Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach Spojenej školy s organizačnými zložkami
špeciálna základná škola a odborné učilište za školský
rok 2020/2021

Prerokované na pedagogickej rade školy dňa: 28.8.2021
Riaditeľ školy: Mgr. Jana Zacharová
...................................
Predložená na vyjadrenie v Rade školy dňa: 13.10.2021
Predseda Rady školy: Ing. Petra Hamráková
.......................................

Správa je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 435/2021 z 18. decembra 2020
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.

1.Základné identifikačné údaje školy

Adresa školy

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

Telefón:

053/4499111

Fax:

053/4299259

Internetová adresa:

www.ssrudnany.sk

Elektronická adresa:

szsrudnany@gmail.com
Okresný úrad v Košiciach, Odbor školstva, Zádielska 1,
040 78 Košice

Názov školy
Organizačné zložky

Zriaďovateľ

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

Vedúci zamestnanci školy
Telefón

Meno a priezvisko
Mgr. Jana Zacharová

Riaditeľ školy

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

––

Členovia rady školy

Predseda

Meno a priezvisko

zástupca

Ing. Petra Hamráková

pedagogických zamestnancov

Podpredseda Mgr. Jana Štocková

pedagogických zamestnancov

Člen

Mgr. Katarína Olejárová

pedagogických zamestnancov

Člen

Antónia Farkalinová

nepedagogických zamestnancov

Člen

Milan Horváth

rodičov

Člen

Milan Horváth

rodičov

Člen

Aurélia Horváthová

rodičov

Člen

Ing. Peter Dzurenda

OŠÚ Košice

Člen

Ing. Ján Bodnár

OŠÚ Košice

Člen

Ing., Ing. Paed. – IGIP Zuzana Kokoruďová ,PhD

OŠÚ Košice

Člen

Mgr. Denisa Budayová

OŠÚ Košice

Základné identifikačné údaje zriaďovateľa
Zriaďovateľ

Okresný úrad v Košiciach, Odbor školstva,

Adresa:

Zádielska 1, 040 78 Košice

Telefón:

055/7245442

Elektronická adresa:

skolstvo.ke@minv.sk
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Poradné orgány školy
1. Pedagogická rada školy

2. Metodické združenia
3. Predmetová komisia
Vedúci MZ na ŠZŠ:
Mgr. Katarína Kandračová
Mgr. Miloš Sedlák

Vedúca PK na OU:
Ing. Petra Hamráková

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
Mgr. Irena Vaľková
Mgr. Monika Semanová
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2. Informácia o činnosti rady školy
V školskom roku 2020/2021 Rada školy pri Spojenej škole Rudňany (ďalej RŠ pri SŠ
v Rudňanoch) zasadala 4 krát a to:
Dňa 8.10.2020 s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba predsedu a podpredsedu RŠ
3. Diskusia, záver.
Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Spojenej škole v Rudňanoch na tomto zasadnutí:
schválilo výsledky volieb predsedu a podpredsedu rady školy. Predsedom rady školy sa stala
Ing. Petra Hamráková. Podpredsedom rady školy sa stala Mgr. Jana Štocková. Zároveň
uložilo predsedovi RŠ vypracovať návrh programu zasadnutí RŠ na šk.rok 2020/2021 a
vypracovať štatút RŠ a dať ho schváliť na ďalšom zasadnutí RŠ.
Dňa 15.10.2020 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie RŠ s programom:
1. Otvorenie
2. Návrh programu zasadnutí RŠ na šk. rok 2020/2021
3. Schvaľovanie štatútu RŠ
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020
5. Školský vzdelávací program
6. Rôzne, diskusia
Na tomto zasadnutí členovia RŠ schválili návrh programu zasadnutí RŠ na šk. rok
2020/2021, štatút RŠ. Členovia RŠ zobrali na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti za školský rok 2019/2020, informáciu o systéme a priebehu vyučovania počas
mimoriadnej situácie prerušenia vyučovania na školách z dôvodu šírenia respiračného
ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, informáciu o školskom vzdelávacom
programe.
Mimoriadne prerušenie vyučovania z dôvodu respiračného ochorenia vyvolaného
koronavírusom COVID-19 ovplyvnilo aj činnosť rady školy. Plánované stretnutie vo februári
sa uskutočnilo s odkladom až 26.4.2021 formou videokonferencie prostredníctvom aplikácie
ZOOM. Písomné podklady k zasadnutiu k jednotlivým bodom programu boli podané členom
RŠ vopred prostredníctvom e-mailu:
1. Schválenie neverejného zasadnutia orgánu školskej samosprávy v čase trvania
mimoriadnej situácie núdzového stavu alebo výnimočného stavu
2. Schválenie hlasovania per rollam počas trvania mimoriadnej situácie
3. Schválenie dodatku k štatútu RŠ
4. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2020
5. Informácia o rozpočte na rok 2021
6. Koncepcia rozvoja školy v rokoch 2021-2022
7. Rôzne, diskusia.
Na tomto zasadnutí boli prijaté tieto uznesenia: RŠ zobrala na vedomie správu
o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2020, informáciu rozpočte školy na rok 2021,
informáciu o koncepcii rozvoja školy v rokoch 2021-2022. RŠ schválila návrh neverejného
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zasadnutia RŠ v čase trvania mimoriadnej situácie núdzového alebo výnimočného stavu,
hlasovanie formou per rollam počas trvania mimoriadnej situácie, dodatku k štatútu RŠ. RŠ
uložila zaslať zápisnicu zo zasadnutia RŠ k nahliadnutiu vopred Mgr. Denise Budayovej.
Posledné zasadnutie sa uskutoční s odkladom v auguste 2021 s nasledovným programom:
1. Výročná správa RŠ za školský rok 2020/2021
2. Návrh plánu zasadnutí RŠ na šk. rok 2021/2022
3. Informácia o počte žiakov zapísaných pre šk. rok 2021/2022 do ŠZŠ a OU.
Vyhodnotenie prijímacích skúšok do OU, záverečných skúšok žiakov OU
4. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
školských prázdnin a nového šk. roka
Školský rok 2020/2021 bol pre RŠ pri Spojenej škole v Rudňanoch o zmenách z hľadiska
prerušenia vyučovania na školách na základe mimoriadnej situácie, môžeme skonštatovať, že
prácu RŠ to ovplyvnilo, no prijatými opatreniami sa podarilo zrealizovať jej postačujúcu
činnosť. Zároveň spolupráca RŠ s vedením školy bola na dobrej úrovni, spolupráca s rodičmi
bola na slabšej úrovni aj kvôli nemožnosti prezenčnej formy zasadnutí počas prerušenia
vyučovania na školách z dôvodu mimoriadnej situácie a súvisiacich hygienických
obmedzeniach a opatreniach.

3. Údaje o počte žiakov Spojenej školy
Údaje o počte žiakov špeciálnej základnej školy
Stav žiakov k 15.09.2020
Spolu: 173 žiakov
1.-4.:

77 žiakov

5.-9.:

96 žiakov

Stav žiakov k 31.08.2019
Spolu: 175 žiakov
1.- 4.:

78 žiakov

5.- 9.:

97 žiakov
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Organizačná zložka: Špeciálna základná škola, rozdelenie žiakov podľa ročníkov
K 30.06.2021

K 15.9.2020
Ročník Počet
tried
1.
2
2.
2
3.
2
4.
3
5.
1
6.
3
7.
2

Variant A

Variant B

Variant C

Variant A

Variant B

10
10
21
29
9
12
21

5
8
1

1
1
6
-

11
10
21
29
9
12
21

5
8
1

Variant
C
1
1
6
-

8.
9.

2
2

13
13

2
4

7
-

13
14

2
4

7
-

Spolu

19

138

20

15

140

20

15

Údaje o počte žiakov odborného učilišťa školy:
Stav žiakov k 15.09.2020
Spolu: 28 žiakov
Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky : 10 žiakov
Spracúvanie dreva – stolárska výroba: 18 žiakov
Stav žiakov k 30.06.2021
Spolu: 21 žiakov
Výroba konfekcie – šitie bielizne: 9 žiakov
Spracúvanie dreva – stolárska výroba: 12 žiakov
Organizačná zložka: Odborné učilište, rozdelenie žiakov podľa ročníkov
Ročník

Počet tried

K 15.9.2020

K 30.06.2021

1.

1

13

12

2.
3.
Spolu

1
1

8
7

4
5

3

28

21

V školskom roku 2020/2021 na vlastnú žiadosť ukončilo vzdelávanie v OU 5 žiakov, 2 žiaci
boli z OU vylúčení.
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4. 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
Nepedagogickí zamestnanci školy: 6
PaM: 1
ekonómka: 1
upratovačky: 3
školník: 1
Pedagogickí zamestnanci špeciálnej základnej školy:
riaditeľka školy: 1
zástupkyne riaditeľky školy: 1
učiteľov: 20
asistenti učiteľa: 1
Pedagogickí zamestnanci odborného učilištia:
zástupkyne riaditeľky školy: 1
učiteľov: 2
majster odborného výcviku: 3

4.1. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov SŠ
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov ŠZŠ
kvalifikovaní pedagógovia: 22
nekvalifikovaní pedagógovia: 0
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov OU
kvalifikovaní pedagógovi: 5
nekvalifikovaní pedagógovia: 1/ MOV
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V tomto školskom roku v rámci profesijného rozvoja boli do vzdelávania zaradení
pedagogickí zamestnanci v počte:
Adaptačné: 0
Aktualizačné vzdelávanie: 29
Inovačné vzdelávanie: 2
Funkčné vzdelávanie: 0
I. atestácia: 0
II. atestácia: 0

5. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Žiaci školy sa zapojili do upratovania v obci pri príležitosti „Dňa Zeme“
V dôsledku ohrozenia života a zdravia žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení šírením
respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 sa v čase tejto mimoriadnej situácie
nek
onali žiadne aktivity okresného a krajského charakteru.

5.1. Informácie o aktivitách školy, ktoré realizovala pre žiakov v
ich voľnom čase
V tomto školskom roku bolo v škole zriadených 21 záujmových útvarov, ktoré spolu
navštevovalo 156 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, v rámci
záujmových činností prehlbuje vedomosti a zručnosti získané na vyučovaní podľa daností
jedinca. Mimoškolská výchova pomáha žiakov rozvíjať sa pracovné, spoločenské a kultúrne.
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.ŠZŠ
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Názov záujmového útvaru
Moja škola
Šikovné ruky
Hravá slovenčina
Šikovné ruka I.
Záujmový útvar aktívnych deti
Malý finančník
Tvorivé rúčky
Hudobný
Loptové hry
Hýbeme sa, cvičíme, zdravý pohyb robíme
Z každého rožka troška

12.

Literárny

13.
14.
15.
16.

Arteterapeuticky
Štvorlístok
Klub kreatívnych dievčat
Hraj sa a spoznávaj

17.

Zabavme sa spolu

Meno
Mgr. Michaela Sertlová
Mgr. Martina Marciová,
Mgr. Katarína Kandráčová
Mgr. Monika Semanová
Mgr. Martina Zúdorová
Mgr. Martina Bakošová,
Mgr. Janka Krendželáková
Mgr. Miloš Sedlák
Mgr. Vladimír Hudáček
Mgr. Mária Pentáková
Mgr. Jana Lapšanská
Mgr. Martina Topoliová,
Mgr. Jana Bocková
PaedDr.Zdena Hovancová
Mgr. Jana Štocková,
Mgr. Zina Čisláková
Mgr. Irena Vaľková
Mgr. Ľubica Kamencová,
Mgr. Katarína Olejárová

Počet žiakov
6
9
7
12
10
10
9
5
10
6
4
18
9
9
8
6
14
139

Spolu
Odborné učilište
18. Zručná žienka
19. Výrobky z dreva
20. Počítačový krúžok
21. Športový krúžok
Spolu
Spolu ŠZŠ + OU

Iveta Krajňáková
Ing. Ľubomír Birka
Ing. Petra Hamráková
Mgr. Anton Kuchta

6
5
5
5
21
173

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:

September 2020
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Jesenné cvičenie v prírode pre žiakov



Futbalový turnaj žiakov 6.-9. r.



Sokoliari- vystúpenie sokoliarov, prehliadka dravcov



Dobrý štart- zapojenie do e Twinningového projektu- 3.A a 3.B

Október 2020


Svetový deň mlieka v školách



Október- mesiac úcty k starším - prednáška

November 2020


Jesenné výtvory – pre žiakov 1.-4.r.



Tvorivé dielne s tematikou jesene-pre žiakov 5.-9. r.



Násilie páchané na deťoch – prednáška

December 2020


Dopravná výchova- beseda pre žiakov 9. Ročníkov



Čo ja viem – výstavka ručných prác p. Dudovej



Jesenné upratovanie- žiakov 8.-9.r.



Mikulášsky deň s nádielkou– rozhlasová relácia



Tešíme sa na Vianoce –výroba figúriek z papiera pre žiakov 1.-5.r.



Urob si svoju vianočnú ozdobu -5.-9.r.



Vianočný stôl – pre žiakov 7.B triedy



Vianočná pošta pre žiakov 1.-4.r.



Vianoce v našej škole – vytvorenie vianočného videa z programu jednotlivých tried



Vianočné trhy – výstavka prác žiakov

Marec 2021


Voda - aktivity pre žiakov 1.- 5. r.



Deň vody – aktivity v triedach
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Apríl 2021


Veľkonočné figúrky – aktivity pre žiakov



Základy podnikania– vzdelávací program pre žiakov 5.-6. r.



Deň finančnej gramotnosti



Čas na rozprávku- pre žiakov 1.-5.r.



Čitateľský maratón – pre žiakov 5.-9.r.



Čistota pol života, špina celý …- upratovanie okolia školy



Deň učiteľov – školská rozhlasová relácia



Vedomostná súťaž pre žiakov 7.B triedy



Medzinárodný Deň Rómov-rozhlasová relácia



Deň Zeme – aktivity pre žiakov

Máj 2021


Gaňova Tarnava- prednes poézie a prózy



Futbalový turnaj žiakov 6.-8.r.



Matematická olympiáda



Starostlivosť o osobnú hygienu – prednáška



Spievanky – súťaž v speve ľudových piesní



Holá, neporiadok volá…- brigáda v okolí školy



Príroda trochu ináč – pre žiakov 5.- 9.r- aktivity s environmentálnym zameraním



Svetový deň rodiny- prednáška pre žiakov 8.-9.r. a OU

Jún 2021


Športovo-zábavné podujatie prežiakov 1.-9.r.



Zábavné popoludnie -1.-4.r.



„Putovanie za rozprávkou“pre žiakov 1.-9.r.



Maľovanie na kamene



Futbalový turnaj žiakov ŠZŠ a OU



MDD- zábavno-športové dopoludnie



Edo Drewo- divadelné predstavenie na školskom dvore



Obväzová technika – prednáška a praktická ukážka
11
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Juniáles – MISS Roma, Cigánsky barón

Akcie OU :
September


Účelový deň v prírode



Vývoj a výchova dieťaťa – prednáška



Súťaž zručnosti žiakov OU v odbore šička- výroba konfekcie



Výstava ručných prác žiakov OU



Futbalový turnaj žiakov OU

Máj

Jún

6.Informácie o projektoch, v ktorých je škola zapojená
V školskom roku 2020/2021 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 7.
ročník tohto školského programu. V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do
súťaže a bojovala za čistotu školských toaliet! Súťaž sa konala v termíne od septembra do
decembra 2020. 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.
3. Recyklohry. Už 8. rok sme úspešne zapojení do projektu separácie odpadu. Zapájame sa
do jednotlivých úloh, ktoré plnili žiaci v ročníkoch 1 .- 4. Za splnenie jednotlivých úloh
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získavame body. Body tiež môžeme získať za odvoz elektorodpadu. Za nazbierané body
si môžeme objednať produkty z ponuky odmien. Takto sme pre školu tento rok získali2
kolobežky. Prínosom bolo, že sa nenásilnou formou vždy niečo zaujímavé naučili. Naša
škola získala diplom za aktívny prístup k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane
životného prostredia v rámci projektu Recyklohry v šk. r- 2020/2021.
4. V septembri sa naše triedy 3.A a 3.B s partnermi z Poľských škôl zapojili do krátkeho
eTwinningového projektu: Dobrý štart. Počas jedného týždňa sme spoločne oslávili
Medzinárodný deň bodky: International Dot Day a realizovali rôzne aktivity. Cieľom
spoločných aktivít bolo povzbudiť a motivovať deti k školským povinnostiam a uvedomiť
si svoje silné stránky. Projektové úlohy rozvíjali u detí empatiu, citlivosť a tvorivosť.
Medzinárodný deň bodky sa koná s cieľom povzbudiť ľudí všetkých vekových skupín,
aby využili svoju kreativitu. Inšpiráciou za podujatím je kniha pre deti The Dot od Petra
H. Reynoldsa, ktorá láka aj tvrdohlavo nekreatívnych ľudí medzi nami, aby sa presadili.
The Dot je veľmi známy jednoduchý, vtipný príbeh o dievčatku Vashti, ktorá na
hodine výtvarnej výchovy sedí na stoličke pred prázdnym papierom. Učiteľka ju nabáda,
aby urobila aspoň nejakú značku. Vashti však nevie kresliť - nie je umelkyňa. Aby
dokázala svoje tvrdenie, Vashti zabodne ceruzku do prázdneho listu papiera, aby urobila
pozoruhodnú a nahnevanú bodku. Na druhý deň bola Vashti prekvapená, keď našla svoj
papier s bodkou na stene v triede. Vashti bola na svoju prácu taká hrdá, že začala vytvárať
kresby s rôznymi druhmi bodiek. Nakoniec mohla Vashti odovzdať niekomu inému lekciu
o dôvere, ktorú sa naučila od svojho učiteľa. Bodka môže byť malá, ale je to mocný
spôsob, ako ukázať svoju jedinečnú individualitu a kreativitu.
Tento príbeh sme priblížili aj našim spolužiakov v škole vo forme piesne a rozprávky: The
Dot a sme veľmi radi, že sa k nám pripojili ďalšie triedy: 1.A, 7.A, 6.A, 6.B, 4.A, 7.B
a pomocou jednoduchej bodky sme vytvorili spoločné umelecké dielo, témou ktorého
bolo austrálske domorodé umenie.
5. Nízka finančná gramotnosť u mladých ľudí je problém a znalosti v tejto oblasti u našich
žiakov sú nedostatočné. Preto sa snažíme každoročne venovať finančnému vzdelávaniu.
Aj tento rok sme sa zapojili do veľmi zaujímavého vzdelávacieho programu: Základy
podnikania, ktorý sme realizovali v našej škole v mesiacoch apríl a máj.
13

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

Vzdelávací program je určený pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl. Jeho cieľom
je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme
slobodného podnikania. Počas stretnutí je žiakom prezentovaných päť hlavných tém:
peniaze, manažment, organizácia, výroba, markenting.
Do projektu sme sa zapojili v snahe spestriť finančné vzdelávanie a zároveň zvýšiť úroveň
vedomostí našich žiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Tento program sme prispôsobili
ich schopnostiam a zručnostiam úpravou materiálov.

Ohlasy na všetky zrealizované

stretnutia boli u žiakov i pedagógov, ktorí sa ich zúčastnili výborné. Jednotlivé aktivity
považovali žiaci za zaujímavé a poučné. Praktickou činnosťou oveľa ľahšie pochopili pre
nich neznáme pojmy ako napr. výrobná linka, životopis, hospodárenie... Veľmi sa im
páčila výroba na montážnej linke. Taktiež ich zaujala aktivita:

reklama, pohovor,

nákupný košík, kde sme sa snažili ušetriť peniaze pri nákupe, aby sme mohli začať sporiť.
O tom, že sa projekt žiakom našej školy páčil, svedčí aj to, že sa do neho zapojilo aj
niekoľko ďalších tried. Preto by sme radi v týchto aktivitách pokračovali aj budúci
školský rok s ďalším ročníkom našich žiakov.
Vďaka programu škola získala vzdelávacie materiály pre žiakov, ale aj materiály pre
učiteľov, ktoré budú motivovať študentov k aktívnemu dopĺňaniu vedomostí o základoch
podnikania.
Ďakujeme organizácii JA Slovensko, že sme sa mohli do tohto projektu zapojiť. zdroj:
jaslovensko.sk
6. Spojená škola sa zapojila aj do projektu Modernejšia škola. Do projektu sa

spolu

zapojilo1845 škôl , finančnú čiastku si rozdelilo 144 škôl, naša škola to šťastie nemala.

7. Informácia výsledkoch inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2020/2021 nebola na našej škole žiadna inšpekcia.
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8. Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach.
Vyučovací proces v šk. r. 2020/2021 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
dva asfaltové ihriska na telesnú výchovu.
V siedmich triedach máme interaktívne tabule a dataprojektory s notebookmi. Z projektu:
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Slovenskej republiky sme získali
10 tabletov a ďalších 18 tabletov sa kúpili. V dvoch triedach, v ktorých sa vzdelávajú žiaci B
aC

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 vymaľovali dve triedy, žiacke šatne, dievčenské aj

chlapčenské WC

9. Informácie o oblastiach , v ktorých škola dosahuje dobré
výsledky a nedostatky.
Dobré výsledky:


Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov.



Dobrá prezentácia školy na verejnosti.



Prezentácia školy v obecnom časopise Horizont.



Široká ponuka záujmových útvarov.



Dobré vybavenie odborných kabinetov.



Dobrá vybavenosť školy IKT

 Skvalitnenie práce učiteľov zakúpením interaktívnych tabúľ.
 Skvalitnenie práce učiteľov používaním PC techniky a IKT na vyučovaní.
 Zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov – aktualizačné a inovatívne vzdelávanie.
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Zapojenie sa do projektov vyhlasovaných prostredníctvom štátnych a mimovládnych
neziskových organizácií.



Ihriska v areály školy.



Dobrá a funkčná spolupráca so zriaďovateľom



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



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



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



Spolupráca s ÚSVaR v SNV pri riešení problémov záškoláctva žiakov.



Spolupráca s CŠPP a P v SNV.

 Zapojenie sa do upratovania v obci pri príležitosti „Dňa Zeme“
Nedostatky:


Vyučovanie v dvoch smenách.



Absencia jedálne.



Vysoký počet vymeškaných a neospravedlnených hodín.



Nárast patologických javov u žiakov, agresívneho správania, záškoláctvo.



Nezáujem rodičov o prospech a správanie sa svojich deti v škole, o činnosť školy.



Nezáujem rodičov o ďalšie vzdelávanie žiakov na OU a PŠ.



Nedostatok finančných prostriedkov na ohodnotenie zamestnancov.



Byrokracia v pedagogickej činnosti.

10. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka špeciálnej základnej
školy, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich
následnom prijatí na štúdium na strednej škole
Počet novoprijatých žiakov : 31 žiakov.
Z toho do 1. ročníka: 12 žiakov.
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Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku spolu: 22 žiakov.
Z toho:
Vo variante A: 17 žiakov
Vo variante B: 4 žiaci
Vo variante C: 1 žiačka
Počet žiakov deviateho ročníka končiacich povinnú školskú dochádzku: 14 žiakov.
Počet žiakov desiateho ročníka končiacich povinnú školskú dochádzku: 0 žiakov.
Počet žiakov s ukončeným primárnym vzdelaním: 4 žiaci.
Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku: 4 žiakov.
Počet žiakov , ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole: 17 žiakov.

Z toho:
Odborné učilište: 17 žiakov.
Praktická škola: 0 žiakov.
Všetci žiaci úspešne vykonali prijímaciu skúšku a boli prijatí na vzdelávanie v Odbornom
učilišti.
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,
ročník 1.- 4. a ročník 5.– 9. ŠZŠ vo variante B,
ročník 1.- 4. a ročník 5.– 10. ŠZŠ vo variante C.

11.Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Počet žiakov prijatých na Odborné učilište: 17 žiakov /všetci OU Rudňany/.
Počet žiakov , ktorí nastúpili na Odborné učilište: 13 žiakov.
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Z toho:
Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky 4 žiakov.
Spracúvanie dreva – stolárska výroba 9 žiakov.

11.1.Údaje o počte prijatých prihlášok na OU a počte prijatých uchádzačov ,
ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku.
Počet žiakov , ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v OU: 18 žiakov /všetci OU Rudňany/.
Z toho:
Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky 9 žiakov.
Spracúvanie dreva – stolárska výroba 9 žiakov.
Všetci žiaci úspešne vykonali prijímaciu skúšku a boli prijatí na vzdelávanie v Odbornom
učilišti.

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v OU:
Odborné učilište poskytovalo v školskom roku vzdelávanie podľa školských vzdelávacích
plánov vypracovaných na základe štátneho vzdelávacieho programu:
ŠkVP pre študijný odbor Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky.
ŠkPV pre študijný odbor Spracúvanie dreva – stolárska výroba.

11. Výsledky 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: 167 žiakov
Neprospievajúcich spolu: 0 žiaci
Počet neklasifikovaných žiakov spolu: 8 žiakov.
Neklasifikovaní sú žiaci, ktorí majú povolené štúdium v zahraničí, traja žiaci pre veľký počet
vymeškaných hodín.
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Prospech podľa ročníkov:
Ročník

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu

Prospeli
Z toho
Spolu
dievčatá
12
4
16
9
20
7
29
11
9
2
26
11
21
7
20
11
17
7
170
69

Neprospeli
Z toho
Spolu
dievčatá
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

Neklasifikovaní
Z toho
Spolu
dievčatá
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
4
1

Správanie
Počet znížených známok zo správania na :
2. stupeň: 31 žiakov
3. stupeň: 5 žiakov
4. stupeň: 8 žiakov
Počet udelených pokarhaní riaditeľom školy : 34
Počet udelených pochvál riaditeľom školy : 0
Správanie podľa ročníkov:
Ročník

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu

Stupeň 2
Z toho
Spolu
dievčatá
2
0
3
1
6
2
1
0
4
1
5
1
3
1
4
1
3
0
31
8

Stupeň 3
Z toho
Spolu
dievčatá
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
5
1

Stupeň 4
Z toho
Spolu
dievčatá
0
0
0
0
2
1
1
0
1
0
3
0
0
0
0
0
1
0
8
1

Vymeškané hodiny

Ospravedlnené

Neospravedlnené

Dochádzka
Ročník
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Spolu
1923
2478
3663
5210
1745
2707
4525
2432
3628
28311

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu

Dievčatá
554
1301
1639
1760
229
1211
724
1176
859
9453

Spolu
1350
1999
2512
4275
1169
1100
3657
1532
2576
20182

Dievčatá
474
1099
1198
1745
172
524
640
812
851
7516

Spolu
573
467
1151
935
577
1607
868
853
1043
8074

Dievčatá
121
202
441
105
57
705
104
339
8
2082

Počet vymeškaných hodín spolu za celý šk. rok: 28 311; z toho dievčatá 9 453;
Z celkového počtu vymeškaných hodín neospravedlnených: 8 074; z toho dievčatá 2 082;

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.

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v OU
Prospech
Prospeli s vyznamenaním: 7 žiaci
Prospeli veľmi dobre: 10 žiaci
Prospeli: 5 žiaci
Neprospeli: 0 žiakov
Neklasifikovaní: 0 žiakov

Prospech podľa ročníkov:
Ročník

Počet
žiakov

Prospeli
s vyznamenaním

Prospeli
veľmi dobré
20
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1.
2.
3.
Spolu

12
5
5
22

3
1
3
7

7
2
1
10

2
2
1
5

0
0
0
0

0
0
0
0

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

1.
2.
3.
Spolu

Stupeň 2
Z toho
Spolu
dievčatá
1
0
1
0
1
0
3
0

Stupeň 3
Z toho
Spolu
dievčatá
0
0
0
0
0
0
0
0

Stupeň 4
Z toho
Spolu
dievčatá
1
0
0
0
0
0
1
0

Dochádzka
Ročník
1.
2.
3.
Spolu

Vymeškané hodiny
Spolu
Dievčatá
2656
870
1380
701
1525
430
5561
2001

Ospravedlnené
Spolu
Dievčatá
2550
870
808
503
896
170
4252
1543

Neospravedlnené
Spolu
Dievčatá
106
0
572
198
629
260
1307
458

Počet vymeškaných hodín spolu za celý šk. rok: 5 561; z toho dievčatá 2 001
Z celkového počtu vymeškaných hodín neospravedlnených: 1 307 ; z toho dievčatá 458

Údaje o záverečných skúškach na OU
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Na záverečné skúšky v šk. roku 2020/2021 boli spolu prihlásení 5 žiaci.
Záverečné skúšky vykonali 4 žiaci.
Záverečné skúšky sa konali v učebných odboroch:
3383G 02 Spracúvanie dreva – stolárska výroba - počet žiakov: 3
3178G 02 Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky - počet žiakov: 1
Jeden žiak sa na záverečné skúšky nedostavil a ani sa ospravedlnil.

Celkové hodnotenie Záverečných skúšok:
Prospeli s vyznamenaním: 3 žiaci
Prospeli veľmi dobre: 1 žiak
Prospeli: 0 žiakov
Neprospeli: 0 žiakov
Povolenie vykonať opravné skúšky: 0 žiakov
Povolenie vykonať záverečné skúšky v náhradnom termíne: 0 žiakov
Výučný list získali: 4 žiaci
Osvedčenie o zaučení: 0 žiakov
Osvedčenie o zaškolení: 0 žiakov

12. 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 17 žiakov,
z toho 4 žiaci musia pokračovať vo vzdelávaní nakoľko

nemajú ukončenú povinnú

dochádzku.
Vzhľadom na zloženie našich žiakov, všetci pochádzajú zo sociálne znevýhodneného
prostredia chýba nám spätná väzba o ich uplatniteľnosti na trhu práce.

13. Informácia o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti školy
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Vybraný ukazovateľ

r. 2020/2021v €

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov

991 361

Finančné prostriedky, prijaté za vzdelávacie poukazy
Štipendia pre žiakov OU

5 197
5 351,92

Na zdravotného asistenta učiteľa

13 818

Finančné prostriedky na nákup učebníc pracovných listov a zošitov

2 827

Odchodné

7 436

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy bola
prerokovaná na Pedagogickej rade a schválená radou školy .

V Rudňanoch: 26.08.2021

Vypracovala: Mgr. Jana Zacharová
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