Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
organizačnej zložky Spojenej školy
Základnej školy pri zdravotníckom zariadení
za školský rok 2020/2021

PaedDr. Renáta Jankovová
riaditeľka školy

A: Základné identifikačné údaje o škole
Spojená škola
organizačná zložka Základná škola, Koreszkova 9 , 909 01 Skalica
Telefón : 034/ 664 79 61
Fax : 034 664 79 61
IČO : 35630043
DIČ: 2021344149
Email : zsprizzsi@post.sk , zsprizzsi@gmail.com
Webové sídlo školy : www.szsskalica.eu
Vedúci zamestnanci školy :
PaedDr. Renáta Jankovová – riaditeľka školy
Mgr. Adriana Habalová – zástupkyňa riaditeľky školy
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 poradných orgánoch školy :
 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
07.04.2021,05.05.2021,02.06.2021,23.06.2021,01.07.2021,24.08.2021
Prijaté uznesenia: Príloha č.2
 Metodické združenie a predmetová komisia :
ZŠ pri zdravotníckom zariadení v Skalici (ďalej iba ZZ) ako organizačná zložka Spojenej
školy sa riadila schváleným plánom MZ a PK Spojenej školy na školský rok 2020/21.
Z dôvodu pandemických opatrení sa v tomto šk. roku nekonali žiadne metodické dni, ktoré
organizujeme spoločne so ZŠ pri ZZ Smrdáky.
V rámci Spojenej školy patríme do sekcie MZ a PK pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia (vzdelávací variant A), chorých a zdravotne oslabených, ktorého vedúca bola

Mgr. Katarína Hladká. Počas školského roka prebehli štyri zasadnutia, ktoré sa zamerali na
riešenie aktuálnych problémov, odborné vzdelávanie zamestnancov a plnenie vytýčených
úloh. Prácu vedúcej 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. 3B
D: Údaje o počte žiakov a tried :
Počet tried: 1
Počet oddelení ŠKD: 1
Počet žiakov zapísaných do ZŠ: 163 žiakov (stav k 30.6.2021)
Počet žiakov zapísaných do ŠKD : 163 detí (stav k 30.6.2021)
Počet záujmových krúžkov: 0
Uvedený počet hospitalizovaných žiakov bol limitovaný obmedzeným počtom prijímaných
pacientov do FNsP Skalica z dôvodu pandémie šírenia koronavírusu a tiež na základe
usmernení MŠVVaŠ SR vydaných počas celého šk. roka 2020/21.
E: Údaje o zamestnancoch školy :
Celkový počet pedagogických zamestnancov : 3
Z toho počet učiteľov : 1
Z toho počet vychovávateľov : 1
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, samoštúdiom platnej legislatívy (www.minedu.sk, www.statpedu.sk).
Prostredníctvom www.raabe.sk, www.bezkriedy.sk a tiež www.zborovna.sk sme využívali
IKT na čerpanie nových vedomostí i námetov na vyučovanie. Prínosom pre edukačnú prácu v
ZŠ i ŠKD bol aj
informačný portál www.ucimenadialku.sk, www.naucteviac.sk,
www.edutv.sk.
V tomto šk. roku 2020/2021 sme sa zúčastnili vzdelávacích aktivít dištančnou formou
prostredníctvom webinárov:
- na www.zatvorenaskola.sk vydavateľstva Raabe, ... (počas prerušenia vyučovania
v dôsledku šírenia koronavírusu)
- „Trieda, v ktorej sa číta pre radosť“- dňa 9. 3. 2021 on-line webinár Mgr. Viki
Marcinová – internetový portál www.krajinacitatelov.sk
- „Sebedůvěra u různých typů a jak ji podpořit" - dňa 8. 6. 2021 od 21:00 on-line
webinár PhDr. Miková Šárka
- „Co různé typy potřebují, aby se dobře a rády učily?“- dňa 11. 5. 2021 on-line
webinár PhDr. Miková Šárka

-

„Predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznávania a riešenia konfliktov“
(§ 79 ods.3 zákona č.138/2019) - dňa 06.04.2021 prezenčná prednáška, PhDr.
Janičkovičová Anna

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. Spestrenie mimovyučovacej činnosti návštevami neziskovej
organizácie „Clown Doctors – Červený nos“ sa z uvedeného dôvodu v tomto šk. roku
nezrealizovalo. Pod vedením pedagogických pracovníkov sa hospitalizovaní žiaci zapojili do
aktivít a súťaží podrobne uvedených v analýze ŠKD pri ZZ Skalica.
Z hľadiska ochrany zdravia žiakov i zamestnancov školy sme uskutočnili tieto aktivity.
• výstava prác žiakov v Dome kultúry v Skalici
• prezentácia výtvarných prác hospitalizovaných žiakov na nástenkách školy v areáli
FNsP Skalica (pri zborovni, triede, vo vestibule FNsP)
• tvorivé vianočné dielne
• drogová prevencia
• akcie k svetovému dňu zdravia
• zapojenie sa do akcií ku dňu mlieka a zdravej výživy
• príchod Mikuláša (v spolupráci so študentmi zo SZŠ Skalica)
• zapojenie sa do XXI. výtvarného salónu znevýhodnených detí 2021
• zapojenie sa do výtv. súťaže pre ZŠ pri ZZ „Takto to vidím ja“
• zapojenie sa do 9. ročníka súťaže „Moje ľudské práva“
• deň hier pri príležitosti MDD
H: Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená :
- projekt „Virtuálna knižnica“ zabezpečovaný spoločnosťou KOMENSKY s.r.o
- Detský čin roka 2020 (detská porota)
- projekt EDUNET_SK (inštalácia bezplatného internetu od štátu v PC učebni
spoločnosťou SWAN)
- Národný projekt podpory ochrany detí pred násilím
- 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 v našej ZŠ pri ZZ vykonaná žiadna inšpekcia.
Posledná komplexná inšpekcia bola vykonaná v dňoch od 22. 11. 2005 do 24. 11. 2005, ktorú
uskutočnila školská inšpektorka Mgr. Iveta Krajčovičová. Predmetom školskej inšpekcie bola
kontrola stavu a hodnotenie úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a
vzdelávania v základnej škole pri zdravotníckych zariadeniach.
Celkové hodnotenie školy bolo na dobrej úrovni.
J: Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:
ZŠ pri ZZ má k dispozícii 1 triedu pri detskom oddelení, 1 zborovňu a 1 počítačovú
učebňu. Tieto miestnosti sa nachádzajú v priestoroch FNsP Skalica.

Na vyučovanie výtvarnej výchovy a na pracovné a výtvarné činnosti v ŠKD sme
zakúpili spotrebný materiál. Z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19 a najmä prevencie
a dodržiavania prísnych protiepidemiologických opatrení sme zakúpili jednorazové ochranné
pomôcky (rukavice, respirátory, vreckovky a dezinfekcia). 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, IKT zabezpečenie
Oblasti s nedostatkami
obmedzené priestory, nemožnosť wifipripojenia na detskom oddelení

L: Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti v ich voľnom čase:
 Činnosť ŠKD
 Spolupráca s organizáciou Clown Doctors - Červený nos
M: Informácie o spolupráci školy so zákonnými zástupcami žiakov:
 Individuálne pohovory (osobne pri prijatí, či prepustení hospitalizovaného žiaka
z nemocnice alebo telefonicky)
 Odporúčania a konzultácie s odborníkmi z iných rezortov (klinický psychológ,
pracovníci z CŠPP, CPPPaP)
 Konzultácie s riaditeľmi a učiteľmi kmeňových ZŠ, z ktorých prichádzajú
hospitalizovaní žiaci
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.-9.ročníku ZŠ.
Z dôvodu pandemickej PN oboch pedagogických pracovníčok bolo školské
vyučovanie prerušené od 1.11.2020 a obnovené až od 30.11.2020.
 Od 11.1.2021 do 05.02.2021 bolo školské vyučovanie z dôvodu ochorenia COVID–
19 prerušené vo všetkých ročníkoch. Počas prerušenia vyučovania vykonávali
pedagogické pracovníčky prácu na doma. Vyučovanie bolo obnovené od
08.02.2021.

V Skalici 31. augusta 2021

..................................................
Mgr. Adriana Habalová
zástupkyňa ZŠ pri ZZ

..............................................
PaedDr. Renáta Jankovová
riaditeľka Spojenej školy

Príloha č.2 Prijaté uznesenia zo zasadnutí pracovných porád za školský rok 2020/2021
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

