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1. Základné identifikačné údaje o škole : 

a) 

Názov školy : Špeciálna základná škola 

Adresa školy : Rovníková 11, 040 12  Košice Okres : Košice IV 

Telefón : 0911  380241                        055/ 7295263-4    

Fax  : 055/ 7295264 

E-mail  : rovnikova@centrum.sk  jvalencak@centrum.sk 

Web  : www.szsrovnikova.sk 

Zriaďovateľ školy : Okresný úrad  Košice 

Adresa zriaďovateľa : Komenského 52, 040 01 Košice 

Telefón  : 055/ 7245442  Fax : 055/7245437 

Web   : www.minv.sk 

b) Vedúci zamestnanci školy s určením funkcie : 

- Mgr. Jana Valenčáková  riaditeľka školy 

- Mgr. Zuzana Špaková  zástupkyňa riaditeľky školy 

- Oľga Dzurňáková   vedúca ŠKD 

- Ing. Lucia Martinčková  hospodárka školy 

c) Rada školy pri ŠZŠ – Rovníková 11 v Košiciach 

 - členovia rady školy – počet 11: 

2 zástupcovia pedagogických zamestnancov : Mgr. Eva Urbanová /predseda 

   Mgr. Erika Hricová /podpredseda 

 1 zástupca nepedagogických zamestnancov  :  Ing. Lucia Martinčková 

 4 zástupcovia zriaďovateľa                            : PaedDr., ThLic., Mgr. Oľga Pivarníková 

   Mgr. Alžbeta Tamásová 

  Ing. Miriam Kicová 

  Jarmila Kliková  

 4 zástupcovia rodičov                                    :  Adriana Čopková 

  Terézia Szamková 

  Marcela Turtáková 

  Róbert Mroč 

- počas školského roka na  3 riadnych zasadnutiach sa rada školy venovala problematike 

výchovno-vzdelávacej činnosti, financovania školy, materiálno-technického vybavenia 

a prevádzky školy, spolupráci s OÚ Košice, odborom školstva, s občianskym združením 

ŠTUMP a ďalšími inštitúciami a organizáciami, mimoškolským aktivitám a dosiahnutým 

mailto:rovnikova@centrum.sk
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žiackym úspechom, stravovaniu, doprave žiakov a ďalším aktuálnym otázkam, aj v spojení 

s vlastnou činnosťou. 

 

 

d) Poradné orgány riaditeľa školy : 

- Gremiálna rada – zasadala raz za mesiac, resp. podľa potreby 

                            - zaoberala sa operatívnymi úlohami vyplývajúcimi z plánu práce školy, 

technickými a organizačnými otázkami zabezpečujúcimi chod školy 

- Metodické združenie - 9 členov z radov učiteľov I. stupňa, pedagogický asistent  

                                     - vedúca MZ – Mgr. Regina Liptáková 

- Predmetová komisia  - 10 členov  z radov učiteľov II. stupňa 

                                     - vedúca PK – Mgr. Magdaléna Koniarová 

- Metodické združenie pri školskom klube detí – 3 členky  

                                                    -  vedúca MZ – Ľubica Nagyová 

 

* Metodické orgány zamerali svoju činnosť  : 

 v oblasti riadenia  

– zasadnutia – 5x v školskom roku 

- spolupráca s vedením školy – priebežne 

- organizácia výchovno-vzdelávacích aktivít – 1x mesačne 

- kontrolná činnosť – priebežne, hodnotiaca činnosť - štvrťročne 

- príprava a realizácia pedagogických dní – 2x ročne:  

 - 29.10.2013 sa uskutočnil na tému: „Digitalizácia vzdelávania“ – 

pedagógovia sa oboznámili s portálom Planéta vedomostí, s možnosťami využitia digitálneho 

vzdelávacieho obsahu vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Druhú časť tvorili ukážky 

prezentácií a interaktívnych úloh pedagógov, ktorí v júni 2013 ukončili vzdelávanie 

v programe „Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“. 

 - 07.05.2014 organizoval PD Okresný úrad Košice, odbor školstva, 

pedagógovia sa zúčastnili niekoľkých aktivít:  

- 2 PZ- v priestoroch Gymnázia MRŠ, Námestie L.Novomeského 4, Košice organizovali 

centrá výchovného poradenstva a prevencie v Košickom kraji odborný seminár 

-  2 PZ – v priestoroch OU Alejová 6, Košice – seminár „Poruchy v správaní žiakov 

a možnosti ich riešenia“ 

- 1 PZ – v ŠMŠ Ľudová 15, Košice – „Grafomotorické cvičenia u detí predškolského veku“             

- 1 PZ – v ŠZŠ Odborárska 2, Košice – „Práca v keramickej dielni ako súčasť ergoterapie 

žiakov s mentálnym postihnutím“ 

- 2 PZ – v SŠI J Fabiniho, Spišská Nová Ves – celoslovenské kolo recitačnej súťaže Gaňova 

Tarnava 

- 14 PZ z našej školy a 23 PZ z 8 škôl Košického kraja v priestoroch ŠZŠ Rovníková 11, 

Košice sa zúčastnili seminára s praktickými ukážkami na tému „Využitie dotykových 

tabletov v edukácii mentálne postihnutých žiakov“. Lektori: Mgr. Vanda Gáborová 

(spoločnosť iStores, Bratislava) a Mgr. Nagyová Zuzana a Mgr. Oravcová Eva zo ŠZŠ 

Rovníková, Košice – účastníčky projektu „iPads pre učiteľov špeciálnych škôl“ 



 v oblasti vzdelávania a tvorivej činnosti 

 – štátny vzdelávací program, tvorba ŠkVP (doplnenie rámcových učebných plánov v 9. 

ročníku A-variantu a B-variantu), tvorba TVVP 

 - metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia ISCED-1 a č.35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia  ISCED-1 

 - práca s IKT, virtuálna knižnica, tvorba interaktívnych úloh (napr. v programe ALF), práca 

s interaktívnou tabuľou, dotykovými tabletmi, tvorba výučbových prezentácií, Planéta 

vedomostí 

- individuálne štúdium odbornej pedagogickej literatúry 

- účasť na kontinuálnom vzdelávaní 

 v oblasti spolupráce – s vedením školy, radou školy, koordinátormi (pre 

environmentálnu výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, primárnu prevenciu 

sociálno-patologických  javov), s výchovným poradcom, s OÚ Košice – odborom 

školstva, s občianskym združením ŠTUMP, KS Jazero, KS Iskra 

 

* Pedagogická rada – sa na 6 riadnych a 2 slávnostných zasadnutiach zamerala na  : 

- pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR a OÚ Košice 

- plán práce školy a plány činnosti jednotlivých úsekov 

- prípravu a organizáciu pedagogických dní, slávnostných zasadnutí PR 

- hodnotenie pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov 

- výsledky hodnotenia a klasifikácie prospechu, správania a dochádzky žiakov – 

štvrťročne 

- výchovnú činnosť v ŠKD 

- profesijný rast a kariérny postup pedagógov 

- zvyšovanie právneho vedomia pedagógov/aktuálna legislatíva 

- zovšeobecnenie poznatkov z vnútroškolskej kontroly 

- úlohy v rámci BOZP. 

 

* Výchovný poradca : 

Hlavné aktivity VP spočívali v spolupráci s triednymi učiteľmi  (zmapovanie problémových 

žiakov, zvýšenú pozornosť a podľa požiadaviek triednych učiteľov a vedenia školy vykonané 

potrebné opatrenia - pohovory, informácie pre ÚPSVaR, PZ SR, a  ďalšie kroky potrebné 

k riešeniu výchovných problémov). Zvýšená pozornosť zo strany VP bola venovaná  

ohrozeným deťom a deťom s poruchami správania. 

- v oblasti profesionálnej orientácie  

- v spolupráci s triednymi učiteľmi priebežne sledoval vývin        profesionálnych 

záujmov hlavne u žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku. Podľa potreby 

realizoval skupinové alebo individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov. S cieľom čo 

najlepšieho priblíženia možnosti ďalšieho štúdia na OU bola v mesiaci november 

zorganizovaná beseda pre žiakov 7. 8. a 9. ročníka so zástupcami OU Alejová, ktorí 

im formou videoprojekcie priblížili jednotlivé študijné odbory. V mesiaci február bola 

v rámci Dňa otvorených dverí pre žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku a ich 



rodičov zorganizovaná exkurzia na OU Alejová ( praktickými ukážkami žiakov OU 

mali priblížené jednotlivé študijné odbory)   

-  priebežne aktualizoval a osobne alebo prostredníctvom triednych učiteľov 

sprístupňoval žiakom, resp. ich rodičom informácie o možnostiach štúdia na OU 

- v spolupráci s vedúcou MZ v mesiaci február pre žiakov 3. a 4. ročníka hravou formou 

zorganizoval besedu pod názvom „ Keď raz budem veľký “, s dôrazom na  rozvíjanie 

kladného vzťahu deti k  potrebe vzdelávania sa a k práci. 

-  v  apríli a máji uskutočnil besedy so žiakmi 7. a 8. ročníka zamerané na ďalšie 

štúdium po ukončení ŠZŠ, s dôrazom na význam ďalšieho vzdelávania sa, spracoval 

predbežný prehľad záujmu žiakov, ktorí budú povinnú školskú dochádzku končiť 

v školskom roku 2014/2015 ( ten následne spracoval v súlade s pokynmi CŠPP, v  júni 

odoslal do Výpočtového strediska Michalovce) 

- v mesiacoch január – február zabezpečil  kompletizáciu prihlášok  žiakov hlásiacich sa 

na OU, spolu  s ďalšími materiálmi doručil na OU 

- spolupracoval s CPPPaP a CŠPPaP pri dôslednom diagnostikovaní žiakov so ŠVVP, 

pri profesionálnej orientácii končiacich žiakov 

- v oblasti prevencie drogovej závislosti, páchania rôznej trestnej činnosti, záškoláctva a 

šikanovania žiakmi našej školy v úzkej spolupráci s koordinátorkou PPSPJ v mesiaci 

november a apríl   zorganizoval  besedy s príslušníkmi PZ SR (1 spojená 

s videoprojekciou), besedy zároveň boli využité aj na individuálne pohovory so 

žiakmi, u ktorých bolo zistené užívanie drog, resp. páchanie trestnej činnosti 

- v spolupráci s koordinátorkou PPSPJ v mesiaci január  VP sa podieľal   na 

organizovaní besedy pre žiakov II. stupňa na tému Ľudské a detské práva, v mesiaci 

máj  na tému Svetový deň nefajčenia a v mesiaci jún na zorganizovaní športového 

dopoludnia pri príležitosti Svetového dňa boja proti drogám 

- s cieľom čo najefektívnejšieho riešenia záškoláctva VP podľa potreby spolupracoval                                                                                                                                                                              

s pracovníkmi ÚPSVaR Košice IV, do pôsobnosti ktorého patrí väčšina žiakov našej 

školy a Obvodným oddelením PZ Košice – Jazero                          

- monitoroval zmeny v správaní žiakov, v spolupráci s triednymi učiteľmi a vedením 

školy pomáhal riešiť výchovné problémy najmä u žiakov ohrozených sociálno-

patologickými javmi, v prípade potreby zasadala výchovná komisia. 

 

 

 

2. Údaje o počte žiakov školy a školského zariadenia  

 

Štatistické údaje k 30.06.2014 

 Počet všetkých tried spolu :  16  

     A – variant :  15 -      Prípravný roč.: 1 trieda  

                                                                                   -     1.- 4. ročník    : 6 tried 

                                                                                   -     5.- 9. ročník    : 8 tried 

                                            B – variant :   1  

 Počet všetkých žiakov spolu :   127 



                      v A – variante :   118   -   v 1.-4. ročníku   : 50 

                                                                  -   v 5.-9. ročníku   : 83 

                      v B – variante :     9 

 Počet tried prípravného ročníka :     1    v nej počet žiakov    6 

 Počet tried 1. ročníka  :     2 v nej počet žiakov    14 

 Počet žiakov s viacnásobným postihnutím  :  3 

 Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia   :   97 

 Počet rómskych žiakov  :   122 

 Počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  :   92 

 Počet oddelení v ŠKD   :   3       v nich počet žiakov  :   34   

 

 

3. Údaje o úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom 

prijatí na štúdium na strednú školu 

 

V školskom roku 2013/2014 povinnú školskú dochádzku ukončilo 16 žiakov 

- z nich 8 sa hlásilo a bolo prijatých na ďalšie štúdium  v OU na Alejovej ul. v 

Košiciach v študijných odboroch : 

- murár 4 

- obchodná prevádzka  2 

- pekár  1 

             - do praktickej školy bol prijatý  1 žiak z 10. roč. B-var. 

      -     bez pokračovania v ďalšom štúdiu školskú dochádzku dovŕšením fyzického veku 16   

rokov, resp. ukončením povinnej 10 ročnej školskej dochádzky ukončili 8 žiaci z toho :  

v 9. ročníku - 4,   v 8. ročníku - 4. 

            

            

4.  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

Hodnotenie žiakov prípravného a 1. ročníka 

Ročník RKS RGZ SJL MAT VUC PVC HUV VYV TEV Ø roč. 

Prípravný 1,16 1,33 ------- 1,16 1,16 1,33 1,00 1,00 1,00 1,14 

1. ------- ------- 2,12 1,87 1,50 1,12 1,00 1,00 1,00 1,37 

Hodnotenie žiakov 2. - 4. ročníka    A- variant 

 

                   Priemerný prospech podľa predmetov v jednotlivých ročníkoch Ø 

roč. 

Ročník  SJL MAT VUC VLA PVC HUV VYV TEV  

2.  2,00 1,40 1,00 ------- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 

3.  1,80 2,00 1,40 ------- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,31 

4.  1,58 1,75 ------- 1,25 1,08 1,00 1,08 1,00 1,24 

Priemer za jednotlivé predmety 

Ø  1,79 1,71 1,20 1,25 1,02 1,00 1,02 1,00 1,25 



 

Hodnotenie žiakov 5. - 9. ročníka     A- variant 

 

Priemerný prospech podľa predmetov v jednotlivých ročníkoch Ø 

roč. Ročník SJL MAT IFV VLA ETV PVC HUV VYV TEV     

5. 2,25 1,87 1,00 1,75 ---- 1,00 1,00 1,00 1,00     1,35 

6. 1,57 1,85 1,14 1,14 ----- 1,00 1,00 1,00 1,00     1,21 

Priemerný prospech za jednotlivé predmety 

Ø 1,91 1,86 1,07 1,44 ----- 1,00 1,00 1,00 1,00     1,28 

 

Ročník SJL MAT OBN DEJ GEG BIO FYZ CHE PVC HUV VYV TEV IFV SEE 

7. 2,00 1,60 1,00 1,20 1,60 1,60 1,20 ----- 1,00 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 

8. 1,33 1,11 1,00 1,44 1,00 1,33 1,22 ----- 1,11 1,11 1,00 1,00 1,0 1,00 

9. 2,00 1,83 1,16 1,16 1,66 1,16 1,33 2,33 1,00 1,16 1,00 1,00 1,0 1,16 

Priemerný prospech za jednotlivé predmety 

Ø 1,77 1,51 1,05 1,26 1,42 1,36 1,25 2,33 1,03 1,22 1,00 1,00 1,0 1,05 

 

Hodnotenie žiakov vzdelávaných podľa  B- variantu 

 
Ročník Počet žiakov veľmi dobré 

výsledky 

dobré výsledky uspokojivé 

výsledky 

1.,2.,3.,5.,7.,10. 9 5 3 1 

 

 

 Počet prospievajúcich žiakov spolu  : 108  

 Počet neprospievajúcich žiakov spolu :     2 

 Počet neklasifikovaných žiakov spolu :             17 

Dochádzka žiakov a udelené výchovné opatrenia 

 Počet vymeškaných hodín spolu za celý rok :   11 462   priemer na žiaka :    90,25 

 Oproti minulému roku menej o  :      2 158   priemer na žiaka : o 11,39 

 Počet neospravedlnených hodín spolu :      2 146   priemer na žiaka :    16,89 

 Oproti minulému roku viac o   :         686   priemer na žiaka : o   6,00 

 Počet znížených známok zo správania :    stupeň 2   :    1 

                                                                                       stupeň 3   :     1 

                                                                                       stupeň 4   :     0 

 Počet pochvál udelených riaditeľkou školy    :     38 

 Počet pokarhaní udelených riaditeľkou školy :       5 

 

 

5. Počet zamestnancov školy a plnenie kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

 

 Počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ :  

   fyzický stav – 19     prepočítaný stav – 19 

 Počet vychovávateľov v ŠKD  :   3 



 Počet asistentov učiteľa            :   1 

 Počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 0 

 Počet nepedagogických zamestnancov školy  :   

   fyzický stav – 5                      prepočítaný stav – 5 

 

6.  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 Počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 0 

 Počet pedagógov, ktorí absolvovali kontinuálne vzdelávanie : 

- 1 PZ – Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania /aktualizačné 

- 3 PZ – Dramatoterapia v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami /inovačné 

- 1 PZ – Riadenie školy a školského zariadenia /funkčné 

- 2 PZ–Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie I. atestácie pre 

vychovávateľa/aktualizačné 

- 1 PZ - Prípravné atestačné vzdelávanie na získanie II. atestácie /aktualizačné 

- 4 PZ – Aktivizujúce metódy vo výchove /inovačné 

- 2 PZ – Edukačná príprava PZ/OZ na vykonanie II. atestácie/aktualizačné – prihlásené 

- 2 PZ – Bežecké lyžovanie v ŠkVP /aktualizačné – prihlásené 

- 1 PZ – Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove /aktualizačné – prihlásený 

- 1 PZ – ukončila bakalárske štúdium na PdF Prešovskej univerzity v Prešove v externej 

forme štúdia Špeciálnej pedagogiky – Pedagogiky mentálne postihnutých a podala 

prihlášku na magisterské štúdium 

 Počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia : 

- 1 PZ – koordinátorka prevencie – pravidelná účasť na poradách koordinátorov prevencie 

ZŠ a SŠ organizovaných CPPPaP Zuzkin park 10, Košice 

- 1 NPZ – Správa a tvorba registratúry v obci a škole, Novela vyhlášky č.628/2002 Z.z. 

seminár organizovaný RVC Košice 

- 3 PZ – Roadshow Moderný učiteľ 2013 

- 1 PZ – cyklus odborných prednášok v rámci projektu Metodické vedenie Centrom 

špeciálno-pedagogického poradenstva Košice 

- 2 PZ – odborný seminár Kyberšikanovanie – pohľad do digitálneho života slovenských 

detí 

- 1 NPZ – seminár Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy za rok 2013 

a zmeny v účtovníctve verejného sektora od 1.1.2014 

- 1 PZ – odborný seminár  pre RŠ k problematike BOZP v škole a ŠZ, organizovaný OÚ 

Košice, odborom školstva 

- 8 PZ – odborné školenie zamerané na digit. obsah vzdelávania v prostredí Planéty 

vedomostí 

- 1 PZ – medzinárodná vedecká konferencia Osoby so zdravotným znevýhodnením 

v kontexte súčasnej špeciál. pedagogiky a súvzťažných vied v Bratislave 

- 1 PZ – seminár Personalistika a mzdy na prelome rokov organizovaný RVC Košice 

- 1 PZ–informačno-konzultačný seminár Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy 

zamestnancov v školstve v roku 2014 – aplikácia aktuálnej legislatívy v praxi /NÚ CŽV 



- 1 PZ – seminár Vysporiadanie dane z príjmu FO a zo závislej činnosti a vplyv zmien 

zákonov na daň za rok 2013 /RVC Košice 

- 1 PZ – školenie + skúška k nespojitému písmu Comenia Script 

- 1 PZ – seminár Praktická aplikácia zákona o správnom konaní pre vedúcich PZ ZŠ/NÚCŽV 

 

 

7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 Aktivity a podujatia organizované školou v oblasti kultúrno-spoločenskej 

a vzdelávacej, v oblasti tvorivých činností : 

- poznávacie výlety a exkurzie do ZOO, na Vyhliadkovú vežu v Kavečanoch, 

botanickej záhrady, prehliadka historických pamiatok mesta v rámci Dní mesta 

Košice, Košické rozprávkové Vianoce, ulička remesiel 

- návšteva divadelných predstavení v historickej budove ŠD /Luskáčik/, na Malej scéne 

ŠD /Tri prasiatka a vlk Úžerník/v divadle Romathan, v bábkovom divadle /Kozliatka 

a vlk, Čert a Káča/, výchovných koncertov – Bezsvedomie, Tancujeme s 

filharmonikmi 

- besedy -  so spisovateľkou v knižnici KS Iskra pri príležitosti Mesiaca knihy     

            - s príslušníkmi policajného zboru venované predchádzaniu trestnej činnosti, 

záškoláctvu, požívaniu návykových látok, šikanovaniu 

            - k voľbe povolania s výchovným poradcom, zástupcami OU Alejová 6,Košice 

            - spojené s interaktívnymi hrami v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

- pravidelné rozhlasové vysielania riaditeľky školy, tematicky zamerané, 2 krát aj 

s priamou účasťou žiakov 

- pripomenutie vianočných, veľkonočných zvykov a tradícií (Mikuláš, obdarovanie pri 

stromčeku, vynášanie Moreny, karneval,...) 

- aktivity v rámci environmentálnej výchovy – rozhlasové vysielanie Ako pomôcť 

domácim zvieratkám, zber odpadového papiera, návšteva košického útulku pre 

opustené zvieratá, zapojenie do súťaže Ekohra, ktorú vyhlásila spoločnosť LIDL/zber 

PET fliaš/, projektové vyučovanie v rámci Dňa otvorených dverí 

- vedomostné kvízy „Talentárium“ – spoznávanie krajín EÚ, „Trieda proti triede“  

- „Hviezdoslavov Kubín“ , „Slovenský slávik“, výtvarná súťaž O najkrajšiu Valentínku 

– školské kolá 

- Vianočné a Veľkonočné predajné trhy – výstava žiackych výrobkov spojená 

s prezentáciou školy na verejnosti 

- prehliadka dramatizácií rozprávok žiakov košických špeciálnych škôl „Rozprávkové 

jazero“ – 19. ročník, hosťami boli aj účastníci inovačného vzdelávania Dramatoterapia 

vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami 

- 20. ročník športovo-branného preteku KROS´2014 – účasť 48 športovcov zo 6 

špeciálnych škôl  

- zorganizovali sme 3. ročník súťaže „Počítač, môj kamarát“ pre žiakov špeciálnych 

základných škôl, zameranú na overenie digitálnych kompetencií 

- Turnaj unifikovaných družstiev vo futbale v rámci Európskeho futbalového týždňa  

 



 Súťaže, do ktorých sa škola zapojila v priebehu školského roka : 

Podujatie – mestské, krajské kolo Miesto konania/Organizátor Umiestnenie 
Beh o pohár starostu MČ KE Západ ŠG Trieda SNP 104,Košice 2x2.m,1x3.m. 

Atletický štvorboj ŠZŠ Inžinierska 1x1.m.,2x2.m.,2x3.m. 

Futbalový turnaj O pohár RŠ ŠZŠ Inžinierska 1x1.m. 

Slovenský slávik ŠZŠ Odborárska Košice 2x1.m., 1x3.m. 

Hviezdoslavov Kubín ŠZŠ Inžinierska 2x1.m.,3x2.m. 

Deň 112 očami detí-výtvar.súťaž OÚ KE,odbor krízového riadenia 1 ocenená 

Turnaj v prehadzovanej ŠZŠ Odborárska 1x3.m. 
EFW´2014-turnaj v unifikovanom 

futbale 
ŠTUMP,ŠZŠ Rovníková 11 

KE 

1x1.m.,1x3.m. 

KROS –šport.bran.pretek ŠZŠ Rovníková 2x1.m,2x2.m. 

TalentShow –kategória spev KS Jazero/MČ KE-N.jazerom 1x účasť 

Kde bolo,tam bolo-výtv.súťaž SŠ Opatovská cesta 97 KE 1x2.m. 

Rozprávkové Jazero - prehliadka 

dramatizácií rozprávok 

ŠZŠ Rovníková 11,KE 3 predstavenia 

O pohár M.Záhradníka- športová 

a výtvarná súťaž 
SŠ Alejová 6,KE  

Vianočný stolnotenisový turnaj ŠZŠ Vojenská 3x2.m. 

Vianočný turnaj v unifikovanom 

futbale 

STC Arena Púchov/SHŠO účasť 

Vybíjaná žiačok ŠZŠ SŠI Spišské Vlachy 1x2.m. 
Futbalový turnaj žiakov 7.-9.roč. ZŠ ŠK pri MČ KE N.jazerom 4. miesto 

Tvorivá dielňa SŠ Moldava n.Bodvou účasť 2 žiakov 

Gaňova Tarnava –  

recit. súťaž – krajské kolo 

výtvar.súťaž-krajské kolo 

SŠ J.Fabiniho, Spišská Nová 

Ves 

1x1.m.,2x3.m. 

 

1 ocenená 

Počítač, môj kamarát-krajské kolo ŠZŠ Rovníková 1x3.m. 

Vernisáž výtvarných prác KS Iskra/MČ Košice-N.jazerom 1x1.m.,1x2.m.,1x3.m. 

Spievanky, spievanky SŠI Spišské Vlachy 1x1.m.  

Kapušanské športové a kultúrne 

slávnosti- futbalový turnaj 

Mestský štadión/ŠZŠ s MŠ 

Veľké Kapušany 

1x2.m. 

Podujatie – celoslovenské kolo Miesto konania/Organizátor Umiestnenie 

Majstrovstvá SR športovcov so 

zdravotným znevýhodnením 

Štadión TU Košice/SZŠMP, 

SZTPŠ, SNSŠS 

2x2.m.,1x3.m. 

6x účasť 

Preteky v plávaní športovcov so 

zdravotným znevýhodnením 

Krytá plaváreň Svit/SZTPŠ a 

CŠTPM 

2x2.m. 

Gaňova Tarnava  - recitač. Súťaž SŠ J.Fabiniho, Spišská Nová Ves 1x1.m. 

Červené stužky-výtvarná súťaž MŠVVaŠ SR,mesto Žilina,G 

sv.Františka z Assisi Žilina 
1x3.m. 

Mesiac detskej tvorby 

(15.roč.výtvarnej súťaž) 

SPP,OZ Korytnačky, 

Slov.paral.výbor,časopis Fifík 
 

zaslaných 9 prác 

Výtvarný salón ZPMP´2014 DSS Hestia Pezinok 1 ocenený žiak 

Najlepšia protidrogová nástenka ÚVZ SR účasť 

Zelený svet - medzin.súťaž 

výtvar.tvorivosti detí a mládeže 

Slov.agentúra život.prostredia,Banská 

Bystrica 
účasť 5 žiakov 

 

 

 



8. Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 

-  „Hurábanka“- pokračovanie grantového programu BUS školským projektom 

(„Rozvoj zručností pre nezávislý život) zameraným na ekonomicky znevýhodnené 

skupiny obyvateľstva a deti z detských domovov, jeho cieľom je  naučiť  žiakov sporiť 

a účelne vedieť svoje úspory využiť 

-  „Zober loptu, nie drogy“ – futsalová liga žiakov košických základných škôl, projekt 

zameraný na prevenciu proti užívaniu návykových látok detí a mladých ľudí 

efektívnym využitím voľného času a turnaj Prehadzovaná Košice 

- Projekty hnutia Special Olympics –  športové súťaže - Vianočný turnaj 

v unifikovanom futbale v Púchove, Európsky futbalový týždeň 

- školský projekt žiakov I. stupňa – zameraný na rozvoj prosociálnej a komunikatívnej 

osobnosti - „Štyri ročné obdobia“ – prelína sa celým výchovno-vzdelávacím 

procesom, „Deň s rozprávkou“ a „Moja kamarátka knižka“- školské projekty 

podporujúce rozvoj kľúčových kompetencií žiakov so ŠVVP, s dôrazom na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti  

      - „Rozprávkové jazero“- do 19.roč.sa zapojilo 41 účinkujúcich z 5 škôl Košického 

a Prešovského kraja  

       -    4. ročník československého projektu „Záložka do knihy spája školy“ na tému: 

Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu- formou výmeny záložiek, ktoré žiaci 

vytvorili sme nadviazali kontakty s partnerskou školou – ŠZŠI Úzka ul.2, Prievidza, deviataci 

si vymenili aj listy, pedagógovia absolvovali výmenné návštevy oboch škôl v srdečnej 

atmosfére, spojené s výmenou skúseností  

       -    7. ročník kampane „Červené stužky“- realizácia prednášky o HIV/AIDS, účasť    

            v celoslovenskej výtvarnej súťaži, nosenie červených stužiek, účasť v celoslovenskej  

            súťaži Živá červená stužka 

- „Veselé zúbky“ – vzdelávací projekt spoločnosti „dm drogerie“, určený žiakom I.st. 

- „Detský čin roka 2013“ – žiaci sa zapojili do detskej poroty 13. ročníka projektu 

a hlasovaním podporili dobré skutky svojich rovesníkov 

       -    Národné projekty „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“,  

            „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí“- národný projekt realizuje VÚDPaP Bratislava 

pod záštitou MŠVVaŠ SR určený výchovným poradcom a koordinátorom prevencie, 

„Aktivizujúce metódy vo výchove“ - škola sa zapojila do úvodnej evaluačnej fázy projektu 

- projekt „iPads pre učiteľov špeciálnych škôl“ spoločnosti iStores – 2 PZ absolvovali 

školenia a semináre zamerané na prácu s dotykovými tabletmi a využitie aplikácií v 

edukácii 

 

 

 

 

 



9. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Škola sídli v Mestskej časti Košice – Nad jazerom v priestoroch bývalej materskej školy.  

Budovu školy tvoria 4 pavilóny- 2 prízemné a 2 jednoposchodové, prepojené sú spojovacou 

chodbou. Škola je napojená na mestské inžinierske siete, je vybavená meračmi na odber tepla, 

úžitkovej vody, elektrickej energie. Opatrenia na šetrenie tepelnou energiou sa prejavili 

v zníženej spotrebe tepla, v rámci modernizácie budovy a zlepšenia pracovných podmienok 

boli ukončené maliarske práce v interiéroch, vďaka tvorivosti zamestnancov aj efektná 

výzdoba chodieb. Výchovno-vzdelávací proces realizujeme v 15 učebniach, v ktorých je 

postupne menený školský nábytok za nový. V pavilóne B bola vymenená poškodená 

podlahová krytina v triedach a na chodbách, tiež v zborovni a v učebni IKT . Škola  zriadila 

herňu, využívanú  žiakmi I. stupňa, deťmi zo ŠKD a záujmových útvarov. Ďalšie priestory 

využívané v edukačnom procese – učebňa IKT s novými 21 počítačmi s pripojením na 

internet a 2 interaktívnymi tabuľami, školská dielňa na prácu s drevom, cvičná kuchynka /s 

novou kuchynskou linkou a doplneným vybavením/ krajčírska dielňa. Škola disponuje 5 

kabinetmi, 3 kanceláriami, dielňou pre údržbára, 7 ďalšími miestnosťami. Kabinetné zbierky 

učebných pomôcok sú postupne pravidelne dopĺňané zakúpením nových, resp. svojpomocne 

(oceniť treba aktivitu a tvorivosť pedagógov). Žiaci aj vyučujúci si už zvykli na pravidelné 

vysielanie školského rozhlasu –  svojim vystúpením sa doň zapojili aj samotní žiaci. 

Po skončení vyučovania pokračuje výchovným pôsobením a pestrou ponukou podujatí 

školský klub detí – v šk. roku 2013/2014 ho navštevovalo 34 detí v 3 oddeleniach. 

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy zabezpečuje výdajná školská jedáleň – dovážaním 

obedov zo ŠJ z OA na Polárnej ulici. Vyzdvihnúť treba dobrú spoluprácu s vedúcou ŠJ. Od 

roku 2012 má škola k dispozícii služobný automobil – využívaný predovšetkým na dovoz 

obedov a prepravu žiakov na súťaže a podujatia mimo mesta.  

Areál školy tvorí pomerne veľká trávnatá plocha, využívaná na hodiny telesnej výchovy, na 

športové aktivity, na oddych počas veľkých prestávok, či v ŠKD. Betónová plocha medzi 

pavilónmi A a C slúži na hromadné nástupy, v letných mesiacoch na školské podujatia. 

Budovu školy lemujú kvetinové záhony, o ktoré sa vzorne starajú samotní žiaci pod vedením 

vyučujúcich počas celého roka a ktoré na prvý pohľad zakrývajú zničenú fasádu budovy. 

Asfaltová plocha vedľa budovy, využívaná žiakmi ale aj deťmi a mládežou z okolitých 

obytných domov na loptové hry, korčuľovanie, kolobežkovanie, je v nevyhovujúcom stave. 

Átrium – otvorený priestor medzi 2 pavilónmi, nazývaný aj Ekotrieda, je využívaný v rámci 

VVP na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, vecného učenia, vlastivedy 

a mimo vyučovania v ŠKD. 

 

 

10. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej      činnosti školy 

Špeciálna základná škola – Rovníková 11 v Košiciach je štátna rozpočtová organizácia 

s právnou subjektivitou. Pôsobí v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 

Hospodárenie školy sa riadi zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní 



základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Škola je klientom Štátnej pokladnice 

v zmysle zákona č.291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu – normatívne vo výške 477 278,00 €, 

čerpané na 93,71%, nenormatívne vo výške 13 084,00 €, čerpané na 99,99%, 

mimorozpočtové – vo výške 204,00 €, čerpané na 100 %.  

 V zmysle zákona č.544/2010 o dotáciách : 

 – na plnenie školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením boli využité 

dotácie vo výške :   3 054,40 € 

- na podporu k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením boli využité 

dotácie vo výške :        8 420,30 € 

 Občianske združenie ŠTUMP so sídlom na Rovníkovej č.11 v Košiciach od roku 2005 

podporuje výchovu, vzdelávanie a mimoškolské aktivity hendikepovaných detí 

a mládeže. Aj v tomto školskom roku poskytlo finančné prostriedky na zabezpečenie 

väčšiny kultúrno-spoločenských a športových podujatí organizovaných v rámci školy, 

mesta, kraja, či s celoslovenskou pôsobnosťou  (cestovné náklady pre súťažiacich, 

občerstvenie, nákup vecných cien), na zabezpečenie činnosti záujmových útvarov.  

 Prehľad o výsledkoch hospodárenia v roku 2013 prikladáme v prílohe. 

 

11. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

-  upevnenie pozitívnej pracovnej klímy, medziľudských vzťahov 

- zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu využitím netradičných metód a foriem 

práce a moderných didaktických prostriedkov – rozvoj kľúčových kompetencií 

prostredníctvom zážitkových foriem edukácie, zapájania sa do projektového vyučovania, 

vychádzky, exkurzie, dramatická výchova vo vyučovaní, aplikácia interaktívnych prvkov 

vzdelávania  

-  v rámci školskej reformy - tvorba ŠkVP – rozšírenie obsahu vzdelávania pre 9. ročník A, 

 B- variantu 

- vypracovanie TVVP v jednotlivých vyučovacích predmetoch a IVVP pre žiakov B-var. 

-  prehĺbenie kompetencií metodických orgánov 

- rozvíjanie digitálnych kompetencií pedagógov a žiakov 

- správa webovej stránky školy 

- projektové vyučovanie zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti a podporu vzdelanostnej 

úrovne marginalizovanej rómskej komunity  

- dôsledné plnenie interných predpisov a využitie všetkých dostupných prostriedkov na 

zabezpečenie pravidelnej školskej dochádzky žiakov, zlepšenie spolupráce s rodičmi a tiež 

orgánmi štátnej správy 

- prierezové témy prelínajúce sa celým edukačným procesom zapracované do obsahu 

vzdelávania v jednotlivých predmetoch, podporujúce výchovné pôsobenie na žiakov 

Tieto ciele sa podarilo v školskom roku splniť. 

 



 

12. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky  

 

Silné stránky školy Slabé stránky školy 

 pozitívna pracovná klíma, 

nadštandardné vzťahy medzi 

zamestnancami 

 100%-ná kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov školy, 

vysoké pracovné nasadenie 

 profesionálna orientácia, 

systematické pôsobenie na 

rozhodnutie žiakov pokračovať 

v štúdiu na OU 

 zvyšovanie úrovne edukačného 

procesu zavádzaním inovatívnych 

metód a foriem práce – projektové 

vyučovanie, dramatická výchova, 

zážitkové učenie, tvorba a využitie 

interaktívnych úloh, cvičení a testov 

s využitím IKT a moderných 

didaktických prostriedkov 

 systematická výchovná práca v rámci 

environmentálnej výchovy, výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu, 

primárnej prevencie rizikového 

správania 

 iniciatíva pri tvorbe didaktických 

materiálov a učebných pomôcok zo 

strany vyučujúcich  

 účasť a úspechy v súťažiach na rôznej 

úrovni – od školských kôl po  

podujatia celoslovenského 

charakteru, resp. s medzinárodnou 

účasťou 

 zvyšovanie úrovne digitálnych 

zručností pedagógov i žiakov, 

sprístupnenie počítačovej učebne 

a internetového pripojenia aj v čase 

mimoškolskej činnosti 

 činnosť záujmových útvarov, podpora 

individuálnych záujmov a schopností 

žiakov 

 pretrvávajúca slabá spolupráca časti 

rodičov so školou  

 migrácia predovšetkým rómskych 

rodín, vycestovanie do zahraničia 

 dlhodobá neprítomnosť v škole 

z dôvodu záškoláctva u niektorých 

žiakov 

 chýbajúca telocvičňa, resp. športové 

ihrisko na zabezpečenie povinnej 

telesnej výchovy, tréningovej 

prípravy a pohybovej výchovy mimo 

vyučovania (žiaci, vyučujúci, tréneri 

pociťujú najmä v zimnom období 

a pri nepriaznivom počasí) 

Príležitosti Ohrozenia 

 vytvorenie, resp. aktualizácia  

školského vzdelávacieho programu 

v rámci školskej reformy 

 ďalšie vzdelávanie pedagógov 

 sociálne znevýhodnené prostredie, 

v ktorom vyrastá väčšina žiakov  

 vplyvy rovesníckych skupín na 

správanie detí so zníženými 



v rámci profesijného rozvoja, 

motivácia ku kariérnemu rastu 

 nové formy spolupráce školy 

s rodičmi žiakov 

 zapájanie školy do národných 

projektov 

 prezentácia školy na verejnosti 

/webová stránka školy/ 

 spolupráca a dobrovoľnícka činnosť 

v občianskom združení ŠTUMP 

 debyrokratizácia školstva 

 

rozumovými schopnosťami 

  prijímanie žiakov so ŠVVP s ľahkým 

stupňom MP do základnej školy 

 vandalizmus a  „návštevy neželaných 

hostí“  

 

 

     13.   Ďalšie informácie o škole 

 Školský klub detí – 3 oddelenia navštevovalo pravidelne 34 detí, činnosť zameraná: 

- v oblasti vzdelávania – na upevňovanie učiva, čítanie s porozumením, rozvoj slovnej 

zásoby, plynulé čítanie s využitím netradičných foriem a metód / didaktické hry, 

dramatizácia, improvizácia, riadený rozhovor, a pod./ 

- v oblasti výchovy - odpočinková, relaxačná časť - cieľom bolo odstránenie únavy po 

vyučovaní a relaxácia detí. Využívané boli rozprávky, relaxačná hudba, spoločenské 

hry, omaľovánky, detské časopisy. Rekreačná činnosť bola zameraná na pohybové 

aktivity, vychádzky, športové popoludnia, kolektívne hry. 

Akcie : minimaratón, koliesková súťaž, turistické vychádzky, súťažno-športové 

popoludnia.  

                         - spoločenskovedná časť - cieľom bolo naučiť deti základným hygienickým 

návykom a samoobslužným činnostiam, oboznámiť s významnými výročiami, sviatkami 

a tradíciami.  

Akcie : Čarovné slová – film a aktivačné hry, Hygiena a zdravie – kvíz, Šikanovanie – 

modelové situácie, Poznáš svoje mesto? – súťaž, Prvá pomoc – beseda a modelové situácie, 

Práva a povinnosti dieťaťa – beseda, Spolužitie bez násilia – hry na riešenie konfliktov, 

Prevencia drogových závislostí – beseda, Kto vie, odpovie – zábavný kvíz,  Prevencia proti 

infekčným chorobám, Keď raz budem mamou-otcom – riadený rozhovor, modelové situácie.  

                        - dopravná výchova- cieľom bolo oboznámiť deti s pravidlami cestnej 

premávky, slušným správaním vo verejných dopravných prostriedkoch a upozorňovať na 

hroziace nebezpečenstvo pri hrách na ulici a v blízkosti ciest.  

Akcie : Bezpečne do školy-domov – modelové situácie, koliesková súťaž – bezpečné 

bicyklovanie, Vychádzky na križovatky v okolí školy – pozorovanie chodcov, vysvetľovanie. 

                        - prírodovedná  a environmentálna časť - cieľom bolo získavať a prehlbovať 

poznatky o prírode, ochrane životného prostredia, citlivom prístupe k zvieratám a živočíchom.  

Akcie : Zber prírodnín, Kŕmenie kačíc a labutí – vychádzky, Deň Zeme – výsadba kvetov, 

Eko – hry, zber papiera, starostlivosť o školský areál, hrabanie lístia, starostlivosť o kvety.   

                         - pracovno – technická a estetická časť - cieľom bolo rozvíjať nadanie 

a estetické cítenie detí s dôrazom na rozvoj jemnej motoriky a rozvoj zručnosti.  



Akcie: Ilustrácie rozprávok, zhotovovanie masiek na karneval, Moja mama - kresba na asfalt, 

zhotovovanie výrobkov na vianočnú a veľkonočnú výstavku, príprava jednoduchých jedál 

v rámci zdravej výživy.  

                           - hudobná výchova- cieľom bol nácvik hudobno-pohybových hier, piesní, 

počúvanie a poznávanie rôznych hudobných žánrov, pomoc učiteľom pri nácviku programov, 

súťaží, vystúpení.  

 Práca v záujmových útvaroch: 

- hlavným cieľom bolo zabezpečiť zmysluplné a efektívne využitie voľného času detí  

- pôsobiť preventívne proti sociálno-patologickým javom  

- v školskom roku 2013/2014 škola prostredníctvom vzdelávacích poukazov 

zabezpečila činnosť 8 záujmových útvarov, v ktorých pracovalo spolu 96 žiakov 

 

Názov záujmového útvaru Meno vedúceho 

Kvarteto Mgr. Mária Valentová-Petkovova 

Dramatický krúžok PaedDr. Gabriela Lešková 

Zábavníček Mgr. Erika Hricová 

Krúžok hier PaedDr. Júlia Fujdalová 

Športový krúžok Mgr. Viktor Kľujko 

Počítačový krúžok Ing. Ján Helcmanovský 

Mixáčik Mgr. Eva Urbanová 

Športové hry Miroslav Vasiľ 

 

- výsledky pravidelnej mimoškolskej činnosti sa v priebehu školského roka odrazili vo 

vzornej a úspešnej reprezentácii žiakov v spomínaných súťažných podujatiach, 

prehliadkach, výstavách žiackych prác 

- mimoškolská činnosť je zároveň najefektívnejšou formou primárnej prevencie 

sociálno-patologických javov, ktorými sú dievčatá a chlapci ohrození (šikanovanie, 

užívanie návykových látok, „gamblerstvo“,...) 

 

 Škola tradične na veľmi dobrej úrovni spolupracuje : 

-  so zriaďovateľom Okresným úradom Košice, odborom školstva – na úrovni 

ekonomickej, odborno-metodickej, pri činnosti rady školy, pri zabezpečení 

vzdelávania pedagógov, organizovaní odborných seminárov, kurzov 

- s CPPPaP a CŠPPaP – pri dôkladnej diagnostike, kontrolných vyšetreniach žiakov, 

pri profesionálnej orientácii, pri riešení výchovných problémov, spolupráci 

s výchovným poradcom, pri vzdelávaní pedagógov 

- s MMK, ÚPSVaR – pri zabezpečovaní pravidelnej školskej dochádzky žiakov, pri 

zabezpečení dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom a ku školským 

povinnostiam detí ohrozených sociálnym vylúčením 

- s MÚ MZ pri MČ Košice-Nad jazerom – mimoriadne bohatá spolupráca - pri 

zabezpečení a účasti na podujatiach organizovaných školou/multifunkčné ihrisko na 

futbalový turnaj, priestory KS Jazero na Rozprávkové jazero, spolupráca s KS Iskra/, 

podujatiach organizovaných kultúrnou a športovou komisiou MZ /súťaže, vernisáže, 



besedy, kultúrne vystúpenia našich žiakov/ vrátane tradičného oceňovania pedagógov 

pri príležitosti Dňa učiteľov, novoročné stretnutie RŠ so starostkou 

- so Správou mestskej zelene v Košiciach – umožnili využívať pravidelne žiakom na 

hodinách TEV a pri činnosti Športového krúžku multifunkčné ihrisko za Poliklinikou 

Nad jazerom 

- s ďalšími špeciálnymi, základnými (ZŠ Valaliky), strednými (Gymnázium 

Šrobárova, SPŠ Komenského) školami v meste a kraji – pri organizovaní a účasti na 

mnohých podujatiach, koledy pri stromčeku a darčeky od študentov pre mladších 

žiakov 

- so Slovenským hnutím špeciálnych olympiád v Bratislave – dobrovoľnícka činnosť 

pedagógov v hnutí, účasť na celoslovenských športových podujatiach,  či vzdelávanie 

dobrovoľníkov v oblasti práce s mentálne postihnutými športovcami, v oblasti 

unifikovaného športu 

- s občianskym združením ŠTUMP – bez dobrovoľníckej činnosti členov a finančnej 

pomoci ktorého by nebolo možné zúčastniť sa, resp. pripraviť väčšinu aktivít na 

zodpovedajúcej úrovni 

- s Radou školy – pri riešení aktuálnych problémov súvisiacich so zabezpečením 

výchovno-vzdelávacieho procesu 

- s Obchodnou akadémiou na Polárnej ul. v Košiciach – pri zabezpečovaní stravy 

- so SPŠ strojníckou, Komenského 2 v Košiciach – partnerstvo v unifikovaných 

športoch 

- s knižnicou pre deti a mládež na Družicovej ul. v Košiciach a v KS Iskra – pri 

pravidelných návštevách žiakov tematicky orientovaných, pri organizácii besied 

- s OO Policajného zboru, s mestskou políciou – pri preventívnej činnosti, 

organizovaní besied, pri riešení priestupkovej činnosti a zabezpečovaní povinnej 

školskej dochádzky 

- so Slovenským zväzom zdravotne postihnutých (Okresná rada Košice-mesto) – pri 

organizovaní vianočnej a veľkonočnej predajnej výstavy žiackych výrobkov, letného 

tábora 

- s firmou Labaš, s.r.o.- darovala sladkosti do mikulášskych balíčkov a ako ocenenie do 

školských súťaží 

Celoročná namáhavá práca všetkých zamestnancov školy sa odráža v dosiahnutých 

výsledkoch a prispieva k viac-menej k  úspešnému začleneniu sa do spoločnosti, k 

výchove a vzdelávaniu dievčat a chlapcov navštevujúcich našu školu. 

 

 

Správa bola prerokovaná - na zasadnutí pedagogickej rady dňa: 11.09.2014 

   - na zasadnutí rady školy dňa: 28.10.2014. 

 

 

 

V Košiciach  28.10.2014    Vypracovala : Mgr. Jana Valenčáková 

                       







 















 


