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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za

školský rok 2018/2019

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

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Spojená škola Piešťany
Adresa školy Valová 40, 921 01 Piešťany
Telefón +4210907200862
E-mail spspiestany@gmail.com
WWW stránka www.spspn.sk
Zriaďovateľ Okresný úrad Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail

Riaditeľ PaedDr. Alexandra
Thomová 0907 200 862 0907 200 862 thomovapn@gmail.com

Zástupkyňa
riaditeľky Mgr.Alexandra Buganová 0911 928 592 0905 696 302 buganovapn@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Melicherová Jolana  
pedagogickí zamestnanci Mgr. Lendvay Peter  
 Mgr. Hodulová Janka  
   
ostatní zamestnanci Mgr. Melicherová Jolana  
   
zástupcovia rodičov Roland Lakatoš  
 Ing. Miháliková Erika  
 Ing.Jamborová Lenka  
 Marko Miloš  
zástupca zriaďovateľa Mgr. Jakabovičová Ľubica  
 Mgr. Nádaská Oľga  
 Mgr. Danková Patrícia  
 Ing. Križanová Gabriela  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka

Š
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Metodické združenie Mgr.Kodajová Anna Špeciálna pedagogika, 1.st.  
Predmetová komisia Mgr. Šimorová Mária Špeciálna pedagogika, 2.st., PŠ  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 144

Počet tried: 17

Variant MŠ ŠZŠ A var B var. Cvar. Aut. PŠ ZŠ ZZ CVČ
počet tried 2 12 5 1 3 1 2 2 1
počet žiakov 13 83 52 12 19 5 13 16 14

         
Školský klub  2      21  
          
Spolu 144, 17 tried          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet 2 / počet dievčat 0

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018 : súčet 2/ počet dievčat 0

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019 
 Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu

Počet žiakov   1  4 3 8

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU PŠ Spolu
prihlásení      1 3 1
prijatí      1 3 1
% úspešnosti      100% 100% 100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda BIO Cjz D D Dp Dp Dom.PaU DV Ev Etv F GEG Hv Hv Ch
3.              1,5  
4.              1,89  
5.          1,5    1,3  
7. 1,29   1,43      1,11 2,14 1,29  1  

http://1.st/
http://2.st/
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9 3,2   3,1      2,5 3,3 3  2 3
1.Adeli                
1.TVP 1   1      1  1  1  
2.PŠ       1       1  
2.TVP          1    1  
8.BV          1    1,14  
1.IVP                
1.AU 1   1      1 1 1  1 1
1.nem                
1.ŠMŠ                
1.PŠ       1       1  
2.ŠMŠ                
2.IVP                

Trieda Ils Iv Inf.v. INF M Náb.v. On Ov PPA PPK PPZ Pr.vých. Pv Pj PrJaV
3.     2,5        1,25   
4.     2,8        2,56   
5.    1,44 2,3        1,5   
7.    1,3 2,17  1      1,36   
9   2 2,38 3,08  2,5      2   
1.Adeli                
1.TVP    1 1,17        1   
2.PŠ     1          1
2.TVP    1 1        1   
8.BV    1,25 1,38        1,14   
1.IVP     2        1,5   
1.AU   1 1 1  1      1   
1.nem                
1.ŠMŠ                
1.PŠ     1,33    1 1 1    1
2.ŠMŠ                
2.IVP     2           

Trieda Pri Prv ReV Rv Rv RGZ RGZP RKSI RKS RKSS RSZ Rp Sj SjL Spr
3.              3 1
4.        3      3,1 1,2
5.        3      2,4 1
7.              2,08 1
9        3      3 1
1.Adeli                
1.TVP      1   1  1   1,2 1
2.PŠ    1    1      1 1
2.TVP      1  1   1   1 1
8.BV      1  1   1   1,67 1
1.IVP      1   1  1   3 1
1.AU       1 1  1    1 1
1.nem                
1.ŠMŠ                
1.PŠ    1        1  1,5 1
2.ŠMŠ                

http://8.bv/
http://8.bv/
http://8.bv/
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2.IVP      1  2   1   2 1

Trieda SSCH Px SP TSV Tv Vu Vl VČA Vmr Vv ZUI ZTV Zv Z Zmv
3.    1,25  1,63    1,13      
4.    2,13  2,6 2   2,25      
5.    1,4  3 1,75   1,44      
7.    1,22   1   1      
9   2 2,13 2,5     1,9      
1.Adeli                
1.TVP   1 1 1 1,33 1   1  1    
2.PŠ          1  1 1   
2.TVP    1  1 1   1      
8.BV    1  1,14    1  1    
1.IVP            1    
1.AU    1 1 1 1   1      
1.nem                
1.ŠMŠ                
1.PŠ    1     1 1   1   
2.ŠMŠ                
2.IVP            1    

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
3. 8 8 0 0
4. 10 8 2 0
5. 10 10 0 0
7. 12 12 0 0
9 12 12 0 0
1.Adeli 0 0 0 0
1.TVP 7 7 0 0
2.PŠ 6 6 0 0
2.TVP 6 6 0 0
8.BV 8 8 0 0
1.IVP 7 7 0 0
1.AU 5 5 0 0
1.nem 0 0 0 0
1.ŠMŠ 6 0 0 6
1.PŠ 6 6 0 0
2.ŠMŠ 6 0 0 6
2.IVP 6 6 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk.
hod.

Zam. na
žiaka Ospravedlnené Ospr. na

žiaka Neospravedlnené Neosp. na
žiaka

3. 8 3069 383,63 3012 376,50 57 7,13
4. 10 5082 508,20 4840 484,00 242 24,20
5. 10 5145 514,50 5090 509,00 55 5,50

http://8.bv/
http://8.bv/


15. 10. 2019 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=c40326e096&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1647354469…

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=c40326e096&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1647354469301673899&th… 5/24

7. 12 3299 274,92 3299 274,92 0 0,00
9 12 5660 471,67 5660 471,67 0 0,00
1.Adeli 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.TVP 7 1441 205,86 1441 205,86 0 0,00
2.PŠ 6 538 89,67 538 89,67 0 0,00
2.TVP 6 719 119,83 719 119,83 0 0,00
8.BV 8 1257 157,13 1251 156,38 6 0,75
1.IVP 7 35 5,00 35 5,00 0 0,00
1.AU 5 380 76,00 380 76,00 0 0,00
1.nem 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.ŠMŠ 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1.PŠ 6 268 44,67 268 44,67 0 0,00
2.ŠMŠ 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2.IVP 6 230 38,33 230 38,33 0 0,00

Výsledky externých meraní

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

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant Žiakov
A var. 41
B var. 13
C var. 29
autistická trieda 5
PŠ 13
ZŠ pri zdrav.zariadení 16
ŠKD 21
CVČ 14

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
nemáme    

Štruktúra tried

 Počet tried Počet žiakov
Triedy ŠZŠ 10 88
Triedy PŠ 2 13
Triedy ZŠ pri ZZ 2 16
Trieda CVČ 1 14
Triedy ŠMŠ 2 13

http://8.bv/
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Spolu 17 144

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag.
prac.

Počet nepedag.
prac.

Počet úväzkov pedag.
prac.

Počet úväzkov nepedag.
prac.

Počet
zamestnancov 29 4   

     
Znížený úväzok 2 2   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov  18 18
vychovávateľov  3 3
asistentov učiteľa  7,3 7,3

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
nemáme   

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.atestácia 0  
2.atestácia 0  
aktualizačné 1  
špecializačné inovačné štúdium 0  
špecializačné kvalifikačné 1 1
doplňujúce pedagogické  2
vysokoškolské pedagogické   
vysokoškolské nepedagogické   
adaptačné 3  
kvalifikačné 0  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

13.10. 2018 sa uskutočnila VC primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže a 3. ročník
majstrovstiev SR v para plávaní , Zúčastnili sa žiaci Šimon Mondek, Michal Jambor,Lukáš Cabadaj a Eliška
Orihelová
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Eliška Orihelová V disciplíne 25 m voľný spôsob -1.Lukáš Cabadaj a 50 m starší dorast, kde sa umiestnil na
peknom druhom mieste

22.11.2018- Cena za stvárnenie O šípkovej Ruženke-

Diana Adamcová- Združenie na pomoc ľuďom s MP

"Aj my sa vieme zabáviť"

Vo výtvarnej súťaži získali Peter Valovič, žiak 1. ročníka Praktickej školy, 2. miesto a žiačka 5. ročníka
Spojenej školy Alica Pikusová Cenu poroty.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.“ II1. Kategória
špeciálne školy -1. miesto Kamil Toráč

3.miesto Peter Valovič

DIPLOM za účasť/za účast

v 9. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, báje, povesti a príbehy
nepoznajú hranice

Súťaž pod názvom:,,Príď aj ty medzi nás v kategórii žiakov do 12 rokov Dávid Biháry, ktorý postupuje do
celoslovenského kola, zúčastnili sa aj (Matej Seriš, Dávid Biháry, Dávid Lakatoš, Mária Perná a Lukáš
Cabadaj)

Peter Valovič získal svojou kresbou jedno z desiatich miest -návrh na obálku zošita) v súťaži O najkrajší
návrh na obálku žiackej knižky

Vianočná pohľadnica ARRIVA-víťaznej práci Vašich žiakov k téme Európsky týždeň mobility- výlet
DRINY-13.06.2019

vyhodnotenie 4. ročníka výtvarnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl Trnavského kraja zameranej
na prácu polície a prevenciu Polícia pomáha 2019. Ocenenie riaditeľky ŠZŠ Galanta A.Pikusová

Ocenenie žiackej poroty Dominik Kotlár.

Slovenské deti si mohli v reprezentačných priestoroch velvyslanectva dne 18. júna 2019 prevziať česté
uznania a medaily Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice"

Medaila

• Marko Jakub

Čestné uznanie

• Toráč Kamil

21.5.2019 sa už po šiestykrát zišli žiaci špeciálnych škôl v KSC Fontána, kde sa konala tanečná súťaž inak
obdarených detí s názvom "Tanec bez hraníc," Cena poroty Spojená škola Piešťany

Dňa 29.05. 2019 sme sa so žiakmi 5. - 8. ročníka zúčastnili tanečnej prezentácie „Tancujeme pre radosť“

V plaveckých pretekoch na EMIL OPEN v Brne. Lukáš Cabadaj získal

1. miesto v plaveckej disciplíne kraul a 2.miesto v plaveckej disciplíne prsia.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Š
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Škola prezentovala svoju činnosť v regionálnej televízii TV Karpaty a regionálnom týždenníku Piešťanský
týždeň.

Jednotlivé príspevky sú zverejnené na www.spspn.sk v časti Napísali o nás.

Škola sa pravidelne zapájala do akcií poriadaných Mestskou knižnicou v Piešťanoch, Mestským kultúrnym
strediskom v Piešťanoch a Domom umenia v Piešťanoch.

Súčasťou projektu "Škola priateľská deťom " sme uskutočnili zbierku v rámci Dňa modrého gombíka v
uliciach mesta. .

Aktivity :

Účelové cvičenia - 2x

Plavecký výcvik - 2x

Návšteva detského dopravného ihriska

Exkurzia do Výskumného ústavu rastlinnej výroby - 3 x

Jarné upratovanie brehov Váhu - projekt Zelená škola, brigáda ku Dňu zeme

Celoškolské brigády

Exkurzia do Odborného učilišťa Hlohovec

Exkurzia- farma Etelka Prašník, Čertova pec- sídlo pravekých ľudí, Plantex Veselé, jaskyňa Driny,
bezbariérový festival Paráda, výlet loďou po Váhu, výlet Piešťanským expresom

Zorganizovali sme 6.ročník tanečnej súťaže Tanec bez hraníc - Piešťany 2019

Divadelné a filmové predstavenia : Fidlikára

Výtvarné súťaže : Vitajte v našom svete,- Mestská knižnica PN,Aj my sa vieme zabaviť - MsKS Piešťany
,Lidice 2019 Záložka do knihy spája školy, Mesiac detskej tvorby, výtv.súťaž Unicef, výtvarná súťaž e-
Twinningu,Výtvarný salón znevýhodnených detí Vrbové, Ochranárik , Polícia pomáha, Rodina a základné
ľudské právo na život

Iné súťaže :Európsky týždeň športu Be Activ, Majstrovstvá Slovenska v plávaní ,Aj my sa vieme zabávať,
Deň Downovho syndrómu, Tanec bez hraníc Piešťany 2019, Tancujeme pre radosť Myjava , Otvor srdce -
daruj knihu - v spolupráci s PIWC, Čítam bez chýb, Prídˇ aj ty medzi nás- recitačná sútaž Trnava, Svetový
deň zdravia - Pohybom ku zdraviu, Tvorba detí nepoznaných - Trnava

Majstrovstvá Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom

Tvorivé dielne : Na motívy knihy Mimi a Líza, knižka Hups, Rups,Šups od G.Futovej

Cesta premeny - účasť na projekte/ animoterapia/

Hovorme o jedle - týždeň aktivít

Týždeň boja proti drogám

Projekt Červené stužky

Projekt Celé Slovensko číta deťom

Vianočné trhy v Adeli

Č

http://www.spspn.sk/
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Výchovný program Čas premien - sex.výchova

Národný charitatívny koncert Integrácia - 10.ročník

Besedy : Šikanovanie - príslušníci Mestskej polície Piešťany, Šikanovanie v škole i za jej bránami- CVČ ,
Drogy okolo nás - CVČ ,prednáška M.R.Štefánik , Detské práva, Podaj mi ruku a môžeme ísť spolu - pri
píležitosti Dňa Downovho syndrómu, Ponožková výzva, beseda s B.Jobusom, Jeseň v dielach
básnikov,beseda s paraolympionikmi V.Vadovičovou a z.R.Štefečekovou- výstava Pararelity, cestovateľ a
kuchár Branislav Gudiak

Slávnostná certifikácia Zelenej školy

Aktivity školy

Návštevy Clown doctors,Živá červená stužka,Slovensko sa hýbe - športový deň,Hovorme o jedle- aktivity k
projektu ,Návšteva ambasádora Unicef-workshop,Mikuláš, Deň Valentína, Tvorivé dielne v MsK, Týždeň
modrého gombíka, Zber papiera, Knižný bazár, Policajný deň, Deň mlieka, Deň vody, Deň Zeme,Deň lesov,
Voda pre život, Karneval, Marec- mesiac knihy-prednáška, Medzinárodný deň detskej knihy, Milujeme
knihy-prezentácia a výstava kníh, tvorivá dielňa s ilustrátorkou ,vtáčie búdky- enviroment.výchova, Hmyzí
hotel, Liečivé bylinky - enviro deň, MDD v meste,Bubnovačka - svetový deň prevencie týrania a
zneužívania detí, Mikuláš v nemocnici , Vianočné čítanie, Týždeň modrého gombíka - zbierka, Mladí
športovci Special Olympics

eTwinning : 1 medzinárodný projekt

§ 2. ods. 1 j

Projekty

1. Infovek 1 a 2 - z projektu je zriadená počítačová učebňa s možnosťou pripojenia na internet

2. Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách

3. Škola podporujúca zdravie - zameriavame sa na zdravý životný štýl, ktorý sa uplatňuje vo všetkých
oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu:

„Školské ovocie“ - ovocie a ovocná šťava pre každého žiaka

4. Enviro projekty:

„Zelená škola“- Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-
Schools.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu
prepojenú s praktickými krokmi, Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému
prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej,
"zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Získali sme titul .

„Recyklo hry“, zber starých elektrozariadení, ochrana život.prostredia

„Baterky na správnom mieste“, zber použitých elektrobatérií

„Zber papiera „ - separácia odpadu, význam zberu pre životné prostredie

Š
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5. Medzinárodný projekt Unicef „ Škola priateľská k deťom“- projekt zameraný na práva detí, ich
dodržiavanie a aplikáciu v každodennom živote.

Získali sme titul" Škola priateľská k deťom

6. medzinárodný projekt „E-twinning“ podporujúci cezhraničnú spoluprácu škôl

7. „Čas premien „, projekt , ktorý sa zameriava na sexuálnu výchovu detí, plánované rodičovstvo a
predchádzaniu pohlavných chorôb a AIDS

9. „Plavecký výcvik „ - s cieľom podporiť získanie plaveckej gramotnosti žiakovA a B variantu a autistov.

10. „Vzdelávanie pre všetkých „ - využívanie multimediálnej učebne financovanej z projektu i vlastných
zdrojov

11.“ Canisterapia“ - pokračovanie terapie so psíkom , rozšírenie animoterapie/ zajačik/

12. Snoezelen- vybudovali sme a využívame multisenzorickú miestnoť pre žiakov B,C variantu, autistov a
žiakov s kombinovaným postihnutím

13.Pracuj rukami - práca na hrnčiarskom kruhu, práca na tkáčskom stave

14.Červené stužky - boj proti AIDS

17. Digi škola - digitalizácia vzdelávania, vybevenie školy interaktívnymi tabuľami, tlačiarňami a tabletmi

18.AMV projekt - práca s interaktívnou tabuľou, tabletmi

18.Projekt Volkswagen - spolupráca s VÚRV Piešťany

19. Tajný život mesta - enviromentálny projekt

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: v šk.roku 2018/19 nebola žiadna inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola má prevádzku v 3 budovách.

Budova na Žilinskej 51 je vo vlastníctve školy.

Postupne sa rekonštruuje, bola vymenená strešná krytina, plastové okná a vchodové dvere, tiež dvere do tried
vybudované bezbariérové kúpeľne a WC pre vozíčkarov , podlahy na prízemí i poschodí budovy,
vybudovaný bol bezbariérový vstup do budovy, vymenené boli staré radiátory. Vybudovali sa dve
schodiskové plošiny na zabezpečenie bezbariériérového prístupu na 1.poschodie a školský dvor.Vybudovala
sa budova náraďovne na školskom dvore.

V budove boli vymenené školské lavice a stoličky, tabule a skrine.

Prebieha revitalizácia školskej záhrady.Vymenilo sa staré oplotenie.

Vymenili sa podlahové krytiny na chodbách, ktoré boli v havarijnom stave a opravila sa fasáda budovy.

Potrebné je dokončiť revitalizáciu záhrady.
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Začalo sa s výstavbou novej budovy špeciálnej materskej školy.

Budova na Valovej je v štádiu majetkového vyrovnania medzi mestom Piešťany a Okresným úradom Trnava
ako naším zriaďovateľom. Je veľmi potrebná výmena okien a zatienenie okien , Vymenili sa dvere na
triedach a kabinetoch, vymaľovali sa priestory ,vymenil sa starý nábytok, boli zrekonštruované sociálne
zariadenia, ktoré boli v havarijnom stave.Opravená bola kanalizácia.Potrebná je rekonštrukcia fasády
budovy, oplotenia budovy, ktoré sú v havarijnom stave. Potrebné je vybudovanie a zariadenie novej
zborovne, keďže súčasná je nevyhovujúca pre zvýšený počet učiteľov.

Výmenu potrebujú kabinetné zbierky a počítače v počítačovej miestnosti, potrebná je rekonštrukcia
internetového pripojenia.

Potrebné je vybudovanie priestoru na cvičenie, keďže v priestoroch posilňovne bola umiestnená trieda. Škola
nemá dostatok priestorov v dôsledku nedoriešeného vlastníctva budovy / MŠ nám blokuje 3 miestnosti/ a
zvýšeného počtu žiakov.

V ďalších budovách zdravotníckeho zariadenia, kde zabezpečujeme výučbu, škola má samostatnú učebňu v
Adeli Medical Center.

Okrem tried máme odborné učebne: učebňu informatiky, bezbariérovú enviromentálnu učebňu/ altánok/
spolu s novým chodníkom, cvičné kuchynky, dielňu, školské viacúčelové ihrisko a školský pozemok.
Zakúpený bol tiež hrnčiarsky kruh a tkáčsky stav pre potreby žiakov na Žilinskej ulici. Priestory školy nám
nedovoľujú zriadiť školskú jedáleň, ani výdajňu stravy.

Žiaci školy majú zabezpečenú stravu v Školskej jedálni pri Cirkevnej ZŠ v Piešťanoch.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné prostriedky v komentári sú uvádzané v celých eurách.

Pridelené finančné prostriedky pre Spojenú školu za rok 2018 boli:

- Normatívne finančné prostriedky v čiastke 6790851,- €

- Nenormatívne finančné prostriedky v čiastke 76 462,-€

- Kapitálové výdavky - Rozvojové projekty 10 000,- €

Spolu finančné prostriedky 766 313,-€

Pre ekonomickú klasifikáciu mzdy zamestnancov - 610 pridelené normatívne prostriedky v čiastke

436 576,- €

Čerpanie týchto prostriedkov z rekapitulácie P1-04 a výdajov z účtovníctva a ŠP:

- Tarifné platy 236 826,-€

- Náhrady 69 073,- €

- Riadenie 3 232,- €

- Osobné príplatky 40 012,-€

- Kreditový príplatok 16 078,- €

- Špeciálny príplatok 9 985,- €
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- Nadčasy 0,- €

- Odmeny 61 370,-€

- Odmeny jubilejné 0,-€

Finančné prostriedky vyčerpané na 100% podľa prideleného rozpočtu na rok 2018.

Pre ekonomickú klasifikáciu poistné zamestnancov - 620 pridelené normatívne prostriedky v čiastke

148 236,- €

Podľa rozlíšenia poistného uhradeného poisťovniam vyčerpané prostriedky 148 235,- €.

Do ŠP bolo vrátené 1€

Finančné prostriedky vyčerpané na 99,99% podľa prideleného rozpočtu na rok 2018 .

Pre ekonomickú klasifikáciu tovary a služby - 630, 640 pridelené normatívne prostriedky v čiastke

95 039,-€

Čerpanie týchto prostriedkov:

- cestovné náhrady 195,-€

- energie, voda a komunikácie 22 922,-€

- materiál 13 895,-€

- dopravné 390,-€

- údržba 22 789,-€

- služby 32 348,-€

- náhrada príjmu 2 500,-€

Spolu finančné prostriedky 95 039,-€

Zo 95 039,-€ vyčerpaných- 631:

Výdavky na cestovné 195,-€

Spolu finančné prostriedky 195,-€

Zo 95 039,-€ vyčerpaných- 632:

Výdavky na teplo 14 720,-€

Výdavky na el. energiu 2 189,-€

Výdavky na vodné stočné 799,-€

Výdavky na poštovné 190,-€

Výdavky za tel. služby 1 971,-€

Spolu: 22 922,-€

Zo 95 039,-€ vyčerpaných- 633:
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Interiérové vybavenie 4 634,-€

Výpočtová technika 2 099,-€

Prevádzkové stroje 149,-€

Všeobecný materiál/kancelárske, čistiace potreby/ 5 689,-€

Knihy, časopisy učebné pomôcky 926,-€

Pracovné odevy, och. pomôcky 34,-€

Softvér 364,-

Spolu: 13 895,-€

Zo 95 039,-€ vyčerpaných- 634:

Prepravné 390,-€

Zo 95 03,-€ vyčerpaných- 635:

Údržba výpočtovej techniky 205,-€

Údržba budov, objektov 22 584,-€

Spolu: 22 789,-€

Zo 95 039,-€ vyčerpaných- 637:

Školenia, kurzy 244,-€

Súťaže 346,-€

Všeobecné služby 7 197,-€

Cestovné náhrady 0,-€

Poplatky a odvody 8,-€

Stravovanie 15 990,-€

Poistenie 561,-€

Prídel do SF 5 138,-€

Odmeny mimopracovného pomeru 1 986,-€

Dane 878,-€

Spolu: 32 348,-€

Zo 95 039,-€ vyčerpaných- 640:

- nemocenské dávky 2 500,-€

Spolu finančné prostriedky 2 500,-,-€

Pridelené nenormatívne prostriedky pre asistenta učiteľa 70 560,- €

Z toho: 52 286,-€ mzdy
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18 274,-€ odvody

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Pridelené nenormatívne prostriedky vzdelávacie poukazy 2 842,- €

Materiál / potreby na krúžky, pomôcky,../ 2 842,-€

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Pridelené nenormatívne prostriedky na dopravné žiakov pridelených 1 977,-€

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Pridelené nenormatívne prostriedky na odchodné 746,- €

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Pridelené nenormatívne prostriedky príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 337,- €

Materiál / výkresy, farbičky, .../ 337,- €

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Pridelené kapitálové výdavky - rozvojový projekt „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré
navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“

„Pohyb v škole bez bariér“ 10 000,-€

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Príspevky rodičov ŠKD, CVČ , ŠMŠ 2 098,- €

Prostriedky použité na nákup pomôcok.

/ výkresy, farby,.../

Prostriedky vyčerpané na 100%.

Dotácie a granty 2 161,-€

Prostriedky použité na nákup / lupa, zapl. dopravy - výlet, kan. Potreby, Tanec bez hraníc 2018/

Škola vyčerpala pridelený rozpočet na 99,99%.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Činnosť MZ sa riadila vypracovaným plánom práce MZ pre 1. Stupeň. V tomto školskom roku sa MZ zišlo
4-krát v termínoch: 23.10.2018, 14.1.2019, 2.4.2019, 27.6.2019. Členovia MZ si plnili úlohy dané plánom
práce zodpovedne, okrem 2 tém /Psychohygiena, Šikanovanie/ boli všetky úlohy splnené. Oboznámili sme sa
s „Pedagogicko-organizačnými pokynmi“ na školský rok 2018/19 a so „Štatútom MZ“. Diskutované boli
témy o enviromentálnej výchove, finančnej gramotnosti, problematike žiakov so sluchovým a rečovým
postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, o školskom vzdelávacom programe v novootvorenej
ŠMŠ, aktivity Zelenej školy, hra v ŠMŠ, o význame mediálnej výchova, o zdravotnej Tv v C variante,
prerokovali a doplnili sme chýbajúce údaje podľa vzorového IVP programu pre našich žiakov, o dôležitej
úlohe mužského vzoru v školstve, o zberovej činnosti na škole. Navštevovali sme MK v Piešťanoch. Žiaci sa
podľa svojich schopností zapojili do školského aj okresného kola súťaže poézie a prózy.Do okresného kola
postúpili 5 žiaci. 1. miesto získal Bihári Dávid - žiak 5. ročníka. Na MDD sme strávili zábavné dopoludnie

Ž Ž
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na Žilinskej v budove školy - hry, tanec, občerstvenie. Žiaci z Valovej navštívili kúpeľný ostrov-minizoo,
časť pešej zóny a na vláčiku zabsolvovali prehliadku mesta a kúpeľného ostrova.Aj v tomto školskom roku
naša škola organizovala prehliadku tvorivosti žiakov špeciálnych škôl-Tanec bez hraníc a naši žiaci sa s
programom zúčastnili aj na prehliadke špeciálnych škôl na Myjave. Vybraní žiaci našej školy absolvovali
plavecký výcvik v Magnólii.

Na zasadnutiach MZ riešili pedagógovia problémy týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti na 1. stupni A
variant, v triedach B a C variantu, u autistov a v ŠMŠ. Vzájomne si vymieňali svoje názory a skúsenosti. Aj
v tomto školskom roku sme riešili slabú dochádzku a správanie niektorých žiakov. Aj napriek snahe
pedagógov sa nám to ani po viacnásobných pohovoroch s rodičmi nepodarilo zmeniť.

V šk. roku 2018/2019 sa členovia predmetovej komisie /ďalej len PK/ stretli štyrikrát. Najprv sa
oboznámili s POP na šk. rok 2018/2019. Členov PK zaujali stále aktuálne aspekty ochrany pedagogického
zamestnanca pred útokom žiaka, blízkej osoby žiaka, iného zamestnanca, ktorý má postavenie chránenej
osoby. Vyučujúci skontrolovali učebné osnovy a plány všetkých predmetov, ktoré v priebehu školského roka
na základe získaných skúseností dopĺňali a upravovali. Takisto skontrolovali i školskú dokumentáciu.

Pedagógovia sa mali možnosť oboznámiť s vzorovým hodnotením žiaka. Bude podrobnejšie/celkový dojem,
pri hodnotení vedomostí a zručností z jednotlivých predmetov bude vychádzať z cieľa a obsahu vzdelávacích
oblastí/.

Realizovali sme zmeny v plánoch vo Vlastivede, ktorú sme preradili do vzdelávacej oblasti Človek a
spoločnosť, Telesná výchova sme zmenili na Telesná a športová výchova/vo variante A a B/, Informatickú
výchovu sme zmenili na Informatiku /po 8. ročník/ vo všetkých variantoch, v Informatike pre 5. ročník A
variant bolo učivo e-mail, adresár vypustené z učebných plánov, v predmete Vlastiveda pre 6. ročník A
variant bolo vypustené učivo Vznik Českého štátu, Český štát v 14. storočí, Karol IV.

Vychovávame žiakov k pozitívnemu vzťahu k zdravému životnému štýlu. Zapojili sme sa do programu
Hovorme o jedle. Žiaci získali nielen vedomosti, ale prehĺbili si aj zručnosti pri príprave zdravých jedál.

Zamerali sme sa na tému Mäso, ryby, vajcia a strukoviny a tému Mlieko a mliečne výrobky od našich
kravičiek. V projekte bolo potrebné spracovať a zaslať k obom témam metodický list a prezentáciu k
aktivitám, za ktoré sme získali zlatý diplom.

Zaujímali sme sa o využitie prvkov regionálnej a tradičnej ľudovej kultúry v ŠZŠ.

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou
Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a
nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.

V rámci školského vzdelávacieho programu môže byť obsah prierezovej témy zaradený do voliteľných
vyučovacích predmetov, ako napr. regionálna výchova, regionálny dejepis, geografia, výtvarné spracovanie
materiálu, zborový spev, detské hudobné divadlo, literárno-dramatické divadlo a i. Cieľom zaradenia
prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam
svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.

Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru
vlastnej obce, mesta - na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj rodný kraj - kraj, kde
žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši
naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a
kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr. ekonomika); jej flóru a faunu - význam
ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov - objavujeme Slovensko - objavovanie a spoznávanie prírodných krás
a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria - cestujeme po Slovensku - oboznámenie sa s
časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v
mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkov - vychádzať z rodinného
prostredia t.j. téma - RODINA - rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi,
známymi) na besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod.
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Vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska. Základom našej kultúrnej
identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti,
je tradičná ľudová kultúra - kultúra, ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva -
využitie danosti regiónu, návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy - spoznávanie tradičných ľudových
remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná tvorba (remeslá), spoznávanie
staviteľských pamiatok v regióne, obci, poznatky využiť vo výtvarnom zobrazovaní; tvorba zbierky ľudovej
hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba - spevník regiónu); poznávanie
vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej piesne, tanec, ľudové kroje (hudobný, pohybový, výtvarný prejav),
príslovie, porekadiel, pranostík, bájok, rozprávok: ľudových, autorských, povestí a pod. - skúmanie vlastnej
kultúry, skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií. Význam na
kultivácii osobnosti žiaka má zaradenie prierezovej témy do estetickej výchovy a pri rozvíjaní talentu žiaka
vo všetkých druhoch umenia vo voľnočasových aktivitách, ako napr. v základných umeleckých školách (vo
všetkých jej odboroch), v centrách voľného času, tiež v zakladaní speváckych či tanečných súborov,
divadielok a pod. Týmito aktivitami pomôžeme pri vytváraní predpokladov u žiakov na pestovanie a
rozvíjanie citu ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.

Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikala postupne s modernizáciou spoločnosti, jej javy
sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity, zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti,
poznávania kultúrnej rozmanitosti, nástrojom tolerancie, občianskej súdržnosti a porozumenia medzi
národmi. Je súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva Slovenskej republiky. Uchováva sa ako prejav
lokálneho, regionálneho alebo kultúrneho dedičstva Slovenska.

Členov PK zaujalo začlenenie rómskych reálií do výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré uplatňujú vo
vyučovaní i záujmovej činnosti/ Tanec bez hraníc/. Tento rok sa konal už šiesty ročník tejto súťaže.
Zúčastnilo sa jej 11 škôl s 23-mi vystúpeniami. Vyučujúci hudobno-tanečného krúžku pripravili 2
vystúpenia. Žiaci školy povzbudzovali svojich spolužiakov.

Vyučujúci sledujú na portáloch pre učebné pomôcky nové pomôcky, ktoré by mohli zaradiť do vyučovacieho
procesu a dopĺňajú ich.

Oboznámili sme sa s poznatkami získanými na školení ACTIVE INSPIRE o využití interaktívnej tabule v
pedagogickej praxi. Našla si u učiteľov, ale hlavne u žiakov veľkú obľubu, o čom svedčí progres v náraste a
šírení techniky tohto druhu do škôl a následne do jednotlivých tried, odborných učební, ale aj školských
dielní. Tento informačno-komunikačný nástroj sa prostredníctvom príprav učiteľa v podobe flipchartu
(predvádzacieho zošita), stáva zaujímavou, názorno-interaktívnou učebnou pomôckou, ktorej predpoklad je
vyšší záujem o danú tému a lepšia názornosť.

Zamýšľali sme sa aj nad kvalitou života detí zo špeciálnych škôl.

Deti s mentálnym postihnutím sú v priemere citlivejšie na duševné a stresové situácie a na konflikty každého
druhu. Sú omnoho zraniteľnejšie než zdravé deti, a to môže uľahčiť vznik nevhodného správania, neurózy
alebo psychickej poruchy. Z toho vyplýva, že jeden z hlavných bodov pri starostlivosti o mentálne postihnuté
deti, je dodržiavanie všetkých zásad duševnej hygieny. Dieťa treba často láskať a ukazovať mu nové
predmety a tým rozširovať jeho duševný rozvoj. Duševná hygiena vyžaduje príjemné prostredie, v ktorom
dieťa cíti istotu a bezpečie. Vyžaduje láskyplné chovanie bez rozpakov, okrikovania a trestania.

Zaoberali sme sa aj vplyvom rodinného prostredia na študijné výsledky žiakov.

Dieťa strávi v škole väčšinu času. Učiteľ sa ma snažiť dieťa vypočuť a pochopiť, ak je ochotné hovoriť o
svojom probléme. V mnohých prípadoch je dobre, ak učiteľ navštívi rodinu žiaka, hlavne ak má podozrenie,
že žiak sa z akéhokoľvek dôvodu škole vyhýba, alebo si zhoršil svoj študijný prospech. Naše deti túžia po
láske a uznaní viac ako dospelí. Deti nemôžeme odsudzovať za to, že niečo nevedia. Najprv ich naučme.
Ukážme cestu. Buďme príkladom. A potom od nich niečo žiadajme. Hovorme s nimi. Počúvajme ich. Je
veľmi dôležité viesť s deťmi otvorený a obojstranný dialóg. Ako však vedie „dialóg“ väčšina dospelých?
Hovoria: „Nehovor tak! Nerob to! Nevyjadruj sa tak! Nefajči! Nepi! Neber drogy!“ Deti nikdy nerobia to, čo
im prikazujeme, robia presne to, čo robíme my.

Deti zrkadlovo odrážajú sociálne a ekonomické prostredie, v ktorom žijú. Ak rodičia múdro zveľaďujú svoju
lásku, je úžasné pozorovať harmóniu v takej rodine. Deti v nej získavajú silný pocit sebaúcty a začínajú si
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vážiť a rešpektovať samých seba takých, akí skutočne sú.

Deti sú najdrahším darom, ktorý sme dostali. Venujme sa im, zatlieskajme ich jedinečnosti, dovoľme im
vyjadriť svoj vlastný štýl, a to aj vtedy, keď sa nám zdá, že ide len o vrtoch mladosti. Nedožeňme ich k
slzám, nerobme z nich neschopných a hlúpych. Nezaslúžia si to. Nie sú naším majetkom.

Najdôležitejšími podmienkami dobrého študijného prospechu sú najmä: nutnosť rozhovorov medzi rodičmi a
deťmi o každodenných udalostiach, motivácia k čítaniu, monitorovanie televíznych programov, diskusie o
budúcich životných plánoch, citové povzbudzovanie a prejav úprimného záujmu na študijnom a osobnom
vývoji žiaka. Je nevyhnutné rozpoznať špeciálne talenty dieťaťa a podporovať ich.

Teoreticky aj v praxi sme riešili prevenciu rizikového správania žiakov okrem triednických hodín,
rozhovorov aj formou besedy s príslušníkom Mestskej polície v Piešťanoch.

Poučil žiakov o následkoch nevhodného správania sa v školskom aj širšom okolí. Vysvetlil pojem
šikanovanie, agresor a obeť. Žiaci sa dozvedeli, ako je definovaný trestný čin a priestupok. Od 14 rokov sú
trestno-právne zodpovední a za priestupok môžu pykať po dovŕšení 15 rokov. Priestupok sa v porovnaní s
trestným činom hodnotí ako menej závažný. Obvyklé sankcie sú pokarhanie, udelenie pokuty či zákaz
činnosti.

V októbri v dňoch 1. 10. a 12.10.2018 koordinátorka primárnej prevencie zorganizovala pre žiakov
prednášky na tému Deti a mobilné komunikačné technológie. Zamerali sme sa na vzťah detí k využívaniu
mobilných telefónov, ale i internetu a televízie. Žiakov sme primeranou formou oboznámili s rizikami a
nástrahami, ktoré im môžu hroziť pri nesprávnom využívaní komunikačných prostriedkov. V novembri sme
zrealizovali prednášku na tému Drogy a ich negatívny vplyv na mladý organizmus. Žiakov sme oboznámili s
existujúcimi legálnymi a nelegálnymi drogami a ich účinkami. Zároveň sme venovali pozornosť i
legislatívnej stránke. V decembri sme zorganizovali prednášku na tému Šikanovanie alebo pozitívna klíma v
našej škole. Pretože sa s problematikou šikanovania čoraz častejšie stretávame na našej škole i mimo nej,
tejto téme sme venovali obzvlášť zvýšenú pozornosť. V spolupráci s triednymi učiteľmi sme vykonali
osobné pohovory s aktérmi šikanovania. Žiakom na Valovej ulici sme rozdali anonymný dotazník,
prostredníctvom ktorého chceme odhaliť aktérov a príčiny šikanovania na škole.

V januári 2019 sme v spolupráci s pracovníčkou prevencie, Mgr. Vierou Dominovou z Mestskej polície v
Piešťanoch, zorganizovali prednášku na tému Zdravý životný štýl. Zamerali sme sa na rozdelenie drog a
zdravý životný štýl. Na záver si žiaci mohli vyskúšať simulačné okuliare, ktoré simulujú opitosť alebo
účinky drog.

V priestoroch Spojenej školy na Valovej ulici bola umiestnená nástenka, ktorá je venovaná problematike
primárnej prevencie. Na nástenke sú umiestnené Plány činnosti koordinátora primárnej prevencie, nová
smernica 36/2018 prispôsobená podmienkam našej školy.

Vystavená literatúra je k dispozícii pedagógom a žiakom.

Znova sme si pripomenuli šikanu, ktorá nás prinútila zamyslieť sa nad tým, prečo niektoré deti šikanujú iné?
Kto sa najčastejšie stáva v škole agresorom a kto obeťou?

Agresori sú nielen deti agresívne, impulzívne s narušeným vzťahom k autorite, ale aj slušné, úzkostlivé, so
sadistickými sklonmi, ale aj „srandisti.“ Obeťami sú deti osamotené, noví žiaci, žiaci, ktorí sa niečím
odlišujú, často aj úspešní, tvoriví, obľúbení u učiteľov.

Projekt čitateľská gramotnosť bol zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov prvého a druhého
stupňa našej školy. Projekt v tomto školskom roku bude prebiehať pod názvom Štyri ročné obdobia v
literatúre. Vyučujúci žiakom predniesli básne zamerané na ročné obdobie, pozreli si rozprávky, porozprávali
sa o konkrétnom ročnom období a pripravili si nejakú pochúťku, ktorá ho charakterizuje.

Ďalej prebehli prednášky o ročných obdobiach v dielach básnikov, určených pre žiakov 6.- 9. ročníka. Žiaci
recitovali poéziu od rôznych autorov, napríklad Rúfus, Válek, Plávka, Mihálik a i., venovali sa rozboru básní
a ich ilustráciám.

Š Ž
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203. výročia narodenia Ľ. Štúra sme si pripomenuli prednáškou. Žiaci si prečítali ukážky z jeho diel, o
ktorých sa porozprávali a pokúsili sa o ich ilustráciu.

V rozvoji čitateľskej gramotnosti sme pokračovali otvorenou hodinou. Oboznámili sme sa, ako vyučujúci na
2. stupni A variantu realizujú v praxi čítanie s porozumením.

Dňa 30.1.2019 si žiaci 5.-9.ročníka spojili hodinu čítania. Téma hodiny bola: Kráľ Rok. Žiaci si zopakovali
učivo o štyroch ročných obdobiach, porozprávali sme sa o téme, o tom, aký musí byť v krajine poriadok,
prečo sa musia ročné obdobia striedať. Žiaci si prečítali poviedku od Aleny Lampertovej: Štyri zázračné
dcéry kráľa Roka.

Po prečítaní žiaci dostali vytlačené úlohy, ktoré museli vyriešiť a v závere príbeh ilustrovali. Tieto spoločné
hodiny čítania sú veľmi motivujúce, žiaci doslova súťažia, kto dané úlohy najlepšie vyrieši. Odmenou
najlepším sú pero, pastelky, kalendár, zápisník. Najlepšie príbehy budú uverejnené v školskom časopise.

Dňa 14.1. a 23.1.2019 žiaci 6.-9.ročníka riešili ďalšie úlohy z Čitateľského orieška, prečítali si príbehy o
indiánoch, o dievčatku, ktoré si hľadalo kamarátov. Žiaci sa na chvíľu stali ilustrátormi, ale i spisovateľmi,
ktorí nový príbeh kreslili a tiež písali. Hotové práce boli odoslané do súťaže :,,Čitateľský oriešok".

elý mesiac marec sa žiaci 2. stupňa ŠZŠ, v rámci Mesiaca knihy, venovali čítaniu s porozumením a
tvorivému čítaniu. Pripomenuli si 100 rokov od narodenia Márie Ďuríčkovej.

3.5.2019 si žiaci na Valovej ulici pripomenuli 100 rokov od smrti M. R. Štefánika. Zaujímavou prednáškou,
ale i prezentáciou sa žiaci zoznámili s najväčším Slovákom. Na záver si zopakovali, čo si zapamätali a tiež sa
pustili do kreslenia lietadla a mohyly. Niektorí žiaci kreslili aj nášho najväčšieho Slováka. Najkrajšie kresby
sú vystavené vo vstupnej chodbe. Spomienka na nášho velikána pokračovala aj v nasledujúcich dňoch, kedy
sa žiaci pokúsili vymodelovať repliku lietadla .

V programe finančnej gramotnosti sa členovia PK oboznámili s plánom NŠFG. NŠFG je usporiadaný do
šiestich tém: Finančná zodpovednosť spotrebiteľov; Plánovanie, príjem a práca; Rozhodovanie a
hospodárenie spotrebiteľov; Úver a dlh; Sporenie a investovanie, Riadenie rizika a poistenie. Poradie tém nie
je určené, určuje ho škola v rámci implementácie do svojho školského vzdelávacieho programu. Jednotlivé
témy sú rozpísané do čiastkových kompetencií. Tieto čiastkové kompetencie sú popísané na úrovniach,
pričom na týchto úrovniach sú opísané poznatky, zručnosti a skúsenosti, ktoré by mali byť žiaci schopní
preukázať . Realizácia cieľov FG je zakomponovaná v jednotlivých tematických plánoch učiteľa pre
vyučovacie predmety v stĺpci Poznámky formou: číslo témy/číslo čiastkovej kompetencie/úroveň/cieľ.

V poslednom čase najviac pracujeme s programom Zlatka - ako narábať s peniazmi a zažiť radosť s
financiami. Témy a úlohy sú rozdelené na prvý a druhý stupeň, pre oba stupne sú pripravené aj pracovné
listy. Treťou časťou sú hry z finančnej gramotnosti. Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné
prvky vzdelávania. Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje
schopnosti. Učebné texty sú doplnené obrázkami a prílohami pre žiakov, zážitkovými aktivitami a
metodickou časťou pre učiteľa.

Celoročne riešime dochádzku žiakov a s tým úzko späté výchovno-vyučovacie výsledky. Žiaci, ktorí školu
navštevujú pravidelne, hlavne žiaci 6. a 7. ročníka, majú výchovno-vyučovacie výsledky dobré, zlepšili sa v
správaní a nastalo zlepšenie vo vyučovacích výsledkoch v jednotlivých predmetoch. Naopak, žiaci, ktorí
navštevujú školu nepravidelne, dokonca majú i neospravedlnenú absenciu, zlyhávajú vo vyučovacom
procese, alebo majú veľké medzery v učive. Niektorí stagnujú, čerpajú z vedomostí z minulých ročníkov,
alebo došlo k zhoršeniu výsledkov. Spolupráca s rodičmi nie je dobrá, nemajú záujem o vzdelávanie svojich
detí, rodičia sa uspokojujú len so základnou povinnou školskou dochádzkou, nemajú záujem o ďalšie
vzdelávanie svojich detí v OU a PŠ. Pokračovali sme aj tak v komunikácii s rodičmi.

Na otvorenej hodine pracovného vyučovania na 2. stupni v 8. a 9. ročníku sa žiaci učili pracovať s prírodným
materiálom- vŕbovým prútím. Hodina bola aktuálne načasovaná na predveľkonočné obdobie.

Žiaci sa oboznámili s regionálnymi tradíciami, videli ukážky prác a vyrobili si svoje korbáče na Veľkú noc.
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Dňa 8.4.2019 sa uskutočnila otvorená hodina telesnej výchovy so žiakmi 5. ročníka. Námety na túto hodinu
čerpal vyučujúci z Príručky aktivít - Mladí športovci. Hodina bola realizovaná na školskom dvore.

V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do medzinárodného certifikačného programu Zelená škola,
ktorý prebieha pod záštitou CEEV Živica. Cieľom programu je aktívne a zodpovedné zapojenie čo najširšej
školskej komunity do ochrany životného prostredia.

V aktuálnom certifikačnom období sme sa rozhodli pre prioritnú tému ODPAD. Zvolili sme si Kolégium
Zelenej školy pod vedením p. učiteľky Janečkovej. P. Janečková sa zúčastnila troch školení v Bratislave,
ktoré organizovalo združenie Živica. Vypracovali sme Enviromentálny akčný plán, ktorý pozostáva z
desiatich aktivít rozvrhnutých do dvoch školských rokov. V marci sme absolvovali hodnotiacu návštevu
koordinátorky Zelenej školy, ktorá dopadla pozitívne. V mesiaci máj a jún boli splnené prvé dve aktivity - v
školskom časopise bol uverejnený príspevok , ktorý oboznamuje žiakov o význame separácie odpadu a druhá
aktivita spočívala vo vytvorení nástenky na tému odpad a vyhodnotení najlepších zberačov odpadu.

Dňa 14.-15.1.2019 sa žiaci našej školy A variantu zúčastnili výchovného programu „Čas Premien“. Dievčatá
a chlapci 5., 6., 7. ročníka A variantu sa oboznámili s témou Dospievanie, rast a vývin v puberte a osobná
hygiena. Oboznámili sa s priebehom a vplyvom fyzických a psychických zmien počas dospievania na
organizmus u oboch pohlaví. Získali poznatky o menštruácii a dôležitosti dodržiavania osobnej hygieny.
Chlapci a dievčatá 8., 9. ročníka sa oboznámili s témou „Zodpovedný prístup k sexualite a antikoncepcia“.
Žiaci získali informácie o sexualite, prirodzenej a hormonálnej antikoncepcii. Poznatky nadobudli
prezentáciami, videonahrávkami, riešením úloh a otázok na IKT, riešením pracovných listov so zameraním
na osobnú hygienu a spoločnými aktivitami pod názvom „Zmeny počas dospievania“ a „Sexuálny slovník“.

Dňa 6.6.2019 žiaci Spojenej školy A variantu a PŠ sa zúčastnili výchovného programu „Čas premien“. Žiaci
5., 6. a 7. ročníka A variantu sa oboznámili s témou „Sexuálne násilie a zneužívanie detí“. Prezentácia a
videonahrávky zahŕňali sexuálne násilie a zneužívanie detí, objekty najčastejšieho sexuálneho zneužívania,
formy, fakty, prejavy a prevencia sexuálneho zneužívania detí. Na záver žiaci A variantu vypĺňali dotazník a
výsledky v dotazníku s učiteľom spoločne zhodnotili. správne a nesprávne odpovede. Žiaci 8. a 9. ročníka A
variantu sa oboznámili s témou „Sexuálna orientácia a homosexualita“. Obsahom prezentácie,
videonahrávok a otázok boli sexuálna orientácia, heterosexuálne orientovaní ľudia, homosexuáli, bisexuáli a
predsudky o homosexuáloch. Na záver žiaci odpovedali na otázky uvedené v kartičkách. Žiakom boli
odovzdané hygienické balíčky a brožúry.

Žiakom boli odovzdané hygienické balíčky a brožúry.

Členovia PK si pripomenuli aj povinnosti triedneho učiteľa.

Koordinátor prevencie drogových závislostí :

V školskom roku 2018/2019 sme sa počas výchovno - vzdelávacieho procesu i počas voľnočasových
podujatí dôsledne venovali aktivitám, ktoré sme zamerali na primárnu prevenciu. Výchovno - vzdelávací
proces bol zameraný na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl,
podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. Primárna prevencia je súčasťou prierezových tém
školského vzdelávacieho programu:

- prevencia obezity, závislostí a zdravý životný štýl

- rozvoj telesnej zdatnosti žiakov

- prevencia šikanovania

- prevencia HIV/AIDS

- prevencia kriminality

- prevencia sexuálneho zneužívania

- riziká dospievania
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- podpora duševného zdravia

- obchodovanie s ľuďmi

- práva dieťaťa

Pri realizácii preventívnych aktivít sme využívali nesledujúce metódy a formy práce:

- rozhovory a besedy

- účelové začlenenie preventívnych aktivít do vyučovacích predmetov

- práca s internetom

- modelové situácie

- organizovanie zábavno - náučných programov

- nástenky, plagáty, výstavy

- priebežné monitorovanie správania žiakov

V mesiaci október sme pre žiakov Špeciálnej základnej školy ( ďalej len ŠZŠ ) zorganizovali dve prednášky
na tému Deti a mobilné komunikačné technológie. Zamerali sme sa na vzťah detí k využívaniu mobilných
telefónov, internetu, televízie.

V mesiaci november 2018 sme zorganizovali prednášku na tému Drogy a ich negatívny vplyv na mladý
organizmus. Žiakov sme zoznámili

s legálnymi a nelegálnymi drogami a ich účinkami. Zároveň sme zamerali pozornosť i na legislatívu.

V mesiaci december 2018 sme zorganizovali prednášku na tému Šikanovanie alebo pozitívna klíma v škole.
Téma šikanovania je na ŠZŠ veľmi aktuálna. Po prednáške sme s aktérmi šikanovania vykonali osobné
prednášky. Žiaci na I. a II. stupni vyplnili anonymný dotazník, ktorý bol zameraný na formy a intenzitu
šikanovania v škole i mimo nej.

V mesiaci január 2019 sme v spolupráci s pracovníčkou oddelenia prevencie pri mestskej polícii v
Piešťanoch, Mgr. Vierou Husákovou Dominovou zorganizovali prednášku na tému Povedz drogám nie !.

Zamerali sme sa na rozdelenie drog, negatívny vplyv na zdravie človeka a na prevenciu. Na záver si žiaci
mohli vyskúšať simulačné okuliare.

V mesiaci február 2019 sme pripravili besedu na tému Vplyv rodiny a školy na rozvoj osobnosti jedinca.

V mesiaci marec 2019 triedni učitelia pripravili pre žiakov prednášku spojenú s ochutnávkou na tému Jeme
zdravo ?

V mesiaci apríl 2019 sme v spolupráci s pracovníkom oddelenia prevencie pri Mestskej polícii v Piešťanoch,
Igorom Žlnayom zorganizovali prednášku na tému Prevencia kriminality ( priestupky a trestná činnosť).

V mesiaci máj sme zamerali pozornosť na tému Stop násiliu !

Okrem prednáškovej činnosti a besied pedagógovia priebežne organizovali aktivity pri príležitosti dní
vyhlásených na podporu zdravia, Svetového dňa výživy, Svetového dňa mlieka, Svetového dňa prevencie
AIDS, Svetového dňa proti zneužívaniu drog a obchodovania s drogami, Svetového dňa duševného zdravia,
Svetového dňa nefajčenia atď..

V školskom roku 2018/2019 sa práca výchovného poradcu zamerala na profesijnú orientáciu žiakov 8. a 9.
ročníka. Žiaci týchto ročníkov boli systematicky informovaní o možnostiach štúdia na OU v Trnave, na OU
v Hlohovci a so zákonnými zástupcami boli absolvované osobné pohovory. K tejto problematike bola
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zriadená nástenka so všetkými dostupnými informáciami ako aj manuál pre žiaka ako postupovať pri
získavaní informácií o odborných učilištiach na internete. V mesiaci október prebehla kontrola
psychologických vyšetrení, niektorí žiaci boli objednaní na rediagnostiku. Počas celého školského roku som
pracovala s programom Proforient, kde som pracovala s končiacimi žiakmi.

V mesiaci december sa žiaci zúčastnili Dňa otvorených dverí na Spojenej škole v Hlohovci, kde si mali
možnosť prezrieť priestory školy, školský internát, pracovné dielne a súčasne mali priestor na získanie
podrobnejších informácií o štúdiu na tejto škole. Žiakom sa veľmi prehliadka páčila a prejavili záujem o
štúdium.

Počas celého školského roka sa plnili úlohy z oblasti prevencie problémového a delikventného správania
žiakov. Realizovali sa pohovory so žiakmi, rodičmi, triednické hodiny na témy ochrana pred nezákonným
používaním narkotík a psychotropných látok, ochrana pred nežiadúcimi následkami šikanovania a agresie.
Bola nadviazaná spolupráca s rómskymi špecialistami - príslušníkmi Mestskej polície, sociálnou kuratelou v
Piešťanoch,so súkromným CŠPPP na Banke.

Viackrát boli riešené prípady záškoláctva a veľkého počtu neospravedlnených hodín cez sociálne oddelenie
mestského úradu a následne aj mestskou políciou.Vždy tomu predchádzali predvolania rodičov na pohovory
s triednymi učiteľmi a výchovným poradcom.

V máji sa konali príjimacie pohovory v Spojenej škole Hlohovec, ktoré úspešne absolvoval a následne bol
prijatí Lukáš Cabadaj - odbor murárske a stavebné práce.

Žiaci Dávid Bihári ,Fabián Kudrík, Leonard Kudrík, René Daniš idú do pracovného pomeru. Žiaci Adela
Rafaelová , Mário Lednický a Jakub Marko boli prijatí do Praktickej školy v Piešťanoch. V školskom roku
2018/2019 teda ukončilo štúdium na našej škole 8 žiakov .

Veľmi dobrá bola spolupráca so SCŠPPP Banka.Na našu žiadosť i žiadosť rodičov boli počas školského roka
vykonané psychologické vyšetrenia končiacich žiakov, rediagnostiky žiakov prvého ročníka,tiež
rediagnostiky problémových žiakov, rediagnostiky na žiadosť rodičov.Okrem psychologických vyšetrení sa
vykonali i špeciálnopedagogické vyšetrenia.

Výchovný poradca bol počas celého školského roka neustále k dispozícii zákonným zástupcom žiakov,
pedagogickému zboru, bol v úzkom kontakte so SCŠPPP Banka.

Oceňujem spoluprácu s rómskymi špecialistami, ktorí na požiadanie učiteľov, navštívili rodičov a žiakov.

V mesiaci jún 2019 boli dokončené rediagnostiky žiakov prvého ročníka, prebehla kontrola psychologických
a špeciálnopedagogických hodnotení a prebehlo nahrávanie žiakov do Proforientu ,ktorí budú povinnú
školskú dochádzku končiť v školskom roku 2019/2020.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Debarierizácia a rekonštrukcia budovy školy na Žilinskej ceste.

Získavanie financií prostredníctvom projektov.

Získavanie ocenení vo výtvarných súťažiach.

Enviromentálna výchova.

Účasť na projektoch.

Zavádzanie IKT do vyučov.procesu.
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Zavádzanie nových foriem vyučovania.

Práca s viacnásobne postihnutými žiakmi.

Spolupráca s inými organizáciami.

Úspechy v projektoch :

Získanie titulu "Zelená škola " v rámci medzináodného projektu Zelená škola.

Získanie titulu "Škola priateľská k deťom " v rámci projektu Unicef

Získanie certifikátov v rámci projektu e-Twinning

Výrazné a opakované úspechy vo výtvarných súťažiach.

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

Materiálno-technické vybavenie školy.

Návrh opatrení:

Doriešiť vlastníctvo budovy školy s následnou možnosťou podávania projektov na rekonštrukciu a
vybavenie školy.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V školskom roku 2018/2019 ukončilo štúdium na našej škole 8 žiakov :

Končiaci žiaci:

1. Lukáš Cabadaj OU Hlohovec - murár

2. Jakub Marko PŠ Piešťany

3. Máriu Lednický PŠ Piešťany

4. Adela Rafaelová PŠ Piešťany

5. Fabián Kudrík pracovný pomer

6. David Bihári pracovný pomer

7. Leonard Kudrík pracovný pomer

8. René Daniš pracovný pomer

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Škola má prevádzku v 4 budovách. Budova na Žilinskej 51 je v správe školy. Postupne sa rekonštruuje, bola
vymenená strešná krytina, plastové okná a dvere, vymaľované priestory, vybudované bezbariérové kúpelňe a
WC pre vozíčkarov , vymenené podlahy , vybudovaný bol bezbariérový vstup do budovy a dve schodiskové
plošiny pre bezbariérový prístup na 1.poschodie a školský dvor.Priestory školy boli vymaľované, zakúpili sa
nové skrine a školský nábytok. Škola má novú fasádu a vybudovanú budovu náraďovne, ktorá slúži ako
posilňovňa.
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Budova na Valovej je v štádiu majetkového vyrovnania medzi mestom Piešťany a Okresným úradom Trnava
ako naším zriaďovateľom. V budove prebehla rekonštrukcia podláh a oprava strešnej krytiny . Priestory
školy boli vymaľované, vymenil sa školský nábytok a skrine.

V šk.roku 2018/19 bola zrealizovaná rekonštrukcia kúpeľní , WC a kanalizácie,vymenené boli regulačné
ventily na radiátoroch. Potrebné je zateplenie budovy , nová fasáda školy, oplotenie a vybudovanie
priestorov novej zborovne. Potrebné je aj vybudovanie priestorov na cvičenie.

V priestoroch školskej záhrady sa začalo s výstavbou novej budovy pre ŠMŠ a žiakov s viacnásobným
postihnutím.

V ďalších budovách zdravotníckych zariadení ,kde zabezpečujeme výučbu, škola má samostatnú učebňu len
v priestoroch Adeli Medical Center..

Okrem tried máme odborné učebne: učebňa informatiky, cvičné kuchynky, dielňa, školské viacúčelové
ihrisko a školský pozemok. Priestory školy nám nedovoľujú zriadiť školskú jedáleň, ani výdajňu stravy.

Žiaci školy majú zabezpečenú stravu v Školskej jedálni pri Cirkevnej ZŠ v Piešťanoch.

Vo vestibule ako aj v triedach pravidelne aktualizujeme informačné tabule, nástenky, vystavujeme práce
žiakov.

Areál školy pravidelne čistíme, upravujeme, staráme sa o kvetinové záhony, skalku, trávnaté porasty.
Vysadili sme si popri oplotení stromčeky, pred budovou školy okrasné kríky a ovocné stromy, revitalizujem
školskú záhradu.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Vedúci
Krúžok rómskej kultúry 2. Mgr. Anna Kodajová
Krúžok rómskej kultúry 1. Mgr. Eva Kodajová
Keramický Alexandra Fránková
Športovo - pohybový 2. Mgr.Danišková Monika
Krúžok čitateľskej gramotnosti Mgr. Marta Šulavá
Krúžok finančnej gramotnosti Mgr.Pašáková Adriana
Šikovný jazýček Mgr. Jana Kvaková
Školský klub Mária Zemánková
Športovo- pohybový 1. PaedDr. Bohumír Vrábel
Výtvarný Alžbeta Kosková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičia sa majú možnosť informovať o prospechu, dochádzke a celkovej činnosti školy na zasadnutiach RZ,
počas konzultačných hodín jednotlivých pedagógov, prostredníctvom osobných rozhovorov a
prostredníctvom webovej stránky www.spspn.sk

Rodičia sú zapojení do projektu Zelená škola, sú aktívnymi členmi kolégia Zelenej školy.

Rodičia sa pravidelne zúčastňujú akcií školy, ako napr.exkurzie, šk.výlet, vianočné posedenia, karneval,
výchovné koncerty...

http://www.spspn.sk/
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§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

V šk.roku 2018/19 škola spolupracovala s organizáciami v meste Piešťany a okolí :

Mestská polícia / špecialisti pre marginalizované skupiny obyvateľstva/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch / záškoláctvo, rodiny v hmotnej núdzi/

Mestský úrad Piešťany

Mestská knižnica Piešťany

Mestské kultúrne stredisko Piešťany

Detský domov Piešťany

Dom umenia Piešťany

Balneologické múzeum Piešťany

Združenia na pomoc postihnutým umelcom, Bratislava

Tanečný klub Danube Bratislava

APPA. združenie na pomoc postihnutým Adeli

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Vrbové, Banka

Nezisková organizácia Otvorená náruč

PIWC - medzinárodný ženský klub

Občianske združenie Animo

ZPMP

Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Hotel Magnólia

Dopravné ihrisko Vrbové

Televízia Karpaty

Regionálny týždenník Piešťanský týždeň

Priateľská škola v Rakúsku

Záver

Vypracoval: PaedDr. Thomová Alexandra

V Piešťanoch, 14. októbra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:


