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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím,    

Rovníková 11, Košice 

za školský rok 2021/2022 

Správa vypracovaná podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ  

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

 

§ 2. ods. 1 a) 

 Údaje o škole: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty 

Údaje o škole. 

 

Vedúci zamestnanci školy a ich funkcie: 

   Priezvisko, meno Služobný mobil e-mail 

riaditeľ Mgr. Urbanová Eva 0911 373 221 zsrovnikova@gmail.com 

 

                                                                             

Rada školy – mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy: 

 

2 zástupcovia pedagogických zamestnancov 

Mgr. Lucia Lévyová   predseda rady školy 

Mgr. Klaudia Perlíková  podpredseda rady školy 

1 zástupca rodičov žiakov 

  Ivana Krištofová Múdra 

2 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa     

  Ing. Miriam Kicová 

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

 

 

 

Názov školy:       Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím,   

                             Rovníková 11,Košice    

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

Telefón:               0911 373 221 - RŠ                                     

Web:                    www.szsrovnikova.sk 

Adresa elektronickej pošty:  zsrovnikova@gmail.com 
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§ 2. ods. 1 b) 

 Údaje o zriaďovateľovi: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty 

 

§ 2. ods. 1 c) 

 Informácia o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet 

a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia 

Rada školy pri ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice  

 

- 19.10.2021 – V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení, v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z., vyhlásila poverená riaditeľka školy 

Mgr. Eva Urbanová voľby zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy 

do Rady školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11 

v Košiciach na nové funkčné obdobie 2021 – 2025. Vzhľadom k mimoriadnej situácii 

v súvislosti s opatreniami na zabezpečenie prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 sa 

voľby uskutočnili za prísneho dodržiavania bezpečnostných opatrení.  

- 19.10. 2021- Na základe výsledkov volieb boli do rady školy zvolení 2 zástupcovia 

pedagogických zamestnancov s najvyšším počtom hlasov: Mgr. Lucia Lévyová a Mgr. 

Klaudia Perlíková. 

- 20.10.2021-  sa konali voľby  zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ pre žiakov so 

sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice. Na základe výsledkov volieb bola do rady 

školy zvolená 1 zástupkyňa rodičov žiakov s najvyšším počtom hlasov: p. Ivana Krištofová 

Múdra. 

 - 09.11.2021 – Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Základnej škole pre žiakov so 

sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice. Počet prítomných členov: 4. Rada školy 

zobrala na vedomie zloženie 5 člennej rady školy na štvorročné funkčné obdobie (2021 – 

2025), prerokovala a schválila vo funkcii predsedníčky rady školy - Mgr. Lucia Lévyová a vo 

funkcii podpredsedníčky rady školy - Mgr. Klaudia Perlíková. Za kontaktnú osobu za 

zriaďovateľa pre zabezpečenie organizácie rady školy bol zvolený RNDr. Martin Kotlár, PhD., 

MBA, LL.M., Msc. 

 Uznesenie: 

Rada školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11 

v Košiciach: 

1. berie na vedomie zloženie rady školy na 4 ročné funkčné obdobie (2021-2025) 

2. prerokovala a schvaľuje 

Zriaďovateľ školy:                  Regionálny úrad školskej správy v  Košiciach 

Adresa zriaďovateľa:              Zádielska 1222/1, 040 33 Košice – Staré Mesto 

Telefón:                                     055/32 26 602                                    

Web:                                          www.russ-ke.sk 

Adresa elektronickej pošty:    russ@russ-ke.sk 
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1. vo funkcii predsedníčky rady školy – Mgr. Luciu Lévyovú 

2. vo funkcii podpredsedníčky rady školy – Mgr. Klaudiu Perlíkovú 

3. ukladá 

a. doručiť zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy 

zriaďovateľovi, T: do 12. 11. 2021, Z: predsedníčka rady školy 

b. predsedníčke rady školy vypracovať štatút rady školy a návrh plánu 

zasadnutí rady školy a predložiť ho na schválenie na nasledujúce 

zasadnutie rady školy 

Hlasovanie za návrh: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

- 30.11.2021 - bola dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy 

zástupcom zriaďovateľa ThLic. PaedDr. Mgr. Oľgou Pivarníkovou zriadená Rada školy pri 

Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice. 

 

-  Zloženie rady školy -  5 členov:  

• 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov 

Mgr. Lucia Lévyová   predseda rady školy 

Mgr. Klaudia Perlíková  podpredseda rady školy 

• 1 zástupca rodičov žiakov 

  Ivana Krištofová Múdra 

• 2 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa     

  Ing. Miriam Kicová 

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

 

Členovia rady školy sa v školskom roku 2021/2022 stretli na ďalších 3 riadnych zasadnutiach  

a 1 mimoriadnom zasadnutí v dňoch: 

- 09. – 13. december 2021 – Počet hlasujúcich členov rady školy: 5.  

Vzhľadom na toho času aktuálne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a na základe 

pravidiel rokovania rady školy v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného na území sídla orgánu školskej samosprávy sa zasadnutie 

rady školy konalo podľa pravidiel uvedených v Štatúte rady školy pri Základnej škole pre 

žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice dištančnou formou. 

 

Uznesenie: 

Rada školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice 

1. preštudovala a schvaľuje: 

a. Návrh štatútu Rady školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, 

Rovníková 11, Košice 

b. Návrh plánu činnosti rady školy na kalendárny rok 2022 

2. preštudovala a berie na vedomie informácie o: 

a. Pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení edukačného procesu 

v školskom roku 2021/2022 

b. Koncepčnom zámere rozvoja školy vypracovaného na dva roky 

c. Školskom vzdelávacom programe pre žiakov so sluchovým postihnutím 
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Zhrnutie hlasovania o návrhu na uznesenie: 

Počet členov rady školy:    5 

Počet hlasujúcich členov rady školy: 5 

Počet nehlasujúcich členov rady školy: 0 

Vyjadrenie súhlasu s uznesením:  5 hlasov 

Vyjadrenie nesúhlasu s uznesením: 0 hlasov   

 

- 17.02.2022 – riadne zasadnutie. Počet hlasujúcich: 5. 

Uznesenie: 

Rada školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice 

1. preštudovala a berie na vedomie informácie : 

- spolupráce rady školy s rodičmi, miestnymi organizáciami, OZ,.., 

- informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená. 

- Aktuálne problémy školy. 

 

Zhrnutie hlasovania o návrhu na uznesenie: 

Počet členov rady školy:    5 

Počet prítomných členov rady školy: 5 

Za prijatie uznesenia:   5 hlasov 

Proti prijatiu uznesenia:   0 hlasov 

Zdržalo sa hlasovania:   0 hlasov 

- 17.02.2022 – mimoriadne zasadnutie – výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej 

školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice. Počet hlasujúcich: 5 

Zriaďovateľ Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, v zastúpení 

riaditeľkou Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach ThLic. Mgr. PaedDr. Oľga 

Pivarníková, vypísal výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy pre 

žiakov so sluchovým postihnutím v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov. Oznam o vyhlásení výberového konania bol zverejnený 

11. 01. 2022 na webovej stránke zriaďovateľa a zborovni školy. 

Do výberového konania uskutočnené dňa 17.02.2022, ktoré malo uzávierku dňa 07. 02. 2022, 

sa prihlásila: Mgr. Eva Urbanová. 

S uchádzačmi bol uskutočnený individuálny pohovor. Členovia výberovej komisie sa dohodli 

na tajnom hlasovaní. Bola zvolená volebná komisia v zložení: 

1. RNDr. Martin Kotlár, PhD. MBA, LL.M., MSc. 

2. Mgr. Klaudia Perlíková 

3. Ivana Krištofová Múdra 

Volebná komisia vyhodnotila hlasovanie jednotlivých členov a skonštatovala, že všetky 

hlasovacie lístky boli platné. 

V tajnom hlasovaní členovia výberovej komisie rozhodli o nasledovnom poradí uchádzačov: 

Mgr. Eva Urbanová  
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Rada školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím prijala na svojom 

zasadnutí nasledovné uznesenie: 

1. Rada školy konštatovala, že úspešným uchádzačom vo výberovom konaní na 

obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, sa 

stala      Mgr. Eva Urbanová 

2. Rada školy navrhla riaditeľke Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach 

vymenovať Mgr. Evu Urbanovú do funkcie riaditeľky Základnej školy pre žiakov so 

sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice. 

3. Rada školy ukladá predsedníčke rady školy do 10 dní písomne oznámiť uchádzačovi 

výsledok výberového konania. 

4. Rada školy ukladá predsedníčke rady školy do 10 dní písomne odovzdať 

zriaďovateľovi školy, Regionálnemu úradu školskej správy v Košiciach, návrh 

kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľky Základnej školy pre žiakov so 

sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice, Mgr. Evu Urbanovú. 

 

Zhrnutie hlasovania o návrhu na uznesenie: 

Počet členov výberovej komisie (rady školy):  5 

Počet prítomných členov:    5 

Počet neprítomných členov:   0 

Za predložený návrh:    5 hlasov 

Proti predloženému návrhu:   0 hlasov 

Zdržalo sa:      0 hlasov 

 

 

- 27.04.–04.05.2022 sa konalo neverejné dištančné zasadnutie rady školy. Počet hlasujúcich: 

5.  

Uznesenie: 

Rada školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice 

1.preštudovala a schválila: 

- Výročnú správu činností rady školy za kalendárny rok 2021, 

2. preštudovala a berie na vedomie informácie o: 

- predloženom Návrhu rozpočtu na rok 2022, 

- predložených aktuálnych problémoch školy. 

 

Zhrnutie hlasovania o návrhu na uznesenie: 

Počet členov rady školy:    5 

Počet hlasujúcich členov rady školy: 5 

Počet nehlasujúcich členov rady školy: 0 

Vyjadrenie súhlasu s uznesením:  5 hlasov 

Vyjadrenie nesúhlasu s uznesením: 0 hlasov  
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§ 2. ods. 1 d) 

 Údaje o počte žiakov školy  

Štatistické údaje k 30.06.2022 

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice: 

▪ Počet všetkých tried spolu  : 3 

z toho v Prípr. roč. – 4. ročníku : 2 triedy 

             v 5. – 9. ročníku : 1 trieda 

▪ Počet všetkých žiakov spolu             : 12 

  

Ročník SP+NKS SP+NKS+MP(Avar) SP+NKS+MP(Bvar) Počet 

žiakov 

Z toho 

dievčat 

Príprav. 1 2 0 3 3 

1. 2 0 0 2 2 

2. 1 0 0 1 0 

3. 0 0 0 0 0 

4. 0 2 0 2 2 

5. 0 0 0 0 0 

6. 0 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 0 

8. 0 0 1 1 0 

9. 0 3 0 3 1 

10. 0 0 0 0 0 

Spolu 4 7 1 12 8 

- 1 žiačka, ktorej jej zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa pravidelne na vyučovaní, bola 

vzdelávaná podľa IUP v rozsahu 6 hodín. 

Počet detí navštevujúcich Školský klub detí pri ŠZŠ Rovníková 11, Košice: 6 

 

§ 2. ods. 1 e) 

 Počet pedagogických zamestnancov, odborných  zamestnancov a ďalších zamestnancov 

Pracovný pomer Počet pedag. zamest. Počet nepedag. zamest. 

TPP 3 0 

Na dohodu 6 2 

Spolu 9 2 

 

§ 2. ods. 1 f) 

  Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických  zamestnancov 

Počet Kvalifikovaných Nekvalifikovaných 

učiteľov 3 0 
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§ 2. ods. 1 g) 

 Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Organizáciu a účasť na mnohých, často tradičných podujatiach poznačila pandémia a aktuálne 

opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. V zmysle platných rozhodnutí 

MŠVVaŠ, nariadení ÚVZ, v súvislosti so situáciou v regióne, sa nám podarilo v školskom 

roku 2021/2022 usporiadať alebo zúčastniť sa týchto akcií: 

 

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

tvorivých činností : 

- Hry, zvyky, tradície - koledy pri stromčeku – po triedach,  

- Zábavné dopoludnie – Mikuláš, MDD. 

- Deň matiek - žiaci z 1. a 2. stupňa vyrobili darčeky - srdiečka,  košíčky s kvetmi, darovali 

ich svojim mamičkám. Poďakovali sa tak za ich lásku a obetavosť. 

- Mesiac úcty k starším 

- Deň jablka – pečenie koláčov, výroba ovocných šalátov, tématické vyučovanie. 

- výtvarné súťaže: Koláže rozprávajú – CVČ Košice, Strašiak v poli – CVČ Košice, Môj 

farebný svet – celoštátna súťaž 

- divadelné  predstavenie – Divadlo Portál – v priestoroch školy 

- zber papiera  

- Enviro deň - Deň Zeme – čistenie interiéru a exteriéru školy, hry, aktivity, prezentácie 

- rozlúčka s deviatakmi. 

 

Aktivity v oblasti pohybovej a športovej: 

- V rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia sa v jesennom, v jarnom termíne 

zúčastnili  mladší žiaci didaktickej vychádzky a starší žiaci účelového cvičenia. 

- Hry na snehu, MDD. 

- BeActive – 7. ročník Európskeho  týždňa športu. Koordinátorom podujatia je Národné 

športové centrum a ambasádormi sú slovenskí špičkoví športovci. 

- Podujatie Ideme hrať ping-póóóng. 

- Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v cyklistike, ktoré sa konali v Orechovej 

Potôni na Slovakia Ringu. 

- Špeciálne olympiády Slovenska – stolný tenis. 

- Špeciálne olympiády Slovenska v Banskej Bystrici v atletike. 

- Športovo-výtvarné podujatie ,, O pohár Martina Záhradníka“. 

 

§ 2. ods. 1 h) 

 Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené 

Projekty 

- Čerstvé hlavičky - po registrácii školy sme od 28.04. do 01.06. pravidelne hlasovali 

a súťažili s ďalšími 2 školami o partnerstvo s predajňou Kaufland – Košice-Napájadlá 1/D. 

Do hlasovania sme zapojili aj svojich príbuzných, kamarátov a známych. Zvíťazili sme 

a získali sme pravidelnú dodávku čerstvého ovocia a zeleniny pre žiakov v školskom roku 
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2022/2023. Potešili sme sa, lebo cieľom je, aby deti jedli čerstvé ovocie a zeleninu s chuťou, 

a to čo najčastejšie. 

- Projekty Special Olympics Slovakia –  športové súťaže pre športovcov so zdravotným 

znevýhodnením - s mentálnym postihnutím. 

- 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. 

- „Detský čin roka“ - národný projekt pod záštitou MŠVVaŠ SR a prezidentky SR, žiaci sa 

zapojili do hlasovania detskej poroty. 

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

 - ,,Hovorme o jedle“ - projekt zameraný na zvyšovanie úrovne vzdelávania a zvyšovania 

povedomia o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného 

štýlu. Organizátormi projektu a finančne podporili: Centrum rozvoja znalostí o potravinách 

n.o., Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, MPaRV SR. 

 

§ 2. ods. 1 i ) 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

V školskom roku 2021/2022 v škole nebola vykonaná inšpekčná činnosť zo strany Štátnej 

školskej inšpekcie. 

§ 2. ods. 1 j) 

Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy 

Škola sídli v budove, ktorej správcom je Špeciálna základná škola, Rovníková 11, Košice. 

Celú budovu tvoria 4 pavilóny prepojené hlavnou chodbou.  

Výchovno-vzdelávací proces sme realizovali v 3 kmeňových učebniach, v pavilóne „C“,  

s perspektívou rozšírenia do viacerých učební v ďalších školských rokoch. Učebne sú 

rozdelené na edukačnú časť a relaxačnú zónu. Triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou, 

logopedickým zrkadlom a ďalšími špeciálnymi edukačnými pomôckami, ktoré podporujú 

rozvíjanie komunikačných, reedukačných a kompenzačných kompetencií. Žiaci so sluchovým 

postihnutím využívali aj špeciálne kompenzačné pomôcky, učebnice, v ktorých je 

implementovaný slovenský posunkový jazyk a pracovné zošity. 

V rámci výchovnovzdelávacieho procesu sme využívali odborné učebne: 

 - učebňa IKT vybavená digitálnou technikou s pripojením na internet, s 13 počítačmi 

interaktívnou tabuľou a 10 ks tabletmi, využívanými v edukácii i v mimovyučovacích 

aktivitách, rovnako s prístupom na vzdelávacie portály, s možnosťou využívať digitálny 

vzdelávací obsah, rôzne vzdelávacie programy  

           - cvičná kuchynka, stolárska dielňa, krajčírska dielňa určené na hodiny pracovného 

vyučovania                

           -  ateliér – využívaný na hodinách výtvarnej výchovy. 

V priestoroch átria je zriadená Ekotrieda so záhradným nábytkom, bylinkovou, kvetinovou 

záhradkou, ovocnými kríkmi. V rámci koncepcie environmentálnej výchovy sa o ňu starali 

samotní žiaci a zamestnanci školy. Bola využívaná v rámci edukačného procesu na hodinách 

prvouky, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a mimo 

vyučovania v školskom klube detí. 
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Škola nemá vlastnú telocvičňu, na hodinách telesnej výchovy bol využívaný trávnatý areál 

s niekoľkými preliezačkami a lezeckou stenou. Vychádzali sme z podmienok školy, pri 

rešpektovaní zdravotného znevýhodnenia  a uplatňovali sme netradičné druhy športu 

a pohybové aktivity (inline korčuľovanie,kolobežkovanie, cyklistika, bedminton,...), využívali 

sme workoutové ihriská na sídlisku.  

Pri špeciálnej základnej škole je zriadený školský klub detí, ktorý navštevovali aj žiaci zo ZŠ 

pre žiakov so sluchovým postihnutím.  

Každá trieda mala svoju šatňu, kde si žiaci odkladali vrchné ošatenie a prezúvali. 

Žiaci a zamestnanci školy využívali výdajnú školskú jedáleň, zriadenú pri ŠZŠ Rovníková 11, 

Košice, dodávateľom stravy -  Obchodná akadémia na Polárnej ul. v Košiciach. 

 

 § 2. ods. 1 k) 

 Informácia o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, 

v ktorých má škola nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy 

 

Silné stránky školy Slabé stránky školy 

✓ odbornosť pedagogických 

zamestnancov školy, vysoké 

pracovné nasadenie 

✓ tvorivosť, flexibilita a inovačná 

schopnosť pedagógov školy 

✓ kvalitná činnosť pedagógov 

✓ profesionálna orientácia  

✓ zvyšovanie úrovne edukačného 

procesu zavádzaním inovatívnych 

metód a foriem práce – zážitkové 

učenie, tvorba a využitie 

interaktívnych úloh, cvičení a testov 

s využitím IKT a moderných 

didaktických prostriedkov 

✓ iniciatíva pedagógov pri tvorbe 

didaktických materiálov a učebných 

pomôcok, pri skrášľovaní interiéru 

a exteriéru školy  

✓ starostlivosť o žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 

uplatňovaním individuálneho prístupu 

✓ účasť a úspechy v súťažiach na rôznej 

úrovni – od školských kôl po  

podujatia celoslovenského charakteru 

✓ 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 

✓ chýbajúca telocvičňa, resp. športové 

ihrisko na zabezpečenie telesnej 

výchovy, tréningovej prípravy 

a pohybovej výchovy mimo 

vyučovania (žiaci, vyučujúci, tréneri 

pociťujú najmä v zimnom období 

a pri nepriaznivom počasí) 

✓ nedostatočné, resp. chýbajúce 

technické prostriedky v rodinách 

niektorých žiakov (prekážka pri 

dištančnom vzdelávaní) 
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✓ metodické dni na škole 

Príležitosti Ohrozenia 

✓ vzdelávanie žiakov so sluchovým 

postihnutím (bez mentálneho 

postihnutia),  

✓  ďalšie vzdelávanie pedagógov 

v rámci profesijného rozvoja 

✓ 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 

zamestnancov školy 

✓ činnosť záujmových útvarov, podpora 

individuálnych záujmov a schopností 

žiakov 

✓ vplyvy rovesníckych skupín na 

správanie detí so zdravotným 

znevýhodnením 

✓  klesajúci počet žiakov súvisiaci s 

inkluzívnym vzdelávaním žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 

v „bežnom vzdelávacom prúde“ 

✓ sociálne znevýhodnené prostredie, 

v ktorom vyrastá skupina žiakov  

 

Návrhy opatrení na zlepšenie: 

- Hľadať nové formy spolupráce školy s rodičmi žiakov – využívať dni otvorených dverí, 

zaangažovať rodičov do života školy (brigády, výstavy detských prác, fotogaléria, burza).  

- V oblasti prezentovania sa na verejnosti je naďalej potrebné hľadať spôsoby, ako spoluprácu 

s verejnosťou zlepšiť. 

-  Zapájať sa do projektových, grantových výziev. 

- V spolupráci s MŠVVaŠ SR (Plán obnovy a rozvoja), s organizáciami 3. sektora, sponzormi 

pomôcť pri zabezpečení nedostatočných, resp. chýbajúcich technických prostriedkov 

v rodinách žiakov (najväčšia prekážka pri dištančnom vzdelávaní). 

 

§  2. ods. 3 a) 

 Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

Počet žiakov so švvp: 12 

§  2. ods. 3 b) 

  Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa 

vypracúva  

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka: 2 

 

§  2. ods. 3 c)   

Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole 

Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole: 0 
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Bez pokračovania v ďalšom vzdelávaní ukončili školskú dochádzku dovŕšením fyzického 

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

- v   8. ročníku -  1 žiak 

- v   9. ročníku – 3 žiaci 

§  2. ods. 3 e) 

 Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytnutého stupňa vzdelania  

Údaje k 30.06.2022 

Prospech žiakov 

▪ Žiakov spolu:      12 

▪ Prospeli:     10   

▪ Neprospeli:       0 

▪ Neklasifikovaní:   2 (povolený OSPŠD)          

- z toho počet žiakov, ktorí opakujú ročník:   0    

 

▪ Školská dochádzka žiakov a udelené výchovné opatrenia 

- počet vymeškaných hodín spolu:  1651  Ø 165,10 na žiaka 

na 1. stupni: 1107 Ø 158,14 na žiaka   

na 2. stupni:   544 Ø 181,33 na žiaka   

- počet ospravedlnených hodín spolu:  1651  Ø 165,10 na žiaka 

na 1. stupni: 1107 

na 2. stupni:   544 

- počet neospravedlnených hodín spolu: 0  Ø 0,00 na žiaka 

na 1. stupni: 0 Ø 0,00 na žiaka 

na 2. stupni: 0 Ø 0,00 na žiaka  

- počet pokarhaní udelených triednym učiteľom:   0 

- počet pokarhaní udelených riaditeľom školy:    0 

- počet znížených známok zo správania:    na stupeň 2:   0 

         na stupeň 3:   0 

         na stupeň 4:   0 

- počet pochvál udelených triednym učiteľom:    4 

- počet pochvál udelených riaditeľkou školy:    4 

 

▪ Klasifikácia žiakov v jednotlivých ročníkoch a vzdelávacích predmetoch 

- pri hodnotení prospechu a správania sme postupovali v súlade: 

- s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie žiakov v základnej škole, ktoré vydalo 

MŠVVaŠ SR v zmysle §14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej 

samospráve a o zmenen a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

-  s prílohou č. 2 – Zásady hodnotenia žiaka so ZZ začleneného v základnej škole 

- Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s 

mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie  

- žiaci prípravného ročníka boli hodnotení slovným komentárom 

  

https://www.minedu.sk/data/att/7719.rtf
https://www.minedu.sk/data/att/7719.rtf
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Hodnotenie žiakov prípravného ročníka  

Žiaci so SP 

Ročník SJL MAT VYV TSV ILI KMN DRA SPJ  Ø roč. 

Prípravný Slovný komentár  

Priemer za jednotlivé predmety 

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

 

Žiaci so SP+MP 

Ročník RGZ RVK VUC MAT PVC DRA VYV TSV SPJ ILI     Ø 

roč. 

Prípravný Slovný komentár  

Priemer za jednotlivé predmety 

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

 

Hodnotenie žiakov 1. - 4. ročníka  so SP   

 

                   Priemerný prospech podľa predmetov v jednotlivých ročníkoch  Øroč. 

Ročník SJL MAT PVO ETV VYV TSV SPJ ILI KMN DRA  

1. 1,00 1,00 1,00 aabs 1,00 1,00 aabs aabs aabs aabs 1,00 

2. 3,00 1,00 2,00 aabs 1,00 1,00 aabs aabs aabs aabs 1,60 

3. ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- 

4. ---- ---- ----- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Priemer za jednotlivé predmety 

Ø 2,00 1,00 1,50 aabs 1,00 1,00 aabs aabs aabs aabs 1,30 

 

 

Hodnotenie žiakov 1. - 4. ročníka so SP+MP (A- variant) 

 

                   Priemerný prospech podľa predmetov v jednotlivých ročníkoch  Øroč. 

Ročník SJL MAT VLA PVC DRA VYV TSV SPJ ILI KMN  

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

2. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

3. ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- 

4. 1,00 1,00 1,00 1,00 aabs 1,00 1,00 aabs aabs aabs 1,00 

Priemer za jednotlivé predmety 

Ø 1,00 1,00 1,00 1,00 aabs 1,00 1,00 aabs aabs aabs 1,00 

 

1 žiačke povolený OSPŠD 

 

 

Hodnotenie žiakov 5. - 9. ročníka so SP+MP (A- variant) 

 

Priemerný prospech podľa predmetov v jednotlivých ročníkoch    Ø roč. 
Roč. SJL MAT INF VLA ETV PVC DRA VYV TSV FIG ILI SPJ     

5. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----     ---- 

6. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----     ---- 

   Priemer za jednotlivé predmety 

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

Roč. SJL MAT OBN DEJ GEG BIO FYZ CHE PVC DRA VYV TSV INF FIG  SPJ ILI ETV Ø 

7. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- 

8. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- 
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9. 2,33 1,67 1,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 A 1,00 1,00 1,00 1,00   A  A A 1,85 

   Priemerný prospech za jednotlivé predmety 

Ø 2,33 1,67 1,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00   A 1,00 1,00 1,00 1,00   A  A A 1,85 

 

 

 

Hodnotenie žiakov so SP+MP vzdelávaných podľa  B - variantu 

 
Ročník Počet žiakov prospeli neprospeli neklasifikovaní 

8. 1 0 0         1/OSPŠD 

 

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

predmet hudobná výchova nahradený predmetom dramatická výchova 

- žiaci 9. ročníka variantu A mali v ŠkVP v rámci disponibilných hodín nový vyučovací 

predmet finančná gramotnosť 

- žiaci postupovali pri nácviku písaného písma metódou nespojitého písaného písma Comenia 

Script 

- predmet etická výchova a predmety špeciálnopedagogickej podpory – komunikačné 

zručnosti, individuálna logopedická intervencia, slovenský posunkový jazyk a dramatická 

výchova boli hodnotené slovne. 

 

§ 2. ods. 5 c) 

Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov 

alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo 

pestúnskej starostlivosti 

Spolupráca školy s rodičmi a zákonnými zástupcami je na dobrej úrovni. Vzájomnú 

spoluprácu medzi školou a rodičmi považujem za pozitívnu a kladne hodnotím prístup 

rodičov k požiadavkám školy. Zaujímali sa o chod školy, spolupracovali s triednymi učiteľmi. 

Individuálne stretnutia  s rodičmi sme realizovali s dodržaním všetkých hygienicko-

epidemiologických opatrení. Škola sa prezentuje navonok pre rodičov a organizácie 

prostredníctvom internetovej stránky a školskej stránky na sociálnej sieti Facebook. 

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, tiež aktívnym rodičom žiakov, úprimné 

poďakovanie. 

 

 

 

 



 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej školy pre žiakov so sluchovým 

postihnutím, Rovníková 11, 

Košice za školský rok 2021/2022 

 

 

 

Predkladá:     Mgr. Eva Urbanová 

           (titul, meno a priezvisko) riaditeľ/ -ka školy 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 22. septembra 2022 

 

Vyjadrenie rady školy:  Rada školy pri Základnej škole pre žiakov so 

sluchovým postihnutím,  

Rovníková 11, Košice zobrala na vedomie  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 

 

Prerokované v rade školy dňa:  27. októbra 2022 

 

 

Mgr. Lucia Lévyová 

     (titul, meno a priezvisko) predseda rady školy 
 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 

     Zádielska 1222/1, 040 33 Košice 

 

Schvaľuje - neschvaľuje 
 

 ..................................... 

 Ing. Peter Kutrucz, riaditeľ 


