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1. Základné identifikačné údaje o škole            

 

a) Vedúci zamestnanci školy s určením funkcie: 

- Valenčáková Jana, Mgr.   riaditeľka školy 

- Špaková Zuzana, Mgr.    zástupkyňa riaditeľky školy 

- Dzurňáková Oľga    zodpovedná vychovávateľka v ŠKD 

- Martinčková Lucia, Ing.   hospodárka školy, ekonómka 

                                                                             

 

b) Rada školy pri ŠZŠ, Rovníková 11, Košice – počet členov rady školy – 11, od 

24.10.2019 v zložení: 

2 zástupcovia pedagogických zamestnancov: Michal Jano, DiS 

       Mgr. Ildikó Tomičová 

1 zástupca nepedagogických zamestnancov:  Ing. Lucia Martinčková 

4 zástupcovia zriaďovateľa:    Mgr. Viktória Rozsypalová 

       Ing. Martina Gomolčáková 

       Ľudmila Lenártová 

       Ing. Ján Bodnár 

4 zástupcovia rodičov:    Mária Gézová, rod.Mirgová 

       Marcela Zupková 

       Juraj Mižigár 

       Richard Horváth. 

Zmena v zložení rady školy – Mgr. Eva Urbanová a Mgr. Erika Hricová (zastupujúce PZ) dňa 

30.08.2019 písomne oznámili riaditeľke školy, že sa vzdávajú členstva v rade školy. Podľa 

Názov školy:      Špeciálna základná škola    

 

 

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

Telefón:              0911 380 241 – RŠ                                    0911 373 221 - ZRŠ 

Fax:                     zrušený 

E-mail:                rovnikova@centrum.sk 

Web:                   www.szsrovnikova.sk 

 

Zriaďovateľ školy:      Okresný úrad Košice 

Adresa zriaďovateľa:  Komenského 52, 041 26 Košice 

Telefón:                       055/7245442                                     Fax:  055/7245437 

Web:                            www.minv.sk 



vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov 

školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a v súlade 

so Štatútom rady školy zo dňa 08.04.2016, ich kooptovaním nahradili Michal Jano, DiS 

a Mgr. Ildikó Tomičová. Na zasadnutí RŠ dňa 24.10.2019 členovia zvolili za predsedu RŠ 

Michala Jana a za podpredsedu RŠ Ildikó Tomičovú. 

Členovia rady školy sa v školskom roku 2019/2020 stretli na 2 riadnych zasadnutiach 

v dňoch: 24.10.2019 a 22.01.2020. 

Program jednotlivých zasadnutí tvorili: 

 - prerokovanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu na šk. rok 

2019/2020 

- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a ŠZ za 

školský rok 2018/2019 

- informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení 

výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2019/2020 ,  

- spolupráca rady školy s rodičmi, občianskym združením ŠTUMP, miestnymi organizáciami, 

miestnou samosprávou, OZ a NO a informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Program z ďalších zasadnutí, plánovaných v mesiacoch marec a jún 2020 bol presunutý na 

ďalšie zasadnutie (návrhy na počty prijímaných žiakov, správa o výsledkoch hospodárenia 

za kalendárny rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020, hodnotenie činnosti rady školy za 

školský rok 2019/2020, návrh plánu činnosti rady školy na školský rok 2020/21, 

vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy za šk. rok 2019/2020). 

 

Na základe výzvy zriaďovateľa zorganizovala riaditeľka školy voľby do rady školy na 

funkčné obdobie 2020 – 2024. Pôvodný termín volieb zástupcov z radov pedagogických 

zamestnancov a nepedagogických zamestnancov bol z 31.03.2020 preložený z dôvodu 

obmedzení v čase mimoriadneho stavu na termín 05.05.2020. Voľby sa uskutočnili za 

prísneho dodržiavania bezpečnostných opatrení. Voľby zástupcov rodičov žiakov sa 

vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti s opatreniami na zabezpečenie prevencie pred 

šírením ochorenia COVID-19 konali dňa 07.09.2020. Na základe výsledkov volieb bola 

zriadená zriaďovateľom Rada školy pri ŠZŠ Rovníková 11, Košice dňom podpisu zápisnice 

z ustanovujúceho zasadnutia rady školy: 18.10.2020  v zložení 11 členov:  

• 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov 

Michal Jano, DiS   predseda rady školy 

Mgr. Ildikó Tomičová  podpredseda rady školy 

• 1 zástupca nepedagogických zamestnancov  Ing. Lucia Martinčková 

• 4 zástupcovia zriaďovateľa     

Jarmila Kliková 

  Ing. Martina Vacková, PhD.,MBA 

  Ing. Miriam Kicová 

  RNDr. MartinKotlár, PhD., MBA, LLM, MSc. 

• 4 zástupcovia rodičov žiakov 

  Alžbeta Gažiová                                        Kristína Turtáková 

  Silvia Horváthová                                      Pavol Adam. 

 



V školskom roku 2019/2020 sa konalo aj výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 

ŠZŠ Rovníková 11, Košice. Vyhlásené bolo 28.05.2020 a konalo sa 22.07.2020. Výberovou 

komisiou bola rada školy. Na základe výsledkov výberového konania bola menovaná 

zriaďovateľom do funkcie riaditeľky školy na 5 ročné funkčné obdobie, od 01.08.2020 Mgr. 

Jana Valenčáková. 

 

c) Poradné orgány riaditeľa školy: 

 

*Pracovná porada 

 – zasadala pravidelne raz mesačne 

 - zaoberala sa operatívnymi úlohami vyplývajúcimi z plánu práce školy, 

otázkami materiálno-technického a organizačného zabezpečenia prevádzky 

školy a výchovno-vzdelávacieho procesu 

*Pedagogická rada – sa na 4 riadnych zasadnutiach zamerala na: 

- pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2019/2020 

- plán práce školy a jednotlivých úsekov 

- prípravu a organizáciu pedagogického dňa a slávnostných zasadnutí PR 

- hodnotenie činnosti pedagogických zamestnancov 

- výsledky hodnotenia a klasifikácie prospechu, správania a  dochádzky žiakov 

- výchovnú činnosť v ŠKD 

- profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov 

- zvyšovanie právneho vedomia pedagógov, aktuálnu legislatívu 

- zovšeobecnenie poznatkov z vnútroškolskej kontroly 

- úlohy v rámci BOZP 

                               - na  3 mimoriadnych zasadnutiach sa venovala 

prerokovaniu návrhov na prijatie žiakov na vzdelávanie do ŠZŠ 

 

*Metodické orgány: 

o  metodické združenie – 5 členovia (učitelia 1. stupňa, asistent učiteľa) 

                                   - vedúca MZ – PaedDr. Júlia Fujdalová 

o  predmetová komisia – 9 členov (učitelia 2. stupňa) 

- vedúca PK – Mgr. Magdaléna Koniarová 

o  metodické združenie pri ŠKD – 3 členovia 

    - vedúca MZ pri ŠKD Ľubica Nagyová 

Metodické orgány zamerali svoju činnosť na: 

➢ v oblasti riadenia 

- zasadnutia MO – 4 krát v školskom roku 

- spolupráca s vedením školy – priebežne, podľa potreby 

- organizácia výchovno-vzdelávacích aktivít – 1 krát mesačne 

- kontrolná činnosť   - priebežne, hodnotiaca činnosť – štvrťročne 

- príprava a realizácia pedagogických dní – uskutočnil sa 1 PD, plánovaný PD v jarnom 

termíne sa kvôli pandémii koronavírusu a opatreniam na zabránenie šírenia ochorenia 

neuskutočnil  



  - 15.11.2019 – sa v priestoroch školy uskutočnilo v rámci PD v spolupráci 

s NO Indícia školenie v rozsahu 5 hodín k nespojitému písmu Comenia Script. Lektorom 

bola Mgr. Andrea Cinegová z CZŠ Narnia. Okrem 11 učiteľov z našej školy sa školenia 

zúčastnili aj individuálni záujemcovia z košického kraja.  

Súčasne sa konal Deň otvorených dverí. Návštevníci z radov rodičov, PZ zo ŠMŠ Ľudová 

Košice, OZ Aj ty môžeš rozumieť, zástupca CŠPPP, Bocatiova, Košice, starostka MČ Košice- 

Nad jazerom, či zástupca zriaďovateľa – Ing. Javorka, CSc., vedúci odboru školstva OÚ 

Košice – sa mali možnosť oboznámiť so skúsenosťami našich zamestnancov z výchovy 

a vzdelávania žiakov nielen s mentálnym, ale viacnásobným postihnutím. Našu školu  

niekoľko rokov navštevujú žiaci so sluchovým hendikepom. Prehliadku priestorov školy 

doplnila  výstava dokumentujúca mimoriadne úspešnú reprezentáciu športovcov (3 atlétky 

a trénerka z našej školy) na Svetových letných hrách Special Olympics, ktoré sa 

konali v marci 2019 v Abú Dhabí. 

➢ v oblasti vzdelávania a tvorivej činnosti 

- tvorba a aktualizácia ŠkVP, aktuálna legislatíva, pedagogická a ďalšia dokumentácia školy 

- práca s IKT, virtuálna knižnica, tvorba interaktívnych úloh v programoch Alf, Active 

Inspire, animačnom programe, práca s interaktívnou tabuľou, dotykovými tabletmi, tvorba 

výučbových prezentácií, využívanie digitálneho obsahu vzdelávania na portáli Kozmix.sk, 

práca s portálmi: www.ucimenadialku.sk, www.viki.iedu.sk, www.zborovna.sk, 

www.skolskyportal.sk, www.statpedu.sk, https://mpc-edu.sk/, www.HybSaDoma.sk, 

www.didakta.sk, www.pinfhry.sk 

- individuálne štúdium odbornej pedagogickej literatúry 

- účasť na vzdelávacích podujatiach (konferencie, semináre, školenia, webináre), zbieranie 

skúseností z dištančného vzdelávania žiakov, najmä v čase pandémie koronavírusu. 

- tvorba PL a ďalšieho učebného materiálu pre žiakov počas dištančného vzdelávania 

➢ v oblasti spolupráce 

- s vedením školy, radou školy, koordinátormi pre výchovu a vzdelávanie, s výchovným 

poradcom, s občianskym združením ŠTUMP, SCVČ Filia Košice, s orgánmi miestnej správy 

 

*Výchovný poradca - Činnosť a úlohy  sa riadili ročným plánom práce výchovného 

poradenstva, ktorý bezprostredne nadväzoval na plán práce školy, stále úlohy výchovnej 

poradkyne a aktuálne potreby školy, so zameraním na 

1. Prácu so žiakmi: využívali sme učebné témy pre profesijnú orientáciu žiakov a pre 

usmerňovanie ich profesijných záujmov, podporovali sme rozvoj finančnej gramotnosti 

u žiakov prostredníctvom zisťovania výdavkov spojených so štúdiom na SŠ, podporovali  

rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov s vyhľadávaním informácií o odboroch a možnostiach 

ich uplatnenia, realizovali sa kolektívne a individuálne pohovory pri voľbe povolania. 

2. Koordináciu práce VP s triednymi učiteľmi: zabezpečili sme psychologické 

a špeciálnopedagogické vyšetrenia žiakov, venovali pozornosť pri voľbe povolania – rozvoj 

študijno-profesijných záujmov, poskytovali  informácie z porád VP. 

3. Spoluprácu s rodičmi: informovali sme rodičov o možnostiach štúdia, spolupracovali 

s rodičmi žiakov doporučených na psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie. 

http://www.viki.iedu.sk/
http://www.zborovna.sk/
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4. Ostatné úlohy: konzultácie s rodičmi a žiakmi, spolupráca a korešpondencia s ORPZ, MP, 

ÚPSVaR, CŠPP, CPPPaP, účasť na podujatiach CŠPP a CPPPaP, organizovanie stretnutí so 

žiakmi na tému proforientácia, evidencia žiakov – Proforient. 

V školskom roku 2019/2020 bola činnosť výchovného poradenstva zameraná na 

profesionálnu prípravu žiakov, prevenciu problémového a delikventného správania ako aj 

spoluprácu s CPPPaP a CŠPP.  

Na úseku výchovného poradenstva boli výchovnou poradkyňou zabezpečené: 

- psychologické vyšetrenia novoprijatých žiakov v počte -3 ,  

- špeciálno – pedagogické vyšetrenia novoprijatých žiakov v počte –3 , 

- psychologické vyšetrenia ( rediagnostika) v počte- 4, 

- špeciálno – pedagogické vyšetrenia ( rediagnostika)  v počte –2 , 

- psychologické vyšetrenia, špeciálno – pedagogické vyšetrenia, 

- rediagnostika vyšetrenia žiakov prípravného  a piateho ročníka, 

- poskytovanie individuálnych a skupinových konzultácii, 

- športovo-zábavný náborový deň na SŠ Alejová, Košice pre končiacich žiakov, 

- beseda so žiakmi 3. a 4. ročníka – „Keď raz budem veľký“ a 9. ročníka – „Správna 

voľba povolania“, 

- beseda so žiakmi 7. – 9. ročníka – „Obchodovanie s ľuďmi“ s pracovníkmi 

CŠPP Bocatiova, Košice  

- poskytovanie informácií triednym učiteľom o možnostiach spolupráce s poradenskými 

zariadeniami, 

- plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania detí, ako aj 

v oblasti prevencie problémového a delikventného správania detí, 

- spracovanie informácií a evidencia v programe Proforient, 

- spolupráca s obvodom kriminálnej polície a sociálneho úradu pri riešení záškoláctva 

žiakov. 

 

2. Údaje o počte žiakov školy a školského zariadenia 

Štatistické údaje k 30.06.2020 

▪ Počet všetkých tried spolu : 13 - 1. – 4. ročník : 4 triedy 

- 5. – 9. ročník: 8 tried 

▪ Počet všetkých žiakov spolu : 82  

vzdelávaných podľa variantu A: 67   

vzdelávaných podľa variantu B: 10 

vzdelávaných podľa variantu C:   5 

▪ Počet tried prípravného ročníka: 0, počet žiakov prípravného ročníka:       4 

▪ Počet tried 1. ročníka:   0, počet žiakov 1. ročníka: 0              

▪ Počet žiakov s viacnásobným postihnutím: 12  

▪ Počet oddelení v školskom klube detí (ŠKD):   3   v nich počet detí: 29 

 



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

prijatí na ďalšie vzdelávanie 

▪ v školskom roku 2019/2020 ukončilo v našej škole školskú dochádzku 11 žiakov, 

z toho: 

- 9 žiakov A-variantu v 9. ročníku 

- 1 žiak A-variantu v 8. ročníku 

- 1 žiak B-variantu v 7. ročníku 

 

▪ 5 žiakov sa hlásilo na ďalšie vzdelávanie v Spojenej škole, Alejová 6, Košice, kde boli 

prijatí na zvolené učebné odbory:  

- služby a domáce práce – 2 žiačky 

- obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál – 1 žiačka 

- stavebná výroba – murárske práce – 2 žiaci 

 

▪ bez pokračovania v ďalšom vzdelávaní ukončili školskú dochádzku dovŕšením 

fyzického veku 16 rokov, resp. ukončením 10 ročnej povinnej školskej dochádzky  

- v 9. ročníku - 3 žiaci 

- v 8. ročníku – 2 žiaci 

- v 7. ročníku – 1 žiak 

 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

vzdelania 

▪ Počet prospievajúcich žiakov spolu:  72  

▪ Počet neprospievajúcich žiakov spolu:   0 

▪ Počet neklasifikovaných žiakov:    7   

- z toho počet žiakov, ktorí opakujú ročník:   3 

 

▪ Školská dochádzka žiakov a udelené výchovné opatrenia 

- počet vymeškaných hodín spolu:  8 707  Ø 133,95 na žiaka  

- počet ospravedlnených hodín spolu:  6 357  Ø 99,32 na žiaka 

- počet neospravedlnených hodín spolu: 2 350  Ø 36,15 na žiaka 

 

- počet pokarhaní udelených triednym učiteľom:   0 

- počet pokarhaní udelených riaditeľom školy:    5 

- počet znížených známok zo správania:  na stupeň 2:   1 

       na stupeň 3:   0 

       na stupeň 4:   0 

- počet pochvál udelených triednym učiteľom:    0 

- počet pochvál udelených riaditeľkou školy:  20 

▪ Klasifikácia žiakov v jednotlivých ročníkoch a vzdelávacích predmetoch 



- pri hodnotení prospechu a správania sme postupovali v zmysle Metodického pokynu č. 

19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím 

– primárne vzdelávanie  

- v 1. polroku školského roka 2019/2020 boli žiaci riadne hodnotení vo všetkých vyučovacích 

predmetoch 

- rozhodnutím MŠVVaŠ SR z 26.03.2020 bola mimoriadne prerušená prevádzka škôl 

a školských zariadení od 30. 03.2020 do odvolania 

-  

- podľa usmernenia MŠVVaŠ SR k záverečnému hodnoteniu žiakov na zasadnutí 

pedagogickej rady dňa boli prerokované a riaditeľkou školy schválené zásady hodnotenia 

žiakov v 2. polroku šk. roka 2019/2020: 

 - klasifikovaní boli žiaci v A-variante z predmetov – slovenský jazyk a literatúra 

                                                                                              -  matematika 

                                                                                              -  pracovné vyučovanie 

           - klasifikovaní boli žiaci v B-variante z predmetov 

                                    - rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

                                    - rozvíjanie grafomotorických zručností  

– slovenský jazyk a literatúra 

                                   -  matematika 

                                   -  pracovné vyučovanie 

 - žiaci prípravného ročníka boli hodnotení slovne 

 - žiaci vzdelávaní podľa C-variantu - žiaci vzdelávaní podľa VP pre žiakov s ťažkým 

až hlbokým mentálnym postihnutím v C-variante boli vzdelávaní podľa IVP a hodnotení 

slovným hodnotením, všetci prospeli a postúpili do vyššieho ročníka 

 

 

Hodnotenie žiakov prípravného a 1. ročníka 

 

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

Prípravný ------- slovné hodnotenie ------- ------- ------- ------- ------- 

1. ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Priemer za jednotlivé predmety 

Ø ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Hodnotenie žiakov 2. - 4. ročníka    A- variant 

 

                   Priemerný prospech podľa predmetov v jednotlivých ročníkoch Øroč. 

Ročník SJL MAT PVC VUC VLA HUV VYV TEV   

2. 1,0 1,2 1,0 A ------- A A A  1,06 

3. 1,6 1,6 1,0 A ------- A A A  1,40 

4. 2,0 1,8 1,0 ------- A A A A  1,60 

Priemer za jednotlivé predmety 

Ø 1,53 1,53 1,00       1,35 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/data/att/7719.rtf
https://www.minedu.sk/data/att/7719.rtf
https://www.minedu.sk/data/att/7719.rtf


Hodnotenie žiakov 5. - 9. ročníka     A- variant 

 

Priemerný prospech podľa predmetov v jednotlivých ročníkoch Ø roč. 
Roč. SJL MAT INF VLA ETV PVC HUV VYV TEV FIG    

5. 2,1 1,6 A A A 1,0 A A A A    1,56 

6. 1,3 1,3 A A A 1,2 A A A A    1,26 

Priemer za jednotlivé predmety 

Ø               

Roč. SJL MAT OBN DEJ GEG BIO FYZ CHE PVC HUV VYV TEV INF FIG Ø 

7. 2,1 2,0 A A A A A ---- 1,0 A A A A A 1,70 

8. 1,5 1,3 A A A A A ---- 1,0 A A A A ---- 1,26 

9. 1,8 1,8 A A A A A A 1,2 A A A A ---- 1,60 

Priemerný prospech za jednotlivé predmety 

Ø 1,76 1,60       1,06      1,52 

 

Hodnotenie žiakov vzdelávaných podľa  B - variantu 

 
Ročník Počet žiakov prospeli neprospeli neklasifikovaní 

3. 3 3 0 0 

5. 1 1 0 0 

6. 1 0 0 1 

7. 3 2 0 1 

9. 2 2 0 0 

 

- žiaci s viacnásobným postihnutím (mentálnym v kombinácii so sluchovým) mali edukačný 

predmet hudobná výchova nahradený predmetom rozvoj komunikačnej schopnosti 

- žiaci 5., 6. a 7. ročníka variantu A mali v ŠkVP nový edukačný predmet finančná 

gramotnosť 

- žiaci prípravného – 4. ročníka postupovali pri nácviku písaného písma metódou nespojitého 

písaného písma Comenia Script. 

 

  

5. Počet zamestnancov školy a plnenie kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

 

Štatistické údaje k 30.06.2020 

▪ počet pedagogických zamestnancov:     20 

- počet učiteľov (vrátane riaditeľa a zástupcu riaditeľa školy):        16  

 fyzický stav:    prepočítaný stav:  

- počet vychovávateľov v ŠKD: 3 

- počet asistentov učiteľa: 1 na 100 % úväzok 

▪ počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0 

                                                                      osobitný kvalifikačný predpoklad: 1 

- počet pedagogických zamestnancov študujúcich za účelom získania kvalifikačných 

predpokladov: 0 

- 1 pedagogický zamestnanec študuje špeciálnu pedagogiku 



▪ Kariérové pozície:    

- triedny učiteľ – 13 

- výchovný poradca + koordinátor primárnej prevencie – 1 

- koordinátor vo výchove a vzdelávaní : koordinátor ENV – 1, koordinátor VMR – 1, 

  koordinátor rozvoja FIG –1, koordinátor informatizácie -1, koordinátor rozvoja CGT 

–1 

- vedúci PZ – 3 - riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy, zodpovedná 

vychovávateľka 

 

▪ počet nepedagogických zamestnancov: 

fyzický stav – 5    prepočítaný stav – 5 

- hospodárka školy/ekonómka – 1, školník/údržbár – 1, upratovačka – 1 (100%) a 2 

(50%), kuchárka (50%)  a  pomocná sila v kuchyni (50%). 

 

 

6. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

▪ počet uvádzaných pedagogických zamestnancov do praxe: 1 

▪ počet pedagógov, ktorí absolvovali programy vzdelávania v súlade s plánom 

profesijného rozvoja: 

- adaptačné vzdelávanie – absolvoval a ukončil 1 PZ 

- aktualizačné vzdelávanie  od septembra 2019 zabezpečuje pre PZ škola v rozsahu, 

ktorý určí v pláne profesijného rozvoja 

 - 15.11.2019 - Comenia Script (nespojité písané písmo) 5 hodín - 11 PZ získalo 

osvedčenie o absolvovaní školenia a oprávnenie vyučovať toto písmo, lektor z Indícia, 

n. o. 

 - 21.02.2020 - Výchova a vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím 2 

hodiny – 16 PZ, lektor z CŠPP Bocatiova Košice 

  

- kvalifikačné vzdelávanie  - vykonanie 1. atestácie – 1 PZ 

▪ 1 PZ – ukončil vzdelávací program a získal kvalifikáciu trénera atletiky 1. stupňa pre 

špeciálne olympiády, poskytovateľ Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave 

 

▪ počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové vzdelávacie podujatia: 

- konferencia „Koučing a supervízia – inovatívne nástroje pozitívnej zmeny v škole“ – 2  

- „Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl“ seminár – 1  

- Indícia Roadshow – 15. ročník konferencie – 1 

- „Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus“ seminár – 1 

- medzinárod. vedecká konferencia „Integrované/inkluzívne vzdelávanie žiakov so ŠVVP 

v Bratislave - 1 

- informačný seminár Virtuálno- realitné technológie súčasnosti a vzdelávanie osôb s VNP-2 

- Vedia vaši žiaci, ako sa správať v mimoriadnych situáciách? (webinár) 

- Využitie Alfbooku pre školy v online vzdelávaní (webinár) 

- Vytváranie didaktických hier prostredníctvom online  nástrojov (webinár) 



7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

Aktivity a podujatia organizované školou v oblasti kultúrno-spoločenskej a vzdelávacej, 

tvorivých činností : 

- výstavy žiackych prác (PVC, VYV) v priestoroch školy na témy – Plody jesene, Zima, 

Vianoce, Jar 

- prezentačná výstava výrobkov žiakov a pedagógov v priestoroch Cassovia bussines Center 

s vianočnou tematikou 

- výstava dokumentujúca mimoriadne úspešnú reprezentáciu športovcov (3 atlétky a trénerka 

z našej školy) na Svetových letných hrách Special Olympics, ktoré sa konali v marci 2019 

v Abú Dhabí v priestoroch školy 

- niekoľko príspevkov do elektronického časopisu Bez námahy 

 - pravidelné návštevy žiakov 1. st. - Knižnica pre deti a mládež, pobočka na Družicovej ul. 

- účasť žiakov v kultúrnom programe Jubilanti 2019 (17.10.2019) a pri príležitosti udeľovania 

ocenení MČ Košice – Nad jazerom (5.12.2019) v KS Jazero 

- exkurzia do KOSIT, a.s. Košice, Miklušovej väznice 

- návšteva bábkového divadla – predstavenie Guľko Bambuľko, divadlo Portál – Zlatá rybka 

- zber odpadového papiera 

- zvyky a tradície sme si pripomenuli - Mikulášske dopoludnie, Čaro Vianoc - podujatie 

spojené s DOD – besiedka, burza šatstva a obuvi, rodičovská tombola + stretnutie 

s gymnazistami zo Šrobárovej (pripravili pre deti hry a odmeny v podobe hračiek, knižiek, 

sladkostí, tiež prispeli do vianočnej burzy), MDD, karneval 

- Z každého rožka troška – vedomostná súťaž žiakov 2. st., polročný veselý kvíz  - súťaž 

žiakov 1.st., Vážno – nevážny vedomostný kvíz v rámci VMR 

- besedy pre žiakov - s príslušníkmi Mestskej polície-predchádzanie trestnej činnosti, 

záškoláctva, šikanovania a používania omamných látok                                                                                     

+ bezpečnosť na cestách, boj proti drogám  - „ Nauč sa povedať nie!“, s výchovným 

poradcom k voľbe povolania so žiakmi 7. - 8. ročníka a koordinátormi vo výchove 

a vzdelávaní v rámci prierezových tém, Prevencia pohlavne prenosných chorôb a infekcií HIV 

s lektorom z RÚVZ, prednáška Obchodovanie s ľuďmi – zástupcovia CŠPP Bocatiova 

- podporili sme svojimi hlasmi MČ Košice – Nad jazerom v rámci projektu spoločnosti LIDL 

– Ihrisko Žihadielko, doma, na vyučovaní, napokon sa podarilo dostať sa medzi 10 miest, 

ktoré získali detské ihrisko 

 

Aktivity v oblasti pohybovej a športovej: 

- hry na snehu, dopravná výchova v rámci školského projektu Štyri ročné obdobia 

- v rámci prierez. témy Ochrana života a zdravia sa v jesennom termíne zúčastnili  mladší 

žiaci didaktickej vychádzky a starší žiaci účelového cvičenia 

- Deň boja proti drogám – športové hry 

- športové súťaže športovcov s MP – MS špeciálnych olympiád v zimných športoch, 

Vianočný turnaj v unifikovanom futbale v Púchove, Atletický štvorboj, Športovo – pohybový 

deň 



 

 

8. Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 

❖ Národné projekty 

- „Profesijný a kariérový rast“- účasť PZ na vzdelávaní v profesijnom rozvoji 

- „Čitateľský oriešok“ – podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti 

- „Zelená škola“- ekoprojekt, výchovno-vzdelávací program, ktorého cieľom je naučiť 

žiakov, ako s pomocou pedagógov, rodičov riešiť reálne potreby školy a jej okolia a svojimi 

Názov podujatia (mestské, 

krajské, celoslovenské kolo) 

Miesto konania, 

organizátor, termín 

konania 

Výsledky, celkové umiestnenie 

Športové súťaže 

Atletický štvorboj            MK ŠZŠ Inžinierska KE,  

 

2. m. družstvo 

Školská športová liga v  

stolnom tenise                 MK 

CVČ Orgovánová KE, OZ 

Zober loptu, nie drogy 

3 žiaci – účasť, 

družstvo – 6. m. 

Športovo-pohybový deň  

                                         MK 

SŠ Alejová, KE 

16.10.2019 

1. m. družstvo, 3. m. jednotlivci 

Zimné národné hry ŠO Štrbské Pleso 9.-11.2.2020, 

ŠOS Bratislava 

3 x 1. m., 3 x 2. m. 

28. roč. - Vianočný turnaj 

v unifikovanom futbale  

krajín V4                        CSK 

Futbalová aréna STC 

Púchov, 4.-5.12.2019, 

ŠOS, Bratislava 

3. m. v A divízii 

+ najlepší strelec turnaja 

Výtvarné súťaže 

Ochranárik čísla tiesňového 

volania 112 a CO-téma Veď 

aj ja som záchranár-okr.kolo 

Sekcia krízového riadenia 

MV SR + OÚ Košice 

1. m v kategórii ŠŠ 

Vesmír očami detí          CSK  4  zúčastnení žiaci 

Najkrajší sen – 23. ročník CVČ EP Popradská 86 KE  

Koláže rozprávajú           MK CVČ EP Popradská 86 KE 2  zúčastnení žiaci 

S vami nie som sám     CSK  4 zúčastnení žiaci 

Mesiac detskej tvorby   CSK  3  zúčastnení žiaci 

   

Recitačné, spevácke súťaže 

Plánované súťažné podujatia zrušené  

Vedomostné a iné súťaže 

Čitateľský oriešok   celoslov. Odbor. nakladateľstvo Raabe účasť  

Počítač-môj kamarát  9. roč.      ŠZŠ Rovníková, KE 

20.02.2020 

družstvo – 1. m., jednotlivci – 1.m. 

  

Matematická olympiáda 15. 

roč. 

27.11.2019, SŠ Vojenská 13, 

KE 

účasť 5 žiakov 

Šikovná kuchárka-súťažná 

prehliadka v príprave 

studených pokrmov          KK                       

SŠI Zeleného stromu 8, 

Rožňava 

10.10.2019 

3-členné družstvo – 2. m. 



aktivitami prispieť k pozitívnej zmene. V záverečnom hodnotení 2 ročného certifikačného 

obdobia získala škola certifikát a vlajku Zelená škola, platné do konca augusta 2020.  

- Projekty Special Olympics Slovakia –  športové súťaže pre športovcov s mentálnym 

postihnutím, unifikovaný šport, vzdelávanie trénerov, prihlásenie sa do projektu Mladí 

športovci 

- Kampaň #Be Active v rámci Európskeho týždňa športu organizuje Národné športové 

centrum. Iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. 

Cieľom je nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu. Žiaci a  zamestnanci školy sa 

zapojili pohybovými aktivitami Na kolieskach okolo rovníka a Športom za červené stužky. 

- Celoslovenská kampaň „Červené stužky“ 13. ročník, na podporu boja proti AIDS – zapojili 

sme sa do pohybových aktivít Športom pre červené stužky. 

- „Detský čin roka 2019“ - 19. ročník národného projektu pod záštitou MŠVVaŠ SR 

a prezidenta SR, žiaci sa zapojili do hlasovania detskej poroty.  

 

❖ Školské projekty 

 - „Hurábanka“- pomáha rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov, pokračovanie 

grantového programu BUS („Rozvoj zručností pre nezávislý život“) zameraného na 

ekonomicky znevýhodnené skupiny obyvateľstva a deti z detských domovov, cieľom je 

naučiť  žiakov sporiť na vlastných „vkladných knižkách“  a účelne vedieť svoje úspory 

využiť. 

- „Počítač – môj kamarát“ – škola zorganizovala už 9. ročník projektu podporujúceho 

rozvoj digitálnej, čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov ŠZŠ, téma: Rok slovenského 

divadla 2020. Súťaže sa zúčastnilo 12 súťažiacich zo 6 škôl.  

 - „Štyri ročné obdobia“ - školský projekt žiakov I. stupňa – zameraný na rozvoj prosociálnej 

a komunikatívnej osobnosti - prelína sa celým výchovno-vzdelávacím procesom, zameraný na 

rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. 

- „Deň s rozprávkou“ a „Moja kamarátka knižka“- školský projekt podporujúci rozvoj 

kľúčových kompetencií žiakov s MP, s dôrazom na rozvoj čitateľskej gramotnosti  

 

Pre pandémiu koronavírusu a s tým súvisiacimi obmedzeniami pri organizovaní hromadných 

podujatí neuskutočnili viaceré plánované podujatia a projekty, medzi nimi aj jubilejný 25. roč. 

prehliadky dramatickej tvorby žiakov ŠZŠ „Rozprávkové jazero“, či „KROS´2020“ – 

športovo-branné preteky určené žiakom ŠZŠ košického kraja. 

 

 

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  spojovacou 

chodbou. Škola je napojená na mestské inžinierske siete. Celá budova je vybavená plastovými 

oknami, vonkajšia fasáda budovy je však v zlom stave, vplyvom poveternostných podmienok 

došlo počas školského roka k ďalšiemu porušeniu, čo kazí celkový dojem z inak pekného 

prostredia, zároveň je hrozba zatekania dažďovej vody cez popraskané murivo do budovy.  

Na hlavnej chodbe sú umiestnené žiacke šatne. Spoločné interiéry sú účelne a esteticky 

vyzdobené, na chodbách sú vystavené žiacke výtvarné práce, steny zdobia diplomy za 

úspechy v súťažiach a projektoch, svojpomocne vyrobené obrazy historických budov mesta 



Košice (nenásilná regionálna výchova), resp. ďalšie motívy, nechýbajú informačné panely pre 

žiakov, rodičov i návštevníkov školy.  

Výchovno-vzdelávací proces realizujeme v 13 učebniach, v ktorých postupne dosluhujú 

počítače a sú vyraďované (z projektu Infovek), v blízkej budúcnosti plánujeme nahradiť 

funkčnými. V triede pre žiakov s viacnásobným postihnutím je interaktívna tabuľa. Žiaci aj 

vyučujúci si už zvykli na pravidelné vysielanie školského rozhlasu. Herňa je učebňa 

využívaná mladšími žiakmi, deťmi zo ŠKD a zo záujmových útvarov. Je zabezpečená IT, 

počítačmi s prístupom na internet, spoločenskými hrami, knihami. Ďalšie priestory využívané 

v edukačnom procese – učebňa IKT s 13 počítačmi s pripojením na internet a 2 

interaktívnymi tabuľami, tabletová učebňa s 10 dotykovými tabletmi, školská dielňa na prácu 

s drevom, cvičná kuchynka, krajčírska dielňa. V škole je 5 kabinetov, 3 kancelárie, dielňa pre 

údržbára, 7 ďalších miestností. Kabinetné zbierky učebných pomôcok sú dopĺňané zakúpením 

nových, resp. svojpomocne vytvorených (oceniť treba aktivitu a tvorivosť pedagógov). Po 

skončení vyučovania pokračuje výchovným pôsobením a pestrou ponukou podujatí školský 

klub detí – v šk. roku 2019/2020 ho navštevovalo 29 detí v 3 oddeleniach.   

 

Zapojením školy do projektu Zelená škola sa každý rok dopĺňa ekotrieda (priestor átria) 

o nové prvky. Žiaci a zamestnanci priebežne participujú na vytvorení edukačnej, oddychovej 

zóny, starajú sa o „Bylinkovú záhradku“, kvetinové záhony, ovocné kríky, vytvárajú výzdobu 

z prírodného materiálu. Vonkajší nábytok z ekopaliet, bol vplyvom počasia značne 

poškodený, nahradili sme ho svojpomocne vyrobenými novými prvkami na sedenie. 

Ekotrieda slúži žiakom na vyučovaní PVC, VYV, VLA, VUC, TEV, na činnosť záujmových 

útvarov, ŠKD v čase mimo vyučovania v nej využíva aj trampolínu. Svojpomocne sme tiež 

vyrobili 16 ks exteriérových šachových figúrok. 

 

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy je zabezpečené vo výdajnej školskej jedálni, obedy 

dovážame zo z OA na Polárnej ulici. Od roku 2012 škola využíva služobné osobné motorové 

vozidlo na dovoz stravy z OA na Polárnej ul. v Košiciach, dovoz osôb, materiálu, výrobkov 

na výstavy, prehliadky, žiacke súťaže v meste a mimo mesta.  

 

Areál školy tvorí pomerne veľká trávnatá plocha s niekoľkými preliezkami a detskou 

lezeckou stenou, je využívaná na hodiny telesnej výchovy, na športové aktivity, na oddych 

počas veľkých prestávok a činnosť  ŠKD. Betónová plocha medzi pavilónmi A a C slúži na 

hromadné nástupy a 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 poškodenú fasádu budovy. Škola nemá vlastnú telocvičňu, na hodinách 

TSV sa uplatňujú netradičné športy a pohybové aktivity, často sa využívajú kolobežky, 

kolieskové korčule, bicykle. Obľúbený je Fit park na sídlisku, využívaný aj našimi žiakmi. 

Snaha učiteľov a žiakov o vybudovanie ihriska stroskotala na chýbajúcich finančných 

prostriedkoch. 

 

 

 

 

 



10. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

ŠZŠ Rovníková 11, Košice 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 pridelené zo štátneho rozpočtu normatívne  a nenormatívne – 

čerpanie a prehľad o výsledkoch hospodárenia v roku 2019 - v prílohe. 

❖ V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v školskom roku 2019/2020 boli 

čerpané finančné prostriedky  

– na plnenie školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením boli využité 

dotácie vo výške :   780,20 € (v 1.polroku 398,40 €, v 2.polroku 381,80 €) 

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

dotácie vo výške :    4 854,00 € (09/2019 – 12/2019 --- 2 920,80 €  a 01/2020 – 06/2020 ---

--- 1 933,20 €) 

❖ Podľa § 4a  zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 50/2017, ktorou sa určuje 

postup pri prideľovaní príspevku na dopravu - bol poskytnutý príspevok 6 žiakom. 

❖ V školskom roku 2019/2020 bolo vydaných 81 kultúrnych poukazov pre žiakov a 21 

pre pedagógov. Využili sme ich na financovanie vstupeniek na divadelné predstavenia 

a návštevu žiackej knižnice a múzea.  

❖ Vzdelávacie poukazy (76 vydaných) prijalo súkromné centrum voľného času Filia, 

n.o., s ktorým škola spolupracuje, záujmové krúžky vedú pedagogickí zamestnanci školy. 

❖ Od roku 2012 škola využíva služobné osobné motorové vozidlo - čo naďalej prispieva 

k zlepšeniu kvality pracovných výkonov zamestnancov školy (dovoz stravy z OA na Polárnej 

ul. v Košiciach v prípadoch nepriaznivého počasia, dovoz osôb, materiálu, výrobkov na 

výstavy, prehliadky, žiacke súťaže v meste a mimo mesta).  

❖ Mnohé športové a kultúrnospoločenské podujatia organizované v školskom roku 

2019/2020 v rámci školy, mesta, kraja, či s celoslovenskou pôsobnosťou  (cestovné náklady 

pre súťažiacich, štartovné, občerstvenie, nákup vecných cien, účasť v projektovej činnosti). 

boli financované zo sponzorských príspevkov Občianskeho združenia ŠTUMP so sídlom na 

Rovníkovej č.11 v Košiciach, ktoré už 15 rokov podporuje výchovu, vzdelávanie 

a mimoškolské aktivity hendikepovaných detí a mládeže. 

 

 

 

 



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

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

V školskom roku 2019/2020 bol najmä 2. polrok poznačený pandémiou koronavírusu, s tým 

súvisiacimi opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a usmernenia MŠVVaŠ 

SR k organizácii výchovy a vzdelávania v školách a ŠZ a k hodnoteniu a klasifikácii žiakov 

počas prerušenia vyučovania, resp. záverečného hodnotenia. 

Napriek tomu sme sa snažili systematickou výchovno-vzdelávacou činnosťou, každodennou 

prácou  dosiahnuť ciele určené v koncepčnom zámere rozvoja školy. 

- sústavné zvyšovanie úrovne edukačného 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, arteterapia, aplikácia interaktívnych prvkov 

vzdelávania, využitie  dostupných nástrojov, aplikácií, edukačných programov v dištančnom 

vzdelávaní 

- v ŠkVP sme v rámci disponibilných hodín vytvorili nový predmet a pokračovali v edukácii 

žiakov 2. st. A – variantu v predmete finančná gramotnosť, koordinátorka FIG vypracovala 

učebné osnovy a tématické plány aj pre 7. ročník 

- podpora výchovného pôsobenia na žiakov prepojením edukačného procesu s prierezovými 

témami (multikultúrna, mediálna, regionálna výchova, ENV, PP, prof. orientácia, VMR, 

dopravná výchova, ochrana života a zdravia) , prierezové témy prelínajúce sa celým 

edukačným procesom zapracované do obsahu vzdelávania v jednotlivých predmetoch. 

- pokračovali sme vo vzdelávaní žiakov s viacnásobným postihnutím v 2 triedach – VNP1 

navštevovali mladší a VNP2 starší žiaci  

- žiaci prípravného – 4. ročníka postupovali pri nácviku písaného písma metódou nespojitého 

písaného písma Comenia Script, čo sa osvedčilo v doterajšej praxi 

-  upevnenie pozitívnej pracovnej klímy, udržanie dobrých medziľudských vzťahov 

(slávnostné zasadnutia PR spojené s oslavou životného jubilea, team building, spoločný 

rekreačný víkendový pobyt zamestnancov v RZ Crocus v Kežmarských Žľaboch) 

- Prihlásili sme sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ na 

základe výzvy MPC Bratislava. Vzhľadom k vysokému počtu prihlásených škôl, naša škola 

nebola zaradená do národného projektu. 

- obsadenie kariérových pozícií – koordinátorov vo výchove a vzdelávaní, ktorí v úzkej 

spolupráci s vedením školy a vyučujúcimi koordinovali aktivity v rámci jednotlivých oblastí 

-  vytvorenie čo najlepších pracovných podmienok pre zamestnancov i žiakov, zabezpečenie 

tvorivého a bezpečného prostredia pre všetkých účastníkov VVP na škole 

- ďalšie rozvíjanie digitálnych kompetencií pedagógov (absolvované školenia, semináre, 

programy vzdelávania) a žiakov /práca s IKT, bezpečné využívanie internetu, aplikácií 

v škole ale i v domácom prostredí/ 

- pozitívnu prezentáciu na verejnosti - správa webovej stránky školy, uverejňovanie článkov 

zo života školy v periodikách (Jazerčan), zapájanie sa do kultúrnych vystúpení, prezentačných 

výstav žiackych prác, spolupráca s miestnymi organizáciami 

- zapájanie sa do vzdelávacích, národných, rozvojových projektov, grantových výziev  

- zameranie projektového vyučovania na podporu rozvoja čitateľskej, finančnej gramotnosti,  

a podporu vzdelanostnej úrovne žiakov zo SZP  



- dôsledné plnenie predpisov a využitie všetkých dostupných prostriedkov na zabezpečenie 

pravidelnej školskej dochádzky žiakov, zlepšovanie spolupráce s rodičmi a  orgánmi štátnej 

správy 

- organizovanie aktivít v rámci primárnej prevencie (vypracovaný Program bezpečnosti 

a prevencie o riešení šikanovania) v spolupráci s poradenskými zariadeniami, eliminovanie 

možných sociálno-patologických javov u žiakov. 

 

Cieľom školy je výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Okrem žiakov 

s mentálnym postihnutím vzdelávame aj žiakov  viacnásobným postihnutím. V poslednom 

období sa ukázala potreba zo strany rodičov umiestniť žiakov so sluchovým postihnutím (s 

intelektom v norme) do školy na plnenie PŠD. Preto sme v tomto školskom roku 

prostredníctvom zriaďovateľa podali žiadosť o zaradenie ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím do siete škôl pre žiakov so ŠVVP. Zabezpečili sme potrebné prílohy k žiadosti:  

- vypracovali sme ŠkVP pre žiakov so sluchovým postihnutím, v elektronickej podobe 

na CD nosiči 

- zabezpečili sme doklad o zabezpečení priestorov – Výpis z listu vlastníctva 

- doklady príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy sú v súlade 

s hygienickými požiadavkami – získali sme súhlasné stanovisko RÚVZ, Inšpektorátu 

práce, OR hasičského a záchranného zboru v Košiciach 

- vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy – súhlasné stanovisko vyjadrila aj 

Rada školy pri ŠZŠ Rovníková 11, Košice. 

Zriaďovateľ odoslal žiadosť na MŠVVaŠ SR. Žiadosť obsahovala aj predpokladaný rozpočet 

školy s 3 triedami a 24 žiakmi na osobné a prevádzkové náklady a predpokladaný termín 

začatia činnosti školy od 01.09.2020. 

Vzhľadom k vyhláseniu mimoriadnej situácie na Slovensku v čase pandémie koronavírusu od 

marca 2020, zmenám v organizácii výchovy a vzdelávania vo všetkých školách, resp. 

k celoplošnému prerušeniu vyučovania v školách prezenčnou formou, prechodom na 

dištančné vzdelávanie, zmenami v legislatíve,... bolo správne konanie pozastavené. Veríme, 

že v budúcom školskom roku dostaneme príležitosť naplniť ciele školy v tejto oblasti. 

 

 

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

nedostatky vrátane návrhov opatrení na zlepšenie 

 

 

Silné stránky školy Slabé stránky školy 

 

✓ kvalitná činnosť metodických 

orgánov 

✓ odbornosť pedagogických 

zamestnancov školy, vysoké 

pracovné nasadenie 

✓ profesionálna orientácia, 

systematické pôsobenie na 

✓ pretrvávajúca slabá spolupráca 

skupiny rodičov so školou  

✓ zanedbávanie povinnej školskej 

dochádzky u niekoľkých žiakov 

✓ chýbajúca telocvičňa, resp. športové 

ihrisko na zabezpečenie povinnej 

telesnej výchovy, tréningovej 

prípravy a pohybovej výchovy mimo 



rozhodnutie žiakov pokračovať 

v štúdiu na OU 

✓ zvyšovanie úrovne edukačného 

procesu zavádzaním inovatívnych 

metód a foriem práce – projektové 

vyučovanie, dramatická výchova, 

tvorba a využitie interaktívnych úloh, 

cvičení a testov s využitím IKT a 

moderných didaktických prostriedkov 

✓ systematická práca v rámci 

environmentálnej výchovy, výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu, finančnej 

gramotnosti,  primárnej prevencie  

✓ iniciatíva pedagógov pri tvorbe 

didaktických materiálov a učebných 

pomôcok  

✓ 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 

✓ lokalita, v ktorej je umiestnená škola, 

vhodná na relaxáciu, odpočinok 

a športové vyžitie 

vyučovania (žiaci, vyučujúci, tréneri 

pociťujú najmä v zimnom období 

a pri nepriaznivom počasí) 

 

 

Príležitosti Ohrozenia 

✓ vzdelávanie žiakov so sluchovým 

postihnutím (bez mentálneho 

postihnutia), zaradenie ZŠ pre žiakov 

so SP do siete škôl pre žiakov so 

ŠVVP 

✓  ďalšie vzdelávanie pedagógov 

v rámci profesijného rozvoja 

✓ nové formy spolupráce školy 

s rodičmi žiakov 

✓ zapájanie školy do rozvojových 

projektov, grantových programov 

✓ prezentácia školy na webovej stránke 

a v ďalších médiách 

✓ odovzdanie skúseností pedagogickej 

verejnosti 

✓ ochota pedagógov pri organizovaní 

mimoškolských aktivít, 

dobrovoľnícka činnosť v občianskom 

združení ŠTUMP 

✓ efektívnejšia komunikácia všetkých 

✓ vplyvy rovesníckych skupín na 

správanie detí so zníženými 

rozumovými schopnosťami 

✓  klesajúci počet žiakov súvisiaci s 

inkluzívnym vzdelávaním žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 

v „bežnom vzdelávacom prúde“ 

✓ sociálne znevýhodnené prostredie, 

v ktorom vyrastá početná skupina 

žiakov  

✓ nedostatočné, resp. chýbajúce 

technické prostriedky v rodinách 

žiakov (prekážka pri dištančnom 

vzdelávaní) 



zamestnancov školy 

✓ činnosť záujmových útvarov, podpora 

individuálnych záujmov a schopností 

žiakov 

 

 

13. Ďalšie informácie o škole 

 

* Primárna prevencia 

Koordinátorka prevencie, a aj všetci pedagógovia, si v primárnej prevencii každoročne 

stanovuje zamedzovať šíreniu drog, nežiaducim prejavom správania, prejavom agresie 

a šikanovania. Aj v tomto školskom roku 2019/2020 sa nám darilo túto úlohu plniť presne 

cielenými stratégiami a prevenčnými formami - posilňovaním vôľových vlastností žiakov, 

zdravého životného štýlu, zodpovednosti za vlastné konanie v spolupráci s rodičmi, 

s prizvanými odborníkmi, ako aj besedami, kultúrnymi a športovými akciami. 

Zaznamenali sme niekoľko pozitív: nebolo nutné riešiť problematiku užívania drog, či 

vážnejšie ublíženie na zdraví alebo úrazov. Žiaci z problematického a ohrozeného prostredia 

sa vo väčšej miere zapájali do kultúrnych a športových aktivít organizovaných našou školou 

alebo inými organizáciami, kde dosahovali vynikajúce výsledky. Zapojili sa aj do krúžkovej 

činnosti, čím boli posilnené ich postoje a efektívne využívanie voľného času. Nezaznamenali 

sme prípad šikanovania. Negatívnym prvkom boli prípady fajčenia v okolí školy; fyzický útok 

na pedagóga žiačkou a záškoláctvo u niektorých žiakov, kedy naša škola musela zapojiť 

políciu a sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu v spolupráci so zákonným 

zástupcom.                                                                                                                         

V rámci stálych úloh sme pracovali v týchto oblastiach: 

• zlepšenie a zefektívnenie preventívnych opatrení -  evidencia ohrozených detí, 

spolupráca s triednymi učiteľmi, s vychovávateľkami ŠK, s  koordinátorkou VMR, 

s výchovným poradcom, s vedením školy, s vedúcou MZ a PK, s vedúcou ŠK, 

s rodičmi, s CŠPP, RÚVZ, s MP, 

• podpora prevencie drogových závislostí, prevencie nežiaducich prejavov správania 

ako integrálnej súčasti edukácie - témy boli zahrnuté v tematických výchovno-

vzdelávacích plánoch vo všetkých predmetoch, ako aj vo výchovných plánoch, ktoré 

sú súčasťou výchovného programu pre školský klub, 

• zamedzenie šikanovania v škole podporovaním detí a umožniť rešpektovanie názorov 

detí, a tak predchádzať všetkým formám rasizmu, diskriminácie, xenofóbie 

a intolerancie,  

• realizovanie účinných opatrení  školy v zmysle aktívnej ochrany detí - stálym 

a dôsledným dohľadom nad žiakmi a kontrolou všetkých priestorov školy a areálu 

školy. 

 

 



Okrem stálych úloh sme realizovali aj podujatia pre žiakov podľa  jednotlivých mesiacov: 

• na začiatku školského roka boli pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, žiaci, 

rodičia oboznámení so školským poriadkom a s Programom bezpečnosti a prevencie, 

• v spolupráci s triednymi učiteľmi sa koordinátor prevencie podieľal na aktualizácii 

evidencie problémových a negatívne ohrozených detí, 

• v spolupráci s vedúcou MZ bola v mesiacoch november a február pre žiakov I. stupňa 

hravou formou zorganizovaná beseda - ,, Hovoríme o ...“ na tému: Význam priateľstva 

– Kto je môj priateľ?, 

• pre žiakov v mesiaci november bola zorganizovaná beseda s príslušníkmi PZ a MP SR 

na témy: Predchádzanie trestnej činnosti, záškoláctvu, používaniu omamných látok 

a šikanovaniu, bezpečne na cestách – dopravná výchova, 

• v októbri sa žiaci 7., 8., 9. ročníka zúčastnili na športovo-zábavnom náborovom dni na 

SŠ Alejová(zamerané na proforientáciu ) a pripomenuli sme si Deň jablka a Deň boja 

proti chudobe, 

• v školskom klube sa žiaci stretli pri hrách na riešenie konfliktov zameraných na tému: 

,,Spolužitie bez násilia“, 

• v novembri sme si pripomenuli medzinárodný deň nefajčiarov, 

• v spolupráci s koordinátorkou VMR sa žiaci zúčastnili na stretnutí s pracovníčkami 

z RÚVZ v decembri na tému: ,,Prevencia pohlavných infekčných chorôb“ ; 

• od októbra do decembra sa pod vedením koordinátorky VMR žiaci zapojili do 

kampane ,,Červené stužky“, 

• na hodinách OBN, ETV, DEJ boli žiaci informovaní o svojich základných právach 

a porušovaní práv detí  z rôznych krajín – Dohovor o právach dieťaťa - ,,Právo na 

vzdelávanie“, 

• v spolupráci s pracovníčkami CŠPP bola v mesiaci december zorganizovaná beseda 

pre žiakov 7. až 9. ročníka na tému ,,Obchodovanie s ľuďmi“, 

• v mesiaci január bol uskutočnený prieskum šikanovania, do ktorého sa zapojili žiaci 4. 

až 9. ročníka, 

Naplánované aktivity od 16.03.2020 boli zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu. 

 

• Školský klub detí 

 

 -  3 oddelenia ŠKD navštevovalo 29 detí 

- zamestnaní 3 kvalifikovaní vychovávatelia 

Hlavné  úlohy  pre  ŠKD  boli :  

1. Venovať pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, drogovej prevencii a výchove 

k manželstvu a rodičovstvu.  

2. Uplatňovať výchovu k ľudským právam a povinnostiam, dodržiavať ,,Dohovor o právach 

dieťaťa“.  

3. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť s uplatňovaním špecifických metód, čítanie 

s porozumením, klásť dôraz na rozvoj jazykového prejavu.  



4.   Podporovať aktivity na podporu a upevňovanie zdravého životného štýlu. 

5. Klásť dôraz na netradičnú formu výchovy, hlavne dramatizáciu, improvizáciu pomocou 

rozprávok.  

Plnenie tematických  oblastí  výchovy :  

- Odpočinková, relaxačná oblasť výchovy:   

Cieľom bolo odstránenie únavy po vyučovaní a relaxácia detí. Využívali sme k tomu 

rozprávky, relaxačnú hudbu, spoločenské hry, omaľovánky, detské časopisy. Rekreačná 

činnosť bola zameraná na pohybové aktivity, vychádzky, športové popoludnia, kolektívne 

hry, zdokonaľovanie športových činností a skúšanie netradičných športových činností.  

Akcie: Minimaratón, Koliesková súťaž, turistické vychádzky, súťažno-športové popoludnia, 

súťaž v skákaní na T-balle, deti sa naučili bicyklovať, korčuľovať, kolobežkovať,  radi 

využívali trampolínu, cvičenie a tancovanie s X-boxom. Navštevovali sme sídliskový FIT 

PARK, kde si deti mali možnosť precvičiť celé telo na posilňovacích strojoch. Zároveň si 

rozvíjali svoju obratnosť a šikovnosť na Workoutovom ihrisku. V tomto šk. roku sme 

vyskúšali aj súťaž v skákaní na  

T-balle, keďže sme ich po úspechu z minulého roka zakúpili viac, pretože poskytujú výborné 

možnosti pohybu v zime aj v lete.  

- Spoločensko- vedná oblasť výchovy:  

Cieľom bolo naučiť deti základným hygienickým návykom a samoobslužným činnostiam. 

Oboznámiť ich s významnými výročiami, sviatkami a tradíciami.  

Akcie: Zoznamovacie popoludnie – súťažno-zábavné hry, Prvá pomoc – beseda a modelové 

situácie,  Spolužitie bez násilia – hry na riešenie konfliktov, Ochrana pred chrípkou, 

vedomostný kvíz – práca s interaktívnou tabuľou, Keď raz budem otcom, mamou – 

aktivizujúce hry, Posedenie pri stromčeku, Karneval, a mnoho ďalších.   

- Dopravná výchova :  

Cieľom bolo oboznámiť deti s pravidlami cestnej premávky, slušným správaním vo verejných 

dopravných prostriedkoch a upozorňovať deti 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, 

Bezpečne počas prázdnin – riadený rozhovor, model. situácie.   

- Prírodovedná  a enviromentálna oblasť výchovy :  

Cieľom bolo získavať a prehlbovať poznatky o prírode, ochrane životného prostredia, 

citlivom prístupe k zvieratám a živočíchom a aktívne sa zapájať do projektu : Zelená škola.  

Akcie: Zber prírodnín – vychádzka,  Kŕmenie kačíc a labutí – spoločná vychádzka, Zber 

papiera, Starostlivosť o šk. dvor, hrabanie lístia, starostlivosť o kvety, skrášľovanie 

a starostlivosť o EKO – triedu.      

- Pracovno–technická a estetická oblasť výchovy :  

Cieľom bolo rozvíjať nadanie a estetické cítenie detí s dôrazom na rozvoj jemnej motoriky 

a rozvoj zručnosti.  



Akcie: Ilustrácie rozprávok, Zhotovovanie masiek na karneval, Zhotovovanie výrobkov na 

vianočnú a veľkonočnú výstavku, príprava jednoduchých jedál v rámci – zdravej výživy, 

Tvoríme z prírodných materiálov – výzdoba EKO triedy, Práce s papierom, plastelínou, 

odpadovým materiálom, maľovanie vod. farbami, temperou, prstová technika, otlačky, 

zapúšťanie.   

- Hudobná výchova:  

Cieľom bol nácvik hudobno-pohybových hier, piesní, počúvanie a poznávanie rôznych 

hudobných žánrov. Pomoc učiteľom pri nácvikoch programov hlavne :  Rozprávkového 

jazera, súťaží, vystúpení. Nácvik piesní s CD Spievankovo, Zdravá strava,  súťaž 

o najlepšieho tanečníka s X – Boxom, hráme sa na Super-star, a pod.  

- Vzdelávacia oblasť výchovy:  

Zameriavali sme sa hlavne na upevňovanie učiva, čítanie s porozumením, rozvoj slovnej 

zásoby, plynulé čítanie. Využívali sme k tomu didaktické hry a netradičné formy ako 

dramatizáciu rozprávok, improvizáciu a pod. V tomto školskom roku sme využili na 

dramatizáciu rozprávku:Snehulienka a sedem trpaslíkov. V  rámci rozvoja čitateľskej 

gramotnosti, sme pripravili deťom súťaž s názvom: šantivé písmenká. V rámci rozvoja 

finančnej gramotnosti deti absolvovali súťaž pod názvom: hráme sa s číslami. Veľký úspech 

u detí mali netradičné didaktické hry: Cink – ktorá bola zameraná na rýchlosť a pozornosť pri 

sčítavaní, Pamäť 3D zase na rozvoj pamäťových schopností, Počúvaj a nájdi – na rozvoj 

sluchových schopností, slabikové a matematické domino, a mnohé iné.   

 

• Záujmová činnosť 

Vzdelávacie poukazy prijalo súkromné centrum voľného času Filia, n.o., s ktorým škola 

spolupracuje, záujmové krúžky vedú pedagogickí zamestnanci školy. 

 

- záujmové krúžky – Krúžok hier navštevovalo 13 žiakov 

                               -  Športový krúžok  navštevovalo 12 žiakov 

                               -  Stolnotenisový krúžok navštevovalo 13 žiakov   

                                                                                                                     

 

* Spolupráca školy s ďalšími inštitúciami a organizáciami: 

 - Zriaďovateľ Okresný úrad Košice a Odbor školstva OÚ Košice – v oblasti ekonomickej, 

odborno-metodickej, pri činnosti rady školy, pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy, 

a volieb do rady školy na nové funkčné obdobie, pri zabezpečení vzdelávania pedagógov, 

organizovaní odborných seminárov, kurzov 

- CPPPaP a CŠPP – pri dôkladnej diagnostike, rediagnostických vyšetreniach žiakov, pri 

vzdelávaní a starostlivosti o žiakov s viacnásobným postihnutím, pri profesionálnej orientácii, 

spolupráci s výchovným poradcom a koordinátorom primárnej prevencie (pravidelné 

stretnutia v CPPPaP Zuzkin park) 

- 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, pri riešení výchovných problémov 

v rodinách z rizikového prostredia 

-  MÚ MČ Košice - Nad jazerom – mimoriadne bohatá spolupráca - pri zabezpečení a účasti 

na podujatiach organizovaných školou /multifunkčné ihrisko na športové podujatia, 



poskytnuté priestory v KS Jazero/, podujatiach organizovaných kultúrnou a športovou 

komisiou MÚ /súťaže, vernisáže, besedy, kultúrne vystúpenia našich žiakov/, v januári 2020 

v rámci tradičného oceňovania osobností, udelila MČ Košice – Nad jazerom  Mgr. Jane 

Valenčákovej Cenu mestskej časti za dlhoročnú prácu s mládežou s mentálnym 

a kombinovaným postihnutím. Slávnostný ceremoniál sa konal 5.12.2019 v KS Jazero.   

- ďalšie špeciálne školy v meste a kraji – pri organizovaní a účasti na rôznych podujatiach (aj 

keď ich v tomto školskom roku bolo menej ako zvyčajne kvôli pandémii) 

 - ŠOS – Špeciálne olympiády Slovensko, účasť na celoslovenských športových podujatiach 

a súťažiach s medzinárodnou účasťou (Futbalový turnaj v Litve v aprílovom termíne  bol 

zrušený), pomoc pri materiálnom vybavení športovcov v čase obmedzeného pohybu – deti 

získali rôzne športové pomôcky na cvičenie v domácom prostredí 

- občianske združenie ŠTUMP – bez finančnej, materiálnej, dobrovoľníckej pomoci ktorého 

by nebolo možné zapojiť sa do projektov, zúčastniť sa, resp. pripraviť väčšinu aktivít na 

zodpovedajúcej úrovni 

-  SCVČ Filia – pri zabezpečení záujmovej činnosti žiakov školy v čase mimo vyučovania 

- Rada školy – pri riešení aktuálnych problémov súvisiacich s riadením školy a so 

zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu, pri komunikácii s rodičmi a spolupráci s 

nimi 

- Obchodná akadémia na Polárnej ul. v Košiciach – pri zabezpečovaní stravy pre žiakov 

a zamestnancov školy  

- SPŠ strojníckou v Košiciach – partnerstvo v unifikovaných športoch /projekty Špeciálnych 

olympiád Slovensko/, pomoc pri zabezpečení opravy vstupných vchodových dverí a oplotenia 

areálu 

- Gymnázium Šrobárova 46 Košice – charitatívny program študentov pre žiakov 1. st. 

 - knižnica pre deti a mládež na Družicovej ul. v Košiciach a v KS Iskra – pri tematicky 

orientovaných besedách  

 -  OO Policajného zboru, mestská polícia– pri preventívnej činnosti, organizovaní besied, 

pri riešení priestupkovej činnosti a zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky. 

 

Za celoročnú namáhavú prácu, ktorá sa aj v tomto školskom roku, napriek obmedzeniam 

súvisiacich s prevenciou proti šíreniu COVID-19, prejavila v dosiahnutých výsledkoch, patrí 

všetkým zamestnancom školy (pedagogickým i nepedagogickým), tiež aktívnym rodičom 

žiakov, úprimné poďakovanie. 

Správa bola prerokovaná - na zasadnutí pedagogickej rady dňa: 14.09.2020 

      - na zasadnutí rady školy dňa: 04.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach 14.09.2020                            Vypracovala : Mgr. Jana Valenčáková 

                                                                                                                    riaditeľka školy                           

  


