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1. a) údaje o škole: 

Názov školy:    Špeciálna základná škola 

Adresa školy:  Hviezdoslavova 164, 053 15  Hrabušice 

Telefón:  053/4490216       

Webová stránka školy:  www.szshrabusice.sk 

Adresa elektronickej pošty: speckahrabusice@gmail.com 

 

 

Vedúci zamestnanci školy s určením funkcie:  

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Alenka Mišendová  -  funkcia: riaditeľ školy 

 

Mená, priezviská a označenie  členov rady školy :   

Mgr. Mária Kohutová - predseda  rady školy 

Ing. Marta Jendrálová.- člen rady školy 

Zuzana Sroková - člen rady školy 

RNDr. Bc. Mária Takáčová - člen rady školy 

PaedDr. ThLic. Mgr. Oľga Pivarníková - člen rady školy 

Helena Kroščenová - člen rady školy 

Jaroslav Tišer - člen rady školy 

 

b) údaje o zriaďovateľovi: 

   

Zriaďovateľ školy :                          Okresný úrad Košice, odbor školstva  

Adresa zriaďovateľa:                        Zádielska 1, 040 78  Košice   

Telefón:  055/7245442                       

Adresa elektronickej pošty:  skolstvo.ke@minv.sk 

 

Zmena zriaďovateľa s účinnosťou od 01.01.2022 : 

Zriaďovateľ školy :                          Regionálny úrad školskej správy v Košiciach  

Adresa zriaďovateľa:                        Zádielska 1222/1, 040 78  Košice   

Telefón:  055/3226602                       

Adresa elektronickej pošty:  russ@russ-ke.sk 

 

c) informácie o činnosti rady školy:  

Činnosť rady školy vychádzala z dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022, plánu 

práce rady školy, plánu hlavných úloh školy a požiadaviek rodičov na výchovno-vzdelávací 

proces žiakov. Hlavná pozornosť rady školy bola zameraná na koncepčné otázky rozvoja školy, 

hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, materiálno-technické vybavenie školy, 

organizáciu školského roka, hospodárenie školy, zapájanie sa a realizovanie mimoškolských 

aktivít a projektov. V školskom roku 2021/2022 zasadali členovia rady školy 3-krát v súlade s 

platným Štatútom RŠ. Z dôvodu trvania mimoriadnej situácie pre COVID 19 nebolo možné 

http://www.szshrabusice.sk/
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uskutočňovať riadne prezenčné zasadnutia RŠ. Na základe usmernenia k zasadnutiam rád škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti OU Košice, sme uskutočňovali zasadnutia Rady školy pri 

Špeciálnej základnej škole Hviezdoslavova 164, Hrabušice  dištančnou, neverejnou formou 

počas celého obdobia trvania mimoriadnej situácie. 

Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 11. 10. 2021 

Členovia sa vyjadrili k jednotlivým bodom písomne a bolo prijaté uznesenie. 

Rada školy pri SŽŠ Hviezdoslavova 164, Hrabušice 

1. schvaľuje : 

 Plán práce rady školy  pri ŠZŠ Hrabušice na školský rok 2021/2022. 

 Výročnú správu o činnosti rady školy pri ŠZŠ Hrabušice za šk. rok 2020/2021. 

 

2. berie na vedomie: 

 Zmeny v Inovovanom ŠkVP  ISCED -1 primárne vzdelávanie,  pre žiakov s MP pre 6. 

ročník variant A, bez pripomienok. 

 Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu na škole v školskom roku 2021/2022, bez pripomienok. 

 Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za 

školský rok 2020/2021, bez pripomienok. 

Druhé zasadnutie sa uskutočnilo 17. 02. 2022 

Členovia sa vyjadrili k jednotlivým bodom písomne a bolo prijaté uznesenie. 

Rada školy pri ŠZŠ Hviezdoslavova 164, Hrabušice berie na vedomie: 

 Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za 1. polrok školského roka 2021/2022, bez 

pripomienok. 

 Správu o  hospodárení školy za rok 2021, bez pripomienok. 

 

Tretie zasadnutie sa uskutočnilo dňa 28. 06. 2022, na ktorom  bolo prijaté uznesenie: 

Rada školy berie na vedomie:  

 Výročná správa o činnosti rady školy bez pripomienok za školský rok 2021/2022, bez 

pripomienok. 



 Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za II. polrok školského roka 2021/2022, bez 

pripomienok. 

 Koncepčný plán rozvoja školy- zhodnotenie, bez pripomienok. 

 Informácia o projektoch v školskom roku 2021/2022, bez pripomienok. 

 Názory a pripomienky rodičov na výchovno-vzdelávací proces na škole, bez 

pripomienok. 

d)  počet všetkých žiakov ŠZŠ: 43, z toho v príprav. roč.: 0 , v 2.- 4. roč.: 13, v 5.-9. roč.: 30 

e) počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov:       

fyzický stav: 7, prepočítaný stav:  5,4    

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

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

 

f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov: 

- počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0 

 

g) informácie o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti: 

 

SEPTEMBER 

 09. 09.  Svetový deň prvej pomoci – teoretická i praktická prednáška, kde si teoretické           

             vedomosti žiaci overili aj pri praktickom cvičení                           

 13. 09.  didaktické hry v prírode  1. – 4. ročník 

             jesenné účelové cvičenie  5. – 9. ročník – obsah bol zameraný na témy: 

- Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 

- orientovanie sa v neznámom prostredí, 

- dopravná výchova a bezpečné správanie sa, 

- poskytovanie prvej predlekárskej pomoci, 

- pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody. 

 21. 09.    „Výstava ovocia , kvetov, zeleniny a historických osobností. 

Na výstave mala naša ŠZŠ zriadený kúpno-predajný stánok, 

v ktorom  žiaci a učitelia ponúkali na predaj vlastnoručne vyrobené výrobky. 

Tým našu školu prezentovali pred občanmi celej obce. Získané finančné 

prostriedky z predaja sa použili pre potreby žiakov školy a na školské súťaže. 

 



OKTÓBER 

 04. – 06. 10. Jesenný vzdelávací kurz vo Vzdelávacom centre Zaježová, zameraný na zá-

žitkové učenie a získavanie inšpirácií a praktických návodov, ako vyučovať žiakov 

v prírode a vonku (Mgr. Mária Kohutová a Ing. Marta Jendrálová) 

 06. 10.  Boj o Duklu – prezentácia pri príležitosti 77. výročia Karpatsko –  duklianskej  

            operácie, najväčšej bitky II. svetovej vojny na území  Slovenska 

 11. 10.  „Mesiac úcty k starším“ – tvorivé dielne spojené s rozhovormi o starých  

             rodičoch,  ktorých cieľom bolo vštepovanie základných morálnych 

            vlastností, ako je úcta k starým ľuďom                                                    

 21. 10.  „Jablko – zabudnutý zázrak“ – prezentácia spojená s ochutnávkou jabĺk,  

             s cieľom podporiť hravým spôsobom u detí konzumáciu ovocia a upozorniť, 

             že maškrtiť sa dá aj zdravo  

NOVEMBER 

 03. 11  „Deň svätého Huberta“ – beseda na tému „Ochrana prírody a poznávanie lesnej      

            zveri“  spojená s kvízom 

 08. 11.  100 rokov od smrti P. O. Hviezdoslava – beseda o živote a diele slovenského 

             básnika 

 17. 11.  17. november – prezentácia z prelomového obdobia, spojená  so sledovaním  

             dokumentárnych filmov – význam odkazu Nežnej revolúcie 

 26. 11  Advent 2021 – zážitkové aktivity a hry žiakov 5., 8. a 9. ročníka spojené  

            s adventnými pranostikami a výroba adventných vencov z prírodných  

            materiálov 

 27.11.  Recyklohry 2021- plnenie nových úloh na tému správneho nakladania 

            s odpadom, triedenia a recyklácie elektroodpadu, výtvarné úlohy a zábavné hry    

            z oblasti triedenia a recyklácie 

 29. 11.   Detský čin roka – zapojili sme sa do 21. ročníka projektu prostredníctvom     

             internetového hlasovania 

DECEMBER 

 01. 12. 2021 – 17. 12. 2021 - Mimoriadne prerušenie školského vyučovania z dôvodu 

COVID - 19.  / Sladkosti na sviatok Mikuláša od pani starostky obce / 

 



JANUÁR 

18. 01.  Spolu múdrejší 3 – doučovanie na skvalitnenie vedomosti a zručnosti žiakov 

 27. 01.    Deň obetí holokaustu a rasového násilia – pamätný deň, kedy sme si pripome-

nuli a uctili obete holokaustu, ako aj zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanli-

vosti, xenofóbie a akejkoľvek forme útlaku a diskriminácie 

FEBRUÁR 

 01. 02. Výroba karnevalových masiek a ich prezentácia – netradičná spomienka na kar-

neval vďaka „covidovému obdobiu“ 

 03. 02. Fašiangové posedenie 2022 – tvorivé dielne žiakov 5., 8. a 9. ročníka spojené 

s fašiangovým hodovaním, pečenie fašiangových šišiek. 

MAREC 

 17. 03.   Marec – mesiac knihy- štafetové čítanie na hodinách Slovenského jazyka 

a literatúry, aktivity zamerané na podporu čítania a budovania čitateľskej gramotnosti 

 18. 03. Profesionálna orientácia žiakov – prezentácia Spojenej školy v Spišskej Novej 

Vsi a študijných odborov, v ktorých sa žiaci pripravujú na budúce povolanie  

v trojročnom štúdiu, ktoré končí získaním výučného listu 

 22. 03.    Svetový deň vody – interaktívna prednáška, vedomostné a výtvarné aktivity 

s danou tematikou 

APRÍL 

 07. 04.  Svetový deň zdravia – pohybové aktivity zamerané na propagovanie fyzickej, 

duševnej a emocionálnej pohody 

 11. 04.  Medzinárodný deň Rómov – prezentácia, tvorivé súťaže a aktivity o živote, kul-

túre, zvykoch a tradíciách Rómov 

 22. 04. Deň Zeme – ekologické a environmentálne aktivity spojené s návštevou včelína 

„Včely Raja“ 

 28. 04. Deň narcisov – beseda na civilizačné ochorenie 

 29. 04. Spievanky, spievanky – školské kolo v speve ľudových piesn 

MÁJ 

 05. 05. Spievanky, spievanky – krajské kolo v speve ľudových piesní.  

                                                 Róbert Brezina 2. r. – 3. miesto 



 08. 05. Deň matiek – prezentácia a beseda, tvorivé aktivity ako poďakovanie pre svoje 

mamičky 

 Gaňova Tarnava 2021/2022 – školské kolo v prednese poézia a prózy 

 Spišský Jeruzalem mojimi očami – výtvarná súťaž 

 Vojaci očami detí – XXI. ročník výtvarnej súťaže 

 Moje ľudské práva – 10. ročník výtvarnej súťaže 

 Celoslovenský  XXII. výtvarný salón znevýhodnených detí 2022 

JÚN 

 01. 06. MDD – zábavné a športové aktivity odmenené sladkosťami od pani starostky  

 08. 06. Gaňova Tarnava – 15. ročník krajskej súťaže v prednese poézie a prózy v SNV 

                                          II. kategória 2. miesto Dominika Tišerová 6. ročník 

 22. 06. didaktické hry – 1. – 4. ročník 

           účelové cvičenie – 5. – 9. ročník – obsah bol zameraný na témy: 

- Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 

- orientovanie sa v neznámom prostredí, 

- dopravná výchova a bezpečné správanie sa, 

- poskytovanie prvej predlekárskej pomoci, 

- pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody. 

Po nástupe do škôl sa naďalej dodržiavali prísne protipandemické opatrenia a z tohto dôvodu 

nebolo možné uskutočniť všetky naplánované školské akcie i prezentácie školy na verejnosti. 

h) informácie o projektoch: 

-  environmentálny projekt RECYKLOHRY: Ide o recyklačný program (nakladanie, triedenie, 

recyklácia odpadu).  Škola sa zapojila zberovými aktivitami (zber elektroodpadu, zber batérií, 

zber tonerov).  

ENVIRÓZA – je program vo forme outdoorovej hry (cieľom je získavať a šíriť informácie 

o environmentálnych záťažiach v prostredí okolia). 

- Škola sa hry zúčastňuje v troch krokoch: žiaci počas hry hľadajú a určujú environmentál-

ne záťaže v okolí školy alebo obce, za svoje aktivity, ktoré s učiteľom zverejňujú, zbiera-

jú body, teda skórujú. 

EKOSTOPA – ide o teoretický program na získavanie výpočtov ekologických stôp. 

- Učiteľ so žiakmi pracuje s internetovým kalkulátorom ekologickej stopy. 



- Žiaci s využitím IKT vo vyučovacom procese majú možnosť získať výpočty ekologic-

kých stôp školy, vlastnej domácnosti, jednotlivca. 

ŠKOLY V OUTE - HURÁ VON - je akýmsi pokračovaním projektu Tajný život mesta, v réžii 

Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.  Do projektu sú zapojení dvaja pedagógovia 

za školu. Je zameraný na outdoorovú výučbu, ktorá sa po znovuotvorení škôl stane efektívnym, 

zdravie podporujúcim a zároveň kreatívnym spôsobom vzdelávania žiakov. Hlavným cieľom 

projektu je spopularizovať a rozšíriť kvalitnú výučbu vonku, začleniť výučbu vonku do každo-

denného procesu vzdelávania, posilniť vďaka nej komplexnosť získaných vedomostí a ich me-

dzipredmetové prepojenie. 

SPOLU MÚDREJŠÍ 3 - projekt bol realizovaný z iných zdrojov MŠVVŠ SR. Cieľom je pro-

stredníctvom kvalitného doučovania žiakov zlepšiť ich vedomostí a zručnosti. Projekt sa realizo-

val v priebehu mesiacov január 2022 až jún 2022. Do projektu sa zapojilo 6 kmeňových učite-

ľov, 37 žiakov. Učitelia odučili 240 hod./1200 žiakohodín a rovnaký počet hodín 240 strávili pri 

príprave na doučovanie. Doučovanie sa týkalo slovenského jazyka a matematiky. 

DIGITÁLNE VYBAVENIE – zámerom projektu je zlepšiť technologické vybavenie škôl na 

úroveň spĺňajúcu európske štandardy pre zabezpečenie kvalitného dištančného vzdelávania, ako 

i vylepšenie prezenčnej formy vzdelávania žiakov. 

i) informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou: 

v školskom roku 2021/2022 sa neuskutočnila na škole inšpekčná kontrola 

j) informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy: 

Škola má viac ako 120 rokov a je situovaná v jednej budove. Je majetkom štátu. Vyučovanie 

prebieha v dvojzmennej prevádzke z dôvodu nedostatku priestorov. Disponuje školským dvorom 

a školským pozemkom, ktorý je upravený a oplotený. Na školskom pozemku sme realizovali 

opravu betónovej plochy, ktorá bola nahradená živicovým kobercom. Na živicovo- kamennom 

koberci bol postavený prístrešok. Prístrešok slúži na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu. V prístrešku sa nám darí realizovať výučba vonku, ktorú začleňujeme do každodenného 

procesu vzdelávania, nakoľko je aj škola zapojená do projektu “Školy v oute“.  

Telocvičňu škola nemá k dispozícii. Na vyučovanie telesnej výchovy a športu  sme využívali 

školský dvor, realizovali sme vychádzky a cvičenia v prírode, taktiež multifunkčné obecné 

ihrisko. Nemáme dielne a  kuchynku. Budova školy je vo vyhovujúcom stave po oprave fasády. 

Priestory v interiéri budovy školy sú upravené, vymaľované, vymenené soc. zariadenia pre 

žiakov. Škola má počítačovú učebňu, ktorá je vybavená 6 PC, tlačiareň, nový notebook 

k interaktívnej tabuli. V tomto školskom roku sme zakúpili 8 tabletov z príspevku špecifiká – 

digitálne technológie. V triedach sa nachádzajú 2 interaktívne tabule. Škola disponuje 

množstvom učebných pomôcok, ktoré boli zakúpené na uľahčenie výchovno-vzdelávacieho 



procesu.   

 

k) informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : 

 

 100% kvalifikovanosť zamestnancov, 

 spokojnosť zákonných zástupcov s výchovno -vzdelávacím procesom žiakov, 

 rôznorodá činnosť v oblasti prevencie a ochrany pred zdraviu škodlivými návykovými 

látkami, 

 aktívna účasť na čistení okolia obce, hlavne v NP Slovenský raj,  

 optimálne počty žiakov v triedach umožňujúce realizovať individuálny prístup vo 

vyučovaní žiakov,  

 využívanie výpočtovej techniky so žiakmi vo  výchovno -vzdelávacom procese, 

 všestranná podpora zdravia a vedenie k zdravému životnému štýlu, 

 spolupráca s Komunitným centrom obce, OZ – pestovateľ a chovateľ obce Hrabušice,   

Obecným úradom,  ZŠ s MŠ Hrabušice. 

 

- informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje slabé výsledky : 

 nedostatočné vybavenie školy a hlavne žiakov IKT technikou, z tohto dôvodu sme 

nevedeli zabezpečiť on-line dištančné vzdelávanie počas trvania pandémie COVID – 19, 

 zlepšiť dochádzku žiakov, odstrániť počet  vymeškaných hodín, 

 minimalizovať nevhodné správanie žiakov mimo vyučovania hlavne na autobusových 

zastávkach pri odchode domov zo školy. Naďalej aktívne spolupracovať  s občianskou  

hliadkou obce Hrabušice v čase príchodov a odchodov autobusov, 

 zvýšiť v oblasti profesionálnej orientácie žiakov záujem rodičov o budúce povolanie 

svojich detí, zabezpečiť pravidelnú účasť rodičov na prezentáciách učebných odborov, 

náborov a dní otvorených dverí do OU, 

 zlepšiť komunikáciu s detskou pediatričkou, pozývať ju na rodičovské združenia, besedy 

so žiakmi, 

 krúžková činnosť, zvyšovať záujem u  žiakov o krúžkovú činnosť,   

 

3.a) počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 43  

b) počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku v ktorom sa správa 

vypracúva: 4 

c) počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v OU a PŠ: 0 

d) počet žiakov prijatých na vzdelávanie v OU a PŠ: 0 



e) výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:  

celkový počet žiakov vo variante:  A–34, z toho prospelo 34 žiakov, neprospelo 0  

celkový počet žiakov vo variante:  B – 8, z toho prospelo 8 žiakov, neprospelo 0 

celkový počet žiakov vo variante:  C – 1, z toho prospelo 1 žiak, neprospelo 0 

Prehľad o prospechu žiakov v ťažiskových predmetoch: 

 

I. stupeň 

Predmet I. polrok II. polrok 

Slovenský jazyk 2,85 2,77 

Pracovné vyučovanie 1,77                        1,52 

Matematika 2,62 2,38 

 

 

II. stupeň 

Predmet I. polrok II. polrok 

Slovenský jazyk 2,50 2,47 

Pracovné vyučovanie 1,20 1,16 

Matematika 2,30 2,43 

 

Dochádzka žiakov: 

 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok:  4443, priemer na žiaka: 103, 33 

 z toho neospravedlnených hodín za celý rok : 0, priemer na žiaka: 0 

 

5. a) informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

Údaje o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

Škola bola finančne zabezpečená normatívnym financovaním. 

Učebné pomôcky: I. polrok -  182, 60 €      

II. polrok - 182, 60 € 

Učebné pomôcky boli poskytnuté žiakom v hmotnej núdzi. 

Dopravné:  I. polrok – september 2021 – január 2022: 482, 56 €,   

  II. polrok -  február 2022- jún 2022: 638, 04 €. 

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 . 

 

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

Voľno-časové aktivity so žiakmi v I. polroku so zreteľom na COVID – 19 opatrenia sa 

minimalizovali, uskutočnili sme v prírode „Šarkaniádu.“ V II. polroku sme realizovali 

fašiangové posedenie – pečenie fašiangových šišiek, MDD – opekanie, návšteva včelnice “Včely 

raja.“ 

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

Spolupráca s rodičmi žiakov je na dobrej úrovni. Škola vynakladá úsilie na osvetovú činnosť 

medzi rodičmi prostredníctvom rodičovských združení, komunitného centra, prostredníctvom 

predvolaní na pohovor s vedením školy. Poskytujeme poradenskú činnosť predovšetkým v 

oblasti profesionálnej orientácie žiakov. 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, 

CŠPP Spišská Nová Ves, riaditeľmi ŠZŠ okresu, ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi, OZ Pestovateľ 

a chovateľ obce Hrabušice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabušiciach dňa 29.09. 2022    Mgr. Alenka Mišendová 

riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Špeciálnej základnej školy Hviezdoslavova 164, 

Hrabušice rok 2021/2022 

 

 

Predkladá: Mgr. Alenka Mišendová 

  riaditeľka školy 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 30.09.2022 

 

 

Vyjadrenie rady školy: Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Hviezdoslavova 164, Hrabušice, 

v zmysle ustanovenia §5 ods. 7 písmena f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia zo dňa 10.10.2022 berie na vedomie 

Správu o vychovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 

2021/2022 vrátane jej prílohy. 

 

Prerokované v rade školy dňa  10.10.2022 

 

 

       Mgr. Mária Kohutová 

          predseda rady školy  

 

Stanovisko zriaďovateľa: Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 

    Zádielska 1222/1, 040 33  Košice 

 

 

    Schvaľuje  -  neschvaľuje 

 

 

 

    ………………………….. 

    Ing. Peter Kutrucz, riaditeľ 


