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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy s organizačnými zložkami špeciálna základná
škola a odborné učilište za školský rok 2018/2019
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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: 1.- 4. ročník
Mgr. Miloš Sedlák: 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

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 15.09.2018
Spolu: 173 žiakov
1.-4.:

58 žiakov

5.-9.: 115 žiakov

Stav žiakov k 31.08.2019
Spolu: 174 žiakov
1.- 4.:

62 žiakov

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

K 30.06.2019

K 15.9.2018
Variant A

Variant B

Variant C

Variant A

Variant B

Variant C

16
16
5
9
16
13
21

1
5
1
3
-

1
2
3
2
5
-

18
17
5
9
16
13
20

2
5
1
3
-

1
2
3
2
5
-

8.
9.
10.

3
2
1

22
20
-

8
3

1

22
19
-

7
3

1

Spolu

19

138

21

14

139

21

14

Údaje o počte žiakov odborného učilišťa školy:
Stav žiakov k 15.09.2018
Spolu: 35 žiakov
Výroba konfekcie – šitie bielizne: 16 žiakov
Spracúvanie dreva – stolárska výroba: 19 žiakov
Stav žiakov k 31.08.2019
Spolu: 26 žiakov
Výroba konfekcie – šitie bielizne: 13 žiakov
Spracúvanie dreva – stolárska výroba: 13 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

15
16

13
9

1

4

4

4

35

26

V školskom roku 2018/2019 na vlastnú žiadosť ukončilo vzdelávanie v OU 9 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 novoprijatých žiakov : 22 žiakov
Z toho
Do 1. ročníka: 16 žiakov
Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku spolu: 31 žiakov
Z toho:
Počet žiakov deviateho ročníka končiacich povinnú školskú dochádzku: 21 žiakov
Počet žiakov desiateho ročníka končiacich povinnú školskú dochádzku: 3 žiakov
Počet žiakov s ukončeným primárnym vzdelaním: 24
Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku: 7 žiakov

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Počet žiakov prijatých na Odborné učilište: 19 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 2018/2019 sme prijali spolu 15 žiakov
Z toho:
Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky 6 žiakov
Spracúvanie dreva – stolárska výroba 9 žiakov
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3.1 Údaje o Záverečných skúškach na OU
Na záverečné skúšky v šk. roku 2018/2019 boli spolu prihlásení 4 žiaci. Záverečné skúšky
vykonali 4 žiaci. Záverečné skúšky sa konali v učebných odboroch:
3383G 02 Spracúvanie dreva – stolárska výroba - počet žiakov: 2
3178G 02 Výroba konfekcie – šitie bielizne - počet žiakov: 2
Celkové hodnotenie Záverečných skúšok:
Prospeli s vyznamenaním: 1 žiačka
Prospeli veľmi dobre: 3 žiaci
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
V septembri absolvoval záverečné skúšky 1 žiak, ktorý mal v šk.r. 2017/18 povolenie vykonať
záverečné skúšky v náhradnom termíne s výsledkom prospel a získal osvedčenie o zaškolení.

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: 159 žiakov
Neprospievajúcich spolu: 5 žiaci
Počet neklasifikovaných žiakov spolu: 10 žiakov.
Neklasifikovaní sú žiaci, ktorí majú povolené štúdium v zahraničí, jeden žiak pre veľký počet
vymeškaných hodín.
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Prospech podľa ročníkov:
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Spolu

Prospeli
13
18
9
17
16
19
17
28
18
4
159

Neprospeli
4
1
5

Neklasifikovaní
1
3
2
3
1
10

Správanie
Počet znížených známok zo správania na :
2. stupeň: 25 žiakov
3. stupeň: 12 žiakov
4. stupeň: 8 žiakov
Počet udelených pokarhaní riaditeľom školy : 37
Počet udelených pochvál riaditeľom školy : 2 / za reprezentáciu školy
Dochádzka
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Spolu

Vymeškané hodiny
Spolu
Dievčatá
3064
1575
2609
703
1399
608
1792
863
2679
1179
2616
1201
4533
1662
6635
2328
6904
4397
785
244
32 916
14 760

Ospravedlnené
Spolu
Dievčatá
2196
1181
2217
666
908
390
1213
676
2429
1074
1925
885
1477
952
4766
1868
4876
2813
618
208
23 625
10 713

Neospravedlnené
Spolu
Dievčatá
868
394
392
37
491
218
584
178
250
95
575
284
2056
710
1868
479
2028
1584
167
36
9 279
4 015
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Počet vymeškaných hodín spolu za celý šk. rok: 32 916; z toho dievčatá 14 760;
Z celkového počtu vymeškaných hodín neospravedlnených: 9 279; z toho dievčatá 4 015;
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.– 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: 4 žiaci
Prospeli veľmi dobre: 15 žiaci
Prospeli: 6 žiaci
Neprospeli: 1 žiakov
Neklasifikovaní: 0 žiakov
Ročník
1.
2.
3.
Spolu

Počet
žiakov
13
9
4
26

Prospeli
s vyznamenaním
2
2
4

Prospeli veľmi
dobré
8
4
3
15

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

2
3
1
6

1
1

-
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Správanie
Počet znížených známok zo správania:
2. stupeň: 0
3. stupeň: 0
4. stupeň: 0
Počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 6
Počet udelených pochvál riaditeľom školy: 0
Dochádzka
Ročník

Vymeškané hodiny
Ospravedlnené
Neospravedlnené
Spolu
Dievčatá
Spolu
Dievčatá
Spolu
Dievčatá
3941
1795
2981
1248
960
547
1.
2199
1209
1886
1014
313
195
2.
690
391
690
391
0
0
3.
Spolu
6830
3395
5557
2653
1273
742
Počet vymeškaných hodín spolu za celý šk. rok: 6 830; z toho dievčatá 3 395
Z celkového počtu vymeškaných hodín neospravedlnených: 1 273 ; z toho dievčatá 742
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: 31
riaditeľka školy: 1
zástupkyne riaditeľky školy: 2
učiteľov: 28
asistenti učiteľa : 1
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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: 21
asistenti učiteľa: 1
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov ŠZŠ
kvalifikovaní pedagógovia: 24
nekvalifikovaní pedagógovia: 1
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: 14
inovačné vzdelávanie: 0
funkčné vzdelávanie: 0
I. atestácia: 4
II. atestácia: 0
11

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. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
V tomto školskom roku bolo v škole zriadených 22 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 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Názov záujmového útvaru
Pramienok
Z každého rožka troška I
Recitačno - dramaticky
Šikovníček
Čo tie rúčky dokážu
Moja prvá škola
Všeličo
Hudobný
Loptové hry
Hýbeme sa, cvičíme, zdravý pohyb robíme
Z každého rožka troška II
Poznaj a chráň prírodu

13.

Literárny

14.

Arteterapeuticky

15.

Štvorlístok

16.
17.

Klub kreatívnych dievčat
Učenie hrou

18.

Zabavme sa spolu

Meno
PaedDr. Katarína Imrichová,
Mgr. Martina Marciová,
Mgr. Katarína Kandráčová
Mgr. Monika Semanová
Mgr. Martina Zúdorová
Mgr. Martina Bakošová,
Mgr. Katarína Olejárová
Mgr. Miloš Sedlák
Mgr. Vladimír Hudáček
Mgr. Mária Pentáková
Mgr. Jana Lapšanská
Mgr. Ľubomír Filkor
Mgr. Martina Topoliová,
Mgr. Jana Bocková
PaedDr.Zdena Hovancová
Mgr. Jana Štocková,
Mgr. Lenka Čurillová
Mgr. Zina Strehovská
Mgr. Irena Vaľková
Mgr. Ľubica Kamencová,
Danka Krestianová

Počet žiakov
8
6
7
9
6
7
7
5
8
8
10
7
19
8
11
7
4
9

Spolu
139
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19.
20.
21.
22

Zdravý životný štýl
Kreatívna gazdinka
Počítačový krúžok
Športový krúžok

Odborné učilište
Iveta Krajňáková
Mgr. Janka Krendželáková
Ing. Petra Hamráková
Mgr. Anton Kuchta

6
5
5
7

Spolu

23

Spolu ŠZŠ + OU

162

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


Turnaj v malom futbale pre žiakov 8.- 9.r.ŠZŠ a OU



Jesenná výstavka ovocia a zeleniny

október


Svetový deň mlieka na našej škole



Svetový deň úsmevu na našej škole



Jesenné cvičenie v prírode pre žiakov 1.- 4.r.



Jesenné upratovanie okolia školy pre žiakov 5.- 9. r.



Zvieratá očami detí – popoludnie pre žiakov 6.- 10.r. /tvorba z listov/



Október – mesiac úcty k starším – beseda pre žiakov 5.-6.r.

november


Návšteva filmového predstavenia „Bella a Sebastián“ v SNV – 5.- 9.r. a OU



Maľovanie na kamene pre žiakov 1.- 4.r.



Prezentácia povolania kozmetička – 7.- 10.

december


Mikulášska besiedka pre žiakov 1.- 4.r.



Medovníková krása – súťaž v zdobení medovníkov pre žiakov 5.-10.r.
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Jeden svet – beseda o možnostiach vzdelávania pre 8.- 10r.



Namaľuj si rozprávku – výtvarná súťaž pre žiakov 5.- 10.r.



Vianočná besiedka – pre 5.-10.r.



Vianočné trhy – prezentácia výrobkov žiakov

január


Prednáška ku dňu pamiatky obetí holokaustu pre žiakov 7.- 9.r.



Beseda o citovej vyzrelosti pre vzťahy 7.- 9.r. a OU



Čitateľský maratón pre žiakov 5.-10.r.

február


Zumba maratón pre žiačky 5.-10.r.



Valentínska pošta – pre žiakov 5.-10.r.

marec


„Poznaj a chráň prírodu“ –beseda s pracovníkom NP Slovenský raj pre žiakov 5.-10.r
a OU



Marec – mesiac knihy – program v školskom rozhlase 5.-10.r.



Hokejbalový turnaj žiakov 5.-7.r.



Návšteva filmového predstavenia „Princezná a dráčik“ v SNV 1.- 4.r.



Spievanky – školské kolo speváckej súťaže žiakov 1.- 4.r.



Hokejbalový turnaj žiakov 8.- 9.r.



„Odlož všetko a čítaj“ – popoludnie s rozprávkovou knihou – 9.r.



Prednáška na tému : Riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním
a otrockou prácou pre žiakov 9.r. a OU



Deň učiteľov – slávnostná akadémia
apríl



Gaňova Tarnava – školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy žiakov ŠZŠ



Spievanky – školské kolo súťaže v speve ľudových piesní žiakov 5.-10.r.



Deň Zeme a Deň vody- tematické dni spojené s upratovaním okolia školy 5.-10.r.
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Deň Zeme – edukačné aktivity pre žiakov 1.-4.r./ výroba ekotašiek, brigáda/



Deň Rómov – tradície a zvyky a vystúpenie hudobnej skupiny Gipsy Borákovci



Apríl – mesiac lesov- brigáda v obci pre žiakov 5.-10.r.



Deň finančnej gramotnosti v našej škole pre žiakov 5.-10.r.



Matematická olympiáda pre žiakov 5.-10.r.

máj


Svetový deň hygieny rúk – beseda pre žiakov 5.-6.r.



Výstavka prác žiakov 5.-10.r.za II. polrok



Zábavné popoludnie pre žiakov 3.-4.r. – spoločenské a športové hry



14. ročník hokejbalového turnaja žiakov špeciálnych škôl z okresu SNV



Maľovanie na kamene – 5.-9.r.



Vedomostná súťaž z oblasti Geografie, Biológie, Občianskej náuky a Slovenského jazyka
pre žiakov 5.-10.r.

jún


MDD – plnenie športových disciplín na starom ihrisku – 5.-10.r.



MDD – súťaže pre žiakov 1.- 4.r. a prehliadka exotických vtákov



Prednáška na tému : „Šikana“, pre žiakov 7.-9.r.



Školský výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi – 5.B trieda



Súťaž v párových tancoch: „Cigánsky barón“ pre žiakov 5.-10.r. a OU

Akcie OU :


Imatrikulácie pre žiakov 1. ročníka OU



Hokejbalový turnaj žiakov OU



Výstava prác žiakov OU – odboru výroba konfekcie, šitie bielizne



Prvá pomoc – prednáška pre žiakov OU o podávaní prvej pomoci a obväzovacej
technike



Súťaž zručnosti žiakov OU v študijnom odbore výroba konfekcie, šitie bielizne



Futbalový turnaj žiakov OU
15
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Aktivity školy okresného a krajského charakteru


Dňa 10.4.2019 na XV. ročníku krajského kola v prednese poézie a prózy špeciálnych
základných škôl Gaňova Tarnava 2019 naši žiaci opäť zabojovali a dokázali svoje kvality.
V silnej konkurencii sa naši žiaci vôbec nestratili a Zuzka Horváthová sa vo svojej kategórii
umiestnila na krásnom 3. mieste. 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 - Búrka nad jazerom.



28. Mája 2019 sa v Spojenej škole konal XIV. 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 ŠZŠ
Rudňany, ktorí nemali premožiteľa. Druhé miesto dosiahli žiaci SŠI Spišské Vlachy, ŠZŠ
Letanovce sa umiestnili na treťom mieste a ZŠ Rudňany skončili štvrti. Zápasy sa hrali
v rámci fair-play, hráči boli k sebe ohľaduplní a korektní Mužstva dostali poháre a vecné
ceny. Poďakovanie patrí vedeniu školy a pedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľali
na príprave a organizácií turnaja.



Dňa 03. júna 2019 sa v Letanovciach konal turnaj žiakov ŠZŠ v malom futbale. Na
turnaji sa zúčastnili žiaci zo šiestich škôl. Turnaj sa hral v dvoch skupinách s hracím časom
2 x 10 minút. Naši žiaci po svojom usilovnom výkone obsadili 4 miesto.



Naše žiačky sa 07.mája zúčastnili na vybíjanej dievčat v Spišských Vlachoch, kde obsadili
3 miesto.



Účasť na krajskom kole súťaže Spievanky v Spišských Vlachoch



Metodický deň. Dňa 10.5.2018 sa uskutočnil metodický deň, ktorého sa zúčastnilo
18 učiteľov zo ŠZŠ Richnava a všetci učitelia SŠ Rudňany.
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8. Údaje o projektoch
V školskom roku 2018/2019 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. Projekt „Spoznaj povolania“ – pre žiakov nultých a prvých ročníkov zameraný na
spoznávanie 4 rôznych povolaní, realizovaný v spolupráci so ZŠ v Rudňanoch
Projekt bol venovaný našim najmenším žiakom z nultých a prvých ročníkov. Z našej školy sa
projektu zúčastnili žiaci 1.A a 1.B.
Realizáciou tohto úspešného projektu sme žiakom priblížili 4 povolania: krajčír/ka, murár,
poštár/ka a kaderník/čka. Rozhovorom a pozorovaním práce v jednotlivých povolaniach sa
žiaci učili rozlišovať a pomenovať rozmanité pracovné činnosti, všímali si predmety,
pomôcky, s ktorými sa pracuje. Tie si mohli neskôr aj bližšie popozerať, alebo prakticky
vyskúšať. Povolania spoznávali aj pomocou pracovných listov, kreslenia, ale

i samotnou

hrou na dané povolanie. Žiakom sa tieto stretnutia veľmi páčili.
3. Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do dvoch projektov v rámci programu eTwinning.
Do projektov sa zapojili naši najmenší žiaci z prvého ročníka. Napriek prvotným ťažkostiam,
keďže žiaci nikdy nechodili ani do škôlky, zvládli aktivity s pomocou pani učiteľky veľmi
dobre. Len čo sme si ukázali prácu našich partnerských škôl, žiaci sa doslova naštartovali
a boli ochotní sa veľa veci naučiť aj nad rámec ich vtedajších potrieb. Ako príklad uvediem
prácu na interaktívnej tabuli, prácu s tabletom či základy kódovania. Spolupráca prebiehala
od septembra do mája s partnerskými školami z Grécka, Talianska, Bulharska, Portugalska,
Turecko, Poľska, Malty a Španielska. Tieto projekty boli pre nás náročnejšie, o to viac si
vážime takéto ocenenie za naše úsilie a prácu v projektoch.
Prvý projekt Playful school bol založený na uznaní dôležitosti hier a hravých aktivít v živote
detí a jeho cieľom bolo rozvíjať kľúčové kompetencie a kognitívny / tvorivý potenciál
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každého študenta. Učitelia zdieľali hry, riekanky, piesne, kresby a ďalšie zábavné aktivity
zamerané na rôzne kompetencie.
Druhý projekt Big Dragon bol zameraný na podporu detí v čitateľskej činnosti, rozvoju
komunikačných zručností či naučiť sa programovať pomocou aplikácií.
4. 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 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.
5. 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.

9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2018/2019 bola na našej škole následná inšpekcia zameraná na zistenie
odstránenia nedostatkov zistených počas inšpekcie konanej v dňoch od 18.4.2018 do 20.4.2018
predmetom ktorej bolo uplatňovanie princípov nového prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní
žiakov do ŠZŠ.
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10. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach
Vyučovací proces v šk.r. 2018/2019 prebiehal 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 asfaltové ihriska
na Tv.
Druhá budova so sídlom na ulici Zimné 83 patrí cirkvi. 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. 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. Túto budovu na účely vzdelávania žiakov sme využívali do
31.6.2019. Na konci šk. roku sme sa presťahovali do budovy so sídlom na ulici Zimné 465.
Počas vedľajších prázdnin sme opravili a vymaľovali štyri triedy.

11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
Vybraný ukazovateľ
Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov
Finančné prostriedky, prijaté za vzdelávacie poukazy
Štipendia pre žiakov OU
Na zdravotného asistenta učiteľa
Odchodné

r. 2018/19 v €
902 984
5 690
10 325, 26
10 080
1011
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2. Vyhodnotenie plnenia cieľov školského roka 2018/2019
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 a IKT na vyučovaní.
 Zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov – aktualizačné vzdelávanie a atestácie.


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.
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13. SWOT analýza
Silné stránky
 Kvalifikovanosť pedagogických
zamestnancov.
 Dobrý kolektív.
 Dobrá prezentácia školy na verejnosti.
 Dobré výsledky v súťažných prehliadkach.

Slabé stránky
 Nezamestnanosť v regióne negatívne
vplýva na výsledky a správanie žiakov.
 Vysoký počet vymeškaných
a neospravedlnených hodín.
 Znížený počet absolventov zo ŠZŠ z

 Prezentácia školy v obecnom časopise.

dôvodu ukončenia povinnej školskej

 Široká ponuka záujmových útvarov.

dochádzky v nižších ročníkoch.

 Dobrá vybavenosť školy IKT
 Dobré vybavenie odborných kabinetov.
 Ihriska v areály školy.
Príležitosti

 Sťažené možnosti investícií, nakoľko
jednu budovu máme v prenájme.
 Absencia školskej jedálne.
Ohrozenia

 Okrajový región s dostatočnou ponukou
študijných a učebných odborov.
 Dobrá a funkčná spolupráca so
zriaďovateľom a obcou.

 Inklúzia
 Byrokracia v pedagogickéj činnosti.
 Záškoláctvo žiakov.

 Propagácia školy na verejnosti.

 Nárast patologických javov u žiakov.

 Celoživotné vzdelávanie pedagógov.

 Nárast agresívneho správania sa žiakov.

 Využívanie IKT vo vzdelávacom procese.

 Nezáujem rodičov o prospech a správanie

 Možnosť využívania finančných prostriedkov
z projektov.

sa svojich deti v škole.
 Nezáujem rodičov o činnosť školy

 Spolupráca so zriaďovateľom, obecným
úradom , obecnou políciou, , štátnou
políciou v Markušovciach a CŠPPaP.
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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
Aj napriek tomu, že všetci končiaci žiaci mali ukončenú povinnú školskú dochádzku na
OU v šk. r. 2019/20 nastúpili 13 žiaci

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

V Rudňanoch: 28.08.2019

Vypracovala: Mgr. Jana Zacharová
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