Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Dúbravská cesta 1, Bratislava
za školský rok 2012/2013.

Predkladá:
RNDr. Viera Lacíková
riaditeľka
Prerokované
v pedagogickej rade dňa 4. júla 2013
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi –
OÚ Bratislava
schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Dúbravská cesta 1, Bratislava za
školský rok 2012/2013.

................................................................
PaedDr. Tatiana Turčeková
predseda Rady školy pri Spojenej
Dúbravská cesta 1, Bratislava

škole,

Stanovisko zriaďovateľa:
OÚ Bratislava
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Dúbravská cesta 1, Bratislava za
školský rok 2012/2013

................................................................
za zriaďovateľa

2

Vypracovali:
RNDr. Viera Lacíková
Mgr. Iveta Vlčková
Mgr. Anna Grycová
PhDr. Jozef Štefan, PhD.

Východiská a podklady:

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
o štruktúre

a obsahu

správ

o výchovno-vzdelávacej

a podmienkach škôl a školských zariadení.
3. Koncepcia školy na roky 2009 až 2014.
4. Plán práce školy na školský rok 2012/2013.
5. Mesačné plány práce.
6. Plány práce predmetových komisií.
7. Informácie o činnosti Rady školy.

činnosti,

jej

výsledkoch
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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Dúbravská cesta 1, Bratislava
za školský rok 2012/2013.

I.
a) Základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy: Spojená škola
organizačné zložky - Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím,
- Praktická škola
súčasť
- Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
2. Adresa školy: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
Adresa školy pre písomný styk: poštový priečinok 845 25, 845 25 Bratislava
3. telefónne a faxové číslo:
telefón, fax
- 02/54 77 36 01,
mobil škola
- 0911/354 152, 0911/160 137
mobil poradňa - 0911/155 385
4. Internetová adresa: www.dubravska.sk
e-mailová adresa: dubravska@dubravska.sk, riaditelka@dubravska.sk
5. Zriaďovateľ: Okresný úrad Bratislava, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko

Funkcia

RNDr. Viera Lacíková

riaditeľka školy (menovaná od 01.7.2009)

Mgr. Anna Grycová

zástupkyňa riaditeľky školy pre budovu „O“

Mgr. Iveta Vlčková

zástupkyňa riaditeľky školy pre budovu „G“

PhDr. Jozef Štefan, PhD.

zástupca riaditeľky školy pre CŠPP

4

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
7.1) Údaje o rade školy
Rada školy pri Spojenej škole bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a jej štvorročné funkčné obdobie sa začalo ustanovujúcou
schôdzou dňa 13.06.2012.
Členovia rady školy:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
PaedDr. Tatiana Turčeková
Mgr. Jana Ballová
Ing. Edita Kmeťková
Mgr. Radka Blizniaková
p. Iveta Čamajová
Ing. Viera Dobrovodská
Ing. Pavel Veverka

Funkcia
predseda
zapisovateľka

podpredseda

RNDr. Zora Sninčáková
p. Marta Jurkovičová
p. Zdenka Pochabová

Zvolený /delegovaný za
zvolená za pedagogických zamestnancov
zvolená za pedagogických zamestnancov
zvolená za nepedagogických zamestnancov
zvolená za rodičov žiakov
zvolená za rodičov žiakov
zvolená za rodičov žiakov
zvolený za rodičov žiakov
delegovaný za zriaďovateľa
delegovaná za zriaďovateľa
delegovaná za zriaďovateľa
delegovaná za zriaďovateľa

Rada školy zasadala v priebehu školského roka trikrát.
Na prvom zasadnutí 26. septembra 2012 oboznámila riaditeľka školy radu školy so
Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej školy
za školský rok 2011/2012. Rada školy odporúčala zriaďovateľovi správu schváliť.
Komunikácia e-mailom: 23. októbra 2012 – stanovisko k zaradeniu školského klubu detí
a 11.apríla 2013 – stanovisko k zaradeniu výdajnej školskej jedálne ako súčastí školy do siete
škôl a školských zariadení SR.
Na druhom zasadnutí 19. marca 2013 oboznámila riaditeľka školy radu školy s hospodárením
Spojenej školy v kalendárnom roku 2012 a s rozpočtom na kalendárny rok 2013.
Na treťom zasadnutí 24. septembra 2013 oboznámila riaditeľka školy radu školy so
Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej školy
za školský rok 2012/2013. Rada školy odporúčala zriaďovateľovi správu schváliť.
7.2) Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy:
Pedagogická rada školy
Zasadala počas školského roka jedenásť krát.
V auguste riaditeľka školy informovala pedagogickú radu o porade riaditeľov škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ObÚ Bratislava, o činnosti školy počas
letných prázdnin a o organizácii školského roka 2012/2013.
V septembri pedagogická rada prerokovala Školské vzdelávacie programy a schválila plán
práce na školský rok 2012/2013.
V novembri, januári, apríli a júni pedagogická rada prerokovávala výchovno-vzdelávacie
výsledky žiakov a ich dochádzku v príslušnom štvrťroku.
V júli prerokovala pedagogická rada Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Spojenej školy za školský rok 2012/2013.
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Porada vedenia školy
Porady sa konali počas školského roka dvanásťkrát.
Na augustovej riaditeľka školy informovala o priebehu porady riaditeľov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ObÚ Bratislava a dokončila sa príprava nového
školského roka.
Program porád vedenia v septembri až júni:
- kontrola plnenia úloh z predchádzajúcej porady vedenia,
- zhodnotenie akcií za uplynulý mesiac,
- výsledky kontrolnej činnosti,
- príprava pracovnej porady resp. pedagogickej rady,
- zostavenie plánu práce na nadchádzajúci mesiac,
- rôzne.
Program porady vedenia v júli:
- kontrola plnenia úloh z predchádzajúcej porady vedenia,
- zhodnotenie akcií za uplynulý mesiac,
- výsledky kontrolnej činnosti,
- činnosť školy počas letných prázdnin,
- príprava nového školského roka – triedy, úväzky,
- rôzne.
Metodické orgány
Na škole pracovali štyri predmetové komisie – A variant, B variant, C variant a PŠ. Každá
predmetová komisia zasadala počas školského roka päťkrát a na každom zasadnutí bol vždy
prítomný aspoň jeden člen vedenia školy.
Na prvom stretnutí v septembri si každá komisia schválila plán práce na školský rok.
Na ďalších stretnutiach (november, január, apríl, jún) sa prejednávali výchovno-vzdelávacie
výsledky a dochádzka žiakov, u ktorých nastali výraznejšie zmeny v prospechu alebo
správaní v uplynulom štvrťroku, rozdelili sa úlohy na nasledujúci štvrťrok – organizácia akcií
pre žiakov (výstavy, súťaže, exkurzie, výlety), príprava prijímacích pohovorov do PŠ a pod. .
Na stretnutí v júni každá komisia zhodnotila svoju celoročnú činnosť.
Témy vzdelávacích aktivít:
PK A variant
- oboznámenie sa s technikou plstenia vlny (Mgr. Parošová)
- prednáška: Bezpečnosť na internete (Mgr. Šuplatová)
- prednáška: Rozvíjanie matematických predstáv (PaedDr. Jancurová)
PK B variant
- prednáška: Terapia deficitov čiastkových funkcií (PhDr. Štefan, PhD. - CŠPP)
- prednáška: Vzdelávanie žiakov s ADHD (Mgr. Mravcová - CŠPP)
PK C variant
- prednáška: Bazálna stimulácia (Mgr. Guzmická - CŠPP)
- informácia o Feldenkraisovej metóde (PaedDr. Turčeková)
PK PŠ
- praktické ukážky techniky KANZASHI (Ing. Binderová)
- prednáška Terapia pevným objatím (Ing. Binderová)
Prijímacie komisie
Prijímacia komisia ŠZŠ TP
Zasadala počas školského roka šesťkrát a riešilo sa zaradenie 20 žiakov.
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Komisia odporučila
- prijať v školskom roku 2012/2013 dvoch žiakov (prestupujú zo ZŠ),
- prijať na školský rok 2013/2014 ôsmych žiakov (štyria budú zaškolení, traja
prestupujú zo ZŠ a jeden prestupuje z inej ŠZŠ),
- oslobodiť od povinnosti dochádzať do školy na školský rok 2012/2013 jedného žiaka,
- oslobodiť od povinnosti dochádzať do školy na školský rok 2013/2014 deväť žiakov
(trom bude škola poskytovať individuálne vzdelávanie v rozsahu 2 až 5 hodín
týždenne a šiestim sa zo zdravotných dôvodov vzdelávanie nebude poskytovať).
Prijímacia komisia PŠ
Zasadala raz a odporučila prijať do praktickej školy päť žiakov.
Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia
Vyraďovacia a likvidačná komisia zasadali v decembri 2012 a riešili vyraďovanie a likvidáciu
poškodeného majetku školy.
Škodová komisia
Škodová komisia počas školského roka 2012/2013 nezasadala.
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2012/2013
Pozn.: za / je uvedený počet žiakov na konci školského roka

triedy

žiaci

dievčatá

chlapci

ŠZŠ TP

13

54/56

15/16

39/40

PŠ

7

34

16

18

spolu

20

88/90

31/32

57/58

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ a ŠZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti
žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na špeciálne stredné
školy
c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ
POČET ŽIAKOV

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

POČET TRIED

SPOLU

DIEVČATÁ
počet

ODKLADY
počet

NEZAŠKOLENÍ V MŠ
počet / %

SAMOSTATNÉ ( SPOJENÉ )

3

2

1

1

0 (1)

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy
Počet

Prehľad o počte žiakov 9. a 10. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ

7
žiakov
9. a 10.
roč.

4

Gymnáziá

Stredné odborné
školy*

SOU

OU

Praktická škola

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí
1
1
3
3

d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Podľa variantu A bolo vzdelávaných 22 žiakov - 18 žiakov prospelo s vyznamenaním, 2 žiaci
prospeli veľmi dobre, 1 žiak neprospel (od budúceho školského roka bude vzdelávaný podľa
variantu B). Jeden žiak je vzdelávaný v zahraničí.
Podľa variantu B bolo vzdelávaných 10 žiakov - 8 žiakov prospelo s vyznamenaním, 2 žiaci
prospeli veľmi dobre.
Podľa variantu C bolo vzdelávaných 24 žiakov - 19 žiakov prospelo s vyznamenaním, 5
žiakov prospelo.
Praktická škola
V praktickej škole bolo vzdelávaných 34 žiakov - 33 žiakov prospelo s vyznamenaním, 1 žiak
bol k druhému polroku zo školy vylúčený.
e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2012/2013
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím
variant A
- Školský vzdelávací program variant A mobilní žiaci (prípravný až ôsmy ročník),
- Školský vzdelávací program variant A imobilní žiaci (prípravný až ôsmy ročník),
- učebný plán ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom A
schválený MŠ SR dňa 22. mája 2006 pod číslom CD–2006-477/17104-2:095 s účinnosťou od
1. septembra 2006 (9. ročník)
variant B
- Školský vzdelávací program variant B mobilní žiaci (prípravný až ôsmy ročník),
- Školský vzdelávací program variant B imobilní žiaci (prípravný až ôsmy ročník),
- učebný plán ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B
schválený MŠ SR dňa 22. mája 2006 pod číslom CD–2006-477/17104-2:095 s účinnosťou od
1. septembra 2006 (9. a 10. ročník)
variant C
- Školský vzdelávací program variant C mobilní žiaci (prípravný až ôsmy ročník),
- Školský vzdelávací program variant C imobilní žiaci (prípravný až ôsmy ročník),
- učebné osnovy ŠZŠ pre žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím s individuálnym
vzdelávacím programom – variant C schválené MŠ SR dňa 22. mája 2006 pod číslom CD–
2006-477/17104-2:095 s účinnosťou od 1. septembra 2006 (9. a 10. ročník)
Praktická škola
- Školský vzdelávací program praktickej školy mobilní žiaci,
- Školský vzdelávací program praktickej školy imobilní žiaci.
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f) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie
počet
zamestnanci spolu:

40

učitelia

25

- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie

25
0
0

asistenti učiteľa

6

odborní zamestnanci

4

- psychológ
- špeciálny pedagóg
- liečebný pedagóg

1
2
1

nepedagogickí zamestnanci
- upratovačky
- ostatní

5
3
2

g) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2012/2013
Všetky predmety boli na škole vyučované odborne.
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov školy

3
2
1
3
1
1
1
1

začalo

VŠ - PMP
VŠ - doktorandské
Adaptačné vzdelávanie (PZ)
Prípravné atestačné vzdelávanie
Funkčné vzdelávanie
Modernizácia vzdelávania v SŠ
Využitie výtvarných grafických programov vo VYV
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese

počet

pokračuje

Forma vzdelávania

ukončilo

Priebeh vzdelávania/počet

0
0
1
3
0
1
0
1

3
2
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0

9
Terapia pevným objatím
Mediálna výchova v školskej praxi

1
1

0
1

1
0

0
0

Jednorazové vzdelávania:
Biofeedback, KB terapia, Logopedická intervencia a terapia
v špeciálno-pedagogickej praxi
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Údaje o aktivitách organizovaných školou
Stretnutie s bývalými zamestnancami školy pri
príležitosti Dňa učiteľov,
Vystúpenie žiakov v Domove dôchodcov
Výlety
Abeland (zážitkové umenie), ZOO Bratislava
Exkurzie
Volkswagen, Dabingové štúdio RTVS, kostol
Povýšenia sv. kríža, Dendrologický chodník,
Detské múzeum, Bibiana, Vianočné trhy, OU
Dúbravská cesta 1,
Eurovea, IKEA, pošta, lekáreň, poliklinika,
obchod s potravinami, s odevmi, trhovisko,
knižnica, práčovňa
Besedy
Krajiny Južnej Ameriky, India, Etiópia a
Sudán, beseda s poslankyňou SNR Janou
Žitňanskou, s režisérom, s príslušníkom PZ,
Svetový deň zvierat, 6 stretnutí so
psychológmi z CPPPaP na Fedákovej,
Kvízy
Svetový deň výživy, Svetový deň mlieka,
Zdravý životný štýl, Deň Zeme, Hráme sa
s matematikou,
Športové aktivity
- plavecký výcvik (september až jún)
- 15. ročník celoškolských športových hier,
- Zober loptu, nie drogu,
- Športuje celá škola – areál DSS a RS Rosa
a Železná studnička
- Ochrana zdravia človeka a prírody (jeseň, jar)

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola
zapojila
- Medzinárodný deň školských knižníc (čítali
nám zamestnanci Kooperatívy)
- Záložka do kníh spája školy
Mestské kolo súťaže v prednese poézie
a prózy (Ľ. R. Šarközy – 1.miesto, L.
Pokryvková – 3.miesto)
Spevácka súťaž Husľový kľúčik
- krajské kolo (L. Schwarz a L.
Unterländerová – 1.miesto)
- celoslovenské kolo (L. Unterländerová –
3.miesto)

Celoštátna súťaž školských časopisov so
zahraničnou účasťou škôl s výučbou
slovenského jazyka PRO SLAVIS 2012 2. miesto v kategórii špeciálnych škôl za
školský časopis Lastovička
Súťaž o najlepšiu fotografiu supertriedy

Deň vodných radostí - (Hydrocentrum na
Mokrohájskej ceste 3)
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Kultúrne programy
- výchovné koncerty (O neposlušnej Cindy, Ja
som malý remeselník),
- Vianočná besiedka, Letná besiedka,
- Čítame si
- triedne kolá a školské kolo súťaže v prednese
poézie a prózy,
- Šarkaniáda, Halloween, Mikuláš, Vianočné
posedenie pri knihe, Dobré skutky, Karneval,
Valentínska diskotéka a pošta, MDD –
Kulinárske umenie majstrov kuchárov
- divadelné predstavenie žiakov školy „Kocúr
v čižmách“,
- otvorenie žiackej knižnice v budove G,
programy pre žiakov B variantu
Výroba knihy, Posedenie pri vianočnom punči,
programy pre žiakov C variantu
Tekvicové variácie, Jabĺčko pre moje zdravie,
praktická škola pre C variant, List Ježiškovi,
Zdobenie perníčkov (spoločná akcia so žiakmi
M. Hodžu), Vianočné posedenie, Karnevalová
maska, Predstav nám svoju najobľúbenejšiu
knihu, Najkrajšia kraslica, Deň matiek
Vianočný a veľkonočný predaj výrobkov
našich žiakov v priestoroch školy, výstava
výrobkov
žiakov
školy
v priestoroch
Gymnázia na Bílikovej ulici, africký mini
jarmok
- „Čo dokážu naše šikovné ruky“ - výstava
prác žiakov, „Tvorivé dopoludnie“ - ukážky
aktivít v odborných učebniach PŠ
vysielania školského rozhlasu (13 - krát),
školský časopis Lastovička (3 čísla)

Výtvarné súťaže
- 13. celoslovenský výtvarný salón
znevýhodnených detí 2012 (ZUŠ Vrbové) –
A. Szepeši – Cena detskej poroty
- Mesiac detskej tvorby (nadácia SPP)
- Slovensko, krajina v srdci Európy (Stredná
škola scénického výtvarníctva)- súborné
dielo žiakov – zvláštna cena poroty
- Povieme to farbičkami (NBS) – S.
Madarászová - zvláštna cena poroty
- Lesné požiare (časopis Požiarnik)
- Deti v záhradke (republikový výbor SZZ)
- Aká bude Európa (IC EUROPE DIRECT)
- Vianočná pohľadnica (Oravské kultúrne
stredisko)
- výtvarný salón ZPMP (ZPMP)

Globálna
kampaň
postihnutých detí

za

vzdelávanie

Deň dobrovoľníctva - výroba sviečok pre
onkologických pacientov,
Radničkine trhy
Konferencia PdF UK - Špeciálna pedagogika
na Slovensku

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu
Infovek
Vzdelávacie poukazy
Kultúrne poukazy
Modernizácia vzdelávacieho
procesu na ZŠ
Modernizácia vzdelávacieho
procesu na SŠ

Termín
začatia
2004
2004
2006

Termín
ukončenia

2009

2012

2009

2013

Ovocie do škôl

2009

Recyklohry
Olompiáda

2010
2011

Výsledky
PC učebňa, internet
krúžková činnosť
návšteva kultúrnych podujatí
vyškolený 1 učiteľ, 5 ks PC, 1 ks
dataprojektor, 1ks notebook
vyškolený 1 učiteľ, 5 ks PC, 1 ks
dataprojektor, 1ks notebook
zlepšenie stravovacích návykov
žiakov
separovaný zber elektroodpadu
separovaný zber plastov
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Deň dobrovoľníctva

6/2013

6/2013

Hrnčiar

5/2012

6/2013

Zo života solúnskych bratov

9/2012

6/2013

Rekonštrukcia a vybavenie
odbornej učebne PŠ (L´ORÉAL)
hrnčiarsky kruh a materiál do
keramickej dielne (Hodina deťom)

k) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy v školskom roku 2012/2013
Škola sídli v troch budovách, ktorých správcom je DSS a RS Rosa, Dúbravská cesta 1,
Bratislava.
Budova O – stará budova, vykurovanie plynovými kachľami okrem tried na 2. poschodí, kde
je ústredné vykurovanie.
Budova G – dve poschodia v novej budove.
Budova D – tri odborné učebne praktickej školy.
Škola nemá telocvičňu, školskú jedáleň a školský klub. Stravovanie, výchovu mimo
vyučovania, rehabilitáciu a ubytovanie žiakom školy zabezpečuje DSS a RS Rosa.
Z rozpočtu školy bolo zakúpené:
- linoleum (výmena poškodenej podlahovej krytiny na schodišti v budove „O“),
- stavebné úpravy (vybudovanie samostatného vstupu do miestnosti psychologičky),
- 1 masážne lehátko (terapie CŠŠP v budove „O“),
- 1 kancelárska stolička,
- časopisy
v celkovej hodnote 2 218,71 €.
Z účelovo viazaných finančných prostriedkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia sa zakúpili učebné a kompenzačné pomôcky.
Z financií Fondu detí n. f. pri Spojenej škole sa zakúpili a boli darované škole:
- 2 lavičky kotvené do zeme pred budovou „O“,
- žalúzie v budove „G“ (výmena nefunkčných žalúzií do 24 okien v 14 miestnostiach),
- 2 koberce (miestnosť CŠPP a relaxačná miestnosť),
- 1 masážne lehátko (terapie CŠŠP v budove „G“),
- laminátovací prístroj
- 5 ks PC
v celkovej hodnote 4 950 €.
l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
v kalendárnom roku 2012
1) Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
Príjmy
Normatívne finančné prostriedky:
610 (mzdy)
321 688,00 €
620 (odvody)
111 157,99 €
630 (tovary a služby)
71 016,75 €
Spolu
503 862,94 €
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Nenormatívne finančné prostriedky:
Vzdelávacie poukazy
610 (mzdy)
1 650,00 €
620 (odvody)
578,00 €
Spolu
2 228,00 €
Asistenti učiteľa
610 (mzdy)
26 676,00 €
620 (odvody)
9 324,00 €
Spolu
36 000,00 €
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
630 (tovary a služby)
933,00 €
Spolu
933,00 €
Bežné transfery (640)
Dopravné
537,00 €
PN
3 191,46 €
Žiacky úraz
471,60 €
Spolu
4 200,06 €
Nenormatívne spolu

43 361,06 €

Rozpočet 2012 spolu

547 224,00 €

Výdavky
Podrobné čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu je v prílohe: Výkaz k správe
o hospodárení za rok 2012.
2) Fond detí n. f. pri Spojenej škole
Príjmy
Príjmy Fondu detí n. f. tvoria dary, príspevky sponzorov a 1% resp. 2% z daní právnických
a fyzických osôb.
Výdavky
Z finančných prostriedkov Fondu detí n. f. boli hradené náklady na výlety a exkurzie žiakov,
školenia pedagogických a odborných zamestnancov, vstupenky na kultúrne podujatia pre
žiakov, materiál na vyučovanie pracovného vyučovania a praktických predmetov v PŠ, ceny
pre výhercov športových, vedomostných a umeleckých súťaží, tlač školského časopisu
Lastovička, materiálno-technické vybavenie školy (uvádzané v bode k)
m) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia
1) Overovanie školských vzdelávacích programov (ŠkVP) pre prípravný až štvrtý ročník
a piaty až ôsmy ročník ŠZŠ TP
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím
A variant
- podľa ŠkVP pre mobilných žiakov bol vzdelávaný jeden žiak v 2. ročníku, traja v 3. ročníku,
dvaja v 4. ročníku, dvaja v 6. ročníku, štyria v 8. ročníku,
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- podľa ŠkVP pre imobilných žiakov boli vzdelávaní jeden žiak v 1. ročníku, jeden v 3.
ročníku, jeden v 5. ročníku, dvaja v 6. ročníku a dvaja v 7. ročníku, a preto ich budeme
overovať aj v ďalších školských rokoch.
B variant
- podľa ŠkVP pre mobilných žiakov boli vzdelávaní jeden žiak v 2. ročníku, štyria v 5.
ročníku, jeden žiak v 7. ročníku, dvaja v 8. ročníku
- podľa ŠkVP pre imobilných žiakov neboli vzdelávaní žiaci, a preto ich budeme overovať aj
v ďalších školských rokoch.
C variant
Všetci žiaci v triedach C variantu sú v pásme strednej až ťažkej mentálnej retardácie
v kombinácii s telesným, rečovým a zmyslovým postihnutím. Každý žiak je vzdelávaný podľa
individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý je zostavený podľa jeho možností, štvrťročne
je prehodnocovaný a v prípade potreby aj upravený.
2) Príprava ŠkVP pre deviaty a desiaty ročník ŠZŠ TP
Rámcové učebné osnovy pre A, B a C variant špeciálnej základnej školy pripravovali učitelia
v jednotlivých predmetových komisiách.
3)Propagácia činnosti školy a CŠPP
- účasť na Radničkiných trhoch,
- pravidelná aktualizácia webového sídla školy,
- príprava a distribúcia bulletinu o Spojenej škole,
- informácia o škole vo firemnom časopise KOOPERATÍVY Impulz,
- zapájanie sa do súťaží,
- „Tvorivé dopoludnie“ pre žiakov 8, a 9. ročníka špeciálnych škôl,
- výstavy prác žiakov.
4) Dôstojná oslava 1 150 výročia príchodu Cyrila a Metoda
školský projekt „Zo života solúnskych bratov“
SJL – čítanie príbehov a kníh o Cyrilovi a Metodovi, slohová práca o vierozvestcoch,
vyhľadávanie informácií na webe, písanie v hlaholike,
HUV – počúvanie piesní v staroslovienčine,
DEJ – význam príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, prezentácia o ich živote,
DRV – príprava a nácvik scénky o Cyrilovi a Metodovi na letnú besiedku,
RPŠ – zhotovenie kostýmov na scénku,
PPA – tvorba prezentácie o živote Cyrila a Metoda,
REP, VYK, VYV, PRV – výroba predmetov z obdobia Veľkej Moravy
-

výlet do Abelandu – zážitkové učenie „Legenda o Cyrilovi a Metodovi“,
exkurzia do kostola Povýšenia svätého kríža,
článok v školskom časopise Lastovička,
príspevok v školskom rozhlasovom okienku,
nástenky v oboch budovách školy,
otvorenie žiackej knižnice s prezentáciou o živote Cyrila a Metoda.

5) Nahrádzanie vedenia predpísanej dokumentácie v tlačenej podobe formou elektronickou
Elektronicky –
ŠkVP
Časovo-tematické plány
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o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
Silnými stránkami našej školy sú:
Slabými stránkami našej školy sú:
- plne kvalifikovaní zamestnanci,
- sídlime v prenajatých priestoroch,
- omladený pedagogický zbor,
- nemáme autobus na prepravu žiakov
- pozitívna atmosféra v škole,
na výlety a exkurzie,
- súčasťou školy je CŠPP so širokou
- horší stav prístupovej komunikácie
ponukou terapií,
k budove O,
- vzdelávanie podľa variantu A, B aj C,
- bariérové prostredie budovy O (triedy
- asistenti učiteľa,
s ťažšie mobilnými žiakmi sú
- možnosť individuálneho prístupu
umiestňované na prízemí budovy)
k žiakom (max. 6 žiakov v triede),
- škola nemá vlastnú telocvičňu
- žiaci zo ŠZŠ TP môžu plynule
a športoviská,
pokračovať vo vzdelávaní v PŠ,
- sálavé teplo (najmä v letnom období)
- dve počítačové učebne s možnosťou
zo
strechy
jedálne
nadmerne
prístupu na internet,
prehrieva triedy v budove G,
- počítače s prístupom na internet aj
- strata sociálneho zázemia v mieste
v triedach v budove O,
trvalého bydliska
u žiakov
- dobré podmienky na vyučovanie
ubytovaných v DSS a RS Rosa,
odborných predmetov v praktickej
škole (pestovateľské práce - záhrada,
skleník,
zvýšená
hriadka
pre
Dopravu žiakov na rôzne akcie riešime
vozíčkarov, ručné práce - tkáčske
financovaním autobusu z prostriedkov
stavy, remeselné práce - dielňa pre
Fondu detí n. f. .
prácu s drevom, dielňa pre prácu s
Oprava prístupových komunikácií
hlinou),
závisí od finančných možností DSS a RS
- pestrá ponuka krúžkovej činnosti,
Rosa.
- vybavenie celej školy výškovo
Bývalý sklad v podkroví slúži ako
nastaviteľným žiackym nábytkom,
posilňovňa. Na hodiny telesnej výchovy
- dobré dopravné spojenie na Patrónku,
využívame tiež športoviská DSS a RS
- možnosť
dopravy
do
školy
Rosa.
plošinovým školským spojom,
- získavanie financií do Fondu detí,
- pre klientov DSS a RS Rosa na
Dúbravskej ceste 1 v Bratislave
možnosť týždenného a celoročného
pobytu, rehabilitácia (hipoterapia,
masáže, vodoliečba, ...)
Príležitosti pre našu školu
Ohrozenia našej školy
zariadenie školského klubu detí a
- zvyšovanie poplatkov DSS a RS Rosa
výdajnej školskej jedálne ako súčastí
za sociálne služby poskytované
školy (pre žiakov školy, ktorí nie sú
klientom,
klientmi DSS a RS Rosa),
- zložitý postup pri vybavovaní
- zriadenie materskej školy,
umiestnenia do DSS a RS Rosa,
- získavanie financií prostredníctvom
- neochota iných VÚC umiestňovať
projektov,
deti do DSS a RS Rosa,
- lepšia prezentácia práce školy na
- plná kapacita DSS a RS Rosa,
verejnosti
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II. Ďalšie informácie:
A) Krúžková činnosť
Čitateľský 1, 2

Mgr. Baďová

16

Dopravná výchova

Mgr. Palkovičová

5

Hrnček var 1,2

Mgr. Dizdarevičová

8

Literárno-dramatický

PaedDr. Miháliková

8

Medziľudské vzťahy

Mgr. Ivančíková

5

Môj kamarát pes

Mgr. Kiacová

6

Náboženská výchova 1, 2

Mgr. Hlavna

10

Práca na počítači 1, 2

Mgr. Šuplatová, Mgr. Pokryvková

12

Práca s hlinou 1, 2
Výtvarný 1, 2, 3

Mgr. Ballová, Mgr. Parošová
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Mgr. Ballová, Mgr. Hostovčáková, PaedDr. Turčeková

21

B) Dochádzka žiakov
ospravedlnené
neospravedlnené
priem. na žiaka
priem. na žiaka
hodiny
hodiny
1.stupeň ŠZŠ TP

2 916

132,54

0

0

2.stupeň ŠZŠ TP

3 694

108,65

0

0

PŠ

3 509

103,20

0

0

Spolu

10 702

120,24

0

0

C) Spolupráca školy s inými organizáciami
- Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu, Metodicko-pedagogické centrum, Ústav
informácií a prognóz školstva, Štátny pedagogický ústav, Školské výpočtové stredisko,
- Pedagogická fakulta UK,
- Obvodný úrad Bratislava, odbor školstva,
- Kooperatíva poisťovňa, a.s., firmy Lets´Mo, Asekol a L´ORÉAL,
- Hydrocentrum na Mokrohájskej ceste 3,
- špeciálne školy a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva v Bratislave,
- Domov sociálnych služieb a Rehabilitačné stredisko Rosa na Dúbravskej ceste,
- Detský domov a domov sociálnych služieb Studienka na Rőntgenovej ulici,
- Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
- DSS prof. Matulaya, DSS Rozsutec,
- Domov dôchodcov na Pažítkovej ulici
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D) Činnosť centra špeciálno-pedagogického poradenstva
Celkový počet klientov evidovaných v CŠPP je 896.
Počet klientov, ktorým bola v školskom roku 2012/2013 poskytnutá služba je 169.
Prijali sme 68 nových klientov so zdravotným znevýhodnením, ktorým sme vykonali
psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie z dôvodu:
- odporučenia prijatia do ŠMŠ (9 klientov),
- odporučenia vzdelávania v ŠZŠ alebo PŠ (18 klientov),
- problémov v edukácii (10 klientov),
- odporučenia integrácie žiaka do ZŠ (11 klientov),
- odporučenia integrácie žiaka do SŠ (3 klienti),
- odporučenia úprav MS (9 klientov),
- vyšetrenie pre sociálne účely (6 klientov),
- poskytovanie terapie v CŠPP (2 klienti).
Rediagnostické vyšetrenia sme vykonali 30 klientom a 71 žiakom našej školy sme
poskytovali terapie.
CŠPP poskytovalo klientom nasledovné terapie:
Autogénny tréning
Bazálna stimulácia
Canisterapia
EEG biofeedback
Expresívne terapie (biblioterapia, hrová terapia)
HRV biofeedback
Individuálna edukácia
Intervencia liečebného pedagóga
Logopédia
Muzikoterapia
Orofaciálna stimulácia
Preventívne a stimulačné programy
Psychologická intervencia
Sindelar TDČF
Skupinová terapia

