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NÁVR H

NA

UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2013/2014 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad
Hronom.

Dôvodová správa k predkladanému materiálu
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti (Správy o VVČ) boli vypracované v súlade s
Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
Správu o VVČ za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní
v pedagogickej rade a v rade školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi na schválenie
v súlade so zákonom MŠVVaŠ č. 596/2003 Z. z. § 5 ods. 7 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Metodické usmernenie č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
určuje školám postup, vymedzuje časový rámec a rozsah informácií, ktoré je potrebné
v správe zverejniť.
Predkladaný materiál obsahuje správy o VVČ zo všetkých škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Za ich vypracovanie zodpovedá riaditeľ.
Podľa predložených Správ o VVČ bol počet žiakov a detí v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v školskom roku 2013/2014 nasledovný:
ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2
počet žiakov

1.-4. roč.

5.-9. roč.

počet žiakov
ŠKD

počet
oddelení

525
počet tried
28

233

292

178

8

13

15

ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17:
počet žiakov

1.-4. roč.

5.-9. roč.

počet žiakov
ŠKD

počet
oddelení

545
počet tried
27

278

267

235

10

14

13

počet
oddelení
3

ZŠ, Jilemnického ulica č. 2:
počet žiakov

1.-4. roč.

5.-9. roč.

počet žiakov
ŠKD

292
počet tried
17

121

171

79

7

10

CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17: a) pravidelná záujmová činnosť:
Oddelenie :
Prírodoveda

Počet záujmových útvarov Počet detí
1
9

Veda a technika

1

9

Estetika a spoločenské vedy

12

105

TV, šport a rekreač.činnosť

14

160

SPOLU

28

283

b) príležitostná záujmová činnosť: zahŕňa oblasti: jazykov, spoločenských vied,
prírodovedných vied, vedy a techniky, kultúry a umenia, telovýchovy a športu, turist.
a branných športov a iné:
- počet podujatí spolu: 124
- počet účastníkov:
11 441
ZUŠ, Jilemnického ulica č. 2:
Odbor:
Počet žiakov
Hudobný
256
Tanečný
52
Výtvarný
101
Literárno-dramatický
45
SPOLU
454
MŠ, Ul. Dr. Janského č. 8 s elokovanými triedami:
Počet tried
28

Počet detí
548

Riaditelia škôl sú povinní zverejniť svoju Správu o VVČ na verejne prístupnom mieste a
na svojich webových stránkach. Správy poskytujú dostatok informácií o živote školy, žiakoch
a učiteľoch, ako aj o iných významných oblastiach a udalostiach školy.

