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Správa bola vypracovaná v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR  č. 9/2006 zo 16. 

decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

Vypracoval : Mgr. Beáta Figľárová 

                      riaditeľka  

 

Základné identifikačné údaje o škole: 

Názov školy:    Špeciálna základná škola 

Adresa sídla školy:            Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy 

Adresa elokovaného pracoviska: Lorencova č. 45, 053 42 Krompachy 

Okres:  Spišská Nová Ves  Kraj: Košický 

Telefón: 053/4472567       Fax: 053/447 2567 

E-mail: krompachyszs@gmail.com  

Webová stránka školy: www.szskrompachy.edupage.org 

Zriaďovateľ školy:  

Zriaďovateľ:  Okresný úrad Košice  

Adresa zriaďovateľa: Komenského 52, 041 26 Košice  

Telefón: 055/6001111  Fax: 055/6336718 

E-mail: meno.priezvisko@minv.sk   

Vedúci zamestnanci školy : 

Mgr. Beáta Figľárová, riaditeľka  

Mgr. Marta Kleinová, zástupkyňa riaditeľky 

Rada školy: 

Rada školy je funkčná od 8.3.2018 v tomto zložení: 

1. Mgr. Anna Ondášová  (pedagogický zamestnanec), predseda RŠ  

2. Mgr. Janka Koršňáková (pedagogický zamestnanec) 

3. Bc. Regina Bandžuchová (nepedagogický zamestnanec) 

4. RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA(Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

5. Mgr. Klaudia Miklodová (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

6. Dana Hoffmanová (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

7. Martina Haneková (Okresný úrad - odbor školstva Košice) 

8. Matúš Macko (zástupca rodičov) 

9. Gizela Pokutová (zástupca rodičov) 

10. Lucia Všiváková (zástupca rodičov) 

11. Agnesa Pokutová (zástupca rodičov) 
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Údaje o počte žiakov k 30.6.2018: 

Prehľad počtu žiakov a tried 

 
Spolu 

Prípravný 

ročník 
I. stupeň II. stupeň 

Počet žiakov 144 0 69 75 

Počet tried 16 0 6 10 

  

Prehľad počtu žiakov v jednotlivých variantoch vzdelávania 

 Variant A Variant B Variant C 

Počet žiakov 

podľa variantu 

vzdelávania 

116 19 9 

 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka:  

- počet zapísaných žiakov do 1. ročníka:  8 

 

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a následnom 

prijatí na stredné školy: 

 

 Počet žiakov 

Počet žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku 14 

Počet žiakov v 9. ročníku 2 

Žiaci, ktorí ukončili povinnú školskú  dochádzku v nižších ročníkoch 12 

Počet žiakov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie skúšky 8 

Počet žiakov prijatých na štúdiu na strednej škole – OU 8 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov: 

 

Počet žiakov/dievčat 144/84 

Žiaci v zahraničí/dievčat 21/9 

Prospech  

Prospelo/ dievčatá 120/73 

Neprospelo/ dievčatá 6/4 

Nehodnotení/ dievčatá 18/7 

  

Správanie  

Znížená známka zo správania na  2.stupeň 52/26 

Znížená známka zo správania na 3.stupeň 2/1 
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Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov:  

 

 

Pracovné zaradenie Počet 

Riaditeľ 1 

Zástupca riaditeľa 1 

Učitelia 19 

Asistent učiteľa 2 

Celkový počet pedagogických zamestnancov 23 

Ekonómka 2 

Hospodárka 1 

Školník 1 

Upratovačka 2 

Počet nepedagogických zamestnancov 6 

Celkový počet zamestnancov 29 

 

 

Pedagogický zamestnanec Počet 

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci 23 

Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci 0 

Pedagogickí zamestnanci doplňujúci si kvalifikáciu 0 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov: 

 
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo v súlade s Plánom 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2017/2018 vrátane 

dodatkov: 

 

Druh 

vzdelávania 
Začalo vzdelávanie Ukončilo vzdelávanie Prebieha vzdelávanie 

adaptačné 1 1 0 

aktualizačné 18 14 1 

inovačné 6 4 2 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
Škola sa zapojila do rôznych aktivít a súťaží na úrovni mesta: 
- čistenie lesa za účasti škôl mesta Krompachy, 

- súťaž o najkrajší vianočný stromček, 

- vystúpenie v klube dôchodcov pri príležitosti „Dňa úcty k starším“, 

- prednes poézie a prózy „Šprincove Krompachy“, 

- prednes poézie a prózy „Matica Slovenská“ – mestské kolo 

- vystúpenie žiakov v DK Krompachy pre verejnosť „Na Vianoce doma“ 
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Zapojili sme sa do týchto súťaží a akcií mimo regiónu: 
- krajské kolo v prednese poézie a prózy a výtvarnej tvorby „Gaňova Tarnava“, 

- okresná súťaž v prednese poézie a prózy a výtvarnej tvorby „Slovo o slove“, 

- výtvarná súťaž „Anjel Vianoc 2017“, 

- výtvarná súťaž „Zvonček“, 

- výtvarná súťaž „Vrabček“, 

- výtvarná súťaž „Adamko“, 

- výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, 

Umiestnenie a ocenenie našich žiakov v súťažiach: 
-  súťaž „Šprincove Krompachy“ – prednes poézie a prózy – okresné kolo 

      2. miesto – Vanesa Dunková 

- súťaž „Slovo o slove“  - prednes poézie a prózy – okresné kolo 

      1. miesto – Vanesa Dunková 

      2. miesto – Gejza Gábor    

- súťaž „Gaňova Tarnava“   - výtvarná tvorba – krajské kolo 

      2. miesto – Jozef Holub  

- súťaž  „Matica slovenská“  - prednes poézie a prózy – mestské kolo 

      1. miesto – Vanesa Dunková 

-  súťaž „Ochranárik “   - celoslovenská výtvarná súťaž 

      2. miesto– Barbora Horváthová 

- súťaž „Strom života“   - výtvarná súťaž – celoslovenské kolo 

      1. miesto – Jozef Holub 

 

Údaje o projektoch: 
Projekty, z ktorých škola získala materiálne alebo finančné prostriedky: 

- projekt „Zober loptu, nie drogy“ – získali sme pre žiakov športové potreby, dresy, 

- projekt „Tajný život mesta 2“ – získali sme pre žiakov 4 tablety, 

- projekt „DOMESTOS PRE ŠKOLY“ – získali sme 260 € na nákup produktov Domestos, 

- projekt „RECYKLOHRY“ – získali sme kancelárske potreby. 

Zapojili sme sa do ďalších projektov: 
- eTwinning; Misia Modrá planéta s Kozmixom; projekt Záložka so knihy spája školy; Strom 

života; Ekostopa; Enviróza; UNICEF – získanie titulu „Škola priateľská k deťom“; Hľadá sa 

energia; Červené stužky; 

- projekt Záložka so knihy spája školy; Hľadá sa energia; UNICEF - Týždeň modrého gombíka; 

Zelená škola; Moja prvá škola; Čitateľský oriešok; Strom života; Ekostopa; Na túru s Naturou;  

Červené stužky; Ochranárik; Ekodielnička; Recyklohry. 

 

Údaje o inšpekčnej činnosti: 

V školskom roku 2017/2018 nebola v škole uskutočnená inšpekčná činnosť. 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 
Priestorové vybavenie školy :  
- budova na Lorencovej ulici č. 45  

- je v našom vlastníctve, 

- 3 triedy,   

- 1 počítačová učebňa, 

- 1 zborovňa,  

- vykonané nevyhnutné opravy - vnútorná omietka stropu a stien, 

- uskutočnila sa celková výmena vnútorného osvetlenia,  

- je potrebná oprava fasády.  
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- budova na Ul. SNP 49 

- je v našom vlastníctve, 

- 4 triedy,  

- 1 počítačová učebňa využívaná na riadne vyučovanie,  

- 1 riaditeľňa,  

- 1 kancelária pre zástupkyňu riaditeľky,  

- 1 zborovňa,  

- 1 kancelária ekonómky a hospodárky, 

- 1 miestnosť pre upratovací materiál, 

- 1 kotolňa 

- vyučovanie prebiehalo v dvojzmennej prevádzke v obidvoch budovách školy,  

Materiálno technické podmienky: 

- škola bola zariadená výškovo nastaviteľným školský nábytkom v obidvoch budovách školy – 

lavice, stoličky 

- 10 stolových zostáv počítačov pre žiakov – využívali sa vo výchovno-vzdelávacom procese 

za pomoci výučbových softvérov v predmetoch - biológia, matematika, slovenský jazyk 

a literatúra, vecné učenie, dejepis, 

- 7 dataprojektorov, 3 interaktívne tabule, 5 premietacích pláten – využívali sa vo výchovno-

vzdelávacom procese – prezentácie, pozeranie náučných filmov, výučbové softvéry, 

- 17 výučbových máp – využívali sa v predmetoch matematika, rozvoj finančnej gramotnosti, 

geografia, biológia, informatika, svet práce, vlastiveda, vecné učenie, slovenský jazyk a 

literatúra,  

- 8 tabletov – využívali sa na určovanie druhu rastlín pomocou aplikácie PlantNet, 

- 14 notebookov – využívali sa k dataprojektorom, pri práci s aScAgendou, pri 

administratívnej práci učiteľov, 

- didaktické pomôcky LOGO, Tvorivé písmená, Lopty so zadaniami – využívali sa 

v predmetoch vecné učenie, rozvoj komunikačnej zručnosti, slovenský jazyk a literatúra, 

občianska náuka, 

- knižné publikácie – využívali sa na rozvoj finančnej gramotnosti, pracovné vyučovanie, 

výtvarná výchova, svet práce, vecné učenie, 

- DVD - Biblické príbehy v predmete náboženská výchova, Velikáni dejín v predmete dejepis, 

občianska náuka, 

- 10 stavebníc SEVA a MERKUR sa využívali na montážne a demontážne práce na 

pracovnom vyučovaní, 

- športové potreby   na vyučovanie telesnej výchovy a športu – moderná a športová 

gymnastika, loptové hry, exteriérový stolnotenisový stôl,  

- kompenzačné pomôcky – árijská stolička, špeciálna školská stolička pre telesne postihnutých 

žiakov, 2 invalidné vozíky, polohovateľná školská lavica, otočné stoličky pre žiakov so 

sluchovým postihnutím,  

- 2 relaxačné vaky pre žiakov so vzdelávacím variantom C, 

Naša škola dopĺňala fond učebných pomôcok a didaktickej techniky, tak aby zodpovedali 

súčasným potrebám a požiadavkám na výchovu a vzdelávanie žiakov.  

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
- všetky údaje sú zahrnuté vo Výkaze k správe o hospodárení za rok 2017 vypracovanej podľa § 

7 ods. 1, 2 zákona č. 597/2003 Z. z. (viď príloha) 
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Koncepčný zámer rozvoja školy: 
 

Silné stránky Rozvíjanie Vyhodnotenie 

odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

prebiehalo v rámci plánu 

kontinuálneho vzdelávania na 

základe potrieb školy 

a požiadaviek spoločnosti 

učitelia využívali rozšírené 

vedomosti a zručnosti vo 

výchovno-vzdelávacom 

procese a mimovyučovacej 

činnosti 

zrekonštruované priestory 

v hlavnej budove školy 

pravidelne sme udržiavali 

a vylepšovali interiér a exteriér 

školy 

škola spĺňala všetky kritériá na 

zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu  

vysoká úroveň vybavenia 

školy 

doplnili sme majetok školy 

didaktickými, kompenzačnými 

a učebnými pomôckami 

a výpočtovou technikou 

pravidelne sa využívali počas 

výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

 

zapájanie sa do projektov 

 

 

podporovali sme iniciatívu 

pedagogických zamestnancov 

získali sme financie, 

materiálne zabezpečenie a 

ocenenia 

dostatok klientov 

zvyšovali sme atraktivitu 

školy, dbali na dobré meno 

školy a odstraňovali negatíva  

kapacita školy bola naplnená  

 

 

Slabé stránky Odstránenie Vyhodnotenie 

škola má dve budovy 
z dôvodu nedostatku priestorov 

nebolo možné odstrániť 
neodstránili sme 

nevyhovujúce priestory 

elokovaného pracoviska 

opravili sme prístupový 

chodník 

neopravili sme fasádu, 

neporiešili vykurovanie 

a nevysporiadali pozemok 

priestorové problémy 

vybrali sme dodávateľa na 

zabezpečenie realizácie 

verejného obstarávania na 

zhotoviteľa stavby 

prebieha zabezpečovanie 

financií a verejné obstarávanie 

na zhotoviteľa stavby 

nezdravý životný štýl, 

delikvencia a kriminalita 

žiakov, zanedbávanie povinnej 

školskej dochádzky 

činnosť vyvíjali koordinátori 

zdravého životného štýlu, 

drogovej prevencie a sociálno-

patologických javov, výchovný 

poradca 

nezaznamenali sme výrazné 

zlepšenie 

spolupráca s rodičmi žiakov 

organizovali sme akcie školy 

za účasti rodičov, triedni 

učitelia navštevovali rodičov 

v mieste bydliska, 

spolupracovali sme s Rómsku 

hliadkou, rodičia boli pozývaní 

do školy za účelom podpísania 

žiackej knižky 

spolupráca sa nepatrne zlepšila 

ďalšie vzdelávanie žiakov na 

OU 

činnosť vyvíjal najmä 

výchovný poradca – besedy, 

exkurzie 

8 žiakov úspešne absolvovalo 

prijímacie konanie a bolo 

prijatých na OU 
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky: 
Škola dosahuje dobré  výsledky v oblastiach: výtvarné súťaže, recitačné súťaže, príprava 

a organizovanie kultúrnych programov, prezentácia školy na verejnosti.  

Nedostatky a problémy školy: 

Školská dochádzka - zanedbávanie povinnej školskej dochádzky žiakov úzko súvisí s páchaním 

trestnej činnosti, vplyv má aj sociálne prostredie, v ktorom žiaci žijú a hmotná núdza rodín 

a v neposlednom rade nezvládnuteľnosť výchovy rodičmi. Na základe veľkého počtu 

vymeškaných neospravedlnených hodín majú žiaci znížené známky zo správania. 

 

Prehľad počtu vymeškaných vyučovacích hodín 

 
Spolu 

Ospravedlnené 

vyuč. hod. 

Neospravedlnené 

vyuč. hod. 

Vymeškané 

vyučovacie 

hodiny 

21 004 15 346 5 658 

Priemer na 1 

žiaka 
161,5 118 43,5 

 

 Prehľad počtu znížených známok zo správania 

 na 2. stupeň na 3. stupeň na 4. stupeň 

Počet žiakov 

so zníženou 

známkou zo 

správania 

53 2 0 

 

Porovnanie vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenia školy na zlepšenie školskej  dochádzky: 

- osobné pohovory s rodičmi problémových žiakov po predvolaní do školy, 

- osobné pohovory s rodičmi problémových žiakov doma, 

- osobné pohovory triednych učiteľov a vedenia školy s problémovými žiakmi, 

- besedy a aktivity školy za účasti rodičov.  

Komunikácia a spolupráca s rodičmi - komunikácia s rodičmi je problematická z dôvodu 

nezáujmu zo strany väčšiny rodičov. 

 

Školský rok Priemer na 1 žiaka 

2010/2011 47,3 hod. 

2011/2012 83,5 hod. 

2012/2013 67,2 hod 

2013/2014 66,1 hod. 

2014/2015 74,2 hod. 

2015/2016 76,6 hod. 

2016/2017 74,8 hod. 

2017/2018 43,5 hod. 
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Priestorový problém – škola nemá dostatočné priestory na riadne vyučovanie, dielne, kuchynku, 

športové aktivity, kabinety. Za účelom vyriešenia priestorových problémov školy bola  

vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu pavilónu v areály budovy ŠZŠ na Ul. SNP 49. 

 

Ďalšie informácie: 
Interná činnosť školy: 
Na škole pracovali koordinátori: 

- koordinátor drogovej prevencie  

- koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

- koordinátor environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania 

- koordinátor tvorby ŠkVP, vedúca MZ,  

- koordinátor bezpečnosti BOZP, PO, CO 

- koordinátor prvej pomoci, 

- koordinátor čitateľskej gramotnosti, 

- koordinátor IKT a pre digitálnu a počítačovú gramotnosť 

- koordinátor pre ľudské a detské práva 

- koordinátor prevencie sociálno-patologických javov 

- koordinátor prevencie kriminality, delikvencie a šikanovania,  

- koordinátor finančnej gramotnosti 

- koordinátor zdravého životného štýlu 

Títo koordinátori postupovali podľa vopred vypracovaných plánov na obdobie školského roka 

2017/2018, ktoré boli zapracované do plánu práce školy. 

Ďalšia činnosť: 

- metodické združenie, 

- výchovný poradca, 

- rodičovské združenie, 

- v oblasti BOZP v školskom roku 2017/2018 nebol  zaznamenaný  žiadny žiacky ani 

pracovný úraz; priebežne prebiehali na našej škole akcie týkajúce sa tejto oblasti a to akcie 1. 

pomoci, organizovali sa  účelové cvičenia a didaktické hry,  

-  internetová komisia – zabezpečovala sumarizáciu aktivít a oznamov školy a aktuálne  ich 

doplňovala na webovú stránku školy, 

- za mediálnu prezentáciu školy bol zodpovedný poverený pedagóg. Jeho náplňou bolo 

sumarizovať a vypracovávať písomné podklady určené pre tlač, mestský rozhlas, Krom-sat . 

V škole pracovali 2 asistenti pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ich  činnosť bola 

zameraná na prekonávanie zdravotných bariér a iných ťažkostí pri vzdelávaní žiakov a pri 

adaptácii na školské prostredie novoprijatých žiakov, venovali sa predovšetkým žiakom 

s viacnásobným postihnutím a žiakom s variantom vzdelávania B, C. 

V školskom roku 2017/2018 pracovalo v škole 15 záujmových útvarov: 

- Čitateľský 

- Hravé čítanie 

- Kreatívny svet 

- Loptové hry 

- Ochranárik 

- Pohybový 

- Spoznávanie prírody 

- Športovo-turistický 

- Športový 

- Túlavé topánky 

- Turistický 

- Tvoríme a hráme sa 

- Zelenáčik 
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Ďalšie aktivity na úrovni školy sa uskutočňovali podľa schváleného Plánu práce na školský rok 

2017/2018. 

Exkurzie: 

- exkurzia „Návšteva SSOŠ SEZ Krompachy – elokované pracovisko“, 

- exkurzia „Návšteva SSOŠ SEZ Krompachy“, 

- exkurzie do mestskej knižnice,  

- exkurzia do hasičskej zbrojnice, 

- exkurzia do krajčírskej dielne. 

Pochvaly udelené riaditeľom školy:  

- neboli udelené 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

          Mgr. Beáta Figľárová 

                                   riaditeľka 


