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§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Spojená škola J. A. Komenského 5, Roţňava 

Adresa školy J. A. Komenského 5, 048 01 Roţňava 

Telefón +421 x 058 7885490 

E-mail zsfabryhoroznava@gmail.com 

WWW stránka spojenaskolarv.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Roţňava 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón 
Služ. 
mobil 

e-mail 

Riaditeľ 

Mgr.Mária Prékop 
do 31.5.2016, Mgr. 
Andrea Beczeová 
(poverená 
riaditeľka) od 
1.6.2016 

0587885490 0903251918 zsfabryhoroznava@gmail.com 

ZRŠ 
Mgr. Xénia 
Gyuricza Szitai 

0587885492   gyuricza.xenia@gmail.com 

ZRŠ 
Mgr. Andrea 
Beczeová 

0587885492   beczeandrea@gmail.com 

ZRŠ 
Mgr. Gabriela 
Szentpétery 

0911430531   msvjm.ovodarv@gmail.com 

 

 

 

 



Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda János Vasík   

pedagogickí zamestnanci Katarína Mogyorósiová   

  Mgr. Monika Domiková   

ostatní zamestnanci Zuzana UImanová   

zástupcovia rodičov Martin Kovács   

  Helena Kuruová   

  Tímea Szabóová   

zástupca zriaďovateľa Pavol Burdiga   

iní Ing. Juraj Balázs   

  Zoltán Beke   

  Mgr. Árpád Laczo    

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

MZ - ŠKD Eva Domiková     

MZ - 1. stupeň 
Mgr. Zuzana 
Hamelliová 

    

PK MJL-DEJ Mgr. Ákos Tamás MJL, DEJ   

PK prírodovedných 
predmetov 

Mgr. Ladislav 
Molnár 

MAT, INF, BIO, CHE, FYZ   

PK výchovných 
predmetov 

Mgr. Monika 
Domiková 

VYV, TSV, HUV, THD, SEE, 
DAC, ETV, NBV, GEG, OBN 

  

PK jazykov 
Mgr. Zita 
Böszörményiová 

SLF, ANJ, RUJ, NEJ   

PK odborných 
predmetov 

PAedDr. Nikola 
Gálová 

MAT, ZDR, ECF, ADK, PAO, 
EKO, CFA, MKT, TEC, PRN, 
ODK, TPY, PVY, HVY, STK, 
PRB,  

  

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 
Počet ţiakov školy: 310 
Z toho: 
Počet ţiakov v MŠ: 18 
Počet ţiakov ZŠ:250 
Počet ţiakov SOŠ:42 
Počet tried: 21 
 



Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 
1. 
MŠ 

0. 
ZŠ 

1. 
ZŠ 

2. 
ZŠ 

3. 
ZŠ 

4. 
ZŠ 

5. 
ZŠ 

6. 
ZŠ 

7. 
ZŠ 

8. 
ZŠ 

9. 
ZŠ 

1. 
SOŠ 

2. 
SOŠ 

3. 
SOŠ 

Spolu 

P  počet tried 1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1  1 1 21 

počet žiakov 18 16 43 21 22 32 34 30 29 11 12 17 16 9 310 

z toho ŠVVP 0 0 1 0 5 6 5 3 3 2 2 0 0 0 27 

z toho v ŠKD 0 16 43 21 18 19 2 0 0 0 0 0 0 0 119 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 
 
Počet zapísaných ţiakov do MŠ k 15.9.2015: 5 
Počet zapísaných ţiakov 0. ročníka do ZŠ k 15.9.2015: 16 
Počet zapísaných prvákov do ZŠ k 15.9.2015: 10  
Počet detí s odloţenou školskou dochádzkou: 6 
Počet zapísaných prvákov do SOŠ k 15.9.2015 : 17 
  
 
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov       3 2 12 17 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení 0 0 0 10 0 0 0  10 

prijatí 0 0 0 8 0 0 0  8 

% úspešnosti 0 0 0 80% 0 0 0  80% 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 
Trieda ADK ANJ BEO BIO CME CSL CFA DEJ DAC EKL ECF EKO ETV FYZ GEG 

1.                               

0.A 
               

I.A               
        

I.B   
              

I.C   
              

II.A 
               

II.B   
              

III.A   1,82                           



IV.A   2,47                           

IV.B   2,33                           

V.A   2,2   3,2       3,13             3,4 

V.B   3,63   3,21       3,26             3,32 

VI.A   3,33   3,6       3,73           3,87 3,86 

VI.B   2,46   3,38       3,54           3,23 2,46 

VII.A   3,29   3,93       4,07           3,87 3,73 

VII.B   3   3,54       3,08           3,15 2,62 

VIII.A   3,18   3       3,27           2,55 2,45 

IX.A   3,27   3,5       3,67           3,17 2,92 

I.   2,93                   3,4       

II.   3,25                   3,44       

III.   2,89                 3,44         

 

Trieda HVY HSZ HUV HPV HPD CHE INV INF MJL MKT MAT MTE MIA NBV NEJ 

1.                               

0.A         1,56                     

I.A     1,38           4,25   4,19         

I.B     1           1,43   1,14         

I.C     1           2,67   2,72         

II.A     1       1   2,85   2,38         

II.B     1       1   1,71   1,43         

III.A     1,14       1,36   2,73   2,64         

IV.A     2,06       1,18   3,53   3,24         

IV.B     1       1,13   2,87   2,4         

V.A     2,2         2,33 3,47   3,2         

V.B     1,84         1,84 3,32   3,68         

VI.A     2,81         1 3,38   3,5         

VI.B     1           3,77   3,23       3,08 

VII.A     3     3,93   4 4,07   4         

VII.B     1,38     3,54     3,38   3,38       3,54 

VIII.A           3,45   2,09 3,18   3,55       3,27 

IX.A     4     3,42 4 1,82 3,75   3,75         

I.   3,13       3,6   1 3,27   3,47 3,43     3,13 

II. 2,43         3,56   1,06 3,19   3,63 2,67     3,38 

III. 3,2               3,44   3,89 3,25     3,33 

 

Trieda OBN OV OHO ODK OVY DPP PVY PJH PVC PČOZ XCB PRN PRB PAO PRI 

1.                               

0.A                 1,81             

I.A                               

I.B                               

I.C   
              



II.A                               

II.B                               

III.A                 1,45             

IV.A                 1,71             

IV.B                 1             

V.A                               

V.B                               

VI.A 2,73               1             

VI.B 2,15                             

VII.A 3,67               4             

VII.B 1,69                             

VIII.A 2,27                             

IX.A 5               5             

I. 3     3,25 2,73   2,88                 

II. 2,19     2,78 1,88   3,43           3     

III.       2,75 2,44   3,6           3     

 

Trieda PDA PRI PGO PVO PSK PSP RGV RNP RGM RGZ RGZ RKS RKS RUJ SJ 

1.     
             

0.A                 2     1,81 1,5     

I.A       4,06                       

I.B       1                       

I.C       1,72                       

II.A 1,23           1                 

II.B 1           1                 

III.A 2,5           1,82                 

IV.A 3,47                             

IV.B 2,27                             

V.A             1,53                 

V.B             2,47                 

VI.A             2,13             3,4   

VI.B             2,69                 

VII.A                           3,21   

VII.B                               

VIII.A             1,73                 

IX.A             1,73             2,27   

I.                               

II.                               

III.                               

 

Trieda SJL SJF SJSL SLF KMM Spr STK STO SEE THD TPY TEC TŠV TEV TČOZ 

1.   
              

0.A           1               1,38   



I.A       4,13   3               1,13   

I.B       1,29   1               1   

I.C       2,33   1,68               1,33   

II.A       2,31   2,07               1   

II.B       1,29   1               1   

III.A       2,59   1,36               1,14   

IV.A       3,12   1,18               1,29   

IV.B       2,8   1,07               1,13   

V.A       2,73   2,2       2,33     1,87     

V.B       2,32   1,63       2,11     1,39     

VI.A       2,88   3,76     2,67       2,31     

VI.B       3,23   1,31     2       1,54     

VII.A       3   2,4     4 2,36     3,47     

VII.B       2,77   1       1,77     1,23     

VIII.A       3   1,55             1,82     

IX.A       3,33   1,92     5       2,45 3   

I.       2,53 3,07 2,59 3 3       3,21 2     

II.       2,75   1,56 2,25       3 2,89 1,94     

III.       2,89 2,33 1,78         3,4 3 1,5     

 
 

Trieda TDA TDA UCT USP VUC VRS VLA VUM VYV ZBN ZDR ZEM ZMR 

1.   
            

0.A                         1,75 

I.A                 1,94         

I.B                 1 1       

I.C                 1,44         

II.A             1,31   1         

II.B             1   1 1       

III.A             2,64   1,55         

IV.A             3,53   1,82         

IV.B             2,2   1,47         

V.A                 1,8         

V.B                 2         

VI.A             1   2         

VI.B                 1,54         

VII.A                 3         

VII.B                           

VIII.A                 2,09         

IX.A               1,73 4         

I.                     3,33     

II.                     3,2     

III       2,44             3     



Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. 18 0 0 0 

0.A 16 16 0 0 

I.A 17 7 9 1 

I.B 7 7 0 0 

I.C 19 16 2 1 

II.A 14 10 3 1 

II.B 7 7 0 0 

III.A 22 16 6 0 

IV.A 17 17 0 0 

IV.B 15 15 0 0 

V.A 15 15 0 0 

V.B 19 15 4 0 

VI.A 17 16 0 1 

VI.B 13 13 0 0 

VII.A 16 14 1 1 

VII.B 13 13 0 0 

VIII.A 11 9 2 0 

IX.A 12 8 4 0 

I. 17 15 2 0 

II. 16 15 1 0 

III 9 6 3 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

1. 18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

0.A 16 2830 176,88 2366 147,88 464 29,00 

I.A 17 4269 259,82 3286 198,94 983 60,88 

I.B 7 604 86,29 599 85,57 5 0,71 

I.C 19 4352 235,67 3557 192,63 795 43,04 

II.A 14 4084 304,65 3004 224,15 1080 80,49 

II.B 7 689 98,43 689 98,43 0 0,00 

III.A 22 5788 263,09 4923 223,77 865 39,32 

IV.A 17 3600 217,39 3526 212,76 74 4,63 

IV.B 15 2850 190,00 2770 184,67 80 5,33 

V.A 15 4281 285,40 3210 214,00 1071 71,40 



V.B 19 5061 266,37 4619 243,11 442 23,26 

VI.A 17 8079 492,76 3514 213,26 4565 279,50 

VI.B 13 3060 235,38 2984 229,54 76 5,85 

VII.A 16 5853 390,20 4297 286,47 1556 103,73 

VII.B 13 2045 157,31 2030 156,15 15 1,15 

VIII.A 11 3691 335,55 2467 224,27 1224 111,27 

IX.A 12 4149 345,75 3150 262,50 999 83,25 

I. 17 7004 412,00 4031 237,12 2973 174,88 

II. 16 4512 282,00 3478 217,38 1034 64,63 

III 9 2994 348,63 1951 226,65 1043 121,97 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 

Testovanie 9 SJL 12 73% 

Testovanie 9 MAT 12 28,5% 

Testovanie 9 MJL 12 50,2% 

 
§ 2. ods. 1 f 

Odbory   
 

Učebný 
variant 
 

1. 
MŠ 

0 
ZŠ 

1. 
ZŠ 

2. 
ZŠ 

3. 
ZŠ 

4. 
ZŠ 

5. 
ZŠ 

6. 
ZŠ 

7. 
ZŠ 

8. 
ZŠ 

9. 
ZŠ 

1. 
SOŠ 

2. 
SOŠ 

3. 
SOŠ 

Spolu 

Počet tried v 
ročníku 

1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 21 

Školský 
vzdelávací 
program – 
Naša škola, 
naša 
budúcnosť 

- 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 - - - 17 

Školský 
vzdelávací 
program - 
Škriatkoškola 

1 - - - - - - - - - - - - - 1 

Školský 
vzdelávací 
program - 
6489 H  
Hostinský 

- - - - - - - - - - - 1 1 1 3 

Školský 
vzdelávací 
program - 
6456 H 
Kaderník 

- - - - - - - - - - - 1 1 1 3 



Školský 
vzdelávací 
program – 
3668 H  
Montér 
suchých 
stavieb 

- - - - - - - - - - - 1 1 1 3 

 

 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Bežných tried MŠ 1 18 0 

Nultého ročníka ZŠ 1 16 0 

Prvého ročníka ZŠ 2+1 43 1 

Bežných tried ZŠ 12+1 191 26 

Bežných tried SOŠ 3 42 0 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 21 310 27 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 
Pracovný pomer 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 34 5 

DPP 5 3 

Znížený úväzok 8 2 

Na dohodu 2 0 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 32 32 

vychovávateľov 0 5 5 

asistentov učiteľa 0 2 2 

        

spolu 0 39 39 

 



Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

VI.A,VI.B,VII.A,VII.B,VIII.A,IX.A FYZ 7 

V.A,V.B,VI.A,VI.B,VII.A,VII.B,VIII.A,IX.A GEG 10 

V.A,V.B,VI.A,VI.B,VII.A,VII.B,VIII.A ETV 7 

V.A,V.B,VI.A,VI.B,VII.A,VII.B HUV 6 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 1 5 

2.kvalifikačná skúška 0 5 

štúdium školského manažmentu 0 0 

špecializačné inovačné štúdium 1 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

postgraduálne 0 1 

doplňujúce pedagogické 0 0 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

aktualizačné 13 0 

§ 2. ods. 1 i 

 
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet 
žiakov 

okr. 
kolo 

kraj. 
kolo 

národ. 
kolo 

medzinár. 
kolo 

    1.miesto 1.miesto 1.miesto  - 

Tompa Mihály Vers- és 
Prózamondó Verseny 

10 2 - -  - 

Ipolyi Arnold Mesemondó 
verseny 

3 1 - -  - 

Ferenczy István Országos 
képzőművészeti versenyen 

3 - - 2  - 

MCDonald´s cup futbal 6 1  - -   - 

Év emlőse az ürge – výtvarná 
šuťaţ 

6    - -   - 

Anyanyelvi játékok - játékos 
anyanyelv 

4 - 1 2.miesto  - 

Szép magyar beszéd 2 - - -  - 



Súťaţ pre ţiakov I.stupňa 
Katedra 

2 - - -  - 

Matematická olympiáda 4 - - -  - 

Detská olympiáda v stolnom 
tenise 

4 2.miseto 

3.miesto 

- -  - 

Pénzes István anyanyelvi 
vetélkedője Katedra 

3 - - -  - 

OK stolný tenis 4 3.miesto - -  - 

KK stolný tenis 4 - - -  - 

OK futbal 6 - - -  - 

Az én családom – výtvarná 
súťaţ 

4 3.miesto 

4.miseto 

- -  - 

Ukáţ svoj talent – výtvarná 
súťaţ 

2 3.miesto - -  - 

Otvor dvor výtvarná súťaţ 5 - - -  - 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 
 
V školskom rozhlase kaţdý rok k významným udalostiam pripravujeme rozhlasové 
relácie. Tradične oslavujeme Halloween - vyrezávanie tekvíc, Deň študentov SOŠ, 
vianočné programy, karneval v ŠKD, imatrikulácia prvákov, veľkonočnú tvorivú 
dielňu, Deň matiek, Detská olympiáda v ŠKD, enviro- týţdeň, atď. Ţiaci našej školy 
kaţdý rok sa zapájajú do kultúrneho programu v rámci Dni mesta. Ţiaci pravidelne sa 
zúčastňujú aj v ďalších aktivitách, ako sú: exkurzie a výlety tried, návštevy 
divadelných predstavení, galérie, múzea, výstavy kníh, výchovné koncerty, 
korčuľovanie, zber druhotných surovín (elektro, papier, plast,). Škola sa na verejnosti 
prezentuje aj týmito aktivitami: besedy s príslušníkom PZ, návšteva detského 
dopravného ihriska v Roţňave, návšteva hasičov a vojenského útvaru v Roţňave. 
V tomto školskom roku pre ţiakov I. stupňa sme zorganizovali aj  školu v prírode 
a pre ţiakov II. stupňa a strednej odbornej školy lyţiarsky výcvik. 
 

§ 2. ods. 1 j 

 
Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 
A) Dlhodobé 
- Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych 
komunít /MPC/ 
- Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s vyuţitím 
elektronického testovania - ZŠ /NÚCEM/ 
- Zyvšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s vyuţitím 
elektronického testovania - SOŠ / NÚCEM/ 



- Podpora profesijnej orientácie ţiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných 
zručností a práca s talentami /ŠIOV/ 
- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 
javov v školskom prostredí /VÚDPaP/ 
- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 
/CVTI SR/ 
- Rozvoj stredného odborného vzdelávania /ŠIOV/ 
- Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva /MŠVVaŠ SR/ 
- Aktivizujúce metódy vo výchove /MPC Bratislava/ 
 
§ 2. ods. 1 k 

 
Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 03.02.2016 
Druh inšpekcie: tematická inšpekcia - Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti 
finančnej gramotnosti - testovanie ţiakov 9. ročníka základnej školy 
Závery: Úroveň vedomostí ţiakov sa zisťovala zadaním vedomostného testu ţiakom 
9. ročníka ZŠ. Na základe vyhodnotenia testov ţiaci 9. ročníka dosiahli najlepšie 
výsledky ( 40,00%) v téme Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí. V téme 
Úver a dlh boli najslabšie výsledky ( 8,00%). Najväčšiu percentuálnu úspešnosť (20; 
30%>získali ţiaci, čo bol 30,00%-ny podiel ţiakov. Celkovo bola dosiahnutá 
priemerná úspešnosť 16,00%, ktorá bola horšia ako dosiahnutý národný priemer za 
Slovenskú republiku(50,63%).  
 
§ 2. ods. 1 l 

 
Materiálno-technické podmienky 

Budova školy je dvojpodlaţná budova o celkovej rozlohe 7351 m2. Pozostáva z častí 
A, B, C, D, ktoré s chodbovými časťami E a F vytvárajú jeden celok, vnútri ktorých sú 
dva vnútorné dvory. Tieto dvory slúţia na prestávkový pobyt ţiakov v jarnom a 
jesennom období a na slávnostné podujatia. V dvojpodlaţných pavilónoch B, C, D sa 
nachádzajú kmeňové triedy, odborné učebne, kabinety, sociálne zariadenie. V 
trojpodlaţnej pavilóne F je zborovňa, sekretariát, aula školy, sklad učebníc, ţiacka a 
učiteľská kniţnica, 4 odborné učebne a školská jedáleň. V pavilóne G je telocvičňa, 4 
šatne, 2 sprchy, toalety, kabinet telesnej výchovy so skladom náradia a učebných 
pomôcok.  
Budova je v prevádzke od 1982. V roku 2012 vymenili sme okná na všetkých 
kmeňových triedach a na čelnej strane budovy. V školskom roku 2014/2015 sme 
obnovili školskú jedáleň /nová podlaha, nábytok/.  
V tomto školskom roku sme realizovali úpravu detského ihriska pre ţiakov - úprava 
terénu, osadenie detských hojdačiek, oplotenie. V rámci údrţby tried ŠKD boli 
vymenené podlahy v 2 triedach a časti chodby na nové. V mesiaci jún sa začala 
rekonštrukcia pavilónu A, kde je umiestnená dvojtriedna materská škola. 
Rekonštrukčné práce boli ukončené v auguste 2016.  



Najväčší problém spôsobuje zatekanie strechy v pavilónoch E, G. Ani osvetlenie 
nespĺňa poţiadavky bezpečnosti a svietivosti. V rámci projektu" Vzdelávaním 
pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít" sme 
získali 2 interaktívne tabule. V budúcnosti plánujeme modernizovať kniţnicu.  
 
 
§ 2. ods. 1 m 

 
Finančné a hmotné zabezpečenie 

2015 

Spojená škola J.A. Komenského 5 v Roţňave v roku 2015 ako rozpočtová organizácia 
pod obcou hospodárila s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu - prenesené 
FP normatívne a nenormatívne, z vlastných príjmov z prenájmov nebytových 
priestorov kancelárií a telocvične, z podielových daní mesta, pridelených na činnosť 
školského klubu, školskej jedálne a od 1.9.2015 aj elokovanej triedy Materskej školy 
E. Rótha s VJM v Roţňave.  
Rozpočet na rok 2015 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Roţňave dňa 
30.4.2015 uznesením č. 102/2015 
Zmeny rozpočtu:  
- prvá zmena schválená dňa 25.6.2015 uznesením č. 145/2015 
- rozpočtové opatrenie č. 4/2015 zo dňa 7.12.2015 
- piata zmena schválená dňa 26.11.2015 uznesením č. 209/2015 
Upravený rozpočet spolu: 780 429 EUR 
- normatívne FP: 580 683 EUR 
- nenormatívne FP: 40 919 EUR 
- príspevok na učebnice AJ: 1122 EUR 
- dotácie z projektu NUCEM: 270 EUR 
- dotácie z úradu práce: 8600 EUR 
- vlastné príjmy školy: 8000 EUR 
- dotácie z projektu CVC MRK : 12610 EUR 
- dotácie z PD pre MŠ: 15 293 EUR 
- dotácie z PD pre ŠKD: 51 955 EUR 
- dotácie z PD pre ŠJ : 57 032 EUR 
 
Čerpanie rozpočtu: 
Normatívne FP boli vyčerpané na mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školy vo výške: 480 435 €, na prevádzku a nemocenské náhrady 100 
248 €. V januári 2015 sme poţiadali o preklasifikovanie FP zo mzdového normatívu 
na prevádzkový vo výške 10 000 €. Nevyčerpané FP na prevádzku vo výške 15 975 € 
sme vrátili zriaďovateľovi a vyčerpáme ich na energie tepelnú, elektrickú energiu, 
vodné a stočné za mesiac december 2015, ktoré sú fakturované v januári 2016.  
Najviac FP sme čerpali na tepelnú energiu spolu vo výške 30 420 €, elektrickú 
energiu 6200 €, vodné a stočné 6 083 €. Na telekomunikačné sluţby sme čerpali 1 
104 €.  
V rámci tovarov a sluţieb sme nakúpili školské stoly, stoličky a šatňové skrinky pre 
ţiakov 1 251, 60 €, učebné pomôcky pre ţiakov - školské mapy celkovo vo výške  



335 €, do školskej kniţnice sme zakúpili nové koberce vo výške 500 €, zakúpený 
nový zosilovač s mikrofónom na účely školských akcií - začiatok a záver školského 
roka, súťaţe pre ţiakov, stojan na bicykle, lavičky 341 €, nový LCD monitor, 
obojstranná laserová tlačiareň pre učiteľov 200 €, kancelársky materiál, čistiace 
prostriedky, maliarske farby a nátery - materiál na opravy a údrţbu, učebné pomôcky 
pre ţiakov nového odboru montér suchých stavieb. Celkovo na údrţbárske práce v 
priestoroch školy, školského dvora, chodby, schodov, triedy, kabinety učiteľov a 
sociálne zariadenia sme čerpali FP vo výške 7 176 €. FP sa investovali aj na úpravu 
detského ihriska pre ţiakov - úprava terénu, osadenie detských hojdačiek, oplotenie, 
nový náter na vchodovú bránku.  
Vykonali sa revízie telocvičného náradia a hasiacich prístrojov vo výške 400 €. 
Realizoval sa odvoz nebezpečného odpadu z chemického laboratória vo výške 150 €, 
aktualizácia programov IVES, ASC Agenda 350 € oprava školského rozhlasu 491 €. 
Ostatné výdavky tvoria prenájom kopírovacieho zariadenia 805 €, odvoz odpadu 
3183 €, tvorba SF 4632 €, stravovanie zamestnancov 8030 €, dohody so 
zamestnancami na dohodu 1483 €, nákup stravných lístkov pre zamestnancov 2370 
€, poistenie ţiakov, zamestnancov školy a didaktickej techniky získanej z projektov 
700 €. 
 
Nenormatívne FP sa čerpali nasledovne: 
- Vzdelávacie poukazy vo výške 5 346 € boli čerpané na odmeny vedúcim krúţkov vo 
výške 2 892 €, na tepelnú energiu 1 835 €, na nákup VT počítačov s príslušenstvom 
pre ţiakov vo výške 585 € a pracovné zošity vo výške 34 €. 
- Dopravné ţiakov bolo čerpané vo výške 7 164,50 €, nevyčerpané boli vrátené na 
účet mesta Roţňava vo výške 1 816,50 €. 
- FP na zdravotného asistenta poskytnuté vo výške 8 190 € boli čerpané vo výške 8 
047,22 €. Na účet mesta Roţňava sme vrátili v auguste 2015 142,78 € - nevyčerpané 
FP za I. polrok 2015. FP získané od septembra 2015 sme vyuţili na asistenta ku 
ţiakovi 2. ročníka ZŠ s telesným postihnutím - vozíčkara.  
- FP na ţiakov zo SZP boli čerpané nasledovne: na mzdy a odvody 14 547 € a na 
nákup didaktických pomôcok 1 466 € - drevená detská hojdačka 640 €, 2 stoly na 
stolný tenis 576 €, volejbalové lopty 100 €, pracovné zošity 150 €.  
 
Príspevok na učebnice anglického jazyka bol vyčerpaný v plnej výške 1 122 €. 
 
Vlastné príjmy školy: rozpočet vo výške 8 000 € nebol naplnený. FP z prenájmov sme 
získali vo výške 5 557 €. Čerpané boli na mzdy a odvody zamestnancov prijatých v 
rámci projektu poskytnutie FP na podporu vytvorenia pracovného miesta - na 2 
asistentov učiteľa a administratívnu pracovníčku, ktorá pracuje na škole ako 
knihovníčka a pracuje na PC evidencii učiteľskej a ţiackej kniţnice. FP na mzdy a 
odvody sme uhrádzali z vlastných príjmov za mesiace október - december 2015, 
ktoré neboli z časových dôvodov refundované a to vo výške 1 613 € na mzdy a 564 € 
na odvody. Na úhradu tepelnej energie sme vyčerpali 3 380 €. V mesiacoch júl aţ 
november 2015 sme poskytli priestory našej školy firme CORREKT EU PROJEKT s.r.o, 
ktorí u nás na základe zmlúv organizovali vzdelávacie aktivity MVP Kozmetik 
„Vizáţistika, Líčenie a dekoratívna kozmetika“. Mali sme problémy s platením faktúr 
za prenájom. Boli uhrádzané po lehote splatnosti.  



Príspevky na energie v roku 2015 sme dostali od nájomcu Súkromného centra 
špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Roţňave, ktoré je v budove 
našej školy v dlhodobom prenájme. Celkovo činil príspevok na energie sumu 710,40 
€, čím sme si zníţili naše výdavky na tepelnú energiu v roku 2015. 
Z ÚPSVaR v Roţňave sme čerpali aj príspevky pre ţiakov v hmotnej núdzi na podporu 
výchovy k stravovacím návykom a na podporu výchovy k plneniu školských 
povinností, celkovo vo výške 44 996,20 €, z toho na stravu ţiakov 36 414 € a na 
nákup školských potrieb 8 582,20 €. 
Z ÚPSVaR v Roţňave sme získali aj finančné prostriedky na podporu zamestnávania 
vo výške 5 225,61 € na jedného zamestnanca, ktorý bol prijatý ako údrţbár a ostal 
po ukončení projektu v trvalom pracovnom pomere ako majster odbornej výchovy. 
Na ďalšieho zamestnanca z UP, absolventka VŠ prijatá ako knihovníčka, sme dostali 
refundáciu vo výške 1 458,84 €.  
NÚCEM Bratislava refundoval osobné náklady 2 pedagogických zamestnancov, ktorí 
sa zúčastnili na elektronickom testovaní ţiakov vo výške 397,77 €. 
MPC Prešov v rámci projektu Marginalizované rómske komunity a celodenný 
výchovný systém refundoval osobné náklady dvoch asistentov učiteľa vo výške 12 
603,16 €. 
 
Hospodárenie MŠ, ŠKD a ŠJ - originálne kompetencie: 
Od 1.9.2015 ku Spojenej škole J. A. Komenského 5 v Roţňave náš zriaďovateľ Mesto 
Roţňava pričlenil jednotriednu materskú školu s VJM, ktorá sídli doteraz na ulici E. 
Rótha v budove zriaďovateľa. Materskú školu navštevuje 18 detí, pracujú 2 učiteľky 
a 1 upratovačka na polovičný úväzok. FP z podielových daní mesta sme dostali na MŠ 
vo výške 13 806 € a z príjmov rodičov sme dostali 1025,11 €. Za obdobie od 
septembra do decembra sme vyčerpali na mzdy 9 381,10 € na odvody 3 475,49 €, 
na prevádzku 1 974,52 €. Na prevádzku dostala MŠ FP aj zo štátneho rozpočtu vo 
výške 377,35 €, za ktoré boli zakúpené didaktické pomôcky pre deti. Z FP na 
prevádzku z podielových daní mesta vo výške 949,41 € a z vlastných príjmy z 
poplatkov rodičov 1 025,11 € boli hradené: cestovné náhrady 18,80 €, 
telekomunikačné sluţby 64,82 €, interiérové vybavenie, hračky pre deti 449,99 €, 
nový počítač 598,50 €, všeobecný materiál - kancelársky materiál, materiál na opravu 
vodovodnej batérie, loţné boxy pre deti, rýchlovarná kanvica, batérie s nabíjačkou, 
odborný časopis celkovo vo výške 331,97 € , pracovné odevy 120 €, palivo do 
kosačky 13,32 €, všeobecné sluţby poštové poukáţky 24,14 €, vstupná lekárska 
prehliadka 30 €, stravovanie učiteliek 211 €, prídel do SF 111,98 €. Transféry na 
nemocenské neboli čerpané. 
 
Školský klub detí pri základnej škole navštevovali ţiaci prevaţne zo sociálne slabých 
rodín v hmotnej núdzi. Pobyt týchto ţiakov z hľadiska ich výchovy a vzdelávania je 
veľmi potrebný. Ţiaci zo SZP platia za pobyt v ŠKD 0,50 € , ale je problém získať od 
nich aj túto sumu. Vlastné príjmy z poplatkov za pobyt v ŠKD sme v roku 2015 
naplnili do výšky 499,80 €. Poplatok za ŠKD pre ţiakov ktorí nie sú v HN, je určený 
na 3 € za jedno dieťa na 1 mesiac. Ţiaci sú rozdelení do piatich oddelení, 
zamestnávame 5 vychovávateliek. 
Na osobné náklady vychovávateliek sme v roku 2015 čerpali 28 351 € na mzdy a 10 
532 € na odvody. FP Na prevádzku ŠKD sme čerpali 12 890 € a na nemocenské 
náhrady 178 €. FP na prevádzku boli čerpané na úhradu energií - elektrickej - 1 260 



€, tepelnej energie 5 218 €, vody 1 464 €, spolu vo výške 7 942 €. Ďalšie výdavky 
tvorili cestovné náhrady, nákup učebných pomôcok hračiek pre ŠKD , predplatné 
odborného časopisu pre vychovávateľky, stravovanie zamestnancov ŠKD, tvorbu 
sociálneho fondu a odvoz odpadu spolu vo výške 2 458 €. V rámci údrţby tried ŠKD 
boli vymenené podlahy v 2 triedach a časti chodby na nové v celkovej hodnote        
2 490 €.  
 
Školská jedáleň pri spojenej škole zamestnáva 5 zamestnancov, z toho 1 vedúcu, 1 
hlavnú kuchárku, 2 kuchárky a 1 pomocnú silu v kuchyni. Počet stravníkov je spolu 
357, z toho 281 ţiakov, 76 dospelých, z toho 41 vlastných zamestnancov a 35 
externých. Stravujú sa tu naši ţiaci a zamestnanci a malý počet študentov a 
zamestnancov Gymnázia P. J. Šafárika v Roţňave. Z dôvodu, ţe viac ako 50% našich 
ţiakov je v hmotnej núdzi poskytuje ÚPSVaR v Roţňave príspevok na podporu 
výchovy k stravovacím návykom, teda na stravu všetkým ţiakom, na I. stupni platia 
ţiaci na 1 obed 0,05 € a na II. stupni 0,10 € na jeden obed. Réţia v roku 2015 bola 
vo výške 14 783,59 €. Na osobné náklady pre zamestnancov ŠJ v roku 2015 sme 
čerpali na mzdy 30 510,33 € a na odvody 10 733,29 €.  
Na prevádzku ŠJ sme čerpali spolu 12 658,89 €, na nemocenské náhrady sumu vo 
výške 213,08 €. Z finančných prostriedkov na prevádzku sme najviac čerpali na 
energie elektrickú energiu 2663 €, tepelnú energiu 458 €, vodu 2507 €, 
telekomunikačné sluţby 73 € a plyn 727 €. V roku 2015 sa uskutočnila rekonštrukcia 
sociálneho zariadenia pre kuchárky - nové obklady, nové WC, sprchovací kút, kde 
okrem elektroinštalačných a vodárenských prác, ktoré boli prevedené firmou, 
pracovali naši ţiaci, montéri suchých stavieb pod vedením majstra OV. Celkové 
náklady s nákupom materiálu a prácou spolu 2753 €. Uskutočnila sa revízia 
plynového zariadenia 331 €, za projekt vzduchotechniky sme uhradili 263 €. Ostatné 
výdavky tvoria nákup čistiacich prostriedkov 545 €, nákup pracovných ochranných 
odevov 87 €, stravovanie zamestnancov 1 120 €, prídel do SF 356 €, poplatok za 
komunálny odpad 678 €, aktualizácia programu PC 39 € a vybavenie kancelárie 
vedúcej ŠJ - nákup novej kancelárskej stoličky a koberca 59 €. 
Finančné prostriedky poskytnuté našej škole sme pouţili v súlade s rozpočtovými 
pravidlami a v zmysle zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení. 
  

2016. 

 k 30.6.2016 

Spojená škola J.A. Komenského 5 v Roţňave v 1. polroku 2016  ako rozpočtová 

organizácia pod obcou hospodárila s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu 

– prenesené finančné prostriedky  normatívne a nenormatívne, z vlastných príjmov 

z prenájmov nebytových  priestorov, školskej jedálne  a telocvične, z podielových 

daní mesta, pridelených na činnosť materskej školy s VJM E.Rótha, školského klubu 

a školskej jedálne pri Spojenej škole J. A. Komenského 5 v Roţňave. 

Rozpočet na rok 2016  bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Roţňave 

dňa  25.2.2016 uznesením č. 4/2016 celkovo vo výške 828 252 €. 



  Prvá  zmena  schválená dňa 27.4.2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016 

celkovo vo výške 824 894 €. Rozpočet bol zníţený o vrátený príspevok na lyţiarsky 

výcvik pre ţiakov 2.stupňa základnej školy a pre ţiakov strednej školy vo výške 3 000 

€. Ďalej bol zníţený rozpočet na dopravné ţiakov v o výške 1 348 € a zvýšený 

o príspevok na učebnice anglického jazyka vo výške 990 €. 

 Druhá zmena schválená dňa 24.6.2016 uznesením č. 107/2016 celkovo vo 

výške 841 667 €. Rozpočet bol zvýšený na základe ţiadosti školy o príspevok 

z ÚPSVaR v Roţňave vo výške 16 050 € na podporu zamestnania, zvýšenie príjmov 

a výdavkov ŠKD z poplatkov vo výške  500 € a zvýšenie príjmov a výdavkov ŠJ 

o sumu 223 €, preplatku za plyn z roku 2015. 

 

Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov  pre 1. a 2. stupeň 

základnej školy a strednú školu:  

  Na osobné náklady pedagogických  a nepedagogických  zamestnancov sme 

čerpali spolu 198 752, 86 €, z toho na mzdy 145 155 € a   na odvody vo výške 

53 597,86 €. Výdavky na mzdy a odvody tvoria  41%  rozpočtu osobných nákladov 

na rok 2016, ktorý je vo výške 488 723 €. 

Celkové prevádzkové náklady ku dňu 30.6.2016 vo výške 51 958,05 € tvoria 

60%  rozpočtu na rok 2016, ktorý je vo výške 87 036 €. 

 Na úhradu tepla sme pouţili aj  FP na prevádzku z roku 2015 vo výške          

15 975 €. 

Z rozpočtu na rok 2016 na prevádzku sme čerpali najviac na energie  - 

elektrickú  energiu vo výške 3 357,34 € a tepelnú vo výške 21 933,22 €. Vodné, 

stočné a odvod povrchových vôd vo výške 3 272,55 €. Telekomunikačné a poštové 

sluţby vo výške 1 037,97 €. Výdavky na cestovné náhrady ped. a neped. 

zamestnancov vo výške 211,77 €.  

Boli zakúpené nové šatňové skrinky pre ţiakov 1. stupňa v hodnote 1 610 €, 

krovinorez pre údrţbára v hodnote 579 €, zakúpili sa učebné pomôcky pre  strednú 

školu – odborné učebnice a pomôcky vo výške 317 €, nový LCD monitor k osobnému 

počítaču do zborovne školy v hodnote 107 €, kancelárska stolička a koberec do 

zborovne v hodnote 75  €.  

Na údrţbu v priestoroch školy – maliarske farby, náhradné diely a materiál na 

opravy vo výške  2430,27 € (šatňa pre ţiakov strednej školy, úprava cvičnej kuchyne 

pre ţiakov strednej školy, maľovanie chodieb a učební). 

Na kancelársky materiál a tonery 577,03 €,  na čistiace a hygienické potreby 

640,32 €, učebné pomôcky pre ţiakov, publikácie, odborné časopisy 1 503,93 €, 

pracovné oblečenie 126,40 €, palivo do kosačky 12,34 €. 

Na údrţbárske práce  kontrola  hasiacich prístrojov, údrţbu aplikačných 

programových vybavení IVES, aSc Agenda 384,15 €. 

V rámci sluţieb  revízie telocvičného náradia a hasiacich prístrojov vo výške 

400 €, školenia, kurzy a semináre 112 €, nájomné za prenájom kopírovacieho 



zariadenia  360,84 €, všeobecné sluţby – výroba kľúčov, výroba pečiatok, výroba 

propagačných kalendárov, balík sluţieb Prémium pre pedagogických zamestnancov,  

sluţby technika BOZP a PO 1 960,92 €,  špeciálne sluţby odborná pomoc pri 

verejnom obstarávaní 1 188 €, za vypracovanie odborného posudku strešnej 

konštrukcie budovy školy 198 €, poplatky banke za vedenie účtov 123,13 €,  

stravovanie zamestnancov a stravné lístky na obdobie prázdnin 4 751,77 €, tvorba SF 

2 053,18 €, poistenie didaktickej techniky získanej z projektov vo výške 142,34 €, 

odvoz komunálneho odpadu  1 165,71 €, dohody o pracovnej činnosti so 

zamestnancami 808 €.  

Nenormatívne FP boli čerpané na mzdy a odvody asistenta pre ţiakov zo 

SZP vo výške 4 666,46  €,  na zdravotného asistenta  vo výške 4 466,76 €. Finančné 

prostriedky  na vzdelávacie poukazy v 1. polroku 2016 boli čerpané na dohody 

vedúcim krúţkov vo výške 2 496 €, na nákup pomôcok na strelecký krúţok  484 € 

a na tepelnú energiu vo výške 1 403,81 €. Rezerva bola ponechaná na mesiac júl, 

kedy budú zaúčtované dohody vedúcich krúţkov  za jún 2016.  Na dopravné ţiakov 

sme vyčerpali FP z roku 2015 vo výške 1 816,50  € a z nového rozpočtu na rok 2016 

do 30.6.2016  len 1 517,90 €, nakoľko dopravné rodičom našich ţiakov vyplácame 

v dvojmesačných intervaloch a najbliţšie to bude v júli 2016 za mesiace máj a jún 

2016. 

Na učebnice anglického jazyka pre 2. stupeň základnej školy sme dostali dotáciu vo 

výške 990 €, ktorú sme dňa 22.6.2016 vyčerpali. 

V roku 2016 sa zúčastnili ţiaci 2. stupňa a ţiaci strednej školy na lyţiarskom kurze, na 

ktorý sme získali FP vo výške 7 350 €. Zúčastnilo sa spolu 29 ţiakov, zo základnej 

školy 19 ţiakov, zo strednej školy 10 ţiakov, spolu bo vyčerpaných 4 350  €. Zostatok 

vo výške 3 000  € sme dňa 11.3.2016 vrátili zriaďovateľovi. 

Na pobyt v škole v prírode pre ţiakov 1. stupňa sme dostali 3 700 €. V škole 

v prírode v Agteleku v Maďarskej republike sa zúčastnilo 13 ţiakov, celkovo sme 

vyčerpali 1 080,29 €, zriaďovateľovi sme vrátili 2 619,71 € dňa 9.6.2016. 

Z ÚPSVaR v Roţňave sme čerpali  príspevky pre ţiakov v hmotnej núdzi na 

podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu výchovy k plneniu školských 

povinností, celkovo vo výške 27 137 €, z toho na stravu ţiakov 22 987 EUR  a na 

nákup školských potrieb 4 150 €. 

Z ÚPSVaR v Roţňave sme získali aj finančné prostriedky na podporu 

zamestnávania znevýhodnených  uchádzačov  o zamestnanie zo zdrojov EÚ.  

Zamestnali sme 2 asistentov učiteľa, ktorí pomáhali triednym učiteľom na I. stupni. 

ÚPSVaR refundoval osobné náklady vo výške 90 %, celkovo škola získala  a vyplatila 

4 053,09 € na osobné náklady. Ďalej sme získali aj FP zo štátneho rozpočtu vo výške 

2 442,50 € na prácu absolventky VŠ, ktorú sme zamestnali ako knihovníčku 

v školskej kniţnici.  



Materská škola získala štátnu dotáciu vo výške 868 €, čerpané boli vo výške 

46,10 € na nákup motivačných CD – učebných pomôcok pre deti pred nástupom do 

1. ročníka základnej školy.  

Vlastné príjmy z prenájmov nebytových priestorov,  telocvične a školskej jedálne 

sme získali od nájomcov  vo výške 2 625,32 €, ktoré sme zatiaľ nečerpali z dôvodu 

podania ţiadosti na Mesto Roţňava o ich preklasifikovanie na kapitálové finančné 

prostriedky na zabezpečenie bezpečnostných kamier do priestorov novovytvorenej 

dvojtriednej materskej školy s VJM v pavilóne A budovy spojenej školy. 

 

Hospodárenie ŠKD a ŠJ – originálne kompetencie: 

Materská škola s VJM na Ulici E. Rótha v Roţňave fungovala ako elokovaná trieda 

pričlenená do spojenej školy od 1.9.2015. Od tohto obdobia prebiehali prípravy na 

rekonštrukciu a vytvorenie 2 nových tried v pavilóne A budovy spojenej školy. Do 

30.6.2016  Materská škola z Ulice E. Rótha     nasťahovala svoj majetok do 

vyhradených priestorov spojenej školy, nakoľko rekonštrukčné práce budú prebiehať 

aţ do konca augusta 2016, kedy bude moţné presťahovať kompletné dve triedy do 

nových priestorov materskej školy, aby mohla začať svoju činnosť od 1.9.2016.   

Do 30.6.2016 materská škola dostala dotáciu od zriaďovateľa vo výške 17 924 

€ a z vlastných príjmov od rodičov 1 500 €. Na mzdy a odvody boli čerpané FP vo 

výške 14 236,74 €,  t.j. 41% celkového rozpočtu na rok 2016. Rozpočet na 

prevádzku vo výške 2 000 € je vyčerpaný vo výške 501,42 €, nemocenské náhrady 

rozpočet 150 € čerpaný vo výške 43,11 €. Na prevádzku školy boli čerpané FP na 

cestovné riaditeľky MŠ na školenia vo výške 11,80 €, na telefón 110,19 €, všeobecný 

materiál -farba do tlačiarne, ţiarivka, lepidlo, alarm, očkový kľúč na opravu celkovo 

vo výške 46,15 €, odborný časopis pre materské školy 26,73 €, na stravu a stravné 

lístky pre zamestnancov 180,78 €, na tvorbu  sociálneho fondu 125,77 €. 

Školský klub detí pri základnej škole navštevujú  prevaţne ţiaci zo sociálne slabých 

rodín v hmotnej núdzi.  Väčšina  týchto ţiakov je oslobodených od platenia poplatkov 

za ŠKD, napriek tomu sa podarilo vlastné príjmy z poplatkov za pobyt v ŠKD od 

platiacich rodičov v 1. polroku zvýšiť na 466,50 €.  Aj z toho dôvodu sme ţiadali 

o zvýšenie rozpočtu príjmov ŠKD z 500 € na 1 000 € na rok 2016. Poplatok za ŠKD je 

určený na 3 € za jedno dieťa na 1 mesiac. 

Rozpočet na osobné náklady vo výške 41 800 €  do 30.6.2016  bol vyčerpaný vo 

výške 17 495,04 €,  z toho 12 863,86 € na mzdy a 4 631,18 € na odvody. Vyčerpané 

FP tvoria 42% schváleného rozpočtu na rok 2016. Na prevádzku ŠKD sme čerpali 

3 229,02  €, na nemocenské náhrady FP neboli čerpané.  Z celkového rozpočtu FP na 

prevádzku vo výške 6 100 € sme vyčerpali 3 229,02 €, ktoré tvoria 53 %.  Na 

cestovné náhrady bolo čerpaných 6 €,  na úhradu elektrickej energie   342,20 €,  

tepelnej energie 995,70 €,  vody 606,96 €.  



Boli zakúpené hračky a učebné pomôcky vo výške 500 €. Ostatné  výdavky tvorili  

výdavky na stravovanie zamestnancov ŠKD 526,76 €, tvorba sociálneho fondu 150,40 

€ a odvoz odpadu vo výške 100  €. FP určené na prevádzku ŠKD boli čerpané vo 

výške 53 % schváleného rozpočtu na rok 2016. 

Školská jedáleň pri spojenej škole zamestnáva 5 zamestnancov, z toho 1 

vedúcu, 1 hlavnú kuchárku, 2 kuchárky a 1 pomocnú silu  v kuchyni. Všetci 

zamestnanci pracujú na 100% úväzok. €. Stravujú sa tu naši ţiaci a zamestnanci 

a malý počet študentov a zamestnancov Gymnázia P.J.Šafárika  v Roţňave. 

Z dôvodu, ţe viac ako 50% našich ţiakov je v hmotnej núdzi  poskytuje ÚPSVaR 

v Roţňave príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom, teda na stravu 

všetkým ţiakom, na I. stupni platia ţiaci na 1 obed 0,05 € a  na II. stupni 0,10 € na 

jeden obed. Réţia v 1.polroku  bola vo výške 14 199,58 €. Rozpočet na osobné 

náklady pre zamestnancov ŠJ je vo výške 41 733 € sme čerpali spolu vo výške 

17 168,51 €, z toho 12 695,41 € na mzdy, 4 473,10 € na odvody.  Tieto FP tvoria 

41% celkového rozpočtu osobných nákladov na rok 2016. 

Rozpočet na prevádzku na rok 2016 je 3 200 € z podielových daní mesta a 18 223 € 

z réţie školy a z preplatku  za plyn z roku 2015 vo výške 223 €. Na prevádzku ŠJ sme 

čerpali spolu 7 881,04 €, tieto FP tvoria 37% z celkového rozpočtu. FP z podielových 

daní  boli vyčerpané v plnej výške na vodné a stočné 746,72 €, sluţobný mobil 51,97 

€, nákup mrazničky 450 €, materiál na údrţbu 79,80 €, čistiace a hygienické 

prostriedky 356,60 €, farbu do tlačiarne 30 €, nákup nových pohárov, dţbánov 

a tanierov do ŠJ za 144,34 €, na údrţbu a opravu kuchynských strojov – elektrického 

kotla a elektrickej trojrúry 407,10 €, školenie vedúcej ŠJ 35 €, tlač poštových 

poukáţok 108 €, bankové poplatky za obnovu certifikátu k internet bankingu 7 €, na 

stravovanie zamestnancov ŠJ 621,13 € a tvorbu SF 163,34 €. Finančné prostriedky 

vlastné z réţie školy boli čerpané nasledovne: cestovné 24,80 €, elektrická energia 

1 373,26 €, plyn 312 €, tepelná energia 700,43 €,  vyčistenie lapača tukov 1 203,84 

€, odvoz komunálneho odpadu  1065,71 €.  

Finančné prostriedky poskytnuté našej škole sme pouţili v súlade 

s rozpočtovými pravidlami a v zmysle zásad finančného hospodárenia škôl 

a školských zariadení.  

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: kvalita vzdelávania je na škole 
zabezpečená kvalifikovanými pracovnými silami. Škola dosahuje dobré výsledky v 
rámci samotnej edukácie, ale aj v športovej a umeleckej činnosti. Všetci ţiaci 9. 
ročníka boli prijatí na školy ktoré sa hlásili. 
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 
vzhľadom na vysoký počet vymeškaných hodín spolupracujeme s TSP, a vyuţívame 
aj pomoc pedagogických asistentov. 
Návrh opatrení: 



Do výchovno-vzdelávacieho procesu výraznejšie zapojiť nové informačné 
a komunikačné technológie. Aktívne budovať školskú kniţnicu ako informačné, 
komunikačné a kultúrne centrum školy. Modernizovať a estetizovať interiér, 
zlepšovať materiálno-technické vybavenie školy.  
 
§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 
 

Názov záujmového krúžku 
Počet 
detí 

Počet 
skupín 

Vedúci 

Bystré hlavy 17  1 Mgr. Andrea Beczeová 

Doučovací krúžok 19  1 Mgr. Mária Vanyo 

Futbalový krúžok 18  1 Bernáth Mikuláš 

Komunikačný krúžok 16  1 Mgr. Zuzana Hamelliová 

Konverzácia v ANJ 19  1 
Mgr. Zita 
Böszörményiová 

Krúžok maďarského jazyka a 
literatúry 

17  1 Mgr. Lucia Tóth 

Krúžok slovenského jazyka 11  1 Mgr. Radoslav Kovács 

Krúžok výpočtovej techniky 13  1 Mgr. Ladislav Molnár 

Literárny krúžok  19  1 Mgr. Edita Juhászová 

Matematický krúžok 12  1 Mgr. Sabína Fazekasová 

Ostrov kreativity 17  1 Mgr. Alexander Pataky 

Strelecký krúžok 14  1 Bc. Gabriel Landori 

Šikovné ruky 7  1 Mgr. Zuzana Orosz Die 

Šikovníci 14  1 Mgr. Réka Kováčová 

Športový krúžok D 21  1 Mgr. Ernest Krištóf 

Športový krúžok CH 18  1 Mgr. Csaba Mátyus 

Učíme sa učiť 15  1 Brigita Farkašová 

Vytvarný krúžok 15  1 Mgr. Jana Kovácsová 

Zábavná angličtina 7  1 Mgr. Csilla Nagy Werner 

Zábavná slovenčina 12  1 Mgr. Mária Gebeová 

 
§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 
 
Skvalitnili sme webovú stránku školy. Priebeţne sme dopĺňali informácie 
o pripravovaných aktivitách, akciách a o dianí v škole. Pokračovali sme v organizácii 
Dní otvorených dverí. 
Spolupracovali sme pri podpore úsilia vedenia školy, učiteľov a ostatných 
pedagogických zamestnancov vo výchovno – vzdelávacom procese. V prípade 
potreby sme pozývali rodičov do školy otvorene riešiť vzniknuté problémy so ţiakmi. 
Triedni učitelia sa snaţili pripraviť aktivity jednotlivých tried s rodičmi.  



Poradenské a iné služby rodičom 

Výchovný poradca spolupracoval s rodičmi individuálne začlenených ţiakov s cieľom 
pomôcť pri zvládaní kaţdodenných problémov ţiakov. Pripravoval pre rodičov ţiakov 
končiacich dochádzku v ZŠ ponuku uplatnenia na stredných školách ako aj ponúkal 
poradenský servis pri výbere SŠ. 
V spolupráci s vedením školy pomáhal pri riešení výchovných problémov jednotlivých 
ţiakov v súčinnosti so zákonnými zástupcami. 

Rada rodičov 
Spolupracovali sme: 

- pri výchove a vzdelaní ţiakov s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na nich, 
zaloţené na princípoch humanizmu, 

- pri technickom a materiálnom vybavení školy, 
- pri výchove ţiakov mimo vyučovania, pri organizovaní mimoškolských aktivít, 

školských výletov, exkurzií. 
 

Rada školy 
Spolupracovali sme: 

- pri riešení námetov, názorov, pripomienok a poţiadaviek rodičov, týkajúcich sa 
výchovy a vzdelávania detí v škole a školskom zariadení pri vzájomnom 
rešpektovaní sa s vedomím spoločenskej zodpovednosti za výchovu ţiaka – 
dieťaťa na základe vzájomného partnerstva. 
 

§ 2. ods. 2 d 
Spolupráca školy a verejnosti 
 
Spolupráca s CPPPaP Rožňava: 
Spolupracovali sme: 

- v skvalitnení výchovy a vzdelávania detí a ţiakov so špeciálnymi výchovno – 
vzdelávacími potrebami, 

- pri odbornom vedení, usmerňovaní a pomoci vých. poradcom a učiteľom. 
 

Spolupráca s Mestom Rožňava: 
- pri údrţbe areálu školy, zariadení a budovy školy, 
- pri rekonštrukcii základnej školy a materskej školy, 
- pri poskytovaní kultúrneho programu z príleţitosti Dni mesta, 
- návšteva rôznych aktivít a podujatí organizovaných mestom. 

 

Záver 

Vypracovala: Mgr. Andrea Beczeová 

V Roţňave, 12. októbra 2016 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 14. októbra 2016 

Správa prerokovaná v rade školy dňa: 25.10.2016 


