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   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 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 platného od 01.09.2016 pre ročníky  

prípravný až 9.  A variantu a prípravný až 10. variantov B, C . 

          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 

(podľa § 2 ods. 1, písm. a) vyhlášky MŠVVŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ 

výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)  

 

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:  riaditel@szsinke.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

Meno a priezvisko  Funkcia                                                     kontakt  

Mgr. Renáta Oršulová riaditeľka školyod  15.07.2016055/6435724 

Mgr. Angelika Kacerová zástupkyňa riaditeľa školy od  01.08.2019055/6432349 

Jarmila Vojáčková vedúca hospodárskeho úseku od 06.12.2017055/6432349 

http://www.szsinke.sk/
mailto:riaditel@szsinke.sk


Rada školy – základné údaje: 

(podľa § 2 ods. 1, písm. a) bod 7. Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.)  

V školskom roku 2020/2021 pracovala rada školy v nasledujúcom zložení: 

Mgr. Michal Čornanič                   predseda  za pedagogických  zamestnancov školy 

Katarína Atanasovská                   podpredseda za pedagogických  zamestnancov školy 

Tatiana Kubová                   za nepedagogických zamestnancov školy 

PaedDr. Milan Gomolčák            delegovaný za zriaďovateľa 

Ing. Silvia Slimáková                  delegovaný za zriaďovateľa 

Mgr. Katarína Kaňuchová           delegovaný za zriaďovateľa 

Jarmila Bálintová                         za rodičov 

Karolína Gogová                          za rodičov 

Zuzana Levkaničová         za rodičov  

 

b) Údaje o zriaďovateľovi: 

Zriaďovateľ:   Okresný úrad Košice, odbor školstva 

Adresa školy:   Zádielska 1222/1, 040 01 Košice 

Telefónne číslo:            +421-55-7245 442 

E-mailová adresa:  skolstvo.ke@minv.sk 

Vedúci / riaditeľ odboru:         PaedDr. ThLic. Mgr. Oľga Pivarníková 

 

c) Činnosť rady školy:  

Činnosť RŠ sa realizovala v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a riadila sa Plánom práce 

RŠ. Vyjadrovala sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahovali k práci 

v špeciálnej základnej škole, ako je: pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu, k správe o výsledkoch činnosti školy, školskému 

vzdelávaciemu programu pre ŠZŠ a ŠKD, k návrhu rozpočtu, k hospodárskej činnosti školy a 

jej výsledkoch. V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnili 2 zasadnutia rady školy (ďalej len 

RŠ.  



Prvé zasadnutie RŠ sa konalo dňa 11.12.2020: uskutočnilo sa formou ,,per rollam“ 

Program: 

1) Schválenie návrhu na neverejné zasadnutia RŠ v čase trvania mimoriadnej situácie 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

2) Zhodnotenie činnosti RŠ za uplynulé funkčné obdobie. 

3) Plán zasadnutí RŠ v školskom roku 2020/2021. 

4) Štatút RŠ. 

5) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠZŠ, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2020/2021. 

6) Školský poriadok na školský rok 2020/2021. 

Uznesenie:  

1. RŠ schválila návrh na neverejné zasadnutie RŠ v čase trvania mimoriadnej situácie 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

2. RŠ schválila zhodnotenie činnosti RŠ za uplynulé funkčné obdobie. 

3. RŠ schválila Plán zasadnutí RŠ v školskom roku 2020/2021. 

4. RŠ schválila štatút RŠ. 

5. RŠ vzala na vedomie Správu o VVČ ŠZŠ, jej výsledkoch  a podmienkach za školský 

rok 2019/2020. 

6. RŠ vzala na vedomie Školský poriadok školy na šk. rok 2020/2021. 

7. RŠ vzala na vedomie prílohu č.1 k školskému poriadku školy v šk. roku 2020/2021. 

Druhé zasadnutie RŠ sa konalo dištančnou formou a to 01.04.2021: 

Uznesenie: 

1. RŠ vzala na vedomie hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok 

školského roka 2020/2021. 

2. RŠ vzala na vedomie Správu o hospodárení školy v kalendárnom roku 2020. 

3. RŠ vzala na vedomie informácie o aktivitách a  projektoch školy v I. polroku 

školského roka 2020/2021. 

4. RŠ ukladá predsedovi RŠ zaslať zápisnicu z dištančného zasadnutia RŠ: v e-mailovej 

forme kontaktnej osobe z OŠ OÚ Košice a v tlačenej forme metodikovi pre ŠZŠ. 

Tretie zasadnutie RŠ: 

Dňa 23.6.2021:Sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy. 

Dňa 15.07.2021 bol do funkcie riaditeľa školy menovaný Mgr. Michal Čornanič.  

Činnosť poradných orgánov riaditeľa školy: 

 Gremiálna rada– jej členmi boli vedenie školy - riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľa  

školy, vedúci predmetových komisií, výchovná poradkyňa, hospodárka školy a vedúca ŠJ. 

Operatívne riešila úlohy, technické a organizačné otázky zabezpečujúce chod školy. 

Počet zasadnutí: 7 – v dňoch:  

3.9.2020 – Uznesenie: 

1. Plniť úlohy podľa plánu práce školy v šk. roku 2020/2021 
2. Dodržiavať všetky pokyny a termíny odovzdávania triednej dokumentácie a ostatných 

náležitostí.  

3. Skompletizovať prihlášky na obedy žiakov, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni. 
4. Doriešiť všetky požiadavky techničky BOZP. 



 

1.10.2020 – Uznesenie: 

1. Plniť všetky úlohy, ktoré boli členmi GR predložené a schválené na mesiac 10/2020. 

10.11.2020 – Uznesenie: 

1. Plniť úlohy podľa plánu akcií školy na mesiac XI/2020. 

2. Uskutočniť jesenný školský metodický deň – 16.11.2020. 
3. Uskutočniť štvrťročnú klasifikačnú poradu – 26.11.2020. 

1.12.2020 – Uznesenie: 

1. Plniť úlohy podľa plánu školy na mesiac XII/2020. 

2. Vykonať fyzickú inventúru majetku školy do 17.12.2020. 

8.4.2021- Uznesenie: 

1. Plniť plán akcií na mesiac IV/2021 

2. Uskutočniť preskúšanie žiakov v náhradnom termíne do 13.4.2021/ termín je daný z dôvodu 
uzatvorenie školy / karanténa. 

3. Uskutočniť trištvrťročnú klasifikačnú poradu. 

4. Odovzdať portfólia z dištančného vzdelávania žiakov od 11.01-2021 do 7.4.2021. 

5.5.2021- Uznesenie: 

1. Plniť akcie podľa plánu práce na mesiac V/2021. 

2. Zabezpečiť respirátory pre nepedagogických zamestnancov do 6.5.2021.. 

3. Prihlášky na etickú a náboženskú výchovu na nový školský rok odovzdať vyplnené a podpísane  
26.5.2021. 

1.6.2021 – Uznesenie: 

1. Plniť úlohy vyplývajúce z plánu práce školy na mesiac VI/2021. 
2. Koordinátori a vedúci MZ, PK a MZ ŠKD vypracovať a  odovzdať záverečné správy do 

14.6.2021. 

3. Pripraviť plán práce na VI. a VII./2021 pre nepedagogických zamestnancov. 

Počet členov: 7 

 

 Pedagogická rada–zasadnutia sa uskutočňovali 1-krát mesačne, resp. podľa potreby.  

Počet zasadnutí: 9 – v dňoch:  

25.8.2020 – Uznesenie: 

1. Dodržať termíny odovzdávania školskej dokumentácie, vysvedčení hodnotenia žiakov 

v náhradnom termíne za II. polrok. 

2. Dodržiavať organizačný poriadok. 

27.8.2020 – Uznesenie: 

1. Dodržiavať prevádzkový poriadok školy a jeho dodatky č. 1/2019 a č. 1/2020. 

2. Dodržiavať školský poriadok školy a smernicu k prevencii šikanovania žiakov na ŠZŠ. 

3. Oboznámiť sa so sprievodcom školským rokom 2020/2021. 

4. Dodržiavať termíny odovzdávania triednej dokumentácie. 

2.9.2020 – Uznesenie: 

1. Oboznámiť sa s plánom práce školy. 

2. Vyplniť a odovzdať triednu dokumentáciu podľa pokynov. 

1.10.2020 – Uznesenie: 

1. Správa VVČ, jej výsledkoch a podmienkach ŠZŠ za školský rok 2019/2020, bola 

prerokovaná v PR dňa 1.10.2020. 

2. Zapojiť sa do ročného plánu profesijného rozvoja na šk. rok 2020/2021. 

3. Riadiť sa usmernením MŠVVaŠ SR k postupu škôl pri realizácii výchovno-

vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie zo dňa 2.9.2020. 

4. Vypracovať tabuľku pre účely poskytovania ošetrovného pre SP. 

5. Zúčastniť sa projektu ,,Hovorme o jedle“. 

16.11.2020 – Uznesenie: 

1. Oboznamovať sa s pracovnoprávnou legislatívou. 



2. Implementovať mediálnu výchovu do vyučovacieho procesu. 

3. Rešpektovať multikultúrne ojedinelosti pri výchove a vzdelávaní. 

4. Vytvárať prezentácie aj v iných programoch ako je PowerPoint. 

26.11.2020 – Uznesenie: 

1. Vypracovať IVP na II. štvrťrok. 

2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok zapísať do KZ. 

3. Odovzdať hodnotiace správy IVP za I. štvrťrok. 

4. Tabuľky o dochádzke žiakov pre SP – poslať RŠ. 

5. Akcia Mikuláš a zakúpenie balíčkov prostredníctvom OZ Dajdar. 

6. Zakúpenie poukážok v hodnote 30 eur zo sociálneho fondu pre všetkých zamestnancov 

školy. 

28.1.2021 – Uznesenie: 

1. Na základe elektronickej komunikácie PR odporučila RŠ, aby sa polročná klasifikačná 

porada uskutočnila na pracovisku dňa 29.1.2021, pričom bude zohľadnená aktuálna 

epidemiologická situácia. 

29.1.2021 – Uznesenie z polročnej klasifikačnej porady: 

1. Výpisy vysvedčení vyplniť, vytlačiť a odovzdať triednu dokumentáciu. 

2. Zadať údaje do aSc Agendy. 

3. Vypracovať nové IVP na tretíštvrťrok. 

4. Preskúšanie žiakov v náhradnom termíne za I. polrok sa uskutoční 25.3.2021. 

29.1.2021 – Uznesenie: 

1. Doplniť hodnotenie žiakov v náhradnom termíne do tr. výkazu, klasifikačného záznamu 

a do aSc Agendy. 

2. Doplniť v triednom výkaze tabuľku s prospechom. 

3. Triedny výkaz, klasifikačný záznam a výpis známok predložiť na kontrolu. 

4. Dovolenku na rok 2021 čerpať podľa plánu dovoleniek.  

22.6.2021 – Uznesenie: 

1. Doplniť známky do aSc Agendy do 25.6.2021. 

2. Triedny výkaz, klasifikačný záznam a vysvedčenia odovzdať do 25.6.2021. 

3. Oznámenie o hodnotení v náhradnom termíne za II. polrok odovzdať do 25.6.2021. 

Zápisnice z rokovaní jednotlivých porád  sú uložené  k nahliadnutiu u riaditeľa školy. 

 

Metodické orgány 

MZ varianty A, B, C, MZ ŠKDa PK vedúci: Mgr. Miroslav Blaško  ( 11 členov) -  učitelia 

1. až 9. ročníka, vychovávateľky a asistentka učiteľa. Pracovali podľa plánu práce, ktorý 

bol stanovený na začiatku školského roka v súlade s platnou legislatívou a ISCED 1 pre 

mentálne postihnutých žiakov. Práca metodického orgánu bola zameraná na rozvoj 

tvorivosti pedagogických zamestnancov, na vytváranie priestoru na výmenu 

pedagogických skúseností a tímové riešenia problémov výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Uvedený orgán plnil metodickú, riadiacu, vzdelávaciu a kontrolnú funkciu.  

Zasadnutia boli: 4 

1. September – 24.9.2021 –Uznesenie: 

- Doplniť plán zasadnutí v mesiaci október o náhradný návrh pre prípad , že sa 

neuskutoční plánované školenie k legislatíve agentúrou /zdarma/. 

- Pracovať podľa plánu práce MZ, PK a MZ ŠKD. 

- Dodržiavať plán vychádzok a exkurzií na školský rok 2020/2021. 

- Spolupracovať s knižnicou pre mládež ,,Nezábudka“ na Poľovníckej 8 v Košiciach. 

2. November - Dňa 16.11.2020 sa uskutočnil celoškolský jesenný MD pre PZ za 

dodržania prísnych protiepidemiologických podmienok. 



Témou MD bola: 

1. Legislatíva: Zákon č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. 

                        Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. a všetky najnovšie zmeny. 

2. Prezentácie PZ na tému: Mediálna výchova.  

                                            Multikultúrna výchova a iné. 

3.Všetky nové získané informácie PZ využijú vo svojej praxi. 

Uznesenie: 

- Pravidelne sa oboznamovať s pracovno-právnou legislatívou. 

- Implementovať mediálnu výchovu do vyučovacieho procesu. 

- Rešpektovať multikultúrne ojedinelosti pri výchove a vzdelávaní. 

- Vytvárať prezentácie v iných programoch ako PowerPointe. 

3. Máj – 20.5.2021 – Uznesenie: 

- Začleniť prvky terapií do výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. 

- Využívať školský časopis vo vyučovacom procese na hodinách SJL/CTN a CLT.  

- Implementovať didaktické hry pri rozvoji čitateľských schopností žiakov. 

- Osobný plán rozvoja PZ vyplniť elektronicky a zaslať e-mailom RŠ. 

- Dobrať naplánované učivo podľa TPU a doplniť známky do klasifikačných 

záznamov. 

4. Jún – 17.6.2021 – Uznesenie: 

- Začleniť do zasadnutí nesplnené úlohy z MZ, PK, MZ ŠKD – neuskutočnené 

z dôvodu zatvorenia škôl pre COVID od 11.1.2021 do 8.4.2021. 

- Snažiť sa začleniť prvky enviromentálnej výchovy do vyučovacieho procesu. 

- Zapojenie sa do projektu ,,Triedim, triediš, triedime“ v školskom roku 2021/2022. 

- Zorganizovať relaxačný bowling pre PZ v rámci Metodického dňa 2021/2022. 

- Koordinátor zdravotnej výchovy začlení besedy o intímnej hygiene pre dievčatá 

a chlapcov II. stupňa. 

d) Údaje o počte žiakov školy k 15.09.2020 a k 31.08.2021 

V školskom roku 2020/2021 navštevovalo školu k 15.09.2020 spolu 66 žiakov. Ku koncu  

školského roka k 31.8.2021 to bolo 64 žiakov. 

Počet všetkých tried školy : 8 

A variant : 7 

v  Prípravnom, 1. – 4. roč.: 4 triedy,  

v 5. – 9. roč.: 3 triedy,   

B,C  variant :  1. – 10. roč.: 1 trieda 

Novoprijatých žiakov v školskom roku 2020/2021 bolo  spolu 13 žiakov, z toho:      

A variant: 10 žiakov 

 do prípravného ročníka: 5 žiakov    

 do prvého  ročníka: 2 žiaci   

 vyššie ročníky: 3 žiaci       

 B variant: 3 žiaci 

 do prípravného ročníka B variant: 0 žiakov 

 do prvého ročníka B variant: 1 žiak     

 vyššie ročníky B variant: 2 žiaci 

 



Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa vzdelávalo spolu: 13 žiakov 

 A variant – 5 žiakov 

 B variant – 5 žiakov          

 C variant – 3 žiaci  

 Forma individuálneho vzdelávania – 0 žiakov  

 Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu – 0 žiakov 

 Oslobodení od povinnej telesnej výchovy – 2 žiačky 

 

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

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

a vzdelávaní boli vydané rozhodnutia : 

 o prijatí žiaka do školy: 13 

 o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy: 0 

 

 o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch:  

A variant: 5 žiakov 

B variant: 5 žiakov 

C variant: 2 žiaci 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania  

(podľa § 2 ods. 1, písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.)  

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v školskom roku 2020/2021 za II. polrok prebiehala na 

základe ,,Rozhodnutia MŠVVaŠ SR podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a  podľa Zákona č. 56/2020 Z.z., 

ktorým sa dopĺňa  zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 

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

žiakov s MP – primárne vzdelávanie             



A variant 
 

 Počet prospievajúcich žiakov spolu: 61 

 Neprospeli: 3 

 Nehodnotení: 0 

 

Hodnotenie prospechu  za školský rok 2020/2021 

A variant 

Trieda Počet 

žiakov 

 

Počet 

tried 

Prospeli Neprospeli Priemerný 

prospech 

Poznámky 

Pr.roč., 

II.A 

5/1 

3/1 

1 5 

3 

0 ---- 

1,46 

 

I.A 8/1 

 

1 8 0 -----  

III.A, 

III.D 

IV.D 

5/2 

1/1 

1/1 

1 5 

1 

1 

0 1,11  

IV.A 

III.B 

4/2 

3/2 

1 4 

3 

0 1,50  

V.A,  

VI.B,  

VII.C 

5/3 

3/1 

1/1 

1 4 

3 

1 

1 1,05  

VI. A 

VII. A 

4/0 

8/4 

1 4 

7 

1 1,29  

VIII. A 

IX. A  

4/4 

      3/1 

1 4 

3 

0 1,40 

 

 

SPOLU: 

 

58/25 7 56 2 1,28  

Trieda Počet 

žiakov 

 

Počet 

tried 

Prospeli Neprospeli Priemerný 

prospech 

Poznámky 

I. B,C 6/3 

 

1 5 1 Slov. hod. 

 

 

SPOLU 6/3 

 

1 5 1 Slov. hod. 

 

 



 Dochádzka za školský rok 2020/2021 

A variantu 

 

 

Trieda Počet 

žiakov/ 

z toho 

dievčat 

Spolu 

hodín 

Ø 

 

* 

Osprav. 

hodín 

Ø 

 

** 

Neosp. 

hodín 

Ø 

 

*** 

I. B,C 6/3 

 

    231 38,5 169 28,16 52 8,66 

 

 

*   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 : 2 

Trieda Počet žiakov/ 

z toho 

dievčat 

 

Spolu 

hodín 

Ø 

 

* 

Osprav. 

hodín 

Ø 

 

** 

Neosp. 

hodín 

Ø 

 

*** 

Pr.roč., 

II.A 

5/1 

3/1 

472 

284 

94,4 

94,6 

472 

284 

94,4 

94,6 

0 

0 

0 

0 

I.A 8/1 

 

513 64,13 465 58,13 48 6 

III.A, 

III.D 

IV.D 

5/2 

1/1 

1/1 

248 

28 

152 

49,06 

28 

152 

248 

28 

152 

49,6 

28 

152 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IV.A 

III.B 

4/2 

3/2 

174 

228 

43,5 

76 

174 

228 

43,5 

76 

0 

0 

0 

0 

V.A,  

VI.B,  

VII.C 

5/3 

3/1 

1/1 

     654 

303 

       64 

130,8 

101 

64 

654 

303 

64 

130,8 

101 

64 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

VI. A 

VII. A 

4/0 

8/4 

480 

883 

120 

110,4 

480 

883 

120 

110,4 

0 

0 

0 

0 

VIII. A 

IX. A  

4/4 

          3/1 

325 

165 

81,25 

55,0 

 

325 

165 

 

81,25 

155 

0 

0 

 

0 

0 

SPOLU: 

 

58/25 4973 85,74 4925 84,91 48 0,9 



                                                                             o 2 stupne : 1 

                                                                             o 3 stupne : 0  

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 0 

 pochvala riaditeľom školy : 10 

 pochvala triednym učiteľom: 0 

 0 vymeškaných hodín: 0 žiakov 

 

e) Údaje o počte pedagogických zamestnancov: 

(podľa § 2 ods. 1, písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.)  

      K 31.8.2021 na škole pracovalo:  

      -  všetkých zamestnancov spolu : 21  

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

         prepočítaný stav :  10 

      - počet asistentov učiteľa v ŠZŠ :  1        

      -  počet vychovávateľov ŠKD :  2  

      - počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady: 0 

      - počet nepedagogických zamestnancov v ŠZŠ: fyzický stav : 8, prepočítaný stav : 7,50 

 

 

      f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu  pedagogických zamestnancov školy 

        (podľa par. 2 ods. 1, písm. f) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

 

V školskom roku 2020/2021  2 pedagogickí zamestnanci vykonali druhú atestáciu ešte podľa 

§ 50 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

(podľa par.2 ods. 1, písm. f) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 

Počet  pedagogických 

zamestnancov spolu: 

 13 

samostatní  PZ    4 

 I. atestáciou    4 

II. atestáciou    5 



Termín  Popis aktivity Miesto Počet 

žiakov/umiestnenie 

23.-

30.09.2020 

Európsky týždeň športu ŠZŠ Inžinierska 

24 

50 žiakov 

18.09.2020 Zdravá výživa – beseda/ZV ŠZŠ Inžinierska 

24 

50 žiakov 

02.10.2020 Príroda na jeseň -  ENV ŠZŠ Inžinierska 

24 

I. a II. stupeň - 50 

žiakov 

09.10.2020 Hovorme o jedle ŠZŠ Inžinierska 

24 

I. a II. stupeň - 60 

žiakov 

01.10.2020 Mesiac úcty k starším ŠZŠ Inžinierska 

24 

60 žiakov 

11.10.2020 Deň starých rodičov /pozdravy  ŠZŠ Inžinierska 

24 

40 žiakov  

20.10.2020 Svetový deň osteoporózy / ZV  ŠZŠ Inžinierska 

24 

 žiaci II. stupňa 

10.10.2020 Svetový deň duševného 

zdravia 

ŠZŠ Inžinierska 

24 

 50 žiakov 

19.11.2020 Svetový deň diabetu / ZV/RR ŠZŠ Inžinierska 

24 

II. st. 24 žiakov 

24.11.2020 Šetrenie elektrickou energiou  

RR 

ŠZŠ Inžinierska 

24 

50 žiakov 

24.-25. 

11.2020 

Poznaj svoje mesto Košice – 

beseda  

ŠZŠ Inžinierska 

24 

I. st. – 24 žiakov 

16. -22. 

11.2020 

Európsky týždeň boja proti - 

drogám 

ŠZŠ Inžinierska 

24 

40  žiakov 

30.11.2020 Beseda – Drogy / KPDZ ŠZŠ Inžinierska 

24 

40  žiakov 

11.12.2020 Obchodovanie s ľuďmi – 

beseda  

ŠZŠ Inžinierska 

24 

VIII. a IX. ročník 

1.- 10. 12. 

2020 

Kampaň - Červené stužky ŠZŠ Inžinierska 

24 

50 žiakov 

6.12.2020 Mikuláš prišiel do školu 

7.12.2020 -hry a darčeky 

ŠZŠ Inžinierska 

24 

50 žiakov 

11. 12.2020 Násilie páchané na deťoch /RR ŠZŠ Inžinierska 

24 

50 žiakov 

10.12..2020 Starostlivosť o zdravie 

a prevencia pred chorobami 

v zimnom období RR 

ŠZŠ Inžinierska 

24 

50 žiakov 

10.12.2020 Vianočná výzdoba 

z prírodného materiálu 

ŠZŠ Inžinierska 

24 

50 žiakov 

22.04.2021 Svetový ,,Deň Zeme“ RR ŠZŠ Inžinierska 

24 

 60 žiakov 

13.05.2021 Čistota pol života – dôležitosť 

umývania rúk 

ŠZŠ Inžinierska 

24 

60 žiakov 

24. a 25.6. 

2021 

Význam a dôležitosť 

očkovania v prevencii 

ŠZŠ Inžinierska 

24 

30 žiakov/II. st. 



prenosných ochorení-beseda 

31.5.2021 Svetový deň bez tabaku- je to 

najsilnejšia závislosť na svete 

ŠZŠ Inžinierska 

24 

60 žiakov 

1.6.2021 MDD jazda  detským vláčikom 

v Čermeli 

ŠZŠ Inžinierska 

24 

I. a II. stupeň 

4.6.2021 Svetový deň životného prostredia 

RR a skrášľovanie areálu školy 

ŠZŠ Inžinierska 24 40 žiakov 

18.6.2021  Účelové cvičenie – teoretická 

časť 

ŠZŠ Inžinierska 24 50  žiakov 

 

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 organizované športové súťaže, súťaže v prednese poézie a prózy, v speve 

ľudových a rómskych piesní, matematickú olympiádu v rámci školy sa v tomto školskom 

roku nekonali z dôvodu zatvorenia škôl pre pandémiu COVID-19 v mesiaci október a od 

11.1.2021 rozhodnutím MŠVVaŠ SR. Žiaci nastúpili do školy dňa 7.4.2021. 

Prezentácia školy na verejnosti účasťou na výtvarných súťažiach: 

Škola sa v školskom roku 2020/2021 prezentovala na verejnosti aj prostredníctvom jednej 

výtvarnej súťaže. Zodpovedná pani učiteľka zaslala organizátorom žiacke práce  na 

vyhodnotenie podľa pokynov.  

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými 

úradmi vyhlásili VIII. ročník výtvarnej súťaže: Ochranárik čísla tiesňového volania 112 

a civilnej ochrany - Október 2020. Do tejto súťaže sa zapojili svojimi výtvarnými dielami aj 

žiaci našej školy. 

 

h) Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

(podľa par. 2 ods. 1, písm. h) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

1.Projekt – „Európsky týždeň športu“ –je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a 

fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2020 bežal už jeho 6. ročník. Hlavnou témou 

kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho 

týždňa športu, ale po celý rok. Všetky podujatia škôl organizované pod hlavičkou #BeActive 

boli zároveň súčasťou kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálne súčasťou 

Európskeho týždňa športu 2018.Zapojili sme sa v dňoch  23.9.2020 - 30.9.2020 s názvom 

,,Cvičíme a súťažíme“. 

2.Projekt –„Červené stužky“ – 14. ročník celoslovenskej kampane, svetový deň boja proti 

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

oboznámení s rôznymi druhmi drogových závislostí. V závere kampane pani učiteľka so 

žiakmi každému účastníkovi darovala červenú stužku. 

3.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 16.9. do 19.10. 2020. Naša škola 

sa dňa 9.10.2020 zapojila do tejto súťaže v plnom nasadení prostredníctvom komplexného 

projektového vyučovania vo všetkých ročníkoch I. a II. stupňa. 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. Svojimi prácami sa zapojili do výtvarnej súťaže: Chutné 

maľovanie. 

i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole 

(podľa par.2 ods. 1, písm. i) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

V školskom roku 2020/2021 na našej škole nebola vykonaná kontrola ŠŠI. Posledná sa 

uskutočnila v roku 2017. 

j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach 

školy 

(podľa par.2 ods. 1, písm. j) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

Údaje o priestorových  podmienkach školy: 

Škola je pavilónového typu. Pavilóny B a D sú prenajaté na výchovno-vzdelávací proces 

pre alokované pracovisko SŠ Vojenská 13, Košice, kde sa vzdelávajú žiaci s autistickým 

spektrom, MP žiaci a žiaci praktickej školy.  

V súčasnosti našu školu tvoria 3 pavilóny A, C a E. Pavilón A slúži na hospodárske účely 

a stravovanie žiakov. V pavilóne C prebieha vyučovací proces žiakov I. a II. stupňa. 

V pavilóne E sa nachádza telocvičňa školy. Súčasťou školy je jeden malý asfaltový dvor pre 

žiakov a jeden veľký dvor, ktorý slúži na parkovanie áut pre zamestnancov našej školy, 

zamestnancov SŠ Vojenská 13, Košice a pre zákonných zástupcov žiakov. 

V pavilóne A sa nachádza PC učebňa vybavená 6 PC, ktoré slúžia na výchovno-

vzdelávací proces pre žiakov a učiteľov. 1 PC pre IKT technika, kde je nainštalovaná aSc 

Agenda, pre výchovnú poradkyňu program ,,Proforient“ a RIS. V učebni PC sa nachádza aj 

server na zálohovanie dát zakúpený z financií MŠVVaŠ SR.  

Údaje o  materiálno-technických podmienkach školy: 

Pravidelná aktualizácia webovej stránky školy, kde sa zverejňujú všetky dôležité informácie, 

oznamy a aktivity školy, kde učitelia zasielajú svoje príspevky z akcií a života na škole.  

Týmto spôsobom sa škola prezentovala a otvárala širokej verejnosti. 

Do  počítačov v PC učebniach, v kanceláriách RŠ, ZRŠ a administratívy bol nainštalovaný  

nový WINDOWS 10. 

V pavilóne C sa nachádza 5 tried vybavených interaktívnymi tabuľami, v dennej miestnosti sa 

nachádza jeden notebook pre učiteľov na prípravu prezentácií a iného materiálu, ktorí si 

učitelia pripravujú na vyučovací proces.  

Na prízemí je pre žiakov zriadená PC učebňa, ktorá je vybavená 7 PC na výchovno-

vzdelávací proces a 1 notebook pre učiteľa. Na pracovné vyučovanie, ktoré pripravuje žiakov 

pre pracovné činnosti, ktoré im v budúcnosti umožnia kvalitne sa zaradiť do praktického 

života slúžia učebne a to školské dielne, školská kuchynka a krajčírska dielňa.  



Škola má veľkú telocvičňu, plne vybavenú náradím a náčiním pre pohybovú činnosť, 

súčasťou sú aj renovované sociálne zariadenia pre žiakov a cvičencov: sprchy, umývadlá 

a WC. Nachádza sa tam aj kabinet učiteľa TEV, ktorý má svoje sociálne zariadenie. 

k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach,     

v ktorých má škola nedostatky  

(podľa par.2 ods. 1, písm. j) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

Úspechy a nedostatky 

Dobré výsledky: 

  vydávanie školského časopisu ,,Prvosienka“ už 14 rok, 

   výrazné zlepšenie školskej dochádzky, čo sa týka neospravedlnených hodín, 

   dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, 

  vzdelávacia a propagačná činnosť pedagogických zamestnancov školy, 

  veľmi dobré materiálno-technické vybavenie  školy, 

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

boja proti drogám, Týždeň športu..., 

 profesionalita pedagogického kolektívu, neustále zvyšovanie odbornosti 

zapájaním sa do profesijného rozvoja/v tomto školskom roku splnené čiastočne 

 spolupráca s mestskou časťou Košice – Západ - pri upratovaní školy a likvidácii 

starého vyradeného nábytku / poskytli nám kontajnery v rámci sponzorstva 

 dlhoročná spolupráca s ÚPSVaR v rámci riešenia problému záškoláctva - nastalo 

výrazné zlepšenie 

Slabé výsledky: 

 

 pracovať na získavaní nových žiakov prostredníctvom spolupráce s detskými 

domovmi a centrom pre deti a rodinu, CPPaP Zuzkin park, Košice a CŠPP 

Bocatiova 1, Košice. 

 

a) Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti podľa 

osobitného predpisu, 1) 

          (podľa par.2 ods. 5, písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

Tabuľka č. 1 

Pridelené rozpočtové prostriedky za obdobie 

9-12/2020 

za obdobie 

  1-8/2021 

spolu za školský rok 

2020/2021 

MZDY ( 610) 102389 200295 302684 

FONDY (620 ) 35561 70070 105631 

Tovary a služby (630) 26880 35000 61880 



Bežné transfery (640) 448 333 2 756781 

 

Za školský klub, ktorý navštevovalo počas školského roka v priemere 20 detí, sme podľa 

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

 

Tabuľka č. 2 

 

 

Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy sme použili na materiálne 

vybavenie krúžkov a tiež boli zakúpené kolobežky 10 ks a ochranné prilby v rámci BOZ na 

rozvoj pohybovej aktivity žiakov. 

 

Tabuľka č.3 

Vzdelávacie poukazy v € za 

obdobie 

9-12/2020 

za 

obdobie 

  1-8/2021 

spolu za školský 

rok 

2020/2021 

odmeny za vedenie krúžkov-   mzdy 610 0 0 0 

materiálne vybavenie krúžkov                                                  1031 883 1914 

 

Tabuľka č.4 

Iné finančné prostriedky za obdobie 

9-12/2020 

za obdobie 

  1-8/2021 

spolu za školský rok 

2020/2021 

Príspevok na stravu 

z  Magistrátu mesta Košice 

6076 9900 15976 

Školské potreby 

z Magistrátu mesta Košice 

265,60 298,80 564,4 

Školský klub v € za obdobie 

9-12/2020 

za obdobie 

1-8/2021 

spolu za školský rok 

2020/2021 

Príjem od rodičov 102,92 53,12 156,04 



Príjem z prenájmu telocvične 0 0 0 

Príjem z prenájmu školského dvora 400 150 550 

 

Príjem od sponzorov ( Tab. č.5) 

Tabuľka č. 5 

Sponzorské príspevky za obdobie 

9-12/2020 

za obdobie 

  1-8/2021 

spolu za školský rok 

2020/2021 

Príjem 0 0 0 

Výdaj 0 0 0 

 

V školskom roku 2020/2021 podľa výnosu MPSVaR o poskytovaní dotácii sme mali 

pridelené finančné prostriedky pre žiakov na stravovanie a školské potreby ( Tab. č.4). 

,,V znení usmernenia  k realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách, 

ktoré poskytujú neformálne vzdelávanie 2020/2021 sa odporúča nevykonávať krúžky do 

doby, kým nebude usmernené inak. Bez ohľadu na fázu. 

Na základe daného usmernenia škola nemohla uskutočňovať so žiakmi záujmovú činnosť, ani 

prenajímať telocvičňu organizáciám, preto bol príjem nulový. (Tab. č.5). 

b)Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom čase 

(podľa §2, ods. 5, pís. b) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z.z.) 

 

V čase po vyučovaní sa organizovali pre žiakov rôzne činnosti v záujmových útvaroch. 

Záujmových útvarov bolo zriadených  7 a pracovalo v nich 46 žiakov. Boli to:  

1. Tvorivé dielne/Mgr. Zuzana Lišková/8 žiakov 

2. Počítačový krúžok/Mgr. Miroslav Blaško/6 žiakov 

3. Z každého rožku trošku/Mgr. Jarmila Krasnočková/6 žiakov 

4. Počítač môj kamarát/Mgr. Martina Volenská/6 žiakov 

5.Šikovné ruky/ Mgr. Zuzana Kohutová/7 žiakov 

6. Krajina fantázie/Mgr. Iveta Dzuričková/7 žiakov 

7. Filmový klub/Mgr. Michal Čornanič/6 žiakov 

ŠKD bola v šk. r. 2020/ 2021 realizovaná v 2 oddeleniach s počtom detí 20. Ranná prevádzka 

v ŠKD nebola, vychovávateľky zabezpečovali ranný filter pre žiakov pri nástupe do školy a 

popoludní fungovali v čase od 11.40 hod. do 15.00 hod. bez premiešavania skupín žiakov. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD sa riadila pokynmi MŠ VVaŠ SR na šk. rok 2020/2021, 



žiaci pracovali podľa vypracovaného Školského výchovného programu pre ŠKD, 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. Z plánovaných akcií ŠKD bola uskutočnená len jedna akcia a to z dôvodu 

COVIDU: 

1. Zapojili sa do projektu ,,Európsky týždeň športu“ – súťaže a pohybové aktivity na 

školskom dvore. 

 

c) Informácie o spolupráci školy s rodičmi žiakov alebo inými fyzickými osobami, 

ktoré majú žiakov zverené do osobnej starostlivosti 

(podľa §2, ods. 5, pís. c) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Spolupráca s rodičmi 

       Spolupráca s rodičmi počas školského roka bola zabezpečovaná formou rodičovských 

združení alebo osobnými stretnutiami prostredníctvom predĺženia pracovného času 

pedagogických zamestnancov v priestoroch školy – každý štvrtok v čase od 13,30 hod. do 

15,30 hod. Spolupráca s CDR Dorka, Hemerkova 28, Košice a DeD Zem detí, Pri pošte 24, 

Barca-Košice.  

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. 

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

 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. 

 S Magistrátom mesta Košice pri riešení dotácií na podporu výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa,pri riešení dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. 

 S ostatnými ŠZŠ za účelom rozvoja športu a spoločenského života organizovaním 

športových, ale aj kultúrnych a iných akcií. Z dôvodu pandémie COVID sa 

neuskutočnili. 

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

patologických javov, trestnoprávna zodpovednosť žiakov, dopravná výchova. 

 S  RÚVZ –besedy pri riešení ochrany zdravia a prevencie proti chorobám. 

 S MČ Košice Západ - sponzorstvo a pomoc pri upratovaní areálu školy. 

 

d) Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 

(podľa §2, ods. 5, pís. d) vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z.z.) 



1.V školskom roku 2020/2021 boli na úseku výchovného poradenstva zabezpečené tieto 

náležitosti: 

- psychologické vyšetrenia novoprijatých žiakov v počte – 5, 

- špeciálno-pedagogické vyšetrenia novoprijatých žiakov v počte – 5, 

- psychologické vyšetrenia (rediagnostika) v počte – 25, 

- špeciálno-pedagogické vyšetrenia (rediagnostika) v počte – 25, 

- psychologické vyšetrenia, 

- špeciálno-pedagogické vyšetrenia, 

- rediagnostické vyšetrenia žiakov prípravného, piateho a deviateho ročníka, 

- poskytnuté individuálna a skupinové konzultácie, 

- beseda so žiakmi 8. – 9. ročníka – Zvoľ si svoje budúce povolanie, 

- beseda so žiakmi 8. – 9. ročníka – Obchodovanie s ľuďmi, 

- poskytovanie informácii triednym učiteľom o možnostiach spolupráce s poradenskými    

zariadeniami, 

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

prevencie problémového a delikventného vývinu detí , 

- spracovanie informácii a evidencia v programe Proforient, 

- spolupráca s obvodným oddelením  kriminálnej polície a ÚPSVaR pri riešení záškoláctva 

žiakov. 

 

2.V školskom roku 2020/2021 ukončilo povinnú školskú dochádzku 5 žiakov: 

 

Ukončili dochádzku 9. ročník v nižšom ročníku 

              5 žiaci 4 žiaci 1 žiačka 

SŠ Alejová  2 žiaci  

             SŠI Snina            1 žiak  

  Nepokračuje  1 žiačka  

 

3.V školskom roku 2019/2020 riaditeľstvo školy zaslalo požiadavku na OÚ odboru školstva   

o zriadenie ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami, čo nám MŠVVaŠ SR neschválilo. 

 

4.Uskutočnené opravy a iné náležitosti týkajúce sa fungovania školy: 

- zapojenie sa do výzvy MŠVVaŠ SR na vynovenie zariadenia školských jedální, kde sme   

  získali 5000,- eur na nákup konvektomatu, 

- maľovanie a renovácia školskej jedálne, 

- pravidelné revízie, 

- pravidelná deratizácia 2x ročne, 

- nákup notebookov z financií MŠVVa Š SR: škola a dostala podľa počtu žiakov 500,-  eur  

  a 1000,- eur 

 -nákup dezinfekčných potrieb pre zamestnancov a žiakov na základe pokynu RÚVZ a       

 MŠVVaŠ z dôvodu COVID-19. 

V Košiciach, 19. septembra 2021 

Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 21.09.2021 

                                                                             Mgr. Michal Čornanič, riaditeľ školy  



Špeciálna základná škola, Inžinierska  24, 040 11  Košice 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach špeciálnej 

základnej školy za školský rok 2020/2021  

Predložená na vyjadrenie v Rade školy dňa: 29.09.2021 

Vyjadrenie rady školy 

Predkladá: 

Mgr. Renáta Oršulová 

riaditeľka ŠZŠ Inžinierska24 v Košiciach 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 21.09.2021 

Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

Okresný úrad Košice- odbor školstva 

Zádielska 1, 040 78 Košice 

schváliť 

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno- vzdelávacej činnosti 

ŠZŠ Inžinierska24 v Košiciach  

za školský rok 2020/2021 

 

 

Predseda rady školy: Katarína Atanasovská                            ............................................  

 

Riaditeľ školy:  Mgr. Michal Čornanič                                        ........................................... 



Príloha č. 1 

Špeciálna základná škola Inžinierska 24 v Košiciach 

Záverečná správa 

v čase mimoriadnej situácie (11.1.2021-7.4.2021) 

 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadne situácie je vypracovaná podľa 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z.z. . 

1.  Upravené metódy a formy 

Metódy práca na PC, práca s PL, opakovanie a precvičovanie učiva. Formy samostatná práca 

žiakov, individuálna po čase frontálna. Žiakov aktivizovali pedagogickí zamestnanci, po čase 

sa žiaci so zákonnými zástupcami zapájali samostatne podľa svojich možností. Boli 

v telefonickom kontakte. Priebeh vylučovania bol prvý týždeň nestabilný, pedagogický 

zamestnanci kontaktovali zákonných zástupcov žiakov prostredníctvom telefónu, e-mailu 

a poštou. Neskôr sa situácia stabilizovala. Na webovom portáli školy opäť vznikol systém kde 

učitelia zadávali domáce úlohy formou pracovných listov vo formáte PDF, Word a 

PowerPoint prezentácií. Materiály boli vytláčané na ŠZŠ pre každého žiaka, ktorý nemal 

dostatočné technické zabezpečenie. Po tieto materiály si chodili zákonný zástupcovia žiakov. 

Žiaci sa vzdelávali so svojimi zákonnými zástupcami. Vypracované domáce úlohy nosili na 

výmenu za nové domáce úlohy, pričom všetky vypracované domáce úlohy sú brané ako 

spätná väzba a základ pre portfólio domácich úloh žiaka počas mimoriadnej situácie. 

Distribúcia pracovných listov prebiehala aj prostredníctvom osobného doručenia poštou. 

8.4.2021 nastúpili deti prípravného až deviateho ročníka do vyučovacieho procesu na 

dobrovoľnej báze. Škola bola a je uspôsobená mimoriadnej situácii po materiálnej, 

priestorovej  a hygienickej stránke. Žiakom je poskytnutý nový výchovno-vzdelávací rozvrh, 

ktorý má pre I. stupeň 4 hodiny  a pre II. stupeň 5 hodín denne, plus strava a detský klub do 

štrnástej hodiny. 

2. Spôsob hodnotenia 

Pedagogickí zamestnanci na pedagogickej rade schválili spôsob hodnotenia. A to, pre 

prípravný a 1. ročník sa bude hodnotiť slovom absolvoval/neabsolvoval, ostatné ročníky na 

prvom stupni v predmetoch SJL,  MAT, VLA A VUC sa bude hodnotiť rímskou číslicou a 



predmety VYV, PVC, TSV, HUV budú hodnotené slovom absolvoval/neabsolvoval. 

Predmenty na druhom stupni SJL, RVK, RGZ, MAT, VLA A VUC budú hodnotené slovnea 

predmety VYV, PVC, TSV, HUV, ETV, NBV, INF, OBN, GEG, FYZ, DEJ, CHE budú 

hodnotené slovom absolvoval/neabsolvoval. Správanie bude hodnotené na základe 

metodických pokynov.Pracovné listy boli hodnotené vidovaním a pochvalou triednymi 

učiteľmi štandardným zmierlivým spôsobom, ktorý vyžaduje mimoriadna situácia.  

3. Zamestnanci 

Pedagogickí zamestnanci pracovali formou home office, ale zúčastňovali sa aj práce zo školy, 

v situáciách, pri ktorých museli využívať spisovú dokumentáciu, triednu dokumentáciu,  

konzultácie so zákonnými zástupcami a s inými odbornými zamestnancami, ako kriminálny 

vyšetrovateľ a iná administratívna práca. Niektorí zamestnanci sa vydali aj do terénu. 

Nepedagogickí zamestnanci dezinfikovali a udržiavali priestory školy. Jedáleň bola zatvorená 

počas mimoriadnej situácie a to od 11.1.2021 a otvorila sa 8.4.2021. 

4. Materiálne podmienky 

Technické a personálne možnosti zamestnancov pri poskytovaní vzdelávania sú štandardne 

dobré v norme. Materiálne a technické možnosti pri podpore dištančného vzdelávania žiakov 

boli zo strany učiteľov vyhovujúce. Žiaci mali problém s pripojením on-line, z dôvodu zlých 

sociálnych podmienok. V niektorých situáciách si žiaci pomáhali navzájom. Distribúcia 

pracovných listov bola prostredníctvom pošty, e-mailovou komunikáciou alebo vo forme 

súboru PDF, Word a PowerPoint, ktoré boli umiestnené na webovej stránke ŠZŠ, pod 

priečinkom domáce úlohy.  

5. Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie 

Žiadne. 

6. Silné a slabé stránky 

Silné stránky: chuť pedagogických a nepedagogických zamestnancov zvládnuť mimoriadnu 

             situáciu. 

Slabá stránka: zlé technicko-informačné vybavenie rodín žiakov. 

7. Informácie  



- o zápise: Keďže sa využívali iné metódy a formy práce upravil sa obsah spôsob a kritériá 

hodnotenia, tak sa uvádza poznámka v triednej knihe aj poznámka v školskom vzdelávacom 

programe formuláciou:  

„od 11.1. do 7.4.2021 prebiehalo v škole vyučovanie dištančným spôsobom v súlade s 

nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe 

vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola v Správe o výchovno-vzdelávacej 

činnosti.“ 

- o prevádzke letnej školy: NEBUDE. 

- o vzájomných vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania v mimoriadnej situácii: V NORME. 

 

Vypracoval: Mgr. Miroslav Blaško – vedúci MZ, PK a MZ ŠKD 

V Košiciach 18.6.2021 

 

 

 


