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1. Štatistické údaje o špeciálnej základnej škole k 30.6.2017 

- počet všetkých tried ŠZŠ spolu: 7 

z toho v príprav. roč.: 0 v 1.-4. roč.: 3 v 5.-9. roč.:4 



- počet všetkých žiakov ŠZŠ: 53 

z toho v príprav. roč.: 0 v 1.-4. roč.: 17 v 5.-9. roč.: 36 

- počet oddelení ŠKD : 0 v nich počet žiakov : 0 

- počet žiakov v jednotlivých variantoch: A - 43 B - 9 C - 1 

- z celkového počtu žiakov - žiaci s viacnásobným postihnutím: 6 

- z celkového počtu žiakov - žiaci - autisti: 0 

- počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 52 

- počet rómskych žiakov: 52 

- počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 52 

- počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 12 022 priemer na žiaka: 231,19 

- z toho neospravedlnených hodín za celý rok : 73 priemer na žiaka: 1,40 

- počet znížených známok zo správania 2.stupňa: 0 3.stupňa : 0 4.stupňa : 0 

- počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 0 pochvál riaditeľom školy: 0 

- počet prospievajúcich žiakov spolu: 53 neprospievajúcich spolu: 0 

- počet neklasifikovaných žiakov spolu : 0 

- počet učiteľov vrátane riaditeľa školy - fyzický stav: 8 prepočítaný stav: 6,6 

- počet asistentov učiteľa v ŠZŠ: 0 počet vychovávateľov ŠKD: 0 

- počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0 

z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 0 

- počet nepedagogických zamestnancov: fyzický stav: 2 prepočítaný: 2,0 

 

Prehľad o prospechu žiakov v ťažiskových predmetoch 

I. stupeň 

Predmet I. polrok II. polrok 

Slovenský jazyk 2,71 2,76 

Pracovné vyučovanie 1,35 1,41 

Matematika 2,35 2,41 

II. stupeň 

Predmet I. polrok II. polrok 

Slovenský jazyk 2,20 2,40 

Pracovné vyučovanie 1,12 1,11 

Matematika 2,15 2,26 

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6. 2017 

počet žiakov 9. ročníka: 1 

počet žiakov prijatých na OU: 0 na PŠ : 0 

počet neumiestnených žiakov, 9. ročníka ŠZŠ: 1 končiacich v nižších ročníkoch : 2 

2. Údaje o zaradených pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho vzdelávania 

adaptačné vzdelávanie: 0 aktualizačné vzdelávanie: 1 inovačné vzdelávanie: 0 

špecializačné vzdelávanie: 0 funkčné vzdelávanie: 1 kvalifikačné vzdelávanie: 0 

funkčné inovačné vzdelávanie: 0 

 



3. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy : 1 

- počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 0 

Metodický deň dňa 3.5.2017 sa konal v Spojenej škole Rudňany zameraný na vzdelávaciu 

oblasť Príroda a spoločnosť – prednáška na tému „Šelmy – dravá krása“, spojená s 

prezentáciou pracovných listov a využitím edukačných programov vo výučbe prírodovedných 

predmetov. - zúčastnili sa ho 3 pedagogickí zamestnanci 

Metodický deň dňa 3.5.2017 sa konal aj v Spišských Vlachoch zameraný na vzdelávaciu 

oblasť Jazyk a komunikácia – aktivity na interaktívnej tabuli spojené s ukážkami praktických 

cvičení. - zúčastnili sa ho 4 pedagogickí zamestnanci 

4. Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti : 

a) Prezentácia školy na verejnosti: 

Kultúrny program pre seniorov obce v rámci mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome v obci 

Hrabušice 

Informačná kampaň pre širokú verejnosť k projektu Tajný život mesta 1 

Výtvarné práce žiakov pre obyvateľov obce – Ovocie a zelenina 09/2016, Návrat do minulosti 

03/2017 

b) Prehľad o súťažiach: 

Gaňova Tarnava, krajské kolo 12.4.2017 

- uveďte počet: 2. miesto I. kategória: 1 

2. miesto II. kategória 1 

Športová hokejbalová súťaž 

c) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

Mimoškolská činnosť – výtvarné súťaže, športové aktivity, súťaže v speve, prednes poézie 

a prózy 

Termín, akcia 

SEPTEMBER 

- 19.9. Výstava ovocia a zeleniny, na základe ktorej sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže s 

touto tematikou 

OKTÓBER 

- 21.10. Svetový deň jabĺk – tvorivé aktivity žiakov 

- 25.10. Október – mesiac úcty k starším - akadémia pre seniorov, kde žiaci 6. 7. a 8. ročníka 

prispeli kultúrnym programom 

- 27.10. Súťaž o najkrajšieho šarkana 

NOVEMBER 

- 16.11. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému „Ovocie a zelenina“ spojenú s 

odovzdávaním cien, ktorú vyhlásilo občianske združenie „Pestovateľ a chovateľ“ 

- 21.11. Detský čin roka – internetové hlasovanie 

DECEMBER 

- 6.12. Mikuláš 

- 6.12. Divadelné predstavenie „Neboj sa“ 

- 8.12. OU internátne Poprad – prezentácia školy a učebných odborov, v ktorých sa žiaci 

pripravujú na budúce povolanie 

- 22.12. Vianočné posedenie pri stromčeku 

JANUÁR 

- 27.1. „Báť sa, či nebáť“ – prednáška zameraná na rizikové faktory v období dospievania 

- 17.2. Karneval 

- 22.2. „Pravda o drogách“ prednáška v rámci prevencie pre žiakov II. stupňa 



MAREC 

- 23.3. Projekt „Tajný život mesta 1“ zameraný na objavovanie a mapovanie biodiverzity 

- 27.3. „Návrat do minulosti“ – výchovnovzdelávacia výstava, kde prispeli naši žiaci svojimi 

výtvarnými prácami – organizovalo ju OZ Pestovateľ a chovateľ Hrabušice 

APRÍL 

- 3.4. Školské kolo v prednese poézie a prózy 

- 6.4. Medzinárodný deň Rómov – v rámci čitateľskej gramotnosti spoločné čítanie rómskej 

rozprávky Čirikloro Mirikloro v slovenskom i rómskom jazyku 

- 12.4. Krajské kolo v prednese poézie a prózy „Gaňova Tarnava“ v SNV 

- 25.4. „Spievanky“ - školské kolo v speve ľudových piesní 

MÁJ 

- 3.5. Metodický deň v Sp. Vlachoch a v Rudňanoch 

- 4.5. Spojená škola SNV – prezentácia školy a učebných odborov 

- 11.5. Hokejbalový turnaj žiakov ŠZŠ okresu SNV 

- 15.5. Deň matiek – kultúrny program ako poďakovanie mamám k tomuto sviatku 

- 22.5. „Tajný život mesta 1“ – informačná kampaň o priebehu, úlohách a výsledkoch 

projektu 

- 26.5. Drogy a ich účinky na ľudský organizmus – prednáška zameraná na prevenciu v 

oblasti drogových závislostí, kde boli žiaci informovaní o ich škodlivosti na zdravie človeka 

- 26.5. Prvá pomoc – teoretická i praktická prednáška, kde si teoretické vedomosti žiaci 

overili aj pri praktickom cvičení 

- 31.5. Divadelné predstavenie „Zlatá priadka“ pri príležitosti MDD 

JÚN 

- 9.6. Psychosociálny tréning na odbúravanie stresu pre učiteľov na tému „Šťastie“ 

- 26.6. Výtvarná súťaž – „Výtvarný salón ZPMP“ 

Počet záujmových útvarov v rámci vzdelávacích poukazov: 0 počet žiakov v nich: 0 

 

5. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

 

- Recyklohry - sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v 

oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom 

použitých drobných elektrozariadení a batérií 

- Tajný život mesta 1 – projekt, ktorý beží od septembra 2016 paralelne na Slovensku aj v 

Českej republike a umožní spolu stovke škôl v oboch krajinách objavovať rozmanitosť 

rastlinnej ríše a prebudiť záujem detí o okolie svojho mesta či obce. Na Slovensku projekt 

koordinuje Živica. 

- Bezpečne na bicykli – interaktívna 3D hra, projekt má vzdelávací charakter, ktorý súťažnou 

formou vedie žiakov k získavaniu základných vedomostí, zručností a návykov zameraných na 

bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách z pozície cyklistu v reálnom 3D 

prostredí. 

6. Výkon štátnej správy v prvom stupni podľa § 5 ods. 3 zákona č 8 596/2003 Z. z. počet 

vydaných rozhodnutí o 

a) prijatí žiaka do školy: 6 

b) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy : 0 

c) oslobodení žiaka od vzdelávaní sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch : 0 

d) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky : 0 

e) uložení výchovných opatrení : 0 

f) povolení vykonať komisionálnu skúšku : 0 

g) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie 



je 

žiakom školy : 0 

h) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť 

poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení : 0 

7. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy: 

Škola je situovaná v jednej budove. Je majetkom štátu. Telocvičňu ani ihrisko škola nemá k 

dispozícii. Škola disponuje školským dvorom a školským pozemkom. Na vyučovanie telesnej 

výchovy sme využívali telocvičňu ZŠ s MŠ v Hrabušiciach. Nemáme dielne a kuchynku. 

Máme počítačovú učebňu pre žiakov. Škola má viac ako sto rokov. V školskom roku prebehla 

údržba vnútorného interiéru, maľovanie 3 tried, výmena podlahovej krytiny v jednej triede. 

Zakúpili sa nové tabule do dvoch tried. Svojpomocne sa obnovil náter na oplotení školského 

dvora, spílili sa staré tuje, vyrovnal sa pozemok školského dvora a s pomocou záhradkárov sa 

vytvorili hriadky s kvetmi, bylinková záhradka. Je nutná rekonštrukcia vonkajšej fasády, 

oprava bleskozvodov. 

Vyučovanie prebieha v dvojzmennej prevádzke z dôvodu nedostatku priestorov. Takto sú 

možnosti mimoškolských aktivít značne obmedzené. 

8. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno–vzdelávacej činnosti školy: 

Údaje o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

Škola bola finančne zabezpečená normatívnym financovaním. 

UP - I. polrok – 863,20 € II. polrok – 863,20 € 

Dopravné: september – december 2016 – 188,40 €, január - jún 2017 – 217,80 € 

 

Údaje o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy: 

od rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 

- škola žiadnymi finančnými prostriedkami z týchto zdrojov nedisponovala. 

 

Údaje o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia v 

členení podľa financovaných aktivít: 

- na škole nepracoval žiaden krúžok z dôvodu dvojzmennej prevádzky 

Údaje o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, alebo právnických osôb a spôsob ich 

využitia: 

- neboli získané žiadne finančné prostriedky . 

 

9. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie jeho 

plnenia: 

Škola si pre školský rok 2016/2017 vytýčila tieto priority: 

1. Zapájať deti do súťaží škôl organizovaných v regióne 

2. Zabezpečiť telocvičňu ZŠ na výučbu telesnej výchovy 

3. Znížiť počet vymeškaných ospravedlnených hodín. 

4. Zabezpečiť vykazovanie údajov pedagogických a odborných zamestnancov do RIS-RS 

5. Zabezpečiť finančné prostriedky na opravu fasády 

6. Zabezpečiť finančné prostriedky na úpravu interiéru, exteriéru. 

Vyhodnotenie stanovených cieľov: 

Bod č. 1 zapájať deti do súťaží škôl organizovaných v regióne sa darí plniť. Hlavne zapojenie 

detí do súťaže prednesu poézie a prózy, kde dosahujú niekoľko rokov veľmi dobré 



umiestnenia. 

Bod č. 2 prenájom telocvične bol zabezpečený 

Bod č.4 bol splnený. Údaje pedagogických a odborných zamestnancov boli zadané do RIS-

RS. 

Bod č. 6 v úprave interiéru sa pokračovalo v udržiavacích prácach a opravách (3 triedy - 

vysprávky a maľovanie stien, 1 trieda - podlahová krytina, 2 triedy - nové tabule), 

Spoluprácou so záhradkármi obce Hrabušice sme vyrovnali pozemok školského dvora, 

vysadili kvety a bylinkovú záhradku. 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : 

 rôznorodá činnosť v oblasti prevencie a ochrany pred zdraviu škodlivými návykovými 

látkami, aktívna účasť na čistení okolia obce, hlavne v NP Slovenský raj, žiaci sa pravidelne 

zúčastňujú kultúrno-spoločenských a športových akcií, zapájame ich do výtvarných a 

recitačných súťaží. Škola dosahuje dobré výsledky v počte neospravedlnených hodín na žiaka. 

- zlepšila sa spolupráca so ZŠ s MŠ Hrabušice pri preraďovaní žiakov do ŠZŠ. 

- zlepšila sa spolupráca aj s Obedným úradom a Komunitným centrom v obci 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane 

návrhov opatrení: 

- Zvýšiť úroveň hygienických návykov žiakov 

Opatrenia: spolupráca s rodičmi, pediatrom, Komunitným centrom, s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, oddelením sociálnoprávnej ochrany detí. 

- Zlepšiť komunikáciu s rodičmi 

Opatrenia: pravidelná účasť rodičov na triednych a celoškolských združeniach, účasť rodičov 

na vyučovacích hodinách, pohovory rodičov s riaditeľkou školy 

Ďalšie informácie o škole: 

Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania: 

Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania sa po rekonštrukcii tried výrazne 

zlepšili. Celkové podmienky pre výchovu a vzdelávanie sú kultúrnejšie, čistejšie. Na 

zlepšenie hygienických návykov žiakov pravidelne zabezpečujeme v priestoroch sociálnych 

zariadení toaletné mydlo, uterák a toaletný papier, čo do značnej miery upevňuje hygienické 

návyky. 

Voľno-časové aktivity: 

So zreteľom na nedostačujúce priestory sa tieto minimalizujú len na doučovanie žiakov, 

prípravu žiakov na súťaže, vychádzky do prírody, besedy, návštevy kultúrnych podujatí, 

športových akcií usporiadaných inými organizáciami. 

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom: 

Táto problematika je spomínaná aj v iných častiach tejto správy. Spolupráca s rodičmi žiakov 

je na dobrej úrovni. Rodičia reagujú na predvolania a pohovory s triednym učiteľom, 

výchovným poradcom a riaditeľom školy. Rodičia pomohli pri odstraňovaní havarijnej 

situácie v škole (september 2016) 

Škola vynakladá úsilie na osvetovú činnosť medzi rodičmi prostredníctvom rodičovských 

aktívov, komunitného centra, prostredníctvom predvolaní na pohovor s vedením školy. 

Poskytujeme poradenskú činnosť predovšetkým v oblasti profesionálnej orientácie žiakov. 

Údaje o vzájomných vzťahoch medzi školou a ďalšími inštitúciami, ktoré sa akýmkoľvek 

spôsobom podieľajú na výchove a vzdelávaní: 



Na dobrej úrovni prebieha spolupráca so zriaďovateľom školy, s oddelením odborných a 

metodických činností a s oddelením analýz, finančných a kontrolných činností, s 

Komunitným centrom, obecným úradom, ZŠ s MŠ v Hrabušiciach, CŠPPP a P Spišská Nová 

Ves, riaditeľmi ŠZŠ okresu, ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi, Pestovateľ a chovateľ obce 

Hrabušice. 

  

  

 

V Hrabušiciach dňa 10.10.2017 

Mgr. Alenka Mišendová, 

riaditeľka školy 

Príloha 

Špeciálna základná škola, Hviezdoslavova 164, 053 15 Hrabušice 
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Predložená na vyjadrenie v Rade školy dňa: 16.10.2017 

Prijaté uznesenia: 

Uznesenie č. 4/2017 Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017 bez pripomienok 

 

Predseda Rady školy zariadenia: Mgr. Mária Kohutová  

 


