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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 –– 
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1.2 Údaje o rade školy 

 

 Meno a priezvisko zástupca 

Predseda Ing. Petra Hamráková pedagogických zamestnancov 

Podpredseda  Bc. Iveta Krajňaková pedagogických zamestnancov 

Člen Mgr. Katarína Olejárová pedagogických zamestnancov 

Člen Antónia Farkalínová nepedagogických zamestnancov 

Člen Štefan 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 

 

1.3 Iné poradné orgány školy 

1. Porada vedenia školy 

2. Pedagogická rada školy 

3. Metodické združenia 

Vedúci MZ: 

Mgr. Katarína Kandračová: 1.- 4. ročník  

Mgr. Miloš Sedlák: 5.– 9. ročník  

Vedúca PK na OU: 

Ing. Petra Hamráková 

Výchovný poradca : 

Mgr. Anton Kuchta 

 Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov: 
 

Mgr. Ľubica Kamencová 
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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 15.09.2017 

Spolu: 178 žiakov 

1.-4.:    49 žiakov 

5.-9.:   129 žiakov 

Stav žiakov k 31.08.2018  

Spolu: 180 žiakov  

1.- 4.:   51 žiakov  

5.- 9.:  129 žiakov  

Organizačná zložka: Špeciálna základná škola, rozdelenie žiakov podľa ročníkov 

Ročník Počet 

tried 

K 15.9.2017 K 30.06.2018 

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

1. 1 8 - - 9 - 1 

2. 1 6 3 - 6 3 - 

3. 2 12 4 1 12 4 1 

4. 2 14 1 2 14 1 2 

5. 2 13 4 4 13 4 4 

6. 2 21 - - 21 - - 

7. 3 24 8 - 23 8 - 

8. 3 27 - - 27 - - 

9. 3 21 3 3 21 3 3 

Spolu 19 146 23 10 146 23 11 
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Údaje o počte žiakov odborného učilišťa školy:  

Stav žiakov k 15.09.2017  

Spolu: 48 žiakov  

Výroba konfekcie – šitie bielizne: 21 žiakov  

Spracúvanie dreva – stolárska výroba: 27 žiakov  

Stav žiakov k 31.08.2018  

Spolu: 29 žiakov  

Výroba konfekcie – šitie bielizne: 13 žiakov  

Spracúvanie dreva – stolárska výroba: 16 žiakov  

Organizačná zložka: Odborné učilište, rozdelenie žiakov podľa ročníkov 

Ročník Počet tried K 15.9.2017 K 30.06.2018 

1. 2 23 20 

2. 1 14 4 

3. 1 11 5 

Spolu 4 48 29 

 

V školskom roku 2017/2018 na vlastnú žiadosť ukončilo vzdelávanie v OU 18 žiakov, 1 žiak bol  

s OU vylúčený pre záškoláctvo. 

 

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: 10 žiaci 

Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku spolu: 28 žiakov  

Z toho:  

Počet žiakov deviateho ročníka končiacich povinnú školskú dochádzku: 18 žiakov 

Počet žiakov s ukončeným primárnym vzdelaním: 3 

Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku: 7 žiakov  
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Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy  
 

Počet žiakov prijatých na Odborné učilište: 23 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 2017/2018 sme prijali spolu 23 žiakov   

Z toho:  

Výroba konfekcie – šitie bielizne 11 žiakov  

Spracúvanie dreva – stolárska výroba 12 žiakov  

 

3.1  Údaje o Záverečných skúškach na OU 

Na záverečné skúšky v šk. roku 2017/2018 boli spolu prihlásení 5 žiaci. Záverečné skúšky 

vykonali 4 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: 2 

Jeden žiak sa záverečných skúšok nezúčastnil zo zdravotných dôvodov, záverečné skúšky bude 

robiť v náhradnom termíne.  

 

Celkové hodnotenie Záverečných skúšok: 

Prospeli s vyznamenaním: 2 žiačky 

Prospeli veľmi dobre: 1 žiak 

Prospeli: 1 žiak 

Neprospeli: 0 žiakov 

Povolenie vykonať opravné skúšky: 0 žiakov 

Povolenie vykonať záverečné skúšky v náhradnom termíne: 1 žiak 

Výučný list získali: 3 žiaci 

Osvedčenie o zaučení: 1 žiak 

Osvedčenie o zaškolení: 0 žiakov 
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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: 158 

Neprospievajúcich spolu: 8 

Počet neklasifikovaných žiakov spolu: 14 žiakov.  

Neklasifikovaní sú žiaci, ktorí majú povolené štúdium v zahraničí. 

Prospech podľa ročníkov:  

ročník Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. 10 - - 

2. 6 3 - 

3. 12 5  

4. 14 - 3 

5. 19 - 2 

6. 18 - 3 

7. 30 - 1 

8. 25 - 2 

9. 24 - 3 

Spolu 158 8 14 

 

Správanie 

Počet znížených známok zo správania na :  

2. stupeň: 16 žiakov 

3. stupeň: 17 žiakov 

4. stupeň: 5 žiakov  

Počet  udelených pokarhaní riaditeľom školy : 62  

Počet  udelených pochvál  riaditeľom školy : 4 
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Dochádzka 

Ročník Vymeškané hodiny Ospravedlnené Neospravedlnené 

 
Spolu  Dievčatá  Spolu  Dievčatá  Spolu  Dievčatá  

1. 1125 83 905 75 220 8 

2. 1409 591 1031 457 378 134 

3. 1869 868 1407 711 462 157 

4. 2299 1437 2058 1282 241 166 

5. 2007 1026 1750 884 257 142 

6. 3546 1523 1951 921 1595 602 

7. 5757 2022 4322 1455 1433 572 

8. 7318 4072 5356 2901 1962 1151 

9. 5701 3164 4792 2770 909 360 

Spolu 31031 14786 23572 11456 7457 3292 

 

Počet vymeškaných hodín spolu za celý šk. rok: 31 031;  z toho dievčatá 14 786 

Z celkového počtu vymeškaných hodín  neospravedlnených: 7 457; z toho dievčatá 3 292 

 

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. 

 

 

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.– 10. ŠZŠ vo variante B,  

ročník 1.- 4.  A ročník  5.– 10. ŠZŠ vo variante C. 
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Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v OU 

Prospech 

Prospeli s vyznamenaním: 8 žiaci 

Prospeli veľmi dobre: 11 žiaci 

Prospeli: 10 žiaci 

Neprospeli: 0 žiakov 

Neklasifikovaní: 0 žiakov 

 

Ročník 
Počet 

žiakov 

Prospeli  

s vyznamenaním 

Prospeli veľmi 

dobré 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. 20 3 11 6 - - 

2. 4 1 1 2 - - 

3. 5 2 1 2 - - 

Spolu 29 6 13 10 - - 

 

Správanie 

 

Počet znížených známok zo správania: 

2. stupeň: 1 

3. stupeň: 1 

4. stupeň: 1 

Počet  udelených pokarhaní riaditeľom školy:0 

Počet udelených pochvál  riaditeľom školy: 0 

Dochádzka 

Ročník Vymeškané hodiny Ospravedlnené Neospravedlnené 

 
Spolu  Dievčatá  Spolu  Dievčatá  Spolu  Dievčatá  

1. 3817 2275 2876 1650 941 607 

2. 1785 566 1278 447 507 119 

3. 1518 481 1301 358 217 123 

Spolu 5507 2434 4412 1548 1095 886 

 

Počet vymeškaných hodín spolu za celý šk. rok: 5 507;  z toho dievčatá 2 434 

Z celkového počtu vymeškaných hodín  neospravedlnených: 1 095 ; z toho dievčatá 886 
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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.   

ŠkPV pre študijný odbor  Spracúvanie dreva – stolárska výroba. 

 

5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu        

    pedagogických zamestnancov spojenej školy  
 
Pedagogickí zamestnanci školy: 32 

riaditeľka školy: 1 

zástupkyne riaditeľky školy: 2 

učiteľov: 28 

asistenti učiteľa : 1 

externých pedagogických zamestnancov: 0 

odborných zamestnancov : 0  

Nepedagogickí zamestnanci školy: 8 

PaM: 1 

ekonómka: 1 

upratovačky: 4 

školníci: 2  

Pedagogickí zamestnanci špeciálnej základnej školy:  

riaditeľka školy: 1 

zástupkyne riaditeľky školy: 2  

učiteľov: 22 

asistenti učiteľa: 1 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov ŠZŠ 

kvalifikovaní pedagógovia: 25 

nekvalifikovaní pedagógovia: 1 
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Pedagogickí zamestnanci odborného učilištia:  

učiteľov: 4 

majster odborného výcviku: 2 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov OU 

kvalifikovaní pedagógovi: 6 

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: 12 

inovačné vzdelávanie: 2 

funkčné vzdelávanie: 1 

I. atestácia: 0 

II. atestácia: 2 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

V tomto školskom roku bolo v škole zriadených 22 záujmových útvarov, ktoré spolu 

navštevovalo 183  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.  Názov záujmového útvaru Meno  Počet žiakov 

1. Malí výtvarníci PaedDr. Katarína Imrichová, 8 

2. Z každého rožka troška Mgr. Martina Marciová, 8 

3. Recitačno - dramaticky Mgr. Katarína Kandráčová 8 

4. Šikovníček  Mgr. Monika Semanová 8 

5. Polienko Mgr. Martina Zúdorová 6 

6.  Moja prvá škola Mgr. Martina Bakošová, 7 

7. Mixačik Mgr. Katarína Olejárová 7 

8. Hudobný  Mgr. Miloš Sedlák 5 

9. Loptové hry Mgr. Vladimír Hudáček 10 

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

11. Z každého rožka troška Mgr. Jana Lapšanská 12 

12. Poznaj a chráň prírodu Mgr. Ľubomír Filkor 8 

13. Literárny  
Mgr. Martina Topoliová,  

Mgr. Jana Bocková 
18 

14. Arteterapeuticky PaedDr.Zdena Hovancová 8 

15. Štvorlístok 
Mgr. Jana Štocková,  

Mgr. Lenka Čurillová 
9 

16. Klub kreatívnych dievčat Mgr. Zina Strehovská 9 

17. Hravé poznávanie Mgr. Irena Vaľková 5 

18. Športový krúžok Mgr. Anton Kuchta 11 

Spolu 161 

Odborné učilište 

19. Zdravý životný štýl Iveta Krajňáková 6 

20. Kreatívna gazdinka Mgr. Janka Krendželáková 5 

21. Počítačový krúžok Ing. Petra Hamráková 5 

22 Športový krúžok Ing. Melega 6 

Spolu 22 

Spolu ŠZŠ + OU 183 
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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 2017 

Jesenný pobyt v prírode 

Futbalový turnaj pre žiakov 5.-9 r.  

Sokoliari  

Svetový deň mlieka pre žiakov  

Misia Modrá planéta s Kozmixom  

 

Október 2017 

Futbalový turnaj pre 9.r. a OU    

Svetový deň úsmevu  

Mesiac úcty k starším  

V znamení tekvíc  

 

November 2017 

Tvorivé dielne- výroba adventného venca z papiera  

Beseda s detským lekárom   

Atletická olympiáda pre žiakov 1.-4. r. 

 

December 2017 

Prednáška o nebezpečenstve zábavnej pyrotechniky  

Vianočná pohľadnica  - tvorivé dielne pre žiakov 8. r. 

Filmové predstavenie v SNV pre 1.-4.r.  

Mikulášska besiedka  
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Medulienka - pečenie medovníčkov  

Putovanie za rozprávkou pre 5.-9 r.  

Vianočné trhy  

Vianočná besiedka  

 

Február 2018 

Už k nám prišla zima –svietniky, dekorácie z ľadu  

Hokejbalový turnaj žiakov 9.r. a OU  

Valentín v našej škole  

Čitateľský maratón pre žiakov 5.-9.r.  

Filmové predstavenie  v SNV pre žiakov 5.-9.r.  

 

Marec 2018 

Ekohry pre žiakov 1.-4.r. 

Zdobenie kraslíc  

Veľkonočné figúrky  - 6.-9.r.  

Spievanky školské kolo 

Deň vody  

Rozprávkový čas – 5.-9.r.   

Gaňova Tarnava školské kolo 

Slávnostná akadémia z príležitosti Dňa učiteľov  

 

Apríl 2018 

Deň Rómov pre žiakov 1.-4.r  

Deň Zeme  

Prednáška o trestnej zodpovednosti mládeže pre žiakov 8.-9.r.  
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Apríl, mesiac lesov  - čistenie odpadu   

 

Máj 2018 

Beseda – Poznaj a chráň prírodu pre žiakov 5.-9. r. 

Výstavka prác z PV žiakov 5.-9.r.  

Hokejbalový turnaj družstiev pre žiakov ŠZŠ   

Turnaj v hokejbale 7.-9.r.  

Svetový týždeň rodiny-  relácia v školskom rozhlase  

 

Jún 2018 

MDD pre žiakov 5.-9. r.   

Čítajme deťom – pre žiakov 1. a 4. r.  

Miss Róma 2018 a tanečná súťaž Cigánsky barón  

Hurá, ide sa na výlet – kaštieľ v Markušovciach  

Matematická olympiáda  

Prednáška – Obväzová technika pre žiakov 8. a 9 r.   

Zumba maratón pre žiačky 5.-9. r.  

Maľovanie na kamene  pre žiakov 5.- 9.r.  

Koncoročné výlety  

 

Akcie OU : 

Imatrikulácie pre žiakov OU   

Výstava prác žiakov OU   

Súťaž zručnosti žiakov OU   

Hokejbalový turnaj  
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Aktivity školy okresného a krajského charakteru  

 

 Dňa 18.4.2017 na XI11. ročník krajského kola v prednese poézie a prózy špeciálnych 

základných škôl Gaňova Tarnava 2018  naši žiaci opäť zabojovali a dokázali svoje kvality.  

V silnej konkurencii sa naši žiaci vôbec nestratili a Vasil Horváth získal 3. miesto. Aj keď 

ostatní nezískali ocenenie, vôbec sme sa za nich na tomto podujatí nemuseli hanbiť. 

Sprievodnou akciou Gaňovej Tarnavy je i výtvarná súťaž s niekoľkými témami, do ktorej sa 

zapojili i žiaci našej školy a Patrik Pačan získal 1. miesto v kategórii Biblické príbehy – 

Jonáš a veľryba.  

 21.5.2018 sa v Spojenej škole konal XIII. ročník  Hokejbalového turnaja žiakov 

špeciálnych škôl z okresu Spišská Nová Ves Turnaj sa hral systémom každý s každým 

dvojkolovo 2 x 10 minút. Zápasy sa hrali vo vysokom tempe, s plným nasadením 

a odhodlaním dosiahnuť čo najlepší výsledok. Najlepšie sa darilo chlapcom zo ZŠ Rudňany, 

ktorí získali 1. miesto. Druhé miesto dosiahli žiaci ŠZŠ Letanovce a na tretia skončila 

domáca ŠZŠ Rudňany. Najlepším brankárom sa stal Patrik Pecha zo ZŠ Rudňany a najlepší 

strelec bol Richard Horváth opäť z víťazného družstva ZŠ Rudňany. Mužstva dostali poháre 

a vecné ceny. Poďakovanie patrí vedeniu školy a pedagogickým zamestnancom, ktorí sa 

podieľali na príprave a organizácií turnaja a zabezpečovaní bezproblémového priebehu 

turnaja  

 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 10.5.2018 sa uskutočnil metodický deň, na tému : Čitateľská 

gramotnosť,  ktorého sa zúčastnilo 18 učiteľov zo  ŠZŠ Richnava. V našej škole  sme MD 

rozdelili do troch blokov: 

1. Teoretická časť – Stručná charakteristika čitateľskej gramotnosti. 

2. Didaktické pomôcky a hry na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti pre žiakov 1.-4.ročníka.  

3. Námety na využívanie doplnkového čítania pre žiakov 5.-9. r. 

MD sme ukončili diskusiou k danej téme. 
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8. Údaje o projektoch 

 

V  školskom roku 2017/2018 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. 

Poskytovateľ:Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu vlády SR. 

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

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. Misia modra planéta  Už druhý krát sa naša škola zapojila do projektu realizovaného 

neziskovou organizáciou EDULAB. Projekt trval od sedptembra do novembra. Z našej školy 

sa zapojili štyri ročníky z prvého stupňa, ktoré vytvorili dve skupiny. Skupinu tretích 

ročníkov a skupinu štvrtých ročníkov. Každá skupina si navrhla a postavila základňu novej 

eko-planéty a vyriešila 4 enviromisie.  Vzdelávacie aktivity prebiehali v škole, ale aj v teréne.  

Na preverenie nových vedomostí, ale aj na precvičenie čítania a počúvania s porozumením  

využívali interaktívne cvičenia na portáli Kozmix.sk. Žiakom sa projekt páčil, aktívne sa 

zapájali do budovania základne, plnenia vzdelávacích aktivít a práci na interaktívnej tabuli, 

ale aj tabletoch.  Ich snahu ocenili aj organizátori projektu a skupina štvrtých ročníkov získala 

výhru v podobe darčekových predmetov. Práve Naše výstupy z projektu Misia modrá 

planéta s Kozmixom vybrali ako jedny z najkrajších.  
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7. Program e Twinning  je prostriedkom vytvorenia elektronického partnerstva európskych škôl  

a podporuje ich spoluprácu prostredníctvom využívania informačných a komunikačných 

technológií. Učiteľovi umožní  nájsť si partnerskú školu, s ktorou  realizujú krátkodobé  

i dlhodobé projekty zamerané na rôzne témy, ktoré je možné včleniť do vzdelávacieho programu 

školy. Zároveň je prostriedkom na ich ďalšie vzdelávanie, výmenu informácii a skúseností 

v rámci Európy.  

V tomto školskom roku sa do programu eTwinning  zapojili naši štvrtáci (4.A a 4.B) 

a zrealizovali  medzinárodný projekt Nature (príroda). V projekte sme ukázali jednoduché 

aktivity, ktorých cieľom bolo podnietiť k činnosti, motivovať žiakov ísť von, tešiť sa z pohybu, 

podporovať udržateľnosť a povzbudiť žiakov, aby chránili svoje prirodzené prostredie. V rámci 

projektu sme začali spolupracovať s viacerými zahraničnými školami z Poľska, Talianska, 

Albánska. Na projekte sme pracovali 9 mesiacov. Predstavili sme seba, našu školu, 

dokumentovali sme všetky aktivity prácou s tabletom – fotografovaním. Prezentovali sme prácu 

našich žiakov nielen počas vyučovania, ale aj z krúžkovej činnosti. Na oplátku nám partneri 

sprostredkovali informácie nielen o ich krajine, školskom živote, ale predviedli svoje zručnosti pri 

vytváraní prírodných diel. Našej škole bol už po druhý krát udelený certifikát kvality za 

realizáciu projektu, ako aj certifikát pre žiakov za ich prácu a odmenou nám boli aj 

uznanlivé komentáre partnerských škôl. 

8. 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 

za čistotu školských toaliet! Súťaž sa konala v termíne od septembra do decembra 2017. 

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 4.A, 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. 
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9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

 
 V školskom roku 2017/2018  v dňoch od 18.4.2018 do 20.4.2018 bola v našej škole 

vykonané inšpekcia. Predmetom školskej inšpekcie bolo uplatňovanie princípov nového prístupu 

k vzdelávaniu pri prijímaní  žiakov do ŠZŠ.  

 

 

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 areály školy sa 

nachádza aj školský pozemok, ktorý žiaci využívajú na PV a 2 asfaltové ihriská. 

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 7 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. V jednej triede sa nachádza interaktívna 

tabuľa, dataprojektor a 10 tabletov, ktoré sme získali z projektu: Elektronizácia vzdelávacieho 

systému regionálneho školstva Slovenskej republiky.   

V tomto šk. roku sme s finančnou pomocou zriaďovateľa vybudovali malé asfaltové ihrisko 

vhodné na loptové hry. V mesiaci jún sme  opravili a natreli strechu budovy školy Zimné 465. 
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11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  

      činnosti školy 
 

Vybraný ukazovateľ r. 2017/18 v € 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov 883 169,00 

Finančné prostriedky, prijaté za vzdelávacie poukazy  6 136,00 

Štipendia pre žiakov OU 11 869,84  

Na zdravotného asistenta učiteľa 9 224.00 

Odchodné 2 806 

 

12. Vyhodnotenie plnenia cieľov školského roka 2017/2018 
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 CŠPPaP 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“  

  Realizácia hokejbalového turnaja pre žiakov ŠZŠ v okrese Spišská Nová Ves,  

 Realizácia MD. 

 Realizácia rekondičného dňa pre zamestnancov školy. 

 Realizácia športového dňa pre zamestnancov školy. 
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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. 

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 , obecnou políciou, , štátnou 

políciou v Markušovciach  a CŠPPaP. 

 

 Inklúzia  

 Byrokracia  v pedagogickéj činnosti. 

 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 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... 

 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. Do OU v šk. r. 2018/19 nastúpi 17 žiakov , 

z toho len traja žiaci potrebujú ukončiť povinnú školskú dochádzku.   

 

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

na Pedagogickej rade a schválená radou školy . 

 

V Rudňanoch: 27.08.2018                                          Vypracovala: Mgr. Jana Zacharová 


