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Základné identifikačné údaje
Názov školy

Základná škola 1.-4.ročník

Adresa školy

972 02 Opatovce nad Nitrou, 509

Telefón

046 5411 718

E-mail

skolaopatovce@gmail.com

Zriaďovateľ

Obec Opatovce nad Nitrou

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno

Telefón

Riaditeľka: Mgr. Monika Škrabanová 0903801892

Rada školy
Titl., priezvisko, meno
predseda

Mgr. Vierka Šályová

nepedagogickí zamestnanci

Eugen Holdoš
Antolová Zuzana

zástupcovia rodičov
Vrtelová Mária
zástupcovia zriaďovateľa

Ľuboš Hrdý

Poradné orgány školy
Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Metodické združenie Mgr. Vierka Šályová 1. – 4., ŠKD,
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 39
Počet tried: 4
Podrobnejšie informácie:
Ročník:

1.

2.

3.

4.

Spolu

počet tried

1

1

1

1

4

počet žiakov

14

12

7

6

39

z toho v ŠKD

10

7

4

4

25

§ 2. ods. 1 c
Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013:

súčet - 11/ počet dievčat - 9

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013: súčet – 9/ počet dievčat - 7
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet –2/ počet dievčat -1

Klasifikácia tried
Trieda SPR SJL ANJ MAT PRI VLV INV HUV VVV TEV PV
1.

1

SH SH SH

2.

1

1,16 1,25 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3.

1

1,71 1,28 1,42 1,28 1,14 1,00 1,00 1,00 1,00

4.

1

2,0

2,0

2,0

SH SH

1,66 1,5

SH

SH

SH

1,00 1,00 1,00 1,00

Prospech žiakov:
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

dvojky zo
správania

trojky zo správania

1.

14

13

1

0

0

0

2.

12

12

0

0

0

0

3.

7

7

0

0

0

0

4.

6

6

0

0

0

0

Dochádzka žiakov
Trieda Počet

Zamešk.
hod.

Zam. na
žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na
žiaka

Ospravedlnené

Ospr.na
žiaka

1.

14

1006

71,85

0

0

1006

71,85

2.

12

663

55,25

0

0

663

55,25

3.

7

418

59,7

0

0

418

59,7

4.

6

210

35

0

0

210

35

§ 2. ods. 1 g
Zamestnanci
Pracovný pomer
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

1

3

4

1

1

vychovávateľov
§ 2. ods. 1 h

Aktivity a prezentácia na verejnosti
3.9.2012 – slávnostné otvorenie škol. roka 2012/2013
Krajšia a vynovená opatovská škola opäť roztvorila svoju náruč, aby privítala žiakov aj
pedagógov na prahu nového škol. roka. Nechýbali ani deti z MŠ, rodičia a vzácni hostia.
Riaditeľka ZŠ Mgr. Monika Škrabanová sa milým slovom prihovorila malým prváčikom
a vyzvala starších žiakov k usilovnej práci. Všetky deti sľúbili pani starostke Mgr. Danke
Meliškovej, že si budú chrániť a zveľaďovať svoju peknú školu.
7.9.2012 – návšteva ZOO Bojnice
Žiaci 1. – 4.ročníka ZŠ strávili tento deň medzi zvieratkami v ZOO. Najviac sa im páčilo
v teráriu a pri slonoch. Najsmiešnejšie boli opice. P. vychovávateľka Perinová mala pre deti
prekvapenie. Zadarmo sa povozili na kolotoči a dosýta sa pošmýkali či poskákali si v
nafukovacom hrade.
11.9.2012 – Deň jablka
Žiaci ZŠ si na vyučovacích hodinách, ale hlavne v ŠKD pripomenuli tento deň rôznymi
aktivitami. Čítali si o jabĺčku, riešili slovné úlohy s jablkami, rozprávali o význame jabĺk pre
zdravie človeka, zaspievali si o ňom pesničku, kreslili ho, ochutnávali a vyrábali krásne
papierové.
18.9.2012 – Deň mlieka
Podobne sme sa deťom snažili priblížiť tento deň a boli sme prekvapení, aké množstvo
mliečnych výrobkov naše deti poznajú. Vedeli o nich rozprávať, kreslili ich, vyrábali
z papiera a na niektorých si aj pochutili.
28.9.2012 – púšťanie šarkanov
Ešte stále teplé jesenné slniečko a fúkajúci vietor vytvorili tie najideálnejšie podmienky pre
súťaženie detí. A tie sa zišli skoro všetky. Školský dvor hral šarkanmi všetkých farieb,
veľkostí i tvarov. Na oblohe sme mohli obdivovať až 30 rozprávkových drakov. A tie sa
naháňali, krútili poskakovali i padali. No a kto zvíťazil? Predsa všetci! No najväčšiu pochvalu
si zaslúžili vlastnoručne vyrobené šarkany. Hodnotnými cenami boli odmenené najkrajšie
a najrýchlejšie, no pekné darčeky dostali všetci súťažiaci.
6.10.2012 – Plody Zeme
„Záhradkári premilí, dosť ste sa narobili.
Naša zem vám dala plody, teraz máme všetci hody.“
10 žiačok ZŠ vystúpilo v krátkom kultúrnom programe pri príležitosti záhradkárskej
slávnosti. Pieseň a básne o ovocí i jesenný tanček s dáždnikmi upútali prítomných, ktorí si
prišli prezrieť výstavu úrody z opatovských záhrad a polí, ktorá sa konala v KD v obci.
15.10.2012 – výtvarná súťaž
Naši žiaci sa vždy zapájajú aj do výtvarných súťaží. Porfix vyhlásil súťaž na tému „Zdravé
bývanie“. Deti na hodinách výtvarnej výchovy aj v ŠKD stvárnili túto tému rôzne, po svojom.
Máme mnoho nadaných detí s bohatou fantáziou. Držme im palce, aby vyhrali.
17.10.2012 – návšteva dôchodcov
P. vychovávateľka Perinová spolu s deťmi školského klubu už tradične v tomto čase
vchádzajú do príbytkov našich bývalých zamestnancov – seniorov, aby im odovzdali kvietok
a malý darček pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

19.10.2012 – návšteva divadelného predstavenia
My dospelí sme si mysleli, že rozprávku o Perinbabe pozná každé dieťa. No, mýlili sme sa.
Preto sme dvojnásobne radi, že sa deťom príbeh Jakubka a Alžbetky páčil. Očarili ich aj
prekrásne kulisy neba, melodické piesne, fantastické kostýmy Perinbabky a Zubatej
a kúzelné efekty snehu. Oplatilo sa chodiť kvôli tejto kráse až do Prievidze.
21.10.2012 – kultúrny program pre starších ľudí
Každoročne nacvičia žiaci ZŠ pásmo piesní, básní a tancov, ktoré venujú svojim deduškom
a babičkám. Aj tento rok sa krátkym programom poďakovali za lásku a starostlivosť.
„Milí deduškovia, dobré staré mamy,
ľúbime vás veľmi, buďte navždy s nami!“
7.11.2012 – výchovný koncert
Medzi deti ZŠ a MŠ zavítala operná speváčka SND v Bratislave pani Karin s doprovodom,
aby deťom priblížila inú formu spevu – operný spev. Priniesla náruč známych populárnych
piesní. Mnohé skladby spievali deti spolu s ňou. No a tie im neznáme si aspoň vypočuli
a odmenili potleskom.
8.11.2012 – beseda s policajtom
Lepšie povedané s policajtkou, pretože v uniforme prišla žena. Deti skonštatovali, že mladá,
pekná a milá. Veľmi pútavo im priblížila prácu našich strážcov poriadku, nabádala ich
k opatrnosti na komunikáciách, učila privolať pomoc... Dostali aj darčeky – reflexné odrazky,
ktoré si môžu nalepiť na tašku, bundu či bicykel.
16.11.2012 – Hodina deťom
Aj naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu na pomoc chorým deťom.
V dobrovoľnej zbierke sme od rodičov našich žiakov vyzbierali a na správnu adresu poslali
60 eur. Ďakujeme!
19.11.2012 – ľudový koncert
Opäť našu školu poctila svojou návštevou rodina Hlbockých z Piešťan. Sú nositeľmi
ľudových tradícií. Tentokrát prišiel len pán Hlbocký samotný, aby deťom priblížil ľudové
remeslá. Niektoré už dnešné deti ani nepoznajú. K svojmu rozprávaniu pridal spev i hru na
ľudových nástrojoch. Deti sa zase dozvedeli niečo nové, zaspievali si aj sa zahrali na
zbojníkov.
22.11.2012 – pasovanie prvákov
Táto milá slávnosť už tradične na našej škole patrí našim najmenším - malým prváčikom. No
presvedčili nás o tom, že sú veľmi šikovní a smelí. Splnili všetky úlohy, ktoré si pre nich
nachystali najstarší štvrtáci a boli pasovaní za riadnych žiakov školy. Za odmenu dostali
pamätný list, medailu i rozprávkovú knihu s venovaním. Samozrejme, že nechýbala ani
slávnostná torta. Tak, nech sa vám darí, prváci!
6. a 7.12.2012: Mikuláš
Mikuláša privítali deti našej ZŠ hneď dvakrát. Najprv v škole, kde Mikulášovi zaspievali
pekné piesne a zarecitovali básničky. Za odmenu dostali sladké prekvapenie. Čerta sa vôbec
nebáli, zahrali sa s ním, zasmiali, ba niektorí by nedbali s ním aj odísť. Práve čert si pripravil
úlohy pre všetky p. učiteľky, ktoré sa dosť zapotili, aby obstáli v čertovsky ťažkej skúške. Na
druhý deň zavítal Mikuláš do kultúrneho domu, aby potešil a odmenil všetky deti obce, malé

i veľké. Priviezol so sebou pekné divadelné predstavenie, čerta s anjelom a plný kôš sladkostí.
„Do videnia Mikuláš! Stretneme sa o rok zas, príď určite medzi nás!
10. – 21.12.2012: výstavka žiackych prác
Už tradične pred Vianocami zdobia chodbu školy práce našich žiakov so zimnou a vianočnou
tematikou. Domáci aj cudzí obdivujú krehké vianočné ozdoby, zasnežené krajinky, snehové
vločky či ikebany a svietniky vyrobené šikovnými rúčkami našich žiakov. Všetkých upútal aj
prekrásny vianočný stromček vyfintený originálnymi a netradičnými ozdobami.
18.12.2012: divadelné predstavenie
Herci divadla „Kapor“ zo Žiliny zavítali k nám so známou rozprávkou o Snehulienke. Dávno
sme sa tak nenasmiali, až nám slzy tiekli... Stále namosúrený Hundroš, ktorého chceli naučiť
smiať sa, múdry Vedko, ktorý rád filozofoval, ale nedokázal zavrieť vodovodný kohútik.
Najlepší však bol Spachtoš, ktorý zaspal hádam aj postojačky. No a na jeho obľúbenú hračku
sliepku Boženu, ktorá ho stále budila, tak ľahko nezabudneme!
20.12.2012: výtvarné súťaže
Porfix vyhlásil výtvarnú súťaž na tému „Zdravé bývanie“. Aj žiaci našej ZŠ sa zapojili
a vytvorili zaujímavé práce na hodinách VV a v ŠKD.
Druhou bola výtvarná a literárna súťaž „Ježiškovi“. Deti nakreslil krásne vianočné obrázky
i svoje tajné želania. Tretiaci a štvrtáci napísali aj milé a dojímavé listy Ježiškovi.
20.12.2012: Jasličková pobožnosť
Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, hlavne pre deti. Tie naše nacvičili krásny program, ktorý
začal príchodom zimy, hrou a rozhovorom detí so snehovou vločkou. V kostole vďaka nej aj
„snežilo“. Určite to boli chumáčiky šťastia a radosti, ktoré prenikli do srdiečka každého
z nás. Potom deti vytvorili čarovnú vianočnú atmosféru aj s pomocou štyroch horiacich
a rozprávajúcich sa adventných sviečok. Štvrtáci Marco a Aďko priniesli duchovné
posolstvo Vianoc. Nakoniec zababúšení v kožúškoch, kabaničkách a vlniačikoch, so šatkami
a baranicami na hlavách prišli na rad koledníci. Celý program oživili zimné i vianočné
piesne, ktoré v podaní našich detí zneli tak prekrásne, že vyčarovali slzičky šťastia v očiach
dospelých. „Vianoce nie sú o peniazoch, nie sú o darčekoch, sú to hlavne sviatky rodiny
plné lásky a spolupatričnosti..“
22.1.2013: návšteva predškolákov
Pár dní pred zápisom už tradične navštevujú prvákov naši malí predškoláci, aby uvideli
priestory, v ktorých sa budú zakrátko učiť, aby spoznali p. učiteľku, trochu sa zoznámili
a osmelili. Aj tentokrát to bolo milé a vydarené stretnutie. Deti MŠ nám ukázali svoju
šikovnosť, prváci im zase prečítali rozprávku, spolu sa hrali, kreslili si, spievali. Deti oboch
škôl si nakoniec vymenili drobné darčeky.
30.1.2013: zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ
Učiteľky ZŠ rozhovorom o obľúbených rozprávkach vtiahli deti do sveta fantázie. Tie potom
prechádzali triedou ako začarovanou krajinou a postupne plnili požadované úlohy. Ani
netušili, že sú skúšané. Pochválili sa, že už poznajú farby, geometrické tvary, čísla, niektoré
písmená a ukázali aj svoje tvorivé zručnosti. Vyskúšali si sedenie v naozajstnej lavici i svoje
spevácke a recitačné schopnosti. Za svoju snahu boli odmenení mnohými darčekmi
a pamätným listom. A koľko ich vlastne prišlo? Jedenásť, ale nie všetky zapísané deti
nastúpia v septembri do 1.triedy. Dve si odložia školskú dochádzku a ešte sa rok pohrajú

v škôlke. Zvláštnosťou je, že prváčkou sa stane aj päťročné dievčatko, ktoré si to svojou
šikovnosťou určite zaslúži. Gratulujeme!
6.2.2013: Šaliansky Maťko
Žiaci 2. – 4. ročníka našej ZŠ si zmerali svoje sily v prednese povestí. Víťazi triednych kôl sa
stretli v školskom kole, aby ukázali svoju šikovnosť a recitačný talent. Príjemne prekvapili
najmladší druháci. 1. m.: Alexko Polák /2.r./ 2. m.: Peťko Suchoň /2. r./ 3. m.: Jakubko
Antol a Paťka Adámiková /3. r./
14.2.2013: Valentín
Sv. Valentín bol kňazom a lekárom. Podľa legendy potajomky sobášil tých, čo sa mali radi.
Sviatok sv. Valentína je príležitosťou drobným darčekom prejaviť svoju náklonnosť
k obdivovanej osobe, ale aj možnosťou vyjadriť priazeň svojim najbližším. Aj žiaci ZŠ sa
zišli na peknej spoločnej aktivite, aby sa navzájom obdarovali. Venovali si valentínske
srdiečka a pripojili aj nesmelé vyznania. Obdarovaný a šťastný bol každý. Veď šťastie sa
neraz ukrýva v tých najmenších daroch. Keď sa v našom srdci usadí bolesť a máme priateľa,
ktorý nás podrží, je našim svetielkom v tme.
7.3.2013: divadelné predstavenie
V rámci spolupráce ZŠ s MŠ nás škôlkári pozvali na divadielko s jarnou tematikou „Vtáčia
rodinka“. Naša telocvičňa sa nachvíľu zmenila na les, kde sa na strome v hniezde vyliahli
vtáčatká. Sledovali sme ich výchovu, prvé nesmelé pokusy o lietanie, odchod od rodičov,
nadväzovanie kontaktov s ostatnými obyvateľmi lesa, prvé priateľstvá, úspechy i prehry.
Poučná rozprávka nám pripomenula, že podobne je to aj v ľudskom živote.
14.3.2013: strašiškola
Nezabudnuteľná akcia pre všetky deti školy. Ježibaby, strašidlá, mátohy a čarodejnice sa
zbehli z celého okolia na náš maškarný ples. Rodičia a deti si potom zmerali svoje sily
v metlobale. Počúvanie rozprávok a strašidelných príbehov všetkých nachvíľu upokojilo, aby
mohli ďalej pokračovať v zaujímavých súťažiach, akými boli hľadanie pokladu
a vyslobodenie unesenej pani riaditeľky. Potom nasledovala rozprávka na dobrú noc a to
najdôležitejšie - spanie v triedach na zemi v spacákoch...Všetky deti /aj prváčikovia/ zvládli
strašidelnú noc bez mamy.
22.3.2013: literárna súťaž
Žiaci 2. -4. ročníka sa zapojili do súťaže pod názvom „Prečo je voda vzácna“. Niektorí
s pomocou rodičov či pani učiteľky, iní celkom sami napísali dojímavé, smutné či veselé
príbehy. Naše deti majú bohatú fantáziu a dobré srdiečko, čo sa prejavilo aj v tejto stále
aktuálnejšej téme.
Aj v poslednom štvrťroku školského roka 2012/2013 sa žiaci našej ZŠ nielen vzdelávali, ale
zúčastnili sa aj mnohých mimovyučovacích a mimoškolských aktivít. V súťaži Slávik
Slovenska nám ukázali, ako krásne vedia spievať. Všetkým sa najviac páčil prváčik Filipko
Cagáň. O tom, že vedia aj krásne kresliť a maľovať nás presvedčili svojimi výtvarnými
prácami. Tie najkrajšie sme posielali na rôzne výtvarné súťaže, ktorých bolo v tomto
školskom roku neúrekom. Na škole máme aj šikovných športovcov, futbalistov, ktorí
reprezentovali našu školu na turnaji v Kanianke. Našim deťom sme ponúkli niekoľko
divadelných predstavení. Všetky sa im páčili a potešili ich.

22.4.2013: Deň Zeme
Zbieraním odpadkov na školskom dvore, v okolí školy, kreslením na asfalt, vypracovaním PL
z enviromentálnej výchovy, výtvarnými prácami na hod. Vv či v ŠKD, prezeraním projektov
a materiálov na internete si naši žiaci pripomenuli tento významný deň. Najviac sa im páčila
vychádzka na Babiratku, kde vyčistili nielen potôčik od odpadkov, ale aj blízku lúku.
13.5.2013: Školský výlet
Tentokrát sme s našimi žiakmi navštívili okresné mesto Levice. Upútalo nás múzeum
vynálezov „Atlantis“, kde si deti mohli vyskúšať ako v praxi fungujú rôzne prírodné javy.
Ďalej sme navštívili Levický hrad, ktorého majestátne ruiny ležia priamo v meste. Poslednou
zastávkou bolo neďaleké mestečko Brhlovce, kde sme si prezreli unikátne skalné obydlia.
19.5.2013: Deň matiek
Žiaci našej ZŠ vystúpili v KD v obci v pásme piesní, básní a tancov, aby aspoň takouto
formou prejavili mamkám svoju lásku a vďaku. Samozrejme nechýbal ani vlastnoručne
vyrobený darček a sladký bozk.
4.6.2013: Čitateľský maratón
Sme radi, že sa aj naši žiaci zapojili do tejto celoslovenskej aktivity. Na nádvorí mestskej
knižnice v Bojniciach každý účastník maratónu povedal svoje meno, prečítal jednu stránku
textu / primeranú jeho veku/, podpísal sa na listinu účastníkov a dostal malý darček. Toto
všetko prebiehalo za prítomnosti pani Katky Gábrišovej, riaditeľky knižnice v Bojniciach.
Okrem toho naše deti navštívili aj vnútorné priestory knižnice, kde im iná pracovníčka čítala
a rozprávala zaujímavé príbehy. Tiež dostali pochvalu za pozornosť a bohaté vedomosti
z detskej literatúry.
7. a 8.6.2013: Oslavy 900. výročia obce
Na túto významnú príležitosť si naši žiaci pripravili ozaj špeciálny program, v ktorom mnohí
prekonali samých seba a podali neuveriteľné výkony. Najprv v piatok podvečer v KD a potom
aj v sobotu na futbalovom ihrisku v obci všetkých zabával lord Norton a sluha James v podaní
našich šikovných štvrtákov Leiky Kotríkovej a Aďka Bielika. Úsmevy na tvárach prítomných
a veľký potlesk zožali aj chlapci cvičiaci spartakiádu. Už len ich samotné oblečenie a známa
hudba pripomenuli nám starším dávne časy. No a dievčatá predvádzajúce rôzne typy tancov
boli už tradične výborné. Veríme , že sme svojou troškou prispeli k vydarenému priebehu
osláv.
14.6.2013: MDD
Kvôli nepriaznivému počasiu sa oslavy Dňa detí presunuli až na tento termín. O to srdečnejšie
prijali naše deti od nás najprv veselé divadelné predstavenie v telocvični ZŠ a potom
nasledoval celý deň hier a zábavy vonku na školskom dvore. Súťažili na ôsmich stanovištiach,
kde plnili rôzne úlohy, ktoré im zadávala Pipi Dlhá Pančucha, Červená Čiapočka so starou
mamou a vlkom, Kocúr v čižmách, šašo a iné rozprávkové bytosti. Vyšantili sa na diskotéke,
kreslili kriedami na asfalt, opekali špekačky, strieľali zo vzduchovky, hrali športové hry...
Dostali sladké balíčky, pršal našťastie len cukríkový dážď a hlavne boli stredobodom
pozornosti. Účasť detí i dospelých bola veľká.
17. -21.6.2013: Plavecký výcvik
Žiaci 2.- 4. ročníka absolvovali týždňový výcvik plávania na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi.
Plavci sa zdokonalili v rôznych štýloch, mnohí sa plávať naučili a niektorí sa aspoň prestali
báť vody. Aj to je niečo! Na pamiatku dostali mokré vysvedčenia.

27.6.2013: Didaktické hry
Žiaci ZŠ so svojimi vyučujúcimi sa vybrali spojiť príjemné s užitočným. Kvôli nie veľmi
priaznivému počasiu len k Teplému potoku. Prešli sa peknou prírodou, zahrali sa rôzne hry,
opiekli si špekačky, plnili enviromentálne aktivity. Cestou domov sme si veselo zaspievali.
28.6.2013: Koniec školského roka
Žiaci 1. -4. ročníka dostali odmenu za svoju celoročnú prácu v podobe vysvedčenia. Lepšieho
či horšieho, ako si kto zaslúžil. Tí najlepší dostali knižné odmeny ako riaditeľské pochvaly:
1.roč. – Filipko Cagáň, Naďka Bellová
2.roč. –Peťko Suchoň, Julko Jurík
3.roč. –Paťka Adámiková, Natálka Bieliková
4.roč.- Leika Kotríková, Aďko Bielik, Marco Martinec
Mnoho usilovných a výborných žiakov dostalo diplomy či pochvalné uznania od triednych
učiteliek.
V tento deň sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi. Po štyroch rokoch nás opúšťajú a odchádzajú
na iné školy. Na pamiatku dostali darčeky, certifikáty s básničkami, CD s fotografiami
i sladkú tortu. Oni sa s nami rozlúčili pekným kultúrnym programom a kvetmi. Aj sme si veru
poplakali! Nech sa vám darí, štvrtáci a nezabudnite na svoju starú školu!

§ 2.ods.1 n
Plnenie stanoveného cieľa
Snažili sme sa o humanizáciu vyučovacieho procesu, žiak bol v centre pozornosti každého
učiteľa. Viedli sme žiakov k zodpovednému prístupu k povinnostiam, ale aj k domáhaniu sa
svojich práv , k aktivite v učení, aby vedeli využiť získané vedomosti a zručnosti v
praktickom živote a vedeli sa orientovať vo vyhľadávaní informácií.
Učitelia zavádzali moderné , efektívne vyučovacie metódy, využívali vo veľkej miere
počítače, internet a existujúce výukové programy.
Spolupracujeme s poradenskými , konzultačnými a vzdelávacími centrami.
Zápasili sme s absenciou alebo neskorým dodaním učebníc v niektorých predmetoch.
§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
- zvýšenie kultúry ústneho a písomného prejavu žiakov
- vzdelávanie učiteľov
-prezentácia školy na kultúrno-spoločenských akciách v obci

Oblasti, v ktorých sú nedostatky:
-zviditeľňovať úspechy školy v pedagogickej a regionálnej tlači
-zvýšenú pozornosť venovať zaostávajúcim žiakom, zlepšeniu školskej dochádzky
§2. ods. 2a
Psycho -hygienické podmienky
V škole sa dodržiavajú základné psychohygienické podmienky potrebné pre výchovu a
vzdelávanie žiakov – rozvrh hodín, prestávky, prestávka na obed, rozcvičky, vychádzky.
V školskej jedálni boli vytvorené podmienky na hygienické a nerušené stravovanie.
§ 2. ods. 2 b
Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku

Počet
detí

Počet
skupín

Netradičná výtvarná výchov

5

1

Počítačový krúžok

15

1

Práca s fotografiou

10

1

Pohybové hry- zumba

9

1

Záver:
Vypracovala: Mgr. Monika Škrabanová, riaditeľka ZŠ
V Opatovciach nad Nitrou, 2.9. 2013
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 2. septembra 2013

