
Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012

                          Škola: Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník

Riaditeľ/ka: PaedDr. Helena Lacová
Zástupca/kyňa: Mgr. Alexander Hrico , II. stupeň
Zástupca/kyňa: Mgr. Kvetoslava Prokopová, I. stupeň
Vedúca ŠJ: Marta Kačurová
Počet pedag. zamestnancov: 43 (33 učiteľov,4 vychovávateľky,5 katechétov,1 asistent)
Počet nepedag. zamestnancov: 16(2 THP, 1 školník, 7 ŠJ, 6 upratovačiek)
Počet žiakov: 490 / minulý školský rok: 521 /
Počet tried:  21
Cudzie jazyky: Anglický, nemecký, ruský
Pohľadávky k 31.8.2011: 2.564,43 € ( gymnázium)
Záväzky k 31.8.2011: žiadne
3 hlavné priority na 2011/2012: „Dielňa pohybu, umu a krásy ducha“ 

-Skvalitniť a zmodernizovať výchovnovzdelávací proces, -
-Rozvíjať u žiakov harmonický rozvoj osobnosti, ľudskosti 
  a spolupatričnosti za dosiahnuté výsledky
-Systematicky zapájať žiakov do mimoškolských aktivít –
  hlavne športových.

Kladné stránky: Kvalifikovaný pedagogický zbor
Moderné vybavenie školy a tried ( špeciálne učebne)
Vybavenie školy IKT a audiovizuálnymi pomôckami
Kvalifikované vzdelávanie detí so ŠVVP
Triedy so športovou prípravou
Umiestnenia žiakov na regionálnych a celoslovenských 
súťažiach

Záporné stránky: Skvalitniť vzťah U- Ž-R vo výchovnovzdelávacom 
procese
Zintenzívniť spoluprácu s rodičmi a verejnosťou
Oplotenie školy, rekonštrukcia ŠKD

Mimoškolské aktivity: Rôznorodá činnosť ŠKD 
Práca v záujmových útvaroch
Športové súťaže–dlhodobé: volejbal- dievčatá , futbal - 
chlapci
Preventívne programy: Cesta k emocionálnej zrelosti
Šikanovanie a možnosti prevencie



Prvá smerová voľba
Správaj sa normálne
Buď múdrejší ako oheň
Kožným chorobám DOST V. ročník
Povedz drogám NIE!
Besedy s lekárom, policajtom, psychológom, pracovníkom 
Úradu práce, verejného zdravotníctva
Predmetové súťaže a olympiády
Škola v prírode, Lyžiarsky výcvik
Karneval, Valentín zber papiera, zber viečok Sabi
Aktivity v školskej knižnici: čitateľské besedy, čitateľský 
maratón, rozprávkové odpoludnie, slová z dovozu....

Potreby a požiadavky: Požiadavky: financovanie školských zariadení v čo 
najväčšej miere,
zasielanie VZN a iných nariadení zriaďovateľa na školu,
dohodnúť podmienky užívania ihriska s umelou trávou,

Potreby: rekonštrukcia ŠKD
Oplotenie školského areálu
ŠJ- vzduchotechnika, konvektomat, plynové kotly, 
chladnička, elektrická rúra trojdielna

 
Rozne:


