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Škola plná zážitkov
Dotýkame sa budúcnosti

Základná škola s materskou školou, 972 25 Diviaky nad Nitricou 121
( ZŠ Diviaky n/N
046/5464097
( ŠJ Diviaky n/N
046/5464065
( MŠ Diviaky n/N
046/5453226
( MŠ Banky
046/5453308
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Obzretie sa do minulého školského roku
Škola a žiaci
* V školskom roku 2008/2009 školu navštevovalo 230 žiakov, ročníky 1.-4.
71 žiakov a ročníky 5.-9. 159 žiakov.
* Žiaci vymeškali celkom 20 331hodín (priemerne 88,40/1 žiak), z nich
bolo 287 neospravedlnených. Výrazný počet vymeškaných hodín žiakov tvorili
záškoláctvo žiakov a rodinné rekreácie. Neospravedlnené hodiny viedli
k dočasnému odobratiu rodinných prídavkov 2 rodinám.
* 44 žiakov malo na vysvedčení zo všetkých klasifikovaných predmetov
známku „výborný“.
* 88 žiakov prospelo s vyznamenaním (priemer do 1,5), 51 prospelo veľmi
dobre (priemer do 2,0), 85 prospelo a 6 žiaci neprospeli.
* Žiaci 1. a 5. ročníka sa začali vzdelávať podľa nového Školského
vzdelávacieho programu.
* 32 žiakov školy bolo prijatých starostom obce Diviaky nad Nitricou za
výbornú reprezentáciu školy v okresných, krajských a celoslovenských
vedomostných a športových súťažiach.
* 2 žiaci získali knižnú odmenu za výborný prospech počas celého 9ročného štúdia na našej škole: Monika Kmeťová a Petra Vajdová..
* ŠKD navštevovalo 31 žiakov v 2 oddeleniach.
* V školskej jedálni sa stravovalo 78 žiakov, čo je 33,9%.
* Škola vydala 3 čísla školského časopisu Ježko.
* Finančný výťažok zo
zbierky pre Ligu proti
rakovine na Deň narcisov
v roku 2008 v Diviakoch nad
Nitricou aj v Diviackej Novej
Vsi bol v celkovej výške
568,17 € (cca 17 000,-Sk).
* Žiaci aj s pomocou
rodičov nazbierali 489 kg
šípok a 9 866 kg papiera. Kým
v zbere šípok nazbierali oproti
predchádzajúcemu
roku
takmer dvakrát viac, v zbere
papiera to bolo presne naopak – problém s odberateľom zastavil takmer na pol
roka možnosť separovať papier.
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Triednická hodina
Už 13 rokov je súčasťou rozvrhu triednická hodina. Býva vždy prvú
hodinu v piatok. Jej pevnou súčasťou je tzv. rozhlasové okienko. Štruktúra
rozhlasového okienka i celej triednickej hodiny sa vyprofilovala ako veľmi
vhodný prostriedok na aktívne zapojenie žiakov do životy v škole. Každý
týždeň žiaci jednej z tried spolu so svojou triednou učiteľkou informujú
všetkých ostatných o aktuálnom dianí v škole – o tom, čo sa stalo, o tom čo nás
najbližší týždeň čaká. Súčasťou rozhlasového okienka bývajú aj aktuálne
informácie ostatných vyučujúcich a vedenia školy.

Škola a verejnosť
* Pre obyvateľov našej obce bola k dispozícii počas celého školského roku
mimo vyučovania telocvičňa školy. Organizované skupiny mali zabezpečené jej
bezplatné využívanie.
* Tekvicovú show a jarmok navštívilo 75 rodičov.
* 7. ročník Rozprávkovej školy si 12. decembra 2008 prezrelo 92 rodičov
spolu so svojimi deťmi.
* Dňa otvorených dverí v ročníkoch 1. – 5. sa zúčastnilo 33 rodičov.
Ostatní rodičia neprejavili záujem o možnosť vidieť svoje dieťa priamo vo
vyučovacom procese.
* Žiaci školy prezentovali svoje práce na 2 výstavách v obci a prezentovali
sa v 2 galaprogramoch.
* V priestoroch školy bola ku koncu školského roka nainštalovaná Galéria
výtvarných prác žiakov.

Škola a projekty
Teší nás, že v minulom školskom roku sme boli úspešní v 2 veľkých projektoch
Európskeho sociálneho fondu:
•
Rekonštrukcia školy – požadovaná dotácia – 13. júla 2009 začali
prvé kroky na realizácii tohto projektu. Jeho cieľom je obnova
hlavnej budovy školy a telocvične.
•
V operačnom programe Vzdelávanie v rámci Premeny tradičnej
školy na modernú získala škola príspevok vo výške 84 000€. Počas
najbližších 24 mesiacov, na ktoré je projekt naplánovaný, sa triedy
vybavia nielen novou technikou, ale pedagógovia absolvujú mnohé
inovatívne školenia s cieľom vypracovania didaktických a učebných
materiálov pre reformné ročníky.
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Vychádzajúci žiaci
*

vyznamenaní žiaci - priemer známok do 1,5
9. A
9. B
Michaela Bartíková
Vladimír Belanec
Katarína Besedová
*Martina Červienková
Michal Caňo
Michal Ďuriš
Ľuboš Čičmanec
Peter Grznár
Denisa Dadíková
Veronika Fábryová
*Martin Dobrotka
*Lukáš Hagara
*Jana Hagarová
Dominika Hlbočanová
Lucia Hlatká
Adrián Javorček
Mário Iliaš
Roman Juračka
Nikola Katrenová
*Monika Kmeťová
Dominik Kohút
*Igor Kohút
Ivan Král
*Radka Krpelanová
Stanislav Král
Lenka Lomnická
Jana Nosková
*Martina Mokrá
Nikola Svitková
Barbora Pánisová
Samuel Ševčík
Ivan Paulďuro
Veronika Šikulová
Katarína Pernišová
Miloš Šimka
Barbora Pilátová
Andrea Valachová
Lukáš Račko
Ivan Valjent
*Marek Rendek
Monika Obertová
Lukáš Rybanský
8.
*Romana Štrbáková
Martin Oršula
Pavlína Švajlenková
7.
Mária Ungererová
Jakub Belko
*Ivana Vajdová
Mário Kochan
*Tatiana Znamenáková
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Úspešní žiaci
v školskom roku
2008/2009
Za výbornú reprezentáciu školy
v okresných a krajských
súťažiach boli 11. júna 2009
prijatí starostom obce
a slávnostne zapísaní v pamätnej
knihe obce žiaci:
meno

Ladislav Ferov

Lukáš Hagara
Monika
Kmeťová

tr.

súťaž

umiestnenie
pripravovala
vedomostné súťaže
geografická
PhDr. Milena
1. miesto okres
olympiáda
Pánisová
5.
2. miesto okres Mgr. Mária
Pytagoriáda
Borodovčáková
olympiáda
1. miesto okres Ing. Veronika
9.b z anglického
3. miesto kraj
Belancová
jazyka
2. miesto okres,
chemická
Mgr. Tatiana
9.b
úspešná
olympiáda
Beňová
riešiteľka kraj

Ivana Kotlářová
biblická
8.
Michaela
olympiáda
Jurenková
Dominika
7.a Pytagoriáda
Štecová
Slávik
Slovenska
Romana
My Pop
8.
Líšková
Star Trenčín
DilongStar

3. miesto
v dekanát. kole

Mgr. Mária
Kunešová

3. miesto okres

Mgr. Gabriela
Paulďurová

2. miesto okres
1. miesto okres,
úspešná kraj
Mgr. Adriana
Kováčiková
3. miesto
medzinár. kolo

Hviezdoslavov
Kubín
2. miesto okres
Tamara
Kvety v
Mgr. Ivana
1.
Vavrová
záhrade
3. miesto okres Ďurtová
športové súťaže
9. cezpoľný
Mgr. Petra
Lenka Lomnická
b beh
3. miesto okres
Fajerová
Martina Caňová
6.a
stolný
3. miesto okres
Laura Papáková 8.
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Barbora Pánisová
Lenka Lomnická
Miloš Šimka
Samuel Ševčík
Michal Caňo
Jakub Belko
Mário Iliaš
Dominik Stručka
Vladimír Belanec
Peter Grznár
Miloš Šimka

9.
tenis
b
dievčatá
9.
b
9.a hádzaná
9.a chlapci
9.a
7.
b
9.a
8.
9.
b
9.
b

2. miesto - skok do diaľky,
3. miesto - beh na 300m
1. miesto - beh na 60m, 3.
miesto - beh na 300m
2. miesto - beh na 1000m
2. miesto - beh na 1000m
3. miesto - vrh guľou

9.a

9.
b
Michal Caňo
9.a
Mário Iliaš
9.a
Veronika Šikulová 9.a
9.
Lenka Lomnická
b
9.
Lenka Lomnická
b
Emília Švecová
8.
Laura Papáková
8.
9.
Barbora Pánisová
b
9.
Adrian Javorček
b
9.
Lukáš Hagara
b
9.
Lukáš Rybanský
b
Samuel Ševčík
9.a

3. miesto okres

Lukáš Rybanský

3. miesto - vrh guľou
ľahká
atletika

2. miesto - štafeta diavčatá

2. miesto - štafeta- chlapci
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Školský rok 2009/2010
Pracovníci školy
Vedenie školy:

riaditeľka: Mgr. Gabriela Kusá
zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Gabriela Paulďurová
zástupkyňa pre MŠ: Eleonóra Kalinová
výchovná poradkyňa: Mgr. Mária Borodovčáková
Na konci školského roka 2008/2009 sa zavreli brány našej školy za
PaedDr. Irenou Ďurigovou, Mgr. Gabrielou Besedovou.
V tomto školskom roku je personálne obsadenie školy nasledovné:
Mgr. Eva Jánošková

1.

Mgr. Adriana Kováčiková

6.

Mgr. Ivana Ďurtová

2.

PhDr. Milena Pánisová

7. a

PaedDr.Jana Hatványiová

3.

Ing. Veronika Belancová

7. b

Mgr. Marta Klincová

4.

Mgr. Mária Kunešová

8.

Mgr. Petra Fajerová

5.

Mgr. Soňa Štrbáková

9.

Mgr. Katarína Šrámeková

Mgr. Tatiana Beňová

Ing. Martina Brokešová

Mgr. Jozef Petrek

Elena Mišejová
Jana Mikulášová

DM

Zdena Kaňová

DM

správni zamestnanci školy:
ekonómka pre rozpočet, samostatný referent

Jana Hagarová
Marcela Iliašová
Mária Vajdová
Veronika Uhlárová

ekonómka pre mzdy, samostatný referent
vedúca ŠJ
kuchárka
kuchárka

Anna Dodoková

kuchárka

Viera Škríková
Anna Petrášová
Alena Sobotová

upratovačka v ZŠ
upratovačka ZŠ
upratovačka v ZŠ

Milan Obert

školník
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Vyučovanie
V tomto školskom roku začalo navštevovať školu celkom 201 žiakov,
z toho v ročníkoch 1.-4. 67 žiakov.
Žiakom ponúkame vzdelávanie v anglickom, nemeckom a ruskom
jazyku, v oblasti informačných technológií, rozvíjame športové aktivity
a umelecké cítenie.
Školský klub detí (ŠKD) poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť od
11.05 do 15.30. Činnosť okrem pravidelnej prípravy na výchovno-vzdelávací
proces a relaxačno–oddychových a záujmových činností podľa potrieb
a požiadaviek detí je zameraná aj na rozvoj environmentálneho povedomia
žiakov. ŠKD sa výraznou mierou podieľa na budovaní zelene v areáli školy. Je
hlavným organizátorom Tekvicového jarmoku..
Poplatky sú ohraničené vyhláškou Ministerstva školstva (od 50 Sk do
370 Sk) a určuje ich zriaďovateľ, t.j. obec. Poplatok pre tento školský rok
zostáva na najnižšej hranici - 50 Sk/1 mesiac. Je splatný v 3 splátkach (4
mesiace roku 2009, dvakrát 3 mesiace roku 2010).
Lyžiarsky výcvik sa realizuje v 7. ročníku podľa podmienok a záujmu.
Rodičovské združenie Vás srdečne pozýva na
8. reprezentačný ples rodičov a priateľov školy
dňa 13. februára 2010 v KD Diviaky nad Nitricou.
Hudba: EXPERTI Kováčovci

8

Prázdniny

Čo by mali rodičia vedieť
Máme dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (ŠVVP)

• Záväzné písomné vyjadrenia k školskému začleneniu (školskej integrácii)
žiaka s ŠVVP v základnej škole môžu vydávať iba príslušné poradenské
zariadenia zaradené v sieti škôl a školských zariadení.
• Rediagnostické vyšetrenie žiaka sa vykonáva podľa individuálnej potreby
konkrétneho žiaka; jeho frekvenciu s cieľom úprav odporúčaní pre výchovu,
vzdelávanie a usmernenie vo vzťahu k jeho psychofyzickému vývinu navrhuje
poradenské zariadenie. O rediagnostické vyšetrenie môže požiadať aj škola
alebo zákonný zástupca.
• Zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP má právo si zvoliť, či bude vzdelávané
v štandardnej triede základnej školy, v špeciálnej triede základnej školy, alebo v
špeciálnej škole. Ak sa zistí, že vzdelávanie v bežnej škole nie je na prospech
začlenenému dieťaťu, žiakovi alebo deťom, žiakom, ktorí sú účastníkmi
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výchovy a vzdelávania a zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu
vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd.

Vymeškanie žiaka z vyučovania
Vzhľadom na pomerne vysoké číslo vymeškaných hodín žiakov
v uplynulom školskom roku škola doporučuje rodičom nasledovné:
v prípade choroby žiaka rodič nahlasuje telefonicky alebo písomne
túto skutočnosť hneď v prvý deň
ospravedlenia žiakov z rodinných dôvodov sú predmetom skúmania, či
sa nejedná o skryté záškoláctvo
na špeciálne zdravotné vyšetrenia doporučujeme objednávať žiakov
tak, aby v ten deň vymeškali čo najmenej z vyučovania
v prípade neospravedlneného vymeškania viac ako 15 hodín mesačne
sa rodičom odoberajú rodinné prídavky
pri opakovanom neospravedlnenom vymeškávaní žiaka nasleduje
pohovor rodičov žiaka s pracovníkom sociálneho oddelenia s cieľom prijatia
opatrení na odstránenie záškoláctva
žiadosti o uvoľnenie žiakov z vyučovania (športové sústredenia,
zájazdy, rodinné rekreácie...) sa podávajú dvojmo na ekonomický úsek školy

IZK = Internetová žiacka knižka
Prehľad o vzdelávacích výsledkoch žiakov cez žiacku knižku sa aj tento
školský rok doplní o tzv. internetovú žiacku knižku. Internetová žiacka knižka
(IZK) je v podstate niekoľko
internetových stránok, kde rodič:
•
Vidí známky žiaka (bežné
známky,
výsledky
bodovaných
písomiek), poznámky, ospravedlnené
a neospravedlnené absencie, pochvaly
a pokarhania, ...
• Môže komunikovať s vedením
školy a učiteľmi
• Rodič sa prihlasuje do IZK pomocou odkazu na internetovej stránke školy
pomocou prihlasovacích údajov (dostane ich od triedneho učiteľa)
• Prihlasovacie údaje pozostávajú zo dvoch častí:
Meno - musí zadávať vždy
Heslo - musí zadávať vždy
Ak má rodič na tej istej škole viac detí, pre každé z nich má jedinečné prihlasovacie
údaje. Internetová žiacka knižka bude v plnej prevádzke najneskôr k 1. štvrťroku
školského roka 2009/2010.
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Od septembra upravený školský poriadok
Zmeny v školstve v poslednom období sa nevyhnutne prenášajú do všetkých
oblastí života našej školy. Novým podmienkam sa prispôsobil aj Školský poriadok.
S jeho obsahom sa žiaci oboznámili hneď v prvých hodinách tohto školského roku.
Školský poriadok mal právo pripomienkovať aj žiacky parlament.

________________________________________________________________
Október 2009
vydáva: ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou
Spracovala: Mgr. Gabriela Paulďurová
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