Obec Trnovec nad Váhom

Materiál č. 2 na 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 23.10.2017

K bodu programu 3:„ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2016/17- ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302“

1. Dôvodová správa
Predkladá: Mgr. Tatiana Srňáneková, riaditeľka ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom

Dôvodová správa k materiálu č. 2 na 29. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 Základnej školy s materskou
školou Trnovec nad Váhom 302 a jej elokovaného pracoviska je predložená na rokovanie
Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe
ktorého v § 5 ods. 7 písm. f) riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa §14 ods.5 písm. d).
Súhrnná správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 za školský rok 2016/2017 bola vypracovaná
riaditeľkou Mgr. Tatianou Srňánekovou v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
jasne definuje úlohu a povinnosti obce vo vzťahu k školám a školským zariadeniam, ktorých je
obec zriaďovateľom.
V spomínanej správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Trnovec nad Váhom sa uvádzajú
predovšetkým údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení, úspešnosť žiakov na
prijímacích skúškach na SŠ, údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa
poskytovaného stupňa vzdelania, zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich
zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných
učebných plánov, údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu

pedagogických zamestnancov školy a pod.. Okrem uvedených správa zahŕňa aj údaje o
projektoch, do ktorých je škola zapojená, aktivity a prezentácie na verejnosti, údaje o
finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, oblasti, v ktorých
škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a
vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení.
Stanovisko Komisie školstva, mládeže a kultúry pri OZ k prijatej správe o výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom predloží na zasadnutí obecného zastupiteľstva
predsedníčka Komisie školstva, mládeže a kultúry, p. Fülöpová E.

