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A: Základné identifikačné údaje o škole
Spojená škola
organizačná zložka Špeciálna základná škola, Jatočná 4 , 909 01 Skalica
Telefón : 034/ 664 42 95
Fax : 034 660 11 17
IČO : 35630043
DIČ: 2021344149
Email : szsskalica@slovanet.sk
Webové sídlo školy : www.szsskalica.eu
Vedúci zamestnanci školy :
PaedDr.Renáta Jankovová – riaditeľka školy
Mgr. Viera Matulová – zástupkyňa riaditeľky školy
Členovia rady školy :
Predseda rady školy : Mgr. Iveta Mrázová
Podpredseda rady školy : Mgr. Katarína Hladká
Člen rady školy delegovaný zriaďovateľom :Mgr. Katarína Sušienková
Člen rady školy delegovaný zriaďovateľom : Ing. Eva Valachovičová
Člen rady školy delegovaný zriaďovateľom : PhDr. Lenka Látalová PhD.
Člen rady školy za rodičov :Mgr. Martina Machálková
Člen rady školy za nepedagogických zamestnancov : Martina Lipovská

B: Údaje o zriaďovateľovi
Okresný úrad Trnava, odbor školstva, Vajanského 2, 917 01 Trnava
Tel :033/5550111
Fax: 033/5550161
Web: http://www.minv.sk
Email: outt.skolstvo@minv.sk

C: Informácie o činnosti rady školy, poradných orgánov riaditeľa školy
Údaje o rade školy :
V roku 2020 skončilo štvorročné funkčné obdobie Rady školy. V septembri 2020 prebehli
nové voľby do rady školy. Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri SŠ Skalica sa uskutočnilo
08.10.2020 . Rada školy má sedem členov.
Počet zasadnutí : 4
Dátumy zasadnutí : 12.10.2020,11.12.2020, 16.3.2021, 18.6.2021
Prijaté uznesenia : Príloha č.1
Údaje o poradných orgánoch školy :
 Výchovný poradca : Mgr. Katarína Hladká
Činnosť výchovnej poradkyne sa riadila počas celého školského roka podľa vypracovaného
plánu činnosti a hodnotíme ju pozitívne. Jednotlivé úlohy boli plnené v rámci zasadnutí
MZ,PK a pracovných porád. Výchovná poradkyňa nemala samostatné porady.
 Pracovné porady :

Pracovné porady prebiehali podľa vypracovaného harmonogramu pracovných porád na
školský rok 2020/2021. Z dôvodu prerušenia vyučovania od 11.1.2021 do 5.2.2021 vrátane /
COVID 19 / dve plánované porady neboli uskutočnené / 13.1.2021, 3.02.2021 – pracovné
porady /. Dňa 22.1.2021 bola uskutočnená pracovná porada elektronickou formou / pracovná,
polročná klasifikačná /. Pracovná porada z 3.2.2021 bola nahradená pracovnou poradou
10.2.2021.
Počet zasadnutí : 14
Dátumy zasadnutí :
02.09.2020,07.10.2020,11.11.2020,02.12.2020,16.12.2020,22.01.2021,10.02.2021,10.03.2021
06.04.2021,05.05.2021,02.06.2021,23.06.2021,01.07.2021,24.08.2021
Prijaté uznesenia : Príloha č.2
 Metodické združenie a predmetová komisia :
Na škole pracovalo Metodické združenie a Predmetová komisia pre žiakov so
stredným, ťažkým a hlbokým stupňom
mentálneho postihnutia a pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím , ktorého vedúca bola Mgr. Angela Šimonovičová a MZ a PK pre žiakov
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia /vzdelávací variant A /, chorých a zdravotne
oslabených, ktorého vedúca bola Mgr. Katarína Hladká. Činnosť MZ a PK bola
riadená vopred pripravenými a schválenými plánmi činnosti na daný školský rok. Počas
školského roka prebehli štyri zasadnutia, ktoré sa zamerali na riešenie aktuálnych
problémov, odborné vzdelávanie zamestnancov a plnenie vytýčených úloh. Prácu
vedúcich MZ, PK hodnotíme kladne. Činnosť MZ a PK sme dňa 30.8.2021 ukončili
a úlohy vyplývajúce z ich poslania sme presunuli na pracovné a klasifikačné porady /
možnosť riaditeľa školy vyplývajúca z novelizácie vyhlášky o ZŠ /.
Počet zasadnutí : 4
Dátumy zasadnutí : 7.10.2020,10.02.2021, 10.03.2021, 02.06.2021
Prijaté uznesenia : Príloha č.3 A, 3B
D: Údaje o počte žiakov a tried :
Celkový počet žiakov: 61 / stav k 15.9.2020 bol 61 /
Počet žiakov oslobodených od povinnosti dochádzať do školy a individuálne vzdelávaných: 7
/ v priebehu školského roka boli oslobodení /
Počet žiakov oslobodených od povinnosti dochádzať do školy a nevzdelávaných : 1
Počet tried : 8
Počet oddelení ŠKD : 1
Počet žiakov zapísaných do ŠKD : 12 / stav k 15.9.2020 bol 12 /
Počet záujmových krúžkov : 2 / počítačový krúžok I., počítačový krúžok II. /
 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1.ročníka ŠZŠ :
Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka : 6 žiakov
Z toho počet žiakov s ĽMP : 3
Z toho počet žiakov so SMP : 1
Z toho počet žiakov s ŤMP : 1
Z toho počet žiakov s autizmom s MP : 1

 Údaje o počte končiacich žiakov :
Povinnú školskú dochádzku ukončilo : 9 žiakov
Z toho počet žiakov s ĽMP : 7
Z toho počet žiakov s ŤMP : 1
Z toho počet žiakov s autizmom s MP : 1
 Údaje o zaradení končiacich žiakov :
Počet žiakov prijatých do UO : 6
Počet žiakov prijatých do praktickej školy : 1
Počet žiakov odchádzajúcich do pracovného pomeru : 1
Počet žiakov zostávajúcich v domácej opatere : 0
Počet žiakov zaradených do zariadení sociálnej starostlivosti : 1
 Údaje o výsledkoch hodnotenia žiakov :
Vzdelávací variant

trieda

A
I.

A
II.

A
III.

1., 4.
ĽMP 2.a 3. 5.a 6.
a 5.aut. ĽMP ĽMP

A
IV.
7. a8.

A
V.

B
VI.
1.,4.,6.

Spolu
C
VII.

AUT.
VIII.

1.,2.,4.,8. 1.,3.,5.

8

ročník
ĽMP
9.ĽMP ,8.a 9.SMP a 9. ŤMP 6. a 9.
7
počet žiakov
7
8
6
11
6
7
8 +1*
61
prospelo
0
neprospelo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
neklasifikovaní
1
0
0
0
0
0
0
1
zameškané hodiny
753 11779
spolu
1054 1519 1382 3191 813
1627
1440
ospravedlnené
753 11779
hodiny
1054 1519 1382 3191 813
1627
1440
neospravedlnené
0
hodiny
0
0
0
0
0
0
0
0
znížená známka
0
zo správania
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- na druhý stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- na tretí stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- na štvrtý stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
počet končiacich
1
žiakov
0
0
0
1
6
0
1
9
0
- zaradení do OU
0
0
0
0
6
0
0
6
0
- pracovný pomer
0
0
0
1
0
0
0
1
0
- domáca opatera
0
0
0
0
0
0
0
0
1
- praktická škola
0
0
0
0
0
0
0
1
0
- iné zaradenie
0
0
0
0
0
0
1
1
1* žiačka nevzdelávaná zo zdravotných dôvodov, oslobodená od povinnosti doch. do školy

E: Údaje o zamestnancoch školy :
Celkový počet pedagogických zamestnancov : 14
Z toho počet učiteľov : 10
Z toho počet vychovávateľov : 1
Z toho počet asistentov učiteľa : 3
Celkový počet nepedagogických zamestnancov : 2,5
Z toho počet ekonómov : 1
Z toho počet upratovačiek : 1,5
F: Údaje o plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov :
Všetci pedagogickí zamestnanci boli plne kvalifikovaní .
V priebehu školského roka sa naši zamestnanci neustále vzdelávali na základe vypracovaného
Plánu profesijného rozvoja zamestnancov Spojenej školy v Skalici a Ročného plánu
vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov Spojenej školy v Skalici na
školský rok 2020/2021. Všetci zamestnanci absolvovali aj aktualizačné vzdelávanie podľa
vypracovaného Programu aktualizačného vzdelávania pedagogických a odborných
zamestnancov Spojenej školy Skalica na školský rok 2020/2021. Ku skvalitneniu
vzdelávania našich zamestnancov sme prispeli aj nákupom odbornej literatúry.
Dňa 06.04.2021 sme všetkým pedagogickým zamestnancom zabezpečili preventívne
psychologické poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity,
sebapoznávania a riešenia konfliktov / § 79 ods.3 zákona č.138/2019 /
Môžeme konštatovať, že zvyšovaniu kvalifikácie našich zamestnancov sme venovali zvýšenú
pozornosť, o čom svedčí fakt, že z celkového počtu 14. pedagogických zamestnancov školy
bolo všetci plne kvalifikovaní .
G: Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti :
Aktivity žiakov ako aj prezentácia školy na verejnosti boli výrazne ovplyvnené veľmi zlou
situáciou vzťahujúcou sa k šíreniu ochorenia COVID-19 a taktiež viacnásobným prerušením
vyučovania. Množstvo naplánovaných aktivít bolo z vyššie uvedeného dôvodu zrušených.
Z hľadiska ochrany zdravia žiakov i zamestnancov školy sme uskutočnili len pár bezpečných
aktivít.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výstava prác žiakov v Dome kultúry v Skalici
14.9.2020 cvičenie v prírode
tvorivé vianočné dielne
beseda „ Výchova k manželstvu a rodičovstvu „
drogová prevencia
akcie k svetovému dňu zdravia
zapojenie sa do akcií ku dňu mlieka a zdravej výživy
zber papiera
príchod Mikuláša
zapojenie sa do XXI. výtvarného salónu znevýhodnených detí 2021
deň hier pri príležitosti MDD
návšteva filmového predstavenia v kine

H: Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená :
- Program školské ovocie a zelenina 2020/2021 / odoberanie ovocia, ovocných šťav pre
žiakov školy podporované z finančných zdrojov EÚ a súkromných zdrojov /
- projekt „ Virtuálna knižnica „ zabezpečovaný spoločnosťou KOMENSKY s.r.o
- národný projekt „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí“,
- Detský čin roka 2020 / detská porota /
- projekt EDUNET_SK / inštalácia bezplatného internetu od štátu v PC učebni 4.5.2020
spoločnosťou SWAN /
- Národný projekt podpory ochrany detí pred násilím
- mestský projekt “Chceme sa rozvíjať“ pridelená dotácia 250,-EUR
- zapojenie sa do projektu “Triedim, triediš, triedime“, ktorý je súčasťou Národného projektu
INFOAKTIVITY / gesciu nad projektom prevzala Slovenská agentúra životného prostredia /
I: Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou :
V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná žiadna inšpekcia.
V našej škole bola v čase od 05.11.2019 do 12.12.2019 vykonaná tematická inšpekcia, ktorú
uskutočnila školská inšpektorka Mgr. Iveta Krajčovičová. Predmetom školskej inšpekcie bol
stav prijímania žiakov do špeciálnej základnej školy a ich rovný prístup k vzdelávaniu.
Zo záverov uvádzame :
Predložená dokumentácia žiakov bola vedená komplexne. Žiaci boli do školy prijímaní na
základe psychologického vyšetrenia, ktoré preukázateľne potvrdilo ich zdravotné
znevýhodnenie. ŠkVP bol vytvorený v súlade s reálnymi podmienkami školy, rešpektoval
špecifiká vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím podľa jednotlivých variantov ŠZŠ
i osobitostí vzdelávania žiakov s autizmom. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali
požadované kvalifikačné predpoklady a ďalej sa vzdelávali. Školský poriadok bol vydaný
v súlade s požiadavkami školského zákona. Materiálno-technické podmienky sa postupne
zlepšovali. Prijímanie žiakov do ŠZŠ bolo realizované na základe záverov z odborných
vyšetrení.
J: Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:
Priestorové podmienky školy sa presťahovaním CŠPP do budovy školy značne zhoršili
a obmedzili / činnosť CŠPP v škole od 1.2.2014 /. Problémom je nielen absencia telocvične,
ale i stiesnené priestory tried. Z daného dôvodu máme veľa žiakov v jednotlivých triedach.
V októbri sme rekonštruovali rozvody elektriny v jednej triede, lebo bola ohrozená
bezpečnosť práce pri edukačnom procese žiakov a taktiež sme urobili rekonštrukciu
zatečených stien.
Zakúpením ďalších dvoch interaktívnych tabúľ a jedného dataprojektoru sme výrazne
skvalitnili edukačný proces žiakov a činnosť žiakov v ŠKD. V novembri sme na poschodí
vymenili dvere do jednotlivých tried, ktoré boli v dezolátnom stave. Nákupom spotrebného
materiálu na PV sme skvalitnili edukačný proces tohto vyučovacieho predmetu. Do ŠKD sa
zakúpila nová stolička a spotrebný materiál na pracovné a výtvarné činnosti. V triede pre
ŤMP žiakov sme zabezpečili edukačné pomôcky pre sluchovo postihnutého žiaka a špeciálnu
nastaviteľnú lavicu. Nové pomôcky sme zakúpili tiež pre žiakov prvého stupňa / kinetický
piesok, drevené stavebnice ... / a pre žiakov druhého stupňa na vyučovanie predmetov fyzika,
chémia a biológia. Pre zlepšenie edukačného procesu sme zakúpili lamelovacie zariadenie.

Zakúpením nového notebooku, tlačiarne / autistickí žiaci / a inštalácie Microsoft Office do
všetkých notebookov v škole sme zmodernizovali časté dištančné vzdelávanie žiakov. Pre
potreby PV sme zakúpili novú chladničku, mixér, elektrický robot BOSCH a varnú kanvicu.
Zakúpením nového vysávača sme zabezpečili lepšie a kvalitnejšie upratovanie v škole.
V decembri sme vymenili všetky dvere na prízemí, ktoré boli v dezolátnom stave a ohrozovali
bezpečnosť žiakov. Taktiež sme zmodernizovali dve triedy nákupom vhodného nábytku /
trieda žiakov prvého stupňa a trieda žiakov 9.ročníka /. V januári sme uskutočnili
rekonštrukciu vstupných vchodových dvier inštaláciou čipového zariadenia a prebehla
rekonštrukcia stien na medziposchodí, ktoré boli z bezpečnostného hľadiska život ohrozujúce.
Z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19 a najmä prevencie a dodržiavania prísnych
protiepidemiologických opatrení sme zakúpili bezdotykový dezinfekčný prístroj,
bezkontaktný teplomer, množstvo jednorazových ochranných masiek, respirátorov,
vreckoviek a tiež vhodnej dezinfekcie.
Vo februári sme zakúpili notebook a monitor pre potreby ekonómky, nakoľko starý PC už
nespĺňal podmienky pre prácu ekonómky. V auguste sme uskutočnili rekonštrukciu WC,
nakoľko tieto priestory boli v havarijnom stave.
Materiálno – technické podmienky sú vyhovujúce.
K: Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach,
v ktorých má škola nedostatky:




Oblasti s dobrými výsledkami
Edukačná činnosť, kvalifikovanosť zamestnancov, úspešnosť prijatia žiakov do
odborných učilíšť a praktických škôl, IKT zabezpečenie
Oblasti s nedostatkami
Absencia telocvične, obmedzené priestory.
Ocenenia žiakov
Žiačka Denisa Farkašová získala v XXI. ročníku Celoslovenského výtvarného salón
znevýhodnených detí 2021 cenu riaditeľky školy za výtvarnú prácu s názvom „Už sa
ťa nebojíme, už ťa porazíme.“

L: Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti v ich voľnom čase:
 Záujmovo-vzdelávacie aktivity v dvoch krúžkoch
 Činnosť ŠKD
M: Informácie o spolupráci školy so zákonnými zástupcami žiakov:
 Individuálne pohovory / 24 hodín denne aj cez víkendy, osobne alebo telefonicky /
 Odporúčania
 Konzultácie s odborníkmi z iných rezortov / pomoc sociálne slabým rodinám /
 Finančná pomoc z.z. / od nemenovaných sponzorov /
 Zabezpečenie oblečenia pre rodiny v HN
 Zabezpečenie psychologického, špeciálnopedagogického poradenstva prostredníctvom
CŠPP /
 Konzultácie s riaditeľmi CDR ako zástupcami ním zverených detí
 Výchovné poradenstvo

N: Iné skutočnosti:
Organizačné zmeny v edukačnom procese školy z dôvodu ochorenia COVID-19 :
 zmenené termíny školských prázdnin: jesenné prázdniny boli v termínoch
30.10.,2.11.,6.11. a 9.11.2020 , vianočné prázdniny od 21.12.2020 do 08.01.2021,
polročné prázdniny 1.2.2021boli zrušené
 Od 26.10.2020 bolo mimoriadne prerušené školské vyučovanie v 5.-10.ročníku,
ktoré bolo obnovené od 10.11.2020. Počas tohto obdobia boli žiaci dištančné
vzdelávaní.
 Od 11.1.2021 do 05.02.2021 bolo školské vyučovanie z dôvodu ochorenia COVID
– 19 prerušené vo všetkých ročníkoch. Vyučovanie bolo obnovené od 08.02.2021.
Počas prerušenia vyučovania prebiehalo dištančné vzdelávanie.
 Od 18.2.2021 do 1.3.2021 škola zatvorená – zákaz prevádzky z dôvodu nariadenia
RÚVZ Senica / pozitívna jedna pedagogická zamestnankyňa / Žiaci boli dištančne
vzdelávaní. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania.
 Od 08.03.2021 z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie bol počet detí v ŠKD
obmedzení len na žiakov jednej triedy s najvyšším počtom žiakov najnižšieho ročníka
/ 3.ročník A variant /- schválené na pedagogickej rade 10.3.2021.
 Od 10.05.2021 z dôvodu zlepšenia pandemickej situácie bol ŠKD otvorený pre
všetkých zapísaných žiakov – schválené na pedagogickej rade 05.05.2021.
 Od 10.05.2021 z dôvodu zlepšenia pandemickej situácie bola obnovená činnosť
v záujmových útvaroch - schválené na pedagogickej rade 05.05.2021.

V Skalici 31.augusta 2021

..................................................
PaedDr.Renáta Jankovová
Riaditeľka školy

Zoznam príloh :
Príloha č.1
Prijaté uznesenia zo zasadnutí Rady školy pri SŠ v Skalici za školský rok 2020/2021
Príloha č.2 Prijaté uznesenia zo zasadnutí pracovných porád za školský rok 2020/2021
Príloha č.3A
Prijaté uznesenia zo zasadnutí MZ a PK pre žiakov so stredným, ťažkým a hlbokým stupňom
mentálneho postihnutia a pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami s mentálnym postihnutím
Príloha č.3B
Prijaté uznesenia zo zasadnutí MZ a PK pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
/vzdelávací variant A /, chorých a zdravotne oslabených
Príloha č.4
Stanovisko Rady školy pri SŠ v Skalici k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2020/2021

Príloha č. 1 Prijaté uznesenia zo zasadnutí Rady školy pri SŠ v Skalici za školský rok
2020/2021
Uznesenia z I. zasadnutia RŠ pri SŠ v Skalici zo dňa 12.10.2020
1.Mgr. Katarína Hladká bola predsedom Rady školy pri Spojenej škole, Jatočná 4, 909 01
Skalica menovaná za podpredsedu Rady školy pri Spojenej škole, Jatočná 4, 909 01 Skalica.
2.Zúčastnení členovia zasadnutia rady školy jednohlasne schválili Štatút rady školy pri
Spojenej škole v Skalici.
3.Členovia rady školy boli poučení o povinnosti mlčanlivosti podľa ustanovenia § 79 ods. 2
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
4.Zúčastnení členovia zasadnutia rady školy jednohlasne schválili Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ŠZŠ, ZŠ pri z.z. a súčasti školy CŠPP za
školský rok 2019/2020.
5.Rada školy sa oboznámila s Koncepčným zámerom rozvoja školy na šk. roky 2018/20192020/2021.
6.Rada školy bola oboznámená s počtom žiakov prijatých v školskom roku 2020/2021.
7.Rada školy bola oboznámená a prerokovala školský poriadok, ktorý bol obnovený
dodatkom č. 1 dňa 1.9.2019.
8.Rada školy bola oboznámená a prerokovala školský vzdelávací program platný od 1.9.2016.
9.Rada školy sa oboznámila s COVID 19 – opatreniami školy.
10.Rada školy bola oboznámená so správou o hospodárení za rok 2019.
11.Rada školy bola oboznámená so štvrťročným výkazom za II.Q 2020.
Uznesenia z II. zasadnutia RŠ pri SŠ v Skalici zo dňa 11.12.2020
1.Rada školy bola oboznámená so štvrťročným výkazom za III.Q 2020.
2.Rada školy bola oboznámená s rekonštrukčnými prácami a zakúpenými pomôckami
a zariadeniami.
Uznesenia z III. zasadnutia RŠ pri SŠ v Skalici zo dňa 16.3.2021
1.Rada školy bola oboznámená so správou o hospodárení za rok 2020.
2.Rada školy bola oboznámená s návrhom rozpočtu na rok 2021.
Uznesenia zo IV. zasadnutia RŠ pri SŠ v Skalici zo dňa 18.6.2021
1.Rada školy bola oboznámená s predpokladaným počtom žiakov prijímaných v školskom
roku 2021/2022.
2.Rada školy bola oboznámená s návrhom voliteľných predmetov vyučovaných v školskom
Roku 2021/2022 a s predpokladaným počtom žiakov v týchto predmetoch.

Vypracovala: Mgr. Iveta Mrázová - Predseda Rady školy pri SŠ v Skalici

Príloha č.2
2020/2021

Prijaté uznesenia zo zasadnutí pracovných porád za školský rok

Pdg. rada konaná dňa 2.9.2020
a/ Pdg rada bola oboznámená s hodnotením za šk. rok 2019/20, čo potvrdila svojimi podpismi,
hodnotenia si jednotliví zamestnanci prevzali.
b/ Pdg. rada prerokovala a bez pripomienok schválila :
- Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ŠZŠ za šk. rok
2019/20
- Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ pri ZZ za
šk. rok 2019/20
- Plán práce a činnosti ŠZŠ na šk. rok 2020/21
- Plán práce a činnosti ZŠ pri ZZ na šk. rok 2020/21
c/ Pdg. rada prerokovala a schválila:
- Plán zasadnutí pedagogických rád a pracovných porád na šk. rok 2020/21
- Ročný plán vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov SŠ 2020/21
- Rozvrh odborných učební na šk. rok 2020/21
- Spôsob hodnotenia žiakov jednotlivých variantov v šk. roku 2020/21
- Plán zhotovovania centrálnej nástenky
d/ Pdg. rada bola oboznámená s :
- Ročným plánom vnútornej kontroly školy na šk. rok 2020/21
- Koncepčným zámerom rozvoja školy na šk. roky 2018/19 – 2020/21
- Plánom profesijného rozvoja platným od 2.9.219
- mimotriednou činnosťou pdg. zamestnancov
e/ Pdg. rada bola oboznámená so spôsobom nahlasovania neospravedlnených hodín
Z : triedni učitelia
f/ Poučenie o bezpečnosti žiakov počas vyučovania

T : 4. 9. 2020
Z : triedni učitelia

g/ Vzdelávacie poukazy

T : ďalší deň po vydaní
Z : triedni učitelia

h/ Poistenie žiakov ( 0,60 €/os.)
T : do 28.9. 2020
Z : triedni učitelia, Mgr. Matulová
i/ Pdg. rada schválila IVP zo SJ a L zložka Čítanie pre L.Kapsu na I.polrok šk.roka 2020/21
Z: Mgr. Dobšíčková
j/ Nákup pomôcok pre pdg. zam. v KOHI

T : od 7.9. do 14.9.2020
Z : učitelia, vych.

Pdg. rada konaná dňa 7.10.2020
a/ Pdg rada potvrdila svojimi podpismi, že bola oboznámená s platnou dokumentáciou školy.
b/ Pdg rada prerokovala a schválila Program aktualizačného vzdelávania v šk. roku 2020/21
c/ Pdg. rada bola oboznámená s Harmonogramom inventarizačných prác 2020
d/ Členky inventarizačnej, vyraďovacej a likvidačnej komisie poverenie potvrdili svojimi
podpismi.
e/ Pdg. rada bola oboznámená Smernicou č.5/2020 o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich
pedagogických a odborných zamestnancov platnou od 21.9.2020.

f/ Pdg. rada prerokovala a schválila plány MZ, PK, ŠKD, výchovného poradcu, koordinátora
enviromentálnej výchovy, koordinátora vo výchove a vzdelávaní, školského špecialistu vo
výchove a vzdelávaní
g/ Dodržiavať platné usmernenia a pokyny vzťahujúce sa k ochoreniu COVID-19
h/ Do odvolania realizovať výuku Hudobnej a Telesnej výchovy iba teoreticky
i/ Pdg. rada schválila čerpanie sociálneho fondu vo výške 100 € a vyplatenie odmeny vo
výške jedného funkčného platu pre PaedDr. Renátu Jankovovú pri príležitosti dovŕšenia
veku 50 rokov.
j/ Oznámiť termín jesenných prázdnin 29.- 30.10., nástup do školy 2.11.2020
T : do 26.10. 2020
Z : triedni učitelia
k/ Detský čin roka

T : do 27.11. 2020
Z : triedni učitelia A variantu

Pdg. rada konaná dňa 11.11.2020
a/ Zamestnanci Spojenej školy boli preškolení o BOZP, čo potvrdili svojimi podpismi.
b/ Pedagogickí zamestnanci Spojenej školy boli preškolení o ľudských právach
c/ Pdg. zamestnanci sú priebežne oboznamovaní s aktuálne vydanými nariadeniami
súvisiacimi s pandémiou COVID-19 a uvádzajú ich do praxe
Z: vedenie školy
d/ Dopísať prebrané učivo 9. a 10. šk. týždňa do triednych kníh v ročníkoch, ktoré boli
vzdelávané dištančne, doplniť triednu dokumentáciu
T: ihneď
Z: triedni učitelia
e/ Pdg. rada schválila čerpanie sociálneho fondu na vianočné poukážky DOXX pre
zamestnancov v celkovej hodnote 60 €/os
f/ Pdg. rada schválila nákup gastrolístkov DOXX pre zamestnancov školy na mesiace
november a december
Pdg. rada konaná dňa 2.12.2020
a/ Zamestnanci Spojenej školy boli oboznámení s Plánom čerpania dovoleniek 2021, čo
potvrdili svojimi podpismi.
b/ Pdg. zamestnanci schválili prijatie žiaka Tomáša Daňhela od II. polroka šk. roka
2020/21 do ŠZŠ Skalica
c/ Príprava a realizácia posledného dňa pred vianočnými prázdninami (vian.dielničky...)
T: do 22.12.2020
Z: triedni učitelia
d/ Zamestnanci školy nahlásia vedeniu spôsob odoberania stravy v mesiacoch január,
február 2021
T: do 15.12.
Z: zamestnanci školy
Pdg. rada konaná dňa 16.12.2020
a/ Zamestnanci Spojenej školy boli oboznámení s Usmernením MŠVVaŠ SR z 11.12.2020
b/ Príprava a realizácia posledného dňa pred vianočnými prázdninami (vian.dielničky...)

T: 18.12.2020
Z: triedni učitelia
c/ Oboznámenie zák. zástupcov žiakov so zmenou termínu vianočných prázdnin
T: 17.12.2020
Z: triedni učitelia
d/ Vypracovanie home office za dni 21.a 22.12.2020
T: 11.1.2021
Z: pdg. zamestnanci
Pdg. rada konaná dňa 22.1. 2021
a/ Pdg rada bola oboznámená s Dohodami o vykonaní práce nadčas a náhradnom
voľne na rok 2021 jednotlivých zamestnancov a odsúhlasila ich, čo jednotliví
zamestnanci potvrdili podpísaním dohôd.
Z: riaditeľka školy
b/ Pedagogická rada prerokovala a schválila hodnotenie a klasifikáciu žiakov za I.polrok
školského roka 2020/2021 nasledovne :
- ĽMP – klasifikácia všetkých predmetov
-SMP – slovné hodnotenie všetkých predmetov
-ŤMP – slovné hodnotenie všetkých predmetov / okrem RKS – absolvoval /
-autisti s MP – slovné hodnotenie všetkých predmetov
Z: triedni učitelia
c/ Odovzdať výpisy známok, vysvedčenia za I.polrok školského roka 2020/2021
zákonným zástupcom žiakov, fotokópie a neprevzaté výpisy žiakov riaditeľke školy.
Z: triedni učitelia
T: 29.1.2021
d/ Pedagogická rada bola oboznámená a schválila:
- Správu MZ a PK pre žiakov s ĽMP / variant A/, chorých a zdravotne oslabených
- Správu MZ a PK pre žiakov s mentálnym postihnutím / SMP, ŤMP, autisti s MP /
vzdelávaných vo variante B,C , ktoré špecifikovali dištančné vzdelávanie žiakov počas
prerušenia vyučovania žiakov od 11.1.2021.
Z: vedúce MZ a PK
Mgr. Angela Šimonovičová
Mgr. Katarína Hladká
e/ Pedagogická rada bola informovaná o výsledkoch Inventarizácie Spojenej školy
za rok 2020
Z: Mgr. Viera Matulová
f/ Vypísať osobné materiály žiakov, triedne výkazy.

Z: triedni učitelia
T: 12.2.2021
g/ Priniesť potvrdenia od zamestnávateľov k ročnému zúčtovaniu dane.
Z: zamestnanci, ktorí majú
ďalšie pracovné pomery
T: 29.1.2021
h/ Pedagogická rada prerokovala a schválila odoberanie gastrolístkov pre zamestnancov,
ktorí vyjadrili súhlas s touto formou stravovania, na mesiace január a február 2021
z dôvodu zhoršenej COVID situácie
i/ Uviesť zmenu vo výkazoch a osobných materiáloch žiakov zákonného zástupcu
žiakov z CDR Skalica - Mgr. et Mgr. Beata Holotová od 22.12.2020
Z: triedni učitelia
T: 12.2.2021
Pdg. rada konaná dňa 10.2. 2021

a/ Pdg. rada bola oboznámená s podmienkami prezenčného vyučovania vzhľadom k
opatreniam proti šíreniu COVID – 19.
Z: všetci zamestnanci školy
T: ihneď dodržiavať
b/ Pedagogická rada prerokovala a schválila prijatie Juraja Flajžíka do ŠZŠ od
1.9.2021 do prvého ročníka pre ŤMP
c/ Oznámiť zákonným zástupcom žiakov, ktorí aktuálne nenavštevujú prezenčne školu,
ich povinnosť spolupracovať so školou.
Z: triedni učitelia
d/ Oznámiť zákonným zástupcom žiakov termín jarných prázdnin
Pdg. rada konaná dňa 10.3. 2021

Z: triedni učitelia

a/ Pdg. rada schválila obmedzenie počtu žiakov v ŠKD (do odvolania, podľa
epidemiologickej situácie)
b/ Pdg. rada bola oboznámená s podmienkami prezenčného vyučovania vzhľadom k
opatreniam proti šíreniu COVID – 19, dodržiavaním opakovaného testovania sa
každých sedem dní a dokladovaním neg. testu a čestného vyhlásenia zo strany všetkých
zamestnancov školy i zákonných zástupcov žiakov.
Z: všetci zamestnanci školy
T: ihneď dodržiavať
c/ Pedagogická rada prerokovala a schválila prijatie Moniky Tankóovej do ŠZŠ od
1.9. 2021 do tretieho ročníka pre ĽMP
d/ Odporučiť zákonným zástupcom žiakov, ktorí sú schopní nosiť respirátor a aktuálne
navštevujú prezenčne školu, zabezpečiť nosenie respirátorov.
Z: triedni učitelia
e/ Oznámiť zákonným zástupcom žiakov termín veľkonočných prázdnin
Z: triedni učitelia
f/ Preventívne psychologické poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie
agresivity, sebapoznávanie a riešenie konfliktov
T: 6.4.2021
Z: vedenie školy, psychológ, zamestnanci
školy
Pdg. rada konaná dňa 6.4. 2021
a/ Pdg. rada schválila udelenie Napomenutia k zvýšenej usilovnosti žiakovi Dávidovi
Špettovi, oboznámiť zákonných zástupcov žiaka
Z: vedenie školy
T: ihneď
b/ Pdg. rada schválila čerpanie sociálneho fondu vo výške 100€ + odmenu podľa
Kolektívnej zmluvy 2021 vo výške funkčného platu pri príležitosti životného jubilea
60 rokov p. Eve Komáčkovej a životného jubilea 50 rokov Mgr. Adriane Habalovej
Z: vedenie školy
T: apríl 21
c/ XXI. Výtvarný salón znevýhodnených detí
Z: vyučujúci výtv.výchovy
Mgr. Matulová
T: 20.5.2021
Pdg. rada konaná dňa 5.5. 2021
a/ Pdg. rada schválila prijatie žiakov Emma Danielová, Jasmína Mezeiová,
Leonard Lakatoš, Nicolas Vašek (1.roč. ĽMP), Veronika Danielová (1.roč. SMP),

do ŠZŠ od 1. 9. 2021

Z: vedenie školy

b/ Pdg. rada prerokovala a schválila za dodržania prísnych hygienických opatrení otvoriť
ŠKD pre všetkých zapísaných žiakov školy, obnoviť činnosť záujmových krúžkov aj
spájanie skupín na PV a TV podľa rozvrhu
Z: vedenie školy
T: od 10.5.2021
c/ príprava oslavy MDD, oboznámiť rodičov so skráteným vyučovaním do 28.5.
Z: triedni učitelia
T: 1.6. 2021
d/ Pdg.rada bola oboznámená so zmenou v zákone č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

Pdg. rada konaná dňa 2.6. 2021
a/ Pdg. rada schválila prijatie žiakov Kristína Mezeiová, Peter Smolen (5.roč. ĽMP),
Jozef Macho (1.roč. ĽMP), Adorján Simon ( 4.roč.ĽMP) do ŠZŠ od 1. 9. 2021
Z: vedenie školy
b/ Komisia pre príjem nových žiakov
Z: PaedDr. R. Jankovová,
PhDr. A. Janičkovičová,
Mgr. V. Matulová
T: 24.6.2021
c/ Cvičenie v prírode, oboznámiť rodičov so skráteným vyučovaním do 11.25
Z: triedni učitelia
T: 24.6. 2021
d/ Žiakovi Sebastiánovi Romančíkovi (ŤMP) je povolené predĺženie vzdelávania do konca
šk. roka, v ktorom dovŕši 18 rokov
Z: vedenie školy
e/ Zabezpečenie kníh končiacim žiakom
Z: triedni učitelia,
Mgr. Matulová
T: 28.6.2021
f/ Prihlášky na vyučovanie Etickej výchovy/ Náboženskej výchovy
Z: triedni učitelia
T: 15.6. 2021
Pdg. rada konaná dňa 23.6. 2021

a/ Pdg. rada prerokovala a schválila zrušenie MZ a PK na základe §4 ods.3 novelizovanej
vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole (novela č. 437/2020), povinnosti MZ a PK budú
od 1.9.2021 prenesené na pracovné a klasifikačné porady.

b/ Odovzdanie triednej dokumentácie, analýz činnosti a ostatnej dokumentácie ku
kontrole riaditeľstvu školy
T: uvedené v bode 4
Z: triedni učitelia, vychovávateľka,

vých. poradca ,vedúci MZ,PK,
koord. prevencií, enviro,...

c/ Vydanie vysvedčení

T: 30.6.2021 8.00-9.30
Z: triedni učitelia

d/ Pdg. rada odsúhlasila čerpanie sociálneho fondu vo výške 100,-€ pre PhDr. Annu
Janičkovičovú pri príležitosti životného jubilea 60 rokov + odmena podľa KZ vo výške
funkčného platu
Z: vedenie školy
e/ Pdg. rada odsúhlasila čerpanie sociálneho fondu vo výške 50,-€ pre Mgr. Angelu
Šimonovičovú pri príležitosti odchodu do riadneho starobného dôchodku + odmena podľa
KZ 2021 vo výške dvojnásobku funkčného platu.
Z: vedenie školy
f/ Oboznámiť zákonných zástupcov žiakov s organizáciou posledného školského týždňa( uvedené
v bode 4)
T: ihneď
Z: triedni učitelia
Pdg. rada konaná dňa 1. 7. 2021
a/ Pdg. rada bola oboznámená s vyhodnotením projektu „Chceme sa rozvíjať“
b/ Nástup do práce po dovolenke, pracovná porada
T : 24.8.2021
Z: všetci pdg. zamestnanci
c/ Pdg. rada odsúhlasila spoluprácu s MŠ Hodonín
Z: PaedDr. Jankovová

Pdg. rada konaná dňa 24. 8. 2021
a/ Pdg. rada bola oboznámená so znením dokumentu Sprievodca školským rokom
2021/2022 vydaným MŠVVaŠ SR
b/ Pdg. rada bola oboznámená s dokumentom MŠVVaŠ SR Školský semafor v školskom
roku 2021/2022
c/ Pdg. rada bola podrobne oboznámená so Smernicou č. 1/2021 Prevádzka a vnútorný
režim ŠZŠ a ŠKD na obdobie šk. roka 2021/22
d/ Pdg. rada schválila blokovú výučbu autistov s MP v VIII. a žiakov s ŤMP v VII. triede
e/ Pdg. rada schválila Šk VP pre žiakov s ŤMP (viď bod 7)
f/ Pdg. rada schválila Šk VP pre autistických žiakov s MP (viď bod 7)
g/ Pdg. rada schválila prac. úväzky a počty pevných nadčasov pdg. zamestnancov, pracovné
úväzky vychovávateľky a asistentiek.
h/ Pedagogická rada prerokovala a schválila rozvrh hodín, rozvrh dozorov a úradných
hodín na šk.rok 2021/22
i/ Triednu dokumentáciu, časovo tematické plány, plány vých. por., koord. prev., koord.
vých. k manž. a rodičovstvu, koord. enviro.vých., ŠKD, os. mat. žiakov...
odovzdať ku kontrole vedeniu školy
T: uvedené v bode 10

Z: tried.uč., vych., koord....
j/ Pedagogickí zamestnanci potvrdili svojimi podpismi poverenie výkonom
špecializovaných činností.
k/ Zistiť záujem žiakov o krúžky
T : 9. 9. 2021
Z: Mgr.Huťťová, Mgr.Hladká
l/ Oboznámiť zák. zástupcov s podmienkami odoberania a platby obedov pre deti
T : 26.8.2021do 10.00
Z: triedni učitelia
m/ Ohodnotiť stav učebníc, vypísať
T: ihneď po prevzatí
Z: triedni učitelia
n/ Zabezpečiť informovanie zák. zástupcov a zistiť ich záujem o kloktacie a Ag testy
T: 25.8.2021 do 12.00
Z: triedni učitelia
o/ Pred vstupom do budovy školy zabezpečiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiakov
a Oznámenie o výnimke z karantény
T: 2.9.2021 do 8.00
Z: triedni učitelia
p/ Pdg. rada schválila prijatie Viktórie Oláhovej od 1.9.2021 do 8. ročníka ĽMP
r/ Zastupovanie riaditeľky školy v prípade jej neprítomnosti na pracovisku
T: od 1.9.2021
Z: Mgr. Matulová, M. Lipovská,
Mgr. Mrázová

Príloha č. 3A Prijaté uznesenia zo zasadnutí MZ a PK pre žiakov so stredným, ťažkým a
hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
vývinovými poruchami s mentálnym žiakov s mentálnym postihnutím

Uznesenia z 1. zasadnutia MZ a PK pre žiakov so stredným, ťažkým a hlbokým stupňom
mentálneho postihnutia a pre žiakov s autizmom alebo ďalšími vývinovými poruchami s
mentálnym žiakov s mentálnym postihnutím zo dňa 7. 10. 2020
a) Plnenie úloh a cieľov Rámcového plánu a Plánu akcií. V prípade nových možností Plán akcií
bude možné doplniť alebo meniť priebežne počas celého školského roku.
T: trvalý
Zodpovedné všetky členky
b) Príprava tematického týždňa k Svetovému dňu výživy (16. 10.)
T: 14. 10. -18. 10.
Zodpovedné všetky členky
c) Pokračovanie projektu Školské ovocie a jeho realizácia
T : priebežne
Zodpovedné triedne učiteľky
d) Výstava prác s jesennou tematikou, jesenná výzdoba v triedach a spoločných priestoroch
školy
T: do 7. 10.
Zodpovedné koordinátorka výzdoby a vyučujúce VV a PV
f) odborná prednáška
T: do 8. 1.
Zodpovedná Mgr. Katarína Hladká.
g) Rešpektovať a dodržiavať usmernenia týkajúce sa pandémie Covid 19.
T: do odvolania pandémie
Zodpovedné všetky členky
Uznesenia z 2. zasadnutia MZ a PK pre žiakov so stredným, ťažkým a hlbokým stupňom
mentálneho postihnutia a pre žiakov s autizmom alebo ďalšími vývinovými poruchami s
mentálnym žiakov s mentálnym postihnutím zo dňa 10. 2. 2021
a) Zrušenie hromadných akcií.
T: do odvolania
Zodpovedné všetky vyučujúce
b) Výstavka prác k Veľkej noci v triedach
T: 14. 10. -18. 10.
Zodpovedné vyučujúce PV a VV
c)Rozhodnutie riaditeľky školy o pokračovaní činnosti MZ a PK v školskom roku 2021/2022
T:do 30. 6.
Zodpovedná riaditeľka školy
d) odborná prednáška

T: do 10. 3.
Zodpovedná Mgr. Katarína Huťťová
Uznesenia z 3. zasadnutia MZ a PK pre žiakov so stredným, ťažkým a hlbokým stupňom
mentálneho postihnutia a pre žiakov s autizmom alebo ďalšími vývinovými poruchami s
mentálnym žiakov s mentálnym postihnutím zo dňa 10. 3. 2021
a) Realizácia psychologického poradenstva pre zamestnancov školy.
T: 6. 4.
Zodpovedná riaditeľka školy
b) Výstavka prác k Veľkej noci v triedach a spoločných priestoroch školy
T: 22. 3. -26. 3.
Zodpovedné vyučujúce PV a VV a koordinátorka výzdoby školy
c) odborná prednáška
T: do 10. 3.
Zodpovedná Mgr. Alexandra Šantavá
Uznesenia zo 4. zasadnutia MZ a PK pre žiakov so stredným, ťažkým a hlbokým stupňom
mentálneho postihnutia a pre žiakov s autizmom alebo ďalšími vývinovými poruchami s
mentálnym žiakov s mentálnym postihnutím zo dňa 2. 6. 2021
a) Zrušenie MZ a PK alebo pri ich ponechaní vypustiť z povinnej pedagogickej dokumentácie
zápisnice z MZ a PK v zmysle novely č. 437/2020 zákona č.320/2008 Z.z. o základnej škole.
T: do 1. pracovnej porady šk. roka 2021/2022
Zodpovedná riaditeľka školy
b) Pokračovanie plnenia úloh a cieľov Rámcového plánu.
T: trvalý
Zodpovedné všetky vyučujúce
c) Zistiť záujem zákonných zástupcov Záväznou prihláškou na navštevovanie vyučovacieho
predmetu Náboženská výchova alebo Etická výchova v školskom roku 2021/2022.
T: do 4. 6.
Zodpovedné triedne učiteľky
d) Kúpiť upomienkový darček žiakovi končiacemu školskú dochádzku.
T: 23. 6.
Zodpovedná triedna učiteľka a zástupkyňa školy

Vypracovala Mgr. Angela Šimonovičová

Príloha č. 3B Prijaté uznesenia zo zasadnutí MZ a PK pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia / vzdelávací variant A / , chorých a zdravotne oslabených

Uznesenia z I. zasadnutia MZ a PK pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
/ vzdelávací variant A / , chorých a zdravotne oslabených zo dňa 7.10. 2020

a/ Príprava odbornej prednášky
T : 1/2021
Z : Mgr. Katarína Hladká
b/ Obnovenie prác vo vitríne KD
T : 1/2020
Z : Baumgartnerová , Hladká
c/ Dištančné vzdelávanie žiakov CDR Skalica
T : do odvolania
Z : triedni učitelia
d/ Plnenie úloh plánu akcií
T : 10/2020 – 1/2021
Z : všetci vyučujúci
Uznesenia z II. zasadnutia MZ a PK pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
/ vzdelávací variant A / , chorých a zdravotne oslabených zo dňa 10.2. 2021
a/Príprava odbornej prednášky
Z : Mgr. Katarína Huťťová
T : 3/2020
b/ Plnenie čiastkových úloh PP a PA
Z : všetci vyučujúci
T : priebežne – podľa plánu

Uznesenia z III. zasadnutia MZ a PK pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
/ vzdelávací variant A / , chorých a zdravotne oslabených zo dňa 10.3. 2021
a/ Príprava odbornej prednášky
Z : Mgr. Alexandra Šantavá
T : 6 / 2021
b/ Zabezpečiť exkurziu hasičskej zbrojnice a policajnej stanice
Z : Mgr. Baumgartnerová , Mgr. Hladká
T : 4 / 2021
c/ Plnenie čiastkových úloh PP a PA
Z : všetci vyučujúci
T : priebežne
d/ Príprava a realizácia Dňa detí
Z : triedni učitelia
T . 1.6. 2021
Uznesenia zo IV. zasadnutia MZ a PK pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
/ vzdelávací variant A / , chorých a zdravotne oslabených zo dňa 2.6. . 2021

a/ Príprava odbornej prednášky
Z : Mgr. Katarína Hladká
T : 11/ 2020
b/ Preštudovanie metodických pokynov na hodnotenie žiakov
Z : všetci vyučujúci
c/ Plnenie čiastkových úloh PP a PA
Z : všetci vyučujúci
T : priebežne – podľa plánu

Vypracovala : Mgr Katarína Hladká

Príloha č.4
Rada školy pri Spojenej škole, Jatočná 4, 909 01 Skalica

Stanovisko Rady školy pri SŠ v Skalici
k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení za školský rok 2020/2021

Rada školy pri Spojenej škole v Skalici na svojom zasadnutí dňa 14.09.2021 prerokovala
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy
v Skalici a jej organizačných zložiek za školský rok 2020/2021, ktorú predniesla riaditeľka
Spojenej školy v Skalici PaedDr. Renáta Jankovová.
Členovia RŠ pri SŠ v Skalici nemali k vyššie uvedenej správe žiadne pripomienky a ani iné
návrhy.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v
Skalici za školský rok 2020/2021 bola jednohlasne schválená.

V Skalici 14.09. 2021

……………………………
Mgr. Iveta Mrázová
Predsedkyňa RŠ pri SŠ

