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Vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 435/2020 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  

s účinnosťou od 01.01.2021 

 

§2 ods. 1 a) údaje o škole 

 

Názov školy 
Špeciálna základná škola 

 

Adresa školy Sokolská 111, 960 01 Zvolen 

Telefónne čísla školy 
+421455360114 

+421911857022 

Internetová adresa školy www.szszvolen.sk 

Elektronická adresa školy                                
specialnazv@gmail.com 

 

Vedúci zamestnanci 

Mgr. Ivan Krivošík, riaditeľ  školy 

Mgr. Jana Sklienková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň 

Mgr. Erika Ivanová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň 

Rada školy  

 

zástupcovia pedagogických zamestnancov 

PaedDr. Natália Tereňová  

Mgr. Gabriela Marková  

zástupca nepedagogických zamestnancov             

Anna Vakaráčová 

zástupcovia zriaďovateľa  

Mgr. Lucia Šebeňová   

Mgr. Ľudmila Očenášová  

Mgr. Ingrid Cibuľová 

Mgr. Eva Lichá 

zástupcovia rodičov  

Cristina Pieroni 

Ing. Dária Böhmerová  

Miroslava Rigová  

Marcela Berkyová  

 

§2 ods. 1 b) údaje o zriaďovateľovi 

 

Zriaďovateľ 
Okresný úrad Banská Bystrica 

od 1.10.2013 

Adresa zriaďovateľa Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

Telefónne číslo +421484306600 

Elektronická adresa                                 os.bb@minv.sk 
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§2 ods. 1 c) informácie o činnosti rady školy a poradných orgánov  

 

Rada školy v školskom roku 2020/2021 prispôsobila svoju činnosť pandemickej situácii 

/ Covid 19 /.  Vzhľadom k tomu prebehli zasadnutia RŠ nasledovným spôsobom: 

 

Dňa 27.10.2020 cez ZOOM prebehlo zasadnutie, týkajúce sa voľby predsedu a podpredsedu 

Rady školy. Z tohto stretnutia je vypracovaná zápisnica. 

 

Dňa 31.3.2021 prebehlo druhé zasadnutie RŠ on – line formou / prostredníctvom mailovej 

pošty členov RŠ/. Členovia RŠ boli touto formou oboznámení so Správou o hospodárení 

školy za rok 2020. 

 

 

V zložení RŠ došlo k nasledujúcim zmenám: 

 

 - ku dátumu 31.12.2020 bola odvolaná z RŠ pri ŠZŠ pani Mgr. Oľga Búryová a od 1.1.2021 

bola delegovaná pani Mgr. Lucia Šebeňová. 

 

 

Hodnotenie práce činnosti MZ 2020/2021 

 

     Činnosť metodického združenia sme v uplynulom školskom roku prispôsobili aktuálnej 

situácii s rešpektovaním všetkých nariadení MŠ. Na zasadnutiach sme sa stretli spolu 

osemkrát. Z toho šesťkrát sme zasadnutie zrealizovali online formou prostredníctvom 

aplikácie ZOOM.  

Splnili sme väčšiu časť plánovaných úloh a operatívne sme počas dištančného vzdelávania 

zaradili do programu zasadnutí i ďalšie témy: Senzorické učenie, Feuerstainova metóda, 

Systemický prístup vo výchove, Terapia vo vzdelávacom procese, Terapie pri práci s deťmi 

s PAS, Možnosti intervencie u detí s problémovým správaním, Ako pracovať so spätnou 

väzbou a slovným hodnotením.          

Počas školského roka sme vychádzajúc z plánu MZ: 

     -  Zvyšovali efektivitu výchovno – vzdelávacieho procesu - zavádzali sme aktivizujúce 

metódy rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov s dôrazom na stimuláciu činnostného učenia 

sa a rozvoj kritického myslenia. Odstraňovali sme bariéry vo vzdelávaní menej úspešných 

žiakov. Vypracovali sme  individuálne vzdelávacie programy a implementovali ich do 

výchovno– vzdelávacieho procesu. Aktívne sme spolupracovali s CŠPP, dôsledne dodržiavali 

pokyny a odporúčania a zohľadňovali potreby žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.  

     - Rozvíjali predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť - snažili sme sa žiakom vytvárať 

komunikačne a literárne podnetné prostredie, podporovali elementárnu znalosť knižných 

konvencií, podporovali jazykové skúsenosti s písanou kultúrou, iniciovali aktívne počúvanie 

s porozumením, využívali metódy tvorivej dramatizácie.  Rozšírili sme ponuku kníh pre 

žiakov vďaka dvom schváleným školským projektom. 

     Žiakov sme naďalej viedli  k ovládaniu ústnej i písomnej formy slovenského jazyka 

v priebehu celého vyučovacieho procesu.  Cielene  sme čitateľskú gramotnosť rozvíjali  v 

rámci SJL a voliteľných predmetov HRC a RCS. Spoločnú návštevu krajskej knižnice, 
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aktivity v školskej knižnici a  kultúrne vystúpenia sme nemohli uskutočniť pre nepriaznivú 

pandemickú situáciu. 

    -  Pokračovali sme v mediálnej výchove - pre žiakov sme pripravili i v tomto školskom 

roku školskú akciu - Cesta k mediálnej gramotnosti. Venovali sme sa najčastejším 

manipulatívnym technikám a spôsobom, vysvetlili žiakom, ako sa im v informačnom svete 

vyhýbať, pričom sme sa zamerali predovšetkým na reklamu. Aktivity boli pripravované 

hravou formu, primerane našim žiakom. 

     - Vychovávali sme žiakov k zdravému životnému štýlu - viedli ich k zdravej životospráve 

a k ochrane ich zdravia v rámci triednych aktivít. Absolvovali sme školský výlet do ZOO 

Bojnice. Školskú akciu - Deň zdravia a spoločnú turistiku pedagógov sa v dôsledku 

protipandemických opatrení nepodarilo uskutočniť. 

     - Viedli sme  žiakov k poznávaniu svojho mesta, k poznaniu svojich tradícii a histórie -  

Žiakom sme sprostredkovali priamy kontakt s históriou i súčasnou podobou svojho mesta. 

Využili sme pre tento cieľ školskú akciu - Poznaj svoje mesto. Žiaci  vlastnými priamymi 

aktivitami spoznávali i niektoré významné osobnosti z našej histórie (Ľ. Štúr, J.G. Tajovský, 

kráľ Matej,). Vo vyučovacom procese i na školských akciách sme využívali dramatizáciu ako 

metódu. Divadelné predstavenie pre žiakov, ani kultúrny program pre rodičov  sa zrealizovať 

nepodarilo. Akcie i plánovanú exkurziu do Múzea SNP v BB presúvame do ďalšieho 

školského roka. 

     Využívať digitálne  technológie so žiakmi bolo v našich podmienkach značne obmedzené. 

K odstráneniu bariéry vo vzdelávaní u nich prispieva  novozriadená rozprávková trieda, ktorá 

poskytuje priestor na vzdelávanie žiakov i mimo vyučovania.  

     Počas školského roka pedagogickí zamestnanci vo veľkej miere využívali dištančné formy 

vzdelávaní, o ktorých následne informovali i ostatných členov MZ. 

     V dôsledku protipandemických opatrení sa nám nepodarilo uskutočniť spoločnú turistiku 

do Tesárskej rokliny, vynechali sme témy zasadnutia: Práca so žiakmi v alokovaných triedach 

v DSS Symbia a História mesta Zvolen, ktoré presúvame do ďalšieho školského roka. 

Plánovanú tému: Myšlienkovo – pojmové mapy X–Mind absolvujeme v mesiaci august 

v rámci aktualizačného vzdelávania na škole. 

     Všetky školské činnosti a aktivity, ktoré bolo možné uskutočniť, sme splnili a ostatné 

zaradíme do plánu MZ na budúci školský rok.  

 

Záverečná správa o  činnosti PREDMETOVEJ KOMISIE a činnosti učiteľov 

v školskom roku 2020/2021 a v období od 20.12.2020 do 15.03.2021 v súvislosti 

s dištančným vzdelávaním žiakov v čase  COVID 19. 

 

Činnosť predmetovej komisie pri ŠZŠ vo Zvolene bola v školskom roku zameraná na riešenie 

úloh vyplývajúcich z pokynov Sprievodcu školským rokom 2020/2021, plánu práce školy na 

školský rok 2020/2021 a námetov členov PK.  

V priebehu školského roka sme zrealizovali štyri zasadnutia, nakoľko boli zavedené  

opatrenia súvisiace s COVID 19 a nemohli sme postupovať v súlade s plánom PK. 
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Nezrealizované zasadnutia budeme realizovať v budúcom školskom roku. Na konci júna bolo 

zasadnutie zamerané na zhodnotenie činnosti v školskom roku 2020/2021. 

 

Splnené úlohy a ciele: 

 

• Venovali sme sa rozvíjaniu finančnej gramotnosti u žiakov na všetkých predmetoch, 

nakoľko témy súvisiace s finančnou gramotnosťou boli zapracované do TVVP 

jednotlivých predmetov. 

• Boli realizované aktivity zamerané na rozvoj mediálnej gramotnosti žiakov, resp. 

rozvíjanie kompetencií žiakov prostredníctvom mediálnej výchovy. Jedno zasadnutie 

bolo venované teoretickým informáciám o mediálnej výchove a následne zrealizovaný 

projektový deň pre žiakov. 

• Intenzívne sme sa venovali rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania 

u žiakov vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Spolupracovali sme s 

krajskou knižnicou Ľ. Štúra a pracovali sme so školskou knižnicou. Realizovali sme 

čitateľské aktivity žiakov, v rámci mesiaca knihy, zamerané na bájky, pričom sme 

využili aj online priestor. 

• Na hodinách ETV, VLA, ROV, OBN, DEJ sme preberali prierezové témy súvisiace s 

multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti 

ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a 

ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 

intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.  

• Aktívne sme spolupracovali s  terénnymi pracovníkmi a príslušnými úradmi s cieľom 

zlepšiť dochádzku žiakov, čo sa nám podarilo. 

• Prispievali sme k rozvíjaniu environmentálnej výchovy a vzdelávaniu ako súčasti 

rozvoja osobnosti detí a žiakov, ktoré bolo zamerané najmä na vedenie k uvedomelej 

spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych 

postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Bol realizovaný projekt 

zameraný na environmentálnu výchovu, kde lektoring vykonávali externí dodávatelia 

v spolupráci s učiteľmi environmentálnej výchovy. 

• Pokračovali sme vo využívaní informačných a komunikačných technológií vo 

výchovno-vzdelávacom procese, Využívali sme rôzne portály pre učiteľov a žiakov. 

• Podporovali sme globálne a digitálne vzdelávanie zameranom na zvyšovanie 

povedomia žiakov o globálnych témach, rozvíjali sme ich kritické uvedomovanie si 

sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete. 

Venovali sme sa  UNESCO témam, pamiatkam na Slovensku a ich ochrane (na 

príslušných predmetoch). So žiakmi sme rozoberali témy ako kyberšikana 

a bezpečnosť na internete. 

• Aktívne sme žiakov viedli k zdravému životnému štýlu, formou prezentácií, 

športovými aktivitami (účelové cvičenie). 

• Žiaci 9. ročníka navštívili hlavné mesto Bratislavu v rámci exkurzie zameranej na 

témy geografie a občianskej náuky. 

• Naďalej pokračovala spolupráca  s občianskym združením: „QUO VADIS“, na 

obdobie letných prázdnin  sa pripravil  projekt „Letná škola“. 
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Činnosť členov PREDMETOVEJ KOMISIE v čase pandémie COVID 19 v čase dištančného 

vzdelávania žiakov v čase od 20.12.2020 do 15.03.2021. 

V čase pandémie sme navzájom komunikovali prostredníctvom e-mailov, online porád 

prostredníctvom aplikácií Messenger a  Meet, kde sme si schvaľovali a zadávali úlohy, 

informovali sa o spôsobe komunikácie so žiakmi, o zadávaní práce pre žiakov v období 

dištančného vzdelávania, o hodnotení vypracovaných zadaní a spôsoboch distribúcie zadaní 

k žiakom a od nich. Učitelia vytvárali pracovné listy podľa potrieb vyučovacieho  procesu na 

našej škole a korigovali TVVP plány v súlade s aktuálnymi učebnými osnovami, cieľmi a 

potrebami našej školy. 

 

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania bol v školskom roku 2020/2021 

obsah vzdelávania vymedzili v súlade s pokynmi ministerstva s akcentom na hlavné 

vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:  

- Jazyk a komunikácia 

- Matematika a práca s informáciami  

- Človek a spoločnosť 

- Človek a príroda 

Zadania úloh pre žiakov sa viazali na spomínané vzdelávacie oblasti. Zadania 

z komplementárnych oblastí boli pre žiakov iba doplňujúce a nepovinné. Zameriavali sme sa 

v zadaných úlohách predovšetkým na prehlbovanie, upevňovanie a opakovanie už prebratého 

učiva. 

Triedni učitelia si po vzájomnej konzultácii pripravili týždenný rozvrh na 13 vyučovacích 

hodín. Takisto koordinovali distribúciu vzdelávacích aktivít žiakom, resp. ich zákonným 

zástupcom. Distribúcia materiálov pre žiakov bola realizovaná 1x týždenne v spolupráci 

s terénnymi pracovníkmi, sociálnym pedagógom a v niektorých prípadoch učiteľmi. Takisto 

aj zber materiálov  prebiehal týmto spôsobom. 

Hodnotenie žiakov prebiehalo slovne a písomne, akcent bol kladený na spätnú väzbu a malo 

motivačný charakter, pomenúvali sme nedostatky a navrhovali riešenie na zlepšenie. 

V hodnotení celkovom sme však prihliadali na snahu pri vypracovaní zadaní, nakoľko tie boli 

koncipované tak, aby ich žiaci dokázali zvládnuť aj v domácom prostredí. Po prerokovaní 

pedagogickou radou sme odhlasovali spôsob hodnotenia žiakov v II. polroku  nasledovne: 

vyučovacie predmety z hlavnej vzdelávacej oblasti známkou, predmety z komplementárnych 

oblastí a predmety ŠKVP absolvoval/absolvovala. 
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§2 ods. 1 d) údaje o počte žiakov školy 

 

Počet detí k 15. septembru 2020 - 121 

Počet detí k 31. augustu 2021 - 103 

 

 

Triedy/ročníky k 15.09.2020 k 31.08.2021 
Prípravný 

ročník 
2 2 

1.A 6 6 
2.A 9 9 
3.A 8 8 
4.A 8 8 
5.A 10 10 
6.A 9 9 
7.A 11 11 
8.A 10 8 
9.A 11 0 

B var 6 5 
C var 5 5 
TVP1 6 5 
TVP2 5 4 
TVP3 6 3 

              TVP 4 5 5 
             IVP 5 5 

Spolu 121 103 

 

 

Oddelenia 
ŠKD 

k 15.09.2020 k 31.08.2021 

I. 8 8 
spolu 8 8 

 

* zmena - úbytok, prírastok počtu žiakov v triede 
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§2 ods. 3 b), c), d) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; 

údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 

štúdium na stredné školy. 

 

 A variant 

(ĽSMP) 

B variant 

(SSMP) 

C variant 

(ŤSMP) 

počet žiakov zapísaných do prípravného ročníka 2 0 - 

počet žiakov zapísaných do 1. ročníka 6 0 - 

počet žiakov, ktorí absolvovali prijímacie skúšky 

na strednú školu/ počet úspešných žiakov na 

prijímacích skúškach 

12 0 - 

počet žiakov prijatých na strednú školu 12 0 - 

počet žiakov, ktorí ukončili PŠD a nepokračujú 

v ďalšom vzdelávaní na strednej škole/ročník, 

v ktorom ukončili PŠD 

5 2 - 

 

 

 

§2 ods. 3 e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania 

 

Prospech : 

 

Vedomostnú úroveň na základe záverov klasifikácie hodnotíme ako veľmi dobrú. 

 

prospeli 120 žiakov 

neprospeli 1 žiak 

neklasifikovaní             0 žiakov 

Udelené výchovné opatrenia : 

 

- znížená známka zo správania stupeň 2 8 žiakov 

Dochádzka : 

 

Všetci žiaci vymeškali spolu 22 088 vyučovacích hodín 

Z toho ospravedlnených  18 974 vyučovacích hodín 

Neospravedlnených 3 114 vyučovacích hodín 
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§2 ods. 1 e), f) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov  školy 

 

Špeciálna základná škola Počet 

Zamestnanci ŠZŠ - spolu 46 

Z toho PZ* 31 

z počtu PZ 31 

- kvalifikovaní 31 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si kvalifikáciu 0 

Z toho NZ** 8 

z počtu NZ 7 

- kvalifikovaní 7 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajúci si kvalifikáciu 0 

Z toho PrZ*** 7 

- upratovačky/školník 5 

- ostatní zamestnanci 2 

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – 

nepedagogickí zamestnanci, PrZ*** - 

prevádzkoví zamestnanci 

 

Vyučovacie predmety 
Odborno
sť 
vyučovan
ia 

Slovenský jazyk a literatúra 100
% 

Rozvíjanie komunikačných schopností 100
% 

Rozvíjanie grafomotorických schopností 100
% 

Vecné učenie 100
% 

Vlastiveda 100
% 

Fyzika 100
% 

Chémia 100
% 

Biológia 100
% 

Dejepis 100
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% 
Geografia 100

% 
Občianska náuka 100

% 
Etická/náboženská výchova 100

% 
Matematika 100

% 
Informatická výchova 100

% 
Pracovné vyučovanie 100

% 
Svet práce 100

% 
Výtvarná výchova 100

% 
Hudobná výchova 100

% 
Telesná výchova 100

% 

 

 

§ 2 ods. 1 i) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

 

V školskom roku  2020/2021 nebola na škole realizovaná inšpekčná činnosť. 

 

 

§ 2 ods. 1 j) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Hlavný  vyučovací  proces  prebiehal  v dolnej  (pavilón  A),  hornej  budove  (pavilón  

B)  školy   a telocvični (pavilón C). V pavilóne A bola umiestnená väčšina tried a 

učební. V pavilóne B  oddelenie  školského klubu detí.   V pavilóne bola vydávaná aj 

strava v priestoroch školskej výdajne na prízemí. 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy boli naďalej len 

vyhovujúce. Ako problémové sa javia prenajaté priestory (telocvičňa, budova Výdajnej 

ŠJ a CŠPP). Škola vynakladá veľké finančné prostriedky na ich prevádzku a sú tu 

veľmi potrebné aj rôzne opravy. Priestory sú majetkom MsÚ Zvolen. V súčasnosti sú 

však pre školu veľmi potrebné. 

V rámci učební bola na výchovno-vzdelávací proces k dispozícii terapeutická 

miestnosť, jazyková učebňa, 2 učebne výpočtovej techniky, výtvarná učebňa, 

prírodovedná učebňa, učebňa muzikoterapie, drevo a kovo dieľna, keramická a šijacia 

dielňa. Škola má k dispozícii  aj  6 interaktívnych tabúľ   s kompletným príslušenstvom 

a 2 zborovne pre pedagogický personál. Okrem priestorov v budove školy sme 

využívali vo vyučovacom procese a aj v čase mimo vyučovania školský areál – ihrisko, 

telocvičňu a školský pozemok. 

Pre zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov je vytvorená školská knižnica v ktorej sa 

realizovali vyučovacie  hodiny a rôzne súťaže.  Škola  má  školský pozemok,  na 
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ktorom  si  žiaci  preverujú  v praxi teoretické vedomosti z pracovného vyučovania, 

vlastivedy, prírodopisu a environmentálnej výchovy.  

 

Rámcové úlohy v školskom roku 2021/2022 

Všetky úlohy budú upravované priebežne, tak ako to epidemiologická situácia bude 

umožňovať. Aktivity k rámcovým úlohám sú zapracované v plánoch poradných 

orgánov na šk. rok 2021/2022. 

 

 

Vo Zvolene vypracoval: Mgr. Ivan Krivošík 

 

1. Správa o hospodárení za rok 2020 

2. Správa o činnosti CŠPP súčasti ŠZŠ Zvolen 

   

 

 


