
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2006/2007 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Špeciálna základná škola internátna Spišské Vlachy 

Adresa školy Partizánska č.13, 053 61 Spišské Vlachy 

Telefón 053 4495159 053 4495 221 053 4495 255 

E-mail szsispisskevlachy@stonline.sk szsispisskevlachy@zoznam.sk 

Zriaďovateľ Krajský školský úrad v Košiciach, Zádielska 1, 040 78 Košice 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 
Riaditeľ Mgr. Monika Koperdáková 053 4495 159   szsispisskevlachy@stonline.sk 

ZRŠ Mgr. Jana Bekešová 053 4495 255   szsispisskevlachy@zoznam.sk 

ZRŠ         

ZRŠ         

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 
predseda PaedDr. Adriana Klapáčová 053 4495 221 

pedagogickí 
zamestnanci 

Edita Forgáčová   

      

      

ostatní zamestnanci Viera Urbaníková   

      

zástupcovia rodičov Zuzana Šmijovská   

  Silvia Václavíková   

      

      

zástupca 
zriaďovateľa 

Mgr. Viktória Rozsypalová,Ing.Ľubica 
Vasilišinová 

  

iní 
p .Daniela Kandriková, ÚPSVaR Krompachy, 
Ing. Jozef Repaský, MÚ Spišské Vlachy, 

  

 

Poradné orgány školy 



Medzi poradné orgány v našej škole patrí Pedagogická rada a Metodické združenie, ktoré po celý školský 
rok pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného harmonogramu. V tomto školskom roku boli 
naplánované 4 stretnutia pedagógov:  

a) v septembri, kedy si pedagógovia odovzdávali praktické skúsenosti pri tvorbe Individuálno -
vzdelávacieho programu pre deti so špeciálnymi potrebami a deti vzdelávajúcich sa podľa UO variantu B a 
ostatných časovo-tematických plánov.  

b)v mesiaci november, sa stretnutie uskutočnilo s cieľom tvorby výstupných záverečných testov z 
predmetov : Jazyk slovenský a Matematika. Najvyššiu úspešnosť výsledkov vyjadrených v % dosiahli žiaci 
ôsmeho ročníka a najnižšiu žiaci tretieho ročníka.  

c)v mesiaci február sa konali na stretnutí MZ Tvorivé dielne netradičných techník v práci s drôtom.  

d) v mesiaci jún sa uskutočnilo stretnutie špeciálnych pedagógov v rámci okresu Spišská Nová Ves, a to pri 
športovom zápolení vo vybíjanej zamestnancov ŠZŠ.  

Každé stretnutie, ktoré splnilo svoj cieľ: metodicky , správne nasmerovať a odovzdávať si vzájomne svoje 
pedagogické skúsenosti a tým napomáhať profesionálnemu rozvoju všetkých zúčastnených pedagógov .  

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 
Metodické združenie Mgr. Martina Ďugasová   

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 101  

Počet tried: 10  

Podrobnejšie informácie:  

V 1.štvrťroku navštevovalo našu školu 105 žiakov, ktorí sa vzdelávali v 10tich triedach ŠZŠ a 8 detí 
navštevovali 1 triedu ŠMŠ, ktorú prevádzkujem pri našej škole. V priebehu školského roku dochádzalo často 
ku zmenám v počtoch žiakov, z dôvodu častej migrácie, t.j. zmenu bydliska či už v rámci Slovenska , ale aj 
odchodom do zahraničia .Deti, ktorým bola zrušená Nariadená ústavná výchova, sa vracali do svojich 
domovov podľa trvalého bydliska svojich rodičov, a odhlásení boli aj žiaci z DeD Žakarovce, ktoré do 
konca 1. polroka využívali aj služby internátu našej školy.  

Okrem úbytkov v počtoch našich žiakov, sme zaznamenali aj prírastky, a preto sa pohybovali počty žiakov v 
jednotlivých hodnotiacich obdobiach nasledovne:  

V 1. štvrťroku navštevovalo školu 104 žiakov, v 2.štvrťroku 101 žiakov, v 3.štvrťroku 100 žiakov a vo 4. 
štvrťroku znovu 101 žiakov.  

Triedu Špeciálnej materskej školy prevádzkujem pri našej škole už od roku 1993. V tomto školskom roku 
navštevovalo túto triedu 8 detí vo veku od 3 až 6 rokov. Deti z DeD Mlynky Biele Vody v počte 5, boli u 
nás na týždenný pobyt, využívali služby internátu školy a 3 deti navštevovali túto triedu s dennou 
dochádzkou. V tejto triede sa počty nemenili. 

 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 



počet tried 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 

počet žiakov 11 7 7 10 10 20 14 12 10 101 

z toho ŠVVP 2 2   3 6         13 

z toho v ŠKD                   0 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2006: 11 žiakov z toho 2 dievčatá  

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2006 : 11 žiakov , z toho 2 dievčatá:  

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0  

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2006  

V tomto školskom roku ukončilo 19 našich žiakov školskú dochádzku, z nich v počte 12 pokračuje v 
ďalšom vzdelávaní v OUI Prakovce a OUI Spišský Štiavnik a 7 žiakov, ktorí ukončili povinnú 
desaťročnú školskú dochádzku, z nich 3 žiaci , ktorí spĺňali podmienky prijatia do OU, neprejavili už 
záujem o ďalšie vzdelávanie, hoci ich výsledky z výchovno-vzdelávacej činnosti boli dobré. 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 
Počet žiakov 1   1 2   3 7 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 
prihlásení           12   12 

prijatí            12   12 

% úspešnosti           100   100 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda Variant A  Variant B  IVVP  
1.A 7 2 2 

2.A 3 2 2 

3.A 7     

4.A 7   3 

5.A 4   6 

6.A 10     

6.B 10     

7.A 14     

8.A 12     

9.A 10     

Prospech žiakov 



Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 
1.A 11 10 1 0 

2.A 7 6 0 1 

3.A 7 7 0 0 

4.A 10 8 0 2 

5.A 10 7 2 1 

6.A 10 9 0 1 

6.B 10 10 0 0 

7.A 14 13 0 1 

8.A 12 10 0 2 

9.A 10 10 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zamešk. 
hod. 

Zam. na 
žiaka 

Ospravedlnené Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené Neosp. na 
žiaka 

1.A 11 3754 341,27 1688 153,45 2066 187,81 

2.A 7 1975 282,14 940 134,28 1035 147,85 

3.A 7 1137 162,42 745 106,42 392 56 

4.A 10 1377 137,7 673 67,3 704 70,4 

5.A 10 2305 230,5 1651 165,1 654 65,4 

6.A 10 954 95,4 640 64 350 35 

6.B 10 3899 389,9 2197 219,7 1702 170,2 

7.A 14 1237 88,35 993 70,92 244 17,42 

8.A 12 2366 197,16 403 33,58 1963 163,58 

9.A 10 480 48 478 47,8 2 0,2 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 
Monitor SJL        

Monitor MAT        

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 
Počet tried v ročníku 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 

šport. príprava                     

Matematika 5.-9.                     

Cudzie jazyky 1.-9.                     

Cudzie jazyky 3.-9.                     

Cudzie jazyky 5.-9.                     

Výtvarná výchova 1.-9.                     

Hudobná výchova 1.-9.                     

Technická výchova 5.-9.                     



Variant1.,2.,3.                     

Iné ( uveďte )                     

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 
Nultého ročníka 0 0   

Prvého ročníka 0 0   

Počet tried 10 101   

Špeciálnych tried 0     

Trieda ŚMS 1 8   

Pre nadaných 0     

Spolu 11 109   

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac. 

Počet nepedag. 
prac. 

Počet úväzkov pedag. 
prac. 

Počet úväzkov nepedag. 
prac. 

TPP 13 2 13 2 

DPP 2 4 2 3,47 

Znížený 
úväzok 

1 4 0,54 3,48 

ZPS 0       

Na dohodu 0       

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 
učiteľov 3 12 15 

vychovávateľov 0   0 

asistentov učiteľa 0   0 

        

spolu 3 12 15 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 
2.A SJ 11 

2.A M 5 

2.A PV 3 

2.A TV 3 

6.B M 5 

6.B PV 11 

6.B TV 7 



§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 
1.kvalifika čná skúška 10   

2.kvalifika čná skúška 1   

štúdium školského manažmentu     

špecializačné inovačné štúdium     

špecializačné kvalifikačné     

postgraduálne     

doplňujúce pedagogické   1 

vysokoškolské pedagogické   1 

vysokoškolské nepedagogické     

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Postavenie vyučovacích predmetov špeciálnej školy sú zamerané na výchovy a pracovné vyučovanie. To 
však neznamená, že naši žiaci nezaznamenávajú úspechy aj iných predmetoch. Za úspešnú reprezentáciu 
určite považujeme účasť na okresných súťažiach v prednese poézie a prózy a aj umiestnenia v tomto 
školskom roku sú toho dôkazom .Na okresnom kole v prednese náboženskej literatúry pod názvom 
Šprincove dni Krompachy, sme aj v tomto školskom roku získali 3 umiestnenia, a to: dve 1. miesta a jedno 
2. miesto . Taký istý úspech žiaci zažili aj na krajskom kole v Spišskej Novej Vsi., na recitačnej súťaži pod 
názvom: Gaňova Tarnava získali žiaci jedno 2.miesto a aj jedno 3.miesto.  

Každoročne sa nielen deti z výtvarného krúžku zapájajú do vyhlásených výtvarných súťaží, a v tomto 
školskom roku sme dostali od Kultúrneho osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi 4 čestné ocenenia.  

Dobrú fyzickú pripravenosť predviedli žiaci 8. a 9. ročníka na okresnom hokejbalovom turnaji, ktorý 
organizuje pre žiakov ŠZŠ v okrese Spišská Nová Ves, Špeciálna základná škola v Rudňanoch. Naši žiaci 
získali 2. miesto.  

Už piatym rokom sme organizovali okresnú súťaž v speve žiakov špeciálnych škôl. Vždy si pozývame aj 
nestranného odborníka v odbore hudba a spev za predsedu poroty, aby výsledky súťaže boli naozaj 
objektívne. V tomto školskom roku sme mali za predsedu p. Samuela Pavlíka. Prekvapením sa stali naši 
žiaci 9. ročníka, ktorí svoj vokálny prejav a nadanie ukázali až v tomto školskom roku.  

 

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo 
Šprincove dni 3 Krompachy       

Gaňova Tarnava 3   Spišská Nová Ves     

Hokejový turnaj žiakov  7 Rudňany       

Súťaž v speve žiakov ŠZŠ 6 Spišské Vlachy       

Vesmír okolo nás 4 Spišská Nová Ves       

Aktivity a prezentácia na verejnosti 



Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, 
športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)  

Výtvarný prejav detí prezentujeme každoročne v rámci oslavy Dňa Zeme v meste Spišské Vlachy , a to 
formou výstavy prác žiakov na tému: Chráňme si našu planétu, inštalovanú v mestskom parku.  

Samozrejme to spájame s aktivitami v rámci Environmentálnej výchovy: žiaci čistia priestory mesta (parky, 
ulice), následne triedia odpad. Ale to nie len v rámci osláv Dňa Zeme, ale ja v rámci branných cvičení na 
jeseň a na jar, v prírodných oblastiach Zahura a Dreveník. Začiatkom zimného obdobia nosíme so žiakmi 
zvieratám v našom lese nazberané a vysušené gaštany.  

V predvianočnom období , teda v mesiaci december, sme organizovali vianočné predajné trhy v Galérii  

mesta Spišské Vlachy. Ponúkali sme výrobky z pracovného vyučovania: ikebanky, medovníčky, ozdoby z 
drôtu, textilu za symbolické ceny. Verejnosti sa výrobky páčili, o čom svedčí vypredanosť ponúkaných 
výrobkov, a pre nás to je impulz, aby sme v tom pokračovali aj v budúcom roku.  

V rámci mestských osláv Dňa matiek sa deti zo speváckeho krúžku a krúžku aerobik, prezentovali  

svojím kultúrnym programom ako žiakom mestských škôl, tak aj verejnosti.  

V mesiaci apríl sme zorganizovali stretnutie bývalých aj súčasných kolegov ŠZŠI v Spišských Vlachoch pri 
príležitosti osláv 60. výročia založenia školy. Pozvanie prijali aj hostia z Krajského školského úradu v 
Košiciach, riaditelia škôl v meste Spišské Vlachy, riaditelia špeciálnych škôl v okrese Sp. Nová Ves. K 
slávnostnej atmosfére prispeli aj žiaci našej školy svojim kultúrnym programom.  

Samozrejme sa takáto akcia, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 ľudí, sa nemohla zaobísť bez 
dobrovoľných príspevkov ľudí otvoreného srdca a bez obetavosti zamestnancov našej školy.  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika  

A) Dlhodobé  

Škola podporujúca zdravie detí  

Otvorená škola  

B) Krátkodobé  

Zážitkové učenie : Dopoludnie s bájkou ( jednoduché dramatizácie nacvičené textu)  

Dopoludnie s rozprávkovými postavami  

C) V školskom roku 2005/2006 boli školou vypracované projekty:  

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 1.3.2003 - 30.3.2003  



Druh inšpekcie:  

Finančná inšpekcia  

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2006/2007, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), 
v ktorých bola dosiahnutá úroveň:  

- veľmi dobrá  

- dobrá  

- priemerná  

- málo vyhovujúca  

- nevyhovujúca  

- kľúčové pozitívne stránky školy  

- oblasti vyžadujúce zlepšenie  

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie  

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)  

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami  

- stručnú analýzu súčasného stavu  

- potreby a pripravované plány  

Školský rok 2006/2007 sa začal veľkou zmenou: ku 1.9.2006 vznikol v našom objekte nový právny subjekt, 
a to : Detský domov Spišské Vlachy transformovaním internátu školy podľa Metodického usmernenia MŠ 
SR a MSVaR SR . Delimitáciou prešli deti s nariadenou ústavnou výchovou pod správu Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny SR. Následne sa oddelimitovali aj zamestnanci internátu t.j. vychovávatelia, 
prevádzkoví pracovníci, pracovníci školskej kuchyne a aj THP. Škola začala svoju činnosť bez ekonomickej 
pracovníčky, zástupcu riaditeľa a s perspektívou, že bude musieť súčasné priestory opustiť, pretože, v nich 
zostane len Detský domov. Situácia sa zmenila až, keď Ministerstvo financií SR zamietlo Zmluvu o prevode 
správy nehnuteľného majetku na DeD. Od 1.5.2007 prebrala správu nehnuteľného majetku znova ŠZŠI a 
priestory 4. a 5. podlažia našej budovy (bývalý internát ) užíva DeD len dočasne, a to formou výpožičky.  

Škola užívala 2. a 3. podlažie, na ktorých má 11 svojich učební, 1 učebňu Infoveku, 1 didaktickú miestnosť, 
2 spálne detí, knižnicu, 1 telocvičňu neštardartných rozmerov i školskú dielňu.  

Školská jedáleň je v správe DeD , t. č. ju škola nevyužíva.  

V tomto školskom roku sme zariadili relaxačnú miestnosť pre deti predškolského veku, ktorú sme vybavili 
detským relaxačným bazénom s loptičkami.  

§ 2. ods. 1 m 



Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov pre rok 2006 nám bolo pridelených podľa normatívu na žiaka 5 
800 tisíc pre školu a 10 317 tisíc na internát, spolu teda : 16 117 tisíc.  

Po transformácii internátu špeciálnej školy na Detský domov ,v rámci delimitácie finančných prostriedkov 
nám odišlo z prideleného rozpočtu 3 113 tisíc ku decembru 2006.  

Financie nám nepostačovali ani na prevádzku, ani na základné platy pre zamestnancov v uvedenom období, 
preto sme žiadali zriaďovateľa o navýšenie o. 494 tisíc SK.  

...  

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej 
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  

... SME NEPOBERALI.  

...  

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných 
aktivít  

NA VZDELÁVACIE POUKAZY SME PRIJALI 86 TISÍC KORÚN, Z KTORÝCH SME 44 TISÍC VYPLATILI 
NA MZDY PRE UČTEĽOV - VEDÚCICH KRÚŽKOV A 42 TISÍC SME POUŽLI NA TOVARY A SLUŽBY, 
TEDA NA NÁKUP POMOCOK PRE ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ  

V tomto školskom roku sme zakúpili športové potreby. na stolný tenis, relaxačné gymn. lopty, boxovacie 
vrece, lopty, pomôcky pre počítačový krúžok - CD, CDR, pomôcky na výtvarný krúžok - farby , nožnice 
vykrajovačky, papiere s potlačou. a iný drobný materiál.  

...  

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo 
fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít  

N a základe žiadosti o sponzorský príspevok sme obdržali  finančný príspevok od Nadácie Sovička vo výške 
20 tisíc Sk, za ktoré sme zakúpili relaxačný bazén s loptičkami pre deti predškolského veku.  

...  

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

...  

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:  

Škola sa v dobrom svetle prezentuje na verejnosti, nielen vo verejno-prospešných prácach, ale aj 
prezentáciou výsledkov svojej práce s deťmi s mentálnym postihnutím, teda výrobkami PV, prácami z 
výtvarnej výchovy a aktivitami zameranými na Environmentálnu výchovu, prostredníctvom ,ktorých 
vedieme deti k morálnemu povedomiu a zodpovednosti za našu prírodu vlastným príkladom.  



V správe za minulý školský rok sme uvádzali medzi nedostatky slabú spoluprácu s rodičmi našich žiakov, a 
do opatrení sme si zadali jej zlepšenie aj zorganizovanie dňa otvorených dverí.  

V tomto školskom roku sa nám podarilo, v čo sme len trochu dúfali, a to celoškolské ZRPŠ , za 100% účasti 
rodičov našich dochádzajúcich žiakov. Svoju činnosť začal aj pokladník výboru ZRPŠ, pretože rodičia 
zaplatili základný poplatok , ktorí si na celoškolskom ZRPŠ samo odsúhlasili. Preto sme v tomto roku mohli 
deťom pripraviť oslavy Mikuláša s darčekmi, hoci ešte zakúpené za sponzorské príspevky, ale MDD už 
prebiehal so všetkým čo k nemu patrí, kolektívnymi súťažami i súťažami pre jednotlivcov a následne 
odmenami a spoločným obedom.  

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

Návrh opatrení:  

Medzi nedostatky v tomto školskom roku zaraďujeme nesplnenie úlohy z Plánu činnosti školy , a to 
Športovú olympiádu. Náš športový areál a detské ihrisko nespĺňa ešte žiadne kritérium spokojnosti, preto sa 
chceme zamerať v novom školskom roku na tvorbu projektov zameraných na získanie finančných 
prostriedkov na výstavbu všešportového ihriska a vybudovanie detského ihriska. Priestor v okolo našej školy 
máme veľký, preto ho chceme zmysluplne využívať.  

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín 
Aerobik  8   

Čitateľský 9   

Dramatický  9   

Krúžok šikovných rúk  8   

Počítačový 7   

Pohybové hry 12   

Rytmická gymnastika 6   

Spevacký 8   

Stolno-tenisový 9   

Športový 9   

Výtvarný  8   

Základy práce s počítačom 10   

Záver 

Vypracoval: Mgr. Monika Koperdáková  

V Spišských Vlachoch, 16. októbra 2007  

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:12. októbra 2007  

 


