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Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti 

Špeciálnej základnej školy , Školská 478 , 086 33 Zborov,  za školský rok 

2014/2015 

 

I. Úvod 

 

a) Základné identifikačné údaje o škole: 

 

1. Názov školy: Špeciálna základná škola 

2. Adresa školy: Školská 478, 086 33 Zborov 

3. Telefónne čísla: 054/4798312, 0949 499 000 

4. Internetová adresa: www.szszborov.edupage.org        e-mailová adresa: szszborov@gmail.com         

5. Zriaďovateľ: Okresný úrad Prešov, odbor školstva, Tarasa  Ševčenka  11, 080 01 Prešov 

 

b) Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko    Funkcia 

Mgr. Jana Lukáčová    riaditeľka školy 

Ing. Slavka Čupová    zástupkyňa riaditeľky školy 

 

 

Údaje o rade školy 

 

Rada školy pri ŠZŠ Zborov bola ustanovená v zmysle § 24 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. Funkčné obdobie začalo dňom 23.03.2012 na obdobie 4. rokov 

 

Členovia rady školy: 

  

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný/ za 

1 Ing. Ľudmila Gutterová predseda  pedagogický zamestnanec 

2 Olina Šellongová  člen nepedagogický zamestnanec 

3 Mgr. Mária Halecká člen delegovaný za zriaďovateľa 

4 Ľudmila Longauerová člen delegovaný za zriaďovateľa 

5 Mgr. Vladimír Wittner člen delegovaný za zriaďovateľa 

6 Jana Kalejová  člen za rodičov 

7 Július Miko člen za rodičov 

 

http://www.szszborov.edupage.org/
mailto:szszborov@gmail.com
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015 

 

Rada škola  v tomto roku pracovala  podľa vypracovaného  a schváleného plánu. Stretnutie RŠ sa 

uskutočnilo 3-krát. Na týchto zasadnutiach prerokovala  návrh na organizáciu školy v školskom roku 

2015/2016, schválila plán zasadnutí RŠ, brala na vedomie plán práce školy, Správu o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch za predchádzajúci školský rok, návrh rozpočtu na kalendárny rok 2015, 

výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci rok. RŠ prijala informáciu o zmene počtu AU, o počte 

a začlenení končiacich žiakov, o práci na dohodu na vyučovanie logopédie. V rôznom  sa RŠ 

zaoberala zhoršeným správaním žiakov, poklesom záujmu žiakov o vzdelávanie, zvýšeným záujmom 

o záujmovú činnosť, zvýšenou chorobnosťou žiakov (opakované prerušenie vyučovania z dôvodu 

chrípkového ochorenia). 

 

Poradný orgán riaditeľky školy 

 

Údaje o metodickom útvare  - poradný orgán riaditeľky školy: 

 

 Činnosť MÚ schválili členovia v pláne  na zasadnutí  dňa 28.8.2014. Vytýčené úlohy boli 

splnené.  

Stretnutia sa konali 4-krát ročne. Na svojom prvom zasadnutí v auguste zhodnotili piaty rok 

reformy pre 10. ročník B a C variantu. Tieto plány boli schválené členmi MÚ. Do ŠKvP  a TVVP bola 

na základe ,,Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠKvP“, zapracovaná 

daná problematika ako prierezová téma. Členovia MÚ sa oboznámili s POP MŠVVaŠ  na školský rok 

2014/2015, prerokovali a schválili Plán práce MÚ, aktualizovali tematické plány , vypracovali 

individuálne vzdelávacie programy. Priebežne riešili úlohy a problémy, ktoré sa vyskytli na 

vyučovacích hodinách. Oboznamovali sa s aktuálnymi informáciami z internetových stránok 

(www.minedu, www.statpedu.sk) a z periodík (Efeta, Naša škola, Právny kuriér, Manažment školy). 

Vymenili si skúsenosti v oblasti IKT. MÚ organizoval súťaže v spolupráci s vedením školy, podieľali 

sa aj na  mimoškolských podujatiach pre žiakov aj pre zamestnancov školy. V priebehu celého 

školského roka bola činnosť zameraná na skvalitnenie pedagogickej práce, vzájomnej metodickej 

pomoci , výmenu pedagogických skúsenosti, riešenie problémov a tvorbu vzdelávacích programov. 

Cieľom činnosti metodického útvaru je realizácia účasti pedagogických zamestnancov na 

upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľa, 

zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy. 

Členenie metodického orgánu: 

Metodický 

orgán 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety 

Meno 

vedúceho 
Členovia 

Metodický 

útvar 

Všetky oblasti  

1. - 10. roč. 

Všetky predmety 

1. -10.roč. 

Ľ. Gutterová J. Lukáčová, S. Čupová,            

L. Čajková, M. Fellegiová,  

Ľ. Gutterová, K. Jurčišinová, 

M. Marcinová, M. Štefančíková,  

M. Bujdová, M. Viskupová, 

M. Šurkalová, M. Šoltis  

Činnosť MÚ je kontrolovaná a overovaná vedením školy. 

 

 

 

http://www.minedu/
http://www.statpedu.sk/
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Pedagogická rada:  

Členmi sú všetci pedagogickí a výchovní pracovníci školy. PR je poradným orgánom 

riaditeľky školy, pri svojom rokovaní sa riadi plánom činnosti, ktorý je súčasťou pracovného plánu 

školy. Pedagogická rada sa riadi kompetenciami vymedzenými zákonmi, vyhláškami a smernicami 

MŠ SR, organizačným poriadkom, vnútorným poriadkom, ktoré vydáva riaditeľ školy. Pedagogickú 

radu zvoláva riaditeľka školy. V prípade potreby zvoláva mimoriadnu PR, riadi jej rokovanie a 

zodpovedá v plnej miere za jej činnosť a prijaté opatrenia. 

Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2014/2015 dvanásť-krát. Zasadnutia boli 

zamerané na štvrťročné hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov, čerpanie a hospodárenie 

s rozpočtom školy, činnosť záujmových útvarov a ŠKD, návrhy a prerokovanie  kontinuálneho 

vzdelávania zamestnancov školy, dodržiavanie školského poriadku, prevádzkového a pracovného 

poriadku, prerokovanie správy  o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za predchádzajúci školský rok, 

tvorbu a čerpanie SF na rok 2015, o povinnosti PZS  pre všetkých zamestnancov, čerpanie dovoleniek, 

NV a služby počas prázdnin, aktualizácia bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov. 

V priebehu roka boli zamestnanci informovaní o zmenách v zákonoch a so závermi z porád RŠ 

a seminárov, ktorých sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci. 

 

Údaje o počte žiakov školy za školský rok 2014/2015 

Trieda Ročník Počet žiakov 
Počet odd. 

ŠKD 

Počet žiakov 

v ŠKD 

Počet žiakov 

vzdelávaných 

vo variante 

A B C 

I. 
1. 3 

1 
3 3 - - 

3. 3 3 3 - - 

II. 2. 8 1 8 8 - - 

III. 
5. 3 - - 3 - - 

6. 3 - - 2 1 - 

IV. 7. 10 - - 10 - - 

V. 8. 9 - - 9 - - 

VI. 9. 8 - - 7 1 - 

VII. Trieda B, C variant 13 - 2 - 5 8 

Spolu 60 2 16 45 7 8 

 

Asistenti učiteľa: 2  

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ŠZŠ: 0 
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Ukončenie školskej dochádzky na ŠZŠ  

 Nižší ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
Trieda  

B, C variant 
Spolu 

Počet žiakov 0 1 2 7 3 13 

 

Úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch 

Jedna žiačka pokračuje vo vzdelávaní. 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Prospech 

Trieda Ročník 
Prospeli Neprospeli 

Neklasifikovaní/ 

Nehodnotení 
I. polrok II. polrok I. polrok II. polrok I. polrok II. polrok 

I. 
1. 2 2 1 1 0 0 

2. 3 3 0 0 0 0 

II. 3. 8 8 0 0 0 0 

III. 
5. 3 3 0 0 0 0 

6. 3 3 0 0 0 0 

IV. 7. 10 10 0 0 0 0 

V. 8. 9 9 0 0 0 0 

VI. 9. 8 8 0 0 0 0 

VII. Trieda B, C variant 12 12 0 0 1 1 

Spolu 58 58 1 1 1 1 

 

Správanie 

 I. polrok II. polrok 

Pokarhanie  

 

Tr. učiteľom 11 12 

Riad. školy 5 8 

Znížená 

známka zo 

správania  

2 1 7 

3 1 1 

4 0 0 

Pochvaly riaditeľkou školy 19 16 

 

Dochádzka 

 
Počet zameškaných hodín 

Na jedného žiaka pripadá priemer 

zameškaných hodín 

ospravedl. neospravedl. spolu ospravedl. neospravedl. spolu 

I. polrok 5 813 853 6 666 96,88 14,22 111,1 

II. polrok 6 658 1 462 8 120  110,97 24,36 135,33 

Za šk. rok 12 471 2 315 14 786 207,85 38,58 246,43 
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Hlásenia žiakov (Obecný úrad, ÚPSVaR, polícia) 

 I. polrok II. polrok Spolu 

nad 15 zameškaných neospravedlnených hodín 13 24 37 

nad 60 zameškaných neospravedlnených hodín 3 14 17 

nad 100 zameškaných neospravedlnených hodín 1 4 5 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov 

Počet pedagogických zamestnancov:   7 učiteľov 

                                                                     2 vychovávateľky 

                                                                     1 riaditeľ školy 

                                                                    2 asistenti učiteľa 

Prepočítaný stav pedagogických zamestnancov: 13,05  

Počet nepedagogických zamestnancov:   1 upratovačka 

                                                                         2 účtovníčky 

Prepočítaný stav nepedagogických zamestnancov: 1,75 

    

Zoznam učiteľov  

Triedni učitelia 

P.č. Trieda Ročník Triedny učiteľ 

1 I. 
1. 

Mgr. Martina Marcinová 
2. 

2 II. 3. Ing. Lenka Čajková 

3 III. 
5. 

PhDr. Mária Štefančíková 
6. 

4 IV. 7. Ing. Slavka Čupová 

5 V. 8. Ing. Ľudmila Gutterová 

6 VI. 9. Mgr. Mariana Felegiová 

7 VII. 
Trieda  

B, C variant 
Mgr. Katarína Jurčišinová 

 

Netriedni učitelia 

P.č. Meno a priezvisko 

1 Mgr. Jana Lukáčová 
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Školský klub detí 

P.č. Meno a priezvisko 

1 Mgr. Marcela Bujdová 

2 Marcela Viskupová 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

Učiteľov 1 7 8 

Vychovávateľov  0 2 2 

Asistentov učiteľa 2 0 2 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet vzdelávaných 

1. kvalifikačná skúška - 1 

Kvalifikačné - 1 

Aktualizačné vzdelávanie 3 - 

Inovačné vzdelávanie 1 - 

 

 

Vzdelávacia činnosť členov MÚ a účasť na seminároch a školeniach v školskom roku 2014/2015 

 

 Správa archivácie, Duševné poruchy detí, Elektronické trhovisko, Regionálne financovanie 

školstva,  DOD Vranov, Interaktívna tabuľa - Alf, Ochrana osobných údajov. 

 

Údaje o aktivitách a reprezentácií školy na verejnosti 

 výtvarné súťaže: Môj anjel, Peter Sagan, Trinásta komnata - môj sen, S vďakou našim mamám.  

 športovo - branné súťaže: Romale cup - futbalový turnaj žiakov/7. ročník/, volejbalový turnaj 

zamestnancov špeciálnych základných škôl /7. ročník /, účasť na futbalovom turnaji vo Vranove, 

Ochrana človeka a prírody /2x/, školský výlet pre žiakov zo SZP /Mníchovský potok/, stavanie 

snehuliakov /ŠKD/ 

 poznávacie výlety a exkurzie: Obuv Špeciál s.r.o. /profesionálna orientácia žiakov/, Romathan 

Košice /divadelné predstavenie/, MDD s opekačkou, poznávací výlet pre zamestnancov školy 

/Zakopané/  

 prednášky , besedy, súťaže: Svetový deň výživy, Medzinárodný deň knižníc, Detské a ľudské 

práva, Valentínska pošta, Drogová prevencia, priestupky, šikanovanie, Deň narcisov, Popoludnie 

s rozprávkou, Zdravá výživa, Deň Zeme, Deň Rómov, Deň matiek 

 iné: Vianočná besiedka, Mikuláš, karneval, Ľudovít Štúr - prezentácia, Hviezdoslavov Kubín, 

recitačné preteky, putovné divadelné predstavenie pre žiakov, výstavka pri príležitosti Dňa 

rodákov v obci    
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Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Realizátor/ poskytovateľ Názov projektu 

Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie, Bratislava 

Kompletný poradenský systém prevencie 

a ovplyvňovania  sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí  

ITMS 26 130 230 025 

 

Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy 

Špeciálna základná škola sídli  na prízemí  budovy Spojenej školy Zborov, kde v prenajatých 

priestoroch užívame sedem tried, školskú dielňu, učebňu IKT, zborovňu, riaditeľňu, WC pre žiakov 

a učiteľov, miestnosť pre upratovačku a malý skladový priestor. Škola je zrekonštruovaná /okná 

podlahy, kúrenie/. Z rozpočtu školy bol zakúpený školský nábytok, učebné  pomôcky, kompenzačné 

pomôcky, materiál pre záujmovú činnosť, čistiace prostriedky. V priebehu roka sa vykonávajú 

priebežné opravy /skrine, výmena tabúľ, maľovanie priestoru ap./. 

Škola je bez telocvične, čiastočne využívame školské ihrisko, školský dvor a malú telocvičňu SŠ. 

V škole je jednozmenné vyučovanie, v popoludňajších hodinách prebieha v dvoch oddeleniach 

školský klub a záujmové vyučovanie. 

Stravovanie žiakov školy je zabezpečené v školskej jedálni SŠ Zborov 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

Rozpočet a hospodárenie školy v kalendárnom roku 2014 bol nasledovný: 

Normatívne  (finančné čiastky v € ) 
 

 
Rozpočet Úprava Po úprave 

Úprava 

VIII./2014 

Úprava 

XI./2014 

Úprava 

XII./2014 

610 139 038 -50 737  88 301 +38 000 +3 840 +14 000 

620  48 594 -17 733  30 861 +13 279 +1 342 +  4 893 

630  40 054 -16 055  23 999 +15 000           0 -10 000 

Spolu 227 686 -84 525 143 161 +66 279 +5 182 +8 893 

 

 

 

Nenormatívne  (finančné čiastky v € ) 

 

VP 

AU 

SZP 
AU - 1 

AU - 2  

/ IX.-XII./ 

610        0 5 780 1 920 0 

620        0 2 020 674 0  

630 1 465 0 0 3 075  

Spolu 1 465 7 800 2 600 3 075  
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Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok a vyhodnotenie 

jeho plnenia 

 zlepšenie dochádzky žiakov /preventívne opatrenia/  - splnené  

(priemer na žiaka 319 vymeškaných vyučovacích hodín - minulý školský rok) 

(priemer na žiaka 246 vymeškaných vyučovacích hodín - školský rok 2014/2015) 

 zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov školy - úloha stála - plní sa 

 zvyšovanie vzdelávania pedagogických zamestnancov - úloha stála - plní sa 

 prezentácia školy na verejnosti - úloha stála - plní sa 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

 vhodná veková rôznorodosť kolektívu - tímová spolupráca 

 dobrá spolupráca so subjektmi - Obecný úrad, SŠ Bardejov, SCŠPP, ÚPSVaR, školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja /Prešov, Lipany, Vranov nad Topľou, Giraltovce, Jarovnice/ 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky 

 chýbajúce priestory pre sklady /školské potreby, čistiace potreby, archív, sklad učebníc/ 

 škola bez telocvične 

 nedostatok priestoru pre záujmovú činnosť 

 

Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

V školskom roku riaditeľstvo ŠZŠ spolu so všetkými pedagogickými pracovníkmi a vychovávateľmi 

školy splnilo úlohy vyplývajúce zo strategického plánu školy, z ročného  plánu práce školy, z 

vnútorného režimu školy a z uznesení, prijatých pedagogickou radou. Veľkú pozornosť sme venovali 

pravidlám slušnosti vo všetkých triedach, udržovaním poriadku vo všetkých triedach a ochranou 

školského majetku, dodržiavaním školského poriadku. 

 

 

Voľno časové aktivity školy 

Žiaci majú vo svojom voľnom čase možnosť navštevovať tieto krúžky, ktoré vedú pedagógovia. 

Každý žiak má možnosť vybrať si podľa svojho záujmu 

Názov záujmového útvaru Počet žiakov Vedúci 

Športovo - pohybový krúžok 12 Ing. Gutterová, Mgr. Marcinová 

Tvorivá dramatika 11 Ing. Čupová 

Krúžok IKT 1 9 Ing. Čajková 

Krúžok IKT 2 12 Mgr. Felegiová 

 

Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti: 32 
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Školský klub 

Počet žiakov v ŠKD: 16  

 Školský klub má výrazný podiel na výchove detí v čase mimo vyučovania. ŠKD plní funkciu 

výchovnú a sociálnu, rozvíja osobnosť dieťaťa, učí ho vážiť si voľný čas a rozumne ho využívať.  

 Rekreačná činnosť odstraňuje v ŠKD únavu z vyučovania a je prostriedkom na vyrovnávanie 

jednostranného zaťaženia organizmu.  

 Pri záujmovej činnosti sa rozvíja tvorivosť, samostatnosť, špecifické schopnosti, vlastné nápady. 

 

Spolupráca s rodičmi 

 celoškolské  a triedne ZRPŠ - 3-krát - školský poriadok, plán práce školy, dochádzka a správanie 

žiakov, osobná hygiena 

 vianočná besiedka  

 Deň matiek - príprava darčekov 

 

Vzťahy a spolupráca s inými subjektmi 

 SŠ Bardejov - spolupráca, výmena skúsenosti, spoločné aktivity 

 špeciálne základné školy a spojené školy v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ Prešov - odbor 

školstva /volejbal zamestnancov škôl, futbalový turnaj žiakov, DOD, výtvarné súťaže/ 

 Obecný úrad Zborov - dochádzka, strava, školské potreby 

 polícia Zborov - dochádzka, správanie žiakov, priestupky v obci, prednášky 

 ÚPSVaR Bardejov - dochádzka, strava, školské potreby pre žiakov zo SZP 

 SCŠPP Bardejov - vyšetrenia žiakov, odborná a metodická pomoc, konzultácie s rodičmi 

a učiteľmi 

 OÚ OŠ Prešov - odborná pomoc, spolupráca, konzultácie 

 

 

Prerokované na pedagogickej rade dňa 24.09.2015 

 

Zborov, 16.10.2015                                                                   

  

 ......................................................... 

 Mgr. Jana Lukáčová 

   riaditeľka školy 


