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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 

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

RNDr. Bc. Mária Takáčová - 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 

 

c) informácie o činnosti rady školy:  

Činnosť rady školy vychádzala z dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021, 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 2020/2021 zasadali členovia rady školy 4-krát v súlade s 

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

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 formu 

počas celého obdobia trvania mimoriadnej situácie. 

http://www.szshrabusice.sk/
mailto:speckahrabusice@gmail.com


Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 15. 10. 2020, na ktorom  bolo prijaté uznesenie: 

• Rada školy schvaľuje Plán práce rady školy  pri ŠZŠ Hrabušice na školský rok 

2020/2021 

• Rada školy schvaľuje Štatút rady školy  pri ŠZŠ Hrabušice na obdobie 2020 – 2024. 

• Rada školy berie na vedomie Inovovaný ŠkVP ISCED -1 primárne vzdelávanie,  pre 

žiakov s MP pre 10. ročník variant B, variant C. 

• Rada školy berie na vedomie informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na škole v školskom roku 

2020/2021 bez pripomienok. 

• Rada školy  berie na vedomie Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 bez pripomienok. 

Druhé zasadnutie sa uskutočnilo 18. 12. 2020, na ktorom  bolo prijaté uznesenie: 

• Rada školy schvaľuje: v  čase mimoriadnej situácie je možné zasadnutia RŠ 

organizovať dištančnou formou, v prípade, že sa bude zasadnutie uskutočňovať 

dištančnou formou bude zasadnutie rady školy neverejné.  

Tretie zasadnutie sa uskutočnilo dňa 08. 02. 2021, na ktorom  bolo prijaté uznesenie: 

Rada školy berie na vedomie:  

• Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za 1. polrok školského roka 2020/2021 bez 

pripomienok. 

• Správu o  hospodárení školy za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 bez 

pripomienok. 

 

Dňa 28. 04. 2021 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky 

Špeciálnej základnej školy Hviezdoslavova 164, Hrabušice.  Okresný úrad Košice ako 

zriaďovateľ Špeciálnej základnej školy Hviezdoslavova 164, Hrabušice, v zastúpení Mgr. 

Martinom Semanom , prednostom Okresného úradu Košice, vyhlásil dňa 15. 03. 2021 podľa 

ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlásil výberové konanie na obsadenie 

funkcie riaditeľa/-ky Špeciálnej základnej školy Hviezdoslavova 164, Hrabušice. Oznam o 



vyhlásení výberového konania bol zverejnený na webe zriaďovateľa, na webe školy a v 

zborovni na nástenke školy. Výberového konania sa zúčastnila/ li uchádzači: 

1. Mgr. Alenka Mišendová, Strojnícka 2674/3, 052 01  Spišská Nová Ves 

UZNESENIE RADY ŠKOLY VO VECI VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE 

FUNKCIE RIADITEĽA/-KY ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY HVIEZDOSLAVOVA 

164, HRABUŠICE 

• Rada školy berie na vedomie výsledky výberového konania. 

• Rada školy konštatuje, že výberové konanie prebehlo podľa prijatých kritérií 

a pravidiel a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

• V zmysle § 4 ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov rada školy na základe výsledkov 

výberového konania navrhuje zriaďovateľovi školy Okresnému úradu Košice 

kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa Špeciálnej základnej školy 

Hviezdoslavova 164. Hrabušice, Alenku Mišendovú. 

• Rada školy ukladá predsedníčke RŠ písomne oznámiť výsledok  výberového 

konania  uchádzačke v termíne do 10 dní od ukončenia výberového konania. 

• Rada školy ukladá predsedníčke RŠ predložiť písomný návrh kandidáta na 

vymenovanie do funkcie riaditeľa Špeciálnej základnej školy Hviezdoslavova 

164, Hrabušice zriaďovateľovi školy – Okresnému úradu Košice, Komenského 

52, Košice bezodkladne. 

Po ukončení výberového konania sa uskutočnilo riadne zasadnutie RŠ na ktorom bolo 

prijaté uznesenie: 

Rada školy berie na vedomie: 

• Informáciu o zapojení školy do  projektov v šk. roku 2020/2021bez pripomienok 

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

pripomienok 

 

 

 



d)  počet všetkých žiakov ŠZŠ: 38, z toho v príprav. roč.: 0 , v 2.-4. roč.: 4, v 5.-9. roč.: 34 

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

fyzický stav: 7, prepočítaný stav:  4,6    

- 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.  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. 

✓ 14.09.    „Výstava ovocia a zeleniny“ -  spojená  s výstavou ručných prác a retro hra-

čiek, na ktorej sa naši žiaci prezentovali svojimi výtvarnými prácami s touto tematikou 

✓ 24.09.   „Ocenenie za spoluprácu“ – symbolické poďakovanie za spoluprácu, podporu 

a pomoc pri činnosti združenia „Pestovateľ a chovateľ“ v obci v roku 2020            

OKTÓBER 

✓ 01.10.  „Medzinárodný deň starších“ – beseda zameraná na postavenie a problémy 

staršej generácie v spoločnosti                                                       

✓ 05.10.  „Spolu dokážeme zastaviť šikanu“ – prednáška zameraná na problematiku ši-

kanovania v školskom prostredí a na prevenciu šikany s cieľom vytvárať zdravé pro-

stredie pre žiakov v školských zariadeniach        

✓ 21.10.  „Jablko – zabudnutý zázrak“ – prezentácia spojená s ochutnávkou jabĺk 

a vypočutie rozhlasovej relácie Rádia Slovensko o slovenských odrodách jabĺk           



✓ Výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému 

„Ako som vnímal mojimi očami, využíval čas a pomáhal počas pandémie. Ako by 

som pred ňou vedel chrániť školu, rodinu a kamarátov.“                                     

NOVEMBER 

✓ 19.11.   „Ochráňme deti pred násilím“ – v rámci zvyšovania informovanosti 

o prejavoch násilia páchaného na deťoch sme si tento Mesiac prevencie násilia pripo-

menuli informačnými a vzdelávacími videami zo série Záchranárik s touto tématikou 

✓ 25.11.   Detský čin roka – zapojili sme sa do 20. ročníka projektu prostredníctvom in-

ternetového hlasovania 

DECEMBER 

✓ 01.12.  „Červené stužky proti AIDS“ – prednáška spojená s odborným videom na zvý-

šenie informovanosti  o AIDS/HIV 

✓ 06.12.      Mikuláš – Mikulášsky program so sladkou odmenou od p. starostky obce 

MAREC 

✓ 22.03.    Svetový deň vody – beseda spojená s prezentáciou a kvízom 

✓ 31.03.   Marec – mesiac knihy - štafetové čítanie na hodinách Slovenského jazyka a li-

teratúry  

APRÍL 

✓ 08.04.  Medzinárodný deň Rómov - prezentácia 

✓ 22.04. Deň Zeme – aktivity, ktoré boli súčasťou projektu Recyklohry, kdehlavnou akti-

vitou bola rekultivácia školského pozemku, obnova hriadok a zber odpadu v okolí ško-

ly. 

MÁJ 

✓ 03.05. Čo s klimatickou krízou – sadenie stromčekov a živého plota na školskom po-

zemku 

✓ 09.05. Deň matiek – vlastnoručne zhotovené výrobky pre svoje mamičky 

✓ 18.05. Medzinárodný deň mlieka – beseda spojená s ochutnávkou mlieka 

✓ 20.05. Školské kolo v prednese poézie a prózy Gaňova Tarnava 



JÚN 

✓ 01.06. MDD – zábavné podujatie 

✓ 05.06. Deň životného prostredia – prezentácia o živote včiel a o poznaní drevín  

- exkurzia včelnice „Včely v Raji“ 

Na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR s účinnosťou od 26.10.2020 do 13.11.2020 a od 

11.01.2021 do 19.02.2021 sa mimoriadne prerušilo školské vyučovanie v školách pre 2. vlnu  

pandémie na Slovensku. 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),V súvislosti s mimoriadnou situáciou, vyhlásenou kvôli ochoreniu 

COVID-19, sa niektoré aktivity presúvajú do ďalšieho obdobia. 

- hudobný  projekt PRÍBEH HUDBY 3: Sledovanie online vysielania koncertu 

prostredníctvom interaktívnej tabule. 

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

o environmentálnych záťažiach v prostredí okolia) 

- EKOLOGICKÁ STOPA – ide o teoretický program na získavanie výpočtov ekologických 

stôp (školy, domácnosti, jednotlivca) s využitím IKT, 

- Počas mimoriadnej situácie sa koordinátor za školu zapojil do zberu odpadu vo vlast-

nom okolí (vyzbieral 3 nádoby s rôznym odpadom). 

 

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

v školskom roku 2020/2021 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. Okolo 



živicového koberca sme vysadili živý plot. 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 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  neospravedlnených 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: 38  

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

vypracúva: 0 

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–28, z toho prospelo 25 žiakov, neprospeli 3 žiaci 

celkový počet žiakov vo variante:  B – 10, z toho prospelo 10 žiakov, neprospelo 0 

 

Prehľad o prospechu žiakov v ťažiskových predmetoch: 

 

I. stupeň 

Predmet I. polrok II. polrok 

Slovenský jazyk 2,75 2,75 

Pracovné vyučovanie 1,25 1,25 

Matematika 2,75 2,75 

 

 

II. stupeň 

Predmet I. polrok II. polrok 

Slovenský jazyk 2,42 2,85 

Pracovné vyučovanie 1,42 1,47 

Matematika 2,21 2,74 

 

Dochádzka žiakov: 

• počet vymeškaných hodín spolu za celý rok:  4379, priemer na žiaka: 116, 77 

• z toho neospravedlnených hodín za celý rok :  197, priemer na žiaka: 5, 25 

 

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 -  265, 60 €      

II. polrok - 182, 60 € 

Učebné pomôcky boli poskytnuté žiakom v hmotnej núdzi. 

Dopravné:  I. polrok – september 2020 – január 2021 - 384, 80 €,   

  II. polrok -  február 2021- jún 2021 - 320, 84 €. 

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: 

So zreteľom na COVID – 19 opatrenia sa minimalizovali voľnočasové aktivity so žiakmi. 

 

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

Spolupráca s rodičmi žiakov je na dobrej úrovni, hlavne v čase dištančného vzdelávania. 

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. 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 11. 10. 2021    Mgr. Alenka Mišendová 

riaditeľka školy 

 

 

 

 

 



Príloha 

 

Špeciálna základná škola, Hviezdoslavova 164, 053 15  Hrabušice 

 

 
 

 
Názov: 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2020/2021 
 

 

 

 
Prerokovaná v Pedagogickej rade dňa:   30. 08. 2021 

 

Prijaté uznesenia: 

 

Pedagogická rada berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2020/2021 bez pripomienok. 

 

 
Riaditeľ školy:  Mgr. Alenka Mišendová   ............................................ 

 

 

 

 
Predložená na vyjadrenie v Rade školy dňa:   11. 10. 2021 
 

Prijaté uznesenia: 

 

Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2020/2021 bez pripomienok. 

 

 
Predseda Rady školy:  Mgr. Mária Kohutová    .............................................

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


