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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 
 

Názov školy Spojená škola 

Organizačné zložky 
Špeciálna základná škola 

Odborné učilište 

Adresa školy Zimné 465, 053 23 Rudňany 

Telefón: 053/4499111 

Fax: 053/4299259 

Elektronická adresa: szsrudnany@mail.t-com.sk 

Internetová adresa: www.ssrudnany.sk 

Zriaďovateľ 
Okresný úrad  v Košiciach, Odbor školstva, Zádielska 1, 

040 78  Košice 

 

 

 
1.1 Vedúci zamestnanci školy 

 

 Meno a priezvisko Telefón Mobil 

Riaditeľ školy Mgr. Jana Zacharová 
 

053/4499111 
0917493381 

Zástupkyne RŠ  

 

 

 

Mgr. Anna Marušinská 

Ing.  Mária Malecová 

 

053/4499111 

053/4297344 

0917788890 

–– 

Vedúca ekonomického 

a personálneho úseku 
Mgr. Jana Plátková 053/4499247 –– 

 

 
1.2 Údaje o rade školy 
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 Meno a priezvisko zástupca 

Predseda Ing. Stanislav Melega pedagogických zamestnancov 

Podpredseda  Ing, Petra Hamráková pedagogických zamestnancov 

Člen Bc. Iveta Krajňaková pedagogických zamestnancov 

Člen Antónia Farkalínová nepedagogických zamestnancov 

Člen Štefan Horváth   rodičov 

Člen Jozefína Horváthová   rodičov 

Člen Margita Pechová   rodičov 

Člen  PaedDr. Milan Gomolčák OÚ Košice 

Člen Ing. Miriam Kicová OÚ Košice 

Člen Mgr. Viktória Rozsypalová OÚ Košice 

Člen  Ing. Eva Zeleňáková OÚ Košice 

 

 

1.3 Iné poradné orgány školy 

1. Grémium vedenia školy 

2. Pedagogická rada školy 

3. Metodické združenia 

 

Vedúci MZ: 

PaedDr. Leonard Novotný: 1.- 4. ročník  

Mgr. Miloš Sedlák, PaedDr. Katarína Imrichová: 5.– 9. ročník  

 

Vedúca PK na OU: 

Ing. Petra Hamráková 

 

Výchovný poradca : 

Mgr. Anton Kuchta 
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 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 

 

 

 

2. Údaje o počte žiakov Spojenej školy 

 

Údaje o počte žiakov špeciálnej základnej školy 

Stav žiakov k 15.09.2016 

Spolu: 191 žiakov 

1.-4.:   49 žiakov 

5.-9.: 142 žiakov 

 

Stav žiakov k 31.08.2017  

Spolu: 192 žiakov  

1.- 4.:  50 žiakov  

5.- 9.: 142 žiakov  

 

 

 

Organizačná zložka: Špeciálna základná škola, rozdelenie žiakov podľa ročníkov 
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Ročník Počet 

tried 

K 15.9.2016 K 30.06.2017 

Variant A Variant B Variant C Variant A Variant B Variant C 

1. 1 4 0 - 1 3 - 

2. 1 3 4 1 3 4 1 

3. 2 13 3 - 13 2 1 

4. 2 13 4 3 13 4 4 

5. 2 22 - - 21 - - 

6. 3 24 8 - 22 8 - 

7. 3 28 -  28 - - 

8. 3 23 3 3 23 3 3 

9. 4 32 - - 34 - - 

Spolu 21 162 22 7 159 24 9 

 

Údaje o počte žiakov odborného učilišťa školy:  

Stav žiakov k 15.09.2016  

Spolu: 36 žiakov  

Výroba konfekcie – šitie bielizne: 17 žiakov  

Spracúvanie dreva – stolárska výroba: 19 žiakov  

Stav žiakov k 31.08.2017  

Spolu: 28 žiakov  

Výroba konfekcie – šitie bielizne: 11 žiakov  

Spracúvanie dreva – stolárska výroba: 17 žiakov 

Organizačná zložka: Odborné učilište, rozdelenie žiakov podľa ročníkov 

Ročník Počet tried K 15.9.2015 K 30.06.2016 

1. 1 13 13 

2. 1 15 12 

3. 1 8 3 

Spolu 3 36 28 

 

V školskom roku 2016/2017 na vlastnú žiadosť ukončilo vzdelávanie v OU 8 žiakov. 
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2.1 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 žiakov zapísaných do 1. ročníka: 4 žiaci 

Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku spolu: 39 žiakov  

Z toho:  

Počet žiakov deviateho ročníka končiacich povinnú školskú dochádzku: 17 žiakov 

Počet žiakov s ukončeným primárnym vzdelaním: 16  

Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku: 6 žiakov  

 

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy  
 

Počet žiakov prijatých na Odborné učilište: 21 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 2016/2017 sme prijali spolu 13 žiakov   

Z toho:  

Výroba konfekcie – šitie bielizne 5 žiakov  

Spracúvanie dreva – stolárska výroba 8 žiakov  

 

3.1  Údaje o Záverečných skúškach na OU 

Na záverečné skúšky v šk. roku 2016/2017 boli spolu prihlásení 3 žiaci. Záverečné skúšky 

vykonali 3 žiaci.   

Záverečné skúšky sa konali v  učebných odboroch:  

3388G 02 Spracúvanie dreva – stolárska výroba - počet žiakov: 2 

3178G 02 Výroba konfekcie – šitie bielizne - počet žiakov: 1 



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  

 

7 
 

Celkové hodnotenie žiakov ZŠ: 

Prospeli s vyznamenaním: 1 žiačka 

Prospeli veľmi dobre: 0 žiakov 

Prospeli: 2 žiaci 

Neprospeli: 0 žiakov 

Povolenie vykonať opravnú skúšku: 0 žiakov 

Výučný list získali: 3 žiaci 

Osvedčenie o zaučení: 0 žiakov 

Osvedčenie o zaškolení: 0 žiakov 

 

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: 178 

Neprospievajúcich spolu: 0 

Počet neklasifikovaných žiakov spolu: 14 žiakov. Všetci sú mimo územia Slovenskej republiky.  

Prospech podľa ročníkov:  

ročník Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. 4 - - 

2. 8 - - 

3. 13 - 3 

4. 19 - 2 

5. 19 - 2 

6. 32 - - 

7. 25 - 3 

8. 28 - 1 

9. 30 - 3 

Spolu 178 - 14 

 

Neklasifikovaní sú žiaci, ktorí majú povolené štúdium v zahraničí. 
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Správanie 

Počet znížených známok zo správania na :  

2. stupeň: 16 žiakov 

3. stupeň: 19 žiakov 

4. stupeň: 8 žiakov  

Počet  udelených pokarhaní riaditeľom školy : 67  

Počet  udelených pochvál  riaditeľom školy : 4 

Dochádzka 

 

Ročník Vymeškané hodiny Ospravedlnené Neospravedlnené 

 
Spolu  Dievčatá  Spolu  Dievčatá  Spolu  Dievčatá  

1. 1159 367 783 340 367 27 

2. 1351 728 985 544 465 184 

3. 2098 1726 1915 1683 183 174 

4. 1656 595 1497 583 102 12 

5. 3556 1809 2040 1024 1516 785 

6. 5303 1524 2939 1122 1157 427 

7. 4721 2457 4156 2334 702 176 

8. 5393 2122 4427 1952 966 170 

9. 6606 3900 5397 3484 1209 422 

Spolu 30626 15228 24047 13066 6567 2377 

 

Počet vymeškaných hodín spolu za celý šk. rok: 30 626 

Z toho neospravedlnených: 6 567 

 

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. 
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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. 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v OU 

Prospech 

Prospeli s vyznamenaním: 11 žiakov 

Prospeli veľmi dobre: 10 žiakov 

Prospeli: 7 žiakov 

Neprospeli: 0 žiakov 

Neklasifikovaní: 0 žiakov 

 

Ročník 
Počet 

žiakov 

Prospeli  

s vyznamenaním 

Prospeli veľmi 

dobré 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. 13 5 5 3 - - 

2. 12 5 5 2 - - 

3. 3 1 - 2 - - 

Spolu 28 11 10 7 - - 

 

Správanie 

Počet znížených známok zo správania: 

4. stupeň: 1 

Počet  udelených pokarhaní riaditeľom školy:1 

Počet udelených pochvál  riaditeľom školy: 1 
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Dochádzka 

Ročník Vymeškané hodiny Ospravedlnené Neospravedlnené 

 
Spolu  Dievčatá  Spolu  Dievčatá  Spolu  Dievčatá  

1. 2502 1077 2091 875 501 202 

2. 2586 11220 1902 537 684 684 

3. 419 137 419 137 0 0 

Spolu 5507 2434 4412 1548 1095 886 

 

Počet vymeškaných hodín: 5 507 

Z toho neospravedlnených: 1 095 

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.   

ŠkPV pre študijný odbor  Spracúvanie dreva – stolárska výroba. 

 

5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu        

    pedagogických zamestnancov spojenej školy  
 
Pedagogickí zamestnanci školy: 34 

riaditeľka školy: 1 

zástupkyne riaditeľky školy: 2 

učiteľov: 30 

asistenti učiteľa : 1 

externých pedagogických zamestnancov: 0 

odborných zamestnancov : 0  

Nepedagogickí zamestnanci školy: 8 

PaM: 1 

ekonómka: 1 

upratovačky: 4 

školníci: 2  
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Pedagogickí zamestnanci špeciálnej základnej školy:  

riaditeľka školy: 1 

zástupkyne riaditeľky školy: 2  

učiteľov: 25 

asistenti učiteľa: 1 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov ŠZŠ 

kvalifikovaní pedagógovia: 33 

nekvalifikovaní pedagógovia: 1 

Pedagogickí zamestnanci odborného učilištia:  

učiteľov: 4 

majster odborného výcviku: 1 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov OU 

kvalifikovaní pedagógovi: 5 

nekvalifikovaní pedagógovia: 0 

 

6. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov SŠ 

 

V tomto školskom roku boli do kontinuálneho vzdelávania zaradení pedagógovia v počte:  

Adaptačné: 0 

aktualizačné vzdelávanie: 21 

inovačné vzdelávanie: 5 

funkčné vzdelávanie: 1 

I. atestácia: 0 

II. atestácia: 4 
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7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

V tomto školskom roku bolo v škole zriadených 23 záujmových útvarov, ktoré spolu 

navštevovalo 194  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.  

ŠZŠ 

P. č.  Názov záujmového útvaru Meno  Počet žiakov 

1. Moja škola Mgr. Michaela Sertlová/ Ing. Marci 8 

2. Priateľ prírody Mgr. Martina Zúdorová 8 

3. Margarétka  Mgr. Martina Bakošová, 8 

4. Matematika hrou PaedDr. Leonard Novotný 13 

5. Rozprávkový svet Mgr. Katarína Olejárová 7 

6.  Z každého rožka troška Mgr. Jana Lapšanská 13 

7. Poznaj a chráň prírodu Mgr. Ľubomír Filkor 8 

8. Výtvarníček  
Mgr. Martina Marciová,  

Mgr. Monika Semanová 
11 

9. Spevácko-recitačný  Mgr. Katarína Kandráčová 8 

10. Literárny  
Mgr. Martina Topoliová,  

Mgr. Jana Bocková 
17 

11. Štvorlístok 
Mgr. Jana Štocková,  

Mgr. Lenka Čurillová 
10 

12. Klub kreatívnych dievčat Mgr. Zina Strehovská 8 

13. Svet poznania Mgr. Irena Vaľková 5 

14. Hudobný krúžok Mgr. Miloš Sedlák 5 

15. Loptové hry Mgr. Vladimír Hudáček 8 

16. Hýbeme sa, cvičíme, zdravý pohyb robíme  Mgr. Mária Pentáková 6 

17. Pramienok PaedDr. Katarína Imrichová, 8 

18. Zabavme sa spolu 
Dana Krestianová,  

Mgr. Ľubica Kamencová  
11 

19. Krúžok zručností  
Dana Krestianová,  

Mgr. Ľubica Kamencová 
8 

20. Športový krúžok Mgr. Anton Kuchta, Ing. Melega 9 

Spolu 

 

 

 

178 
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Odborné učilište 

21. Zdravý životný štýl Iveta Krajňáková 4 

22. Kreatívna gazdinka Mgr. Janka Krendželáková 6 

23. Počítačový krúžok Ing. Petra Hamráková 6 

Spolu 16 

Spolu ŠZŠ + OU 194 

 

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 

Didaktické hry pre 1.-4.r.                         

Jesenný pobyt v prírode  

Kreslenie na chodník                

Svetový deň mlieka  

Šarkania show   

Kynológovia v našej škole – praktické ukážky práce s policajnými psami                        

Október 

Svetový deň úsmevu                 

Beseda na tému „Dopravná výchova“   

Spoločné čítanie    

November 

Halowen   

Florbalový turnaj  

Beseda na tému „Sexuálne zneužívanie a obchod s deťmi a ženami“ pre žiakov 8. a 9. r.  a OU  

     Beseda so zdravotníkom na tému „Hygiena a prevencia zdravia“   

Pestrofarebné krídla – návšteva lesných pedagógov  
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Návšteva divadelného predstavenia „Pán Tragáčik“    

Výtvarná súťaž „ Namaľuj si rozprávku“   

 Tešíme sa na Vianoce 

December  

Mikulášska besiedka                         

Exkurzia v Spišskej Novej Vsi                       

Prednáška zo zdravotnej prípravy pre žiakov 8. a 9. r.                 

Putovanie za rozprávkou – pre 5.-9.r.    

Medulienka – súťaž v zdobení medovníkov  

Medovníková krása – zdobenie medovníkov  

Vianočné trhy – prezentácia výrobkov         

Vianočná besiedka – divadelné pásmo s pesničkami                                                                                                      

Pocukrované Vianoce – vianočná besiedka pre žiakov 1.-5.r.                                                                    

Január  

Prednáška o mravných hodnotách, formách rasizmu a xenofóbii s kp. Langom 

Február  

prednáška na tému : Škodlivosť fajčenia a alkoholu na ľudský organizmus      

 „ Prečítame, nakúpime a navaríme“ – zameraná na využitie čitateľskej gramotnosti v praxi 

Prírodovedný  kvíz pre žiakov 3.-6.r. – Poznaj a chráň  

 „ Rastliny a živočíchy“ pre žiakov 5.-7. 

 Zumba maratón – pre žiačky 5.-9.r. a OU  

Marec 

Karaoke show pre žiakov 1.-6.r. 

V rámci protidrogovej prevencie – počúvanie rozprávky zo školského rozhlasu 
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Marec 2017 – Čitateľský maratón  

Deň vody –tematický deň  pre žiakov 5.-9r.  

školské kolo v prednese poézie a prózy   

 Slávnostná akadémia z príležitosti Dňa učiteľov 

Apríl  

Čítajme spolu – akcia organizovaná  Ministerstvom školstva 

Beseda s pracovníkom Správy národného parku Slovenský raj p. Divokom na  

tému : „Poznaj a chráň prírodu 

    Krajské kolo recitačnej súťaže „Gaňova Tarnava“ 

Deň Zeme – tematický deň  

Hokejbalový turnaj žiakov ŠZŠ a OU      

Spievanky – školské kolo súťaže v speve ľudových piesní  

Výstavka školských prác z pracovného vyučovania žiakov 5.-9.r. 

Pestrofarebné krídla – výtvarný maratón spojený s výstavkou prác /1.-6.r./ 

Apríl mesiac lesov -  akcia o ochrane prírody  spojená so  zberom odpadu  

Máj  

Matematická olympiáda  pre žiakov 7.-9.r. 

ročník hokejbalového turnaja žiakov ŠZŠ  /6 družstiev/ 

Výroba jarných ozdôb pre žiakov 5.-9.r.     

Deň Slnka – kreslenie na asfalt pre žiakov 2.-6. r.  

Vybíjaná žiačok špeciálnych škôl – účasť na súťaži v Spišských Vlachoch 

Výchovný koncert pre žiakov ŠZŠ a OU – ľudová hudba Štefana Cínu 

Deň finančnej gramotnosti – pre žiakov 5.-9.r. 

Prednáška o podávaní prvej pomoci / žiaci 6.-8.r. a OU/ 
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Beseda z dopravnej výchovy „ Bezpečne na ceste“ pre žiakov 1.-6. r. 

Malá finančná akadémia – zapojenie do projektu rozvoja finančnej gramotnosti   

 Jún  

MDD pre žiakov  – športovo – zábavné podujatie 

Účasť na futbalovom  turnaji v Letanovciach 

Možno príde aj kúzelník  - vystúpenie kúzelníka Wolfa v rámci MDD 

Miss Róma – súťaž krásy               

Cigánsky barón – súťaž tanečných párov                

Školský výlet do Levoče  

Školský výlet do ZOO  a Dinoparku v Košiciach   

Školský výlet do zámku v Markušovciach  a Spišskej Novej Vsi   

Maľovanie na kamienky  -aktivita  pre žiakov 5.-9.r. 

Školský výlet do ZOO  v Spišskej Novej Vsi pre žiakov 3.A a 3.B triedy 

Celoročná akcia  

 Vrchnákománia –  zber plastových vrchnáčikov                        

Akcie OU :  

Exkurzia v dielňach SOŠ Majstra Pavla v Levoči  

Imatrikulácie – prijatie žiakov OU do cechov krajčírskeho a stolárskeho 

prednáška pre žiačky OU na tému „Osobná hygiena tela“  

Návšteva hokejového stretnutia v Spišskej Novej Vsi / žiaci 1.-3.r.OU/ 

Výstava ručných prác žiakov OU   

Súťaž zručnosti žiakov OU               

Hokejbalový turnaj  pre žiakov ŠZŠ a OU              

 



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  

 

17 
 

Aktivity školy okresného a krajského charakteru  

 

 XI. ročník krajského kola v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Gaňova 

Tarnava 2017. Dňa 12.4.2017 naši žiaci opäť zabojovali a dokázali svoje kvality.  V silnej 

konkurencii sa aj naši žiaci umiestnili na víťazných miestach. V 1. kategórii sa Janko 

Hlaváč umiestnil na 2. mieste   so svojou prózou  a Vasiľ Horváth si v 3. kategórii 

poézie  vybojoval 1. miesto a tak si zabezpečil i postup na celoslovenské kolo , ktoré sa 

uskutočnilo 17. mája opäť v Spišskej Novej Vsi. Zážitkov a dojmov z tejto úžasnej  

slávnosti hovoreného slova bolo veľa, tešíme na ďalší ročník.   

 Sprievodnou akciou prednesu bola i výtvarná súťaž, do ktorej sa zapojilo 20 škôl  

s 98 prácami. Práca Miloša Horvátha  z IX.B na tému Babylonská veža bola ocenená  

1. miestom  

 12.5.2017 sa v Spojenej škole konal XII. ročník  Hokejbalového turnaja žiakov 

špeciálnych škôl z okresu Spišská Nová Ves. Víťazstvo si zaslúžene odniesla domáca 

Spojená škola Rudňany, pretože nenašla premožiteľa a s plným bodovým ziskom 

triumfovala. Na druhom mieste skončila ŠZŠ Markušovce, pri rovnosti bodov so ZŠ 

Rudňany mala lepšie skóre. Všetci zúčastnení dostali vecné ceny, prví traja poháre 

a medaily. Turnaj sa tohto roku konal pod hlavičkou občianskeho združenia „ ZOBER 

LOPTU, NIE DROGY“, ktoré tiež prispelo vecnými cenami. Poďakovanie patrí aj celému 

učiteľskému zboru pri plnení a zabezpečovaní bezproblémového priebehu turnaja  

 Vybíjaná žiačok špeciálnych škôl.  Žiačky našej školy sa zapojili do súťaže vo vybíjanej 

žiačok špeciálnych škôl, ktorá sa konala dňa 18.5.201. Túto súťaž organizuje Spojená škola 

internátna v Spišských Vlachoch. Naše žiačky sa umiestnili na 5. mieste. Získali sme 

diplom a nové športové skúsenosti.  

 Dňa  02. júna 2017 sa v Letanovciach konal turnaj žiakov ŠZŠ v malom futbale. Na 

turnaji sa zúčastnili žiaci z piatich škôl. ŠZŠ Spišské Vlachy, ŠZŠ Letanovce, ŠZŠ 

Rudňany, ZŠ Kokošovce, ZŠ Juraja Sklenára. Naši žiaci po svojom usilovnom výkone 

obsadili 4 miesto.  

 Metodický deň. Dňa 3.5.2017 sa uskutočnil metodický deň, ktorého sa zúčastnilo 18 

učiteľov zo  špeciálnych základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti OÚ v Košiciach  
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8. Údaje o projektoch 

 

V  školskom roku 2016/2017 sme sa boli zapojení v nasledovných projektoch: 

1. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí. Poskytovateľ:. VÚDPaP Bratislava. 

2. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Slovenskej republiky. Na tento 

projekt sme mohli podať prihlášky z oboch organizačných zložiek. Projekt bol úspešný 

a z podpory sme získali pre školu 2 interaktívne tabule, 2 notebooky, 2 dataprojektory, 10 

tabletov,1 wifi-router.  

3. Aktivizujúce metódy vo výchove. Poskytovateľ: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava. 

Projekt bol podporený a pre školu sme získali 1 interaktívnu tabuľu a 1 dataprojektor. 

4. Recyklohry. Už 6. rok sme úspešne zapojení do projektu separácie odpadu. Zapájame sa 

do jednotlivých úloh, za ktoré nám pridajú 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. 

5. 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. 

6. Malá finančná akadémia  projekt, ktorý učí žiakov nielen finančnej gramotnosti  a tímovej   

 práci, ale rozvíja aj kreativitu a fantáziu. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu, ktorý 

pripravila nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s Tatra bankou a spoločnosťou 

Agemsoft, a. s. Počas jedného mesiaca sa 60 našich žiakov z tretích a štvrtých ročníkov 

usilovne snažili plniť úlohy, učili zodpovedne narábať s peniazmi a budovali svoje mestá. 

Projekt sa našim žiakom veľmi páčil a sme radi, že naše mestečko Gulatkovo získalo malé 

prekvapenie od partnera projektu - spoločnosti Tatra banky. 

7. Moja prvá škola, do tohto projektu sa zapojili naši učitelia prvého stupňa. Tento projekt 

napomáha k implementácii digitálneho vzdelávania do základných škôl. Jeho cieľom bolo 
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inšpirovať učiteľov, sprístupniť im moderné učebné materiály, poskytnúť bezplatnú 

metodickú podporu. Učiteľom umožnil prístup na vzdelávací portál Kozmix, kde je množstvo 

aktivít, ktoré sa dali využiť vo všetkých vyučovaných predmetoch. V spojení s metodikou 

Moja prvá škola sa naše vyučovacie hodiny stali atraktívnejšie a interaktívnejšie pre žiakov, 

ale aj pre  učiteľov. Žiaci prijali tento druh výučby pozitívne, so záujmom plnili dané aktivity 

a pracovné listy.  Benefitom pre školu boli v rámci tohto projektu bezplatné učebné materiály, 

semináre. Našim cieľom je aj naďalej využívať daný projekt na zlepšenie a skvalitnenie 

vyučovacieho procesu.  

 

9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

 
 V školskom roku 2016/2017 sme nemali žiadnu školskú inšpekciu zo Štátnej školskej 

inšpekcie.  

 

 

10. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 

Vyučovací proces prebieha v dvoch budovách. Budova so sídlom na ulici Zimné 465 bola 

zrekonštruovaná v decembri 2006. Nachádza sa v nej 12 tried ŠZŠ a 3 triedy OU, 1 počítačová 

učebňa, v ktorej máme 15 počítačov, tabletová učebňa s 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 areále školy sa 

nachádza aj školský pozemok, ktorý žiaci využívajú na PV. 

Druhá budova so sídlom na ulici Zimné 83 patrí cirkvi. Túto budovu na účely vzdelávania 

žiakov máme k dispozícii do 30.06.2019. Vyučovací proces tam prebiehal v 10 učebniach. 

Okrem toho tam má miestnosť zástupca RŠ, je tam zborovňa, malá kuchynka, šatňa a dielňa na 

vyučovanie PV. Budova je po rekonštrukcii z roku 2009. Sú tam nové sociálne zariadenia pre 

žiakov aj učiteľov. V jednej triede sa nachádza interaktívna tabuľa, dataprojektor a 10 tabletov, 

ktoré sme získali z projektu: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Slovenskej republiky.   
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V tomto šk. roku sme s finančnou pomocou zriaďovateľa zrekonštruovali cestu v areály 

budovy od brány školy k hlavnému vchodu do budovy školy.  

 

11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  

      činnosti školy 
 

Vybraný ukazovateľ r. 2016/17 v € 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov 890 169,00 

Finančné prostriedky, prijaté za vzdelávacie poukazy  6 448,00 

Štipendia pre žiakov OU 

Na žiakov so SZP 

Na zdravotného asistenta učiteľa 

 8 083,26 

12 789,00 

8 692.00 

 

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov školského roka 2016/2017 
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 v SNV. 

 Spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníčkami ohľadom hygienického stavu žiakov. 

      riešenie pedikulózy, záškoláctva, predvolania zákonných zástupcov žiakov.  

  Skvalitnenie práce učiteľov používaním PC techniky na vyučovaní. 

  Zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov - aktualizačné, inovačné, špecializačné  

  Zakúpenie nových didaktických pomôcok na hodiny slovenského jazyka, matematiky, 

vecného učenia a prírodopisu. 

  Zapojenie sa do projektov vyhlasovaných prostredníctvom štátnych a mimovládnych 

neziskových organizácií. 

 Zapojenie sa do upratovania v obci pri príležitosti „Dňa Zeme“  
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  Realizácia hokejbalového turnaja pre žiakov ŠZŠ v okrese Spišská Nová Ves,  

 Realizácia MD. 

  Realizácia rekondičného dňa pre zamestnancov školy. 

13. SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov v oblasti teoretického aj 

praktického vyučovania. 

 Dobrý kolektív.  

 Dobrá prezentácia školy na verejnosti. 

 Dobré výsledky v súťažných prehliadkach. 

 Prezentácia školy v obecnom časopise. 

 Široká ponuka záujmových útvarov. 

 Dobrá vybavenosť školy  IKT 

 Dobré vybavenie odborných kabinetov. 

 Ihrisko v areály školy. 

 Nezamestnanosť v regióne negatívne 

vplýva  na výchovno-vyučovacie 

výsledky a správanie žiakov. 

 Vysoký počet vymeškaných 

a neospravedlnených hodín. 

 Znížený počet absolventov zo ŠZŠ z 

dôvodu ukončenia povinnej školskej 

dochádzky v nižších ročníkoch. 

 Sťažené možnosti investícií, nakoľko  

jednu budovu  máme v prenájme. 

 Absencia školskej jedálne. 

 Byrokracia  v pedagogickéj činnosti. 

Príležitosti Ohrozenia 

 Okrajový región s dostatočnou ponukou  

študijných a učebných odborov. 

  Dobrá a funkčná spolupráca so 

zriaďovateľom a obcou. 

 Propagácia školy na verejnosti. 

 Celoživotné vzdelávanie pedagógov. 

 Využívanie IKT vo vzdelávacom procese. 

 Možnosť využívania finančných prostriedkov 

z projektov. 

 Spolupráca so zriaďovateľom, obecným 

úradom a CŠPP v SNV. 

 

 Inklúzia  

 Záškoláctvo žiakov. 

 Nárast patologických javov u žiakov. 

 Nárast agresívneho správania sa žiakov. 

 Nezáujem rodičov o prospech a správanie 

sa svojich deti v škole. 

 Nezáujem rodičov o činnosť školy 
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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 aj naďalej zapájať sa do projektov na  

zlepšenie environmentálneho povedomia žiakov  ako Recyklohry , Zdravá škola  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... 

 vychovávať žiakov k zdravému životnému štýlu a eliminovať negatívne vplyvy prostredia, 
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14. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 
 

Naša škola má dobrú úspešnosť pri prijímaní žiakov na ďalšie štúdium v odbornom 

učilišti aj  preto, že OU je organizačnou zložkou Spojenej školy.  

 

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy bola prerokovaná 

na Pedagogickej rade a schválená radou školy . 

 

V Rudňanoch: 30.08.2017                                           Vypracovala: Mgr. Jana Zacharová 


