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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy s organizačnými zložkami špeciálna základná
škola a odborné učilište za školský rok 2019/2020

Prerokované na pedagogickej rade školy dňa: 2.9.2020
Riaditeľ školy: Mgr. Jana Zacharová

...................................
Predložená na vyjadrenie v Rade školy dňa: 15.9.2020
Predseda Rady školy: Ing. Petra Hamráková

.......................................
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Správa je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája
2006.

1.Základné identifikačné údaje

Adresa školy

Spojená škola
Špeciálna základná škola
Odborné učilište
Zimné 465, 053 23 Rudňany

Telefón:

053/4499111

Fax:

053/4299259

Elektronická adresa:

szsrudnany@mail.t-com.sk

Internetová adresa:

www.ssrudnany.sk
Okresný úrad v Košiciach, Odbor školstva, Zádielska 1,
040 78 Košice

Názov školy
Organizačné zložky

Zriaďovateľ

1.1 Vedúci zamestnanci školy
Meno a priezvisko
Riaditeľ školy

Mgr. Jana Zacharová

Telefón
053/4499111

Mgr. Anna Marušinská
Zástupkyne RŠ

Vedúca ekonomického
a personálneho úseku

Mobil
0917493381

0917788890

Ing. Mária Malecová

053/4499111

0902919733

Mgr. Jana Plátková

053/4499247

––
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1.2 Údaje o rade školy
Meno a priezvisko

zástupca

Ing. Petra Hamráková

pedagogických zamestnancov

Podpredseda Bc. Iveta Krajňaková

pedagogických zamestnancov

Člen

Mgr. Katarína Olejárová

pedagogických zamestnancov

Člen

Antónia Farkalínová

nepedagogických zamestnancov

Člen

Milan Horváth

rodičov

Člen

Jozefína Horváthová

rodičov

Člen

Margita Pechová

rodičov

Člen

PaedDr. Milan Gomolčák

OŠÚ Košice

Člen

Ing. Miriam Kicová

OŠÚ Košice

Člen

Mgr. Viktória Rozsypalová

OŠÚ Košice

Člen

Ing. Eva Zeleňáková

OŠÚ Košice

Predseda

1.3 Iné poradné orgány školy
1. Porada vedenia školy
2. Pedagogická rada školy
3. Metodické združenia

Vedúci MZ:
Mgr. Katarína Kandračová
Mgr. Miloš Sedlák

Vedúca PK na OU:
Ing. Petra Hamráková

3

Spojená škola, Zimné 465, 053 23 Rudňany
tel.: 053/ 44 99 111 , fax: 053/ 42 99 259 e-mail: szsrudnany@mail.t-com.sk, http://www.ssrudnany.sk

Výchovný poradca :
Mgr. Anton Kuchta

Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov:
Mgr. Ľubica Kamencová

Koordinátor pre finančnú gramotnosť:
Mgr. Miloš Sedlák

Koordinátor pre environmentálnu výchovu:
Mgr. Monika Semanová

Školský zdravotník
Bc. Iveta Krajňaková a Mgr. Irena Vaľková

2. Údaje o počte žiakov Spojenej školy
Údaje o počte žiakov špeciálnej základnej školy
Stav žiakov k 15.09. 2019
Spolu: 157 žiakov
1.-4.:

55 žiakov

5.-9.: 102 žiakov
Stav žiakov k 31.08.2020
Spolu: 176 žiakov
1.- 4.:

64 žiakov

5.- 9.: 112 žiakov
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Organizačná zložka: Špeciálna základná škola, rozdelenie žiakov podľa ročníkov
Ročník Počet
tried
1.
1
2.
2
3.
2
4.
1
5.
2
6.
2
7.
2

K 30.06.2020

K 15.9.2019
Variant A

Variant B

Variant C

Variant A

Variant B

Variant C

8
19
18
5
9
16
13

2
5
1
3

1
2
3
2
6

5
20
23
6
12
20
13

4
2
5
1
3

1
1
2
4
2
6

8.
9.

2
3

21
16

7

-

21
18

7

-

Spolu

17

125

18

14

138

22

16

Údaje o počte žiakov odborného učilišťa školy:
Stav žiakov k 15.09.2019
Spolu: 35 žiakov
Výroba konfekcie – šitie bielizne: 19 žiakov
Spracúvanie dreva – stolárska výroba: 16 žiakov
Stav žiakov k 31.08.2020
Spolu: 17 žiakov
Výroba konfekcie – šitie bielizne: 8 žiakov
Spracúvanie dreva – stolárska výroba: 9 žiakov
Organizačná zložka: Odborné učilište, rozdelenie žiakov podľa ročníkov
Ročník

Počet tried

K 15.9.2018

K 30.06.2019

1.
2.
3.
Spolu

2
1
1

13
13
9

8
7
2

4

35

17
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V školskom roku 2019/2020 na vlastnú žiadosť ukončilo vzdelávanie v OU 16 žiakov a 2 žiaci
boli vylúčení. Pre nízky počet žiakov v treťom ročníku bola trieda v druhom polroku zrušená.
Dvaja žiaci z dôvodu umožnenia ukončiť štúdium boli zaradení do triedy k druhákom.

2.1 Údaje o počte zapísaných žiakov do špeciálnej základnej školy, údaje
o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí
na štúdium na strednej škole
Počet novoprijatých žiakov : 29 žiakov
Z toho
Do 1. Ročníka ŠZŠ: 10 žiakov
Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku spolu: 32 žiakov
Z toho:
Počet žiakov deviateho ročníka končiacich povinnú školskú dochádzku: 16 žiakov
Počet žiakov desiateho ročníka končiacich povinnú školskú dochádzku: 1 žiak
Počet žiakov s ukončeným primárnym vzdelaním: 5 žiakov
Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku: 10 žiakov
Počet žiakov prijatých na Odborné učilište: 22 žiakov /všetci OU Rudňany/
Počet žiakov prijatých do Praktickej školy: 0

3. Údaje o prijímacích a záverečných skúškach na OU
Do 1. ročníka OU v školskom roku 2019/2020 sme prijali spolu 13 žiakov
Z toho:
Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky 6 žiakov
Spracúvanie dreva – stolárska výroba 7 žiakov

3.1 Údaje o Záverečných skúškach na OU
Na záverečné skúšky v šk. roku 2019/2020 boli spolu prihlásení 2 žiaci. Záverečné skúšky sa
dôvodu prerušenia vyučovania kvôli COVID 19 konali administratívne v učebných odboroch:
3383G 02 Spracúvanie dreva – stolárska výroba - počet žiakov: 1
3178G 02 Výroba konfekcie – šitie bielizne - počet žiakov: 1
6
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Celkové hodnotenie Záverečných skúšok:
Prospeli s vyznamenaním: 0 žiakov
Prospeli veľmi dobre: 2 žiakov
Prospeli: 0 žiakov
Neprospeli: 0 žiakov
Povolenie vykonať opravné skúšky: 0 žiakov
Povolenie vykonať záverečné skúšky v náhradnom termíne: 0 žiakov
Výučný list získali: 2 žiaci

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa
poskytovaného stupňa vzdelania v spojenej škole
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v ŠZŠ
Prospech
Počet prospievajúcich žiakov spolu: 172 žiakov
Neprospievajúcich spolu: 4 žiakov
Počet neklasifikovaných žiakov spolu: 0 žiakov.
Prospech podľa ročníkov:
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Spolu

Prospeli
10
20
24
10
21
21
22
19
25

Neprospeli

172

4

Neklasifikovaní

2
2
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Správanie
Počet znížených známok zo správania na :
2. stupeň: 11 žiakov
3. stupeň: 8 žiakov
4. stupeň: 9 žiakov
Počet udelených pokarhaní riaditeľom školy : 24
Počet udelených pochvál riaditeľom školy : 1
Dochádzka
Vymeškané hodiny
Ospravedlnené
Neospravedlnené
Spolu
Dievčatá
Spolu
Dievčatá
Spolu
Dievčatá
1499
1107
1421
1037
78
70
1.
2287
1146
1747
946
540
397
2.
2278
542
1696
508
587
39
3.
1451
492
1051
282
400
210
4.
1374
788
788
351
588
439
5.
2729
1089
2256
889
473
200
6.
1817
848
2161
583
465
34
7.
4402
2131
2991
1428
1393
703
8.
3935
1074
2854
891
1082
186
9.
Spolu
21772
9217
16065
6915
5606
2278
Počet vymeškaných hodín spolu za celý šk. rok:21 772; z toho dievčatá 90217 ;
Ročník

Z celkového počtu vymeškaných hodín neospravedlnených: 5 606; z toho dievčatá 2 278;
Písomné práce
Na základe schválenia MZ na začiatku školského roka píšu vyučujúci matematiky
a slovenského jazyka so žiakmi od 5. ročníka na konci I. a II. polroka písomné previerky.
V druhom polroku sa kontrolné previerky a diktáty z dôvodu mimoriadnej situácie na školách,
prerušenie vyučovania kvôli COVID 19 nepísali.
Zoznam uplatňovaných učebných plánov v špeciálnej základnej školy:
Špeciálna základná škola poskytovala v tomto školskom roku vzdelávanie žiakom školy
podľa školského vzdelávacieho programu vypracovaného na základe štátneho vzdelávacieho
programu pre žiakov:
ročník 1.- 4. a ročník 5.– 9. ŠZŠ vo variante A,
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ročník 1.- 4. a ročník 5.– 10. ŠZŠ vo variante B,
ročník 1.- 4. a ročník 5.– 10. ŠZŠ vo variante C.

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v OU
Prospech
Prospeli s vyznamenaním: 5 žiakov
Prospeli veľmi dobre: 11 žiakov
Prospeli: 1 žiak
Neklasifikovaní: 0 žiakov
Počet
Prospeli
Ročník
žiakov s vyznamenaním
8
2
1.
7
3
2.
2
3.
Spolu
17
5

Prospeli veľmi
dobré
6
3
2
11

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

1
1

-

-

Správanie
Počet znížených známok zo správania:
2. stupeň: 0
3. stupeň: 0
4. stupeň: 0
Počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 0
Počet udelených pochvál riaditeľom školy: 0
Dochádzka
Ročník
1.
2.
3.
Spolu

Vymeškané hodiny
Spolu
Dievčatá
1434
569
2254
1035
567
248
4255
1952

Ospravedlnené
Spolu
Dievčatá
1051
476
1816
735
172
69
3039
1283

Neospravedlnené
Spolu
Dievčatá
383
90
438
385
395
279
1216
754

Počet vymeškaných hodín spolu za celý šk. rok: 4 255; z toho dievčatá 1 952;
Z celkového počtu vymeškaných hodín neospravedlnených: 1 216 ; z toho dievčatá 754;
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov v OU:
Odborné učilište poskytovalo v tomto školskom roku žiakom školy vzdelávanie podľa školských
vzdelávacích plánov vypracovaných na základe štátneho vzdelávacieho programu:
ŠkVP pre študijný odbor Výroba konfekcie – šitie bielizne.
ŠkVP pre študijný odbor Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky
ŠkPV pre študijný odbor Spracúvanie dreva – stolárska výroba.

5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov spojenej školy
Pedagogickí zamestnanci školy: 29
riaditeľka školy: 1
zástupkyne riaditeľky školy: 2
učiteľov: 25
asistenti učiteľa : 1
externých pedagogických zamestnancov: 0
odborných zamestnancov : 0
Nepedagogickí zamestnanci školy: 6
PaM: 1
ekonómka: 1
upratovačky: 3
školníci: 1
Pedagogickí zamestnanci špeciálnej základnej školy:
učiteľov: 19
asistenti učiteľa: 1
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov ŠZŠ
kvalifikovaní pedagógovia: 19
nekvalifikovaní pedagógovia: 0
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Pedagogickí zamestnanci odborného učilištia:
učiteľov: 4
majster odborného výcviku: 2
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov OU
kvalifikovaní pedagógovia: 6
nekvalifikovaní pedagógovia: 0

6. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov SŠ
V tomto školskom roku boli do kontinuálneho vzdelávania zaradení pedagógovia v počte:
Adaptačné: 0
Inovačné vzdelávanie: 5
Funkčné vzdelávanie: 0
I. atestácia: 0
II. atestácia: 0
Aktualizačné vzdelávanie podľa školského zákona 138 / 2019 Z, z. absolvovali všetci
pedagogickí zamestnanci Spojenej školy v rozsahu 4 hodín, ďalšie plánovaná aktualizačné
vzdelávanie sa nekonalo z dôvodu prerušenia vyučovania kvôli COVID 19.

7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
V tomto školskom roku bolo v škole zriadených 18 záujmových útvarov, ktoré spolu
navštevovalo 142 žiakov. Žiaci sa pod vedením skúsených pedagógov pravidelne stretávali
v popoludňajších hodinách v čase od 13:00 – 15:00 hod.
Cieľom mimoškolskej výchovy je dosiahnuť čo najviac rozvinutú osobnosť podľa daností
jedinca. Mimoškolská výchova pomáha rozvíjať pracovné, spoločenské, kultúrne a hygienické
návyky, v rámci záujmových činností prehlbuje vedomosti a zručnosti získané na vyučovaní.
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ŠZŠ
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.

Názov záujmového útvaru
Všestranný žiačik
Hravá slovenčina
Šikovné ruky
Tvorivá dramatika
Moja prvá škola

6.

Zabavme sa spolu

7.
8.
9.
10.
11.

Hudobný
Loptové hry
Hýbeme sa, cvičíme, zdravý pohyb robíme
Z každého rožka troška
Poznaj a chráň prírodu

12.

Literárny

13.

Arteterapeuticky

14.

Štvorlístok

15.
16.

Počítačový krúžok
Hravé poznávanie

Meno
Mgr. Martina Marciová,
Mgr. Katarína Kandráčová
Mgr. Monika Semanová
Mgr. Martina Zúdorová
Mgr. Martina Bakošová,
Mgr. Ľubica Kamencová,
Mgr. Olejárová
Mgr. Miloš Sedlák
Mgr. Vladimír Hudáček
Mgr. Mária Pentáková

Počet žiakov
7
8
9
9
9

Mgr. Jana Lapšanská
Mgr. Ľubomír Filkor
Mgr. Martina Topoliová,
Mgr. Jana Bocková
PaedDr.Zdena Hovancová
Mgr. Jana Štocková,
Mgr. Lenka Čurillová
Ing. Petra Hamráková
Mgr. Irena Vaľková

Spolu

17.
18.

Kreatívna gazdinka
Športový krúžok

Odborné učilište
Bc. Iveta Krajňáková
Mgr. Janka Krendželáková
Mgr. Anton Kuchta

15
5
8
7
8
5
14
8
12
5
7
127

8
7

Spolu

15

Spolu ŠZŠ + OU

142

Záujmová činnosť žiakov bola ukončená 16.03. 2020 dôvodu prerušenia vyučovania kvôli
COVID 19.
Okrem záujmových útvarov na škole po skončení vyučovania prebiehala aj iná mimoškolská
činnosť. V jednotlivých mesiacoch sa uskutočnili tieto nasledovné školské akcie pripravené
pedagógmi školy:
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Október 2019
Turnaj v malom futbale 7.-9.r.
Jesenná výstavka ovocia a zeleniny
Týranie a zneužívanie detí- prednáška s kp. Langom z PZ v SNV
„ Holá, holá neporiadok vola!!“ upratovanie areálu a okolia školy.
November 2019
Návšteva filmového predstavenia v SNV pre žiakov 6.-9.r. a OU – „Rozprestri krídla“
Zmeň svoj život – prednáška
Medzinárodný deň nenásilia a boja proti fašizmu a antisemitizmu - prednáška pre žiakov II.st
Výstava drevených hračiek – „Krása z dreva“
„Putovanie za rozprávkou“ pre žiakov 1.-9.r.
December 2019
Deň boja proti chorobe AIDS –výtvarno - propagačná akcia
Bezpečná cesta – beseda s príslušníkmi Obecnej polície v Rudňanoch
Vianočná pohľadnica – tvorivá dielňa 6.B a 8.B
Vianočné trhy – 5.-9.r
Mikulášska besiedka
Výroba Mikuláša
Január 2020
Čitateľský maratón
Deň boja proti chorobe AIDS – prednáška PhdDr. Michalec z hygieny SNV
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu . premietanie dokumentárneho filmu
o koncentračných táboroch
Február 2020
„ Ako zvíťaziť nad prechladnutím“ beseda pre žiakov 1.-4.r.
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Návšteva filmového predstavenia v SNV- pre žiakov 1.-4.r. /Ľadové kráľovstvo 2/
Deň zaľúbených – beseda s p. Farkalinom z Centra mladých v SNV
Akcie OU :
Imatrikulácie I.A;B. OU
Exkurzia v Markušovciach pre žiakov I.-II. r.OU
Futbalový turnaj žiakov OU
Aktivity školy okresného a krajského charakteru
Dňa 16. marca 2020 na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12.3.2020 prerušila výchovnovzdelávacia činnosť na školách do 29.marca 2020 z dôvodu mimoriadnej situácie
v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení
na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré bolo
zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.
Od 30. marca 2020 bolo prerušené vyučovanie až do odvolania. V čase tejto mimoriadnej situácie
sa nekonali žiadne aktivity školy, okresného a krajského charakteru.

8. Údaje o projektoch
V školskom roku 2019/2020 sme sa boli zapojení v nasledovných projektoch:
1.

Digitálne učivo na dosah je spoločným projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR a Úradu vlády SR. V rámci projektu škola získa garantovaný prístup
k digitálnemu edukačnému obsahu rezortu školstva a iných rezortov, či k rýchlemu internetu
prostredníctvom novovybudovanej optickej siete. Súčasťou projektu je sprevádzkovanie
WiFi v priestoroch školy, ktoré umožňuje žiakom využívať pri práci v škole informačno
komunikačné zariadenia a komfortne sa pohybovať v prostredí bezpečného internetu.

2. Domestos pre školy rieši hygienické návyky Tie sú ovplyvnené jednak prostredím školských

toaliet, ale tiež základnými hygienickými návykmi detí. Organizoval sa už 5. ročník tohto
školského programu. V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do súťaže a bojovala
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za čistotu školských toaliet! Súťaž sa konala v termíne od septembra do decembra 2019.
Zbierali sme body prostredníctvom plnenia súťažných aktivít, hlasovaním na základe podpory
našich učiteľov a ďalšie body sme získali zakúpením výrobkov Domestos a nahratím účtenky
pre našu školu. Všetky súťažné aktivity splnili žiaci 1.A, 2.A, a 3.A triedy za čo im patrí
veľká vďaka.

Naše úsilie sa oplatilo,

naši žiaci na prvom stupni si upevnili zdravé

hygienické návyky a navyše naša škola vyhrala produkty Domestosu v hodnote 260
EUR.
3. Recyklohry. Už 6. rok sme úspešne zapojení do projektu separácie odpadu. Zapájame sa do
jednotlivých úloh, ktoré plnili žiaci

v ročníkoch 1 .- 4. Za splnenie jednotlivých úloh

získavame body. Body tiež môžeme získať za odvoz elektorodpadu. Za nazbierané body si
môžeme objednať produkty z ponuky odmien. Takto sme pre školu získali knižné tituly,
športové, výtvarné a hygienické potreby. Prínosom bolo, že sa nenásilnou formou vždy niečo
zaujímavé naučili.
4. V tomto školskom roku sa naši žiaci 2. B triedy zapojili do dvoch celoročných
eTwinningových projektov: S.T.E.A.M-tastic a Little artist. Spolupracovali sme s viacerými
učiteľmi a ich žiakmi z rôznych krajín: Turecka, Talianska, Malty, Poľska, Ukrajiny,
Španielska, Chorvátska, Bulharska... Tešili sme sa na nové priateľstvá, výzvy a zážitky.
V projekte S.T.E.A.M-tasic školy spolupracovali na mesačných témach prostredníctvom
učenia sa S.T.E.A.M. Jednotlivé mesačné témy: roboty, valce, navijaky, alebo cievky, voda,
kamene a minerály preskúmali prostredníctvom vedy, technológií, strojárstva, umenia
a matematiky. Svoje aktivity zdieľali v priestore Twinspace a záverom projektu bolo
vytvorenie spoločnej príručky S.T.E.A.M.
Projekt Little artist bol založený na tvorbe, nácviku a predvedení speváckych, hudobných,
tanečných a výtvarných diel. Bol spojením vedomostí získaných na hodinách hudobnej,
výtvarnej, telesnej, pracovnej, výtvarnej výchovy, slovenského jazyka a IKT, ktoré sa
rozvíjali a spájali do jedného celku, čím učili žiakov používať ich v reálnom živote.
Atraktívnou zážitkovou formou žiaci získali nové poznatky z umeleckého vzdelávania ale aj
IKT. Žiaci počas roka usilovne pracovali v oboch projektoch, kreslili, zostrojovali
jednoduché stroje, experimentovali, nacvičovali nové piesne a tance, spoznávali prácu
s novými aplikáciami.... Počas trvania projektov bolo u žiakov vidieť chuť naučiť sa niečo
15
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nové, zodpovednosť za splnenie úloh, snahu a vytrvalosť napr. pri nácvikoch choreografií, ale
aj veľa zábavy, smiechu a radosti pri jednotlivých aktivitách.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu, prerušenie vzdelávania kvôli COVID 19, sme so žiakmi
dokončili iba jeden projekt Little artist.
5. Od 14. októbra do 18. októbra 2019 sa naša škola zapojila do projektu Hovorme o jedle –
súťažno-vzdelávacia

aktivita.

Cieľom

súťažno-vzdelávacích

aktivít

je

vyvolávať

a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti
k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť
za svoje zdravie, povedomie o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja,
zamestnanosti a ochrane životného prostredia. Naša škola bola ocenená v rámci projektu ako
najaktívnejšia škola šekom v hodnote 330 €, ktorý bola v Bratislave osobne prevziať Ing.
Mária Malecová od ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej.

9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2019/2020 sa na našej škole nekonala žiadna inšpekcia.

10. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach
Vyučovací proces v šk. r. 2019/2020 prebiehal v dvojsmennej prevádzke v budove školy so
sídlom na ulici Zimné 465, ktorá bola zrekonštruovaná v decembri 2006. Nachádza sa v nej 13
tried ŠZŠ a 2 triedy OU, 1 počítačová učebňa, v ktorej máme 15 počítačov, tabletová učebňa
s interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a 10 tabletmi, kuchynka, šatne, dve dielne, malá
telocvičňa, spoločenská miestnosť, zborovňa, kancelária riaditeľa a zástupcu riaditeľa, kancelária
THP pracovníkov, spoločenská miestnosť - átrium a 4 kabinety. V areály školy sa nachádza aj
školský pozemok, ktorý žiaci využívajú na pracovné vyučovanie a asfaltové ihriska na telesnú
výchovu. Ďalšie štyri triedy máme vybavené interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi, z toho
v dvoch triedach interaktívne tabule, dataprojektory a 10 tabletov, ktoré sme získali z projektu:
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Slovenskej republiky. V dvoch
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triedach, v ktorých sa vzdelávajú žiaci B a C variantu sú dataprojektory a magnetické tabule.
V priestoroch školy máme sprevádzkované WiFi, ktoré sme získali zapojením sa do projektu
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu vlády SR - Digitálne učivo na
dosah .Počas prerušenia vyučovania sme opravili a vymaľovali školskú kuchynku, hygienické
miestnosti a šatne.

11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
Vybraný ukazovateľ

r. 2019/20 v €

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov
Finančné prostriedky, prijaté za vzdelávacie poukazy
Štipendia pre žiakov OU
Na zdravotného asistenta učiteľa
Odchodné

911 909
5 261
7879,23
11 827
3603

Granty a dary

330

2. Vyhodnotenie plnenia cieľov školského roka 2019/2020
V školskom roku sme priebežne plnili stanovené ciele:


Spolupráca s Obecným úradom v Rudňanoch pri riešení problémov záškoláctva žiakov.



Spolupráca s Obecnou políciou v Rudňanoch pri riešení problémov záškoláctva, kriminality
a delikvencie žiakov.



Spolupráca s ÚSVaR v SNV pri riešení problémov záškoláctva žiakov.



Spolupráca s CŠPP a P v SNV.



Spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníčkami ohľadom hygienického stavu žiakov,
riešenie pedikulózy, záškoláctva, predvolania zákonných zástupcov žiakov.

 Skvalitnenie práce učiteľov používaním PC techniky a IKT na vyučovaní.
 Zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov – inovačné vzdelávanie.
 Zapojenie sa do upratovania v obci pri príležitosti „Dňa Zeme“
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Vzhľadom na vzniknutú situáciu, prerušenie vzdelávania kvôli COVID 19, sme ďalšie plánované
ciele nenaplnili. ( Futbalový turnaj ,hokejbalový turnaj, MDD, Rekondiční deň...)

13. SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

 Kvalifikovanosť pedag. zamestnancov.
 Dobrý kolektív.
 Dobrá prezentácia školy na verejnosti.

 Vyučovanie v dvoch smenách.

 Dobré výsledky v súťažných prehliadkach.

 Vysoký počet vymeškaných

 Prezentácia školy v obecnom časopise
Horizont.

a neospravedlnených hodín.


 Široká ponuka záujmových útvarov.
 Dobrá vybavenosť školy IKT



Nezáujem zo strany rodičov a žiakov
o pokračovanie v štúdiu na OU, PŠ
Absencia školskej jedálne.

 Dobré vybavenie odborných kabinetov.
 Ihriska v areály školy.
Príležitosti
 Dobrá a funkčná spolupráca so

Ohrozenia
 Inklúzia

zriaďovateľom a obcou, obecnou políciou,

 Byrokracia v pedagogickéj činnosti.

štátnou políciou v Markušovciach

 Nárast

a CŠPPaP
Propagácia školy v obecnom časopise.

 Možnosť využívania finančných prostriedkov
z projektu „Hovorme o jedle.“

javov

u žiakov,

agresívneho správania, záškoláctvo
 Nezáujem rodičov o prospech a správanie

 Celoživotné vzdelávanie pedagógov.
 Využívanie IKT vo vzdelávacom procese.

patologických

sa svojich deti v škole, o činnosť školy.


Nezáujem rodičov o ďalšie vzdelávanie
žiakov na OU,

 Nedostatok finančných prostriedkov na
ohodnotenie zamestnancov.
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Využitie silných stránok a príležitostí:


zamerať sa na zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov,



propagáciu školy prostredníctvom školského a obecného časopisu využívať na zlepšenie jej
imidžu medzi občanmi, rodičmi a žiakmi.



zapájaním sa do akcií v obci, súťaží...



využívať IKT a inovatívne metódy

formy práce vo výchovno-vzdelávacom procese

s prihliadnutím na ich stupeň a druh postihnutia,


za účelom zvýšenia záujmu žiakov o vyučovací proces zapájať sa do projektov na zlepšenie
environmentálneho povedomia žiakov ako eTwinning Recyklohry ,Domestos a pod.



podporovať záujem žiakov o ďalšie vzdelávanie v OU – organizovaním dní otvorených
dverí, exkurzií, prezentáciou výrobkov žiakov OU.

Eliminácia slabých stránok a ohrození :


zamerať sa na zlepšenie klímy v škole – zvýšiť kvalitu života v škole pre žiakov
aj učiteľov,



organizovaním tematických dní, prednášok, besied, záujmovej činnosti ,



zlepšiť spoluprácu s rodičmi – dosiahnuť ich aktívnejšie zapájanie sa do činnosti školy,
účasť rodičov na školských akciách,



úzko spolupracovať s predstaviteľmi obce, obecnou políciou a sociálnymi terénnymi
pracovníkmi pri riešení záškoláctva,



rozvíjať mimoškolskú činnosť žiakov – záujmové krúžky, exkurzie, návštevy kina, divadla,
za účelom zvýšenia záujmu žiakov o štúdium a prevencie možných patologických javov,



zapojiť žiakov do diania v škole – pravidelným vydávaním školského časopisu –žiaci
participujú na tvorbe textov, kresieb, fotiek, pracujú s tabletmi...
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14. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania
Žiaci po ukončení povinnej školskej dochádzky nemajú veľký záujem o ďalšie
vzdelávanie. Aj napriek tomu si prihlášky do OU na šk. r. 2020/2021 podalo 23 žiakov, z toho
5 žiakov musí pokračovať vo vzdelávaní nakoľko nemajú ukončenú povinnú dochádzku.
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy bola prerokovaná
na Pedagogickej rade a schválená radou školy .
Dňa 16. marca 2020 sa na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12.3.2020 prerušila
výchovno-vzdelávacia činnosť na školách do 29. marca 2020 z dôvodu mimoriadnej situácie
v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení
na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré bolo
zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.
Od 30. marca 2020 bolo prerušené vyučovanie až do odvolania. V čase tejto mimoriadnej situácie
pedagogickí zamestnanci vykonávali prácu z domu (vid. Príloha).

V Rudňanoch: 28.08.2020

Vypracovala: Mgr. Jana Zacharová
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