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Vedúci zamestnanci školy s určením funkcie:  

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

Titul, meno a priezvisko:  zástupca riaditeľa – nie je  

 

Rada školy – základné údaje (dátum vzniku, počet členov, mená členov) 13.4.2016, počet členov-

9, ukončenie funkčného obdobia dňa 13.04.2020.  

 

  Mgr. Mária Kohutová - predseda  rady školy 

  Mgr. Ľubomíra Grečková 

  Ing. Renáta Dulovičová 

  Agnesa Tancošová 

  Andrea Kroščenová 

  Jaroslav Tišer 

  Ing. Jozef Javorka CSc. 

  PhDr. Helena Mochnáčová 

  Ing. Peter Dzurenda     

 

1. Štatistické údaje o špeciálnej základnej škole k 30.6.2019 

 

 počet všetkých tried ŠZŠ spolu: 7     

z toho v príprav. roč.: 0, v 1.-4. roč.: 2, v 5.-9. roč.: 5      

                                                                                                                             

 počet všetkých ţiakov ŠZŠ: 52 

     z toho v príprav. roč.: 0 , v 1.-4. roč.: 10, v 5.-9. roč.: 42 

 

 počet oddelení ŠKD : 0, v nich počet ţiakov : 0  

 počet ţiakov v jednotlivých variantoch:  A – 42      B - 10    C - 0 

http://www.szshrabusice.sk/


 

 z celkového počtu ţiakov - ţiaci s viacnásobným postihnutím: 4 

 z celkového počtu ţiakov - ţiaci - autisti: 0   

 počet ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:  52 

 počet rómskych ţiakov:  52 

 počet rómskych ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:  52 

 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok:  8167, priemer na ţiaka: 194,45 

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

 počet zníţených známok zo správania 2.stupňa: 0,  3.stupňa : 0,   4.stupňa : 0  

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 0, pochvala riaditeľom školy:0,pochvala tr. 

učiteľom: 9 

 počet prospievajúcich ţiakov spolu: 52, neprospievajúcich spolu:  0 

 počet neklasifikovaných ţiakov spolu : 0 

 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy: fyzický stav: 8, prepočítaný stav: 6, 5 

 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 1,70 1,70 

Pracovné vyučovanie 1,00 1,00 

Matematika 1,60 1,80 

 

 

II. stupeň 

Predmet I. polrok II. polrok 

Slovenský jazyk 2,12 1,98 

Pracovné vyučovanie 1,09 1,14 

Matematika 2,09 2,05 

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6. 2019: 

 počet ţiakov 9. ročníka:  11 

 počet ţiakov prijatých na OU: 5, na PŠ : 0 

 počet neumiestnených ţiakov 9. ročníka ŠZŠ: 6, končiacich v niţších ročníkoch : 3 

 



 

 

2. Údaje o zaradených pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho vzdelávania 

      adaptačné vzdelávanie: 0   aktualizačné vzdelávanie: 5       inovačné vzdelávanie: 0     

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

      funkčné inovačné vzdelávanie: 0  atestačné vzdelávanie:1 

 

3.  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 0  

 

Medodický deň sa uskutočnil dňa 15. 05. 2019,  na ktorom sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci 

špeciálnych základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice-odboru 

školstva : ŠZŠ, Hviezdoslavova 164, Hrabušice a ŠZŠ Vtáčkovce.  

Téma metodického dňa: 

Quest (Hľadačka) - všeobecne, tvorba questu( hľadačky ), predstavenie mobilnej aplikácie 

Pl@ntNet a jej moţnosti vyuţitia v prírodovedných predmetoch vlastivedy, biológie a geografie a 

s tým spojené prierezové témy- Pohyb a pobyt v prírode a jeho ochrana, Environmentálna 

výchova, Ochrana ţivota a zdravia, Regionálna výchova. 

Obsahová náplň MD: 

Prezentácia, úvodné informácie a pokyny pre zúčastnených, oboznámenie sa s programom, trasou 

a jednotlivými časťami metodického dňa. 

1. Téma: Mobilná aplikácia  Pl@ntNet 

Oboznámenie účastníkov s mobilnou aplikáciou  Pl@ntNet.Teoretické informácie a poznatky o 

aplikácii. Inovatívny spôsob poznávania rastlín pomocou aplikácie Pl@ntNet a jej moţnosti 

vyuţitia v prírodovedných predmetoch v ŠZŠ so ţiakmi s mentálnym postihnutím. 

2. Téma : Quest, questing, tvorba questu 

Teoretické poznatky o questingu, postup pri tvorbe questu. Predstavenie účastníkom vytvorený 

quest, (hľadačka ) s názvom ,, Poznávacia cesta s Gaštankom a Gaštankou“ zameraný na 

biodiverzitu a kultúrne  pamiatky obce Hrabušice. 

3. Téma: Hľadačka 

,, Poznávacia cesta s Gaštankom a Gaštankou“ v teréne. Praktická ukáţka Questu v teréne. 

 

4. Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti : 

 Kultúrny program, fašiangové vystúpenie pre seniorov. 

 Výtvarné práce ţiakov pre obyvateľov obce – Ovocie a zelenina.  

mailto:Pl@ntNet
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 Prehľad o súťaţiach: 

GaňovaTarnava, krajské kolo 10.4.2019: 

    2. miesto      I. kategória:  1 

  3. miesto     III. kategória: 1 

 

 Spevácka súťaţ, krajské kolo v ľudovom speve ţiakov so zdravotným znevýhodnením 

„Spievanky 2019“:   3. miesto     I. kategória:   1 

 

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:  

Mimoškolská činnosť – výtvarné súťaţe, súťaţe v speve, prednes poézie a prózy. 

 

Termín, akcia: 

 

September 

 07.09. -    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. 

 10.09.    Deň obetí holokaustu a rasového násilia – pamätný deň, kedy sme si pripomenuli 

a uctili obete holokaustu, ako aj zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, 

xenofóbie a akejkoľvek forme útlaku a diskriminácie 

 25.09.    Výstava ovocia a  zeleniny, na ktorej sa naši ţiaci prezentovali svojimi 

výtvarnými prácami s touto tematikou 

 25.09.   Medzinárodný deň školských kniţníc – zábavná forma práce s knihou s cieľom 

podporiť u ţiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školským kniţniciam a k čítaniu 

 27.09.  „Prevencia fajčenia“ – beseda s koordinátorkou drogových závislostí bola 

zameraná na prevenciu, zvýšenú informovanosť o cigaretách a ich negatívnom vplyve na 

ľudský organizmus. Cieľom bolo presvedčiť ţiakov, aby sa tejto drogy vzdali a spoločne 

vyvinuli úsilie v boji proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti. 

Október 

 18.10.   Osmijankova literárna záhrada – 15. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaţe 

„Čítame s Osmijankom“, ktorej cieľom je priviesť ţiakov k čítaniu detskej literatúry, 

rozvíjať predstavivosť, slovnú zásobu a vypestovať v deťoch návyk čítať vo voľnom čase 

 20.10.   „Nebuď otrok drog“ – prostredníctvom kvízu sme sa zapojili  do V. ročníka 

projektu o drogách, kde sa ţiaci oboznámili s rizikami spätými s uţívaním drog 



 

 26.10. Príbeh hudby: „Na počiatku bola nota“ – výnimočný výchovný koncert v priamom 

prenose – koncert nás hravou formou previedol dejinami hudby od najstarších čias aţ po 

hudbu 21. storočia 

 

November 

 08.11.   Šarkaniáda – ţiaci  si vlastnoručne vyrobené šarkany vyskúšali v prírode 

 22.11.   Detský čin roka – zapojili sme sa do 18. ročníka projektu prostredníctvom 

internetového hlasovania 

 

December 

súťaţ „ O najkrajšiu vianočnú pohľadnicu“ – ţiaci vytvorili vlastné vianočné pozdravy, 

ktorými mohli potešiť svojich blízkych 

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

 21.12.    Vianočné posedenie pri stromčeku 

 21.12.    divadelné predstavenie „Vianočná rozprávka“ – veselý rozprávkový príbeh 

s pesničkami  v podaní hercov z divadla Portál z Prešova 

Január 

 15.1.     „Kým začneš“ – prednáška s Ing. Zuzanou Šutou pre ţiakov 8. a 9. ročníka 

o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji 

 17.01. – Zimné radovánky – ţiaci 3. a 6. ročníka vyrazili do krásnej zimnej nádhery, aby 

si spoločne uţívali snehovú nádielku. Radosť zo snehu vyjadrili stavaním snehuliaka 

a tradičnou guľovačkou. 

  23.01. „Ţeny a profesie v modernom svete“ – 1. ročník výtvarnej súťaţe vyhlásenej 

organizáciou IDEA 

 24.1.    OU internátne Poprad – prezentácia školy a študijných odborov, v ktorých sa ţiaci 

pripravujú na budúce povolanie v 3 – ročnom štúdiu, ktoré končí získaním výučného listu 

Február 

 27.02.„Šikanovanie v školskom prostredí a jeho trestno – právne hľadisko“ – prednáška 

pre ţiakov 7. a 9. ročníka s príslušníkom PZ v SNV  

 Fašiangová zábava – v náväznosti na tradičnú ľudovú kultúru sa realizoval veselý 

fašiangový týţdeň 

 „Súťaţ o najkrajšiu fašiangovú škrabošku“ – výtvarná súťaţ vyhlásená ŠZŠ v Jelšave, kde 

ţiačka  3. ročníka získala 3. miesto  

 



 

Marec 

 13.03. Deň otvorených dverí v SNV – prezentácia školy a učebných odborov v Spojenej 

škole v Sp. Novej Vsi 

 13.03. Týţdeň slovenských kniţníc – ţiaci 8. a 9. ročníka navštívili okresnú kniţnicu 

v SNV 

 22.03. Svetový deň vody - prednáška o tom, aká je voda mimoriadne dôleţitá pre 

zachovanie ŢP i pre rozvoj ľudskej spoločnosti, spojená s ukáţkou dokumentárneho filmu 

z Afriky 

 „Celoslovenský XIX. výtvarný salón znevýhodnených detí 2019“ na tému“ Všetko čo 

mám rád“ vyhlásený Spojenou školou Vrbové, kde ţiak 7. B triedy získal cenu detskej 

poroty 

Apríl 

 08.04. Deň Rómov – aktivity, kde sa ţiaci bliţšie zoznámili s rómskou kultúrou 

 05.04. GaňovaTarnava - školské kolo v prednese poézie a prózy 

 10.04. GaňovaTarnava 2019 – XIV. ročník krajskej súťaţnej prehliadky v prednese 

poézia a prózy Košického kraja. V  I. kat. získala ţiačka 3. ročníka  2. miesto (poézia) a v 

III. kat. ţiačka 7. ročníka získala 3. miesto (próza) 

 11.04. „Spievanky“ – krajská súťaţ v ľudovom speve v Spojenej škole internátnej vo 

Spišských Vlachoch, kde ţiak 5.r. získal v I. kat. 3. miesto 

 Deň Zeme – ekologicky zameraná akcia 

Máj 

 04.05. „Deň sv. Floriána – patróna hasičov“ – návšteva Dobrovoľného hasičského zboru 

v Hrabušiciach, spojená s prednáškou a ukáţkou hasičskej techniky 

 12.05. Deň matiek – kultúrny program ako poďakovanie k tomuto sviatku 

 15.05. Metodický deň v Hrabušiciach – prezentácia projektu „Tajný ţivot mesta“, kde 

hosťom bola ŠZŠ Vtáčkovce 

 30.05. divadelné predstavenie „Zlaté kura“ v podaní hercov z divadla Jonáša Záborského 

v  Prešove pri príleţitosti MDD 

Jún 

 11.06. -    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. 

 12.06. „Typy rodičovstva a ich dôsledky“ – prednáška pre učiteľov ŠZŠ v rámci 

psychosociálneho tréningu o výchovných postupoch a štýloch výchovy, ktoré môţu 

naučiť deti ako sa stať zodpovednými dospelými. 

 Školský výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi - ţiaci 3. a 6. ročníka 

Počet záujmových útvarov v rámci vzdelávacích poukazov: 0, počet ţiakov v nich: 0  

 

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

  

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

oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umoţniť im osobnú skúsenosť so spätným 

odberom pouţitých drobných elektrozariadení a batérií. 

 Celoročný projekt - Osmijankova literárna záhrada – 15. ročník celoslovenskej čitateľskej 

súťaţe „Čítame s Osmijankom“, ktorej cieľom bolo priviesť ţiakov k čítaniu detskej 

literatúry, rozvíjať predstavivosť, slovnú zásobu a vypestovať v deťoch návyk čítať vo 

voľnom čase.   

 „Nebuď otrok drog“ – prostredníctvom kvízu sme sa zapojili  do V. ročníka projektu 

o drogách, kde sa ţiaci oboznámili s rizikami spätými s uţívaním drog. 

  Príbeh hudby: „Na počiatku bola nota“ – výnimočný výchovný koncert v priamom 

prenose – koncert nás hravou formou previedol dejinami hudby od najstarších čias aţ po 

hudbu 21. storočia. 

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

vydaných rozhodnutí o: 

 prijatí ţiaka do školy: 14 

 oslobodení ţiaka od povinnosti dochádzať do školy : 0 

 oslobodení ţiaka od vzdelávaní sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch : 1 

 povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky : 0 

 uloţení výchovných opatrení : 0 

 povolení vykonať komisionálnu skúšku : 0 

 povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý 

nie je ţiakom školy : 0 

 určení príspevku zákonného zástupcu ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť       

poskytovanú ţiakovi 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 škola nemá  k 

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

výchovy sme vyuţívali školský dvor, realizovali sme vychádzky a cvičenia v prírode, taktieţ 

multifunkčné obecné ihrisko. Nemáme dielne a  kuchynku. Počítačovú učebňu pre ţiakov sme 



 

vybavili novým nábytkom. Škola má viac ako 120 rokov. V školskom roku prebehla oprava 

interiéru a exteriéru a to výmena podlahovej krytiny v zborovni a oprava schodov pred hlavným 

vchodom do budovy školy. Pokračovali sme v úpravách šk. dvora, zrezali sme dva staré smreky, 

ktoré ohrozovali majetok susedného rodinného domu, školy a bezpečnosť ţiakov. Vysadili sa 

nové stromčeky. Úspešne separujeme odpad. Zakúpili sme nádobu na plastový odpad. Od obce 

sme získali nádobu na bioodpad. Triedime papier. Ţiaci si postupne na túto aktivitu zvykajú.  

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

moţnosti mimoškolských aktivít značne obmedzené.  

 

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

 

   Údaje o dotáciách zo štátneho rozpočtu na ţiakov: 

   Škola bola finančne zabezpečená normatívnym financovaním. 

   Učebné pomôcky:    I. polrok:  863,20 €       

II. polrok – 863,20 € 

   Dopravné:   I. polrok:  september–január 2019  – 648,96 €,   

  II. polrok: február - jún 2019 – 640,64 €. 

 

      Údaje o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

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

 

 škola ţiadnymi 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 ţiaden krúţok z dôvodu dvojzmennej prevádzky. 

 

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

ich využitia: 

 

 neboli získané ţiadne  finančné prostriedky . 

 

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

plnenia:      

Škola si pre školský rok 2018/2019 vytýčila tieto priority: 

1.  Zapájať deti do súťaţí škôl organizovaných v regióne. 

2.  Zníţiť počet vymeškaných ospravedlnených hodín.     

3.  Zabezpečiť finančné prostriedky na úpravu interiéru, exteriéru. 

            4.  Rozvíjať čitateľskú gramotnosť ţiakov.  



 

 

Vyhodnotenie stanovených cieľov: 

 

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

zapojenie detí do súťaţe prednesu poézie a prózy, spevu a výtvarných súťaţí, kde 

dosahujú niekoľko rokov veľmi dobré umiestnenia.  

 Bod č. 2 zníţil sa počet vymeškaných ospravedlnených vyučovacích hodín.  

 Bod č. 3 v úprave interiéru sa pokračovalo v ďalších prácach a opravách ( zborovňa - 

podlahová krytina, vonkajšie schody pred hlavným vchodom do budovy školy). 

Svojpomocne sme pokračovali v úpravách školského dvora, vysadili sme stromčeky  

a kvety, zriadili zeleninové hriadky 

 Bod č. 4 zapojili sme sa do celoročného projektu Osmijankova literárna záhrada. 

 

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, ţiaci sa 

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

výtvarných a recitačných súťaţí. Škola dosahuje dobré výsledky v počte 

neospravedlnených hodín na ţiaka.  

 spolupráca so ZŠ s MŠ Hrabušice, s Obecným úradom a Komunitným centrom obci je na 

dobrej úrovni. 

           

 

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

návrhov opatrení: 

 

 Zvýšiť úroveň hygienických návykov ţiakov   

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 zdruţeniach, 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 oprave tried výrazne zlepšili. 

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

hygienických návykov ţiakov pravidelne zabezpečujeme v priestoroch sociálnych zariadení 

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



 

Opravou fasády budovy školy a úpravou školského pozemku sme prispeli k estetizácii a 

skrášleniu obce.  

 

Voľno-časové aktivity: 

  

So zreteľom na nedostatok učební sa tieto aktivity minimalizujú len na doučovanie 

ţiakov, vyučovanie náboţenskej výchovy, prípravu ţiakov na súťaţe, vychádzky do prírody, 

besedy, návštevy kultúrnych podujatí.. 

 

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom: 

 

Spolupráca s rodičmi ţiakov je na dobrej úrovni. Rodičia reagujú na predvolania 

a pohovory s triednym učiteľom, výchovným poradcom a riaditeľom školy. Rodičia pomohli pri 

odstránení havarijného stavu (upchatej kanalizácie) a pri úpravách školského pozemku, po pílení 

smrekov. 

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 ţiakov.  

 

  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, OZ Pestovateľ a chovateľ obce Hrabušice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrabušiciach dňa 27.09.2019    Mgr. Alenka Mišendová 

riaditeľka školy 
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Názov: 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2018/2019 
 

 

 

 
Prerokovaná v Pedagogickej rade dňa:   27.09.2019 

 

Prijaté uznesenia: 

 

Uznesenie č.7/2019 Pedagogická rada berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 bez pripomienok. 

 

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

 

 

 

 
Predložená na vyjadrenie v Rade školy dňa:   30.09.2019 
 

Prijaté uznesenia: 

 

Uznesenie č. 11/2019 Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 bez pripomienok. 

 

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


