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  Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení. 

 Špeciálna základná škola, Inžinierska 24 v Košiciach bola zriadená ako samostatná 

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriaďovacou listinou vydanou Školskou 

správou  v Košiciach dňa 21.06.1995 s účinnosťou od 1. júla 1995. Nadobudnutím účinnosti 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bola 

KŠÚ v Košiciach  dňa 01.09.2008 vydaná zriaďovacia listina, podľa ktorej súčasťou školy je 

školský klub detí a školská jedáleň. Neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny vydanej dňa 

01.09.2008 je Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine č. 2008/00159-13 vydaný Obvodným 

úradom v Košiciach, Komenského 52, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2013 a Dodatok č. 

2 k zriaďovacej listine č. 2008/00159-13 vydaný Okresným úradom v Košiciach, 

Komenského 52, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. októbra 2013. 

 ŠZŠ poskytuje vzdelanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, uskutočňuje výchovu 

a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím a pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. 

Zabezpečuje vyučovanie povinných a voliteľných predmetov podľa Školského vzdelávacieho 

programu a Školského vzdelávacieho programu platného od 01.09.2016 pre ročníky  

Prípravný, 1., 2.,3., 4. a 5., 6., 7., 8.  A, B a C  variantov. 

          Školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku na 

špeciálnej základnej škole podľa Výchovného programu pre ŠKD nenáročnú oddychovú, 

rekreačnú, záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie v čase mimo vyučovania. 

Stravovanie žiakov a zamestnancov ŠZŠ  zabezpečuje školská jedáleň, ktorá je 

súčasťou školy.  

 

a) Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy:   Špeciálna základná škola  

Adresa školy:   Inžinierska 24, 040 11 Košice 

Telefónne a faxové číslo:  055/ 6435724        

Webová adresa:   www.szsinke.sk 

E-mailová adresa:  szsinzinierska@stonline.sk   

Zriaďovateľ:             Okresný úrad Košice, odbor školstva, Zádielska 1, Košice 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

 

Mgr. Renáta Oršulová riaditeľka školy                                od  15.07.2016 

Mgr. Mária Zwiebelová zástupkyňa školy / ŠZŠ a ŠKD /      od  16.07.2016 

Jarmila Vojáčková vedúca hospodárskeho úseku           od 06.12.2017 

 

http://www.szsinke.sk/
mailto:szsinzinierska@stonline.sk


Rada školy – základné údaje: 

 

 Rada školy pri Špeciálnej základnej škole Inžinierska 24, Košice  bola ustanovená 

v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dňa 

11.02.2016 na našej škole prebehli voľby zástupcov pedagogických, nepedagogických 

zamestnancov a zástupcov rodičov do Rady školy. Na základe výsledkov volieb do Rady 

školy predsedom RŠ pre nastávajúce štvorročné funkčné obdobie sa stala Mgr. Alena 

Čierťašská, zástupcom predsedu RŠ Mgr. Michal Čornanič. Voľby prebehli v zmysle 

Vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. a 

ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 

zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 

Ustanovujúce zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa: 9. marca 2016, počet členov 11:  

 

Dňa 05.06.2017 prebehli voľby pedagogických zamestnancov do Rady školy, nakoľko 

predsedníčka RŠ Mgr. Alena Čierťašská nastúpila na materskú dovolenku a podpredseda 

Rady školy Mgr. Michal Čornanič využil svoje právo podľa Zákona 596/2003 Z.z. § 25 ods. 

12 pís. b) a vzdal sa svojho členstva v RŠ z osobných dôvodov.  

 

Počet členov RŠ 11:  

 

Zloženie rady školy 

Mgr. Lucia Baňasová    predseda  za pedagogických  zamestnancov školy 

Mgr. Miroslav Blaško podpredseda             za pedagogických  zamestnancov školy 

Mgr. Iveta Dzuričková           podpredseda             za pedagogických  zamestnancov školy 

                                                                                   od 20.12.2017 

Anna Lovasíková                                                      za nepedagogických zamestnancov školy 

PaedDr.ThLic.Mgr. Oľga Pivarníková                     delegovaný za zriaďovateľa 

Ing. Iveta Grilliová                           delegovaný za zriaďovateľa 

Mgr. Klaudia Miklodová                                           delegovaný za zriaďovateľa 

Jarmila Kliková                        delegovaný za zriaďovateľa    

Angela Dzúriková                                                      za rodičov 

Karolína Katunská                                                     za rodičov 

Kvetoslava Mačová           za rodičov   

Anna Oubrechtová                           za rodičov 

 

 

 

 

 



Činnosť rady školy  

  

 zasadnutia Rady  školy (ďalej len RŠ) v školskom  roku 2017/2018  boli 4, na týchto 

zasadnutiach boli prerokované náležitosti týkajúce sa chodu školy. 

 

 11.10.2017 RŠ prerokovala : 

 Voľby predsedu Rady školy  

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti špeciálnej základnej školy, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017,  

 Prerokovaný a schválený /inovovaný/ Školský vzdelávací program pre 3. a 7. 

ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím pre varianty A, B a C, ktorý je platný 

od 1.9.2017, rozdelenie disponibilných hodín, zmena v názve predmetu telesná 

výchova na telesná a športová výchova.  

 20.12.2017  RŠ prerokovala: 

 Podpredseda rady školy Mgr. Miroslav Blaško využil svoje právo podľa Zákona 

596/2003 Z.z. § 25 ods. 12 pís. b) a vzdal sa svojho členstva v RŠ z osobných 

dôvodov. Novou členkou RŠ sa stala Mgr. Iveta Dzuričková. 

 Slávnostné zasadnutie RŠ pri príležitosti konca kalendárneho roka 2017. 

 Výročná správa predsedu RŠ o činnosti RŠ za rok 2017. 

 

 15.03.2018  RŠ prerokovala: 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok školského roka  2017/2018 

 Správu o hospodárení školy za rok 2017 

 

 28.06.2018  RŠ prerokovala: 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za II. polrok školského roka  2017/2018 

 Správu o hospodárení školy za I. polrok kalendárneho roka 2018 

 Predbežnú organizáciu školského roka 2018/2019. 

 

 

b) Údaje o počte žiakov v škole k 15.09.2017 a k 31.08.2018 

 V školskom roku 2017/2018 navštevovalo školu spolu 65 žiakov/ k 15.09.2017 a k 

30.6.2018 to bolo 69 žiakov. Dotácia pre žiakov na podporu výchovy k plneniu školských 

povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením  (dotácia na školské potreby) a na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia 

na stravu) 2017/2018 bola poskytnutá 25 žiakov /I. stupeň - 14 žiakov, II. stupeň – 11 žiakov./ 

 

c/  Počet všetkých tried Špeciálnej základnej školy : 8 

 

  A variant : 7 tried 

                               v 1. – 4. roč.: 3 triedy 

                               v 5. – 9. roč.: 4 triedy 

 B,C  variant : 1 trieda       



                                                      

         Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa vzdelávalo spolu: 10 

           A variant – 4 žiaci                             

           B variant – 5 žiaci 

           C variant – 1 žiačka 

 Forma individuálneho vzdelávania – 0   

 Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu – 0  

 Oslobodení od povinnej telesnej výchovy – 4 

        

 V šk. roku 2017/2018 boli zriadené 3 oddelenia ŠKD, v ktorých bolo zaradených 

spolu  30 žiakov. 

 Záujmových útvarov bolo 6 a pracovalo v nich 42 žiakov 

/krúžok anglického jazyka/6 ž., futbalový/9 ž., muzikoterapia/6 ž., hud. pohybový 

Radosť/9 ž., rozprávkový/6 ž, výtvarno-estetický/6 ž.  

Počet uplatnených vzdelávacích poukazov bolo 36. 

 
 

d/   Žiaci  prijatí  do ŠZŠ         

V školskom roku 2017/2018 bolo do ŠZŠ  prijatých spolu 13 žiakov, z toho: 

A variant: 9 

 do prípravného ročníka: 3 žiaci  

 do prvého  ročníka: 0 

 B variant: 4 žiaci 

 do prípravného ročníka B variant: 2 žiaci  

 C variant:0 

 

Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

v súlade s §60 a s § 61 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní boli vydané 

rozhodnutia o: 

- prijatí žiaka do školy: 13 

- oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy: 0 

- oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch:  

                                      A variant: 4 

                                      B variant: 5 

                                      C variant: 1 

 

     e/  Prehľad o rozmiestnení žiakov  k 30.6.2018 : 

 počet žiakov 9. ročníka spolu:  7/1 

 počet prijatých do OU: 5/1 



 počet prijatých do PŠ: 0 

 počet neumiestnených žiakov  - z 9. ročníka ŠZŠ : 2/0 

 opakuje ročník: 4 

 končiaci žiaci  v nižších ročníkoch : 1 

                                   -  umiestnení: 0 

 spolu končiaci žiaci / 9. ročníka + končiaci žiaci nižších roč./ : 7+1=8 

       

Príčiny nezáujmu žiakov o ďalšie štúdium sú predovšetkým:  

                             -  záškoláctvo  

                             -  nezáujem zákonného zástupcu       

 

                     

 f) Hodnotenie a klasifikácia žiakov v školskom roku 2017/2018 prebiehala podľa 

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

žiakov s MP – primárne vzdelávanie 

 

           A variant 

Ročník 

7 tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 
Prospeli 

 

Neprospeli 

 

Priemerný 

prospech 
Poznámka 

Pr.r. A 

I.A  
8/6 1 7 1 slov. hod. 

Pochvala RŠ 1 ž.  

NT:1ž 

 

II.A,III.A, 

III.B 
8/3 1 8 - 

1,5 

slov. hod. 
 

IV.A, IV.B 10/4 1 8 
        2 

 
1,64 Pochvala RŠ 2 ž. 

NT:2ž 

IV.D,V.A 8/4 1 8 - 1,08 
Pochvala RŠ 5 ž. 

 

 

VI.A, VII.A 12/4 1 10 2 1,18 
Pochvala RŠ 1 ž. 

  

NT:2ž 

VIII.A,IX.B 7/2 1 6 1 1,54 
NT:1ž 

 

 

IX.A 7/1 1 6 1 1,18 
NT:1ž 

 

 

Spolu 60 7 53 7 1,37 
Pochvala RŠ: 9ž 

 

NT: 7 ž. 

                                                                                    



     B,C variant 

 

 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 
Prospeli      Neprospeli 

Priemerný 

prospech 
Poznámka 

I.B,C 9/7 1 9 - VDV : 4 ž. slov. hod. 

Spolu 9/7 1 9 -   

       

      

   počet prospievajúcich žiakov spolu :  62     

   neprospeli: 7 /oproti minulému šk. roku je to rovnaký počet ž./ 

 

c) Dochádzka za školský rok 2017/2018 

 

                                                                   A variant     

 

 

 

 

Ročník 
Počet 

žiakov 

Školský rok 2017/2018 

* ** *** 

  Spolu Ø Osp Ø Neosp Ø 

Pr.r. A,  

I.A  
8/6 975 121,9 845 105,6 

130 16,3 

II.A,III. A, 

III.B 
8/3 1361 170,12 1361 170,12 

      0 0 

   IV.A, 

 IV.B 
   10/4 1790 179,0 601 60,1 

1189 118,9 

IV.D, 

V.A. 
8/4 819 102,25 739 92,4 

79 19,9 

VI.A, 

VII.A. 
12/4 2306 192,16 1103 91,91 

1203 100,25 

VIII.A,  

IX.B 
7/2 973 139,0 973 139,0 

0 0 

IX.A 7/1 1892 236,5 1162 145,25 
730 91,25 

Spolu 60 10115 168,58 6784 113,0 
    3331      55,51 



       B, C variant 

 

                      *   počet vymeškaných hodín / priemer na žiaka 

 **   počet ospravedlnených hodín / priemer na žiaka 

***            počet neospravedlnených hodín / priemer na žiaka 

 

            

 počet znížených známok zo správania :   o 1 stupeň : 0 

                                                                             o 2 stupne : 3 

                                                                             o 3 stupne : 0  

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 0  

 pochvala riaditeľom školy : 10 

 pochvala TU: 2 

 0 vymeškaných hodín mal 1 žiak: zo IV.A  

 

 

g/ Údaje o počte všetkých zamestnancov školy a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov. 
 

   Počet všetkých zamestnancov spolu : 22 / + 2 MD 

    -  počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : fyzický stav :  10 

                                                                           prepočítaný stav :  10 

    - počet asistentov učiteľa v ŠZŠ :  1              počet vychovávateľov ŠKD :  3   

    - počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady: 0 

      z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 0    

    - počet nepedagogických zamestnancov v ŠZŠ: fyzický stav : 8, prepočítaný stav : 7,58  

 

 

h/  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 
a) Ciele KV:  

       Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje 

u pedagogických zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností 

a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné 

Ročník 
Počet 

žiakov 

Školský rok 2017/2018 

Spolu      *       Ø Spolu      **      Ø  Spolu      ***    Ø  

I.B,C 9 1260 140 749 83,22 511 56,8 

Spolu 9 1260 140 749 83,22 511 56,8 



kompetencie  potrebné na výkon pedagogickej praxe a so zreteľom na premenu tradičnej 

školy na modernú. 

     Plánovanie kontinuálneho vzdelávania vychádzalo predovšetkým z potrieb školy. Prioritou 

pre našu školu boli  vzdelávania  v týchto oblastiach:  

 

- čitateľská gramotnosť a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

- vzdelávanie PZ škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných 

rómskych komunít,  

- využitie tvorby web stránok v edukačnom procese, 

- učíme po novom s IT, 

- zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia, 

- prevencia niektorých sociálno patologických  javov, 

- zvládanie záťaží v školskom prostredí – rozvoj relaxačných zručností PZ, 

- Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania, 

- komunikačné zručnosti vychovávateľov, 

- mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania, 

- I. a II. atestácia pedagogických a odborných zamestnancov. 

 

Spolu sa kontinuálne vzdelávalo:  5 PZ 

Z toho: 3 učitelia 

             1 vychovávateľka  

             1 asistentka učiteľa              

 

1. Aktualizačné vzdelávanie:  5 

2. Inovačné vzdelávanie: 2 

3.   Inovačné funkčné: 0  

4.    Prípravné atestačné na vykonanie I. atestácie: 3 

 

5. Atestačné:  zaradení 4 

 Atestačné na získanie I. atestácie pre pedagogických zamestnancov: 3 

 Atestačné na získanie II. atestácie pre pedagogických zamestnancov: 1 

 

6. Kvalifikačné vzdelávanie: 0   

 

6.  Poradné orgány riaditeľa školy   
 

A) Gremiálna rada: riešila operatívne úlohy, technické a organizačné otázky 

zabezpečujúce chod školy.  

Počet členov: 7 

Zasadnutia: 1 x mesačne a podľa potreby 

 



B) Pedagogická rada: prerokúvala, navrhovala a schvaľovala výchovno-vzdelávacie 

výsledky a riešila pedagogické problémy. 

Zasadnutia: 10 x 

 

C) Metodické združenia a predmetová komisia: plnili metodickú, riadiacu, vzdelávaciu 

a kontrolnú funkciu. 

Zasadnutia: 10 x 

 

6.1.    V školskom roku 2017/2018 v škole pracovali: 

 MZ –A, B a C variant:  vedúca  Mgr. Iveta Dzuričková  

 PK – A variant: vedúca Mgr. Angelika Kacerová 

 MZ pre ŠKD: vedúca Hajnalka Szabóová 

 

Podiel metodických orgánov na riadení a koncepcii školy 

V rámci MZ, PK a MZ ŠKD pedagogickí zamestnanci počas školského roka pracovali 

podľa vypracovaných plánov, v ktorých zohľadnili naliehavosť riešenia problémov v rámci 

predmetov, ale venovali sa aj aktuálnym otázkam, ktoré bolo nutné riešiť. Počas školského 

roka bolo  uskutočnených päť stretnutí  MZ a PK, MZ ŠKD. 

Vedúci MZ a PK sa ako členovia GR pravidelne, raz mesačne, stretávali  na jej 

zasadnutiach, kde prerokúvali  aktuálne úlohy školy a riešili  otázky jej ďalšieho smerovania. 

Úlohy vyplývali z plánu práce školy na školský rok 2017/2018 pre prípravný ročník až 9. 

ročník ŠZŠ A variantu a prípravný ročník až 10 ročník B a C variantu. 

Doplnením činnosti MZ, PK a MZ ŠKD boli  aj dva celoškolské metodické dni. 

 

a) Činnosť metodického združenia (MZ) 

 

      V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnilo šesť zasadnutí MZ/ vrátane Jesenného 

celoškolského MD a MD 2018 organizovaného OU – odborom školstva v Košiciach/: 

        

      Hlavné úlohy vyplývali z plánu práce školy na školský rok 2017/2018 pre prípravný 

ročník až 9. ročník ŠZŠ A variantu a prípravný až 10. ročník B a C variantu a boli 

zamerané na tieto témy: 

 

- plnenie plánu práce školy a úloh zakotvených v pláne práce MZ, 

- využívanie IKT v jednotlivých predmetoch, 

- prezentácie pedagógov a ich aplikácia v edukačnom procese v praxi, 

- aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností,   

- verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese, 

- rozvoj finančnej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní, 

- psychomotorické hry, 

- čitateľská gramotnosť s využitím aktivizujúcich metód (MD – ŠZŠ Vtáčkovce), 

- eurytmické znázorňovanie hlások počas čítania textov (MD– ŠZŠ Vtáčkovce), 



- aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 

V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnili zasadnutia MZ v termínoch: 

 12. 9. 2017, 

 27. 10. 2017 – metodický deň - ŠZŠ Inžinierska  24,  

 18. 1. 2018, 

 22. 3. 2018, 

 10. 5. 2018 – metodický deň pod záštitou ŠZŠ Vtáčkovce pri Košiciach,  

 14. 6. 2018. 

        

 Prvé zasadnutie 12. 9. 2017 bolo venované prerokovaniu a schváleniu plánu práce MZ 

na školský rok 2017/2018 a návrhom na metodický deň v mesiaci október 2017. Bol 

schválený plán akcií, plán exkurzií, vychádzok a besied na školský rok 2017/2018. 

Hlavné úlohy vyplývali z plánu práce školy na školský rok 2017/2018 pre I. stupeň ŠZŠ 

a zamerali sa na výchovno-vzdelávaciu činnosť,  plnenie ŠkVP,  využívanie IKT 

a implementáciu aktivizujúcich a  inovatívnych metód, predovšetkým zážitkovej 

a projektovej metódy v edukačnom procese na zvýšenie úrovne čitateľskej gramotnosti 

a s tým spojeným čítaním s porozumením. Taktiež sme sa zamerali na implementáciu 

metód na rozvoj finančnej gramotnosti.  

 Projektové vyučovanie bolo priebežne realizované v praxi na tému Farby jesene (I. 

polrok). V januári 2018 sa uskutočnilo dopoludnie venované športovým aktivitám. Týmto 

športovým dopoludním sa učitelia snažili žiakov motivovať k zdravému životnému štýlu, 

ktorý je spojený nielen so zdravou výživou, ale aj so športom a zvyšovaním telesnej 

kondície.  Pri projekte Deň Zeme,  žiaci I. stupňa  v závere zhotovili rôzne zvieratká 

z odpadového materiálu. Takto žiaci získali zaujímavé poznatky z ríše zvierat, 

recyklovali  odpad, učili sa mať správny postoj voči životnému prostrediu a ochrane 

prírody. Na uvedenom projekte spolupracovali všetci pedagogickí zamestnanci. Z týchto 

aktivít sú spracované kompletné prezentácie. 

 Metodický deň (druhé zasadnutie MZ) sa konal  v našej škole dňa 27. 10. 2017. Jedným 

z bodov bol psychologický tréning, ktorý bol venovaný syndrómu vyhorenia. Lektorkou 

bola psychologička Mgr. Zuzana Kuncová. Nasledovali ukážky prezentácií (PPT) z 

kontinuálneho vzdelávania pedagógov v školskom roku 2017/2018 – odovzdávanie 

skúseností. Prezentáciu projektu Hovorme o jedle prezentovala Mgr. Martina Volenská. 

Záver MD bol venovaný relaxačno-pohybovému tréningu, ktorý bol súčasťou 

psychologického tréningu (bowling). 

 Na treťom zasadnutí MZ, ktoré sa konalo 18. 1. 2018 sa učitelia zamerali na plnenie 

kľúčových kompetencií u žiakov I. stupňa. Druhým bodom bola Aplikácia metód 

aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na 

rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností. Pani učiteľka pripravila aktivity 

k téme Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese. 

 Na štvrtom zasadnutí MZ, ktoré sa konalo 22. 3. 2018 boli pripravené  psychomotorické 

hry. Spoločne si vyskúšali rôzne hry zamerané na rozvoj psychomotoriky. Tému Rozvoj 

finančnej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní pripravila pani učiteľka, ktorá 



poskytla kolegom rôzne edukačné materiály s uvedenou tematikou – napr. pracovné listy, 

prezentácie  a hry. 

 Dňa 10.  5. 2018 sa PZ zúčastnili MD 2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ Košice  

v ŠZŠ Vtáčkovce. Ústrednou témou bola čitateľská gramotnosť. V úvodných aktivitách 

ŠZŠ Vtáčkovce prezentovali žiacke práce a aktivity školy.  

Ďalšou aktivitou bola téma ,,Eurytmické znázorňovanie hlások a Ovplyvňovanie 

čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom aktivizujúcich metód.“ 

Program bol veľmi zaujímavý, počas jednotlivých aktivít pedagógovia spolu diskutovali, 

vymieňali si skúsenosti a hľadali možnosti ďalšej spolupráce.  

      V závere metodického dňa boli schválené odporúčania a závery z metodického dňa v 

pôsobnosti OÚ v Košiciach pre edukačnú prax. 

 Na poslednom zasadnutí MZ dňa 14. 6. 2018 bola prednesená hodnotiaca správa MZ za 

školský rok 2017/2018. Pedagógovia prezentovali svoje návrhy, námety a témy, ktoré 

budú zahrnuté do plánu práce MZ v budúcom školskom roku 2018/2019. Vedúca MZ 

poďakovala všetkým prítomným za ich aktivity, spoluprácu a pripravené príspevky na 

zasadnutia MZ a prípravu metodických dní v našej škole.   

      Plány vychádzok a exkurzií boli plnené podľa tematických plánov jednotlivých ročníkov     

      a reálnej potreby súvisiacej s edukačným procesom. 

      Školské akcie na I. stupni boli realizované podľa plánu práce školy. Akcií sa zúčastnili  

      žiaci 1. – 4. ročníka, prípravného ročníka a B, C variantu. 

  

V škole je vydávaný školský časopis Prvosienka, ktorý pripravovali Mgr. Iveta Dzuričková 

a p. asistentka Janette Novotná. V časopise sa venovali rôznym témam, zábavnému 

vzdelávaniu, poznávaniu tradícií, sviatkov,  čitateľov oboznamujú so zaujímavosťami nášho 

regiónu, predstavujú historické osobnosti a miesta, objasňujú niektoré prírodné úkazy, 

poznávajú život zvierat a spríjemňujú  čas peknými rozprávkami, básňami a veselými 

príhodami, či vtipmi.  K rozvoju fantázie, motoriky a kreativity sú čitateľom k dispozícii 

rébusy, krížovky, doplňovačky, zábavné pracovné listy a omaľovánky.  Tento časopis je 

taktiež k dispozícii každému v elektronickej podobe na webovej stránke našej školy 

a učitelia a vychovávatelia ho môžu podľa potreby využívať na vyučovaní a v ŠKD. 

b) Činnosť predmetovej komisie (PK) 

 

Zasadnutí PK v školskom roku 2017/2018 bolo spolu 6. 

 

1. zasadnutie: 
Na prvom zasadnutí PK 12.09. 2017 bol prerokovaný a schválený plán práce PK na 

školský rok 2017/2018. Hlavné úlohy vyplývali z plánu práce školy na školský rok 2017/2018 

a boli zamerané na edukačnú činnosť na II. stupni. 

 

V diskusii vedúca PK predniesla v zmysle § 32 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch následovné: 

- Článok 4 a5 – Práva a povinnosti členov predmetovej komisie 



- Článok 6 – Úlohy predmetovej komisie – námety a zamerania 

 

 

2. zasadnutie: 

1. Prezentácia tém z kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov  

2. Psychohygiéna vo vyučovacom procese -psychologický tréning so psychologičkou  

Mgr. Zuzanou Kuncovou 

3. Diskusia 

 

3. zasadnutie: 

      1. Využitie prírodovedných predmetov v predprofesijnej príprave žiakov 

      2.   Konflikt a riešenie konfliktu u žiakov 

      3.   Diskusia 

       

4. zasadnutie: 

1. Vyhodnotenie prieskumu prevencie drogových závislostí za školský rok 2017/2018 

a za roky 2010 – 2018 – Mgr. Angelika Kacerová 

2. Pedagogické aktuality – Mgr. Miroslav Blaško 

3. Diskusia 

4. Uznesenie, záver 

 

5. Metodický deň – ŠZŠ Vtáčkovce 10.05.2018  

 

6. Záverečné hodnotiace zasadnutie:  

 

 Na poslednom zasadnutí bola vyhodnotená činnosť PK v školskom roku 2017/2018 

a prednesené nové návrhy na školský rok 2018/2019 

 

 Jarný metodický deň 2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v Košiciach, odboru  

školstva, Zádielska 1, Košice/sekcia pre ŠZŠ 

 

 Dňa 10.  5. 2018 sa PZ zúčastnili MD 2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ Košice  

v ŠZŠ Vtáčkovce. Ústrednou témou bola čitateľská gramotnosť. 

V úvodných aktivitách ŠZŠ Vtáčkovce prezentovali žiacke práce a aktivity školy. Ďalšou 

aktivitou bola téma ,,Eurytmické znázorňovanie hlások a Ovplyvňovanie čitateľskej 

gramotnosti žiakov prostredníctvom aktivizujúcich metód.“ 

Program bol zaujímavý, počas jednotlivých aktivít pedagógovia spolu diskutovali, 

vymieňali si skúsenosti a hľadali možnosti ďalšej spolupráce.  

V závere metodického dňa boli schválené odporúčania a závery z metodického dňa v 

pôsobnosti OÚ v Košiciach aj pre edukačnú prax. 

    - Pani vychovávateľky sa zúčastnili MD 2018 na SŠI, Poľná 1 v Trebišove.  

      Téma: Zdravý životný štýl, prevencia obezity a pohybové aktivity. 

 

    - VP mali MD dňa 3.5.2018 LVS Barca  

      Téma: ,, Mediácia“ 



 Spoločné aktivity metodického združenia a predmetovej komisie v školskom roku 

2017/20178 

 

      Aktivity v školskom roku 2017/2018: 

 

1. práca v záujmových útvaroch školy: 6 ZÚ / na I. stupni 3 ZÚ, na II. stupni 3 ZÚ, 

2. besedy v knižnici Nezábudka podľa plánu a určených tém na I. a II. stupni, 

3. príprava školského časopisu Prvosienka /4 krát ročne zverejnené na web stránke 

školy/,  

4. zapájanie sa do výtvarných súťaží,  

5. besedy– ZV – Ochrana pred nákazlivými chorobami, Mozog, Prvá pomoc, Vplyv 

hluku na človeka,  

6. beseda VMaR – Dospievanie, výchova k manželstvu a plánovanému rodičovstvu  

/RÚVZ Mgr. Monika Fabiánová/, 

7. deň Zeme – výroba zvieratiek z odpadového materiálu/výstavka, 

8. projektové vyučovanie s témou Farby jesene, Environmentálna jar,  

9. príprava vianočných a veľkonočných dekorácií, 

10. Mikulášska besiedka, 

11. vianočná besiedka, 

12. príprava vianočnej  a veľkonočnej výstavky, 

13. školský karneval, 

14. beseda o drogových závislostiach, 

15. Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž, školské a mestské kolo, 

16.  Zorničkin slávik – spevácka súťaž, školské a mestské kolo, 

17.  návšteva divadelných predstavení, 

18.  výstava výtvarných prác žiakov, výtvarné súťaže, 

19.  MDD kultúrne dopoludnie pre deti,  

20.  rozhlasové relácie podľa plánu a aktuálnych potrieb, 

21. Rozprávkové jazero – prezentácia malých javiskových foriem (ŠZŠ Rovníková,       

Košice) – dramatizácia rozprávky Polepetko, 

22. divadelné vystúpenie pre deti v MŠ a ZŠ pri ZZ dramatizácia rozprávky  - 

Polepetko, 

23.  športové súťaže,   

24.  pohár M. Záhradníka na SŠ Alejová, Košice, 

25.  deň matiek a rodiny – hudobno-dramatické pásmo, 

26.  školský výlet – Spišský hrad – HRADOHRANIE, 

27.  hospitačná činnosť na I. a II. stupni,  

28.  ÚC teoretická a praktická časť (využitie zážitkových metód pri aktivitách).                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                      



ZÁUJMOVÉ ÚTVARY 

 

V školskom roku 2017/2018 žiaci 1. - 9. ročníkov pracovali v šiestich záujmových útvaroch a 

to: 

Záujmový útvar - Muzikoterapia – vedúca Mgr. Jana Zajaková – učili sa relaxovať pri 

hudbe. 

Záujmový útvar - Rozprávkový – vedúca Mgr. Martina Volenská - nácvik divadla 

o Polepetkovi. 

Radosť – vedúca Mgr. Iveta Dzuričková – hudobné a pohybové zručnosti, nácvik divadla 

Futbalový - záujmový útvar – vedúci Mgr. Michal Čornanič – rozvoj pohybových 

schopností. 

Krúžok anglického jazyka – vedúci Mgr. Miroslav Blaško - osvojili si základnú 

terminológiu anglického jazyka.  

Výtvarno – estetický záujmový útvar vedúca Mgr. Angelika Kacerová - žiaci sa 

prezentovali na mnohých výtvarných súťažiach. 

  

Hlavným cieľom záujmových útvarov bolo vhodné využívanie voľného času žiakov     

a prevencia pred škodlivými javmi medzi mládežou.  

 

 

c) Činnosť metodického združenia v ŠKD 

  

     Činnosť MZ  ŠKD sa riadila  plánom práce školy, výchovným programom, ktorého  

    súčasťou je plán výchovy a plán spoločných akcií. 

              Zasadnutia sa uskutočnili 12.9.2017, 27.10.2017, 16.1.2018, 10.4.2018, 10.5.2018 

a 12.6.2018. 

  Na 1. zasadnutí MZ ŠKD,  ktoré sa konalo 12. 9. 2017 bol schválený plán práce MZ ŠKD     

na šk. rok 2017/2018,  ktorého súčasťou je plán zasadnutí MZ ŠKD  a ich program. 

Následne boli rozdelené úlohy jednotlivým členom MZ ŠKD a schválený bol aj plán 

spoločných akcií. 

 2. zasadnutie MZ ŠKD  bolo súčasťou celoškolského metodického dňa,  ktorý sa konal 

27. 10. 2017. Pedagogickí zamestnanci absolvovali psychologický tréning v réžii           

Mgr. Zuzany Kuncovej z CŠPP,  ktorá oboznámila prítomných s často spomínanou 

problematikou „Syndróm vyhorenia“ v pedagogickej praxi. Poukázala na nevyhnutnosť 

interakcie a empatie v učiteľskom kolektíve, kde sú nevyhnutné sociálno - komunikačné 

zručnosti. Ukážky prezentácii pedagogických zamestnancov z kontinuálneho vzdelávania v 

školskom roku 2017/2018  obohatili našu činnosť v zavádzaní nových inovačných trendov 

vo vyučovacom a výchovnom procese. Takto sme si navzájom odovzdali informácie 

a skúsenosti,  ktoré môžeme v budúcnosti  využiť počas pedagogickej praxe. Do projektu       

„ Hovorme o jedle“ sa naša škola zapojila už druhýkrát. Finálnu prezentáciu si mohli 



pozrieť všetci ped. zamestnanci. V závere MD sa prítomní zúčastnili relaxačnej aktivity, 

ktorá bola súčasťou psychologického tréningu na odbúravanie stresu.  

  Na 3. zasadnutí MZ ŠKD,  ktoré sa konalo 16. 1. 2018 boli prediskutované výchovno – 

vzdelávacie výsledky a aktuálne problémy v oddeleniach, hodnotenie dochádzky, platenie 

poplatkov a spolupráca s triednymi učiteľmi za I. polrok. Tému „Rozvoj grafomotoriky 

pomocou výtvarných aktivít“ vychovávateľkám priblížila Mgr. Angelika Kacerová. 

Pomocou výtvarných aktivít u detí sa formuje vzťah ku kultúre a umeniu s čím úzko súvisí 

schopnosť komunikovať a vyjadrovať vlastné myšlienky a postoje. Jednou z úloh ŠKD je 

učiť deti pravidelne sa pripravovať na vyučovanie a práve preto sme sa zamerali na túto 

tematiku v januárovom zasadnutí MZ pod názvom „Príprava na vyučovanie v ŠKD“.   

  Na 4. zasadnutí / 10.4.2018/ sa venovali tematike „Voľného času v teórii aj v praxi 

mimo vyučovania“, kde sa poukázalo na dôležitosť voľnočasových aktivít z hľadiska 

psychologického, kognitívneho a fyzického rozvoja dieťaťa. 

  Prezentácia na tému „Tvorivosť v práci vychovávateľa ŠKD“ poukázala na fenomén 

osobnosti humánneho a tvorivého vychovávateľa a jeho nezastupiteľné miesto 

v pedagogickej komunikácii. Od mája 2018 sa môžu slovenskí učitelia uchádzať 

o možnosť stať sa „ Učiteľom Slovenska“ a následne o titul najlepšieho učiteľa na svete.  

  Dňa 10. 5. 2018 na základe poverenia Okresného úradu – Odboru školstva Košice sme            

sa zúčastnili na Metodickom dni na SŠI v Trebišove. Témou MD bol: Zdravý životný 

štýl, prevencia obezity a pohybové aktivity. MD organizovaný SŠI v Trebišove 

hodnotíme veľmi kladne. Všetky odprezentované témy a aktivity boli obsahovo výstižné 

a týkali sa danej tematiky. Vzájomná výmena názorov a skúseností bola prínosom pre 

všetkých zúčastnených.  

 Na 5.zasadnutí / 12. 6. 2018/  bola vyhodnotená  činnosť MZ ŠKD, výchovno-vzdelávacia 

činnosť a plán spoločných akcií ŠKD v školskom roku 2017/2018. Spolupráca s knižnicou 

NEZÁBUDKA bola veľmi dobrá, uskutočnili sa 4 besedy. V budúcom školskom roku 

plánujeme naďalej úzko spolupracovať s triednymi učiteľmi, zaraďovať nové formy a  

metódy do svojej práce a tým skvalitňovať  výchovný proces. 

 

4  Školský klub detí 

  Činnosť ŠKD bola v šk. r. 2017/ 2018 realizovaná v 3 oddeleniach s počtom detí 30 .  

Prevádzka v ŠKD bola zabezpečená ráno v čase od 6.30 hod. do 8.00 hod. a popoludní v čase 

od 11.40 hod. do 16.00 hod. Výchovno - vzdelávacia činnosť ŠKD  sa riadila pokynmi MŠ 

VVaŠ SR na šk. rok 2017/2018,   plánom práce školy, MZ ŠKD, výchovným programom, 

ktorého súčasťou je plán výchovy a plán spoločných akcií.  



Cieľom výchovno - vzdelávacieho procesu bol rozvoj kľúčových kompetencií detí,  

ktoré sa navzájom prelínali v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a postupne 

dopĺňali kompetencie získavané pri rodinnej výchove a na vyučovaní v škole. 

Výchovno - vzdelávacia činnosť bola zameraná na činnosti oddychového, rekreačného 

a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie.   

Počas celého školského roka p. vychovávateľky úzko spolupracovali s triednymi 

učiteľmi a v prípade vyskytnutia sa akéhokoľvek problému spoločne hľadali riešenie na jeho 

odstránenie.  

Jednotlivé akcie v ŠKD boli uskutočnené podľa vopred vypracovaného plánu 

spoločných akcií na šk. r. 2017/2018 nasledovne : 

Údaje o spoločných aktivitách a prezentácii ŠKD 

 September – Z poľa ber – prvá spoločná akcia deťom priblížila prácu 

poľnohospodárov   pri zbere úrody na jeseň.   

 Ihla a háčik v zabudnutí – pod týmto názvom sa niesli aktivity, ktoré mali za úlohu 

prehĺbiť vzťah k ručným prácam. / október, február/.    

  Do projektu „Hovorme o jedle“ sme sa zapojili výtvarnými prácami pod názvom                           

“ Chutné maľovanie“.  

  Čitateľské  aktivity: “ Mám básničku na jazýčku“ – cyklus venovaný  jednotlivým 

ročným obdobiam formou básničiek, kde deti zábavnou formou rozvíjali svoje 

čitateľské zručnosti. / október, január, apríl, jún/.  

 „ Rozprávkové vretienko“ – séria stretnutí, na ktorých deti spoznávali rozprávky 

pomocou rôznych aktivít. / december, február, jún/.  

  V prírodovednej činnosti sme sa zameriavali na environmentálnu výchovu a ekológiu 

 aktivitami pod názvom Stromáčik. / apríl, november/, „Deň Zeme“ / apríl /             

a „Malí botanici“ v mesiaci / máj /.   

  Vianočné tvorivé dielne boli realizovnéi pod názvom „Vianočná dielnička“, 

v ktorých deti prezentovali originálne nápady, návrhy a postupy.          

 Do 5. ročníka výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej 

ochrany sa zapojili aj deti z nášho klubu. V  III. kategórii – žiaci špeciálnych škôl 

Marián Kolibík obsadil krásne 1. miesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Naďalej sme spolupracovali s koordinátormi našej školy.  

 V mesiaci november pre naše deti pripravili besedy:  

 P. učiteľka Mgr. Zuzana Lišková – Kamarátstvo, priateľstvo, láska, /VMaR/  

 Mgr. Martina Volenská- Hravá strava, /ZV/ 

  Mgr. Angelika Kacerová – Drogy okolo nás /PDZ/ 

 Mgr. Miroslav Blaško – Ako vznikajú obláčiky. /ENV/ 



 veľa radosti z pohybu a súťaživosti deťom priniesol „Športový deň“ / v rámci ETŠ/ - 

september, 

 „Zimné športové aktivity“ v / januári/,   

 športové popoludnie „Cvičíme a hráme sa“ v mesiaci máj,  

 deti prejavili svoju kreativitu na „Veľkonočných tvorivých dielňach“. /marec/ 

 „ Zebra na ceste“ /máj/ cieľom bolo pripraviť deti na budúci samostatný 

a zodpovedný pohyb v cestnej premávke,                                   

 „ S deťmi je svet farebný“  / jún/ - pri príležitosti MDD sme dopriali deťom deň             

plnej zábavy.                                                                                                                                      

Výchovná  činnosť prebiehala vo voľnom čase detí a snahou pani vychovávateliek bolo 

urobiť ju zábavnou, zaujímavou s prihliadnutím pre ich potreby.  

  i/  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 

Termín Popis aktivity Miesto Počet žiakov 

/umiestnenie 

28.09.2017 Beseda – Trestnoprávna 

zodpovednosť mladistvých 

ŠZŠ Inžinierska 24 40 žiakov 

29.09.2017 Európsky týždeň športu ŠZŠ Inžinierska 24 65 žiakov 

04.10.2017 Divadlo: princezná so zlatou 

hviezdou na čele 

ŠZŠ Inžinierska 24 65 žiakov 

24.10.2017 Čítame spolu – Medzinárodný 

deň knižníc  

ŠZŠ Inžinierska 24 65 žiakov 

11.10.2017 Divadlo: Žabiak Žofré ŠZŠ Inžinierska 24 65 žiakov 

13.10.2017 Medzinárodný deň zvierat ŠZŠ Inžinierska 24 I. a II. stupeň 

16.10. - 

20.10.2017 

Projekt: Hovorme o jedle ŠZŠ Inžinierska 24  65 žiakov 

25.10.2017 Exkurzia: Múzeum letectva Múzeum, Košice  Žiaci II. stupňa 

26.10.2017 Kvíz: Poznáš svoje mesto ŠZŠ Inžinierska 24 ŠZŠ Inžinierska 65 

08.11.2017 Atletický štvorboj ŠZŠ Inžinierska 24  I. miesto 

21.11.2017 Farby jesene - beseda ŠZŠ Inžinierska 24 ŠZŠ Inžinierska 65 

28.11.2017 Beseda: Obchodovanie s ľuďmi ŠZŠ Inžinierska 24  žiaci 5.roč-9.roč. 

14.11.2017 Divadlo: Janko Hraško Košické BD  žiaci I. stupňa 

19.11.2017 Matematická olympiáda SŠ Vojenská 13 2x1.m, 1x3.miesto 

X.-XII. 

2017 

Celoslovenská kampaň Červené 

stužky 

ŠZŠ Inžinierska 24 65  žiakov 

6.12.2017 Mikuláš na škole ŠZŠ Inžinierska 24 65  žiakov 



7.12.2017 „Beseda s RÚVZ na tému – 

Drogy a iné závislosti  

ŠZŠ Inžinierska 24 65 žiakov 

20.12.2017 Vianočný stolnotenisový turnaj SŠ Vojenská 13 1x3 miesto/celkovo 

3.miesto 

12.01.2018 Športové dopoludnie na I. stupni ŠZŠ Inžinierska 24 25 žiakov 

25.01.2018 Beseda: Kamarátstvo a rovnosť 

pohlaví/VMaR 

ŠZŠ Inžinierska 24 65 žiakov 

29.01.2018 Osobnosť JUDr. Františka 

Paňáka - beseda 

ŠZŠ Inžinierska 24 35 žiakov 

14.02.2018 Futbalový turnaj o putovný 

pohár riaditeľa školy ,,Daj 

rasizmu červenú kartu“ 

ŠZŠ Inžinierska 24 6 žiakov/celkovo 3. 

miesto 

10.02.2018 Beseda ,,Poznaj a chráň“ ENV ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. stupňa 

22.02.2018 

 

Deň Otvorených dverí na SŠ 

Alejová 6, Košice 

SŠ Alejová 6, KE Žiaci 8. a 9. ročníka 

17.02.2018 Beseda ,,Vtáčiky v zime“ 

projektové vyučovanie/ ENV 

ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. stupňa 

21.02.2018 Počítač môj kamarát 7. ročník ŠZŠ Rovníková  2 žiaci/celkovo 

3.miesto 

23.03.2018 Školský KARNEVAL ŠZŠ Inžinierska 24 65 žiakov 

20.03.2018 Beseda: MOZOG/ RÚVZ ŠZŠ Inžinierska 24 65 žiakov 

23.03.2018 Hviezdoslavov Kubín/školské 

kolo 

ŠZŠ Inžinierska 24 35  žiakov I a II. 

stupňa 

26.03.2018 Beseda: Voda, človek a životné 

prostredie 

ŠZŠ Inžinierska 24 65 žiakov 

11.04.2018 Hviezdoslavov Kubín/mestské 

kolo 

ŠZŠ Inžinierska 24 8 žiakov/ 1x 1. miesto 

v II. kategórii 

20.04.2018 ,,Medzinárodný Deň Zeme“ 

beseda, aktivity 

ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. stupňa a II. 

stupňa 

26.04.2018 Zorničkin slávik /školské kolo ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. stupňa a II. 

stupňa/25 

09.05.2018 Stretnutie so sokoliarom ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. stupňa 

11.05.2018 Zorničkin slávik /mestské kolo ŠZŠ Odborárska  6 žiakov/1x3. miesto 

17.05.2018 Prehadzovaná dievčat ŠZŠ Odborárska  6 žiačok/celkovo 5. 

miesto 

17.05.2018 O pohár Martina Záhradníka SŠ Alejová 6, 

Košice 

8 žiakov  - B,C var. 

21.05.2018 Európsky futbalový 

týždeň/špeciálne školy 

Multifunkčné 

ihrisko na pláži KE 

nad  Jazerom 

celkovo 4. miesto 

29.05.2018 ,,Polepetko“ pre deti v nemocnici MŠ a ZŠ pri ZZ 10 žiakov 

31.05.2018  KROS – XXIV. ročníka 

branného preteku Kros 

ŠZŠ Rovníkova 8 žiakov/ 3. miesto 



31.05.2018 Klauniáda - divadlo ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. stupňa a II. 

stupňa/45 

01.06.2018 Deň detí – sponzorská akcia Reštaurácia pod 

Lipou 

30 žiakov 

16.05.2018 „Rozprávkové jazero“, 

prehliadka dramatizácií 

rozprávok 

ŠZŠ – Rovníkova – 

KS Jazero 

 

 

10 žiakov 

06.06.2018 Školský výlet: Spišský hrad-

hradohranie 

ŠZŠ Inžinierska 24 35 žiakov/ za odmenu 

07.06.2018 Predlekárska prvá pomoc – 

beseda RUVZ 

ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. stupňa a II. 

stupňa/60 

08.06.2018 Beseda: Vplyv hluku na zdravie ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. stupňa a II. 

stupňa/55 

08.06.2018 Beseda: zdravý životný štýl ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. a II. 

stupňa/60 

21.06.2018 Deň kvetov – tvorivé dielne ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. a II. stupňa 

 

 

27. – 28. 

09.2017 

Teoretická časť.  

Účelové cvičenie – 

jesenné/Katkin park, Popradská 

FI 

 

ŠZŠ Inžinierska 24 

 

Žiaci I. a II. stupňa 

24. – 25. 

05.2018 

Teoretická časť. 

Účelové cvičenie  jarné – Čičky 

a Horný Bankov  

 

ŠZŠ Inžinierska 24 

 

Žiaci I. a II. stupňa 

 

Počas školského roka organizujeme a  snažíme sa pravidelne  zapájať žiakov  do 

rôznych druhov súťaží, aby si netradičnou formou mohli preveriť svoje vedomosti a zručnosti.   

Každoročne organizujeme športové súťaže, súťaže v prednese poézie a prózy, v speve 

ľudových a rómskych piesní, matematickú olympiádu  v rámci školy. Víťazi školských kôl 

nás reprezentovali v okresných kolách organizovaných v spolupráci s ostatnými ŠZŠ 

v Košiciach. 

 

Prezentácia školy na verejnosti účasťou na výtvarných súťažiach: 

Škola sa v školskom roku 2017/2018 prezentovala na verejnosti aj prostredníctvom ďalších 

súťaží, najmä výtvarných súťaží. Zodpovedná pani učiteľka zasielala organizátorom žiacke 

práce  na vyhodnotenie podľa pokynov. Škola sa zapojila do nasledovných súťaží: 

1. Príroda našimi očami 

Téma: Príroda 

Termín: september 

Organizátorom súťaže je Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Za účasť na tejto 

výtvarnej súťaži bol žiakom udelený ďakovný list. 



 

2. Zelený svet – marec 

Téma: príroda 

Termín: február 

Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov. 

 

3. Rómska paleta 

Téma: Veselé sny 

Termín: apríl 

Organizátorom je Podtatranské osvetové stredisko. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov so svojimi 

výtvarnými prácami 

 

4. Ako plynul čas 

Téma: Život na košickom hrade 

Termín: marec 

Výtvarnú súťaž organizuje OZ – Bottega Košice. Súťaže sa zúčastnilo 5 žiakov. Čestné 

uznanie bolo osobne udelené žiakovi Samuelovi Tancošovi. 

 

 

5. Gaňova Tarnava 

Téma: Tancuj, tancuj, Kohútik jarabý, Ľudová mandala, Čičmany, Jonáš a veľryba 

Termín: marec 

Súťaž organizuje SŠ J. Fabíniho v Spišskej Novej Vsi. Súťaže sa zúčastnili 3. žiaci. 

 

   

6. Biblia očami detí a mládeže 

Téma: Poslušnosť Božiemu slovu /zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka/  

Termín: marec 

Súťaže sa zúčastnili 3 žiaci. 

 

7. Celoslovenský XVIII. výtvarný salón znevýhodnených detí 2018 

Téma: Čaro lesa 

Termín: apríl 

Súťaž organizuje SŠ Námestie sv. Cyrila a Metoda vo Vrbovom. Súťaže sa zúčastnili 5. Žiaci 

so svojimi výtvarnými prácami.  

 

8. 19. ročník výtvarnej súťaže Karola Ondreičku - Mesiac detskej tvorby 

Téma: Krajina ktorú túžim navštíviť, Kamaráti z ríše zvierat, Vo svete zázrakov,    

            Paralympizmus očami detí 

Termín: apríl 

Súťaž organizuje SPP, Združenie korytnačky, Slovenský paralympijský výbor a redakcia 

časopisu Fifík. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov so svojimi výtvarnými prácami. 



 

Popoludnia kreatívnych činností: 

1. Pri príležitosti MDŽ, Dňa učiteľov, Marec mesiac knihy 

Termín: marec 

Žiaci vyrábali pozdravy, darčeky a obaly na knihy podľa vlastného výberu. Boli použité rôzne 

techniky. 

 

2. Pri príležitosti Mesiac medziľudských vzťahov a vzájomnej úcty, Máj lásky čas, Deň 

matiek 

Termín: máj 

Žiaci pracovali na štyroch rôznych technikách a to fúkanie saponátových farieb na podklad, 

výroba košíkov z papiera, vypĺňanie obrázkov vlnou, výroba papierového kvetu. 

 

Výstavky žiackych prác 

1. Výstavka prác s vianočnou tematikou 

2. Výstavka prác s veľkonočnou tematikou 

Seminár 

Účasť na metodickom seminári pre pedagógov 

Téma: Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra v prostredí ÚĽUV Košice 

Termín: 8.2.2018 

 

Besedy k problematike ,,Prevencie drogových závislostí“ v školskom 

roku 2017/2018: 

 

SEPTEMBER 
 

1. SLOVENSKO BEZ DROG - beseda 

Téma: Drogy a ich následky na organizmus človeka 

.          

2. BESEDA S PRÍSLUŠNÍKMI KRPZ V KOŠICIACH 

            Témou besedy bola prevencia pred drogovými závislosťami, drogy a ich rozdelenie,    

             vplyv drog na organizmus človeka a trestno – právna zodpovednosť.  
 

    NOVEMBER 

 
1. BESEDA NA TÉMU „OBCHODOVANIE S ĽUĎMI“  

        Prostredníctvom prezentácie a rozhovoru  sa žiaci oboznámili so spôsobmi obchodovania    

        s ľuďmi, dôvodmi, mechanizmom, účelom, ale aj spôsobmi, ako sa nestať obeťou   

        obchod s človekom  - v rámci kampane Červené stužky 

     DECEMBER 

 



      „MESIAC BOJA PROTI ZÁVISLOSTIAM“ 

  

1. ROZHLASOVÁ RELÁCIA „AIDS“ – 1.12. Svetový deň boja proti HIV/AIDS 

      Informácie o následkoch AIDS v rámci kampane Červené stužky 

2. BESEDA – PREVENCIA PROTI TABAKIZMU A ALKOHOLIZMU    

     JANUÁR 

1.  BESEDA A KVÍZ „ DROGY A ICH NÁSLEDKY PRE ČLOVEKA“  

        Pre žiakov  5 – 9. ročníka A variantu 

       Prostredníctvom prezentácie sa žiaci oboznámili s rôznymi druhmi drogových závislostí. 

Zvýšenú pozornosť sme venovali závislostiam, ktoré môžu byť aj bezprostrednou 

príčinou nakazenia sa vírusom HIV/AIDS. Beseda bola uskutočnená v rámci kampane 

Červené stužky. 

 

2. BESEDA A KVÍZ „ DROGY A ICH NÁSLEDKY PRE ČLOVEKA“  

        Pre žiakov prípravného, 1. – 4. ročníka A variantu  

 

3. VYHODNOCOVACIA  SPRÁVA  Z  ÚČASTI  NA  KAMPANI ČERVENÉ 

STUŽKY 

 

4. PRIESKUM ZAMERANÝ NA DROGOVÚ ZAVISLOSŤ A VOĽNOČASOVÉ 

AKTIVITY ŽIAKOV 

 

  FEBRUÁR 
 

1. ROZHLASOVÁ RELÁCIA NA TÉMU FAJČENIE 

 

   Prostredníctvom školského rozhlasu boli žiaci oboznámení s problematikou fajčenia a jeho     

   vplyve na organizmus mladého človeka.  

 

  MAREC  
 

  1 . MESIAC MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV A VZÁJOMNEJ ÚCTY 

 

    Téma:  Marec mesiac knihy, Deň učiteľov, MDŽ 

    Popoludnie venované výrobe pozdravov, kníh a darčekov pre učiteľov, ženám, mamám,      

    blízkym a pod. 

 

2. BESEDA SO ŽIAKMI V ŠKD – FAJČENIE A FETOVANIE - PREVENCIA 

 

3. OBOZNÁMENIE PEDAGÓGOV S VYHODNTENÍM PRIESKUMU ZA ŠKOLSKÝ 

ROK 2017/2018 A POROVNANÍM VÝSLEDKOV ZA POSLEDNÝCH 8 ROKOV 

V RÁMCI PK 

 

 



  MÁJ 
 

1. KREATÍVNE STRÁVENÝ VOĽNÝ ČAS 

Téma: Máj lásky čas - popoludnie strávené pri rôznych kreatívnych činnostiach vo 

výtvarnej výchove 

 

  JÚN 
 

 1.  Vyhodnotenie činnosti v oblasti prevencie v školskom roku 2017/2018 - Záverečná správa 
 

 

 

j/  Projekty do ktorých je škola zapojená: 

 

  „Svetový deň zeme“  medzinárodne uznávaný Deň Zeme, ktorý je každoročne 22. 

apríla. Cieľom akcie bolo pripomenúť žiakom, aby Zem a prostredie, v ktorom žijeme 

poznali a chránili. Žiaci I. stupňa, II. stupňa a ŠKD spolu s učiteľmi 

a vychovávateľkami pracovali na skrášľovaní školského areálu vytvorením ozdobných 

kvetináčov z ojazdených pneumatík, do ktorých naaranžovali dekoratívne rastliny 

a kvety.  

 Projekt – „Červené stužky“ – 12. ročník celoslovenskej kampane, svetový deň boja 

proti AIDS. Prostredníctvom besied,  rozhlasových  relácií a rôznych prezentácií boli 

žiaci oboznámení s rôznymi druhmi drogových závislostí. Za realizáciu aktivít na 

našej škole a za podporu dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené 

stužky sme získali poďakovanie od PhDr. Anny Poláčkovej. 

 Projekt - vyhlásený Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a 

neziskovou organizáciou Centra rozvoja znalostí o potravinách, prebiehal na 

základných a stredných školách.  Týždeň „Hovorme o jedle“, sa konal od 16. do 20. 

októbra 2017. Naša škola sa zapojila do tejto súťaže v plnom nasadení 

prostredníctvom komplexného projektového vyučovania vo všetkých ročníkoch I. a 

II. stupňa a oddeleniach Školského klubu detí. Slová ako zdravie a výživa boli 

najčastejšie skloňovanými pojmami. Cieľom projektu bolo viesť deti k správnym 

stravovacím návykom, oboznámiť ich s pôvodom potravín, výrobou a spracovaním 

mliečnych, pekárenských či mäsových výrobkov, prípravou rôznych pokrmov, 

využitím vodných zdrojov, dodržiavaním pitného režimu a využitím športových 

aktivít ako prostriedku upevnenia svojho zdravia. ŠKD prispela svojimi prácami do 

výtvarnej súťaže: Chutné maľovanie. 

 Projekt – „Európsky týždeň športu“ – 30.9.2017 ,,Školský maratón“ – cieľom 

bolo zapojiť všetkých žiakov a učiteľov do pohybových aktivít. 

K prezentácii školy na verejnosti prospieva: 

  spolupráca s rodičmi, 

 množstvo kultúrnych akcií a súťaží pre žiakov školy: bezplatný výlet za 

odmenu pre najlepších žiakov, Deň zdravého životného štýlu zameraný na 



zdravú výživu, organizovanie rôznych akcií v rámci enviromentálnej výchovy, 

vydávanie školského časopisu ,,Prvosienka“,  

 pravidelné návštevy knižnice pre mládež ,,Nezábudka“ na Poľovníckej ulici, 

 úspešná participácia školy na akciách organizovaných odborom školstva 

Okresného úradu Košice: celoškolský metodický deň pre špeciálne základné 

školy (máj 2018),  

 spolupráca s mestskou časťou Košice – Západ pri realizácii ,, Záhrady snov“ 

v areáli CPPPaP, Zuzkin park / prispeli sme žiackymi prácami, ktoré boli 

vystavené v priestoroch mestskej časti. 

 dlhoročná spolupráca s ÚPSVaR v rámci riešenia problému záškoláctva  

 Nová spolupráca s MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Tr. SNP odd. 

Detskej onkológie 

 

Všetky vyššie vymenované aktivity majú za cieľ dosiahnuť u detí čo najvyšší stupeň 

socializácie a následnej inklúzie. Život a aktivity žiakov našej školy sú dôkazom, že 

v špeciálnej škole deti nežijú izolovane od okolitého sveta, ale sú jeho neoddeliteľnou 

súčasťou. 

 

k/   Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2017/2018 sme nemali ŠŠI. 

aa))  ÚÚddaajjee  oo  pprriieessttoorroovvýýcchh  aa  mmaatteerriiáállnnoo--tteecchhnniicckkýýcchh  ppooddmmiieennkkaacchh  šškkoollyy  

  

    Škola je pavilónového typu. V súčasnosti ju tvoria 4 pavilóny A, B, C a E.  

Od 1.9.2017 bol celý pavilón D  prenajatý na základe ,,Zmluvy o výpožičke nehnuteľného 

majetku štátu č. 1/2016“ a č. 1/2017 - SŠ, Vojenská 13 v Košiciach. Vedenie školy malo za 

úlohu zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces elokovaných tried SŠ Vojenská 13, Košice 

v priestoroch našej školy. Bol sprístupnený samostatný vchod pre žiakov SŠ Vojenská 13 a to 

novou bránou od CPPPaP Zuzkin park.  

 

Uskutočnené rekonštrukcie, opravy a zlepšenie materiálneho vybavenia školy 

 

 Oprava a prečistenie bezbariérového WC v D pavilóne 

 Oprava zvislej stupačky na vodu / október 2018 

 Rekonštrukcia učebne Prírodopisu - školník 

 Zakúpenie IKT techniky – nové počítače  pre žiakov na vyuč. proces v počte 14 

 Školské pomôcky: zakúpené do kabinetu PVC/dielne 

 Nové lopty a iné náradie a náčinie do TEV 

 Zavedenie elektriny do šk. žiackej kuchynky a zakúpenie nového sporáka na  

vyučovanie pracovného vyučovania prác v domácnosti 

 Hygienická maľovka v ŠK a v jej spodných priestoroch 

 



 

Údržba školy 

 

 Drobné opravy a údržbu školy vykonáva školník.  

  

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 Tabuľka č. 1 

Pridelené rozpočtové prostriedky za obdobie 

9-12/2017 

za obdobie 

  1-8/2018 

spolu za školský rok 

2017/2018 

MZDY ( 610) 108639 102489 211128 

FONDY (620 )   36805 35202 72007 

Tovary a služby (630)   26732 23806 50538 

Bežné transfery (640) 1163 451,21 1614,21 

 

Za školský klub, ktorý navštevovalo počas školského roka  v priemere 30 detí, sme podľa 

zákona 245/2008 Z. z. MŠ SR  od rodičov prijali tieto finančné príspevky ( Tab.  č.2): 

 

 Tabuľka č. 2 

Školský klub v € 9-12/2017 1-8/2018 spolu za školský rok 

2017/2018 

Príjem od rodičov 101,26   137,78 239,04 

 

Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy sme použili na odmeny vedúcim 

krúžkov. 

 Tabuľka č.3 

Vzdelávacie poukazy v € 9-12/2017 1-8/2018 spolu za školský rok 

2017/2018 

odmeny za vedenie krúžkov-   mzdy 610 351 526 877 

materiálne vybavenie krúžkov                                                  0 0 0 

 

Príjem od sponzorov ( Tab. č.4) 

V školskom roku 2017/2018 sme príjem od sponzorov čiastočne použili pre žiakov našej 

školy na zakúpenie cien  - pri realizácií športových súťaží žiakov, na cestovné a na ostatné 

podujatia školy. 

 

 



 Tabuľka č. 4 

Sponzorské príspevky 9-12/2017 1-8/2018 spolu za školský rok 

2017/2018 

Príjem        99,49 0 99,49 

Výdaj 0 0 0 

 

V školskom roku 2017/2018 podľa výnosu MPSVaR o poskytovaní dotácii sme mali 

pridelené finančné prostriedky pre žiakov na stravovanie a školské potreby ( Tab. č.5). 

Ďalšie príjmy sme mali za prenájom telocvične a školského dvora, ktoré boli použité na 

úhradu energií. 

 

 Tabuľka č.5 

Iné finančné prostriedky 9-12/2017 1-8/2018 spolu za školský rok 

2017/2018 

Príspevok na stravu 

z  Magistrátu mesta Košice 

 

252,12 

 

1908,35 

 

2160,47 

Školské potreby 

z Magistrátu mesta Košice 

 

381,80 

 

365,20 

 

747 

Príjem z prenájmu telocvične 108 191,16 299,66 

Príjem z prenájmu školského dvora 400,0 600,0 1000,0 

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

kalendárny rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Výchovno-vzdelávacia oblasť 

a) V rámci vlastných „školských“ vzdelávacích programov ŠkVP ISCED 1 primárne 

vzdelávanie dôraz klásť na  pracovné vyučovanie a rozvíjanie manuálnych zručností 

našich žiakov a tým ich pripravovať na ich budúce povolanie.  

      Splnené: priebežne v rámci vyučovacieho procesu a krúžkovej činnosti. 

b) Zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov využívaním IKT na vyučovaní, aj 

v mimoškolskej činnosti.  

Splnené: Využívanie IKT na vyučovacích hodinách,  zlepšovaním  vybavenia tried –   

interaktívne tabule a 14  nových PC v rámci projektov MŠVVaŠ  a z vlastných zdrojov. 

c) Návštevami divadelných predstavení, koncertov, múzeí a galérií pestovať u žiakov  

lásku a vzťah ku kultúrnym hodnotám. 

            Splnené: priebežne počas školského roka 



d) Organizovaním exkurzií a výletov rozvíjať u detí samostatnosť, vzťah k prírode, 

budovať sociálne vzťahy a tak nenásilnou formou prispievať k ich socializácii. 

            Splnené: vychádzky a exkurzie s enviromentálnym zameraním,   školský výlet za  

            odmenu – Spišský hrad/Hradohranie 

e) Zavádzať inovácie do výchovno-vyučovacieho procesu s cieľom, aby sa  učenie pre 

deti stalo  zábavnejším a príťažlivejším. Využívať nové formy a metódy edukácie 

s rešpektovaním možností a schopností našich žiakov. Pokračovať v projektovom 

vyučovaní dva krát ročne na zvolené témy. 

Splnené: dva krát počas školského roka -  na jeseň a na jar 

f) Do vyučovania zaraďovať exkurzie,  vychádzky, prezentačné akcie o činnosti polície, 

hasičov,... s cieľom, čo najlepšie priblížiť žiakom reálny život a preberané učivo. 

     Splnené: priebežne 

g) V záujme všestranného rozvoja osobnosti našich detí aj naďalej budeme poskytovať 

paletu záujmovej krúžkovej činnosti so zameraním na rôzne oblasti. Cez úspechy 

v záujmovej oblasti budeme budovať ich sebadôveru a sebavedomie.   

      Splnené: priebežne. 

h) Viesť deti k sebahodnoteniu. 

Termín: priebežne 

i) Zvyšovať úroveň komunikačných zručností žiakov. 

Splnené: priebežne  

j) Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov nielen prostredníctvom výchovno-

vyučovacieho procesu, ale aj využívaním školskej knižnice a aktivít knižnice pre 

mládež Nezábudka. 

Splnené: priebežne 

k) Zaradenie prezentácií pedagogických zamestnancov z kontinuálnych vzdelávaní do 

edukačného procesu. 

Splnené: priebežne 

 

 Materiálno-technická oblasť: 

a) Opraviť v  pavilóne D bezbariérové WC a zvislú stupačku  SŠ Vojenská -– splnené 

b) Zlepšiť vybavenie školských dielní, školskej kuchynky a krajčírskej dielne nákupom 

materiálu a pracovného náradia - splnené 

c) Zlepšiť vybavenie školy novou IKT technikou/14 nových počítačov do PC učební  – 

splnené  

d) Udržiavať areál školy: školské pozemky, trávnatý porast, lavičky – splnené 

e) Doplniť do kuchynského inventára – riad a iné pracovné zariadenia podľa požiadaviek 

školskej kuchyne  a jedálne – splnené 

f) Zrealizovať hygienickú maľovku spodných priestorov ŠK a vymaľovať ŠK – splnené 

g) Veľké jarné upratovanie priestorov školy a areálu školy/objednať veľký kontajner – 

splnené 

h) Zber papiera a triedenie – výmenou za toaletný papier - splnené 



o) Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení 

 

p) Dobré výsledky: 

 

 vydávanie školského časopisu ,,Prvosienka“ už 12.rok, 

 vzdelávacia a propagačná činnosť pedagogických zamestnancov školy,  

 veľmi dobré  výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, 

  veľmi dobré materiálno-technické vybavenie  školy, 

 množstvo kultúrnych akcií a súťaží pre žiakov školy, 

 realizácia: Európskeho týždňa športu /formou celoškolského športového 

maratónu /,  

 realizácia tematického týždňa: Hovorme o jedle / týždeň správnej výživy,  

 veľmi dobrá poloha školy na návštevy múzeí, galérií, divadelných predstavení, 

botanickej záhrady, ... 

 krúžková činnosť ( krúžok výtvarno-estetický, cudzojazyčný krúžok, futbalový 

krúžok, hudobno-recitačný Mladosť, rozprávkový krúžok a muzikoterapie ), 

 profesionalita pedagogického kolektívu, neustále zvyšovanie odbornosti zapájaním 

sa do kontinuálneho vzdelávania. 

 

       Slabé výsledky: 

 

 pracovať  na získavaní nových žiakov propagačnou činnosťou pedagogických 

zamestnancov školy, 

 naďalej sa zamerať na zlepšenie dochádzky žiakov a tak znížiť počet 

neospravedlnených hodín žiakov, 

 zapojiť všetkých žiakov do krúžkovej činnosti, čím umožníme žiakom 

zmysluplnému využitiu voľného času, 

 zvýšiť informovanosť žiačok ako predchádzať tehotenstvu prostredníctvo besied 

so zamestnancom RÚVZ a koordinátorkou VMaR. 

 

    Výchovné poradenstvo v školskom roku 2017/2018: 

 

       Činnosť bola zameraná na profesionálnu prípravu žiakov, prevenciu problémového   

 a delikventného správania ako aj na spoluprácu s CPPPaP a CŠPP.      

 

Výchovná poradkyňa zabezpečovala: 

 

 psychologické vyšetrenie novoprijatých žiakov: 3 / CŠPP Bocatiova 

 špeciálno-pedagogické vyšetrenia novoprijatých žiakov: 6 / CŠPP Bocatiova 

 rediagnostické špeciálno-pedagogické vyšetrenia: 15 / + 5 podaných prihlášok/ 



  rediagnostické psychologické vyšetrenia: 21 

 rediagnostické psychologické vyšetrenia Prípravného ročníka:  5 

 poskytovanie individuálnych a skupinových konzultácií 

 exkurzie so žiakmi 8. a 9. ročníka – SŠ Alejová v Košiciach 

 beseda so žiakmi 9. ročníka : Obchodovanie s ľuďmi 

 poskytovanie informácií triednym učiteľom o možnostiach spolupráce  

s poradenskými zariadeniami 

 pohovory so žiakmi s problémovým správaním 

 spracovanie informácií a evidencia v programe Proforient 

 

 

SWOTT analýza školy: 

Silné stránky: 

 poloha školy 

 materiálno-technické vybavenie školy 

 individuálny prístup k žiakom 

 vypracovanie IVP 

 ochota pedagógov zvýšiť si odbornosť 

formou štúdia, seminárov, kurzov 

 dobrý stav IKT na škole 

  záujmová činnosť 

 formovať mentálne postihnutých 

jedincov ako komplexné osobnosti, 

aby dosiahli čo najvyšší stupeň 

a kvalitu socializácie 

 snaha  vytvárať prostredie bez stresu 

a frustrácii a minimalizovať nežiaduce 

prejavy v správaní sa žiakov 

Slabé stránky: 

 veľmi slabá spolupráca so zákonnými 

zástupcami žiakov 

 

 

 

Príležitosti: 

 veľmi dobré podmienky pre výchovno-

vzdelávací proces 

 ľudský potenciál (plná kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov) 

Ohrozenia: 

 nízky status  učiteľa v spoločnosti 

 

 

 



q) Výsledky školy pri príprave žiakov na výkon povolania 

 Absolventi našej školy sú dobrými študentmi na OU, ale nie vždy v plnom počte  

absolvujú a ukončia vzdelávanie  na OU. 

 

rr))    SSppoolluupprrááccaa  ss  rrooddiiččmmii,,  vveerreejjnnoossťťoouu  aa  ssppoollooččeennsskkýýmmii  iinnššttiittúúcciiaammii  

      Sme školou, ktorej hlavným cieľom je  výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých detí. 

Školou, ktorá ich chce kvalitne pripraviť pre život v spoločnosti. 

Spolupráca s rodičmi 

       Spolupráca s rodičmi počas školského roka je zabezpečovaná formou rodičovských 

združení, ale aj prostredníctvom predĺženia pracovného času pedagogických zamestnancov 

v priestoroch školy – každý štvrtok v čase od 13,30 hod. do 15,30 hod.  s cieľom zabezpečiť 

pre rodičov možnosť konzultovať otázky týkajúce sa výchovy a vzdelávania ich detí, 

s ktorýmkoľvek učiteľom. Rodičom, ktorí potrebujú pomoc, vždy radi a ochotne pomôžeme.  

 

Spolupráca s inými organizáciami 

 

Počas školského roka sme spolupracovali s viacerými organizáciami: 

 S Radou školy, rodičovskou radou a so zriaďovateľom OÚ v Košiciach. 

 S bezbariérovou knižnicou Nezábudka besedy pre žiakov a organizovanie mestského 

kola v recitačnej súťaži ,,Hviezdoslavov Kubín“. 

 OZ „ DAJDAR“ : 2% z dane, spolupráca pri účasti na rôznych akciách a výlete 

žiakov.   

 S OZ „ArtEst – so sociálnym divadlom HOPI-HOPE v Átrium Klube, Zuzkin park 4, 

Košice 

 S MŠ a ZŠ pri ZZ na Tr. SNP – pri organizovaní spoločných kultúrnych akcií 

 S CPPaP Zuzkin park pri psychologických vyšetreniach novoprijatých žiakov, ako aj 

s CŠPP – Bocatiova 1, Košice, ktorá má našich žiakov v odbornej starostlivosti. 

 ÚPSVaR  spolupráca so sociálnym oddelením pri riešení záškoláctva žiakov. 

 PZ a MP  na L IX pri riešení záškoláctva žiakov. 

 S MMK pri riešení dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinností 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a pri riešení dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. 

 So ŠZŠ v Košiciach za účelom rozvoja športu a spoločenského života organizovaním 

športových, kultúrnych a iných akcií. 

 S OR PZ v Košiciach a PZ Košice – Západ – formou besied pri riešení sociálno-

patologických javov, trestnoprávna zodpovednosť žiakov, dopravná výchova ...... 

 S  RÚVZ – formou besied pri riešení ochrany zdravia a prevencie proti chorobám 

 

 



Záver 

Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová 

V Košiciach, 03. októbra 2018 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 04.10.2018    

 

                                                                                                          Mgr. Renáta Oršulová 

                                                                                                          Riaditeľka 
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Predseda Rady školy: Mgr. Iveta Dzuričková                            ............................................ 
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