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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy v školskom roku 2015/2016 
 

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 zložení: 

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

2. Mgr. Michal Salanci (pedagogický zamestnanec) 

3. Bc. Regina Bandžuchová (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. Monika Macková (zástupca rodičov) 

9. Monika Lacková (zástupca rodičov) 

10. Katarína Mokošová (zástupca rodičov) 

11. Július Hanko (zástupca rodičov) 

http://www.szskrompachy.sk/
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    Štatistické údaje o špeciálnej základnej škole k 30.6.2015: 

 

 Spolu Prípravný 

ročník 

  I. stupeň II. stupeň 

Počet žiakov 145 0 73 72 

Počet tried 16 0 8 8 

 

- počet zapísaných žiakov do 1. ročníka:  12   

- počet žiakov v jednotlivých variantoch : variant A:  118    

variant B:  20        

variant C:  7 

- počet žiakov zo SZP z celkového počtu žiakov ŠZŠ:  0 

- počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 27 335     priemer na 1 žiaka: 182,2 

   

- z toho neospravedlnených hodín za celý rok: 10 344     priemer na 1 žiaka:  73,4   

- počet znížených známok zo správania :   2. stupňa: 46   

3. stupňa:  9  

4. stupňa:  0  

 

Pozn:  podrobný prehľad o dochádzke žiakov v školskom roku 2015/2016 je uvedený 

v tabuľke   

     na nasledujúcej strane 

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2016 

- školskú dochádzku ukončilo 24 žiakov  

- z toho 12 žiakov po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok pokračujú v ďalšom 

vzdelávaní na OU SSŠE Krompachy  
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ŠKOLSKÁ  DOCHÁDZKA  A  PROSPECH  ZA CELÝ  ŠKOLSKÝ  ROK  2015/2016 

 
Trieda I. II. III.A III.B IV.A IV.B IV.C IV.D 

Ročník prvý prvý druhý tretí   druhý tretí štvrtý  štvrtý tretí, štvrtý druhý štvrtý 

Počet žiakov/dievčat       6/4         8/6       8/6        6/2          7/4         10/4      10/5 9/5 

Žiaci v zahraničí/dievčat       0/0        0/0        0/0        0/0          0/0         0/0      2/2 0/0 

Počet vymešk. hodín celkom 558/327 773/619 744/407 1080/361 837/489 2595/231 1514/411 1188/508 

z toho ospravedlnené 550/319 773/619 624/333 731/270 710/440 1455/216 1216/293 727/301 

z toho neospravedlnené 8/8 0/0 120/74 349/91 127/49 1140/15 298/118 461/207 

Priemer na 1 žiaka 85,85/72,6 96,62/103,16 93/67,83 180/180,5 104,6/122,3 259,5/57,8 189,3/137 132/101,6 

z toho ospravedlnené 84,62/70,8 96,62/103,16 78/55,5 121,8/135 88,75/110 145,5/54 152/97,67 80,77/60,2 

z toho neospravedlnené 1,23/1,78 0/0 15/12,3 58,1/45,5 15,85/12,3 114/3,75 37,3/39,33 51,22/41,4 

         

Prospech         

Prospelo/ dievčatá 6/4 8/6 8/6 6/2 7/4 10/4 8/3 9/5 

Neprospelo/ dievčatá 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 

Neklasifikovaní/ dievčatá 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 

         

Správanie         

Znížená známka na  2.stupeň 0/0 0/0 1/0 2/1 2/1 3/0 2/1 3/2 

Znížená známka  na 3.stupeň 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 0/0 
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Trieda   V.A   V.B   VI.   VII.A VII.B VIII.   IX.A IX.B SPOLU 

za celú školu Ročník piaty prvý, tretí 

štvrtý piaty 

štvrtý, šiesty siedmy tretí, štvrtý, 

piaty, siedmy 

siedmy ôsmy ôsmy, 

deviaty 

šiesty, siedmy, 

deviaty 

Počet žiakov/dievčat 11/8 8/4 12/6 11/4 7/4 13/7 14/6 5/3 145/78 

Žiaci v zahraničí/dievčat 2/0 1/0 4/1 1/0 0/0 2/2 3/1 0/0 15/6 

Počet vymešk. hodín celkom 2537/1785 1105/721 2390/1558 3055/871 689/468 2091/985 4802/2510 1377/823 27335/13074 

z toho ospravedlnené 1083/890 391/206 1753/1156 2126/753 438/224 1477/599 2010/1478 927/590 16991/8687 

z toho neospravedlnené 1454/895 714/515 637/402 929/118 251/244 614/386 2792/1032 450/233 10344/4387 

Priemer na 1 žiaka 253,7/255 157,8/180,3 250,8/259,7 266/218 98,4/66,86 174,3/164,2 436,5/502 275,4/274,33 210,26/179,09 

z toho ospravedlnené 108,3/127,1 55,9/51,5 185,5/192,7 185/188 62,6/32 123,1/99,8 182,7/295,6 185,4/196,6 130,7/119 

z toho neospravedlnené 145,4/127,8 102/128,75 65,4/67 81/30 35,86/34,9 51,2/64 253,8/206,4 90/77,66 79,56/60,09 

          

Prospech          

Prospelo/ dievčatá 8/7 7/4 8/5 10/4 7/4 11/5 9/4 5/3 127/70 

Neprospelo/ dievčatá 1/1 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 4/1 0/0 8/4 

Neklasifikovaní/ dievčatá 2/0 1/0 3/1 1/0 0/0 1/1 1/1 0/0 10/4 

          

Správanie          

Znížená známka na  2.stupeň 5/4 4/2 2/2 6/1 3/3 3/0 6/2 4/2 46/21 

Znížená známka  na 3.stupeň 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 4/3 0/0 9/6 
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Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických 

zamestnancov školy a ďalšom vzdelávaní: 

 

Počet zamestnancov spolu k 30.6.2016: 30  

- z  toho : riaditeľka školy: 1 

   zástupca riaditeľa 1 

                       učitelia   19 

   asistent učiteľa 4 

                       ekonómka  1 

   hospodárka  1 

                       školník    1 

   upratovačka  2  

- kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci: 25 

- nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci:  0         

 

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 – 10 pedagogických zamestnancov 

adaptačné –  1 pedagogický zamestnanec 

inovačné –  6 pedagogických zamestnancov 

funkčné –  1 pedagogický zamestnanec 

špecializačné – 1 pedagogickí zamestnanci 

V školskom  roku  2015/2016  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,  

- zdravého životného štýlu, 

- výchovy k manželstvu a rodičovstvu,  

- environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania 

- prevencie bezpečnosti, 

- finančného vzdelávania, 

- pre ľudské a detské práva, 

- prevencie kriminality, delikvencie a šikanovania, 

- pre IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť, 

- prevencie sociálno-patologických javov, 

- koordinátori tvorby ŠkVP. 

Títo koordinátori postupovali podľa vopred vypracovaných plánov na obdobie školského roka 

2015/2016, ktoré boli zapracované do plánu práce školy. 

Ďalej na škole aktívne vyvíjalo svoju činnosť: 

- metodické združenie, ktorého vedúca sa riadila taktiež plánom činnosti, 

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

vštepiť potrebu ďalšieho vzdelávania a pri stretnutiach s rodičmi hľadal možnosti zaradenia 

žiakov do OU,  

- rodičovské združenie zasadlo 4-krát v termínoch: september 2015, november 2015, február 

2016, jún 2016, 
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- v oblasti BOZP v školskom roku 2015/2016 nebol  zaznamenaný  žiadny žiacky ani pracovný 

úraz. Priebežne 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 pracoval 1 asistent učiteľa pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a 3 asistenti 

pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ich  činnosť bola zameraná na prekonávanie 

jazykových bariér, zdravotných bariér a iných ťažkostí pri vzdelávaní žiakov a pri adaptácii na 

školské prostredie novoprijatých žiakov, venovali sa predovšetkým žiakom s viacnásobným 

postihnutím a žiakom s variantom vzdelávania B, C. 

V školskom roku 2015/2016 pracovalo na škole 15 záujmových útvarov: 

- Ľudové zvyky a tradície 

- Ochranáčik 

- Pohybový 

- Hop a skok 

- Kreatívny svet 

- Loptové hry 

- Ochranca prírody 

- Športovo-turistický 

- Túlavé topánky 

- Hraví prváci 

- Turistický 

- Zelenáčik 

- S batohom cez hory 

- Šporťáčik 

- Pohybové hry 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
- zorganizovali sme kultúrne predstavenie pre školy a verejnosť pri príležitosti „Dňa 

rodiny“ v Dome kultúry v Krompachoch dňa 

- zúčastnili sme sa vianočného kultúrneho programu organizovaného mestom Krompachy 

pre verejnosť, 

- vydanie informačného materiálu pre širšiu verejnosť „Špeciál“. 

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

- súťaž o najkrajší vianočný stromček, 

- vystúpenie v klube dôchodcov pri príležitosti MDŽ 

- vystúpenie v klube dôchodcov pri príležitosti „Dňa matiek“ 

- vystúpenie v klube dôchodcov pri príležitosti vianočných sviatkov, 

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

- výtvarná súťaž „Gaňova Tarnava“, 

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

- výtvarná súťaž „Slovo o slove“, 

- 12. ročník okresnej súťaže v prednese poézie a prózy „Šprincove Krompachy“ , 

- výtvarná súťaž „Zelený svet 2016“, 

- výtvarná súťaž „Give me 5“, 

- výtvarná súťaž „Najkrajší kút v šírom svete...“, 

- výtvarná súťaž „Perokresba Bosákovej školy“, 

- výtvarná súťaž „15 rokov TV JOJ“, 
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- výtvarná súťaž „The XVIII International Drawing and Painting Competition Joy of 

Europe“, 

- výtvarná súťaž „Ekovýkres 2016“, 

- výtvarná súťaž „Jedna NORMA pre všetkých nemusí byť vždy fér“, 

- výtvarná súťaž „Stvárni knihu 2016“, 

- výtvarná súťaž „Zlatý drak 2016“, 

- výtvarná súťaž „Výtvarný salón ZPMP 2016“, 

- výtvarná súťaž „Klasici v komikse“, 

- výtvarná súťaž „Rómska paleta 2016“, 

- výtvarná súťaž „Zelený svet 2016“, 

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

- okresná výtvarná súťaž „Deň 112 očami detí“, 

- súťaž „Recykluj a vyhraj“, 

- výroba darčeka k MDD pre ZŠ v Bystranoch. 

Zapojili sme sa do týchto projektov: 
- projekt Záložka do knihy spája školy, Európa v škole, UNICEF (získanie diplomu), 

Ekologická stopa (získanie certifikátu), Včelia škola, Červené stužky, Úsmev pre strom, 

Biodiverzita – keď vďaka biodiverzite naša škola ožije, Modrá škola, Zelená škola, Hľadá 

sa energia, Enviróza, Recykluj a vyhraj, Stvárni knihu. 

Projekty, z ktorých škola získala materiálne alebo finančné prostriedky: 

- projekt „Recyklohry“ – získali sme športové a učebné potreby pre žiakov, 

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

- projekt „DentalAlarm“ – získali sme hygienické potreby pre žiakov, 

- projekt „Orange“ – POMOC PRE MARTINKA – zakúpenie školskej polohovateľnej 

stoličky v hodnote 499 €, 

- projekt „Kamoši z webu“ – získali sme 684 € na zabezpečenie kompenzačných pomôcok 

pre žiakov so zrakovým a sluchovým postihnutím.  

Umiestnenie a ocenenie našich žiakov v súťažiach: 
-  súťaž „Slovo o slove“ v Gelnici  - prednes poézie a prózy   

      1. miesto – Mária Mirgová, 

-          súťaž „Šprincove Krompachy“ – prednes poézie a prózy 

      1. miesto – Mária Mirgová 

      2. miesto – Petra Pokutová, 

- súťaž  „Gaňova Tarnava“  - prednes poézie a prózy – krajské kolo 

      2. miesto – Mária Mirgová, 

- súťaž „Gaňova Tarnava“  - výtvarná súťaž – téma: Svet ulice 

      1. miesto – Markéta Poláková 

      - výtvarná súťaž – téma: Zázraky Pána Ježiša 

      2. miesto – Ján Macko, 

- súťaž „Vesmír očami detí“  - výtvarná súťaž – celoslovenské kolo 

      1. miesto – Marcela Pokutová, 

-  súťaž „Európa v škole“  - výtvarná súťaž – okresné kolo 

      1. miesto – Silvester Macko, 

-  súťaž „Ochranárik očami detí“ - výtvarná súťaž – národné kolo 

      2. miesto – kolektív 9.A triedy 

      3.miesto– Oliver Gábor  

             Alexandra Horváthová, 

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

Lajčáka, ministra zahr. vecí a podpredsedu vlády, 

- súťaž v stavaní hradov „ Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia 

na deťoch“ – staviteľský diplom. 

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

školský rok 2015/2016 v tomto zložení : 
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Besedy a aktivity školy zamerané na prevenciu delikvencie, kriminality a šikanovania: 

-  beseda „Zdravá harmonická rodina...“, 

- beseda „Domáce násilie“, 

- dotazník „Zisťovanie výskytu šikanovania na našej škole“, 

- olympiáda „Ľudských práv a slobody“, 

- beseda „Čo je šikanovanie, delikvencia, kriminalita“, 

- výtvarná aktivita „Nápad na reklamu proti šikanovaniu a kriminalite“, 

- prezentácia „Životný štýl“. 

Besedy a aktivity zamerané na ochranu ľudských a detských práv: 

- beseda „Medzinárodný deň demokracie“, 

- diskusia a výtvarná aktivita „Október – mesiac úcty k starším“, 

- prezentácia a beseda „Európsky deň obetí zločinu“, 

- beseda „Deň boja za slobodu a demokraciu“, 

- beseda a pohybové hry „Medzinárodný deň bez násilia“ 

- beseda „Deň zápasu za ľudské práva“, 

- prezentácia „Svetový deň ľudských práv“, 

- beseda „Deň víťazstva nad fašizmom“, 

- prezentácia a beseda „Deň UNICEF“, 

- aktivita „Globálna virálna kampaň, UNICEF“, 

-   výtvarná aktivita a beseda „Deň vzniku SR“, 

-   výtvarná súťaž „Malé deti, veľké sny“, 

Besedy a aktivity zamerané na prevenciu užívania drog a omamných látok: 
- prednáška „Prevencia proti droge“, 

- prednáška „Škodlivosť drogy a škodlivosť fajčenia“, 

- športová aktivita „Športom proti droge“, 

- výtvarná súťaž „Rodina bez cigariet“, 

- výtvarná súťaž „Droga a ja“. 

Besedy a aktivity na úseku environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania: 
- beseda a výtvarná aktivita „Svetový deň zdravia“, 

- beseda a výtvarná aktivita „Svetový deň hygieny rúk“, 

- beseda „Svetový deň srdca“, 

- čistenie okolia školy „Od potôčika k potôčiku“, 

- rozhovor „Čistota – pol života“, 

- aktivita „Pohybom k zdraviu“, 

- výtvarná súťaž „Medzinárodný deň stromov“, 

- vychádzka „Prebúdzanie sa prírody“, 

- výtvarná aktivita „Svetový deň vody“.  

Besedy a aktivity v oblasti výchovy k zdravej výžive a zdravému životnému štýlu: 

- aktivita „Svetový deň výživy“, 

- rozhovor  a situačné hry „Nakupujeme zdravé potraviny“, 

- aktivita „Zdravotná telesná výchova“, 

- prezentácia a rozhovor „Svetový deň mlieka v školách“, 

- prezentácia a beseda „Zdravé srdce“, 

- výtvarná aktivita „Svetový deň boja proti AIDS“, 

- výtvarná aktivita „Deň zdravia“, 

- situačné hry „Svetový deň hygieny rúk“, 

- rozhovor „Choroba“, 

- prezentácia a beseda „Svetový deň vody“. 

Besedy a aktivity v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu: 

-       beseda „Medzinárodný deň rodiny“, 

- beseda „Október – mesiac úcty k starším“, 

- diskusia „Sexuálna výchova“, 

- aktivita „Deň zaľúbených“, 
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- aktivita  „Prípravy na Vianoce“, 

- výtvarná aktivita „Deň matiek 

- prednáška „Svetový deň prevencie týrania detí“, 

- rozhovor „Zdravý životný štýl, 

Besedy a aktivity v oblasti prevencie bezpečnosti a na úseku BOZP, PO a CO: 

- prezentácia „Prvá pomoc“, 

- beseda „Ako sa správne správať v učebni informatiky, zásady bezpečnosti pri práci s 

technikou“, 

- vychádzka „Bezpečnosť na cestách, 

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

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

- výtvarná súťaž „Požiar“, 

- účelové cvičenia (2-krát). 

 Besedy a aktivity v oblasti profesijnej orientácie: 

- beseda „Ako sa správne učiť?“, 

- beseda „Čím chcem byť?“, 

- beseda „Profesijná orientácia“, 

- beseda „Násilie, nevhodný prejav správania.“, 

- beseda „Šikanovanie zahrňujúce kyberšikanu“, 

- beseda „Nevhodné prejavy rasovej diskriminácie“, 

- beseda „Práva dieťaťa v rámci výchovy k ľudským právam“. 

- osobné pohovory so žiakmi počas konzultačných hodín. 

Besedy a aktivity v oblasti výchovy pre finančné vzdelávanie: 

- prezentácia a rozhovor „Banka“, 

- hra „Hra na poisťovňu“, 

- hra „Zahráme sa na obchod“, 

- prezentácia a rozhovor „Klamstvo, podvod a nečestnosť“, 

- prezentácia a rozhovor „Príjmy a výdavky, rodinný rozpočet“ 

- hra „Osobné potreby, rodinné potreby“, 

- hra „Hotovosť, hotovostná a bezhotovostná platba“, 

- prezentácia a výtvarná súťaž „Finančné prostriedky“. 

Besedy a aktivity v oblasti IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť: 

- prezentácia „Microsoft PowerPoint“, 

- rozhovor „Práca na počítačí“, 

- prezentácia „Detské internetové stránky“, 

- beseda „Tolerancia/Intolerancia zameraná na elimináciu prejavov a podpory globálnej 

výchovy pre žiakov“, 

- rozhovor „Medzinárodný deň nezvestných detí“, 

- beseda „Nebezpečenstvá internetu“ 

- prezentácia „Práca na počítači“, 

- prezentácia „Deň počítačovej bezpečnosti, 

- beseda „Európsky deň ochrany osobných údajov“, 

- prezentácia „Svetový deň proti detskej práci“, 

- aktivita „Ovce.sk“. 

Besedy a aktivity v oblasti sociálno-patologických javov: 

- prednáška „Medzinárodný deň bez fajčenia“, 

- beseda „Drogy, právna zodpovednosť“, 

- diskusia „Šikanovanie, záškoláctvo, kriminalita, 

- prednáška „Život bez násilia, 

- diskusia „Záškoláctvo“, 

- beseda s prezentáciou „Prečo nechodím do školy?“, 

- beseda „Stop šikanovaniu“. 

Ostatné besedy a aktivity: 
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Deň Zeme, Apríl – mesiac lesov, Vieme používať zázračné slovíčka?, Jarné tvorenie, Rozprávkar, 

Svetový deň slnka, Zber odpadkov, Veľkonočné tradície, Deň matiek, Tvorivé hry, Svetový deň 

behu, Vianočné ozdoby zo slaného cesta, Svetový deň pozdravov, Starostlivosť o zvieratká 

a vtákov v zime, Zimné hry, Deň komplimentov, Zabav sa spoločne, Aj zvieratá chcú prežiť 

zimu, Moja obľúbená rozprávka, Čistíme si správne zuby?, Svetový deň časopisov, List 

Ježiškovi, Výroba vianočných ozdôb, Opeľovanie a čokoláda, Maľované Vianoce, Svetový deň 

mlieka, Deň rodiny, Deň mlieka, Deň tulipánov, Beh ulicami Krompách, Fašiangové pampúšiky, 

Pohybové poobedie, Čmáranie ceruzou, Psychohygiena, MDŽ, Záložka do knihy, Veľkonočné 

pohľadnice, Medzinárodný deň lesov, Krížová cesta, Morena, Veľká noc, Deň učiteľov, Svetový 

deň vody, Pavol Dobšinský a jeho zbierky rozprávok, Jarné kvety, Svetový deň zdravia, Deň 

narcisov, Európsky deň národných parkov, Maľovanie kraslíc, Darček pre rodičov a starých 

rodičov, Šarkaniáda, Pamiatka zosnulých, Výživa, Deň kvetov, Deň otcov, Baníctvo, Vybíjaná, 

Vyrezávanie tekvíc, Dary jesene, Svetový deň umývania rúk, Svetový deň pošty, Medzinárodný 

deň čokolády, Hoď kockou a povedz čo vidíš na obrázku, Dopravná výchova, Základné ľudské 

hodnoty, Svetový deň jabĺk, Karneval, Svätý Valentín, Deň narcisov, MDD, Svetový deň 

chorých, Halloween, Darček pre mamičku. 

Ostatné súťaže : 
- súťaž o najkrajší vianočný stromček, 

- školské kolo v prednese poézie a prózy. 

- výtvarná súťaž „Deň Zeme“ 

- výtvarná súťaž „Valentín“, 

- výtvarná súťaž „November – mesiac boja proti drogám“, 

- výtvarná súťaž „Čisté zuby“, 

- výtvarná súťaž „Narcisy a tulipány“, 

- výtvarná súťaž „MDŽ“, 

- výtvarná súťaž „ Slimáčik“, 

- výtvarná súťaž „Kraslica“, 

- výtvarná súťaž „S Lesankou“. 

Exkurzie: 

- exkurzia „Návšteva SSOŠ SEZ Krompachy – elokované pracovisko“, 

- exkurzia „Návšteva SSOŠ SEZ Krompachy“, 

- exkurzie do mestskej knižnice,  

- exkurzia do hasičskej zbrojnice, 

Pochvaly udelené riaditeľom školy:  

- 6 žiakov 

Priestorové vybavenie školy :  
- budova na Lorencovej ulici je v našom vlastníctve. Boli vykonané nevyhnutné opravy 

strechy, je potrebná oprava fasády. Uskutočnila sa celková oprava oplotenia. 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 možností zabezpečiť ďalšie priestory na vyučovanie, dielne, kuchynku, 

šport, 

- škola dostala financie na vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácii stavby 

kontajnerovej školy v areáli školy na Ul. SNP 49. 

Materiálno technické podmienky: 

Materiálno technické podmienky sme sa počas školského roka 2015/2016 snažili zlepšovať 

v rámci našich finančných možností.  

Na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu sme zakúpili: 

- mapy na biológiu, geografiu, matematiku a slovenský jazyk, 

- obrazový súbor na vlastivedu, 
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- žinenky, švédsku debnu, odrazový mostík, vonkajší stolnotenisový stôl, gymnastické  

a kriketové lopty, činky 

- knižné publikácie na pracovné vyučovanie, výtvarnú výchovu,  

- didaktické pomôcky na vecné učenie, matematiku a slovenský jazyk, 

- výučbové softvéry. 

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

potrebám a požiadavkám na výchovu a vzdelávanie žiakov.  

Hlavným cieľom školy je vytvoriť zo školy miesto, ktoré umožní žiakom získať vzdelanie 

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

svojich možností 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 2015/2016 bolo zaslaných 96 oznámení o zanedbávaní povinnej 

školskej dochádzky, spolupracujeme s políciou, rodičmi, motivujeme žiakov aktivitami, dotáciou 

na stravu a školské potreby. Dochádzka žiakov sa oproti minulému školskému roku zhoršila. 

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky našich žiakov úzko súvisí s páchaním trestnej 

činnosti, vplyv má aj sociálne prostredie, v ktorom žiaci žijú a hmotná núdza rodín 

a v neposlednom rade nezvládnuteľnosť výchovy rodičmi. 

- priemer na 1 žiaka 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. 

 2015/2016 – 79,6 hod. 

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

- osobné pohovory s rodičmi problémových žiakov doma, 

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

- osobné pohovory referenta úseku kriminality mládeže s problémovými žiakmi, 

- beseda s policajtom OO PZ  v Krompachoch, 

- aktivity školy za účasti rodičov.  

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti : 

V školskom roku 2015/2016 boli poskytované dotácie na stravu a školské potreby všetkým 

žiakom školy. 

Nenormatívne finančné prostriedky nám boli pridelené nasledovne : 

Na vzdelávacie poukazy nám bolo poskytnutých v roku 2015 – 3 498 €,  ktoré boli použité na 

mzdy ( 2 593) , odvody ( 905)  pre vedúcich záujmových krúžkov. 

Taktiež na škole pracoval pedagogický asistent pre žiakov zo SZP na úväzok 100% a 3 asistenti 

pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na plné úväzky. 

Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2015 v € pre našu organizáciu po úpravách boli 

nasledovné : 

Výdavky : 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu:    522 865 ,- 

              - normatívne :     485 220,- 

                                        - nenormatívne:        37 645,-       

 

Dary a granty    :          682,- ( Ľudia ľuďom, Orange) 

Príjmy nedaňové                              :                         4 266,20 – dotácia školské pomôcky 

Príjmy spolu     :          444,66 

v tom z dobropisu SPP vo výške  :                   210, 22  

 poistného    :          234,44 
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Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu : 

    Rozpočet        vyčerpané     vrátené do rozpočtu                                         

Normatívne:  610 mzdy   310 558 310 558  0 

   620 poistné    112 996 112 996  0 

   630 prevádzka    59 425   59 425  0 

   640 NP  (7 zamestnanci)        1 428             1 427             1 

  630 Odchodné KZ         813       813                       0 

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

  Spolu    485 220,- 485 219,-  1,- 

 

 Nenormatívne: AU pre žiakov so ZZ  3,00 úväzku  24 570  ( 18 207 + 6 363) 

AU pre žiakov zo SZP                        7 844   (5 443 + 1 901 +500 ) 

VZP –  (vzdelávacie poukazy)  3 498  ( 2 593+ 905 ) 

Dopravné žiakom        107,-   

Odchodné       1 626,- 

Spolu                37 645,-   37 644,- 1 

 

AU 

610    mzdy      23 650    23 650  0 

   620    poistné        8 264      8 264  0 

   630    tovary a služby          500         500  0 

      

   VZP         
610    mzdy        2 593       2 593  0 

   620    poistné           905         905  0 

   630    tovary a služby              0           0  0 

 

 

Stav majetku v EUR k 30.6.2016 je nasledovný : 

Investičný majetok :  budovy   - 374 796,30 

   Stroje, prístroje, zariadenia -   13 848,22 

   Inventár ( OTE)  -    13 749,43 

   Pozemky   -      3 427,27 

   DHM    -   93 805,17 

   Prenajaté HDM a DHM -     4 992,- 

 

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

energie a zverených prostriedkov. 

 

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

na pedagogickej rade dňa 5.9.2016 pod uznesením číslo 16/2016-2017. 

 

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

v rade školy dňa 13.9.2016 pod uznesením číslo ........................ . 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

    Mgr. Beáta Figľárová 

              riaditeľka 


