rozšírenie animoterapie/ zajačik/

12. Snoezelen- vybudovali sme a využívame multisenzorickú miestnoť pre žiakov B,C variantu, autistov a žiakov s kombinovaným postihnutím

13.Pracuj rukami - práca na hrnčiarskom kruhu, práca na tkáčskom stave

14.Červené stužky - boj proti AIDS

17. Digi škola - digitalizácia vzdelávania, vybevenie školy interaktívnymi tabuľami, tlačiarňami a tabletmi

18.AMV projekt - práca s interaktívnou tabuľou, tabletmi

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: v šk.roku 2019/20 nebola žiadna inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola má prevádzku v 3 budovách. Od 28.2.2020 pribudla 4 ., novopostavená budova špeciálnej materskej školy na Agátovej ul.2A
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Budova na Žilinskej 51 je vo vlastníctve školy.

Postupne sa rekonštruuje, boli vymenené plastové okná, dvere do tried. vybudované bezbariérové kúpeľne a WC pre vozíčkarov , podlahy na
prízemí i poschodí budovy, vybudovaný bol bezbariérový vstup do budovy, vymenené boli staré radiátory. Vybudovali sa dve schodiskové plošiny
na zabezpečenie bezbariériérového prístupu na 1.poschodie a školský dvor.

V budove boli vymenené školské lavice a stoličky, tabule a skrine.

Prebieha revitalizácia školskej záhrady.Vymenilo sa staré oplotenie.

Doplnili sa kabinetné zbierky učebných pomôcok, nakúpili sa učebnice a ďalšie pomôcky a potreby pre výchovno-vzdelávací proces.

Počas letných prázdnin bola rekonštruovaná kancelária- riaditeľňa.

Ukončila sa výstavba novej budovy špeciálnej materskej škoyl a od 1.6.2020 sa v nej začalo vyučovať. Budova je plne funkčná, zariadená novým
nábytkom, potrebnými pomôckami - prvky Montessori. Dokončuje sa okolie budovy , vybudovalo sa detské ihrisko s bezbariérovými prvkami.

Potrebné je dokončiť revitalizáciu záhrady.Umiestnili sme tam vyvýšené záhony, hmyzí hotel, lavičky a terapeutické hojdačky. Ostáva vyrovnanie
terénu, výsadba trávy, kríkov a stromov.

Budova na Valovej je v štádiu majetkového vyrovnania medzi mestom Piešťany a Okresným úradom Trnava ako naším zriaďovateľom. Je veľmi
potrebná dokončiť výmenu okien. Vymenili sa dvere na triedach a kabinetoch, vymenil sa starý nábytok, boli zrekonštruované sociálne
zariadenia, ktoré boli v havarijnom stave.Opravená bola kanalizácia.Potrebná je rekonštrukcia fasády budovy, oplotenia budovy a chodníky, ktoré
sú v havarijnom stave. Potrebné je vybudovanie a zariadenie novej zborovne, keďže súčasná je nevyhovujúca pre zvýšený počet učiteľov.

Obnovu potrebujú kabinetné zbierky a niektoré počítače v počítačovej miestnosti.Uskutočnila sa inštalácia nového internerového pripojenia .

Potrebné je vybudovanie priestoru na cvičenie, keďže v priestoroch posilňovne bola umiestnená trieda. Škola nemá dostatok priestorov v
dôsledku nedoriešeného vlastníctva budovy / MŠ nám blokuje 3 miestnosti/ .

V budovách zdravotníckeho zariadenia, kde zabezpečujeme výučbu,má škola samostatnú učebňu v Adeli Medical Center.Tá je vybavená
potrebným nábytkom, zariadením i pomôckami.

Vyučovanie v nemocnici sa uskutočnuje pri lôžkach detí, škola nedisponuje samostatnou učebňou.

Okrem tried máme odborné učebne: učebňu informatiky, bezbariérovú enviromentálnu učebňu/ altánok/ spolu s novým chodníkom, cvičné
kuchynky, dielňu, školské viacúčelové ihrisko a školský pozemok. Máme tiež hrnčiarsky kruh a tkáčsky stav pre potreby žiakov na Žilinskej ulici.
Priestory školy nám nedovoľujú zriadiť školskú jedáleň, ani výdajňu stravy.
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Žiaci školy majú zabezpečenú stravu v Školskej jedálni pri Cirkevnej ZŠ v Piešťanoch.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné prostriedky v komentári sú uvádzané v celých eurách.

Pridelené finančné prostriedky pre Spojenú školu za rok 2019 boli:

- Normatívne finančné prostriedky v čiastke 867 607,- €

- Nenormatívne finančné prostriedky v čiastke 86 432,-€

- Kapitálové výdavky - Rozvojové projekty 139 500,- €

Spolu finančné prostriedky 1 093 539,-€

Pre ekonomickú klasifikáciu mzdy zamestnancov - 610 pridelené normatívne prostriedky v čiastke

520 000,- €

Čerpanie týchto prostriedkov z rekapitulácie P1-04 a výdajov z účtovníctva a ŠP:

- Tarifné platy 256 804,-€

- Náhrady 86 832,- €

- Riadenie 3 193,- €

- Osobné príplatky 35 709,-€

- Kreditový príplatok 17 598,- €

- Špeciálny príplatok 11 336,- €

- Nadčasy 285,- €

- Odmeny 106 743,-€
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- Odmeny jubilejné 1 500,-€

Finančné prostriedky vyčerpané na 100% podľa prideleného rozpočtu na rok 2019.

Pre ekonomickú klasifikáciu poistné zamestnancov - 620 pridelené normatívne prostriedky v čiastke

189 536,- €

Podľa rozlíšenia poistného uhradeného poisťovniam vyčerpané prostriedky 189 536,- €.

Finančné prostriedky vyčerpané na 99,99% podľa prideleného rozpočtu na rok 2019 .

Pre ekonomickú klasifikáciu tovary a služby - 630, 640 pridelené normatívne prostriedky v čiastke

158 071,-€

Čerpanie týchto prostriedkov:

- cestovné náhrady 222,-€

- energie, voda a komunikácie 21 703,-€

- materiál 36 806,-€

- údržba 60 465,-€

- služby 37 140,-€

- náhrada príjmu 1 735,-€

Spolu finančné prostriedky 158 071,-€

Zo 158 071,-€ vyčerpaných- 631:

Výdavky na cestovné 222,-€

Spolu finančné prostriedky 222,-€

Zo 158 071,-€ vyčerpaných- 632:
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Výdavky na teplo 16 271,-€

Výdavky na el. energiu 2 796,-€

Výdavky na vodné stočné 918,-€

Výdavky na poštovné 212,-€

Výdavky za tel. služby 1 506,-€

Spolu: 21 703,-€

Zo 158 071,-€ vyčerpaných- 633:

Interiérové vybavenie 14 956,-€

Výpočtová technika 8 014,-€

Všeobecný materiál/kancelárske, čistiace potreby/ 7 911,-€

Knihy, časopisy učebné pomôcky 5 591,-€

Pracovné odevy, och. pomôcky 20,-€

Softvér 314,-€

Spolu: 36 806,-€

Zo 158 071,-€ vyčerpaných- 635:

Údržba budov, objektov 60 465,-€

Spolu: 60 465,-€

Zo 158 071,-€ vyčerpaných- 637:

Školenia, kurzy 1 567,-€

Súťaže 1 311,-€
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Všeobecné služby 10 451,-€

Cestovné náhrady 0,-€

Poplatky a odvody 262,-€

Stravovanie 15 416,-€

Poistenie 538,-€

Prídel do SF 6 075,-€

Odmeny mimopracovného pomeru 1 042,-€

Dane 478,-€

Spolu: 37 140,-€

Zo 158 071,-€ vyčerpaných- 640:

- nemocenské dávky 1 735,-€

Spolu finančné prostriedky 1 735,-,-€

Pridelené nenormatívne prostriedky pre asistenta učiteľa 78 725,- €

Z toho: 58 336,-€ mzdy

20 389,-€ odvody

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Pridelené nenormatívne prostriedky vzdelávacie poukazy 2 182,- €

Materiál / potreby na krúžky, pomôcky,../ 2 182,-€

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Pridelené nenormatívne prostriedky na dopravné žiakov pridelených 1 913,-€
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Prostriedky vyčerpané na 100%.

Pridelené nenormatívne prostriedky na odchodné 2 535,- €

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Pridelené nenormatívne prostriedky príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 1 077,- €

Materiál / výkresy, farbičky, pomôcky.../ 1 077,- €

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Pridelené kapitálové výdavky - rozvojový projekt „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím
2019“

„Pracujeme bez bariér“ 9 500,-€

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Pridelené kapitálové výdavky - výstavba ŠMŠ -130 000,-€

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Príspevky rodičov ŠKD, CVČ , ŠMŠ 1 659,- €

Prostriedky použité na nákup pomôcok.

/ výkresy, farby,.../

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Dotácie a granty 4 140 ,-€

Prostriedky použité na nákup zapl. dopravy - výlet, kan. Potreby, Tanec bez hraníc 2019/

Škola vyčerpala pridelený rozpočet na 100%.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa
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Činnosť MZ sa riadila schváleným plánom práce MZ pre 1. stupeň s čiastočnými zmenami, nakoľko z dôvodu pandémie od 13.3. do 30.6.2020
prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom - dištančnou formou. Táto zmena sa uskutočnila na základe rozhodnutia hlavného
hygienika a krízového štábu.

Na prvom zasadnutí sme ako hlavný bod riešili školský vzdelávací program. Druhé zasadnutie bolo rozšírené o nediskutované témy z prvého
zasadnutia: Protidrogová prevencia, Hra ako základný prostriedok učenia, Využitie Lega vo výchovnom a vyučovacom procese. Témy druhého
zasadnutia sme prediskutovali podľa plánu. Boli to: Zelená škola, Nevhodné a agresívne správanie u žiakov, Defibrilátor a jeho používanie,
Školský vzdelávací program. Tretie zasadnutie sa uskutočnilo formou videokonferencie vzhľadom na koronavírus. Členovia si vymieňali skúsenosti
s priebehom výchovno-vzdelávacieho procesu počas obdobia pandémie. Štvrté zasadnutie MZ a PK sa uskutočnilo 25.6.2020. Boli prediskutované
témy: Finančná gramotnosť, PV ako jeden z dôležitých predmetov vo vzdelávaní MP žiakov, zhodnotili sme účasť na projektoch, vyhodnotili
celoročnú činnosť MZ a PK. Neprediskutované témy z tretieho zasadnutia MZ zostávajú v pláne pre budúci školský rok a sú to: Mediálna výchova,
Aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, Boccia-pravidlá hry, Canisterapia.

Najvýznamnejšie aktivity:

- vybraní žiaci školy absolvovali plavecký výcvik v Magnólii

- žiaci navštevovali MK v Piešťanoch

- projekt „Hovorme o jedle“ - v súťaži sme získali ZLATÝ DIPLOM

- „Bubnovačka alebo aby bolo deti lepšie počuť“ - akcia organizovaná neziskovou organizáciou Centrum Slniečko v partnerstve s Národným
koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch

- Mikulášske posedenie

- divadielko „Rozprávkový hrniec“

- Karneval

- projekt „Záložka spája školy“ - v auguste 2019 pani Šulavá prihlásila našu školu do uvedeného projektu, kde žiaci v rámci tvorivých hodín
čítania, Vv, Pv pretvárali rozprávky a príbehy do záložiek do kníh, ktoré sme posielali nám pridelenej Základnej a Praktickej škole v Dvúr Králové
nad Labem v Českej republiky. Aj naša škola od nich dostala veľmi pekné a nápadité vianočné darčeky.

Vzhľadom na pandémiu sa v tomto školskom roku neuskutočnilo školské ani krajské kolo súťaže poézie a prózy a ani Tanec bez hraníc -
prehliadka tvorivosti žiakov špeciálnych škôl, ktorú organizuje naša škola.

Na zasadnutiach MZ riešili pedagógovia problémy týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti na 1. stupni A variant, v triedach B a C variantu a u
autistov. Vzájomne si vymieňali svoje názory a skúsenosti. Stále riešime pretrvávajúce problémy s dochádzkou a správaním niektorých žiakov, čo
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sa nám ani po pohovoroch s rodičmi nepodarilo zmeniť.

Žiaci boli vyučovaní počas mimoriadnej situácie od 13. 3. 2020 podľa rozvrhu zostaveného triednym učiteľom a podľa pokynov ministerstva
školstva, čiže sa zamerali na hlavné vyučovacie predmety.

Výchovno-vzdelávacia činnosť vo veľkej miere závisela najmä od materiálno-technického IT zabezpečenia žiakov.

Vyučujúci a hlavne triedni učitelia pracovali podľa učebných plánov, ktoré si priebežne prispôsobovali daným podmienkam. Vyučujúci
zohľadňovali najmä individuálne a špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov.

Prioritou bolo upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých schopností, zručností a návykov žiakov, podľa schopností žiakov preberali aj nové
učivo.

Dištančné vyučovanie prebiehalo na 1. a 2. stupni ŠZŠ rôznymi spôsobmi.

Zasielaním žiakom a zákonným zástupcom elektronickou poštou podľa jednotlivých ročníkov A, B, C variantu, žiakom s autizmom a žiakom PŠ
podľa druhu a stupňa postihnutia, možností a schopností žiakov:

• formou emailov, prezentácií, MMS, SMS - pracovné listy, telefonicky, osobne / učebnice a pracovné listy/,

• formou videohovoru prostredníctvom Messengeru, Whats App, Viber, ZOOM, ...

• vytvorenie triedy na portáli bez kriedy.sk,

• zriadenie konta na stránke virtuálna knižnica,

• odkazy na programy a aplikácie, ktoré vzdelávajú deti zábavnou formou učenia.

Učitelia používali pri dištančnom vzdelávaní osobné PC, mobilné telefóny, dáta a predplatený paušál, motorové vozidlá a školské tablety.

Vzdelávanie žiakov bolo založené na aktívnej komunikácii a pravidelnej spolupráci s rodičmi detí, bez ktorej by nebolo možné vzdelávanie
uskutočniť.

Hodnotenie žiakov sa realizovalo vždy po odoslaní domácich úloh. Boli skontrolované ,opravené učiteľmi a veľmi sa osvedčila spätná väzba s
hodnotením najmä pochvala a povzbudenie. Komunikácia i spätná väzba mala rôzne úrovne. Niektorí žiaci i rodičia boli aktívni, inde spätná väzba
zlyhávala.

Asistenti sa aktívne zapájali do výchovno- vyučovacieho procesu.

Pravidelne rodičom aj žiakom poskytoval psychologickú pomoc /individuálnu, hromadnú/ počas pandémie školský psychológ.
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Spôsob hodnotenia žiakov:

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 13. marca 2020 do 30. júna
2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom a z tohto dôvodu nastala aj zmena v hodnotení žiakov za toto obdobie.

• V rámci záverečného hodnotenia sa žiaci A variantu hodnotia známkou okrem 1. ročníka, ktorý je hodnotený slovne.

• V rámci záverečného hodnotenia sa predmety telesná a športová výchova, etická výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, hudobná
výchova, informatika a občianska náuka budú hodnotiť „absolvoval“.

• V rámci záverečného hodnotenia sa žiaci B variantu klasifikujú slovne okrem predmetov RKS, RSZ, RGZ, telesná a športová výchova, etická
výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, informatika, ktoré sa budú hodnotiť „absolvoval“.

• V rámci záverečného hodnotenia sa žiaci C variantu klasifikujú v predmetoch matematika a vecné učenie slovne a v ostatných predmetoch a
výchovách sa budú hodnotiť „absolvoval“.

• V rámci záverečného hodnotenia sa žiaci s pervazívnou vývinovou poruchou autistického spektra klasifikujú známkou v predmetoch matematika
a slovenský jazyk a literatúra, v ostatných predmetoch a výchovách sa budú hodnotiť „absolvoval“.

V rámci záverečného hodnotenia sa žiaci v Praktickej školy klasifikujú v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, domáce práce,
pomocné práce v kuchyni, pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní, pomocné práce v administratíve a príprava jedál a výživa známkou, v
ostatných predmetoch a výchovách sa budú hodnotiť „absolvoval“.

Predmetová komisia :

Hodnotenie žiakov za 3. štvrťrok šk. roka 2019/2020

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 13. marca 2020 do 30. júna
2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom a z tohto dôvodu nastala aj zmena v hodnotení žiakov za toto obdobie.

• V rámci záverečného hodnotenia sa žiaci A variantu hodnotia známkou okrem 1. ročníka, ktorý je hodnotený slovne.

• V rámci záverečného hodnotenia sa predmety telesná a športová výchova, etická výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, hudobná
výchova, informatika a občianska náuka budú hodnotiť „absolvoval“.

• V rámci záverečného hodnotenia sa žiaci B variantu klasifikujú slovne /VDV, DV,.../okrem predmetov RKS, RSZ, RGZ, telesná a športová
výchova, etická výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, informatika, ktoré sa budú hodnotiť „absolvoval“.
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• V rámci záverečného hodnotenia sa žiaci C variantu klasifikujú v predmetoch matematika a vecné učenie slovne /VDV, DV,.../a v ostatných
predmetoch a výchovách sa budú hodnotiť „absolvoval“.

• V rámci záverečného hodnotenia sa žiaci s pervazívnou vývinovou poruchou autistického spektra klasifikujú známkou v predmetoch matematika
a slovenský jazyk a literatúra, v ostatných predmetoch a výchovách sa budú hodnotiť „absolvoval“.

V rámci záverečného hodnotenia sa žiaci v Praktickej školy klasifikujú v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, domáce práce,
pomocné práce v kuchyni , pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní, pomocné práce v administratíve a príprava jedál a výživa známkou, v
ostatných predmetoch a výchovách sa budú hodnotiť „absolvoval“.

Doplnenie a aktualizácia tematických plánov

Vedúce MZ a PK informovali prítomných o stave a obsahu odovzdávaných tematických plánov.

Termín dokončenia 31. 5. 2020.

Zápisy do triednych kníh

16. 3. 2020 - 29. 3. 2020

„ Výchovno-vzdelávacia činnosť/vyučovanie prerušená v čase od 16. marca 2020 do 29. 3. 2020, na základe usmernenia ministerky školstva,
vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 2020.“

30. 3. 2020 -31. 5. 2020 triedna kniha sa nevedie, do poznámky stačí napísať:

„ Výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase od 30. 3. 2020 do 31. 5. 2020.”

1. 6. 2020 - 30. 6. 2020

Triedna kniha sa vedie štandardne so zapisovaním obsahu práce podľa ukážok v Prílohe č. 3 k otváraniu škôl.

V poslednom týždni vyučovania /30. 6. 2020/ sa uvedie do poznámky v triednej knihe:

„Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola v Správe o výchovno-
vzdelávacej činnosti.”

Dochádzku škola eviduje odo dňa, odkedy je príslušný ročník /škola otvorená/prebieha vyučovanie/ s tým, že evidencia sa vedie najmä kvôli
bezpečnosti a zdraviu detí. Dochádzka sa pre účely vysvedčenia eviduje iba
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do 12. 3. 2020, resp. do dňa, kedy príslušná škola prerušila vyučovanie. Obdobie júna sa do záverečnej dochádzky na vysvedčenie nezaráta.

Zhodnotenie vyučovacích aktivít počas koronavírusu

Žiaci boli vyučovaní od 13. 3. 2020 podľa rozvrhu zostaveného triednym učiteľom podľa pokynov ministerstva školstva /hlavné vyučovacie
predmety/. Výchovno-vzdelávacia činnosť závisela najmä od materiálno-technického zabezpečenia žiakov.

Dištančné vyučovanie prebiehalo na 1. a 2. stupni ŠZŠ rôznymi spôsobmi. Pracovali sme podľa učebných plánov, ktoré sme prispôsobovali daným
podmienkam. Zasielaním žiakom a zákonným zástupcom elektronickou poštou podľa jednotlivých ročníkov A, B, C variantu a Autistov, druhu a
stupňa postihnutia, možností a schopností žiakov:

- formou emailov, prezentácií, MMS, SMS - Pracovné listy, telefonicky, osobne, formou videohovoru prostredníctvom messengeru,

- vytvorenie triedy na portáli bez kriedy.sk,

- zriadenie konta na stránke virtuálna knižnica,

- odkazy na programy a aplikácie, ktoré vzdelávajú deti zábavnou formou učenia.

Vzdelávanie žiakov bolo založené na aktívnej komunikácii a pravidelnej spolupráci s rodičmi detí, bez ktorej by nebolo možné vzdelávanie
uskutočniť.

Hodnotenie žiakov prebiehalo vždy po odoslaní domácich úloh. Boli skontrolované/opravené učiteľmi a zaslaná spätná väzba s hodnotením najmä

pochvala a povzbudenie.

Komunikácia i spätná väzba mala rôzne úrovne. Niektorí žiaci i rodičia boli aktívni, inde spätná väzba zlyhávala.

Nová forma vzdelávania počas koronavírusu bola náročná, ale zároveň nás všetkých niečo naučila. Bola skúškou a výzvou pre nás učiteľov, ale
tiež žiakov a ich rodičov.

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za 2. polrok

Celoročne riešime dochádzku žiakov a s tým úzko späté výchovno-vyučovacie výsledky. Žiaci, ktorí školu navštevujú pravidelne, majú výchovno-
vyučovacie výsledky dobré, zlepšili sa v správaní a nastalo zlepšenie vo vyučovacích výsledkoch v jednotlivých predmetoch. Naopak, žiaci, ktorí
navštevujú školu nepravidelne, dokonca majú i neospravedlnenú absenciu, zlyhávajú vo vyučovacom procese, alebo majú veľké medzery v učive.
Niektorí stagnujú, čerpajú z vedomostí z minulých ročníkov, alebo došlo k zhoršeniu výsledkov. Spolupráca s ich rodičmi nie je dobrá, nemajú
záujem o vzdelávanie svojich detí, rodičia sa uspokojujú len so základnou povinnou školskou dochádzkou, nemajú záujem o ďalšie vzdelávanie
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svojich detí v OU a PŠ. Pokračovali sme aj tak v komunikácii s rodičmi. V súčasnej situácii formou dištančného vzdelávania sa tieto výsledky veľmi
ťažko hodnotia. Nie všetci rodičia spolupracovali, ale niektorým žiakom táto forma vyučovania vyhovovala.

Vysvedčenia

Usmernenie k vysvedčeniam pre ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a praktické školy.

Platí pre ne:

- žiaci 1. ročníka nemôžu byť hodnotení známkou,

- nie je možné použiť hodnotenie stupňami /resp. slovami/ „ dosiahol veľmi dobré výsledky”, „dosiahol dobré výsledky“, „dosiahol uspokojivé
výsledky“, „dosiahol neuspokojivé výsledky“, nakoľko hodnotenie uvedenými stupňami bolo zákonom č. 93/2020 Z.z. zrušené.

Špeciálna základná škola a ZŠ pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím

- Klasifikácia - rovnaké tlačivá ako v minulom školskom roku, pre vzdelávacie varianty A, B, a C a príslušné ročníky alebo pre žiakov s autizmom s
mentálnym postihnutím.

Praktická škola

- klasifikácia - 190 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy,

- záverečné vysvedčenie - 240 Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu.

Pedagogická rada odhlasovala dňa 23. 6. 2020 spôsob hodnotenia a záverečnej klasifikácie v šk. r. 2019/2020:

- variant A klasifikáciou, prospel, Prípravný a 1. ročník absolvoval + slovný komentár na druhej strane vysvedčenia č. 503,

- variant B prospel, absolvoval + slovný komentár, vysvedčenie č. 503,

- variant C prospel, absolvoval + slovný komentár, vysvedčenie č. 503,

- autistická trieda známka + absolvoval /výchovy/, / PV, PVD, P/,

- praktická škola - klasifikáciou + absolvoval /výchovy/,

- Adeli, trieda pri NsP - nehodnotíme záverečnou klasifikáciou.
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Metodické združenie ŠMŠ pod vedením Mgr. Moniky Daniškovej zasadalo 4-krát . Boli to hlavné zasadnutia. Okrem nich sme mali aj
mimoriadne zasadnutia, kde sme riešili aktuálne problémy, pedagógovia a asistenti si vzájomne vymieňali svoje skúsenosti a predkladali si návrhy
na štúdium odbornej literatúry.

V školskom roku 2019/2020 členovia MZ pracovali podľa schváleného ŠkVP „Poď sa s nami hrať, učiť sa a zabávať,“ ŠMŠ ako organizačná zložka
Spojenej školy v Piešťanoch, Valová 40, 921 01 Piešťany a navrhovaného plánu, ktorý bol priebežne realizovaný.

Na začiatku školského roka 2019/2020 bol schválený plán MZ p. riaditeľkou. Na prvom zasadnutí (október 2019) sme okrem uznesení
prerokovávali osobnú dokumentáciu každého dieťaťa, kde sme sa dohodli na postupoch pri výchovno-vzdelávacích činnostiach u každého z nich.
Oboznámili sme sa aj s legislatívnymi zmenami - Povinné predprimárne vzdelávanie od 5. roku dieťaťa. Bola nám odprednášaná téma:
„Zdravotné cvičenia u detí s postihnutím.“ Prednášku si pripravila asistentka Dovčíková, ktorá informácie čerpala z odbornej literatúry a
internetových zdrojov.

Druhé zasadnutie MZ sa konalo v januári 2020. Všetky body podľa plánu boli splnené. Odprezentovaný bol Pracovný poriadok a Etický kódex.
Odsúhlasené bolo hodnotenie IVVP žiakov - 2-krát do roka. Analyzovali sme ŠkVP. Prednášku nám prezentovala asistentka Kunyi na tému:
Rozvíjanie grafomotorických zručností detí s rôznym stupňom postihnutia. Informácie k prednáške boli získané z odbornej literatúry a
internetových zdrojov.

Tretie zasadnutie bolo v apríli 2020 podľa schváleného plánu. Konalo sa online, nakoľko bolo prerušenie školskej prevádzky z dôvodu pandémie
COVID19. Informavali sme sa o Usmerneniach Ministerstva školstva SR ku koronakríze. P. zástupkyňa , ktorá bola prítomná na online zasadnutí,
nás informovala o predškolákoch, ktorí končia a podala nám potrebné informácie k zápisu na povinnú školskú dochádzku. Ďalším bodom boli
informácie o deťoch, ako sa im darí v domácom prostredí. Pani učiteľka - Mgr. Katarína Švíková podala informácie o deťoch, ktoré sa na
opatrenia adaptovali ťažšie, najmä deti s autizmom, avšak deti sa naďalej rozvíjajú v domácom prostredí podľa možností rodičov. Prítomní sa
dohodli na spolupráci pri tvorbe pracovných materiálov na nadchádzajúci školský rok. Materiály a pomôcky sa vyrábali podľa jednotlivých
výchovno-vzdelávacích oblastí a boli usporiadané do prehľadných systémov podľa obtiažnosti. Triedni učitelia zasielali raz týždenne pracovné listy
deťom, ktorých možnosti a schopnosti im dovoľovali pracovať v domácom prostredí.

Štvrté zasadnutie sa konalo v júni 2020. Prítomní sa uzniesli na potrebe prepracovať a zjednodušiť učebné plány na rok 2020/2021. Za
prepracovanie plánov sú zodpovedné učiteľky Mgr. Danišková a Mgr. Švíková, ktoré budú pracovať na nich počas letných mesiacov. Vedúca MZ
podala správu, v ktorej vyhodnotila činnosť MZ za rok 2019/2020. Jeho činnosť prezentovala ako pozitívnu. Ciele MZ ako naplnené. Posledné
stretnutie bolo venované deťom s PAS. Tému: „Metodika práce u detí s PAS,“ si pripravila Mgr. Švíková, ktorá prítomným odprezentovala
prezentáciu v ppt. Prezentácia sa týkala behaviorálneho správania u detí s PAS. Prezentácia bola na vysokej úrovni a veľmi náučná.

Všetky zasadnutia boli podľa schváleného plánu MZ na šk. rok 2019/2020. Jednotlivé body činnosti MZ boli splnené.

Od 16. marca do 31. mája 2020 bolo ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky
č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka v materských školách v dôsledku ohrozenia života a
zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového
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štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušené vyučovanie na školách a
školských zariadeniach.

S účinnosťou od 1. júna 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR
č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 obnovil predškolské vyučovanie v materských školách na účel výchovy a
vzdelávania detí. Predškolské vyučovanie je dobrovoľné, deti, ktoré nenastúpia do materskej školy pokračujú v domácom vzdelávaní.

Vyhodnocovacia správa činnosti koordinátora sexuálnej výchovy v školskom roku 2019/2020

Dňa 15.1.2020 sa žiaci druhého stupňa ŠZŠ A - variantu a žiaci PŠ zúčastnili výchovného programu „Čas premien“.

Žiaci 5.,6.,7.ročníka a praktickej školy preberali tému „Vývin partnerského vzťahu - priateľstvo, zamilovanosť a láska“. Oboznámili sa
prezentáciou so zásadami medziľudského vzťahu a vývinom partnerského vzťahu. Získali informácie o priateľstve, zamilovanosti a láske. Naučili
sa rozlišovať rozdiely medzi zamilovanosťou a láskou. Po prezentácii nasledovala spoločná aktivita „Balón priateľstva“, ktorá spočívala, aby žiaci
rozmýšľali nad tým, čo je v priateľstve dôležité, čo priateľstvo utužuje a čo priateľstvo ničí. Žiaci PŠ mali aktivitu „Moje srdce“, ktorá spočívala,
aby si uvedomili vzťah k ľuďom v okolí, ku komu ho majú najbližší. Za úlohu mali nakresliť srdce, do ktorého napísali alebo nakreslili osobu,
ktorú majú najradšej a zdôvodnili prečo ju majú najradšej.

Žiaci 8. a 9.ročníka preberali tému „Postavenie muža a ženy vo vzťahu/v manželstve“. Prezentáciou žiaci získali vedomosti o charakteristických
vlastnostiach muža a ženy. Poznali vývojové štádiá manželstva a rodiny, bytovú situáciu mladých manželov, postavenie muža a ženy v
manželstve. Žiaci sa dozvedeli ako sa starať o domácnosť a ako hospodáriť s financiami. Uvedomili si aké je dôležité pre partnerov a rodinu
spoločné trávenie voľného času, rozhodovanie a vzájomná komunikácia. Žiaci mali spoločnú aktivitu „Terč lásky“, ktorá spočívala v tom, aby si
uvedomili, čo je pre lásku a vzťah dôležité, čo menej dôležité, že na to, aby vzťah fungoval treba robiť kompromisy, prispôsobovať sa a byť si
rovní.

Žiaci získavali poznatky formou prezentácií, odbornej literatúry, tajničiek, prešmyčiek, obrázkov, rozhovorov, otázok a odpovedí, videonahrávok,
hrou a spoločnými tvorivými aktivitami. Žiaci ŠZŠ A variantu a PŠ sa aktívne zapájali do rozhovoru a aktivít, problematika ich zaujímala a
obohatila o nové poznatky. Poskytnuté informácie boli primerané k veku a chápaniu dievčat a chlapcov. Počas školského roka sa žiaci zaoberali
problematikou sexuálnej výchovy aj v rámci predmetov: etickej výchovy, výchovy k občianstvu a mravnosti, slovenského jazyka a literatúry.
Žiakom boli odovzdané brožúry o dospievaní a hygienické balíčky.

Témy pod názvom „Výber životného partnera a kritéria výberu partnera“, „Plánovanie rodičovstva - rozmnožovanie, priebeh tehotenstva a vývoj
plodu počas tehotenstva“, „Právna úprava manželských a rodinných vzťahov (formy uzavretia manželstva, podmienky spôsobilosti na uzavretie
manželstva, práva a povinnosti manželov)“ sa nerealizovali a presúvajú sa do školského roku 2020/2021 kvôli mimoriadnym opatreniam hlavného
hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym
spôsobom.
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Vyhodnocovacia správa koordinátora čitateľskej gramotnosti v školskom roku 2019/20

V budove na Žilinskej ulici sa v tomto školskom roku uskutočnili nasledovné aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov:

September

- účasť v projekte Záložka spája školy - vytváranie záložiek pre partnerskú školu, prezeranie stránok partnerskej školy.

Október

- tvorivá dielňa ku knihe "Hávedník" autorov Jiřího Dvořáka a Daniely Olejnikovej v spolupráci s MsK Piešťany

- tvorivá dielňa pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším"

November

- Oboznámenie pedagógov s aktivitami na rozvíjanie predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti žiakov - na MZ

- Vitajte v našom svete - výstava a tvorivé dielne v knižnici

December

- Vianočné čítanie (2x) spojené s hádankami, koledami, doplňovačkami a tvorením ozdôb, pozdravov, drobných darčekov

- Otvor srdce, daruj knihu - výber a účasť na slávnostnom odovzdávaní v PIC Piešťany - v spolupráci s PIWC Piešťany

V triedach učitelia rozvíjali čitateľskú gramotnosť žiakov prostredníctvom čítania na pokračovanie, dramatizáciou, čítaním z časopisov, vytváraním
hádaniek a zábavných úloh.

Ostatné naplánované činnosti neboli uskutočnené z dôvodu vyššej chorobnosti žiakov a neskôr z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu a
zatvorenia škôl.

Vyhodnocovacia správa koordinátora čitateľskej gramotnosti II. v šk.r.2019/2020.

Projekt bol zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov prvého a druhého stupňa našej školy. Žiaci sa v mesiaci október zoznámili s
termínom čitateľská gramotnosť formou prednášky, ktorá bola prispôsobená veku žiakov. Počas prednášky žiaci plnili rôzne úlohy. Prednášky boli
realizované zábavnou formou za pomoci interaktívnej tabule. Žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka sa zapojili do projektu Čitateľský
oriešok, kde od októbra do konca januára riešili úlohy z pracovného zošita pre žiakov tretieho ročníka. Obtiažnosť úloh bola vybratá podľa toho,
čo sú žiaci schopní zvládnuť. Do projektu sme sa zapojili druhýkrát, získali sme diplom za aktívnu účasť. Zapájaním do čitateľských projektov a
riešením úloh podporujeme čitateľskú gramotnosť našich žiakov. Taktiež sme sa zapojili do projektu Záložka spája školy .V rámci tohto projektu
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sme mali pridanú partnerskú školu v Českej republike,v Dvore Královom nad Labem,s ktorou sme si vymenili záložky a taktiež si žiaci vymenili
mailové a facebookové adresy a dodnes si píšeme a posielame vzájomne darčeky. Počas pandémie corona vírusu bola vzájomná spolupráca
prerušená a bude pokračovať v budúcom školskom roku. V rámci projektu čitateľská gramotnosť sme každý mesiac realizovali aj spoločné
čítania, tvorili sme modely kvetov, lietadiel, zvierat netradičnou technikou škrob, papier(,maňušky zvieratiek a rôznych postavičiek z rozprávok.
Najaktívnejší žiaci boli odmenení knihou, vymaľovávankou a samolepkami. V rámci Marec -mesiac knihy som žiakov školy oboznámila s
prezentáciami :,,Marec -mesiac knihy“ a prezentáciou zameranou na výrobu a vznik kníh. Žiaci mali vyhlásenú súťaž :Vytvorenie ilustrácie
prečítaného príbehu . Súťaž z dôvodu pandémie corona vírusu bola zrušená . Každoročne si tiež so žiakmi pripomíname významné osobnosti
našich dejín. Bola zrealizovaná prezentácia a tiež výstava portrétov našich významných osobností. Taktiež žiaci kreslili a tvorili napríklad Mohylu
na Bradle , lietadlo na ktorom havaroval Štefánik, tiež kreslili portrét Ľ. Štúra. Najkrajšie práce boli vystavené na nástenke vo vstupnej hale.
Keďže každý školský rok sa aktívne venujeme čitateľskej gramotnosti , pri vstupe k triedam je vytvorená nástenka k danému projektu, ktorá sa
aktualizovala podľa potreby.

Nakoľko celú našu spoločnosť zasiahla pandémia corona vírusu nemohli sme zrealizovať súťaž v prednese poézie a prózy.

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnil jeden projekt eTwinning názvom World Pancake Day.

Do projektu sa zapojilo 34 škôl z 15 krajín Európy.

V rámci projektu sme spolu so žiakmi piekli palacinky a pripravovali rôzne plnky. Na palacinkách si žiaci pochutili. Z aktivity sme robili fotografie,
ktoré sme zverejnili na portáli eTwinning live.

Ďalším projektom mal byť Eaaster Postcards a tiež autorský projekt Children Book Day, ktorý sa mal uskutočniť 2.4.2020. Obidva projekty sa z
dôvodu koronavírusu a zatvorenia škôl nezrealizovali.

V školskom roku 2019/2020 sa práca výchovného poradcu zamerala na profesijnú orientáciu žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci týchto ročníkov boli
systematicky informovaní o možnostiach štúdia na OU v Trnave, na OU v Hlohovci a so zákonnými zástupcami boli absolvované osobné
pohovory. K tejto problematike bola zriadená nástenka so všetkými dostupnými informáciami ,ako aj manuál pre žiaka ako postupovať pri
získavaní informácií o odborných učilištiach na internete. V mesiaci október prebehla kontrola psychologických vyšetrení, niektorí žiaci boli
objednaní na rediagnostiku. Počas celého školského roku som pracovala s programom Proforient, kde som pracovala s končiacimi žiakmi.

V mesiaci december sa žiaci zúčastnili Dňa otvorených dverí na Spojenej škole v Hlohovci, kde si mali možnosť prezrieť priestory školy, školský
internát, pracovné dielne a súčasne mali priestor na získanie podrobnejších informácií o štúdiu na tejto škole. Žiakom sa veľmi prehliadka páčila a
prejavili záujem o štúdium.

Počas celého školského roka sa plnili úlohy z oblasti prevencie problémového a delikventného správania žiakov. Realizovali sa pohovory so žiakmi,
rodičmi, triednické hodiny na témy ochrana pred nezákonným používaním narkotík a psychotropných látok, ochrana pred nežiadúcimi následkami
šikanovania a agresie. Spolupracovalo sa s rómskymi špecialistami - príslušníkmi Mestskej polície, sociálnou kuratelou v Piešťanoch a CŠPPP na
Banke.
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Viackrát boli riešené prípady záškoláctva a veľkého počtu neospravedlnených hodín cez sociálne oddelenie mestského úradu a následne aj
mestskou políciou. Vždy tomu predchádzali predvolania rodičov na pohovory s triednymi učiteľmi a výchovným poradcom.

Od 13.3.2020 som pracovala v núdzovom režime z dôvodu pandémie corona vírusu. V apríli som skompletizovala prihlášky do Praktickej školy v
Piešťanoch a v máji prebehli príjimacie pohovory

V máji sa konali pohovory na OU Hlohovec ,ktorých sa zúčastnil Maximilián Lakatoš, ktorý bol prijatý na odbor cukrárenská výroba ,Veronika
Skřipcová tiež odbor cukrárenská výroba. Obaja žiaci po absolvovaní pohovorov boli na OU prijatí. Pohovorov sa nezúčastnil Štefan Bongilaj, ktorý
následne obdržal oznámenie o neprijatí na štúdium.

Žiaci Laura Kudríková , Nikol Biháriová, Štefan Bongilaj , Filip Kudrík , Júlia Kudríková , Monika Biháryová, Šimon Kuběna, Andrea Kováčová idú
do pracovného pomeru alebo domácej starostlivosti. Žiaci Anton Toráč , Šimon Nerpas, Štefan Biely , Sabrína Kudríková , Kyrylo Semenikhin ,
Martin Polakovič boli prijatí do Praktickej školy v Piešťanoch.

V školskom roku 2019/2020 ukončilo štúdium na našej škole 17 žiakov .

Veľmi dobrá bola spolupráca so CŠPPP Banka. Na našu žiadosť i žiadosť rodičov boli počas školského roka vykonané psychologické vyšetrenia
končiacich žiakov, rediagnostiky žiakov prvého ročníka ,tiež rediagnostiky problémových žiakov, rediagnostiky na žiadosť rodičov . Okrem
psychologických vyšetrení sa vykonali i špeciálnopedagogické vyšetrenia.

Výchovný poradca bol počas celého školského roka neustále k dispozícii zákonným zástupcom žiakov, pedagogickému zboru, bol v úzkom
kontakte so CŠPPP Banka a Vrbové.

Oceňujem spoluprácu s rómskymi špecialistami, ktorí na požiadanie učiteľov navštívili rodičov a žiakov v Ratnovciach a v Piešťanoch.

V mesiaci jún 2020 prebehla kontrola psychologických a špeciálnopedagogických hodnotení a prebehlo nahrávanie žiakov do Proforientu ,ktorí
budú povinnú školskú dochádzku končiť v školskom roku 2020/2021.

Aktivity v rámci programu finančnej gramotnosti boli realizované a vychádzali z plánov pre tento rok. V aktuálnom školskom roku bolo
vzdelávanie žiakov doplnené o záujmový krúžok finančnej gramotnosti, kde si mohli deti prehĺbiť vedomosti a získať nové informácie v rámci FG.
Podľa možností a schopností detí sme sa snažili napĺňať ciele plánované pre žiakov ŠZŠ v oblasti zvýšenia finančnej gramotnosti, zodpovedného
správania, etického a kritického myslenia, rozvoja schopností efektívneho využívania IKT. Inovatívnymi metódami sme učili žiakov manažovať
svoje financie, rozvíjať životné zručnosti (sociálne a osobné kompetencie) potrebné na orientovanie sa vo svete financií. Škola sa aj tento rok
zapojila do programu „Ja a peniaze“ , ktorý vychádza a je v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti a na škole ho vedie vyškolený
koordinátor. Tento program umožnil škole prístup k inovačným metodickým materiálom, ktoré môžu byť prirodzenou súčasťou rôznych
predmetov a prostredníctvom aktivít a úloh môže učiteľ aplikovať jednotlivé časti na hodinách matematiky, informatiky, slovenského jazyka,
výtvarnej výchovy, atd...
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Význam vzdelávania v oblasti FG úzko súvisí s potrebou pripraviť žiakov na jednotlivé etapy života jednotlivca a rodiny v spoločnosti, na ktoré mu
súčasné rodinné prostredie a obsah vzdelávania neposkytuje dostatok podnetov a príležitostí. Obsah vzdelávania a ciele programu nadväzujú na
Národný štandard finančnej gramotnosti, z ktorého vyplývajú ciele a výkonové štandardy.

JA A PENIAZE

Vzdelávací program JA A PENIAZE ponúka učiteľom základných škôl možnosť vzdelávať svojich žiakov v oblasti finančnej gramotnosti formou
zážitkového učenia. Program je spracovaný v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2 (NŠFG).

Cieľové skupiny

• žiaci 1. až 4. ročníka základných škôl,

• učitelia, ktorí majú záujem vzdelávať sa v oblasti finančnej gramotnosti,

• rodičia, ktorí sa spolu so svojimi deťmi podieľajú na vypracovaní úloh.

•

Cieľom programu je naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre
efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

Učebné texty

Žiaci sa prostredníctvom ústrednej postavy Filipa a jeho rodiny oboznámia s finančnou gramotnosťou. Filipove príhody vychádzajú z reálnych
situácií a pútavou formou tak naučia žiakov aj to, prečo bez práce nie sú koláče a prečo peniaze nerastú na stromoch.

Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili
svoje schopnosti. Učebné texty sú doplnené obrázkami a prílohami pre žiakov, zážitkovými aktivitami a metodickou časťou pre učiteľa.

1. kapitola - Peniaze (Peniaze hýbu svetom)

2. kapitola - Príjmy a výdavky (Príjmy - Bez práce nie sú koláče, Výdavky - Všetko má svoju cenu)

3. kapitola - Hospodárenie v domácnosti (Všetko si najskôr poriadne spočítaj!)

4. kapitola - Banka ako správca peňazí (Bohatstvo je to, čo ušetríš, nie to, čo minieš)

5. kapitola - Ako platíme (Peniaze hýbu svetom)
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6. kapitola - Zadlžíme sa? (Peniaze na strome nerastú)

7. kapitola - Riziko a poistenie (Nikomu peniaze z neba nepadajú)

Program je pre školu flexibilný. Je na možnostiach a rozhodnutí školy, akou formou bude program na škole realizovať. Škola zapája do programu
všetky triedy podľa záujmu.

V tomto roku bol realizovaný na škole krúžok Finančnej gramotnosti, ktorý navštevovali deti, ktoré mali záujem rozšíriť a prehĺbiť vedomosti v
rámci FG.

Koordinátor prevencie drogových závislosí

V školskom roku 2019/2020 sme sa počas výchovno - vzdelávacieho procesu i počas voľnočasových podujatí dôsledne venovali aktivitám, ktorých
obsahovú náplň sme zamerali na primárnu prevenciu. Výchovno - vzdelávací proces bol zameraný na podporu kvality života, prosociálnu
orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. Primárna prevencia je súčasťou prierezových
tém školského vzdelávacieho programu:

- prevencia obezity, závislostí a zdravý životný štýl

- rozvoj telesnej zdatnosti žiakov

- prevencia šikanovania

- prevencia HIV/AIDS

- prevencia kriminality

- prevencia sexuálneho zneužívania

- riziká dospievania

- podpora duševného zdravia

- obchodovanie s ľuďmi

- práva dieťaťa

Pri realizácii preventívnych aktivít sme využívali nesledujúce metódy a formy práce:

- rozhovory a besedy
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- účelové začlenenie preventívnych aktivít do vyučovacích predmetov

- práca s internetom

- modelové situácie

- organizovanie zábavno - náučných programov

- nástenky, plagáty, výstavy

- priebežné monitorovanie správania žiakov

V mesiaci október 2019 sme pre žiakov Praktickej školy ( ďalej len PŠ) a Špeciálnej základnej školy ( ďalej len ŠZŠ ) zorganizovali prednášku na
tému Medziľudské vzťahy medzi žiakmi. Zamerali sme sa na vytváranie pozitívnych vzťahov medzi žiakmi počas pobytu v škole i mimo nej.
Vysvetlili sme si pojem šikanovanie .

V mesiaci november 2019 sme zorganizovali prednášku na tému Deti a mobilné komunikačné technológie. Cieľom prednášky bolo poukázať na
pozitívny ale i negatívny vplyv množstva komunikačných technológií.

V mesiaci december 2019 sme zorganizovali prednášku na tému Zdravý životný štýl. Žiaci sa formou prednášky a následne formou praktických
ukážok naučili pripraviť si zdravé jedlá i v zimnom období.

V mesiaci január 2020 sme v spolupráci s pracovníkom oddelenia prevencie pri Mestskej polícii v Piešťanoch, Igorom Žlnayom zorganizovali
prednášku na tému Povedz drogám nie !.

Zamerali sme sa na rozdelenie drog, negatívny vplyv na zdravie človeka a na prevenciu. Na záver si žiaci mohli vyskúšať simulačné okuliare.

V mesiaci február 2020 sme pripravili besedu na tému Vplyv rodiny a školy na rozvoj osobnosti jedinca.

V mesiaci marec 2019 sme v spolupráci s pracovníkom oddelenia prevencie pri Mestskej polícii v Piešťanoch, Igorom Žlnayom zorganizovali
prednášku na tému Prevencia kriminality ( priestupky a trestná činnosť).

Okrem prednáškovej činnosti a besied pedagógovia priebežne organizovali aktivity pri príležitosti dní vyhlásených na podporu zdravia, výživy
alebo prevencie.

V druhom polroku bolo organizovanie preventívnych aktivít pozastavené v čase od 11.3.2020 do konca školského roka z dôvodu pandémie COVID
- 19.

§ 2. ods. 1 o
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Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Debarierizácia a rekonštrukcia budovy školy na Žilinskej ceste.

Výstavba novej budovy ŠMŠ.

Získavanie financií prostredníctvom projektov.

Získavanie ocenení vo výtvarných súťažiach.

Enviromentálna výchova.

Účasť na projektoch.

Zavádzanie IKT do vyučov.procesu.

Zavádzanie nových foriem vyučovania.

Práca s viacnásobne postihnutými žiakmi.

Spolupráca s inými organizáciami.

Úspechy v projektoch :

Získanie titulu "Zelená škola " v rámci medzináodného projektu Zelená škola.

Získanie titulu "Škola priateľská k deťom " v rámci projektu Unicef

Získanie certifikátov v rámci projektu e-Twinning

Výrazné a opakované úspechy vo výtvarných súťažiach.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Materiálno-technické vybavenie školy.

Návrh opatrení:
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Doriešiť vlastníctvo budovy školy s následnou možnosťou podávania projektov na rekonštrukciu a vybavenie školy.

Doplniť vybavenie kabinetov, počítačových miestností. Dokončiť revitalizáciu školskej záhrady na Žilinskej 51.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V školskom roku 2019/2020 ukončilo štúdium na našej škole 17 žiakov :

Končiaci žiaci:

V máji sa konali pohovory na OU Hlohovec ,ktorých sa zúčastnil Maximilián Lakatoš, ktorý bol prijatý na odbor cukrárenská výroba ,Veronika
Skřipcová, Monika Biháryová - odbor cukrárenská výroba. Všetci žiaci boli po absolvovaní pohovorov i na OU prijatí.

Pohovorov sa nezúčastnil Štefan Bongilaj, ktorý následne obdržal oznámenie o neprijatí na štúdium.

Žiaci Laura Kudríková , Nikol Biháriová, Štefan Bongilaj , Filip Kudrík , Júlia Kudríková , Monika Biháryová, Andrea Kováčová, Šimon Kuběna idú
do pracovného pomeru alebo domácej starostlivosti. Žiaci Anton Toráč , Šimon Nerpas, Štefan Biely , Sabrína Kudríková , Kyrylo Semenikhin ,
Martin Polakovič boli prijatí do Praktickej školy v Piešťanoch.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Škola má prevádzku v 4 budovách. Budova na Žilinskej 51 je v správe školy. Postupne sa rekonštruujeboli vymenené boli plastové okná a dvere,
vymaľované priestory, vybudované bezbariérové kúpelňe a WC pre vozíčkarov , vymenené podlahy , vybudovaný bol bezbariérový vstup do
budovy a dve schodiskové plošiny pre bezbariérový prístup na 1.poschodie a školský dvor.Priestory školy boli vymaľované, zakúpili sa nové skrine
a školský nábytok. Škola má novú fasádu a vybudovanú budovu náraďovne, ktorá slúži ako posilňovňa.

Budova na Valovej je v štádiu majetkového vyrovnania medzi mestom Piešťany a Okresným úradom Trnava ako naším zriaďovateľom. V budove
prebehla rekonštrukcia podláh a oprava strešnej krytiny . Priestory školy boli vymaľované, vymenil sa školský nábytok a skrine.

Potrebné je zateplenie budovy , nová fasáda školy, oplotenie, chodníky a vybudovanie priestorov novej zborovne. Potrebné je aj vybudovanie
priestorov na cvičenie a výmena niektorých okien.

V priestoroch školskej záhrady sa vybudovala nová budova pre ŠMŠ a žiakov s viacnásobným postihnutím.
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V ďalších budovách zdravotníckych zariadení ,kde zabezpečujeme výučbu, škola má samostatnú učebňu len v priestoroch Adeli Medical Center..

Okrem tried máme odborné učebne: učebňa informatiky, cvičné kuchynky, dielňa, školské viacúčelové ihrisko a školský pozemok. Priestory školy
nám nedovoľujú zriadiť školskú jedáleň, ani výdajňu stravy.

Žiaci školy majú zabezpečenú stravu v Školskej jedálni pri Cirkevnej ZŠ v Piešťanoch.

Vo vestibule ako aj v triedach pravidelne aktualizujeme informačné tabule, nástenky, vystavujeme práce žiakov.

Areál školy pravidelne čistíme, upravujeme, staráme sa o kvetinové záhony, skalku, trávnaté porasty. Vysadili sme si stromčeky, pred budovou
školy okrasné kríky a ovocné stromy, revitalizujeme školskú záhradu.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Vedúci
  
Krúžok rómskej kultúry Mgr. Eva Kodajová
Keramický Alexandra Fránková
Tanečný Mgr.Danišková Monika
Slovenčina pre všetkých Mgr. Marta Šulavá
Krúžok finančnej gramotnosti Mgr.Pašáková Adriana
Šikovný jazýček Mgr. Jana Kvaková
Školský klub Mária Zemánková
Športovo- pohybový PaedDr. Bohumír Vrábel
Výtvarný Alžbeta Kosková
Canisterapia Mgr.Lendvay Peter

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičia sa majú možnosť informovať o prospechu, dochádzke a celkovej činnosti školy na zasadnutiach RZ, počas konzultačných hodín
jednotlivých pedagógov, prostredníctvom osobných rozhovorov a prostredníctvom webovej stránky www.spspn.sk
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Rodičia sú zapojení do projektu Zelená škola, sú aktívnymi členmi kolégia Zelenej školy.

Rodičia sa pravidelne zúčastňujú akcií školy, ako napr.exkurzie, šk.výlet, vianočné posedenia, karneval, výchovné koncerty...

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

V šk.roku 2019/20 škola spolupracovala s organizáciami v meste Piešťany a okolí :

Mestská polícia / špecialisti pre marginalizované skupiny obyvateľstva/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch / záškoláctvo, rodiny v hmotnej núdzi/

Mestský úrad Piešťany

Mestská knižnica Piešťany

Mestské kultúrne stredisko Piešťany

Centrum pre deti a rodiny Piešťany

Dom umenia Piešťany

Balneologické múzeum Piešťany

Združenia na pomoc postihnutým umelcom, Bratislava

Tanečný klub Danube Bratislava

APPA. združenie na pomoc postihnutým Adeli

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Vrbové,Ppiešťany

PIWC - medzinárodný ženský klub

Občianske združenie Animo

ZPMP
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Hotel Magnólia

Dopravné ihrisko Vrbové

Televízia Karpaty

Regionálny týždenník Piešťanský týždeň

Priateľská škola v Rakúsku

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v
Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Žiaci boli vyučovaní od 13. 3. 2020 podľa rozvrhu zostaveného triednym učiteľom podľa pokynov ministerstva školstva /hlavné vyučovacie
predmety/.

Výchovno-vzdelávacia činnosť závisela najmä od materiálno-technického zabezpečenia žiakov.

Pracovali sme podľa učebných plánov, ktoré sme prispôsobovali daným podmienkam. Vyučujúci zohľadňovali individuálne špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby žiakov.

Na výučbu žiakov s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím s mentálnym postihnutím sa učivo nevymedzovalo.

Prioritou bolo upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých schopností, zručností a návykov žiakov, podľa schopností žiakov preberali aj nové
učivo.

Dištančné vyučovanie prebiehalo na 1. a 2. stupni ŠZŠ rôznymi spôsobmi:

Zasielaním žiakom a zákonným zástupcom elektronickou poštou podľa jednotlivých ročníkov A, B, C variantu, autistom a žiakom PŠ podľa druhu
a stupňa postihnutia, možností a schopností žiakov:

- formou emailov, prezentácií, MMS, SMS - pracovné listy, telefonicky, osobne / učebnice a pracovné listy/, formou videohovoru prostredníctvom

Messengeru, Whats App, Viber, ZOOM, ...

- vytvorenie triedy na portáli Bez kriedy.sk,
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- zriadenie konta na stránke Virtuálna knižnica,

- odkazy na programy a aplikácie, ktoré vzdelávajú deti zábavnou formou učenia.

Učitelia používali pri dištančnom vzdelávaní osobné PC, mobilné telefóny, dáta a predplatený paušál, motorové vozidlá a neskôr školské tablety.

Vzdelávanie žiakov bolo založené na aktívnej komunikácii a pravidelnej spolupráci s rodičmi detí, bez ktorej by nebolo možné vzdelávanie
uskutočniť.

Hodnotenie žiakov prebiehalo vždy po odoslaní domácich úloh. Boli skontrolované/opravené učiteľmi a zaslaná spätná väzba s hodnotením najmä
pochvalou a povzbudením.

Rodičom, učiteľom i žiakom poskytoval psychologickú pomoc /individuálnu, hromadnú/ školský psychológ.

Komunikácia i spätná väzba mala rôzne úrovne. Niektorí žiaci i rodičia boli aktívni, inde spätná väzba zlyhávala.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Thomová Alexandra

V Piešťanoch, 9. októbra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 15.10.2020


