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ZÁKLADNÁ  ŠKOLA 
 

pri zdravotníckom zariadení Smrdáky 
 

1a, Základné identifikačné údaje o škole: 

 

1.. Názov školy : Základná škola pri zdravotníckom zariadení  Smrdáky 

2.  Adresa školy: ZŠ pri ZZ  Smrdáky 

                            906 03 Smrdáky   
 

3. Telefónne číslo : 034/ 6575155 

            mob : 091376736     
 
4. E-meil adresa: zsplk@post.sk 
      zakladna.skola.prizz@gmail.com  
    Web. stránka : www.zszzsmrdaky.sk 
 
5. Zriaďovateľ školy: Okresný úrad Trnava,  odbor školstva   
 
6, Riaditeľka školy: Mgr .Rosivačová Viera 

7. Predseda rady školy: p. Červinková Kristína 

 

b, údaje o počte žiakov 

Sme škola s celoštátnou pôsobnosťou. Našu školu navštevujú žiaci liečiaci  sa na kožné 

choroby. Vyučujeme žiakov všetkých typov základných škôl, špeciálnych základných škôl, 

osemročných gymnázií, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a ZŠ z Českej republiky. 

V šk.r. 2019/2020 navštevovalo našu školu 101 + august žiakov. ? 
 
 

c, prvý ročník navštevoval1 11 žiakov. 

 

d, z našej školy žiaci nechodia na prijímacie skúšky na SŠ 

 

e, pri hodnotení a klasifikácii žiakov sme postupovali podľa  metodických pokynov  na 

hodnotenie a klasifikáciu pre ZŠ, ŠZŠ a SŠ. 

Žiaci navštevujú našu školu tri až štyri týždne. Pri odchode žiakov posielame na kmeňovú 

školu „ Osobný záznam „ so stručnou charakteristikou a hodnotením žiaka. 
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f, vyučovali sme podľa Rámcových učebných plánov  pre ZŠ pri ZZ – Variant C, to je 15 

hodín týždenne. Žiaci 1. až 9.. ročníka mali inú dotáciu hodín podľa inovovaného RUP. Čo 

nám sťažovalo tvorbu rozvrhov. 

 

g,  údaje o zamestnancoch  

     V tomto školskom roku sme mali dvoch pedagogických zamestnancov na plný úväzok a 

jedného nepedagogického zamestnanca na polovičný úväzok s trvalým pracovným pomerom.  

Jednu pani učiteľku sme prijali na čiastočný úväzok na dobu určitú , podľa potreby / pri 

zvýšenom počte žiakov./  

V období september, október 2019 a jún až august 2020 sme prijali jednu pani 

vychovávateľku na dobu určitú. Z dôvodu zvýšeného počtu žiakov. 

        . 

h, údaje o ďalšom vzdelávaní  zamestnancov 

    Všetci zamestnanci majú úplnú kvalifikáciu. Úlohy vyplývajúce z Plánu profesionálneho 

rozvoja na šk.r. 2019/2020 sme splnili. Ostatné úlohy vyplývajúce z tohto plánu budeme plniť 

priebežne. Riaditeľka školy spolu s ekonómkou sa zúčastnili niekoľkých jednodňových 

školení súvisiacich s potrebami školy a zmenami vo výchovno-vyučovacom procese. So 

zmenami pri odmeňovaní, a vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na nový zákon 

o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý vstúpil do platnosti 1.9.2019. 

 

i, údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

. Pripravili  sme so žiakmi program na slávnostnú akadémiu, ktorá sa koná  pri príležitosti 

slávnostného otvorenia a ukončenia školského roka, pre rodičov i zamestnancov PLK 

Smrdáky. 

Robili sme vianočnú a veľkonočnú výzdobu spoločenských priestorov PLK. 

Každoročne organizujeme veľkú oslavu pri príležitosti „MDD“ V tomto roku sme 

neorganizovali oslavu MDD z dôvodu COVID - 19 

Zapojujeme sa každoročne do výtvarných súťaží, ktoré organizujú iné organizácie 

V týchto súťažiach sme nezískali žiadne výrazné ocenenie. 

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Košice vyhlásilo výtvarnú 

súťaž: „Takto to vidím ja“ Štyria naši žiaci získali diplom za účasť v tomto projekte. 
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Do iných súťaží sme sa nezapojili, priebeh súťaží ovplyvnila pandémia COVID -19. 

  

j, údaje o  projektoch :  zapojili sme sa do národného  projektu „ Aktivizujúce metódy vo 

výchove“  ktorý organizuje Metodicko-pedagogické centrum  - DP Trnava. 

 

k, údaje o výsledkoch  Štátnej školskej inšpekcie  

 V šk.r.2019/2010 sme nemali inšpekciu. 

 

l, údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy 

Priestorové podmienky sú vzhľadom k zameraniu školy a počtu žiakov dobré, i keď by sme 

chceli získať od vedenia kúpeľov ešte jednu učebňu na jazyky. To sa nám zrejme nepodarí, 

lebo vo februári sme museli kúpeľom uvoľniť jednu miestnosť, kde sme mali archív, sklad 

a zároveň žiacku knižnicu. 

Materiálno – technické podmienky sú tiež na dobrej úrovni.. Škola je vybavená dostatočným 

počtom počítačov. audiovizuálnou technikou a tiež interaktívnou tabuľou.. Staršie počítače 

sme nechali zmodernizovať. pracujú rýchlejšie. Dali sme do nich nainštalovať nové 

vzdelávacie programy. 

Získali sme rýchlejšie bezdrôtové pripojenie na internet. Žiaci môžu na vyučovaní pracovať 

i s  vlastnými notebookmi  a tabletami.  

Zmodernizovali sme priestory zakúpením výškovo nastaviteľných školských lavíc pre žiakov, 

a pre  vyučujúcich zakúpením nového nábytku do zborovne. 

Každý rok zakúpime niektoré nové, moderné učebné pomôcky. 

 

m, údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

      Problémy s pokrytím miezd učiteľov  riešime tak, že pri väčšom počte žiakov,  prijímame  

jedného  pedagog. zamestnanca len na čiastočný úväzok,  na dobu určitú – podľa potreby 

školy.  

V tomto školskom  roku sme mali väčší počet žiakov pri „Eduzbere,“ preto nám finančné 

prostriedky stačili na pokrytie miezd zamestnancov.  
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Na materiálno – technické zabezpečenie školy t.j. položka 630 nám finančné prostriedky 

pokrývajú potreby školy. 

Finančné prostriedky od iných organizácií, alebo rodičov škola nemá 

 

n, koncepcia  rozvoja školy  má štyri okruhy 

   1. Ďalšie vzdelávanie pedagog. zamestnancov . Všetci pedagog. zamestnanci spĺňajú 

odbornú i pedagogickú spôsobilosť. Máme 100% kvalifikovanosť. 

   Riaditeľka školy a ekonómka školy v priebehu roka absolvovali niekoľko jednodňových  

školení a kurzov, ktoré sa týkali práce pre potreby školy. 

 

2. Skvalitnenie úrovne výchovno – vyučovacieho procesu. Počet žiakov v triedach bol 

rovnomernejší, žiaci sa striedali v turnusoch. Vždy pri výmene turnusu sme prepracovávali 

rozvrh hod. a spájali žiakov z jednotlivých ročníkov do tried. To , že žiaci boli 3 až 4 týždne 

zaradený v jednej triede skvalitnilo prácu pedagógov.   

 

 3. Materiálne vybavenie školy je na dobrej úrovni, zakúpili sme v priebehu roka .nové 

moderné učebné pomôcky. Nový počítač pre ekonómku školy  a tablety. 

Čo sa týka priestorov školy, nepodarilo sa nám získať ešte jednu učebňu , ktorá nám chýba pri 

vyučovaní jazykov. Učebňu jazykov sme vytvorili v priestoroch zborovne a niekedy 

využívame spoločenskú miestnosť kúpeľov. 

 

4. Spolupráca s mimoškolskými organizáciami. Už niekoľko rokov aktívne a úspešne 

spolupracujeme z CPPPaP v Senici, Hornozáhorským osvetovým strediskom v Senici, s PZ  

v Koválove a krúžkom mladých astronómov v Sobotišti. Aj v tomto šk. r. sme spolu 

zrealizovali niekoľko stretnutí aj keď v obmedzenom počte, kvôli zatvorenia kúpeľov a tým 

i našej školy z dôvodu korona – vírusu.  

 

o, oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  

Silnou stránkou školy je veľmi dobrá spolupráca zamestnancov školy a zdravotníckeho 

personálu, ktorá pozitívne ovplyvňuje úspešnosť vzdelávania a liečby detí. Výchovu 

a vzdelávanie žiakov zabezpečuje stabilný, kvalifikovaný personál. Dokážeme zachovať 
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kontinuitu vzdelávania žiakov i v čase dlhodobej liečby kožných chorôb.  Úzko 

spolupracujeme s kultúrnou referentkou pri tvorbe „Voľno - časových aktivít“ detí z DL Eva. 

 

V tomto šk.r. riaditeľstvo PLK Smrdáky neorganizovalo  „Deň otvorených dverí“.  

Do tejto akcie sa vždy zapájame, sprístupníme  priestory školy a rodičov informujeme 

o špecifikách výchovy a vzdelávania v našej škole. 

Na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.3.2020 

sme prerušili vyučovanie od 16. marca 2020. 

Obnovili sme školské vyučovanie od 1. júna 2020. Do školi nastúpili šiesti žiaci I. stupňa. 

Rozdelili sme ich do dvoch tried, aby sme mohli dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia. 

Od 22.6. nastúpilo na vyučovanie 17 žiakov II. stupňa. Rozdelili sme ich do troch tried 

a dvoch oddelení ŠKD. Dodržiavali sme všetky bezpečnostné nariadenia, aby sme zabránili 

koronavírusu. 

 

 Vypracovala : Mgr. Viera Rosivačová 

                        –––––––––––––––––––- 

                         riaditeľka školy  

 

 

 

Prerokované a schválené na rade školy  

 

 

Predseda rady školy : Kristína Červinková 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


