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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2014/2015 
 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR  č. 9/2006 zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

 

Vypracoval : Mgr. Beáta Figľárová 

                      riaditeľka školy 

 

Základné identifikačné údaje o škole: 

Názov školy: Špeciálna základná škola 

Adresa:           Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy  

Okres:  Spišská Nová Ves  Kraj: Košický 

Telefón: 053/4472567       Fax: 053/447 2567 

E-mail: krompachyszs@gmail.com Webová stránka školy: www.szskrompachy.sk 

Zriaďovateľ školy:  

Zriaďovateľ:  Okresný úrad Košice  

Adresa zriaďovateľa: Komenského 52, 041 26 Košice  

Telefón: 055/6001111  Fax: 055/6336718 

E-mail: meno.priezvisko@minv.sk   

 

Vedúci zamestnanci školy : 

Mgr. Beáta Figľárová, riaditeľka  

Mgr. Marta Kleinová, zástupkyňa riaditeľky 

 

Rada školy 

Rada školy je od 27.2.2014 v tomto zloţení: 

1. Mgr. Anna Ondášová  (pedagogický zamestnanec), predseda RŠ  

2. Mgr. Michal Salanci (pedagogický zamestnanec) 

3. Bc. Regina Bandţuchová (nepedagogický zamestnanec) 

4. PaedDr. ThLic. Mgr. Oľga Pivarníková (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

5. Ing. Miriam Kicová (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

6. Mgr. Imrich Vince (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

7. Ing. Andrea Witenbergerová (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

8. Jakub Holub (zástupca rodičov) 

9. Margita Dirdová (zástupca rodičov) 

10. Marián Všivák (zástupca rodičov) 

http://www.szskrompachy.sk/


11. Ondrej Kaleja (zástupca rodičov) 

    Štatistické údaje o špeciálnej základnej škole k 30.6.2015: 

 

 Spolu Prípravný 

ročník 

  I. stupeň II. stupeň 

Počet ţiakov 139 0 73 66 

Počet tried 14 0 7 7 

 

- počet zapísaných ţiakov do 1. ročníka:  8   

- počet ţiakov v jednotlivých variantoch : variant A:  113    

variant B:  19        

variant C:  7 

- počet ţiakov v hmotnej núdzi z celkového počtu ţiakov ŠZŠ:  79 

- počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 22 780     priemer na 1 ţiaka: 182,2    

- z toho neospravedlnených hodín za celý rok: 9 178     priemer na 1 ţiaka:  73,4   

- počet zníţených známok zo správania :   2. stupňa: 54   

3. stupňa:  9  

4. stupňa:  0  

 

Pozn:  podrobný prehľad o dochádzke ţiakov v školskom roku 2014/2015 je uvedený v tabuľke   

     na nasledujúcej strane 

 

Prehľad o rozmiestnení ţiakov na stredné školy k 30.6.2015 

- školskú dochádzku ukončilo 19 ţiakov  

- z toho 7 ţiakov po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok pokračujú v ďalšom 

vzdelávaní na SSŠE Krompachy a 1 ţiak v Praktickej škole v Sp. Vlachoch 



ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA A PROSPECH V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 

 
Trieda I. II. III.A III.B III.C IV.A IV.B 
Ročník prvý druhý tretí    tretí druhý tretí  štvrtý druhý, tretí, 

štvrtý 

Počet ţiakov/dievčat 8/4 9/5 10/5 10/5 10/3 13/8 8/4 

Počet ţiakov v zahr./dievčat 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 3/1 1/0 

Počet vymešk. hodín celkom 1184/702 1044/505 680/284 1372/333 1278/249 1295/777 1465/421 
z toho ospravedlnené 812/513 290/199 546/218 1078/324 954/213 851/588 447/183 
z toho neospravedlnené 372/189 754/306 134/66 294/9 324/36 444/189 1018/238 

Priemer na 1 ţiaka 157,8/200,5 123,6/101 68/56,8 144,4/83,25 127,8/83 129,5/111 183,1/105,2 
z toho ospravedlnené 108,2/146,5 35,04/39,8 54,6/43,6 113,5/81 95,4/71 85,1/84 55,8/45,7 
z toho neospravedlnené 49,6/54 88,6/61,2 13,4/13,2 30,9/2,25 32,4/12 44,4/27 127,2/59,5 

        

Prospech        
Prospelo s vyznamen./dievčatá 0/0 2/2 3/3 2/2 1/0 4/1 2/1 
Prospelo veľmi dobre/ dievčatá 0/0 1/0 5/1 4/2 2/2 2/2 1/0 
Prospelo/ dievčatá 7/3 5/2 2/1 3/0 7/1 4/4 4/3 
Neprospelo/ dievčatá 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/1 0/0 
Neklasifikovaní/ dievčatá 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/0 1/0 

        

Správanie        
Zníţená známka na  2.stupeň 5/2 3/1 2/1 3/0 5/1 4/4 4/3 
Zníţená známka  na 3.stupeň 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

 

 

 

 

 

 



Trieda V. VI. VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX. SPOLU 
za celú školu Ročník piaty      šiesty šiesty, 

siedmy 

siedmy  ôsmy  piaty šiesty 

siedmy ôsmy 

tretí, štvrtý, 

šiesty, siedmy, 

deviaty 

Počet ţiakov/dievčat 10/6 12/5 11/5 12/5 11/7 8/3 7/5 139/70 

Počet ţiakov zahr, /dievčat 1/0 1/1 1/1 4/2 0/0 0/0 0/0 14/8 

Počet vymešk. hodín celkom 2325/1672 2700/645 2241/1018 1713/526 2481/1185 1955/613 1047/893 22780/9823 
z toho ospravedlnené 1253/923 1311/445 1202/569 1056/432 1782/1027 1251/380 769/650 13602/6664 
z toho neospravedlnené 1072/749 1389/200 1039/449 657/94 699/158 704/233 278/243 9178/3159 

Priemer na 1 ţiaka 232,5/278,6 257,1/161 213,4/225,8 214,1/175,3 225,5/169,2 244,3/204,2 149,5/178,6 182,2/158,4 
z toho ospravedlnené 125,3/153,8 124,8/111 114,5/126 132/144 162/146,7 156,3/126,6 109,8/130 108,8/107,48 
z toho neospravedlnené 107,2/124,8 132,3/50 99/99,8 82,1/31,3 63,5/22,5 88/77,6 39,7/48,6 73,4/50,9 

         

Prospech         
Prospelo s vyznamen../dievčatá 0/0 4/2 0/0 1/0 4/2 2/2 1/1 26/16 
Prospelo veľmi dobre/ dievčatá 4/2 1/1 4/2 3/2 3/2 1/0 3/2 34/18 
Prospelo/ dievčatá 5/4 6/1 6/2 4/1 4/3 5/1 3/2 65/28 
Neprospelo/ dievčatá 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/2 
Neklasifikovaní/ dievčatá 1/0 0/0 1/1 4/2 0/0 0/0 0/0 11/6 

         

Správanie         
Zníţená známka na  2.stupeň 4/3 5/1 6/2 3/1 2/2 2/0 3/2 51/23 
Zníţená známka  na 3.stupeň 1/1 1/0 0/0 0/0 3/2 3/1 0/0 9/4 

 

Ţiaci v zahraničí      Kristián Pokuta  4.A       Kasandra Horváthová 3.B     Pavol Girga 7.B             Eva Pokutová 2.tr.    

       Daniela Holubová 6.tr    Frantíšek Macko 4.B             Marián Pokuta 5.tr.        Annamária Pokutová 7.B 

                                   Frantíšek Macko 7.B      Denisa Pokutová 7.B            Mária Horváthová 4.A    Rastislav Macko 4.A   

                                   Lucia Holubová 4.A       Daniela Pokutová 7.a 

                                                                                    

 

 



Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických 

zamestnancov školy a ďalšom vzdelávaní: 

 

Počet zamestnancov spolu k 30.6.2015: 27  

- z  toho : riaditeľka školy: 1 

   zástupca riaditeľa 1 

                       učitelia   16 

   asistent učiteľa 4 

                       ekonómka  1 

   hospodárka  1 

                       školník    1 

   upratovačka  2 

        

- kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci: 21 

- nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci:  1         

 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 
Pedagogickí zamestnanci školy absolvovali ďalšie vzdelávanie podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania na daný školský rok spolu s dodatkami. 

- druhy KV vzdelávania: aktualizačné – 11 pedagogických zamestnancov 

adaptačné –  1 pedagogický zamestnanec 

inovačné –  5 pedagogických zamestnancov 

funkčné –  1 pedagogický zamestnanec 

špecializačné – 2 pedagogickí zamestnanci 

kvalifikačné – 1 pedagogický zamestnanec 

 

V školskom  roku  2014/2015  boli  úlohy  zamerané na  zvyšovanie   úrovne    výchovno- 

vzdelávacieho procesu a pri ich plnení sme vychádzali z podmienok školy a úloh 

obsiahnutých v pedagogicko–organizačných  pokynoch na daný školský rok, plánu práce 

školy a koncepcie rozvoja školy na dané obdobie. 

Pracovali sme  s vysokým nasadením formou hľadania  tvorivých  prístupov, vzájomného 

porozumenia a tolerancie. 

 

Interná činnosť školy: 
Na škole pracovali koordinátori: 

- drogovej prevencie a zdravého ţivotného štýlu, 

- výchovy k manţelstvu a rodičovstvu,  

- environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania 

- prevencie bezpečnosti, 

- finančného vzdelávania, 

- pre ľudské a detské práva, 

- prevencie kriminality, delikvencie a záškoláctva, 

- pre IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť, 

- koordinátori tvorby ŠkVP. 

Títo koordinátori postupovali podľa vopred vypracovaných plánov na obdobie školského roka 

2014/2015, ktoré boli zapracované do plánu práce školy. 

Ďalej na škole aktívne vyvíjalo svoju činnosť: 

- metodické zdruţenie, ktorého vedúca sa riadila taktieţ plánom činnosti, 



- výchovný poradca pracujúci na škole, hlavne počas konzultačných hodín sa snaţil 

ţiakom vštepiť potrebu ďalšieho vzdelávania a pri stretnutiach s rodičmi hľadal 

moţnosti zaradenia ţiakov do OU,  

- rodičovské zdruţenie zasadlo 4-krát v termínoch: september 2014, november 2014, 

február 2015, 

- v oblasti BOZP v školskom roku 2014/2015 nebol  zaznamenaný  ţiadny ţiacky ani 

pracovný úraz. Priebeţne prebiehali na našej škole akcie týkajúce sa tejto oblasti a to 

akcie 1. pomoci, organizovali sa  účelové cvičenia a didaktické hry, 

- objednávanie a evidenciu učebníc mala vo svojej kompetencii p. učiteľka Kandrová,  

 - internetová komisia – zabezpečovala sumarizáciu aktivít a oznamov školy a aktuálne ich 

doplňovala na webovú stránku školy, 

 - za mediálnu prezentáciu školy bol zodpovedný poverený pedagóg. Jeho náplňou bolo 

sumarizovať a vypracovávať písomné podklady určené pre tlač, mestský rozhlas, Krom-sat . 

 

V škole pracovali 1 asistent učiteľa pre ţiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a 3 

asistenti pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením. Ich  činnosť bola zameraná na 

prekonávanie jazykových bariér, zdravotných bariér a iných ťaţkostí pri vzdelávaní ţiakov 

a pri adaptácii na školské prostredie novoprijatých ţiakov, venovali sa predovšetkým ţiakom 

s viacnásobným postihnutím a ţiakom s variantom vzdelávania B, C. 

 

V školskom roku 2014/2015 pracovali na škole tieto krúţky: 

- Futbalový 

- Ľudové zvyky a tradície 

- Tradičná ľudová kultúra 

- Ochranáčik 

- Pohybový 

- Relaxačné cvičenia 

- Športovo-turistický 

- Športový 

- Túlavé topánky 

- Turistický 

- Vedko Vševedko 

- Zelenáčik 

Pohybové hry 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
- usporiadali sme v priestoroch našej školy program metodického dňa v rámci 

Metodického dňa 2015, ktorý organizoval Okresný úrad - odbor školstva Košice pre 

pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 

Škola sa zapojila do rôznych aktivít a súťaţí na úrovni mesta: 
- čistenie lesa za účasti škôl mesta Krompachy, 

- súťaţ o najkrajší vianočný stromček, 

- vystúpenie v klube dôchodcov pri príleţitosti MDŢ 

- vystúpenie v klube dôchodcov pri príleţitosti „Dňa matiek“ 

- vystúpenie v klube dôchodcov pri príleţitosti „Október- mesiac úcty k starším“ 

- vydanie informačného materiálu pre širšiu verejnosť „Špeciál“. 

 

 



Zapojili sme sa  týchto súťaţí a akcií mimo regiónu: 
- krajské kolo v prednese poézie a prózy „Gaňova Tarnava“, 

- výtvarná súťaţ „Gaňova Tarnava“, 

- okresná súťaţ v prednese poézie a prózy „Slovo o slove“ 

- výtvarná súťaţ „Slovo o slove“, 

- 10. ročník okresnej súťaţe v prednese poézie a prózy „Šprincove Krompachy“  

- celoslovenská kampaň „Červené stuţky 2015“, 

- výtvarná súťaţ „Mesiac detskej tvorby“, 

- celoslovenská výtvarná súťaţ „Klasici v komikse“, 

- výtvarno-literárna súťaţ „Ľudské práva očami detí“, 

- výtvarná súťaţ „24th International childrens paiting competition“, 

- okresná výtvarná súťaţ „Ekovýkres, ekoplagát 2015“, 

- celoslovenský výtvarný salón znevýhodnených detí 2015 „Moreplavci“, 

- okresná výtvarná súťaţ „Deň 112 očami detí“, 

- výtvarná súťaţ „Včelár, najlepší priateľ včiel“, 

- výtvarná súťaţ „Naj nástenka - jeseň“. 

Zapojili sme sa do týchto projektov: 
- projekt „Recyklohry“ 

-  projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ – získanie  

digitálneho setu (interaktívna tabuľa a notebook), 

- projekt „Orange“ 

- projekt „Európa v škole“  - 1. miesto v okresnom kole 

- projekt UNICEF: „Týţdeň modrého gombíka“ – diplom za pomoc a podporu 

- projekt „Zober loptu, nie drogy“ – získali sme pre ţiakov športové potreby, dresy 

- projekt „Ekologická stopa“ – získanie certifikátu 

Umiestnenie a ocenenie našich ţiakov v súťaţiach: 
-  súťaţ „ Slovo o slove“ v Gelnici - prednes poézie a prózy   

      3. miesto – Milan Gábor 

-          súťaţ „Šprincove Krompachy“ – prednes poézie a prózy 

      2. miesto – Klaudia Holubová  

- súťaţ “ Gaňova Tarnava“  - prednes poézie a prózy – krajské kolo 

      1. miesto – Milan Gábor  

- súťaţ „Včelár, najlepší priateľ včiel“ - výtvarná súťaţ 

      1. miesto – Alexandra Pokutová 

- výtvarno-literárna súťaţ „Ľudské práva očami detí“ – čestné uznanie od Miroslava 

Lajčáka, ministra zahr. vecí a podpredsedu vlády, 

- celoslovenská výtvarná súťaţ „Klasici v komikse“ – 3. miesto Oliver Gábor  

 

Ďalšie aktivity na úrovni školy sa uskutočňovali podľa schváleného plánu práce školy na 

školský rok 2014/2015 v tomto zloţení : 

Besedy a aktivity školy zamerané na prevenciu delikvencie a kriminality: 

- beseda „Násilie, nevhodné prejavy správania“, 

- beseda „Problémy záškoláctva“, 

- prednáška „Deň bez násilia“, 

- športová aktivita „Športom proti šikanovaniu“, 

- prednáška „Dôsledky záškoláctva“, 

- prednáška pre rodičov „Šikanovanie na školách“, 

- prednáška s verejným činiteľom „Verejný poriadok“, 

- prednáška s verejným činiteľom „Obchodovanie s ľuďmi“, 

- prednáška s verejným činiteľom „Bezpečnosť na cestách“, 



- diskusia „Negatívne javy spoločnosti, vplyv médií“, 

- beseda „Nebezpečenstvá internetu“, 

- beseda „Intolerancia“, 

- prednáška „Deň počítačovej bezpečnosti“, 

- prezentácia a prednáška „Ohrozenie mravnosti mládeţe“, 

- prezentácia a beseda „Klamstvo, podvod, úplatky“. 

Besedy a aktivity zamerané na ochranu ľudských a detských práv: 

- prezentácia a beseda „Rešpektovanie rôznych kultúr“, 

- prednáška „Medzinárodný deň nezvestných detí“, 

- beseda „Svetový deň proti detskej práci“, 

- beseda „Nevhodné prejavy rasovej diskriminácie“, 

- beseda „Ústava SR - ľudské práva“, 

- prezentácia a beseda „UNICEF, práva a povinnosti dieťaťa“, 

- beseda „Deň ľudských práv“, 

- beseda „Svetový deň týrania a zneuţívania detí“ 

- beseda „Rešpektovanie a porušovanie ľudských práv“, 

- beseda „Svetový deň utečencov“, 

- beseda „Rovnoprávnosť pohlaví“, 

- prezentácia a beseda „Európsky deň ochrany osobných údajov“, 

- beseda a situačné hry „Dôvera, priateľstvo, porozumenie“. 

Besedy a aktivity zamerané na prevenciu uţívania drog a omamných látok: 

- beseda „Gamblerstvo“, 

- prednáška „Škodlivosť alkoholu“, 

- beseda „Svetový deň boja proti AIDS“, 

- športová aktivita „Športom proti droge a obezite“, 

- prednáška „Škodlivosť fajčenia“, 

- prednáška „Deň bez tabaku“, 

- prezentácia a beseda „Medzinárodný deň bez fajčenia“, 

- prednáška „Vplyv návykových látok na ľudské telo“, 

- prednáška „Droga a ja“. 

Besedy a aktivity na úseku environmentálnej výchovy: 
- prezentácia a beseda „Poznaj, chráň a počúvaj srdcom“, 

- beseda „Voda naša kaţdodenná“, 

- prezentácia „Ochrana vtáctva“, 

- náučná vychádzka do prírody „Prebúdzanie sa prírody“, 

- prezentácia a beseda „Svetový deň vody“, 

- beseda „Medzinárodný deň lesov“, 

- beseda „Deň stromov“, 

- beseda „Deň Zeme – spoločne pre prírodu“, 

- čistenie Líščieho vrchu“, 

- čistenie okolia školy „Od potôčika k potôčiku“, 

- aktivita „Deň zeme – zber odpadkov“, 

- aktivita „Verejný poriadok v meste – jarné upratovanie“, 

- vychádzka „Jeseň“. 

Besedy a aktivity v oblasti výchovy k zdravej výţive a zdravému ţivotnému štýlu: 

- aktivita „Názorné ukáţky prvej pomoci“, 

- prezentácia a beseda „Medzinárodný deň červeného kríţa“, 

- prednáška „Ţi zdravo“, 

- beseda „Svetový deň umývania rúk“, 

- prezentácia a beseda „Deň zdravej výţivy“, 



- prezentácia a beseda „Deň jablka“, 

- športová aktivita „Pohybom k zdraviu“, 

- športová aktivita „Zásady zdravého ţivota“, 

- beseda „Európsky deň obezity“, 

- prezentácia a beseda „Medzinárodný deň mlieka“, 

- prezentácia a beseda „Svetový deň zdravia“, 

Besedy a aktivity v oblasti výchovy k manţelstvu a rodičovstvu: 

- prednáška „Intímne vzťahy, sexualita a ich riziká v ţivote mladých ľudí“, 

- beseda s terénnymi sociálnymi pracovníkmi „Nástrahy dospievania“, 

- beseda „Deň matiek“, 

- prezentácia „Deň otcov“, 

- beseda a aktivita „Láska a vďaka svojim najbliţším“, 

- aktivita  „Svetový deň manţelstva“, 

- prednáška „Plánované manţelstvo a rodičovstvo“, 

- beseda „Medzinárodný deň rodiny. 

Besedy a aktivity na úseku BOZP, PO, CO: 

- prezentácia a beseda „Ako predchádzať úrazom počas letného obdobia“, 

- prezentácia a beseda „Svetový deň prvej pomoci“, 

- beseda „Bezpečnosť pri práci, správne zaobchádzanie s ručnými nástrojmi 

a pracovným náradím“, 

- aktivita „Slušné a bezpečné správanie sa počas letných prázdnin“, 

- vychádzka „Bezpečnosť na cestách, 

- kvíz „Predchádzanie úrazovosti pri športoch na hodinách TV“, 

- prezentácia a beseda „Ako predchádzať úrazom počas zimného obdobia“, 

- beseda „Ako sa správať v počítačovej učebni“, 

- účelové cvičenia (2-krát). 

Besedy a aktivity v oblasti profesijnej orientácie: 

- beseda „Vzdelanie ako nevyhnutnosť pre získanie zamestnania“, 

- beseda „Čím budem“, 

- beseda „Právo na vzdelávanie“, 

- osobné pohovory so ţiakmi počas konzultačných hodín. 

Ostatné besedy a aktivity: 
- Základné práva spotrebiteľov, 

- Návšteva kniţnice, 

- Obchod, 

- Šetríme energiou, 

- Fašiangy, 

- Hry na snehu a sánkovačka, 

- Microsoft PowerPoint, 

- Vianočná kapustnica, 

- Deň najlepších priateľov, 

- Detské internetové stránky, 

- Svetový deň bez mobilu, 

- Karneval, 

- Vianočný program, 

- Investor, 

- Remeslá Rómov, 

- V banke, 

- Prečo šetriť peniaze, 

- Spomienka na zosnulých, 



- Valentín, 

- MDŢ, 

- Výroba Moreny, 

- Deň narcisov, 

- Marec – mesiac knihy, 

- Prišla Jar – výroba jarných kvetov, 

- Veľkonočné tradície, 

- MDD, 

- Pošta, 

- Deň komplimentov, 

- Deň učiteľov, 

- Nákupný košík, 

- Katarínska diskotéka, 

- Advent, 

- Antireklama, 

- Svetový deň dobrosrdečnosti, 

- Vyrezávanie tekvíc, 

- Halloween, 

- Október – mesiac úcty k starším, 

- Výstava fotografií Milana Voša, 

- Ovce.sk, 

- Dotazník, 

- Vyhľadávanie informácií na internete, 

- Šarkaniáda, 

- Ústava SR – výtvarná aktivita, 

- Darček pre mamičku. 

Ostatné súťaţe : 
- výtvarná súťaţ „Poţiar“, 

- výtvarná súťaţ „Rodina“, 

- výtvarná súťaţ „Deň Zeme“, 

- výtvarná súťaţ „Manţelstvo a rodina“, 

- výtvarná súťaţ „Mesiac boja proti drogám“, 

- výtvarná súťaţ „Zdroje príjmov“, 

- výtvarná súťaţ „Ţivot v škole očami detí“, 

- výtvarná súťaţ „Tolerancia k inakosti – farba pleti, 

- výtvarná súťaţ „Droga a ja“, 

- súťaţ ţiakov v počítačových hrách, 

- súťaţ o najkrajší vianočný stromček, 

- školské kolo v speve, 

- školské kolo v prednese poézie a prózy. 

Exkurzie: 

- exkurzie do mestskej kniţnice,  

- exkurzia do hasičskej zbrojnice, 

- exkurzia do SSOŠ SEZ Krompachy, 

- exkurzia do SŠI Prakovce, 

- exkurzia na Mestskej polícii, 

- exkurzia vo firme Prakon v Prakovciach. 

Pochvaly udelené riaditeľom školy:  

- 6 ţiakov 

 



 

Priestorové vybavenie školy :  
- budova na Lorencovej ulici je v našom vlastníctve. Je potrebné vykonať  opravu  strechy a 

vonkajšej fasády. Na Ul. Lorencovej sú 3 triedy,  počítačová miestnosť a zborovňa,   

- v budove na Ul. SNP sa nachádzajú 4 triedy, počítačová miestnosť, riaditeľňa, kancelária 

pre zástupkyňu riaditeľky, zborovňa, kancelária ekonómky a hospodárky, 

- vyučovanie prebieha v dvojzmennej prevádzke v obidvoch budovách školy,  

- je potrebné v rámci moţností zabezpečiť ďalšie priestory na vyučovanie, dielne, kuchynku. 

Materiálno technické podmienky: 

Materiálno technické podmienky sme sa počas školského roka 2014/2015 snaţili zlepšovať 

v rámci našich finančných moţností.  

Zakúpili sme: 

- magnetické školské tabule do budovy na Lorencovej ulici, 

- stavebnice na montáţne a demontáţne práce ţiakov, 

-  záhradný nábytok,  

- pomôcky a športové potreby na cvičenie, 

- lavičky do oddychovej zóny v areály školy. 

Naša škola dopĺňa fond učebných pomôcok a didaktickej techniky, tak aby zodpovedali 

súčasným potrebám a poţiadavkám na vzdelávanie ţiakov.  

 

Hlavným cieľom školy je vytvoriť zo školy miesto, ktoré umoţní ţiakom získať vzdelanie 

a výchovu, aby sme u nich mohli formovať ich postoje a aby boli schopní uplatniť sa v rámci 

svojich moţností v spoločnosti. Preto neustále a systematicky spríjemňujeme priestory pre 

výchovu a výučbu detí s mentálnym postihnutím.  

 

Nedostatky a problémy školy: 

Napriek nášmu úsiliu sú aj naďalej v oblasti zanedbávania povinnej školskej dochádzky  

nedostatky. V školskom roku 2014/2015 bolo zaslaných 84 oznámení o zanedbávaní povinnej 

školskej dochádzky, spolupracujeme s políciou, rodičmi, motivujeme ţiakov aktivitami, 

dotáciou na stravu a školské potreby. Dochádzka ţiakov sa oproti minulému školskému roku 

zhoršila. Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky našich ţiakov úzko súvisí s páchaním 

trestnej činnosti, vplyv má aj sociálne prostredie, v ktorom ţiaci ţijú a hmotná núdza rodín 

a v neposlednom rade nezvládnuteľnosť výchovy rodičmi. 

- priemer na 1 ţiaka v školskom roku: 2010/2011 – 47,3 hod. 

2011/2012 – 83,5 hod. 

2012/2013 – 67,2 hod. 

2013/2014 – 66,1 hod. 

2014/2015 – 74,2 hod. 

 

Opatrenia školy na zlepšenie školskej  dochádzky: 
- osobné pohovory s rodičmi problémových ţiakov po predvolaní do školy, 

- osobné pohovory s rodičmi problémových ţiakov doma, 

- osobné pohovory triednych učiteľov a vedenia školy s problémovými ţiakmi, 

- osobné pohovory referenta úseku kriminality mládeţe s problémovými ţiakmi, 

- beseda s policajtom OO PZ  v Krompachoch, 

- aktivity školy za účasti rodičov.  

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno - vzdelávacej činnosti: 

V školskom roku 2014/2015 boli poskytované dotácie na stravu a školské potreby všetkým 

ţiakom školy. 



Nenormatívne finančné prostriedky nám boli pridelené nasledovne : 

Na vzdelávacie poukazy nám bolo poskytnutých v roku 2014 – 2 989 €, ktoré boli pouţité na 

mzdy ( 2 067) , odvody ( 722)  a sluţby ( 200 ) pre vedúcich záujmových krúţkov. 

Taktieţ na škole pracoval pedagogický asistent pre ţiakov zo SZP na úväzok 100% a 3 

asistenti pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením na plné úväzky. 

Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2014 v € pre našu organizáciu po úpravách boli 

nasledovné : 

Výdavky : 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu:   527 864 ,- 

- normatívne :     502 369,- 

- nenormatívne:        25 495,-       

 

Dary a granty    :        0 

Príjmy nedaňové                              :                         4 199,80 – dotácia školské pomôcky 

Príjem z dobropisu SPP vo výške  :                   257, 87  

 

Beţné výdavky zo štátneho rozpočtu : 

 

  Normatívne:                                                          rozpočet        vyčerpané       vrátené                               

   610 mzdy   321 493 321 493  0 

   620 poistné    115 765 115 765  0 

   630 prevádzka    62 619  62 619  0 

   640 NP  (10 zamestnanci)     2 492               2 492   0 

             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

   Spolu    502 369,- 502 369,-  0,- 

 

 

Nenormatívne:                                                         rozpočet         vyčerpané             vrátené 

 

  AU pre ţiakov so ZZ  3,00 úväzku  12 480 (9 248 + 3 232)  0 

AU pre ţiakov zo SZP                         9 396 (6 963 + 2 433 )  0 

VZP –  (vzdelávacie poukazy)   2 989 (2 067+ 722+ 200 )  0 

Dopravné ţiakom           30      1 

Spolu    25 495,-    25 494,-  1,- 

 

 

 

Asistenti učiteľa:                                                  rozpočet        vyčerpané          vrátené 

 

610    mzdy      16 211    16 211  0 

   620    poistné        9 396      9 396  0 

     

 

Vzdelávacie poukazy:      rozpočet        vyčerpané          vrátené 

 

610    mzdy        2 067       2 067  0 

   620    poistné           722         722  0 

   630    tovary a sluţby          200         200  0 

 

 



Stav majetku v EUR k 30.6.2015 je nasledovný : 

Investičný majetok :  budovy   - 374 796,30 

   stroje, prístroje, zariadenia -   15 112,91 

   inventár ( OTE)  -   12 938,52 

   pozemky   -     3 427,27 

   DHM    -   89 235,54 

   prenajaté HDM a DHM -     4 922,- 

 

Hospodárenie školy bolo v súlade s opatreniami, ktoré boli prijaté na šetrenie vody, 

elektrickej energie a zverených prostriedkov. 

 

Hospodárenie školy bolo v súlade s opatreniami, ktoré boli prijaté na šetrenie vody, 

elektrickej energie a zverených prostriedkov. 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 

18.9.2015  a v rade školy dňa 20.10.2015. 

 

 

 

V Krompachoch dňa  20.10.2015 

                                                                  

                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Beáta Figľárová 

                                                                                                           riaditeľka 

 


