
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2016/2017 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

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

Adresa školy Komenského 5, 048 01 Rožňava 

Telefón +421 x 058 7885490 

E-mail zsfabryhoroznava@gmail.com 

WWW stránka spojenaskolarv.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Rožňava 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Zuzana Hamelliová 0587885490 0903251918 zsfabryhoroznava@gmail.com 

ZRŠ Mgr.Szentpétery Gabriella   0911430531 msvjm.ovodarv@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Beczeová Andrea 0587885492   zsfabryhoroznava@gmail.com 

ZRŠ Mgr.Domiková Monika 0587885492   zsfabryhoroznava@gmail.com 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda MA.Mátyus csaba   

pedagogickí zamestnanci Mogyorósiová Katarína   

ostatní zamestnanci Ulmanová Zuzana   

zástupcovia rodičov Ferková Júlia   

  Ing. Dvořák Peter   

  Kováčová Eva   

  Lányiová Tímea   

zástupca zriaďovateľa Burdiga Pavol   

  Beke Zoltán   

  Ing.Balázs Juraj   

  Mgr.Laco Árpád   

 



Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

MZ - ŠKD Eva Domiková     

MZ - 1. stupeň 
Mgr. Zuzana 

Hamelliová 
predmety primárneho vzdelávania   

PK MJL-DEJ Mgr. Ákos Tamás MJL, DEJ   

PK 

prírodovedných  

Mgr. Ladislav 

Molnár 
MAT, INF, BIO, CHE, FYZ, GEG   

PK výchovných 
Mgr. Monika 

Domiková 

VYV, TSV, HUV, THD, ETV, OBN, 

RGV 
  

PK cudzích 

jazykov 

Mgr. Zita 

Böszörményiová 
SLF, ANJ, RUJ, NEJ   

PK odborných 

predmetov 

PAedDr. Nikola 

Gálová 

EKO, USP, ECF, TEC, STO, HSZ, 

TPY, HVY, PVY, OVY, MTE, ODK, 

STK, PRB,KMM 

  

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 321 

Počet tried: 21 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 
1. 

MŠ 

2. 

MŠ 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

SOŠ 

2. 

SOŠ 

3. 

SOŠ 

Spolu 

počet tried 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 21 

počet žiakov 13 16 16 36 31 18 19 35 31 28 25 8 18 12 15 321 

z toho ŠVVP         2 4 2 10 4 3 2         27 

z toho v ŠKD     16 32 28 14 13 6               109 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných žiakov do MŠ k 15.9.2016: 24 

Počet zapísaných prvákov k 15.9.2016: 9  

Skutočný počet žiakov 0.ročníka k 15.9.2016: 16 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 4 

Počet zapísaných prvákov do SOŠ k 15.9.2016: 18 



Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017 

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

Počet žiakov  0 0  0   7  3  7  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 8 0 0 0  8 

prijatí 0 0 0 7 0 0 0  7 

% úspešnosti 0 0 0 88% 0 0 0  88% 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

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

0.A                               

I.A                               

I.B                               

II.A                               

II.B   2,2                           

III.A   2,72                           

IV.A   2,16                           

V.A   3,43   3,43       2,93             3,43 

V.B   2,69   2,75       2,88             3 

VI.A   2,94   3,44       3,25           3,5 3,06 

VI.B   2,93   2,71       2,93           2,93 2,36 

VII.A   3,71   3,79       3,71           3,93 4,14 

VII.B   3,43   3,36       3,64           3,71 3,14 

VIII.A   4   3,69       3,85           3,46 3,46 

VIII.B   3   3,5       3,33           3,08 2,75 

IX.A   3,13   3       3,25           3,25 2 

I.   2,59                   3,06       

II.   2,77                   3,62       

III.   3                 3,07         

1.                               

2                               

 

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

0.A         1,19                     

I.A     2,16           3,79   3,58         

I.B     1,35           2,82   2,76         

II.A     1,38       1,69   3,25   3         



II.B     1,8           2,67   2,33         

III.A     1,67       1,67   2,78   2,89         

IV.A     1,11       1,16   2,37   2,16         

V.A     1,94         2,11 3,44   3,89         

V.B     1,29         1,88 3,18   3,41         

VI.A     1,63         2,63 3,38   3,63         

VI.B     1,53         1,4 2,73   3         

VII.A     3     3,79     4,07   3,5         

VII.B     1,5     3,57     4,14   3,64       3,64 

VIII.A     2     3,5   2,46 4,23   4,46         

VIII.B           3,42   1,42 3,5   3,67       3,42 

IX.A           2,88   1,75 3,38   3,5       2,88 

I.   2       3,44   1,82 3,12   3,47 3,78       

II.   3,29       3,69   1,46 3,08   2,85 3       

III. 2,56               2,79   2,5 1       

1.                               

2                               

 

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

0.A                 1,75             

I.A                               

I.B                               

II.A                               

II.B                               

III.A                 1,67             

IV.A                 1,11             

V.A                 3             

V.B                 4             

VI.A 2,5                             

VI.B 1,79               1             

VII.A 3,71                             

VII.B 3,5                             

VIII.A 3,85               2             

VIII.B 3,33                             

IX.A                               

I. 2,24       2,41   2,5                 

II. 2,62     2,67 2,31   3,29           3,67     

III.       2,4 1,57   2,89           3     

1.                               

2                               

 

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

0.A                   1,94   1,88 2,06     

I.A       3,37                       

I.B       2,24                       

II.A       2,13     1,56                 



II.B       2,33     1                 

III.A 2,28           1,67                 

IV.A 1,84                             

V.A             1,43                 

V.B             1,69                 

VI.A             2,56                 

VI.B             2,29                 

VII.A                           3,86   

VII.B                               

VIII.A             2,17             3,5   

VIII.B             1                 

IX.A             1,5                 

I.                               

II.                               

III.                               

1.                               

2                               

 

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

0.A           1,19               1,19   

I.A       3,63   2,05             1,84     

I.B       2,47   1,33             1,35     

II.A       3,19   1,94               1,56   

II.B       2,27   1               1   

III.A       2,56   2               1,67   

IV.A       2,26   1,42               1,58   

V.A       3,33   1,11       1,5     1,89     

V.B       3,06   2       1,63     1,24     

VI.A       2,88   1,69       1,88     2     

VI.B       1,8   1,2       1,29     1,31     

VII.A       3,43   3,21       3     2,62     

VII.B       3,64   1       2,07     1,71     

VIII.A       2,92   3,08     4       2,18     

VIII.B       2,67   1             1,55     

IX.A       3   1,38             2     

I.       2,94 2,12 1,88   2,63       3 2,41     

II.       2,54 2,69 2,46 3 3,29       2,85 2,25     

III.       2,57 1,79 1           2,57 1,31     

1.                               

2                               

 

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

0.A                         1,88 

I.A                 2,11         

I.B                 1,24         

II.A                 1,5         



II.B                 1         

III.A             2,28   1,67         

IV.A             2,26   1,26         

V.A             3,75   1,5         

V.B             4   1,76         

VI.A                 2,13         

VI.B             1   1,47         

VII.A                           

VII.B                           

VIII.A                 2,46         

VIII.B                 1,42         

IX.A               1,75           

I.                     3,44     

II.                     3,33     

III.       2,57             1,5     

1.                           

2                           

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

0.A 16 15 1 0 

I.A 19 16 3 0 

I.B 17 14 3 0 

II.A 16 13 3 0 

II.B 15 13 2 0 

III.A 18 15 3 0 

IV.A 19 18 1 0 

V.A 18 18 0 0 

V.B 17 17 0 0 

VI.A 16 13 3 0 

VI.B 15 15 0 0 

VII.A 14 10 4 0 

VII.B 14 10 4 0 

VIII.A 13 9 4 0 

VIII.B 12 11 1 0 

IX.A 8 7 1 0 

I. 18 13 4 1 

II. 12 10 2 0 

III. 15 14 0 1 

1. 13 0 0 13 

2. 16 0 0 16 



Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

0.A 7 3625 226,56 3215 200,94 410 25,63 

I.A 19 6210 326,84 4010 211,05 2200 115,79 

I.B 17 4185 246,18 3523 207,24 662 38,94 

II.A 16 6154 384,63 3194 199,63 2960 185,00 

II.B 15 3013 200,87 2983 198,87 30 2,00 

III.A 18 6957 386,50 3779 209,94 3178 176,56 

IV.A 19 4879 256,79 4241 223,21 638 33,58 

V.A 18 3807 211,50 3805 211,39 2 0,11 

V.B 17 6002 353,06 4723 277,82 1279 75,24 

VI.A 16 6274 392,13 3867 241,69 2407 150,44 

VI.B 15 3460 230,67 3400 226,67 60 4,00 

VII.A 14 7481 534,36 2510 179,29 4971 355,07 

VII.B 14 3665 261,79 3594 256,71 71 5,07 

VIII.A 13 4859 373,77 3433 264,08 1426 109,69 

VIII.B 12 2492 207,67 2460 205,00 32 2,67 

IX.A 8 2157 269,63 1989 248,63 168 21,00 

I. 17 4384 257,88 3552 208,94 832 48,94 

II. 13 5191 399,31 3463 266,38 1728 132,92 

III. 2 375 375,00 131 131,00 244 244,00 

1. 13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2 16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 

Testovanie5 MAT 27 16,5 

Testovanie5 MJL 27 31.1 

Testovanie9 SJL 8 80,6 

Testovanie9 MAT 8 40,6 

Testovanie9 MJL 8 74,5 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 
1. 

MŠ 

2. 

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 

Počet tried v ročníku 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

Školský vzdelávací 

program - 

Škriatkoškola  

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

Školský vzdelávací 

program - Naša 

škola,naša budúcnosť 

- - 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 - - - 

Školský vzdelávací 

program - 6489 H 

Hostinský 

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

Školský vzdelávací 

program - 6456 H 

Kaderník 

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

Školský vzdelávací 

program - 3668 H 

Montér suchých 

stavieb 

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

 

Učebný variant Spolu 

Počet tried v ročníku 21 

Školský vzdelávací program - Škriatkoškola  2 

Školský vzdelávací program - Naša škola, naša budúcnosť 16 

Školský vzdelávací program - 6489 H Hostinský 3 

Školský vzdelávací program - 6456 H Kaderník 3 

Školský vzdelávací program - 3668 H Montér suchých stavieb 2 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Bežných tried MŠ 2 29 0 

Nultého ročníkaZŠ 1 16 0 

Prvého ročníka ZŠ 2 36 0 

Bežných tried ZŠ 13 195 27 

Bežných tried SOŠ 3 45 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 21 321 27 

 



§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP  26  13  26,00  13,0 

DPP  12  2  10,2  2,0 

Znížený 

úväzok 
 7  1  4,60  0,8 

ZPS  3  0  3,0  - 

Na dohodu  1  0  0,14  - 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov  0  31  31 

vychovávateľov  0  5  5 

asistentov učiteľa  0  2  2 

spolu  0  38  38 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

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

V.A, V.B,VI.A,VI.B,VII.A,VII.B,VIII.A,VIII.B ETV 8 

VI.A,VI.B,VII.A,VII.B,VIII.A,VIII.B GEG 7 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška  5  5 

2.kvalifikačná skúška  0  1 

štúdium školského manažmentu  0  0 

špecializačné štúdium  1  1 

inovačné štúdium 4 4 

aktualizačné štúdium  4  4 

postgraduálne štúdium  1  1 

doplňujúce pedagogické  0  2 

vysokoškolské pedagogické  0  0 

vysokoškolské nepedagogické  0  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 

4 1miesto1 2.miesto - - 

Ipolyi Arnold Mesemondó 

verseny 

5 1miesto1 - - - 

Ferenczy István Országos 

képzőművészeti versenyen 

4 - - 1.miesto 3 

3.miesto 1 

- 

Harmos Károly Országos 

képzőművészeti verseny 

2 - - 1.miesto 1 - 

Egressy Béni Nemzetközi Vers- 

és Prózamondó Verseny  

3 - - - 1 

Futbal cup  10 1.miseto 1 - - - 

Az év madara és az év vadvirága 

– képzőművészeti verseny 

3 - - - 1.miesto 2 

Vybíjaná 11 1.miest1 

2.miesto 2 

3.miesto 1 

- - - 

Hevesy György kémia verseny  5 - - - - 

Játékos Anyanyelv -  vetélkedő 8 - - 6.miesto - 

Stolný tenis 6 2.miesto 2 - - - 

Dôvera Cup 12 - - - - 

Mc´Donalds Cup 10 - - - - 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V školskom rozhlase každý 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- týždeň, atď. Žiaci našej školy každý rok sa zapájajú do 

kultúrneho programu v rámci Dni mesta. Žiaci 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 Rožňave, návšteva hasičov a vojenského útvaru v 

Rožňave. V tomto školskom roku pre žiakov II. stupňa a strednej odbornej školy sme 

zorganizovali lyžiarsky výcvik. Žiaci SOŠ v odbore hostinský sa zúčastnili na 

Gastrokulturálnom festivále v Rožňave, kde prezentovali tradičnú Gemerskú kuchyňu. 

 



§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

A) Dlhodobé 

- Infovek – jeho cieľom je integrovanie IKT do vzdelávania 

- Škola otvorená všetkým /MPC/ - Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a 

skvalitnením profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí a žiakov. Projekt ŠOV nadväzuje na výsledky troch predchádzajúcich 

národných projektov pod taktovkou MPC (MRK, MRK2, PRINED) a jeho jedinečnosť 

spočíva vo vytvorení efektívneho modelu spolupráce viacerých zložiek vzdelávacieho 

systému: t. j. podpora a vzájomná spolupráca pedagógov a odborných zamestnancov 

materských a základných škôl vrátane pedagogických asistentov, odborných zamestnancov z 

CPPPaP, ako aj učiteľov zabezpečujúcich neformálne vzdelávanie detí predškolského veku 

mimo vzdelávacieho systému spolu s ich tútormi (rodičia týchto detí). 

- Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického 

testovania - ZŠ /NÚCEM/ 

- Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 

odborných učební rôzneho druhu v základných školách /Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieku SR/ 

 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 06.12.2016-08.12.2016 

Druh inšpekcie: tematická inšpekcia  

Predmet inšpekcie: Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov 

základnej školy v oblasti finančnej gramotnosti. 

Závery: Stav a úroveň vzdelávania žiakov v sledovanej oblasti FG negatívne ovplyvnilo 

nedostatočné materiálno-technické zabezpečenie, personálne zabezpečenie a málo účinné 

rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese v 

predmetoch SJLaSL, MJL a MAT.  

Odporúčania: Zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti FG, ustanoviť 

funkiciu koordinátora FG, doplniť fond materiálno-technického zabezpečenia školy v oblasti 

FG. 



§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

 Budova školy je dvojpodlažná 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 slúžia na prestávkový pobyt žiakov v jarnom a jesennom období 

a na slávnostné podujatia. V dvojpodlažných pavilónoch B, C, D sa nachádzajú kmeňové 

triedy, odborné učebne, kabinety, sociálne zariadenie. V trojpodlažnej pavilóne F je zborovňa, 

sekretariát, aula školy, sklad učebníc, žiacka a učiteľská knižnica, 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 žiakov - úprava 

terénu, osadenie detských hojdačiek, oplotenie. Boli vymenené podlahy v jednej časti chodby 

na nové. V mesiaci jún 2016 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 požiadavky bezpečnosti a svietivosti. Triedy SOŠ, cvičnú kuchyňu a kaderníctvo sme 

premiestnili do pavilónu B na prízemie. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

2016 

 Spojená škola J.A. Komenského 5 v Rožňave v roku 2016 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 materskej školy, 

školského klubu detí a   školskej jedálne. 

Rozpočet na rok 2016 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa  25.2.2016 

uznesením č. 4/2016. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  (rozpočtové opatrenie) schválená dňa 27.4.2016  uznesením č. 1/2016. 

- druhá zmena rozpočtu schválená dňa 24.6.2016 č. 107/2016 

- rozpočtové opatrenie  č. 3/2016 zo dňa 1.8.2016 

- rozpočtové opatrenie zo dňa 27.10.2016 

- uznesenie MZ 204/2016 zo dňa 1.12.2016 

 

Upravený rozpočet spolu: 928 756  EUR 

 

1.  normatívne finančné prostriedky:   583 316 € 

2.  normatív z roku 2015 na prevádzku, čerpaný do 31.3.2016          15 975  € 

3.  nenormatívne finančné prostriedky, z toho:  

- asistent žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  13 850 € 

- zdravotný asistent  8 692 € 



- dopravné žiakov   9 663 € 

- dopravné žiakov z roku 2015  1 816,50 € 

- vzdelávacie poukazy  8 215 € 

- príspevok na lyžiarsky kurz základná škola  2 850 €  

- príspevok na lyžiarsky kurz stredná škola  1 500 € 

- príspevok na školu v prírode  1 080 € 

- príspevok na učebnice  1 238 € 

- príspevok pre materskú školu zo ŠR  1 682 €  

                

Čerpanie rozpočtu: 

 Normatívne FP boli vyčerpané na osobné náklady - mzdy a odvody  pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov školy spolu  vo výške: 497 432, 56 €, z toho na odmeny 

21 282 €,  na prevádzku a nemocenské náhrady spolu 85 883,50  €, z toho na prevádzku 

83 769,17 € a na nemocenské náhrady 2 114,33 €. Normatívne finančné prostriedky určené na 

prevádzku v roku 2016 sme vyčerpali nasledovne: 

Najviac FP sme čerpali na energie - tepelnú energiu  spolu vo výške 28 651,84 €, 

elektrickú energiu 7 026,22 €, vodné a stočné 7 635,97 €, na telekomunikačné služby 

(služobné mobily, pevná linka) i 1 573,06 €, na  poštové známky 615,70 €. 

Cestovné na školenia a semináre sme čerpali spolu vo výške 336,90  €.  V roku 2016 

sa dokúpili nové šatníkové skrinky pre žiakov I. stupňa v hodnote 1 610 €, nábytok a kreslá 

do kancelárie riaditeľky školy v hodnote 1 530 €, koberec a kancelárske kreslo do predsiene  a 

kancelárie zástupcov školy v hodnote 74,99 €.  V knižnici sme vymenili starý monitor 

k počítaču na nový LCD monitor s fóliou za 109,25 €, kúpili sme dva nové telefónne prístroje 

do kancelárií v hodnote 35,40 €, krovinorez pre údržbára na ľahšiu údržbu a kosenie areálu 

školy za 579 €. Všeobecný materiál na opravy a údržbu školy vo výške 2 814,39 € (farby 

a nátery na maľovanie tried, materiál na drobné opravy, materiál na vytvorenie šatní pre  

študentov strednej školy). Tonery do tlačiarní 596,05 €, kancelársky materiál 183,74 €, 

čistiace prostriedky 1 145,23 €, učebné pomôcky pre žiakov, odborné učebnice pre strednú 

školu v maďarskom jazyku, školské tlačivá – vysvedčenia, triedne knihy, triedne výkazy), 

publikácie časopis Katedra, Manažment školy v praxi, Škola, Účtovné súvzťažnosti,  

v celkovej hodnote 2 644,41 €. Pracovné oblečenie pre údržbára a majstra odbornej výchovy 

108,02 €, potraviny pre prácu v odbore hostinský na príležitosť Dňa otvorených dverí, kde sa 

študenti prezentovali svojou prácou v hodnote 78,01 €. 

V rámci údržby sa čerpali finančné prostriedky na opravu hasiacich prístrojov,  práčky 

a kopírky celkovo vo výške 150,80 €, opravu elektroinštalácie v cvičnej kuchyni spojenej 

školy v hodnote 458,54 €.  

 Za prenájmy kopírky v zborovni školy 387,42 €, účasť na seminároch (riaditeľky, 

zástupkyne školy a účtovníčky) 198 €.  

V rámci všeobecných služieb sa vykonala revízia telocvičného náradia, výroba novej 

pečiatky na základnú finančnú kontrolu, výrobu kľúčov a vyplácanie odmeny formou faktúry 

pre technika BOZP a PO, celkové výdavky činia 2 754,90 €. Za služby pri verejnom 

obstarávaní na vytvorenie materskej školy v existujúcej časti spojenej školy Ing. Erikou 

Szabadošovou sme vyplatili 1 188 €, za vstupné lekárske prehliadky 61 €, spracovanie 

odborného posudku na zatekajúcu strechu telocvične 198 €, za aktualizáciu programu ASC 

Agenda 189 €,  poplatok za vedenie všetkých účtov 306,48 €.  

 Na stravu a stravné lístky zamestnancov 9 074,63 €, poistenie majetku z projektov 

158,94 €, poistenie žiakov a zamestnancov školy 579,47 €, tvorbu sociálneho fondu 4 784,97 

€, na dohody pedagogických zamestnancov 1 236 €, odvoz komunálneho odpadu  3 062,85 €. 

V roku 2016 sme vyčerpali pridelené finančné prostriedky na prevádzku v plnej výške.   

    



Nenormatívne FP sa čerpali nasledovne: 

 

     - Finančné prostriedky na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 13 850 

€ boli čerpané na osobné náklady asistentky mzdy 8 426,72 € a odvody 3 427,07 € spolu vo 

výške 11 853,79 €. Ostatné finančné prostriedky sme použili na nákup didaktických učebných 

pomôcok – súpravu pomôcok na názorné vyučovanie  finančnej  gramotnosti žiakov, 

interaktívnu tabuľu a dataprojektor celkovo vo výške 1 996,21 €. 

     - Finančné prostriedky na zdravotného asistenta vo výške 8 692 € sme použili na osobné 

náklady zdravotného asistenta ku žiakovi s telesným postihnutím, ktorý je žiakom 2. ročníka 

základnej školy. Na mzdy sme čerpali 6 640,67 €, na odvody 2 051,33 €, pričom skutočné 

náklady za celý rok 2016 na zdravotného asistenta boli vo výške 11 335,75 €. Rozdiel 

2 643,75 € sme financovali z normativu na rok 2016. 

     - Dopravné žiakov vo výške 9 663 € sme čerpali na cestovné náklady žiakov vo výške 

6 823,20 €, nevyčerpané FP vo výške 2 839,80 € sme vrátili na účet zriaďovateľa dňa 

22.12.2016.  

  - Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 8 215 € sme čerpali na odmeny 

vedúcim krúžkov na škole, celkovo vo výške 4 452 €, na úhrady tepelnej energie vo výške 

1 662,91 € a nákup učebných pomôcok na krúžky výpočtovej techniky  8 ks počítačov s 

príslušenstvom v hodnote 952,16 €, 6 ks vzduchoviek na strelecký krúžok žiakov II. stupňa v 

hodnote 775,50 € a športové potreby (volejbalové lopty,  floorbalové palice, floorbalové 

loptičky, badmintonové rakety a košíky) celkovo v hodnote 372,43 €.  

   - Príspevok na lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa základnej školy a strednej školy sme 

čerpali vo výške 4 350 €.  

  -  V roku 2016 škola dostala aj príspevok na učebnice anglického jazyka vo výške 1 238 €, z 

toho pre I. stupeň základnej školy 990 € a pre II. stupeň základnej školy 248 €. 

  -  Materská škola zo štátneho rozpočtu dostala na učebné a didaktické pomôcky pre deti, 

pred nástupom do školy finančné prostriedky vo výške 1 682 €. Boli vyčerpané v plnej výške 

na  vytvorenie nového pieskoviska, na  hračky a didaktické pomôcky. 

 

Kapitálové finančné prostriedky v roku 2016: 

Rekonštrukčné práce súvisiace s vytvorením dvoch tried materskej školy v celkovej 

hodnote 87 862 €. Uskutočnila sa počas letných prázdnin v pavilóne A budovy Spojenej 

školy. Stavebné práce vykonala firma DUMYS z Rožňavy. Zriaďovateľ školy Mesto Rožňava 

prispelo sumou 41 253,74 € (finančné prostriedky nám boli pridelené z dvoch zdrojov 11 254 

€ z rozpočtu zriaďovateľa a 29 999,74 € z projektu). Bývalá riaditeľka školy Mgr. Prékop 

získala finančné prostriedky vo výške 42 608,26 € z nadácie Bethlen Gábor z Maďarskej 

republiky v rámci projektu na podporu maďarskej menšiny a na zachovanie možnosti 

vzdelávania detí v materinskom jazyku. Ďalšie výdavky spojené s rekonštrukciou boli 

náklady za projektovú dokumentáciu, ktorú hradil zriaďovateľ školy vo výške 4 000 € 

a odovzdal našej škole do správy, čím sme navýšili celkovú hodnotu školy spolu 

s rekonštrukciou o sumu 87 862 €.  V roku 2016 sme začali aj s budovaním monitorovacieho 

systému v priestoroch a v areáli školy. V I. etape sme vybudovali  kamerový systém pred 

hlavným vchodom do budovy školy (východná strana) a prízemnej chodbe v celkovej hodnote 

3 293,94 € preklasifikovaním normatívnych  finančných prostriedkov na kapitálové so 

súhlasom  zriaďovateľa. Počas rekonštrukčných prác v priestoroch materskej školy sme 

písomne požiadali zriaďovateľa o preklasifikovanie vlastných príjmov školy (z prenájmov 

nebytových priestorov) na rozšírenie kamerového systému aj na priestory v pavilóne A,  kde 

máme umiestnené triedy materskej školy a na vchod do budovy školy zo západnej strany 

a priľahlé detské ihrisko pre materskú školu. Celková hodnota rozšírenia na časť materskej 

školy bola v hodnote 2 139,67 €.   



Vlastné príjmy školy: rozpočet vo výške 8 000 € nebol naplnený. FP z prenájmov sme 

získali vo výške 4 716,28 €. V roku 2016 sme prenajímali kancelárske priestory pre 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie  Mgr. Krčmárovej 

Márii, ktorá u nás je v dlhodobom prenájme od roku 2011, ďalej sme prenajímali telocvičňu 

neziskovým organizáciám a súkromným osobám, s ktorými sme uzavreli nájomné zmluvy. Zo 

získanej sumy sme preklasifikovali 2 139,67 €   na kapitálové na rozšírenie kamerového 

systému na materskú školu. Ostatné finančné prostriedky sme použili na úhradu tepelnej 

energie vo výške 1 601,52 € a úhradu faktúry za služby – uskutočnenie komplexného 

verejného obstarávania Ing. Erike Szabadošovej vo výške 975,09 €. 

Príspevky na energie v roku 2016 sme dostali  od nájomcu Súkromného centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Rožňave, ktoré je v budove našej školy 

v dlhodobom prenájme. Celkovo činil príspevok na energie sumu 636 €, čím sme si znížili 

naše výdavky na tepelnú energiu v roku 2016. 

Z ÚPSVaR v Rožňave sme čerpali aj príspevky pre žiakov v hmotnej núdzi na 

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

povinností, celkovo vo výške 42 509,40 €, z toho na stravu žiakov 34 060 €  a na nákup 

školských potrieb 8 449,40 €. 

Z ÚPSVaR v Rožňave sme získali aj finančné prostriedky na podporu zamestnávania 

vo výške 13 336,73 €, v tom na dvoch asistentov učiteľa vo výške 9 098,63 €,  po ukončení 

projektu s nimi bol ukončený pracovný pomer. V roku 2016 pracovala na škole  absolventka 

VŠ, finančné prostriedky z ÚPSVaR sme dostali vo výške 4 238,10 € a v decembri 2016 po 

skončení projektu sme s ňou ukončili pracovný pomer.   

 Hospodárenie MŠ, ŠKD a ŠJ – originálne kompetencie: 

V roku 2016 v 1. polroku súčasťou našej školy bola jednotriedna materská škola 

s vyučovacím jazykom maďarským, so sídlom v budove na Ulici Ernesta Rótha v Rožňave.  

Materskú školu navštevovalo  18 detí, pracovali  2 učiteľky a 1 upratovačka na polovičný 

úväzok.  Počas letných prázdnin prebehla vopred naplánovaná rekonštrukcia a vytvorenie 2 

tried materskej školy v pavilóne A budovy Spojenej školy. Stavebné práce vykonala firma 

DUMYS z Rožňavy a celková hodnota rekonštrukcie bola vo výške 83 862 €. Zriaďovateľ 

školy Mesto Rožňava prispelo sumou 41 253,74 € (finančné prostriedky nám boli pridelené 

z dvoch zdrojov 11 254 € z rozpočtu zriaďovateľa a 29 999,74 € z projektu). Bývalá 

riaditeľka školy Mgr. Prékop získala finančné prostriedky vo výške 42 608,26 € z nadácie 

Bethlen Gábor z Maďarskej republiky v rámci projektu na podporu maďarskej menšiny a na 

zachovanie možnosti vzdelávania detí v materinskom jazyku.   Ďalšie výdavky spojené 

s rekonštrukciou boli náklady za projektovú dokumentáciu, ktorú hradil zriaďovateľ školy vo 

výške 4 000 € a odovzdal našej škole do správy, čím sme navýšili celkovú hodnotu školy 

spolu s rekonštrukciou o sumu 87 862 €. V septembri 2016 nastúpilo do materskej školy 32 

detí do dvoch tried. Zamestnali sme 4 učiteľky, jednu upratovačku na ½ úväzok a údržbára na 

½ úväzok.  

  Na osobné náklady v materskej škole sme čerpali spolu 45 329,05 €, z toho na mzdy 

32 834,89 €, v tom odmeny  1600 € a na odvody 12 494,16 €. Finančné prostriedky na 

prevádzku boli vo výške 9 171,84 € a nemocenské náhrady vo výške 43,11 €. Cestovné 

náhrady na školenia boli čerpané vo výške 11,80 €. Na energie – tepelnú, elektrickú, vodné 

a stočné sa čerpali prostriedky vo výške 2 222 €, najviac na tepelnú energiu, na dodržanie 

teplotných noriem v triedach materskej školy, celkovo vo výške 2 132 €. Za telekomunikačné 

služby služobný mobil a internet 290, 39 €. Najviac finančných prostriedkov sme čerpali na 

nové zariadenie do tried celkovo vo výške 5 270,81 € - na nákup nábytku, veľkých kobercov 

do dvoch tried, detských postelí, matracov, vankúšov a paplónov, detských stolíkov, stoličiek, 

písacích stolov pre učiteľky a stoličky pre učiteľky. Učebné pomôcky boli čerpané vo výške 

379,33 €,  výroba kľúčov 32,64 €, výroba nových pečiatok 44,44 €, výroba poštových 



poukážok 26,40 €.  Ostatné výdavky tvorili tvorba sociálneho fondu 378,90, stravovanie 

a stravné lístky 360,11 €.  

 

Školský klub detí pri základnej škole navštevovalo v roku 2016 v priemere 115 

žiakov, prevažne zo sociálne slabých rodín v hmotnej núdzi. Pobyt týchto žiakov z hľadiska 

ich výchovy a vzdelávania je veľmi potrebný. Veľkým problémom je získať od rodičov týchto 

žiakov poplatky za pobyt v školskom klube. Vedenie školy stanovilo poplatky za pobyt detí 

v ŠKD pre deti v hmotnej núdzi  na 0,50 €  a deti pracujúcich rodičov na 3 €.  Rozpočet vo 

výške 1 000 € na rok 2016 sme naplnili do výšky 716,50  €.   Žiaci sú rozdelení do piatich 

oddelení, zamestnávame 5 vychovávateliek, priemerne majú úväzok  0,70%   úväzok, tri 

vychovávateľky  si dopĺňajú úväzky vyučovaním výchovných predmetov na I. stupni 

základnej školy.  

Na osobné náklady vychovávateliek sme v roku 2016 čerpali 34 352,85  €  na mzdy, 

z toho 1 440 € na odmeny  a 12 297,55 € na odvody. FP na prevádzku ŠKD sme čerpali 

4 540,07 € a na nemocenské náhrady 100,03  €.  FP na prevádzku boli čerpané na úhradu 

elektrickej energie  393,20 €, tepelnej energie 1 169,77 €,  vody 556,96 €, spolu vo výške 

2 119,93 €. Ďalšie   výdavky tvorili cestovné náhrady vo výške 6 €, nákup učebných pomôcok 

hračiek pre ŠKD v hodnote 1 000 €, predplatné odborného časopisu pre vychovávateľky 

v hodnote 15 €, náhradu za vstupnú lekársku prehliadku 12 €, stravovanie zamestnancov ŠKD 

v hodnote 890,62 €,  tvorbu sociálneho fondu vo výške 396,52 € a odvoz odpadu spolu vo 

výške 100 €.  

 

V   školskej jedálni  v roku 2016 pracovalo  5 zamestnancov, z toho 1 vedúca, 1 

hlavná kuchárka, 2 kuchárky a 1 pomocná sila  v kuchyni. Počet stravníkov je spolu 369, 

z toho z materskej školy je  30 detí,  na I. a II. stupni základnej školy je 255 žiakov, z toho I. 

stupeň 122 a II. stupeň 133 žiakov, zo strednej školy   je 20 študentov,  dospelých stravníkov 

je  spolu 64 – z toho vlastných zamestnancov je 49, 6 dôchodcovia a 9 zamestnanci 

z gymnázia.  

Počet vydaných jedál v roku 2016 bol 46 804 obedov a 11 544  desiat a olovrantov pre 

deti materskej školy. Z dôvodu, že viac ako 50% našich žiakov je v hmotnej núdzi  poskytuje 

ÚPSVaR v Rožňave príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom, teda na stravu 

všetkým žiakom, na I. stupni platia žiaci na 1 obed 0,05 € a  na II. stupni 0,11 € na jeden 

obed.  Stravná jednotka pre I. stupeň je  0,95 €+ 0,10 € réžia = 1,05 €. Stravná jednotka pre II. 

stupeň je  1,01 € + 0,10 € réžia  = 1,11 €,  to znamená, že každý žiak dostáva podporu na 

jeden obed 1 €. Študenti majú stravnú jednotku  1,05+ 0,10=1,15 €, dospelý 1,05+1,60 = 2,65 

€. 

 Réžiu v roku 2016 sme čerpali vo výške 22 223  €. V tejto sume bola čerpaná aj réžia 

z roku 2015 vo výške 3 453,13 €. 

Na osobné náklady pre zamestnancov ŠJ v roku 2016 sme čerpali na mzdy 31 939,79  

€ , z toho 1 500 € na odmeny a na odvody 11 275,63 €, z toho 8 524 z podielových daní 

a 2 751,63 € z vlastných príjmov - réžie. 

Na prevádzku ŠJ sme čerpali spolu 19 884,54 €, na nemocenské náhrady sumu vo 

výške 87,04  €. V roku 2016 v školskej jedálni sme čerpali  spolu na energie – tepelnú 

a elektrickú 5 608,36 €, z toho na teplo 2 295,60 €, na elektrickú energie 2 688,76 € a plyn 

624 €, vodné, stočné 2 527,30 €, služobný mobil vedúcej školskej jedálne 141,91 €.  

V roku 2016 sme kuchyňu vybavili novým nerezovým pracovným stolom a dvoma 

kovovými regálmi so štyrmi policami v celkovej hodnote 919,20 €, dvojdverovou 

chladničkou v hodnote 1 268,40 €, mrazničkou v hodnote 449 €, automatickou práčkou 

v hodnote 228,45 €, tyčovým mixérom  v hodnote 234 €, mikrovlnkou a sekáčikom na mäso 

v hodnote 70,30 €, stolovým mixérom na prípravu detských nátierok v hodnote 257 €. 



Zakúpili sa aj drobné vybavenia v celkovej hodnote 444,37 € (misky, džbány, košíky, príbory, 

taniere, stojan na dosky, strúhadlo na zeleninu). Pre deti materskej školy, ktoré sa od 

septembra 2016  začali stravovať v našej školskej jedálni sme zakúpili nové detské jedálenské 

stolíky a detské stoličky z farebného plastu v hodnote 87,72 €, detské tanieriky, príbory 

a poháre v hodnote 458,80 €. 

Pracovné oblečenie pre kuchárky v hodnote 306,58 € a čistiace prostriedky v hodnote 

1 163,99  €, toner do tlačiarne pre vedúcu ŠJ 30 €. Cestovné náklady a účasť na školení 

vedúcej školskej jedálne 59,80 €, výroba poštových poukážok 108  €. 

Na údržbu a prevádzku školskej jedálne sme hradili ročnú aktualizáciu programu 

SOFT-Gal v hodnote 39,24 € pre prácu vedúcej ŠJ, opravu umývačky riadu v hodnote 383 €, 

nastavenie a revíziu váh v hodnote 186,60 €, opravu elektrického kotla v hodnote 108,50 €, 

čistenie lapača tukov v hodnote 1 203,84    €, odvoz odpadu v hodnote 1 500 €. 

Na stravné a stravné lístky zamestnancov školskej jedálne sme uhradili 1 288,28 €, 

tvorbu sociálneho fondu 371,86 €. 

Finančné prostriedky poskytnuté našej škole sme použili v súlade s rozpočtovými pravidlami 

a v zmysle zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení.   

2017 

k 30.6.2017 

 Spojená škola J.A. Komenského 5 v Rožňave v 1. polroku 2017  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, školského klubu a školskej jedálne pri Spojenej škole J. A. 

Komenského 5 v Rožňave. 

 Rozpočet na rok 2017  bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa  

23.2.2017 uznesením č. 9/2017 celkovo vo výške 875 236 €. 

  Prvá  úprava rozpočtu   zo  dňa 16.3.2017 sa týkala zníženia rozpočtu o vrátený 

príspevok na LK  1 350 €, upravený rozpočet je  výške 873 886 €. 

 Druhá zmena zo  dňa 15.5.2017  upravila rozpočet na sumu 872 836 €. Na základe 

našej požiadavky bolo preklasifikovaných 3 190 € z normatívnych FP určených na prevádzku, 

na kapitálové FP určené na rozšírenie kamerového systému spojenej školy na telocvičňu 

a športové ihrisko. Rozpočet bol znížený aj o nevyčerpané FP za LK, ktorý sme vrátili 

zriaďovateľovi školy vo výške 1 050 €.  

Tretia zmena rozpočtu zo dňa 15.6.2017 upravila rozpočet o sumu 204 € na učebnice 

prvouky pre I. stupeň základnej školy. Upravený rozpočet je vo výške 873 040 €. 

Štvrtá zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 zo dňa 29.6.2017 upravila 

rozpočet o sumu 776 € - preplatok zo zdravotných poisťovní za rok 2015 celkovo na sumu 

873 816 €.  

 

Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov  pre 1. a 2. stupeň základnej školy 

a strednú školu:  

  Na osobné náklady pedagogických  a nepedagogických  zamestnancov sme čerpali 

spolu 213 787,77 €, z toho na mzdy 156 112,57 € a   na odvody vo výške 57 675,20 €. 

Výdavky na mzdy a odvody tvoria  41%  rozpočtu osobných nákladov na rok 2017, ktorý je 

vo výške 526 118 €. 

 Celkové prevádzkové náklady ku dňu 30.6.2017 vo výške 59 345,80 € tvoria 70%  

rozpočtu na rok 2017, ktorý je vo výške 84 979 €.   



Z rozpočtu na rok 2017 na prevádzku sme čerpali najviac na energie  - elektrickú  

energiu vo výške 3 249,75 € a tepelnú vo výške 34 644,49 €. Vodné, stočné a odvod 

povrchových vôd vo výške 4 233,95 €. Za poštové služby vo výške 313,40 €, 

telekomunikačné služby – pevnú linku a služobné mobily 818,71 €.   Výdavky na cestovné 

náhrady pedagogických  a nepedagogických  zamestnancov vo výške 275,10 €.  

Zrekonštruovali sme svojpomocne 3 kancelárie – riaditeľky, zástupkýň a sekretariátu 

na nákup plávajúcej podlahy  sme čerpali 736,15 €, na nákup skrinky na kľúče 262,93 €. 

Kúpili sme novú práčku a vysávač pre upratovačky v hodnote 368 €. 

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

vo výške  780,30 € (maľovanie kancelárií). 

Na kancelársky materiál a tonery 113,27 €,  na čistiace a hygienické potreby 976,32 €, 

učebné pomôcky pre žiakov, publikácie, odborné časopisy 394,66 €, pracovné oblečenie 

238,40  € pre upratovačky,  zástery a čapice pre študentov strednej školy odbor hostinský 

148,15 €,  palivo do kosačky 21,45 €. 

Na údržbárske práce  oprava školského rozhlasu 350 €,   hasiacich prístrojov 134,45 €, 

údržbu aplikačných programových vybavení IVES 155,35 €, programu  aSc Agenda 219 €. 

V rámci služieb  bola vykonaná revízia telocvičného náradia vo výške 198,50 €, odvoz 

a zneškodnenie chemického odpadu 300 €.  Školenia, kurzy a semináre 276,80 €, nájomné za 

prenájom kopírovacieho zariadenia  196,40 €, všeobecné služby – výroba kľúčov, výroba 

sklenených tabúľ, balík služieb Prémium pre pedagogických zamestnancov,  služby technika 

BOZP a PO 1 353,82 €,   poplatky banke za vedenie účtov 133,76 €,  stravovanie 

zamestnancov a stravné lístky 4 086,01 €, tvorba SF 2 116,15 €, poistenie didaktickej 

techniky získanej z projektov vo výške 142,34 €, odvoz komunálneho odpadu  1 162,53 €, 

dohody o pracovnej činnosti so zamestnancami 1 062 €.  

 

Nenormatívne FP boli čerpané na mzdy a odvody asistenta pre žiakov zo SZP vo 

výške 4 978,53  €,  na nákup didaktickej techniky 644,52 €. Na mzdy a odvody  zdravotného 

asistenta  vo výške 4 995,71 €. Finančné prostriedky  na vzdelávacie poukazy v 1. polroku 

2017 boli čerpané na dohody vedúcim krúžkov vo výške 2 604 €, na nákup učebných 

pomôcok na krúžok výpočtovej techniky  867,64 € a na tepelnú energiu vo výške 1 000 €. 

Spolu bolo v I. polroku 2017 na VP vyčerpaných 4 471,64€.  Na dopravné žiakov sme 

vyčerpali FP z roku 2016 vo výške 2 839,80  € a z nového rozpočtu na rok 2017 do 30.6.2017  

224,10 €.  

V roku 2017 sa zúčastnili žiaci 2. stupňa a žiaci strednej školy na lyžiarskom kurze, na 

ktorý sme získali FP vo výške 6 000 €. Zúčastnilo sa spolu 24 žiakov, zo základnej školy 11 

žiakov, zo strednej školy 13 žiakov, spolu bolo vyčerpaných 3 600  €. Zostatok vo výške 2 

400  € sme vrátili zriaďovateľovi školy. 

Na pobyt v škole v prírode pre žiakov 1. stupňa sme dostali 3 150 €. Pobyt v škole 

v prírode sa uskutoční v ďalšom školskom roku (2017/2018). 

Z ÚPSVaR v Rožňave sme čerpali  príspevky pre žiakov v hmotnej núdzi na podporu 

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

celkovo vo výške 28 724 €, z toho na stravu žiakov 24 408 EUR  a na nákup školských 

potrieb 4 316 €. 

Z ÚPSVaR v Rožňave sme získali aj finančné prostriedky z projektov.  Zamestnali 

sme 2 uchádzačov jedného na údržbárske práce a jedného na administratívne práce od 

1.4.2017. Pomáhajú na ekonomickom úseku – skenovanie, práca s programom na PC, 

evidencia pošty, evidencia žiakov v hmotnej núdzi.  

Spojená škola sa v roku 2017 zapojila aj do národného projektu  Škola otvorená 

všetkým, ktorú zastrešuje Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. V rámci tohto 

projektu sme postupne od 1.3.2017 prijali 2 pedagogické asistentky a 2 odborné 



zamestnankyne – sociálne pedagogičky. Pracujú na I. stupni základnej školy so žiakmi 

s poruchami učenia podľa požiadaviek triednych učiteľov. Mzdy a odvody týchto 4 

zamestnancov sú refundované z MPC Bratislava, pracoviska v Prešove. 

Materská škola získala štátnu dotáciu vo výške 2 441 €, čerpané boli vo výške 925,57  

€ na nákup 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 1 940,16 €, ktoré sme zatiaľ nečerpali. Tieto finančné 

prostriedky budú čerpané na vyplatenie miezd a odvodov pre 2 zamestnancov prijatých 

z ÚPSVaR v Rožňave v rámci projektov Podpora zamestnávania a Praxou k zamestnaniu. 

Z dôvodu časového nesúladu medzi žiadosťou a refundáciou miezd musí škola vyplatiť mzdy 

za november a december z vlastných zdrojov.  

 

Hospodárenie ŠKD a ŠJ – originálne kompetencie: 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským zriadená v budove Spojenej školy 

v pavilóne A ako jej súčasť, začala svoju činnosť 1.9.2016. Boli vytvorené dve veľké triedy 

s príslušenstvami pre 37 detí dvoch vekových skupín. V materskej škole evidujeme 32  detí, 

pracujú tu 4 učiteľky a jedna upratovačka a údržbár na 50% úväzok.  

Rozpočet na osobné náklady vo výške 68 300 € bol čerpaný nasledovne: na mzdy 

18 985,15 €, na odvody 7 148,90 €,  t.j. 38% celkového rozpočtu na rok 2017. Rozpočet na 

prevádzku vo výške 4000 € je vyčerpaný vo výške 2559,39 € nasledovne:  na elektrickú 

energiu 90,76 €, na tepelnú energie 942,25 €, vodné a stočné 204,04 €, telekomunikačné 

služby 150,41 €, wifi router 20,99 €, všeobecný materiál -farba do tlačiarne, kancelárske 

potreby 39,49 €, pracovné oblečenie  99,15 €, na stravu a stravné lístky pre zamestnancov 

394,78  €, na tvorbu  sociálneho fondu 230,01 € a odvoz komunálneho odpadu 387,51 €. 

 

Školský klub detí pri základnej škole navštevuje  111 žiakov, prevažne zo sociálne 

slabých rodín v hmotnej núdzi. Pobyt týchto žiakov z hľadiska ich výchovy a vzdelávania je 

veľmi potrebný. Príjmy od rodičov za pobyt detí v ŠKD v 1. polroku sú vo výške 284,50  €.  

Rozpočet príjmov za ŠKD je  1 000 € na rok 2017. Poplatok za ŠKD je určený na 3 € za jedno 

dieťa na 1 mesiac. Žiaci sú rozdelení do piatich oddelení,  5 vychovávateliek pracuje na 

neúplný  úväzok  (v priemere 77%), tri z nich si dopĺňajú úväzky vyučovaním výchovných 

predmetov na I. stupni základnej školy. Prepočítaný počet vychovávateliek je 3,87.  

Rozpočet na osobné náklady vo výške 51 700 €  do 30.6.2017  bol vyčerpaný vo výške 

19 978,13 €,  z toho 14 612,34 € na mzdy a 5 365,79 € na odvody. Vyčerpané FP tvoria 39% 

schváleného rozpočtu na rok 2017. Na prevádzku ŠKD sme čerpali 3 754,47  €, na 

nemocenské náhrady 161,24 €.  Z celkového rozpočtu FP na prevádzku vo výške 7 000 € sme 

vyčerpali 54 % nasledovne: na úhradu elektrickej energie   640,67 €,  tepelnej energie 

1 752,13 €, na vodné a stočné 588,07 €. Ostatné  výdavky na stravovanie zamestnancov ŠKD 

212,04 €, tvorba sociálneho fondu 174,05 € a odvoz komunálneho odpadu 387,51  €.  

 

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 žiaci a zamestnanci a malý počet študentov a zamestnancov 

Gymnázia P.J.Šafárika  v Rožňave. Z dôvodu, že viac ako 50% našich žiakov je v hmotnej 

núdzi  poskytuje ÚPSVaR v Rožňave príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom, 

teda na stravu všetkým žiakom, na I. stupni platia žiaci na 1 obed 0,05 € a  na II. stupni 0,10 € 

na jeden obed. Réžia v 1.polroku  bola vo výške 9 489,95 €. Rozpočet na osobné náklady pre 

zamestnancov ŠJ je vo výške 43 546 € sme čerpali spolu vo výške 18 154,79 €, z toho 



13 317,73 € na mzdy, 4 837,06 € na odvody.  Tieto FP tvoria 42% celkového rozpočtu 

osobných nákladov na rok 2017. 

Rozpočet na prevádzku na rok 2017 je vo výške 17 646 € z réžie školy. Na prevádzku 

ŠJ sme čerpali v 1. polroku spolu 6 863,41 €, tieto FP tvoria 39% z celkového rozpočtu. FP na 

prevádzku   boli čerpané nasledovne: na cestovné náhrady 9 €, na elektrickú energiu 1 521,54 

€, na tepelnú energiu  942,25 €, na plyn 264 €,  na vodné a stočné 829,95 €, na služobný 

mobil 120,25  €, nákup  kancelárskeho nábytku 78,50 €, na čistiace a hygienické prostriedky 

698,24 €, vybavenie kuchyne 7,80 €, na údržbu a opravu kuchynských strojov – elektrického 

kotla a vzduchotechniky 475,90 €, čistenie lapača tukov 660 €, na školenie vedúcej ŠJ 38 €, 

na stravovanie zamestnancov ŠJ 662,62 € a tvorbu SF 167,85 €, na odvoz a zneškodnenie 

tuhého  komunálneho odpadu 387,51 €. 

Finančné prostriedky poskytnuté našej škole sme použili 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 žiaci 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 využívame aj 

pomoc pedagogických asistentov. 

Návrh opatrení: 

 Do výchovno-vzdelávacieho procesu výraznejšie zapojiť nové metódy, informačné a 

komunikačné technológie. Aktívne budovať školskú knižnicu ako informačné, komunikačné a 

kultúrne centrum školy. Modernizovať a estetizovať interiér, zlepšovať materiálno-technické 

vybavenie školy. Modernizovať ihrisko a chodníky pred areálom MŠ. Rekonštruovať 

telocvičňu a vybudovať polytechnickú učebňu.  

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Čitateľský a pravopisný krúžok 14 1 Mgr. Renáta Ragányová 

Doučovací krúžok2 12 1 Brigita Farkašová 

Doučovací krúžok1 16 1 Mgr. Emese Üvegesová 

Doučovací krúžok 13 1 Mgr. Edita Juhászová 

Futbalový krúžok 20 1 Bernáth Mikuláš 

Konverzácia v ANJ 10 1 Mgr. Zita Böszörményiová 

Kreatívne čítanie 17 1 Mgr. Szilvia Boczko 

Kreatívny ostrov 19 1 Mgr. Alexander Pataky 

Krúžok anglického jazyka 15 1 Bc. Anikó Murová 

Krúžok dramatických hier 12 1 Mgr. Sabína Fazekasová 



Krúžok informatiky 15 1 PaedDr. Klaudia Géreczová 

Krúžok maď. jaz. a literatúry 13 1 Mgr. Lucia Tóth 

Krúžok maďarského jazyka 12 1 Mgr. Ákos Tamás 

Strelecký krúžok 14 1 Bc. Gabriel Landori 

Športový krúžok3 16 1 Mgr. Jana Kovácsová 

Športový krúžok D 34 1 Mgr. Ernest Krištóf 

Športový krúžok CH 17 1 MA. Csaba Mátyus 

Tanečný krúžok 16 1 PaedDr. Nikola Gálová 

Výtvarný krúžok 13 1 Mgr. Réka Kováčová 

Zábavná angličtina 17 1 Mgr. Andrea Beczeová  

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

 Skvalitnili sme webovú stránku školy. Priebežne 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 žiakmi. Triedni učitelia sa 

snažili pripraviť aktivity jednotlivých tried s rodičmi.  

 

Poradenské a iné služby rodičom 

 Výchovný poradca spolupracoval s rodičmi individuálne začlenených žiakov s cieľom 

pomôcť pri zvládaní každodenných problémov žiakov. Pripravoval pre rodičov žiakov 

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 

žiakov v súčinnosti so zákonnými zástupcami. 

Rada rodičov 

Spolupracovali sme: 

- pri výchove a vzdelaní žiakov s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na nich, 

založené na princípoch humanizmu, 

- pri technickom a materiálnom vybavení školy, 

- pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní mimoškolských aktivít, 

školských výletov, exkurzií. 

 

Rada školy 

Spolupracovali sme: 

- pri riešení námetov, názorov, pripomienok a požiadaviek rodičov, týkajúcich sa 

výchovy a vzdelávania detí v škole a školskom zariadení pri vzájomnom rešpektovaní sa s 

vedomím spoločenskej zodpovednosti za výchovu žiaka - 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 žiakov so špeciálnymi výchovno - 

vzdelávacími potrebami, 

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

 

Spolupráca s Mestom Rožňava: 

- pri údržbe areálu školy, zariadení a budovy školy, 

- pri rekonštrukcii základnej školy a materskej školy, 

- pri poskytovaní kultúrneho programu z príležitosti Dni mesta, 

- návšteva rôznych aktivít a podujatí organizovaných mestom. 

 

Spolupráca s okolitými obcami: 

- zlepšenie školskej dochádzky žiakov, 

- kontaktovanie rodičov, 

- pri zápise žiakov do 1. ročníka.  

 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Zuzana Hamelliová 

V Rožňave, 28. augusta 2017 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. augusta 2017 

 


