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Prerokovaná v Pedagogickej rade dňa: 10.10.2019  

Riaditeľ školy: Mgr. Renáta Oršulová  

Predložená na prerokovanie v Rade školy: 17.10.2019  

Predseda Rady školy: Mgr. Iveta Dzuričková 

 



   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. B,C variantu. 

          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 s určením ich funkcie: 

Meno a priezvisko   Funkcia                                                                    kontakt                               

Mgr. Renáta Oršulová riaditeľka školy                         od  15.07.2016       055/6435724 

Mgr. Angelika Kacerová zástupkyňa riaditeľa školy        od  01.08.2019       055/6432349 

Jarmila Vojáčková vedúca hospodárskeho úseku    od 06.12.2017        055/6432349 

 

 

   

 

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 sa na našej škole uskutočnili voľby zástupcov pedagogických, nepedagogických 

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

školy pre nastávajúce štvorročné funkčné obdobie sa členmi RŠ stali Mgr. Alena Čierťašská a  

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 sa uskutočnili 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.  

 

Zloženie rady školy 

Mgr. Iveta Dzuričková           predseda             za pedagogických  zamestnancov školy                                                                                  

Katarína Atanasovská            podpredseda             za pedagogických  zamestnancov školy                                                                                  

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    

Jarmila Bálintová                                                       za rodičov 

Karolína Gogová                                                       za rodičov 

Kvetoslava Mačová           za rodičov   

Anna Oubrechtová                           za rodičov 

 

 

 

Činnosť rady školy  

 

V školskom roku 2018/ 2019 sa uskutočnili 4 zasadnutia Rady školy (ďalej len RŠ), na 

ktorých boli prerokované náležitosti týkajúce sa chodu školy. 

 

 09.10.2018 RŠ prerokovala : 

 Dodatok k štatútu RŠ – členstvo v RŠ 



 Plán zasadnutí RŠ v školskom roku 2018/2019 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti špeciálnej základnej školy, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018,  

 Školský vzdelávací program pre 4. a 8. ročník pre žiakov s mentálnym 

postihnutím pre varianty A, B a C, ktorý je platný od 1.9.2018, rozdelenie 

disponibilných hodín, zmena v názve predmetu telesná výchova na telesná 

a športová výchova. 

 Školský  poriadok školy na školský rok 2018/2019, ktorého súčasťou je vnútorná 

Smernica č. 1/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v Špeciálnej 

základnej škole. 

 20.12.2018  RŠ prerokovala: 

 Slávnostné zasadnutie RŠ pri príležitosti konca kalendárneho roka 2018. 

 Informácie o aktivitách a projektoch školy v I. polroku školského roka 2018/2019. 

 

 21.03.2019  RŠ prerokovala: 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok školského roka  2018/2019 

 Správu o hospodárení školy za rok 2018 

 

 28.06.2019  RŠ prerokovala: 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za II. polrok školského roka  2018/2019 

 Správu o hospodárení školy za I. polrok kalendárneho roka 2019 

 Predbežnú organizáciu školského roka 2019/2020. 

 

   

b) Údaje o počte žiakov školy k 15.09.2018 a k 31.08.2019 

 V školskom roku 2018/2019 navštevovalo školu spolu 62 žiakov k 15.09.2018 a 61 

žiakov k 31.08.2019. 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) 

2018/2019 sa poskytovala 20 žiakom /I. stupeň - 12 žiakov, II. stupeň – 8 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 žiakov 

           A variant – 2 žiaci                             

           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 žiaci 

        

 V šk. roku 2018/2019 boli zriadené 3 oddelenia ŠKD, v ktorých bolo zaradených 

spolu  31 žiakov. 

 Záujmových útvarov bolo  6 a pracovalo v nich 44 žiakov. Počet žiakov na ZÚ bolo 

spolu 44, počet uplatnených vzdelávacích poukazov bolo 35. 

 
 

d/   Žiaci  prijatí  do ŠZŠ         

V školskom roku 2018/2019 bolo do ŠZŠ  prijatých spolu 15 žiakov, z toho: 

A variant: 13 žiakov 

 do prípravného ročníka: 4 žiaci  

 do prvého  ročníka: 2 žiaci 

 vyššie ročníky: 7 žiakov 

 B variant: 0 žiakov 

 do prípravného ročníka B variant: 1 žiak  

 do prvého ročníka C variant:1 žiak 

 

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: 15 

- o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy: 0 

- o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch:  

                                      A variant: 2 žiaci 

                                      B variant: 5 žiakov 

                                      C variant: 3 žiaci 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania  

Zoznam uplatňovaných učebných plánov -  Špeciálna základná škola 

 ŠVP pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED1  

 ŠVP pre žiakov s stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED1  

 ŠVP pre žiakov s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED1  



Hodnotenie a klasifikácia žiakov v školskom roku 2018/2019 prebiehala podľa 

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

žiakov s MP – primárne vzdelávanie: 

Vo variante A žiaci prípravného až po 9.ročník sú hodnotení klasifikáciou.  

Vo variante B žiaci prípravného až 10.roč. sú hodnotení  slovným hodnotením.  

Vo variante C prípravný až 10 roč. sú hodnotení slovným hodnotením. 

  

A variant 

 
Trieda Počet 

žiakov 

 

Počet 

tried 

Prospeli Neprospeli Priemerný 

prospech 

Poznámky 

Pr. roč. 

II. A 

4/1 

4/3 

1 8  1,5 Pochvala 

RŠ: 3 

I.A 

III.A 

6/5 

3/2 

1 8 1 1,23 Pochvala 

RŠ: 3 

IV. A 

IV. B,C 

2/0 

4/1 

1 6  1,47  

V.A 

V.B 

6/3 

1/1 

1 6 1 1,56  

VI. A 

 

7/5 1 7  1,22  

VII. A 

 

10/4 1 7 3 1,97  

VIII. A 

IX. A 

4/1 

3/2 

1 5 2 1,72  

SPOLU:  

 

54 7 47 7 1,52 Spolu: RŠ 

6 

 

 

B, C  variant 

 
Trieda Počet 

žiakov 

 

Počet 

tried 

Prospeli Neprospeli Priemerný 

prospech 

Poznámky 

I. B,C 8/4 

 

1 8 0 Slov. hod. 

VDV: 4ž. 

 

SPOLU 8/4 

 

1 8 0   

 

 Počet prospievajúcich žiakov spolu: 55 

 

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

 

 



 

f) Dochádzka za školský rok 2018/2019 

A variant 

Trieda Počet 

žiakov 

 

Spolu 

hodín 
Ø 

 
* 

Osprav. 

hodín 
Ø 

 
** 

Neosp. 

hodín 
Ø 

 
*** 

Pr. roč. 

II. A 

4/1 

4/3 

80 

470 

20 

117,5 

80 

434 

20 

108,5 

0 

36 

0 

9 

I.A 

III.A 

6/5 

3/2 

979 

408 

163,2 

136 

       918 

408 

153 

136 

61 

0 

10,2 

0 

IV. A 

IV. B,C 

2/0 

4/1 

547 91,2 547 

 

91,2 0 0 

V.A 

V.B 

6/3 

1/1 

760 108,6 734 104,8 26 3,7 

VI. A 

 

7/5 843 120,4 491 70,1 352 50,3 

VII. A 

 

10/4 1932 193,2 1532 153,2 400 40 

VIII. A 

IX. A 

4/1 

3/2 

744 

1494 

186 

498 

744 

1033 

186 

344,3 

0 

461 

0 

153,6 

SPOLU:  

 

54 8257 152,9  6921 128,2 1336 24,7 

 

 

 

B, C  variant 

 
Trieda Počet 

žiakov 

 

Spolu 

hodín 
 Ø  

 
* 

Osprav. 

hodín 
Ø 

 
** 

Neosp. 

hodín 
 Ø 

 
*** 

I. B,C 8/4 

 

715 89,3 483 60,4 232 29 

SPOLU 8/4 

 

715 89,3 483 60,4 232 29 

 

 

                      *   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 

                                                                             o 2 stupne : 3 

                                                                             o 3 stupne : 0  

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 0  

 pochvala riaditeľom školy : 6 

 pochvala triednym učiteľom: 0 

 0 vymeškaných hodín: 0 žiakov 

 

 

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

pedagogických zamestnancov. 
 

   Počet všetkých zamestnancov spolu : 21 / 1 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 

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

 

 

h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

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 

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:  

 

- Národný štandard finančnej gramotnosti 

- Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 

- Moderné prezentačné nástroje v edukácii 

- Stratégie zvládania a  predchádzania agresivity žiakov  

- Komunikačné zručnosti vychovávateľov 

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

 

Spolu sa kontinuálne vzdelávalo:  6 PZ 

Z toho: 6 učitelia           

1. Aktualizačné vzdelávanie:  6     

2. Inovačné vzdelávanie: 0 



3.   Inovačné funkčné: 0  

4.    Prípravné atestačné na vykonanie I. atestácie: 1 

                                         na vykonanie II. atestácie: 1 

 

5. Atestačné:  zaradení 5 

 Atestačné na získanie I. atestácie pre pedagogických zamestnancov: 2 

 Atestačné na získanie II. atestácie pre pedagogických zamestnancov: 3 

 

6. Kvalifikačné vzdelávanie: 0   

 

 

Poradné orgány riaditeľa školy   
 

A) Gremiálna rada: operatívne riešila 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: 6 x  

  V školskom roku 2018/2019 v škole pracovali: 

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

 PK – A variant: vedúca Mgr. Angelika Kacerová 

 MZ pre ŠKD: vedúca Natália Pavličová      

 

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 šesť 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 2018/2019 pre prípravný ročník až 9. 

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

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

Celoškolský jesenný MD sme mali 29.10.2018 a dňa 15.5.2019 sa konal MD pod záštitou OÚ 

v Košiciach.  Naša škola  sa zúčastnila MD na ŠZŠ v Richnave, kde teoretickú aj praktickú 

časť zabezpečovali PZ ŠZŠ Richnava. Obsahová náplň dňa bola rozdelená do troch modulov: 

 V prvom module nám lektor predstavil techniku dekupáže - tvorbu  potlače na 

dekoratívnu sviečku a následne aj samotnú výrobu dekoratívnej sviečky.  



 V druhom module lektorka predstavila viacero interaktívnych vzdelávacích 

programov určených pre žiakov špeciálnych základných škôl. Využitie programov má širokú 

škálu s využitím vo všetkých predmetoch a na rôzne témy. Prítomní si mali možnosť 

prakticky vyskúšať prácu s jednotlivými programami. 

Interaktívne vzdelávacie programy: 

- Revelation Natural Art (interaktívny grafický program, využitie množstva 

prostriedkov na kteslenie, pečiatky, pozadia, geometrické tvary....) 

- TUX PAINTS (grafický program využiteľný najmä pre prvý stupeň, vhodný pre 

všetky predmety) 

- G Compris (Vhodný pre prvý a druhý stupeň, obsahuje 77 rôznych aktivít) 

- IMAGLE – využitie najme na hodinách informatiky 

 V treťom module lektorka predstavila námety pre prácu na hodinách pracovného 

vyučovania, kde mali možnosť upliesť košíky z juty. 

 

a) Činnosť metodického združenia (MZ) 

 

      V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnilo šesť zasadnutí MZ/ vrátane Jesenného 

celoškolského MD a MD 2019 organizovaného OU – odborom školstva v Košiciach/: 

        

      Hlavné úlohy vyplývali z plánu práce školy na školský rok 2018/2019 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 

- Zásady a princípy Montessori  škôl  

- Montessori zmyslové aktivity  

- Aktivity a hry pre deti na rozvíjanie jemnej motoriky 

- Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 

- Rozvoj finančnej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní 

- Psychomotorické hry 

- Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

- Projektové vyučovanie na tému ,,Štyri ročné obdobia“ 

 

V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili zasadnutia MZ v termínoch: 

 27. 9. 2018, 

 27. 10. 2018 – jesenný metodický deň - ŠZŠ Inžinierska  24  

 17. 1. 2019 

 22. 3. 2019 

 15. 5. 2019 – metodický deň pod záštitou OÚ v Košiciach na ŠZŠ Richnava   

 13. 6. 2019 

        

 

 



b) Činnosť predmetovej komisie (PK) 

Zasadnutí PK v školskom roku 2018/2019 bolo spolu 6. 

 

1. zasadnutie: 27. septembra 2018 

2. zasadnutie: 29. októbra 2018 

3. zasadnutie: 17. januára 2019 

4. zasadnutie: 22.marca.2019 

5. Metodický deň – ŠZŠ Richnava- 15.05.2019 

6. zasadnutie: 13. júna.2019 

 

- Plán práce PK na školský rok 2018/2019. Hlavné úlohy vyplývali z plánu práce školy na 

školský rok 2018/2019. Vedúca PK oboznámila PZ  s § 32 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch nasledovné: 

Článok 4 a 5 – Práva a povinnosti členov predmetovej komisie 

Článok 6 – Úlohy predmetovej komisie – námety a zamerania 

 

- Celodenné zasadnutie MZ, PK, MZ ŠKD, Psychologický tréning 

- Prezentácia tém z kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov  

- Psychohygiena vo vyučovacom procese  

- Celková úroveň práce na hodinách v I. polroku šk.r. 2018/2019, návrhy pre ďalšiu 

činnosť. 

- Vyhodnotenie aktivít za I. polrok šk.r. 2018/2019, informácie k jednotlivým akciám 

a rozdelenie úloh pri práci so žiakmi v kampaniach, projektoch a súťažiach. 

- Vyhodnotenie  práce na projektoch , informácie k jednotlivým akciám a rozdelenie úloh 

pri práci so žiakmi v kampaniach, projektoch a súťažiach. 

- Riešenie nedostatkov v edukačnom procese a ich eliminácia, nové návrhy pre zlepšenie 

práce 

- Jarný metodický deň 2019 v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v Košiciach, odboru  

školstva, Zádielska 1, Košice/sekcia pre ŠZŠ 

- Vyhodnotenie činnosti PK v školskom roku 2018/2019 a  prednesenie nových návrhov  na  

   školský rok 2019/2020                                                                                                                                                                             

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY 

 

      V školskom roku 2018/2019 žiaci 1. - 9. ročníkov pracovali v šiestich záujmových 

útvaroch a to: 

 

       Muzikoterapia – vedúca Mgr. Zajaková  

       Rozprávkový – vedúca Mgr. Volenská 

       Radosť – vedúca Mgr. Dzuričková 

       Futbalový  – vedúci Mgr. Michal Čornanič 

       Environmentálny – vedúci Mgr. Miroslav Blaško 

       Výtvarno – estetický – vedúca Mgr. Angelika Kacerová 



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. 

  V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnilo päť zasadnutí  MZ ŠKD  a to v septembri,   

   novembri, januári, máji  a v júni.      

- Prejednanie a  schválenie hlavných úloh a plánov  ŠKD v  školskom roku  2018/2019 - 

plán zasadnutí MZ ŠKD , plán práce MZ na školský rok 2018/2019  a  plán spoločných 

akcií  ŠKD. 

-     spoločné jesenné zasadnutie metodických orgánov MZ, PK, MZ ŠKD. 

-     zhodnotenie adaptácie novoprijatých detí na prostredie a prácu v ŠKD.  

-   prezentácia „Multikultúrna výchova“ - prítomným odporúčala súbor aktivít a činností na 

rozvoj multikultúrnej výchovy.: „Zo sveta do sveta – kniha multikultúrnych rozprávok“, „Nie 

som sám“ – hry na rozvoj multikultúrnej výchovy, „Farebný svet“ – zaujímavosti zo života 

detí na svete, „Hladná planéta“ a iné.  

- Metodický deň , ktorý sa konal 15. 05. 2019 v Richnave č. 189 na Špeciálnej základnej 

škole.  

- vyhodnotenie činnosti MZ ŠKD za školský rok 2018/2019.  

 

d)  Školský klub detí 

       Činnosť ŠKD bola v šk. r. 2018/ 2019 bola  realizovaná v 3 oddeleniach s počtom detí 

31. 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 2018/2019,   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. 2018/2019 nasledovne : 

Maľovaný chodník   -  september 2018  

Európsky týždeň športu   -  september 2018 

Svetový deň ochrany zvierat  -   október 2018 

http://www.szsinke.sk/?str=1025
http://www.szsinke.sk/?str=1025
http://www.szsinke.sk/?str=1031
http://www.szsinke.sk/?str=1031
http://www.szsinke.sk/?str=1034


Októberfest   -  október 2018 

O Troch grošoch   -  november 2018 

Vtipnejší vyhráva  -   november 2018 

Tvorivý advent    -  december 2018 

Zdravie nadovšetko  -   január 2019 

Ľudové remeslá   -  január 2019 

Zdravá výživa   -  február 2019 

Starostlivosť o zvieratká v zime   -  február 2019 

Euro  -   marec 2019 

Festival čítania a dobrej zábavy s knihou   -  marec 2019 

Čarujeme s nožnicami  -   apríl 2019 

Deň zeme   -  apríl 2019 

Rodina  -   máj 2019 

Bezpečne do školy a zo školy  -  máj 2019 

Kamienkovo   -  jún 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szsinke.sk/?str=1038
http://www.szsinke.sk/?str=1044
http://www.szsinke.sk/?str=1046
http://www.szsinke.sk/?str=1055
http://www.szsinke.sk/?str=1058
http://www.szsinke.sk/?str=1065
http://www.szsinke.sk/?str=1067
http://www.szsinke.sk/?str=1070
http://www.szsinke.sk/?str=1071
http://www.szsinke.sk/?str=1076
http://www.szsinke.sk/?str=1080
http://www.szsinke.sk/?str=1082
http://www.szsinke.sk/?str=1084
http://www.szsinke.sk/?str=1088
http://www.szsinke.sk/?str=1092


   i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 

 

Termín Popis aktivity Miesto Počet žiakov 

/umiestnenie 

26.09.2018 Európsky týždeň športu ŠZŠ Inžinierska 24 60 žiakov 

26.09.2018 Pavúky a škorpióny ŠZŠ Inžinierska 24 II. stupeň - 30 

žiakov 

27.09.2018 Účelové cvičenie - TČ ŠZŠ Inžinierska 24 60 žiakov 

28.09.2018 Účelové cvičenie - PČ ŠZŠ Inžinierska 24 60 žiakov 

03.12.2018 Veď aj ja som záchranár - VYV ŠZŠ Inžinierska 24 8 žiakov 

03.10.2018 Majstrovstvá SR vo vyslobodzo- 

vaní zranených osôb 

z havarovaných vozidiel 

ŠZŠ Inžinierska 24 30 žiakov/ II. stupeň 

09.10.2018 Polepetko – divadlo ETUDY ŠZŠ Inžinierska 24 60 žiakov 

16.10.2018 Poznaj svoje mesto - beseda ŠZŠ Inžinierska 24 26 žiakov/ I. stupeň 

23.10.2018 20.10. Svetový deň osteoporózy- 

RÚVZ PhDr. Šmideková/beseda 
ŠZŠ Inžinierska 24 60 žiakov 

24.10.2018 Atletický štvorboj 17. ročník ŠZŠ Inžinierska 24 3x1. miesto, celkovo 

2. miesto  

25.10.2018 Zdravý životný štýl – beseda/ 

PhDr. M. Fabiánová RÚVZ 

ŠZŠ Inžinierska 24 60 žiakov 

15.10. - 19. 10. 

2018 

Projekt: Hovorme o jedle ŠZŠ Inžinierska 24  60 žiakov 

19.11.2018 Najkrajší sen –23. roč./ VYV 

súťaž 

ŠZŠ Inžinierska 24 11 žiakov 

20.11.2018 Piadinôžka – film OC Galéria, KE 30 žiakov/II. st. 

23.11.2018 Guľko Bombuľko  BD Košice 25 žiakov 

27.11.2018 Moje budúce povolanie - beseda ŠZŠ Inžinierska 24 žiaci roč. 8. a 9. 

29.11.2018 14. ročník ,,Matematickej 

olympiády“ 

SŠ Vojenská 13, 

KE 

1x1.miesto, 2x2. 

mies.2x3. miesto 

06.12.2018 Mikuláš - besiedka ŠZŠ Inžinierska 24 60  žiakov 

17.12.2018 Detská misia – Obraz a rám ŠZŠ Inžinierska 24 60  žiakov 

X.-XII. 2018 Celoslovenská kampaň Červené 

stužky 

ŠZŠ Inžinierska 24 60  žiakov 

XII./2018 

 

Vesmír očami detí – VYV súťaž CVČ Popradská 5 žiakov 

14.12.2018 Koncert bratov Nora a Heňa 

Wilnrotterovcov/skupina NH6 

Knižnica 

Nezábudka 

 

60  žiakov 

17.-20.12.2018 

 

Vianočná predajná výstava OC Galéria  

09.01.2019 Obchodovanie s ľuďmi RÚVZ 

Paed.Dr.L. Olajošová 

ŠZŠ Inžinierska 24 31 žiakov/II.st. 



18.02.2019 Ženy a profesie v modernom 

svete – org. IDEA/VYV súťaž 

ŠZŠ Inžinierska 24 7 žiakov 

22.01.2019 Beseda – Diabetes melitus 

RÚVZ Mgr. M. Fabiánová 

ŠZŠ Inžinierska 24 60 žiakov 

16.4.2019/ 

3.5.2019 

Celoslovenský XIX. výtvarný 

salón znevýhodnených detí 2019 

ŠZŠ Inžinierska 24 3 žiaci 

26.2.2019 Beseda – Infekčné choroby 

a choroby z nečistoty/Fabiánová 

RÚVZ Košice 60 žiakov 

01.03.2019 Deň otvorených dverí SŠ 

Alejová 6, Košice 

SŠ Alejová 6, KE ročníky 7,8 a 9. 

01.03.2019 Školský karneval ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci Pr.r.- 6.roč. 

05.03.2019 Počítač môj kamarát 8. ročník ŠZŠ Rovníková  celkovo 4.miesto 

18.03.2019 Beseda ,,Čítam, čítaš, čítame“  

marec Mesiac knihy 

ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. stupňa 

21.03.2019 Ponožková výzva  - Svetový deň 

Downovho syndrómu. 

ŠZŠ Inžinierska 24 60 žiakov 

19.03.2019 Hviezdoslavov Kubín/školské 

kolo 

ŠZŠ Inžinierska 24 35  žiakov I a II. 

stupňa 

27.03.2019 Hviezdoslavov Kubín/mestské 

kolo 

ŠZŠ Inžinierska 24 8 žiakov/ II. kat.-  2. 

miesto v III. kat. – 

3. miesto 

Marec/2019 

 

Projektové vyučovanie: Štyri 

ročné obdobia  

ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. stupňa 

16.04.2019 Detská misia v znamení ,,Veľkej 

noci“ 

ŠZŠ Inžinierska 24 60  žiakov 

25.04.2019 ,,Medzinárodný Deň Zeme“ 

Astro Show  a aktivity 

ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. stupňa a II. 

stupňa 

30.04.2019 Zorničkin slávik /školské kolo ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. stupňa a II. 

stupňa/30 

28.05.2019 Zorničkin slávik /mestské kolo ŠZŠ Odborárska  6 žiakov/2. a 3. 

miesto 

21.05.2019 Prehadzovaná dievčat ŠZŠ Odborárska  6 žiačok/celkovo 5. 

miesto 

29.05.2019 Rozprávkové jazero, prehliadka 

dramatizácií rozprávok 

ŠZŠ – Rovníková – 

KS Jazero 

8 žiakov 

01.06.2019 Deň detí – súťaže na ihrisku 

a v meste/Miklušova väznica  - 

exkurzia 

Košice mesto 

a Katkin park 

60  žiakov 

04.06.2019 Školský výlet - Archeopark ŠZŠ Inžinierska 24 45  žiakov 

06.06.2019  KROS – XXV. ročník branného 

preteku Kros 

ŠZŠ Rovníkova 8 žiakov/ 3. miesto 

08.06.2019 Svetový deň oceánov – maľba  ŠZŠ Inžinierska 24 Žiaci I. stupňa a II. 

stupňa 

13.06.2019 O pohár Martina Záhradníka SŠ Alejová 6, 

Košice 

10 žiakov  - B,C 

var. 

 

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 a SŠ 

v Košiciach. 

 

 

Prezentácia školy na verejnosti účasťou na výtvarných súťažiach: 

Škola sa v školskom roku 2018/2019 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: 

Ženy a profesie v modernom svete - Január2019 

Organizácia IDEA v školskom roku 2018/2019 vyhlásila prvý ročník výtvarnej súťaže Ženy 

a profesie v modernom svete. 

Témy pre prvý ročník:             1. Moja mama je superhrdina 

                                                 2. Čím budem keď vyrastiem 

Súťažné práce: 6 žiakov 

 

Vesmír očami detí - Marec2019 

Centrum voľného času v Košiciach organizovalo výtvarnú súťaž „Vesmír očami detí“. 

Predstavy detí o tom ako by to vo vesmíre mohlo vyzerať, alebo ako to vyzerá podľa toho, čo 

sa v škole naučili, svojimi kresbami preniesli do svojich výtvarných diel, ktorými sa chceli 

prezentovať. 

Výtvarné práce: 5 žiakov 

 

Celoslovenský XIX. Výtvarný salón znevýhodnených detí 2019 - Marec 2019 

Spojená škola sv. Cyrila a Metóda vo Vrbovom v školskom roku 2018/2019 vyhlásila už svoj 

XIX. ročník  výtvarnej súťaže, ktorej sa každoročne zúčastňujú aj žiaci našej školy. V tomto 

školskom roku je téma „ Všetko, čo mám rád“. Výtvarného salónu sa zúčastňujú žiaci so 

zdravotným znevýhodnením a deti inak znevýhodnené. Vernisáž výtvarných prác bude 

prebiehať od 16. 04 2019 do 03.05. 2019 v priestoroch SŠ vo Vrbovom. Vzhľadom k tomu, 

že je počet prác obmedzený len na tri súťažné práce z jednej školy, je nám ľúto, že sa 

nemôžeme prezentovať všetkými krásnymi výtvarnými dielami, ktoré žiaci pripravili pre túto 

súťaž. 

Súťažné práce žiakov našej školy: 5 žiakov 

 

Výtvarný salón ZPMP 2019 - Apríl 2019 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  v Slovenskej republike v spolupráci so 

Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne  vyhlásili 24. ročník 

súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s MP pod témou 

Čo by som si prial, keby som mal jedno želanie 

Cieľom Výtvarného salóna je oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním ľudí s MP. 

Prezentujú ich talent, kreativitu tak ako iba oni vidia svoj svet. 

Výtvarné práce 5 žiakov: 

 

Občianske združenie Bottega vyhlásilo 10. ročník celomestskej detskej výtvarnej súťaže 

„ AKO PLYNUL ČAS“ - Apríl 2019 

pod názvom  Historická svadba v Levočskom dome. Témou bola veľkolepá svadba Gabriela 

Bethlena a Kataríny Brandenburskej v roku 1626 v Levočskom dome. 

Výtvarné práce 5 žiakov 



Najkrajší sen - Október 2018 

Centrum voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach vyhlásilo 23. ročník výtvarnej 

súťaže na tému Najkrajší sen.  

Deti sa mali možnosť vyjadriť najrôznejšími technikami, v ktorých vyjadrovali sny, želania, 

priania a túžby, ale aj skutočne odsnívané sny. 

 

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými 

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

a civilnej ochrany na tému  ,,Veď aj ja som záchranár“ - Október 2018 

Do tejto súťaže sa zapojili svojimi výtvarnými dielami aj žiaci našej školy. 

 

 

j) Projekty do ktorých je škola zapojená 

  „Svetový deň Zeme“  medzinárodne uznávaný deň Zeme, ktorý je prisudzovaný 

k dátumu 22. apríl. Cieľom akcie bolo pripomenúť žiakom, aby Zem a prostredie, v 

ktorom žijeme poznali a chránili. Zem spoznávali prostredníctvom ASTRO SHOW. 

Žiaci I. aj II. stupňa spolu s učiteľmi pracovali na skrášľovaní školského areálu  

 Projekt – „Červené stužky“ – 13. 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 trinásteho 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 15. do 19. 

októbra 2018. Naša škola sa 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. 

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

športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2018 bežal už jeho 4. 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 dňa 

26.9.2018 s názvom ,,Cvičíme a súťažíme“. 

 



K prezentácii školy na verejnosti prispieva:  

 vzájomná spolupráca špeciálnych základných škôl, organizovanie spoločných 

akcíí 

 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 2019),  

 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  

 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 2018/2019 škola nebola objektom inšpekčnej činnosti. 

  

l) Priestorové a materiálno-technické podmienky 

 

ÚÚddaajjee  oo  pprriieessttoorroovvýýcchh    ppooddmmiieennkkaacchh  šškkoollyy::  

  

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

A slúži na hospodárske účely a stravovanie žiakov. V pavilónoch  B a C  prebieha vyučovací 

proces žiakov I. a II. stupňa. V pavilóne E sa nachádza telocvičňa školy. 

 

ÚÚddaajjee  oo    mmaatteerriiáállnnoo--tteecchhnniicckkýýcchh  ppooddmmiieennkkaacchh  šškkoollyy  

 

Uskutočnené rekonštrukcie, opravy a zlepšenie materiálneho vybavenia školy 

 

 Renovácia pavilónu C – príprava na výchovno-vzdelávací proces žiakov našej školy 

a to z dôvodu prenajatia pavilónu B pre SŠ Vojenskú  od 1.9.2019 /máj až jún 2019 

 Rozdelenie triedy 8.A a 9.A na dve /pre I. stupeň  

 Presťahovanie vybavenia tried a pomôcok do nových tried v pavilóne C 

 Zrušenie PVC – pp učebne/zriadená trieda pre I. stupeň 

 Zriadenie nových špeciálnych učební a to: PC učebňa v pavilóne C 

 Učebňa PVC – krajčírska dielňa zriadená v priestoroch kabinetu 5.-9. roč. 



 Prenesenie skladu učebníc a kabinetov do prístavku pri telocvični 

 Povinné revízie/ plynové spotrebiče-I/2019, El.zariadenia /jedáleň a priľahlé priestory  

      I/2019, revízia prenosných el. spotrebičov- V/2019, revízia 5 bleskozvodov na  5    

     pavilónoch 2019  

 Oprava a prečistenie odkvapových rúr v pavilóne B a zatekanie steny  / jún 2019/ 

 Oprava a prečistenie žiackych WC v pavilóne B /máj 2019/ 

 Školské pomôcky: zakúpené do VYV učebne/v rámci Vianočnej predajnej výstavy 

v OC Galéria – škola získala pre žiakov 370, - eur 

 Hygienická maľovka v ŠK a jej spodných priestoroch/august 2019 

 

Údržba školy 

 

 Drobné opravy a údržbu budovy školy vykonáva školník.  

 

 

  

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

 Tabuľka č. 1 

Pridelené rozpočtové prostriedky za obdobie 

9-12/2018 

za obdobie 

  1-8/2019 

spolu za školský rok 

2018/2019 

MZDY ( 610) 90 139 181 635 271 774 

FONDY (620 )    30 842 64 224  95 066 

Tovary a služby (630)    24 864 66 727 91 591 

Bežné transfery (640) 805  6 630 7 435 

                                                                  Z toho odchodné: 5454,-  

 

Za školský klub, ktorý navštevovalo počas školského roka  v priemere 31 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 € 9-12/2018 1-8/2019 spolu za školský rok 

2018/2019 

Príjem od rodičov 96,28 131,14 227,42 

 

 

Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy sme použili na odmeny vedúcim 

krúžkov. 

 ( Tab. č.3). 



 Tabuľka č.3 

Vzdelávacie poukazy v € 9-12/2018 1-8/2019 spolu za školský rok 

2018/2019 

odmeny za vedenie krúžkov-   mzdy 610 332 498 830 

materiálne vybavenie krúžkov                                                  0 0 0 

 

Príjem od sponzorov ( Tab. č.4) 

 Tabuľka č. 4 

Sponzorské príspevky 9-12/2018 1-8/2019 spolu za školský rok 

2018/2019 

Príjem 0 0 0 

Výdaj 0 0 0 

 

 

V školskom roku 2018/2019 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 9-12/2018 1-8/2019 spolu za školský rok 

2018/2019 

Príspevok na stravu 

z  Magistrátu mesta Košice 

974,95 2 587,20 3 562,14 

Školské potreby 

z Magistrátu mesta Košice 

232,40 265,60 498 

Príjem z prenájmu telocvične 172,30 729 901,34 

Príjem z prenájmu školského dvora 400 800 1200 

 

 

n) Cieľ školy na školský 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  

            Archeopark a kaštieľ v Hanušovciach  n/Topľou. 

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 

budovať ich sebadôveru a sebavedomie. Splnené: priebežne. 

h) Viesť deti k sebahodnoteniu.  Splnené: 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) Do novej PC učebne natiahnuť elektrické káble a zaviesť internet pre zariadenia PC, 

tlačiareň, scener  - splnené 

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

školskej kuchyne  a jedálne – splnené 

c) Vypíliť suché stromy na školskom dvore v počte 3 ks - splnené 

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

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



f) Upratovanie priestorov školy, prenášanie školského zariadenia a likvidácia 

vyradeného nábytku /zabezpečené 2 veľké  kontajneri cez MČ Košice Západ v rámci 

dobrej spolupráce  – splnené júl 2019 

g) Oprava zatekajúcich striech v pavilóne B a v pavilóne E – telocvični – splnené júl 

2019 

     Personálna oblasť: 

a)  podpora kariérneho rastu PZ a OZ – I. a II. atestácie zamestnancov: splnené priebežne  

b)  odborný rast PZ účasťou na akreditovaných programoch kontinuálneho vzdelávania:  

     splnené priebežne  

c)  vzájomná výmen skúseností a spolupráca: splnené priebežne 

 

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

    a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

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

boja proti drogám, Týždeň športu... 

 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 muzikoterapia ) 

 profesionalita pedagogického kolektívu, neustále zvyšovanie odbornosti zapájaním 

sa do kontinuálneho vzdelávania 

     Slabé výsledky: 

 

 pracovať  na získavaní nových žiakov prostredníctvom spolupráce s detskými 

domovmi a centrom pre deti a rodinu, CPPPaP,  CŠPPaP   

 naďalej sa zamerať na zlepšenie dochádzky žiakov a tak naďalej znižovať počet 

neospravedlnených hodín žiakov 

 zapojiť všetkých žiakov do krúžkovej činnosti, čím im umožníme zmysluplné 

využitie voľného času 

 zvyšovať spoluprácu s rodičmi 



 

   p)  Výchovné poradenstvo v školskom roku 2018/2019: 

 

       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 

 príprava mentálne postihnutých 

jedincov ako komplexné osobnosti, 

aby dosiahli čo najvyšší stupeň 

a kvalitu socializácie 

Slabé stránky: 

  slabá spolupráca so zákonnými 

zástupcami žiakov 

 nedostatok žiakov 

 webová stránka školy 

 

 

 



 snaha  vytvárať prostredie bez stresu 

a frustrácii a minimalizovať nežiaduce 

prejavy v správaní sa žiakov 

Príležitosti: 

 pripraviť koncepciu so zámerom  

zriadenia Spojenej školy –organizačné 

zložky ŠZŠ pre MP žiakov a ZŠ pre 

žiakov s vývinovými poruchami 

učenia 

 veľmi dobré podmienky pre 

výchovno-vzdelávací proces 

 ľudský potenciál (kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov) 

Ohrozenia: 

 nízky počet žiakov,  

 integrácia a inklúzia   

 nízky status učiteľa v spoločnosti 

 nízke finančné ohodnotenie  

 

 

 

r)  Výsledky školy pri príprave žiakov na výkon povolania 

    V školskom roku 2018/2019 žiaci, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu boli úspešne         

    zaradení do ďalšieho vzdelávania v odbornom učilišti. 

 

s)  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.  

 

t)  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, ale aj 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 

 MČ Košice Západ sponzorstvo a pomoc pri upratovaní areálu školy 

 Spolupráca s predstavenstvom OC Galéria, ktorí nám zabezpečili priestory na 

vianočnú predajnú výstavu  

 

Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová 

V Košiciach, 04. októbra 2019 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 10.10.2019 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Renáta Oršulová 

                                                                                                          riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Špeciálna základná škola, Inžinierska  24, 040 11  Košice 

 

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

základnej školy za školský rok 2018/2019 

                   

Predložená na vyjadrenie v  Rade školy dňa: 17. októbra 2019 

Vyjadrenie rady školy 

Predkladá: 

Mgr. Renáta Oršulová 

riaditeľka ŠZŠ Inžinierska24 v Košiciach 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 10.10.2019 

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 2018/2019 

 

 

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

 

 

Riaditeľ školy:  Mgr. Renáta Oršulová                                        ........................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 
 


