
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach školy za školský rok 2009/2010 

 
Organizačná zložka: Odborné učilište 

 
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 83, 053 23, Rudňany 

Telefón: 053/4513051; 053/4499111 

Fax: 053/4299259 

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

Internetová adresa:  

Zriaďovateľ 
Krajský školský úrad v Košiciach 
Zádielska 1 
040 78  Košice 

 
1.1 Vedúci zamestnanci školy 
 
 Meno a priezvisko Telefón Mobil 

Riaditeľ školy Mgr. Jana Feciková 053/4513051 0917493381 

Zástupkyňa RŠ  Mgr. Viera Strehovská 053/4499111 –– 
Vedúca ek. a pers. 
úseku  Jana Plátková 053/4499247 –– 

 
V šk. roku 2009/2010 sa na Spojenej škole uskutočnilo viacero výberových konaní na post 
riaditeľa školy.  

 V septembri 2009 nastúpila na post riaditeľa školy Mgr. Jana Zacharová, ktorá bola 
poverená vedením školy KŠÚ v Košiciach od  

 V novembri 2009 KŠÚ v Košiciach poveril dočasným vedením školy Mgr. Janu 
Fecikovú. 

 V januári 2010 sa po výberovom konaní riaditeľkou školy stala Mgr. Jana Feciková. 
 



1.2 Údaje o rade školy 
 
 

 Meno a priezvisko Volený / delegovaný za 
Predseda Dana Krestianová Volená za zástupcu SŠ Rudňany 
Člen Mgr. Tatiana Korodiová Volená za pedagogických zamestnancov 
Člen Milan Farkalin Volený za nepedag. zamestnancov 
Člen Milan Horváth Volený za rodičov 
Člen Cyril Horváth Volený za rodičov 
Člen Ondrej Borák Volený za rodičov 
Člen Šimon Borák Volený za rodičov 
Člen PaedDr. Marta Sekelová Delegovaná za KŠÚ Košice 
Člen PaedDr.Mgr. Oľga Pivarníková Delegovaná za KŠÚ Košice 
Člen Ing. Martina Gomolčáková Delegovaná za KŠÚ Košice 
Člen PaedDr. Milan Gomolčák Delegovaný za KŠÚ Košice 

 
 
1.3 Iné poradné orgány školy 
 
 
1. Porada vedenia školy 
2. Pedagogická rada školy 
3. Predmetová komisia 
 
 
2. Údaje o počte žiakov na OU 
 

K 15.9.2009 K 31.8.2010 
ročník Počet 

tried spolu chlapcov dievčat spolu chlapcov dievčat 
prípravný --- --- --- --- ---- --- --- 

1. 2 22 13 9 21 12 9 
2. 1 8 2 6 8 2 6 
3. 0 1 1 0 1 1 0 

Spolu 3 31 16 15 30 15 15 
 

 

 

 



3. Údaje o prijímacích pohovoroch do Odborného učilištia 
Prijímacie pohovory sa konali v jednom termíne. 
 

Termín prihlásení chýbajúci prijatí do 1.roč. 
14. 05. 2010 21 0 21 
Spolu prijatých  21 
 
 
Do 1. ročníka v školskom roku 2009/2010 nastúpilo spolu 15 žiakov zo ŠZŠ Rudňany a 6 žiakov 
zo ŠZŠ Markušovce. 
 
Učebný odbor Spolu chlapcov dievčat 
Výroba konfekcie – 
šitie odevov 8 0 8 

Spracúvanie dreva – 
stolárska výroba 13 13 0 

Spolu 21 13 8 
 
4. Údaje o končiacich žiakoch na OU 
Záverečné skúšky na OU sa konali v riadnom skúšobnom období dňa: 22.6.2010 

Počet prihlásených žiakov na záverečné skúšky 

Ročník počet  
žiakov 

chlapcov dievčat 

2. 6 0 6 
3. 1 1 0 
spolu 7 1 6 

 

Výsledky záverečných skúšok 

ročník 
prihlásených chýbajúci Výučný 

list 
Osvedčenie   

o zučení v 
odbore 

Osvedčenie 
o zaškolení v 

odbore 
2. 6 2 0 4 0 
3. 1 0 1 0 0 
Spolu 7 2 1 4 0 

 



Chýbajúcim žiakom bolo povolené vykonať záverečné skúšky v mimoriadnom termíne 
v septembri budúceho šk. roka 2010/2011, nakoľko predložili potvrdenie od lekára, že sa nemohli 
dostaviť na záverečné skúšky pre nemoc. 
 
5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie 
 
 

Ročník Počet Prospeli 
s vyznamenaním 

Prospeli 
veľmi 
dobre 

Prospeli Neprospeli 
 

Neklasifikovaní 
 

prípravný 0 0 0 0 0 0 
1. roč. 21 3 7 10 0 0 
2. roč. 8 3 3 2 0 0 
3. roč. 1 1 0 0 0 0 
Spolu 30 7 10 13 0 0 

 
Správanie žiakov 

 
Veľmi dobré Uspokojivé Menej uspokojivé Neuspokojivé 

28 1 1 0 
 
 
5.2 Dochádzka žiakov 
 
  

z toho 
Ospravedlnené Neospravedlnené Ročník Vymeškané 

hodiny 

Vymeškané 
hodiny na 

žiaka Celkom Na 
žiaka Celkom Na 

žiaka 
1. roč. 4352 207,23 3336 158,85 1016 48,38 
2. roč. 1390 173,75 6799 849,87 80 10 
3. roč. 117 117 117 117 0 0 
Spolu 5859 195,3 4132 137,73 1096 36,53 

 

 
 
 
 
 
 



6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
 

6.1 Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov na OU 
 

Počet Spolu Z toho žien Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 

Učiteľov  2 0 2 0 

Majstrov odborného výcviku 6 2 5 1 

Spolu 8 2 7 1 

 
6.2 Ďalšie kontinuálne vzdelávanie zamestnancov OU 
 
 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 
1. kvalifikačná skúška 1 0 

2. kvalifikačná skúška 0 0 

Funkčné vzdelávanie 0 0 

Funkčné inovačné vzdelávanie 0 0 

Adaptačné vzdelávanie 0 1 

Kvalifikačné vzdelávanie 1 1 

Špecializačné vzdelávanie 1 1 

Aktualizačné vzdelávanie 1 1 

Inovačné vzdelávanie 0 0 

Rigorózna skúška 0 0 

Doplňujúce pedagogické 0 0 

Vysokoškolské pedagogické 1 1 

Vysokoškolské nepedagogické 0 0 
 
 
6.3 Veková štruktúra pedagogických zamestnancov 
 
 

Vek: Do 30 Do 40 Do 50 Do 60 Nad 60 Všetkých 

Počet: 0 0 5 1 0 6 

Z toho žien: 0 0 2 0 0 2 



6.4 Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
 (údaje spoločné so ŠZŠ) 
 

Vek: Do 30 Do 40 Do 50 Do 60 Nad 60 Všetkých 

Počet: 0 2 3 4 0 9 

Z toho žien: 0 1 3 3 0 7 
 
Poznámka: Fyzický stav zamestnancov zodpovedá prepočítanému počtu zamestnancov. 
 
 
7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
September:  

 exkurzia OU dievčatá – „História šijacích strojov“  

Október: 
 Katarínska zábava 
 Futbalové stretnutie OU Rudňany – SOU Bijacovce 
 Imatrikulácia žiakov OU 
 Mesiac úcty k starším 
 medzitriedny futbalový turnaj pre žiakov II. stupňa a OU chlapci 

 
November: 

 Beseda na tému: „Kriminalita mládeže“  
   Futbalový zápas OU Rudňany -  ŠZŠ Rudňany 

 
December: 

 Exkurzia na SPŠ drevárskej v SNV pre OU odbor spracovanie dreva 
 Návšteva podujatia: „Coca cola kamión“ v SNV  
 Beseda: „Národný program bola proti obchodovaniu s ľuďmi“ pre žiakov 9.ročníka 

a OU (školský psychológ) 
 Beseda  pre 8. ročník a OU na tému: „Eliminácia rizikových správaní“ (vých. poradca) 

 
Január: 

 Novoročná zábava pre OU a záujmové útvary 
 Výstava  žiackych prác OU odborov: stolárska výroba a šitie bielizne 
 Nábor žiakov do OU 

 



Február 
 Deň otvorených dverí 
 Medzitriedny hokejbalový turnaj žiakov OU 

Marec 
 Turnaj vo výbíjanej dievčat OU a ŠZŠ 1. a 2. kolo 
 Hokejbalový turnaj medzi OU a SOU Bijacovce 
 Stretnutie pracovníkov polície, sociálneho odboru, detského lekára, komunitného 

centra, zástupcov SŠ s rodičmi žiakov so sluchovým postihnutím a žiakov 
zanedbavajúcich povinnú školskú dochádzku. 

 Návštevy knižnice v Rudňanoch 
 Program ku príležitosti „Dňa učiteľov“ 

 
Apríl 

 Súťaž zručnosti pre žiačky OU 

 Otvorenie letnej turistickej sezóny v SNV 
 
Máj 

 Prijímacie konanie na Odborné učilište Rudňany 1. Kolo 
 Beseda s poľovníkom „Poznaj a chráň les“ 

 
Jún 

 Stužková slávnosť pre končiacich žiakov OU 
 Prijímacie pohovory do OU – II. kolo 
 Beseda s psychológom MPC Prešov „ Dohovor o právach dieťaťa“ 
 Odborný metodicko-konzultačný seminár so špeciálnymi pedagógmi CŠPP Gelnica 

a CŠPP Košice 
 

 
 
8. Údaje o projektoch 
 
Zapojili sme sa do národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných  
školách realizovaného Ústavom informácií a prognóz školstva. Didaktická technika bola dodaná  
v priebehu školského roka 2009/2010. 
 
 

 



9. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 
 

V šk. roku 2009/2010 sme mali na škole kontrolnú inšpekciu z Krajského školského úradu 
v Košiciach, ktorá bola zameraná na kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov.  Inšpekcia 
nám potvrdila, že štyria zamestnanci, ktorí boli kvalifikovaní podľa zákona č. 41/200 Z.z sú od 
novembra 2009 podľa zákona č. 317/2009 Z.z (o kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov) 
nekvalifikovaní.  

Ďalej inšpekcia zistila, že jeden zamestnanec nemôže byť v kategórii zamestnancov 
s výnimkou plnenia kvalifikačného predpokladu. Zamestnanec má iba stredoškolské vzdelanie, 
preto sa musí z pozície učiteľa preradiť na pozíciu asistenta učiteľa, alebo s ním rozviazať 
pracovný pomer. 

Jedna zamestnankyňa si tiež nedoplnila svoju kvalifikáciu, bolo jej ponúknuté miesto 
asistenta, na ktoré nenastúpila z dôvodu nevytvorenia pracovného miesta a rozviazala so školou 
pracovný pomer.  

 
10. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
 

 Odborné učilišťte v Rudňanoch je určené pre žiakov s mentálnym postihutím. Na OU sa 

vyučuje v dvoch odboroch. 

1. Odbor:  výroba konfekcie – šitie bielizne je dvojročný a zameraný pre profesionálnu 

prípravu dievčat. Vyučovanie prebieha v jednej triede,  prvý aj druhý ročník spolu.  Vyučovanie 

praxe prebieha dvoch krajčírskych dielňach, zvlášť prvý a druhý ročník. 

2. Odbor: spravúvanie dreva – stolárska výroba je trojročný a zameraný pre profesionálnu 

prípravu chlapcov. Chlapci sa učia v dvoch triedach. V jednej triede sa učia prváci a v druhej 

spolu druhý a tretí ročník. Na vyučovanie praxe sa využivajú 3 dielne. Dve slúžia na ručné 

obrábanie dreva a jedna na strojové obrábanie dreva. Žiaci v tomto odbore sú na praxi rozdelenýí 

do troch skupín. 

K priestotovému vybaveniu OU môžme uviesť spoločné priestory so ŠZŠ a to : WC, 

šatne, PC miestnosť, kuchynku, malú telocvičňu, zborovňu, kanceláriu riaditeľa a zástupcu 

riaditeľa, kanceláriu ekonómiek, átrium , 4 kabinety. V jarnom a jesennom období sa pri výučbe 

niektorých predmetov využíva školský altánok. 

 



 
 
11. Vyhodnotenie plnenia cieľov na školský rok 2009/2010 
       (vyhodnotenie spolu so zložkou ŠZŠ) 
 
 okresné kolo hokejbalového turnaja žiakov špeciálnych škôl  

 pre Obecný úrad v Rudňanoch program pre jubilantov 

 stretnutie rodičov sluchovo postihnutých žiakov, rodičov žiakov s veľkým počtom 

neospravedlnených hodín a problematickým správaním so zástupcami sociálnych pracovníkov, 

polície, odborného lekára v Rudňanoch, komunitného centra v Rudňanoch, výchovného poradcu 

a psychológa Spojenej školy v Rudňanoch 

 beseda so psychologičkou pani Hybenovou z Metodického centra Prešov na tému: „Dohovor 

o právach dieťaťa.“ 

 odborný metodicko-konzultačný seminár s pracovníkmi CŠPP Gelnica a CŠPP Košice. 

Seminár bol zameraný na prácu učiteľa so žiakom so sluchovým postihnutím, možnosti nápravy 

jednotlivých porúch učenia na 2. stupni a odborný výklad správy špeciálneho pedagóga. 

 vybavenie počítačovej miestnosti interaktívnou tabuľou  

 skvalitnenie práce učiteľov na 1.stupni používaním PC techniky na vyučovaní 

 zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov  

 zakúpiť nové didaktické pomôcky na hodiny matematiky, fyziky, slovenského jazyka, 

zemepisu a prírodopisu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
12. SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 

-  Primeraná kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov v oblasti teoretického aj 
praktického vyučovania, 

 
-    Dobrá prezentácia školy na verejnosti, 
 
-     Dobré výsledky v súťažných prehliadkach. 

-          Nezamestnanosť v regióne negatívne 
vplýva  na výchovno-vyučovacie výsledky 
a správanie žiakov, 

-      Škola nemá, okrem poskytovania 
stredoškolských  štipendií, možnosti tento 
problém riešiť, 

-     Vysoký počet zameškaných 
a neospravedlnených hodín,  

-     Nedostatočná vybavenosť výpočtovou 
technikou, 

 

Príležitosti Ohrozenia 

-          pre potreby špeciálneho školstva jediné 
OU v regióne Sp. Nová Ves 

 
 
 

-          Nedostatok pracovných príležitostí v 
regióne pre našich žiakov 

 
-          Pokles reálnych miezd, 
 
-          Nedostatok finančných prostriedkov na  

rozvoj školy a modernizáciu. 
 
-    Pre  cestovné  náklady  slabší záujem 

o štúdium z  iných ŠZŠ v regióne SNV 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Jana Feciková 
 
 
V Rudňanoch, 14.9.2010 
 

 

 

 



 

Spojená škola, Zimné 83, 053 23, Rudňany 
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