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Prerokovaná v Pedagogickej rade dňa: 01.10.2020 

Riaditeľ školy: Mgr. Renáta Oršulová 

Predložená na prerokovanie v Rade školy: 14.12.2020 

Predseda Rady školy: Mgr. Michal Čornanič 

 



   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 

(podľa § 2 ods. 1, písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 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:  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: 

(podľa § 2 ods. 1, písm. a) bod 7. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.)  
 

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 2019/2020 RŠ zasadala dva krát, a to 17.10.2019 a 19.12.2019.  

 

V školskom roku 2019/2020 pracovala rada školy v nasledujúcom zložení: 

 

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 2019/2020 sa uskutočnili 2 zasadnutia rady školy (ďalej len RŠ), na ktorých 

boli prerokované náležitosti týkajúce sa chodu školy a 2 mimoriadne zasadnutia RŠ.  

 

 zasadnutie RŠ dňa 17.10.2019: 

 plán zasadnutí RŠ v školskom roku 2019/2020, 

 správu o výchovno-vzdelávacej činnosti špeciálnej základnej školy, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2018/2019, 

 školský vzdelávací program pre 9. a 10. ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím 

pre varianty A, B a C, ktorý je platný od 1.9.2019, rozdelenie disponibilných hodín, 

zmena v názve predmetu telesná výchova na telesná a športová výchova, 

 školský  poriadok školy na školský rok 2019/2020, ktorého súčasťou je vnútorná 

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

základnej škole. 



 zasadnutie RŠ dňa 19.12.2019: 

 Slávnostné zasadnutie RŠ pri príležitosti konca kalendárneho roka 2019. 

 Poďakovanie všetkým členom RŠ za ich prácu počas štvorročného funkčného 

obdobia. Funkčné obdobie RŠ končilo 22. marca 2020. 

 

 zasadnutie RŠ dňa 27.02.2019: 

 Návrh na zriadenie Základnej školy pre žiakov s VPU pre primárne vzdelávanie 

a nižšie sekundárne vzdelávanie, Inžinierska 24, Košice  na školský rok 2021/2022 

 Školský vzdelávací program pre žiakov základnej školy s VPU pre primárne 

vzdelávanie a nižšie sekundárne vzdelávanie 

 

 mimoriadne zasadnutie RŠ dňa 27.05.2019: 

 Prerokovanie odstránenia nedostatkov vo veci žiadosti o zaradenie Základnej školy 

pre žiakov s VPU, Inžinierska 24, Košice do siete škôl a školských zariadení SR 

obsiahnutých vo výroku  rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 11.05.2020 

 

Na základe výzvy z OÚ v súlade s §1 ods. 3 vyhlášky č. 291/2004 Z.z., zabezpečila  riaditeľka 

školy v súlade s § 1 ods. 2 vyhláška č. 291/2004 Z.z. voľby členov rady školy.  

Uskutočnili sa v dňoch 20.02.2020 - voľby zástupcov pedagogických zamestnancov a voľby 

nepedagogických zamestnancov, 27.02.2020 - voľby zástupcov rodičov do rady školy. Na 

základe výsledkov volieb do rady školy pre nastávajúce štvorročné funkčné obdobie sa členmi 

RŠ stali Mgr. Michal Čornanič a p. vych. Katarína Atanasovská. 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 plánované na 12.03.2020 bolo zrušené z dôvodu mimoriadnej 

situácie šírenia COVID-19 a z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a školských 

zariadeniach rozhodnutím ÚKŠ SR a ministerky ŠVVaŠ SR . 

Ustanovujúce zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa: 24. augusta 2020, počet členov 9:  

 

Zloženie rady školy 

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  

 

 

 



Poradné orgány riaditeľa školy 

 Gremiálna rada – jej členmi boli vedenie školy - riaditeľka školy, zást. riad. školy, vedúci 

predmetových komisií, výchovná poradkyňa, hospodárka školy a ved. ŠJ. Operatívne riešila 

úlohy, technické a organizačné otázky zabezpečujúce chod školy. 

Počet členov: 9 

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

Zápisnice z rokovaní pedagogických rád školy sú uložené a k nahliadnutiu u riad. školy.  

 Metodické orgány  

1. MZ varianty A, B, C a MZ ŠKD vedúca: Mgr. Iveta Dzuričková  ( 6 členov) -  učitelia 

1. až 4. ročníka, vychovávateľky a asistentka učiteľa. Pracovali podľa plánu práce, ktorý 

bol stanovený na začiatku školského roku 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. 

2. PK vedúci: Mgr. Miroslav Blaško  (4 členovia) - pracovali podľa plánu práce, ktorý bol 

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

mentálne postihnutých žiakov.  

Uvedené orgány plnili metodickú, riadiacu, vzdelávaciu a kontrolnú funkciu.    

 

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

Celoškolský jesenný metodický deň (druhé zasadnutie MZ) sa konal v našej škole dňa 

29. 10. 2019. Téma metodického dňa bola Stratégie na zvládanie agresivity u detí. 

V prvej časti Mgr. Iveta Dzuričková a Mgr. Martina Volenská odprezentovali 

prezentácie k danej téme. V druhej časti metodického dňa boli realizované tvorivé 

dielne s názvom Implementácia environmentálnej výchovy do vyučovacieho procesu. 

Túto časť si pripravil Mgr. Miroslav Blaško. Záver MD bol venovaný relaxačno-

pohybovému tréningu, ktorý bol súčasťou psychologického tréningu (OC Galéria 

bowling). 

 

   Metodický deň, ktorý sa pravidelne organizuje pod záštitou OÚ odboru školstva  

   Košice  sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnil z dôvodu uzatvorenia škôl pre  

    pandémiu COVID-19. 

 

 

Školskí koordinátori: 

 Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Miroslav Blaško 

 Koordinátor protidrogovej prevencie: Mgr. Jana Zajaková 

 Koordinátor IKT: Mgr. Michal Čornanič 

 Koordinátor zdravotnej výchovy: Mgr. Martina Volenská 

 

 

   

b) Údaje o počte žiakov školy k 15.09.2019 a k 31.08.2020 

(podľa § 2 ods. 1, písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.)  



 V školskom roku 2019/2020 navštevovalo školu spolu 62 žiakov k 15.09.2019 a 64 

žiakov k 31.08.2020. 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) 

2019/2020 sa poskytovala 16 žiakom /I. stupeň - 8 žiakov, II. stupeň – 8 žiakov./ 

Od 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti  

MŠVVaŠ SR. Dieťaťu/žiakovi v škole patrí dotácia na stravu vo výške 1,20 eur.   

 

c/ Počet všetkých tried školy : 8 

  A variant : 6 tried 

                               v 1. – 4. roč.:   3 triedy 

                               v 5. – 9. roč.:   3 triedy 

  B,C  variant :      v 1. – 4. roč.:   1 trieda 

                               v 5. – 10. roč.: 1 trieda 

        

    Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa vzdelávalo spolu: 14 žiakov 

           A variant – 4 žiaci                             

           B variant – 6 žiakov            

           C variant – 4 žiaci 

           Forma individuálneho vzdelávania – 0 žiakov 

           Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu – 0 žiakov 

           Oslobodení od povinnej telesnej výchovy – 2 žiaci 

 

V šk. roku 2019/2020 boli zriadené 2 oddelenia ŠKD, do ktorých bolo zaradených spolu  20 

žiakov. Vydaných vzdelávacích poukazov bolo 62.  Prijatých vzdelávacích poukazov 23. 

Záujmové útvary boli zriadené 4 a pracovalo v nich 23 žiakov.  

 
d/   Žiaci  prijatí  do  ŠZŠ         

V školskom roku 2019/2020 bolo do ŠZŠ  prijatých spolu 18 žiakov, z toho: 

A variant: 10 žiakov 

 do prípravného ročníka: 5 žiaci 

 do prvého  ročníka: 0 žiakov 

 vyššie ročníky: 5 žiakov 

 B variant: 8 žiakov 

 do prípravného ročníka B variant: 1 žiak 

 do prvého ročníka B variant: 1 žiak 

 vyššie ročníky B variant: 6 žiakov 

 

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: 18 

o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy: 0 

o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch:  

                    A variant: 4 žiaci 

                    B variant: 6 žiakov 

                    C variant: 4 žiaci 

 



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

vzdelania 

  (podľa § 2 ods. 1, písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.)  

 

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 alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED1  

V zmysle pokynov MŠVVaŠ SR sa každoročne inovoval ŠVP a následne ŠkVP. 

V školskom roku 2019/2020  sa ukončila inovácia ŠVP.  

 

Hodnotiaca porada za II. polrok školského roka 2019/2020 sa konala v období  mimoriadnej 

situácie. Výchovno-vzdelávacia činnosť v druhom polroku školského roka prebiehala do 

13.3.2020. V zmysle pokynu MŠ VVaŠ SR zo dňa 12.3.2020 bolo prerušené vyučovanie na 

školách a školských zariadeniach v období od 16. 3.2020 do 27.3.2020 z dôvodu ohrozenia 

života a zdravia detí, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia 

hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením  

respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. Následne pokyn MŠ 

VVaŠ SR zo dňa 26.3.2020 predĺžil mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách 

od 30.3.2020 do odvolania. 

Distančné vzdelávanie žiakov bolo zabezpečené telefonicky, elektronicky a osobným 

kontaktom so zákonnými zástupcami. Využívala sa aj webová stránka školy - mimoriadne čísla 

školského časopisu Prvosienka, zadávanie úloh, pracovné listy, edukačné prezentácie a pod. 

O pomoc sme požiadali aj príslušníkov PZ SR.  

Pedagogický zamestnanec, vykonávajúci ostatné činnosti pedagogického zamestnanca 

súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou prostredníctvom elektronickej 

komunikácie, musel byt' k dispozícii zamestnávateľovi každý pracovný deň v čase od 8.00 h 

do 13.00 h na telefonickom kontakte a na e-mailovej adrese. 

 

V znení zákona č. 66/2020 Z.z. riaditeľka školy nariadila zmenu pracovných podmienok – 

(práca z domu), s ktorou bol každý zamestnanec oboznámený priebežne od 6.4.2020 do 

16.4.2020. 

 

Rozvrhnutie pracovného času pedagogických zamestnancov: 

Dňom 06.04.2020 podľa § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce riaditeľka školy 

nariadila pracovný čas v rozsahu 37,5 hodín týždenne rozdelený nasledovne:  

- 4 hodiny denne priama vyučovacia činnosť (digitálne vzdelávanie, elektronická 

komunikácia so žiakmi, rodičmi, vedením školy, telefonická komunikácia a osobné 

stretnutia s rodičmi podľa dohody) 

- 3,5 hodiny denne ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou 

činnosťou (pedagogická dokumentácia, príprava na dištančné vzdelávanie, výroba 

učebných pomôcok, PL, prezentácií, ...) 

- týždenný prehľad o pracovnej činnosti v období  od 16.03.2020 do 30.05.2020 – 

vykazovali všetci pedagogickí zamestnanci v tabuľkách, ktoré zasielali elektronicky 

vedeniu školy v stanovenom termíne.  



Rozvrhnutie pracovného času nepedagogických zamestnancov: 
Nepedagogickí zamestnanci vykonávali prácu podľa vopred vypracovaného 

harmonogramu, dezinfikovali a udržiavali priestory školy.  

 

Počas veľkonočných prázdnin všetci zamestnanci od  9. 4.2020 do 14.4.2020 čerpali 

dovolenku. 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v školskom roku 2019/2020 za II. polrok prebiehala na 

základe ,,Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 20.04.2020 – na hodnotenie žiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom 

roku 2019/2020“ 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 
 

 

B, C  variant 

 
Trieda Počet 

žiakov 

 

Počet 

tried 

Prospeli Neprospeli Priemerný 

prospech 

Poznámky 

I. B,C 7/3 

 

1 6 1 Slov. hod. 
 

 

II. B,C 

 

8/4 1 7 1 Slov. hod. 
 

 

SPOLU 15/7 

 

2 13 2 Slov. hod. 
 

 

 

 Počet prospievajúcich žiakov spolu: 57 

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

Trieda Počet 

žiakov 

 

Počet 

tried 

Prospeli Neprospeli Priemerný 

prospech 

Poznámky 

Pr.roč., 
II.D 

6/1 

2/1 

1 8 0 ---- 

1,35 

 

I.A,  

II.A 

4/1 

4/2 

1 8 0 ----- 

1,40 

 

III.A, 

IV. A 
5/3 

4/1 

1 8 0 1,70  

V.A,  

VI.A 

4/0 

5/3 

1 8 1 1,75  

VII. A 

 

7/6 1 5 2 1,40  

VIII. A 

IX. A  

6/2 

3/0 

1 7 2 1,21  

SPOLU: 

 

50/20 6 44 5 1,46  



f) Dochádzka za školský rok 2019/2020 

A variant 

Trieda Počet žiakov/ 

z toho 

dievčat 

 

Spolu 

hodín 
Ø 

 
* 

Osprav. 

hodín 
Ø 

 
** 

Neosp. 

hodín 
Ø 

 
*** 

Pr.roč., 
II.D 

6/1 

2/1 

524 65,6 376 47 148 18,5 

I.A,  

II.A 

4/1 

4/2 

476 59,5 476 59,5 0 0 

III.A, 
IV. A 

5/3 

3/1 

335 41,8 335 

 

41,8 0 0 

V.A,  

VI.A 

4/0 

5/3 

521 56,89 431 47,89 81 9 

VII. A 

 

7/6 1014 144,85 500 71,42 514 73,42 

VIII. A 

IX. A  

6/2 

3/0 

590 65,55 301 33,34 289 32,11 

SPOLU: 

 

49/20 3460 72,34 2419 50,16 1032 41,34 

 

B, C  variant 

 
Trieda Počet 

žiakov/ 

z toho 

dievčat 

 

Spolu 

hodín 
Ø 

 
* 

Osprav. 

hodín 
Ø 

 
** 

Neosp. 

hodín 
Ø 

 
*** 

I. B,C 7/3 

 

372 53,14 127 18,14 245 35 

II.B,C 

 

8/4 270 33,75 206 25,75 64 8 

SPOLU 15/7 

 

642 43,45 333 21,95 309 21,5 

*   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 : 3 

                                                                            o 2 stupne :4 

                                                                            o 3 stupne : 0  

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 0 

 pochvala riaditeľom školy : 0 

 pochvala triednym učiteľom: 0 

 0 vymeškaných hodín: 0 žiakov 



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

pedagogických zamestnancov. 

(podľa § 2 ods. 1, písm. g) vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.)  

 

K 30.6.2020 na škole pracovalo:  

    - 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 :  2  

    - 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 

(podľa par. 2 ods. 1, písm. h) vyhlášky MŠ SR č. 9/2006) 

V čase od 16.3.2020 bolo prerušené vyučovanie na školách. Z týchto dôvodov pedagogickí 

zamestnanci sa nemohli prihlásiť na jednotlivé typy vzdelávania u poskytovateľov.  

V školskom roku 2019/2020  3 pedagogickí zamestnanci vykonali druhú atestáciu podľa § 50 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Ďalšieho vzdelávania podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa nezúčastnil žiadny zamestnanec. Prehľad vzdelávania: 

Počet pedagógov, ktorí v tomto školskom roku absolvovali prvú kvalifikačnú skúšku :  0 

Počet pedagógov, ktorí v tomto školskom roku absolvovali druhú kvalifikačnú skúšku : 1 

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii :   0 

Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej atestácii : 0 

Funkčné vzdelávanie: prihlásená 1  

Ďalšie vzdelávanie nepedagogických zamestnancov: 

Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov-elektronická komunikácia: 1 

Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2019: 1 

Kurz: vzdelávanie pre oblasť riadenia verejných financií v systéme štátnej pokladnice: 1 

Moderná správa registratúry - odborný seminár: 1 

Novela zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1 

Povinnosti zamestnancov zariadení školského stravovania pri obnovení prevádzky v školských 

jedálňach v zmysle dodržiavania zásad systému HACCP – COVID19: 2 
 

 

a) Činnosť metodického združenia (MZ) a MZ ŠKD 

 
      V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili štyri zasadnutia MZ vrátane jesenného 

celoškolského MD. 



 

      Hlavné úlohy vyplývajúce z plánu práce školy pre činnosť MZ na školský rok 

2019/2020 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. 

- 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. 

- Štúdium legislatívy (Zákon č. 138/2019, zákon č. 311/2001 ZP). 

 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili zasadnutia MZ v termínoch: 

 19. 09. 2019 

 29. 10. 2019 – jesenný metodický deň - ŠZŠ Inžinierska  24 

 06. 02. 2020 

 18. 06. 2020 

 

b) Činnosť predmetovej komisie (PK) 

Zasadnutia PK v školskom roku 2019/2020 boli spolu 4. 

 19. 09. 2019 

 29. 10. 2019 – jesenný metodický deň - ŠZŠ Inžinierska  24 

 06. 02. 2020 

 18. 06. 2020 

 

Hlavné úlohy PK vyplývali z plánu práce školy na školský rok 2019/2020 pre piaty až  

9. ročník ŠZŠ A variantu a boli zamerané na tieto témy: 

 

- Psychohygiena vo vyučovacom procese. 

- Celková úroveň práce na hodinách v šk.r. 2019/2020, návrhy pre ďalšiu činnosť. 

- 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. 

- Štúdium legislatívy (Zákon č. 138/2019, zákon č. 311/2001 ZP). 

- Vyhodnotenie činnosti PK v školskom roku 2019/2020 a  prednesenie nových návrhov  na  

    školský rok 2020/2021. 

 

c) ZÁUJMOVÉ ÚTVARY 

V školskom roku 2019/2020 žiaci 1. - 9. ročníkov pracovali v štyroch záujmových útvaroch 

a to od 1.10.2019 až do uzatvorenia škôl 16.03.2020: 

Počítačový – Mgr. Miroslav Blaško 

Z každého rožku trošku – vedúca Mgr. Jarmila Krasnočková 

Futbalový – vedúci Mgr. Michal Čornanič 

Počítač môj kamarát– vedúca Mgr. Martina Volenská 



d) Školský klub detí 

 Činnosť ŠKD bola v šk. r. 2019/ 2020bola realizovaná v 2 oddeleniach s počtom detí 20. 

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 2019/2020, 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. Jednotlivé akcie v ŠKD boli uskutočnené podľa vopred vypracovaného plánu 

spoločných akcií na šk. r. 2019/2020 nasledovne : 

 

Maľovaný chodník   -  september 2019,           

Európsky týždeň športu   -  september 2019 

Svetový deň ochrany zvierat  - október  2019,       

Vtipnejší vyhráva  -   november 2019 

Tvorivý advent    -  december 2019,                  

Zdravie nadovšetko  -   január 2020 

Ľudové remeslá   -  január 2020,                       

Zdravá výživa   -  február 2020, 

Starostlivosť o zvieratká v zime - február 2020. 

 

 

ÚSPECHY ŠKOLY V ŠK. ROKU 2019/2020 

 i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 

Termín Popis aktivity Miesto Počet 

žiakov/umiestnenie 

23.-30.09.2019 Európsky týždeň športu ŠZŠ Inžinierska 24 50 žiakov 

02.10.2019 Tom a Elo ŠZŠ Inžinierska 24 I. a II. stupeň –49 

žiakov 

26.09.2019 Účelové cvičenie - TČ ŠZŠ Inžinierska 24 50 žiakov 

27.09.2019 Účelové cvičenie - PČ ŠZŠ Inžinierska 24 50 žiakov 

09.10.2019 Divadlo Hopi-Hope Sociálne divadlo L I 25 žiakov II.stupňa 

16.10.2019 Športovo zábavné dopoludnie 

SŠ Alejová 

SŠ Alejová 7 žiakov II. stupňa 

14.10. - 18. 10. 

2019 

Projekt: Hovorme o jedle ŠZŠ Inžinierska 24  60 žiakov 

21.10.2019 Poznaj svoje mesto a región ŠZŠ Inžinierska 24 I. st. 24 žiakov 

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


24.10.2019 Atletický štvorboj 18. ročník ŠZŠ Inžinierska 24 1x1. miesto, celkovo 

3. miesto  

06.11.2019 Divadlo Cliperton BB-Aladin ŠZŠ Inžinierska 24 50 žiakov 

12.11.2019 Športové dopoludnie I. a II. st. ŠZŠ Inžinierska 24 49 žiakov 

14.11.2019 Neuveriteľný cirkus Bábkové divadlo 24 žiakov I. stupňa 

28.11.2019 Frozen 2 OC Galéria 25 žiakovII. stupňa 

1.-10.12.2019 Kampaň - Červené stužky ŠZŠ Inžinierska 24 50 žiakov 

5.12.2019 Mikuláš v Nezábudke ŠZŠ Inžinierska 24 60 žiakov 

6.12.2019 Mikuláš na škole ŠZŠ Inžinierska 24 49 žiakov 

11.12.2019 Hudobná beseda v knižnici 

Nezábudka 

Knižnica 

Nezábudka 

50 žiakov 

11.12.2019 Beseda: Zdravie, výživa 

a životný štýl 

ŠZŠ Inžinierska 24  54 žiakov 

16.12.2019 Beseda: prevencia chrípky 

a ochorení dýchacích ciest 

ŠZŠ Inžinierska 24 54 žiakov 

23.1.2020 Beseda: Rovnosť pohlaví ŠZŠ Inžinierska 24 25 žiakov/II. st. 

31.1.2020 Vernisáž: Čaro zimy ŠZŠ Inžinierska 24 49 žiakov 

6.2.2020 Diabetes mellitus-cukrovka 

RÚVZ PhDr. Fabiánová 

ŠZŠ Inžinierska 24 I. a II. stupeň 

10.2.2020 Oslavy: deň 112 – záchranárske 

zložky/praktické ukážky 

ŠZŠ Inžinierska 24 

telocvičňa 

49 žiakov 

19.2.2020 Prevencia chrípky RÚVZ PhDr. 

Fabiánová - beseda 

ŠZŠ Inžinierska 24 50  žiakov 

24.6.2020 Exkurzia:  Botanická záhrada Košice - mesto II. stupeň 

 

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 epidémiu COVID-19. 

 

Prezentácia školy na verejnosti účasťou na výtvarných súťažiach: 

Škola sa v školskom roku 2019/2020 prezentovala na verejnosti aj prostredníctvom dvoch 

výtvarných súťaží. Zodpovedná pani učiteľka zaslala organizátorom žiacke práce  na 

vyhodnotenie podľa pokynov. Škola sa zapojila do nasledovných súťaží: 

20. ročník detskej výtvarnej súťaže prof. Karola Ondreičku  ,,Mesiac detskej tvorby“ – 

organizátormi súťaže sú: OZ Korytnačky, Nadácia SPP, Slovenský paralympijský výbor 

a redakcia časopisu Fifík 

Do tejto súťaže sa zapojili svojimi výtvarnými dielami 7 žiaci našej školy. 

 

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými 

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

a civilnej ochrany - Október 2019 



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

 

Najkrajší sen - Október 2019 

Centrum voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach vyhlásilo 24. 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. 

 

 

j) Projekty do ktorých je škola zapojená 

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

športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2019 bežal už jeho 5. 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  

23.9.2019 - 30.9.2019 s názvom ,,Cvičíme a súťažíme“. 

 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. V závere kampane pani učiteľka 

so žiakmi každému účastníkovi darovali červenú stužku.  

 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 2019. 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. 

K prezentácii školy na verejnosti prispieva: 

 vzájomná spolupráca špeciálnych základných škôl, organizovanie spoločných 

akcií 

 Deň zdravého životného štýlu zameraný na zdravú výživu, organizovanie rôznych 

akcií v rámci environmentálnej výchovy 

 vydávanie školského časopisu ,,Prvosienka“ 

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

 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  

 

 

k) Výsledky inšpekčnej činnosti  

    (podľa par. 2 ods. 1, písm. k) vyhlášky MŠ SR č. 9/2006) 
 



   Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: od 10.04.2017 do 12.04.2017 

   Druh inšpekcie: Uplatňovanie princípu rovného prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov     

   do špeciálnej základnej školy. Dátum následnej inšpekčnej kontroly: 08.11.2017      

l) Priestorové a materiálno-technické podmienky 

 

Údaje o priestorových  podmienkach školy: 

 

Škola je pavilónového typu. V súčasnosti ju tvoria 3 pavilóny A, C a E. Pavilón A slúži na 

hospodárske účely a stravovanie žiakov. V pavilónoch  C prebieha vyučovací proces žiakov I. 

a II. stupňa. V pavilóne E sa nachádza telocvičňa školy. 

 

Údaje o  materiálno-technických podmienkach školy 

 

Uskutočnené rekonštrukcie, opravy a zlepšenie materiálneho vybavenia školy: 

 

 Zmluva o prenájme nebytových priestorov pre SŠ Vojenská 13, Košice od 01.09.2019. 

 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. 

 Presťahovanie vybavenia tried a pomôcok do nových tried v pavilóne C. 

 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/2020 a elektrické zariadenia.  

 I/2020, revízia prenosných el. spotrebičov- V/2020, Oprava a prečistenie žiackych WC 

v pavilóne B /máj 2019/. 

 Lokalizácia úniku vody v TEV /marec 2020/. 

 Oprava havárie teplovodného potrubia v pavilóne B /jún 2020/. 

 Hygienická maľovka v ŠK/ŠJ  a jej spodných priestoroch/august 2020. 

 Revízia výťahu v ŠK – máj 2020. 

 Deratizácia ŠJ a školskej kuchyne /august 2020/. 

 Nákup dezinfekčných potrieb pre zamestnancov a žiakov na základe pokynu RÚVZ 

a MŠVVaŠ z dôvodu COVID-19. 

 

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 

9-12/2019 

za obdobie 

  1-8/2020 

spolu za školský rok 

2019/2020 

MZDY ( 610) 90 968 197 498 288 466  

FONDY (620 ) 8 548 19 580  28 128 

Tovary a služby (630) 15 396 34 949 50 345 



Bežné transfery (640) 188 2 568 2 756 

                                                                  Z toho odchodné: 2001,-  

 

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 

Školský klub v € za obdobie 

9-12/2019 

za obdobie 

  1-8/2020 

spolu za školský rok 

2019/2020 

Príjem od rodičov 114,54 69,72 184,26 

 

 

Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy sme použili na odmeny vedúcim 

krúžkov v I. polroku a v II. polroku na nákup dezinfekčných potrieb. 

 ( Tab. č.3). 

 Tabuľka č.3 

Vzdelávacie poukazy v € za obdobie 

9-12/2019 

za obdobie 

  1-8/2020 

spolu za školský rok 

2019/2020 

odmeny za vedenie krúžkov-   mzdy 610 218 --- 218 

materiálne vybavenie krúžkov                                                  0 0 0 

 

 Tabuľka č.4 

Iné finančné prostriedky za obdobie 

9-12/2019 

za obdobie 

  1-8/2020 

spolu za školský rok 

2019/2020 

Príspevok na stravu 

z  Magistrátu mesta Košice 

856 9 686 10 542 

Školské potreby 

z Magistrátu mesta Košice 

265,60 232,40 498 

Príjem z prenájmu telocvične 336,44 354,22 690,66 

Príjem z prenájmu školského dvora 500 600 1 100 

 

Príjem od sponzorov ( Tab. č.5) 

 Tabuľka č. 5 

Sponzorské príspevky za obdobie 

9-12/2019 

za obdobie 

  1-8/2020 

spolu za školský rok 

2019/2020 

Príjem 0 0 0 



Výdaj 0 0 0 

 

V školskom roku 2019/2020 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. 

 

n) Cieľ školy na školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

(podľa par. 2 ods. 1, písm. n) vyhlášky MŠ SR č. 9/2006) 

Výchovno-vzdelávacia oblasť 

a) V dlhodobom horizonte inovovať a vytvoriť komplexný  školský vzdelávací program 

v súlade so štátnym vzdelávacím programom v zmysle pokynov NÚCEM a dôsledne 

ho dodržiavať. Cieľ splnený- ŠkVP je zverejnený na webovej stránke školy. Inovácia 

ročníkov Pr., 1 až 9, 10  vo variantoch A,B,C sa ukončila v školskom roku 2019/2020 

v zmysle pokynov MŠVVaŠ.  

b) Vo všetkých predmetoch využívať IKT ako bežnú súčasť vyučovania v nadväznosti                       

na externé aj interné vzdelávanie učiteľov. Cieľ splnený- učitelia využívajú pri 

vyučovaní dostupnú IKT, a to notebooky, internet, interaktívnu tabuľu, výukové 

programy.  

c) Zamerať sa na Zriadenie základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia 

predbežne ku školskému roku 2021/2022 – požiadavka bola zaslaná OÚ 

d) 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: čiastočne v rámci vyučovacieho procesu a krúžkovej činnosti 

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

v mimoškolskej činnosti.  

Splnené: čiastočne 

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

lásku a vzťah ku kultúrnym hodnotám. 

            Organizovaním exkurzií rozvíjať u detí samostatnosť, vzťah k prírode, budovať 

sociálne vzťahy a tak nenásilnou formou prispievať k ich socializácii. 

            Splnené: vychádzky a exkurzie s environmentálnym zameraním - splnené čiastočne 

g) 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.  

Splnené: jeden krát počas školského roka -  na jeseň/jarné sa nekonalo 

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

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

     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.  

i) Viesť deti k sebahodnoteniu – plnené priebežne. 

j) Zvyšovať úroveň komunikačných zručností žiakov – plnené priebežne. 

k) Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov nielen prostredníctvom výchovno-

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

mládež Nezábudka – plnené priebežne.  



Hlavné strategické ciele školy sa darilo plniť najmä v prvom polroku školského roka 

a v druhom polroku do 13.3.2020, kedy bolo mimoriadne prerušené vyučovanie. V ďalšom 

období až do konca školského roka škola fungovala v mimoriadnom režime, v zmysle 

dokumentu Úprava podmienok práce mimo pracoviska pre pedagogických zamestnancov. 

 
 

Materiálno-technická oblasť: 

 

 Pravidelná aktualizácia webovej stránky školy o aktivitách školy - všetky dôležité 

informácie sa zverejňujú na webovej stránke školy, kde učitelia zverejňujú príspevky 

o našich aktivitách. Týmto spôsobom sa škola prezentovala a otvárala širokej 

verejnosti – čiastočne splnené. 

 Do  počítačov v PC učebniach a v kanceláriách RŠ, ZRŠ a administratívy stiahnuť 

nový WINDOWS 10 – splnené. 

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

školskej kuchyne a jedálne – splnené. 

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

 Zrealizovať hygienickú maľovku spodných priestorov ŠK a vymaľovať ŠK – splnené 

 Oprava zatekajúcich striech v pavilóne B, D a v pavilóne E – telocvični – splnené júl 

2020 

 

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

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

Úspechy a nedostatky 

 

Dobré výsledky: 

 

   vydávanie školského časopisu ,,Prvosienka“ už 13.rok, 

   vzdelávacia a propagačná činnosť pedagogických zamestnancov školy,  

   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..., 

 krúžková činnosť ( krúžok počítačový, futbalový, z každého rožku trošku, počítač 

môj kamarát), 

 profesionalita pedagogického kolektívu, neustále zvyšovanie odbornosti 

zapájaním sa do profesijného  rozvoja/v tomto školskom roku neuskutočnené 

z dôvodu zatvorenia škôl. 

Slabé výsledky: 

 

 nízka úroveň vybavenia školy kvalitnými počítačmi, 

 pracovať na získavaní nových žiakov prostredníctvom spolupráce s detskými 

domovmi a centrom pre deti a rodinu, CPPPaP,  CŠPPaP, 



 slabá dochádzka niektorých žiakov. 

 

p)  Výchovné poradenstvo v školskom roku 2019/2020: 

 

Výchovná poradkyňa zabezpečovala: 

 psychologické vyšetrenia novoprijatých žiakov v počte - 6,  

 špeciálno – pedagogické vyšetrenia novoprijatých žiakov v počte – 3, 

 psychologické vyšetrenia (rediagnostika) v počte - 17, 

 špeciálno – pedagogické vyšetrenia (rediagnostika)  v počte –10, 

 psychologické vyšetrenia, 

 špeciálno – pedagogické vyšetrenia, 

 rediagnostiku vyšetrenia žiakov prípravného  a piateho ročníka, 

 poskytovanie individuálnych a skupinových konzultácii, 

    besedy so žiakmi 9. ročníka – Zvoľ si svoje budúce povolanie, poskytovanie informácií 

triednym učiteľom o možnostiach spolupráce  s poradenskými zariadeniami 

    pohovory so žiakmi s problémovým správaním 

    spracovanie informácií a evidencia v programe Proforient 

 

 

SWOT 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 

 záujmová činnosť 

 príprava mentálne postihnutých 

jedincov ako komplexné osobnosti, 

aby dosiahli čo najvyšší stupeň 

a kvalitu socializácie 

 vytváranie  prostredia bez stresu 

a frustrácii a minimalizovať 

nežiaduce prejavy v správaní sa 

žiakov 

 webová stránka školy 

Slabé stránky: 

 slabá spolupráca so zákonnými 

zástupcami žiakov 

 nedostatok žiakov 

 stav IKT na škole 

 

 

 

Príležitosti: 

 OÚ zaslaná koncepcia so zámerom  

zriadiť ZŠ pre žiakov 

s vývinovými poruchami učenia, 

Inžinierska 24, KE/rok 2021/22 

Ohrozenia: 

 nízky počet žiakov, 

 integrácia a inklúzia  

 nízky status učiteľa v spoločnosti 

 



 veľmi dobré podmienky pre 

výchovno-vzdelávací proces 

 ľudský potenciál (kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov) 

 moderné trendy v technológiách 

 priaznivé podmienky na trhu práce 

 

r) Výsledky školy pri príprave žiakov na výkon povolania 

V školskom roku 2019/2020 - 4 žiaci ukončili špeciálnu základnú školu a boli úspešne  

zaradení do ďalšieho vzdelávania v odbornom učilišti. 

   

s) Spolupráca s rodičmi 
       Spolupráca s rodičmi počas školského roka je zabezpečovaná formou rodičovských 

združení, prostredníctvom predĺženia pracovného času pedagogických zamestnancov 

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

 

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.  

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

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

javov, trestnoprávna zodpovednosť žiakov, dopravná výchova. 

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

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

Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová 

V Košiciach, 01. októbra 2020 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 01.októbra 2020 

 

                                                                                       Mgr. Renáta Oršulová 

                                                                                 riaditeľka školy 

 

 

 

Prílohy:  



              1. Záverečná správa MZ, MZ ŠKD a PK v čase mimoriadnej situácie od 16.3.2020             

                  do 31.05.2020  

              2. Správa o hospodárení školy za kalendárny rok 2019 

   

 

Príloha č. 1 

Záverečná správa MZ, MZ ŠKD a PK 

v čase mimoriadnej situácie (12.03.2020-30.06.2020) 

PRÍLOHA k správe o VVČ v školskom roku 2019/2020:  

Sumár správ MZ, MZ ŠKD a PK o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie 

je vypracovaná podľa vyhlášky 9/2006.  

 

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 podnet vedúcich MZ a PK RŠ dala zriadiť na 

webovom portáli školy priečinok pre domáce úlohy.  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 zákonní zástupcovia žiakov oproti podpisu          (Viď. 

Preberacia listina). Niektorí žiaci spolupracovali aj s inými organizáciami, ako komunitné 

centrum. 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.             

1. júna 2020 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 bol poskytnutý nový výchovno-vzdelávací rozvrh, ktorý mal  4 

hodiny denne, plus obedy v školskej jedálni za dodržania prísnych hygienických podmienok a 

školský 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, RVK, RGZ, MAT, VLA A VUC sa bude hodnotiť arabskou 

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

Predmety na druhom stupni SJL, RVK, RGZ, MAT, VLA, INF,      budú hodnotené slovne  a 

predmety VYV, PVC, TSV, HUV, ETV, OBN, GEG, FYZ, DEJ, CHE budú hodnotené slovom 

absolvoval/neabsolvoval. Správanie bolo hodnotené na základe metodického pokynu č. 

19/2015. Pracovné listy boli hodnotené vidovaním a pochvalou triednymi učiteľmi 

štandardným zmierlivým spôsobom, ktorý vyžaduje mimoriadna situácia. Do 31.08.2020 budú 

komisionálne preskúšaní siedmi žiaci.  

3. Zamestnanci  



Pedagogickí zamestnanci pracovali 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 policajný 

vyšetrovateľ a iná administratívna práca. Niektorí zamestnanci boli aj v teréne. Nepedagogickí 

zamestnanci dezinfikovali a udržiavali priestory školy. Jedáleň bola zatvorená počas 

mimoriadnej situácie 
 

 

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, vyhľadali                 

aj špecializované komunitné centrá. 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  
Podpora asistentky šitím nedostatkových rúšok. Osobité opatrenie pre deti prostredníctvom 

rozhlasu, ktoré realizoval starosta MČ LIX. Spolupráca s Mestskou políciou na L IX 

a študentkou budúcou príslušníčkou polície.  

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 uvádza poznámka v triednej knihe aj poznámka v školskom vzdelávacom 

programe formuláciou:  

„od 13. marca do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 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.“ 

Vzájomné  vzťahy medzi aktérmi vzdelávania v mimoriadnej situácii: V NORME. 

 

 

 

 

V Košiciach 25.06.2020 

 

 

Vypracovali: Mgr. Iveta Dzuričková  - vedúca MZ, MZ ŠKD 

                       Mgr. Miroslav Blaško – vedúci PK 

 

 

 

 



Špeciálna základná škola, Inžinierska  24, 040 11  Košice 

 

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

základnej školy za školský rok 2019/2020 

 

Predložená na vyjadrenie v  Rade školy dňa: 14.12.2020 

Vyjadrenie rady školy 

Predkladá: 

Mgr. Renáta Oršulová 

riaditeľka ŠZŠ Inžinierska24 v Košiciach 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 01.10.2020 

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 2019/2020 

 

 

Predseda rady školy: Mgr. Michal Čornanič                            ............................................ 

 

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

 


