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Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtaššáka 
Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča 

Organizačné zložky podľa zriaďovacej listiny vydanej Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom v 

Spišskom Podhradí dňa 31. decembra 2009: 

1. Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna – ŠMŠJVI 

2. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna – 

ZŠŽSPJVI 

3. Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím Jána Vojtaššáka internátna –

ZŠŽTPJVI 

4. Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jána Vojtaššáka 

internátna – ZŠŽNKSJVI 

5. Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna – ZŠŽAJVI 

6. Špeciálna základná škola Jána Vojtaššáka internátna – ŠZŠJVI 

7. Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna - PŠJVI 

 

Organizačné súčasti spojenej školy: 

1.  Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva – CŠPP 

2.  Školský klub detí – ŠKD 

3.  Školský internát – ŠI 

4.  Výdajná školská jedáleň – VŠJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa 

 

§ 2 písm. a)  – základné identifikačné údaje o škole 

 

1. názov školy:                Spojená  škola Jána Vojtaššáka internátna  

 

2. adresa školy:              Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča 

 

3. telefónne a faxové čísla školy: 053 / 451 23 34     

                                                 053 / 451 44 04 

 

4. internet. a web. Adresa školy:        skola@sssijvle.edu.sk     www.sssijvle.edu.sk 

 

5. údaje o zriaďovateľovi školy:        Rímskokatolícka cirkev 

                                                  Biskupstvo v Spišskom Podhradí 

                                                  Spišská Kapitula 9 

                                                  053 04  Spišské Podhradie 

 

6. mená a funkcie vedúcich  zamestnancov  školy:    

                                                            PaedDr. Marta Dvoráková -  riaditeľka školy 

                                                            PaedDr. Miloš Jozefčák  -  zástupca   riaditeľa   školy  pre  

                                                            teoretické vyučovanie a poradenskú činnosť 

                                                            Ing. Jana Maciaková – zástupca riaditeľa školy pre  

                                                            výchovnú a mimoškolskú činnosť 

                                                             

7. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:   

    na posudzovanie závažných otázok rozvoja a činnosti školy sú zriadené poradné orgány: 

-  rada školy (RŠ), ktorá sa v činnosti riadi svojim štatútom, zasadala v školskom roku 2010/2011      

   celkom 4x podľa plánu práce. 

- pedagogická rada (PR), ktorú tvoria všetci pedagogickí zamestnanci zasadala  v priebehu šk.   

  roka  2010/2011  podľa plánu  a podľa aktuálnej potreby  pri prerokúvaní, navrhovaní a  

  schvaľovaní predkladaných návrhov a riešení pedagogických problémov. PR sa schádzala  aj  

  mimoriadne pri prerokúvaní žiadosti o zaradenie nových žiakov do jednotlivých zložiek  

  spojenej  školy. O všetkých zasadnutiach  PR sa vedie zápisnica. 

- gremiálna rada ( grémium) – poradný orgán riaditeľa školy, rieši operatívne, technické  

  a organizačné otázky, zabezpečujúce chod školy. Schádza sa 1x mesačne a podľa potreby 

- metodické útvary – predmetové komisie (PK)  a metodické združenia (MZ) , ktoré sa riadia  

  vlastným rokovacím poriadkom a plnia metodickú, riadiacu, vzdelávaciu a kontrolnú funkciu.    

  V šk. roku 2010/2011 doplnili  svoju  činnosti  zorganizovaním celoškolského metodického   

  dňa, ktorý sa konal  24. 01. 2011. Správa o činnosti MZ a PK je prílohou tohto dokumentu. 

 

  Pri spojenej škole pracuje aj poradný orgán Rada rodičov, ktorá spolupracuje s vedením školy  

  a pedagogickými zamestnancami.                       

 

 

 

písm. b) – údaje o počte žiakov jednotlivých zložkách školy a  údaje o počte detí v školskom 

zariadení 

mailto:skola@sssijvle.edu.sk
http://www.sssijvle.edu.sk/


 

Údaje v jednotlivých zložkách školy k 31.6. 2011 

počet detí a žiakov celkom:                                                                                                         162 

Špeciálna materská  škola Jána Vojtaššáka internátna:                                                                19 

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna:                    29 

Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím Jána Vojtaššáka internátna:                         15 

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jána Vojtaššáka 

internátna:                                                                                                                                     11 

Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna:                                            13 

Špeciálna základná škola Jána Vojtaššáka internátna:                                                                 66 

Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna                                                                      

Školský klub detí:                                                                                                                         11 

Školský internát ako súčasť ZŠI pre žiakov so SP:                                                                      54  

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva- počet evidovaných klientov:                         332 

 

 

písm. c) – údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí 

na štúdium na stredných školách 

 

V šk. roku 2010 /2011 ukončilo vzdelávanie v spojenej škole celkom 9 žiakov. Z toho základnú 

školu ukončilo 8 žiakov a jedna žiačka ukončila vzdelávanie v praktickej škole. 

Prijímacích pohovorov na stredné školy sa  zúčastnili 2 žiaci,  vyhoveli požiadavkám a pokračujú 

v štúdiu: 1  na SOŠ pre sluchovo  postihnutých internátnej v Prešove, odbor mechanik strojných 

zariadení a 1 žiačka na Strednej pedagogickej škole v Levoči odbor sociálno-výchovný 

pracovník a 1 žiak odišiel s rodinou do zahraničia. Špeciálnu základnú školu ukončili 5 žiaci, 4 

pokračujú vo vzdelávaní v Praktickej škole Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči a 1 žiak 

pokračuje v vzdelávaní na OU pre zrakovo postihnutú mládež v Levoči odbor čalúnenie nábytku.  

Údaje o počtoch končiacich žiakov, počtoch prijímacích pohovorov, úspešnosti  a následnom 

prijatí  na stredné školy  sú v  tabuľke č. 1. 
 

Tab. č. 1.:  Prehľad  o rozmiestnení žiakov na stredné školy 
 

Zložka SŠJVI v LE 

      Počet 

končiacich 

žiakov 

Stredné školy - počet uchádzačov/ počet prijatých 
        Praktiká 

      škola 
SOŠ SOUsM SOU 

 

    OU 

 

Pracov. 

pomer/iné 

            ZŠNKSJVI         
           ZŠSPJVI 3  2    1 
          ŠZŠJVI        5         4    1  
           ZŠŽAJVI        
          PŠJVI 1      1 

 

 

písm.d) – údaje o počte prijatých  žiakov do prvého ročníka strednej  školy; údaje   

    o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 

netýka sa nás 

                                     

 

písm. e) – údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa  

        vzdelania 



 

V školskom roku 2010/2011 boli žiaci prípravného a prvého ročníka základných škôl, žiaci ŠZŠ 

variant  C a žiaci Praktickej školy hodnotení slovne, vzhľadom na charakter školy, druhy 

a stupne ich zdravotného znevýhodnenia. V druhom až deviatom ročníku ZŠ pre žiakov so 

sluchovým postihnutím, ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, ZŠ pre žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou a ŠZŠ variant A boli žiaci hodnotení známkou. 

V organizačnej zložke Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna deti, ktoré 

absolvovali  predškolskú prípravu v  šk. roku 2010/2011, dostali  doklad o získanom stupni 

vzdelania – Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 

Celkový prospech žiakov na škole je pre prehľadnosť spracovaný v tabuľke č. 2 

                                  
Tab. č. 2.:  Prehľad  prospechu                                        

 

Zložka SŠŠIJV v LE 

 

Ročník 

 

Počet 

žiakov 

Celkový prospech  

Neklasifikovaní  

prospeli 

 

neprospeli 

 

ZŠ pre žiakov so SP 

Prípr.- 4. roč 13 13 0 0 
5. – 9. roč 19 18 0 0 

spolu 32 32 0 0 
 

ZŠ pre žiakov so TP 

Prípr.- 4. roč 8 8 0 0 
5. – 9. roč 4 2 2 0 

spolu 12 10 2 0 
 

ZŠ pre žiakov s   

          NKS 

Prípr.- 4. roč 11 3 8 0 
5. – 9. roč 4 4 0 0 

spolu 15 7 8 0 
 

ZŠ pre žiakov s 

autizmom 

Prípr.- 4. roč 4 4 0 0 
5. – 9. roč 6 6 0 0 

spolu 10 10 0 0 
 

Špeciálna základná 

škola 

Prípr.- 4. roč 47 40 2 5 
5. – 9. roč 26 23 1 2 

spolu 73 63 3 7 
 

Praktická škola  

1. roč. 8 8 0 0 
2. roč. 1 1 0 0 
3.roč. 1 1 0 0 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky dlhodobo ovplyvňuje vysoký počet vymeškaných hodín a 

nepravidelná a nedostatočná príprava na vyučovanie najmä u žiakov zo sociálne slabého 

prostredia, kde zlyháva rodičovská výchova.  

Problémy a nedostatky v správaní a rovnako  v prospechu boli operatívne  riešené v spolupráci 

triedny učiteľ – výchovný poradca – rodič a podľa potreby  aj vedenie školy.  Dochádzku sme 

riešili systematicky a priebežne v spolupráci s príslušným  OcÚ, ÚPSVaR a v 2 prípadoch 

v spolupráci s oddelením Sociálno – právna ochrana dieťaťa a sociálna kuratela. 

Pozitívne možno hodnotiť individuálnu prácu špeciálnych pedagógov a vychovávateľov 

s talentovanými žiakmi, samozrejme pri  zohľadnení  druhu a stupňa postihnutia, vďaka ktorej  sa 

títo žiaci realizujú a učia sa aj napriek hendikepu aktívne žiť a spojenú školu už tradične 

reprezentujú v rôznych    športových a vedomostných súťažiach a olympiádach ( viď písm. i – 

údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ) 

 

písm. f) – zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

    zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 



1. Špeciálna materská škola   

2. Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím 

3. Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím 

4. Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

5. Základná škola pre žiakov s autizmom   

6. Špeciálna základná škola – variant A,B,C                                              

7. Praktická škola                                                                  

Okrem toho sme v školskom roku 2009/2010 poskytovali deťom a žiakom aj služby v 

organizačných súčastiach spojenej školy: 

1.Školský internát 

2.Školský klub detí 

3. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v školskom roku 2010/2011 okrem poskytovania 

diagnostiky a terapie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  zabezpečovalo 

tiež komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť o integrované deti a žiakov v systéme 

bežného školstva a naďalej intenzívne pracovalo v poradenstve, poskytuje pomoc a metodické 

usmernenie pri profesijnej orientácii žiakov so sluchovým, telesným, mentálnym,  viacnásobným 

postihnutím  a  žiakov s autizmom a narušenou komunikačnou schopnosťou. Podrobná správa je 

prílohou tohto dokumentu. 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov tvorí  samostatnú prílohu Učebné plány. 

 

 

písm. g) – údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

     zamestnancov školy 

 

Špecifický charakter školy kladie vysoké požiadavky na  kvalifikovanosť a pedagogickú 

i odbornú pripravenosť jej zamestnancov.  V závere školského  roku 2010 / 2011 sme dosiahli 

u pedagogických pracovníkov 100%-nú kvalifikovanosť. 

Stav k 30. 6. 2011: 

- počet pedagogických zamestnancov spolu: 45 (  +4 MD) 

  z toho – učiteľov:                     32  +  5 asistenti                                   

             - vychovávateľov:           8   

             - pomocná výchova         4 

-počet odborných zamestnancov  4 
Tab. č. 4.:  Prehľad  kvalifikačných predpokladov pedagógov v školskom  roku 2009  / 2010  

 

kvalifikačné predpoklady 

 

počet pedagógov 

 

 

vyjadrenie v % 

 

vzdelanie 
stredoškolské pedagogické -  

stredné špeciálno pedagogické 4 8,9 

vysokoškolské pedagogické–I.st 5 11,1 

vysokoškolské pedagogické–II.st - 4,3 

vysokoškolské špec pedagog.I.st - 6,4 

vysokoškolské špec pedagogické 35 77,8 

vysokoškolské špec pedag.III.st   1  

 
prax 

< 5 rokov 10 22,2 

5 – 20 rokov 21 46,7 

>20 rokov 14 31,1 

 

písm. h) – údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Aj v školskom roku 2010/2011 sa pedagogickí pracovníci naďalej vzdelávali   



- inštitucionálnou formou:        1 zamestnanec vysokoškolské II. Stupeň  

                                                        1 zamestnanec vysokoškolské I. stupeň  (Bc). 

      - neinštitucionálna forma:        4 zamestnanci ukončili akreditované vzdelávanie v rámci  

                                                           projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu 

      -funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie  - 3 zamestnanci 

Práca metodických orgánov (MZ) a predmetových  komisií (PK)  bola  v školskom roku 

2010/2011 organizovaná  podľa jednotlivých organizačných zložiek školy nasledovne:  

                                                              MZ  a PK  pre ŠMŠ, PŠ 

                                                              MZ  pre  ZŠ pre žiakov so SP 

                                                              MZ  pre  ŠZŠ 

                                                              PK   pre  ZŠ pre žiakov so SP 

                                                              PK   pre  ŠZŠ 

Činnosť metodických orgánov a predmetových komisií bola pravidelná a vedená dlhoročnými 

skúsenými pedagógmi podľa schváleného celoročného plánu práce PK  a MZ v súčinnosti 

s potrebami a aktuálnymi otázkami edukačného procesu. Hodnotiace správy za jednotlivé MZ/PZ 

je spracované osobitne  v prílohe č.1. 

 

 

písm. ch) – údaje o plnení úloh v pastoračnej a duchovnej oblasti 

 

Spojená  škola Jána Vojtaššáka internátna je cirkevná škola, ktorá pomáha rodičom pri plnení 

výchovnej úlohy, zabezpečuje náboženskú,  mravnú výchovu, formuje deti a žiakov a vedie  ich 

k životu  podľa svedomia. Náboženská výchova je utváraná pre dobro dieťaťa, jej cieľom je 

uznávanie hodnôt, základná sloboda, samostatné rozhodovanie človeka. Predmet náboženská 

výchova je výchovno-vzdelávacím predmetom, na ktorom je nevyhnutné osvojiť si vedomosti a 

skúsenosti, ktoré majú neodmysliteľný vplyv na vytváranie základného náboženského postoja 

a uvádzanie praxe v podobe kresťanského životného štýlu. Predmet katolícke náboženstvo  

(KNB) sa vyučuje podľa učebných osnov Rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva 

pre  1. – 4. ročník, 5. – 9. ročník základných škôl zriadených katolíckou cirkvou a pre 1. a 2. 

ročník gymnázií, SO, SOU, pričom v 1.a 5. ročníku sa vyučovalo KNB v duchu novej školskej 

reformy.  Náboženská výchova napomáha poznaniu viery, vychováva k účasti na liturgii, vedie 

k cieľu vieru žiť. 

Za pastoračnú a duchovnú oblasť v šk. roku 2010/2011 zodpovedal, z poverenia zriaďovateľa 

školy, vdp. Vladimír Bolibruch, kaplán vo farnosti Levoča. Vyučovanie KNB zabezpečovali  aj 

interní učitelia Mgr. Mária Fecková, sr. Mgr. Jana Dlugošová a Mgr. Jana Antalová.  

Začiatok aj koniec  školského roka 2010/2011 žiaci, pedagógovia aj ostatní zamestnanci školy  

oslávili, ako každoročne,  účasťou na  svätej omši vo farskom kostole. Žiaci, ktorí pristupujú 

k sviatosti zmierenia, robili tak počas celého školského roka pod vedením katechétov vždy 

v týždni pred prvým piatkom a následne pristupovali  k svätému prijímaniu. 

Žiaci i zamestnanci školy sa  zúčastňovali svätých omší v  prikázané sviatky vždy spoločne vo 

farskom kostole. 

Všetci zamestnanci školy sa dva krát ročne a to  v termíne 17.9.2010  a 26.4.2011  zišli na 

jednodňových duchovných obnovách, ktoré boli konané konaných na Mariánskej hore v Levoči 

(17.9.2010, počet zúčastnených 26 pedagógov, spolu so žiakmi a  26. 04.2011, počet 

zúčastnených 54 zamestnancov).    

Veľkonočné sviatky predchádzala príprava najmä počas vyučovania náboženstva dňa 14.4. 2011, 

ďalej  spoločná sv. spoveď žiakov a zamestnancov školy. 

K prvému sv. prijímaniu v školskom roku 2010/2011 k prvému svätému prijímaniu pristúpili 

traja žiaci, k sviatosti birmovania taktiež traja žiaci. 



Záver školského roka 2010/11 patril poďakovaniu Bohu za prijaté milosti a to vo sv. omši, ktorú 

celebroval vdp. F. Dlugoš – dekan farnosti za účasti žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov 

našej školy. 

Cieľom v duchovnej a náboženskej oblasti bolo tiež povzbudzovať vo viere, vyžadovať 

kresťanskú morálku a konať verejné dobro. Podrobná hodnotiaca správa je v prílohe č. 1 

   

písm. i) – údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

Našou snahou aj v  školskom roku 2009/ 2010 bolo zviditeľniť sa aj v rámci sociálnej integrácie 

vo viacerých oblastiach spoločenského života, pretože naše deti majú záujem žiť ako zdravá 

populácia a na nás pedagógoch je, aby sme im v to v čo najväčšej možnej miere umožnili Preto 

sme sa usilovali   intaktnej verejnosti a  rovesníkom našich žiakov poskytovať príležitosti na 

poznanie vlastností postihnutých detí a vytvárať pozitívny vzťah v rovesníckych vzťahoch a  

aktívne sme sa zapojili do rôznych  podujatí a projektov: 

1. STARČEKOVIA NAŠI MILÍ, PRAJEME VÁM VEĽA ZDRAVIA A SILY... 

Jednou z našich najmilších kultúrnych akcií, ktoré sa stali už tradíciou, boli aj  v tomto školskom  

roku  posedenia so staršími občanmi v DOS, ktoré sa uskutočnili v rámci „Mesiaca úcty k 

starším” a  „Vianoc“. Na týchto stretnutiach sa schádzajú dve generácie - najstaršia a najmladšia. 

Deti zo škôlky si pre ujov a tety pripravili milé prekvapenie  vo forme kultúrneho programu a pri 

príležitosti Vianoc aj malé darčeky. 

2. TVORIVÉ AKTIVITY 

Naši žiaci sa opakovane  dokazujú   svojou  šikovnosť,  tvorivosť a radosť z práce s rôznym 

materiálom. V tomto školskom roku pripravili spolu so svojimi pedagógmi celkom 4x tvorivé 

ateliéry, ktoré boli tematicky zamerané na „Čarovná jeseň“, Vianoce“, „Veľká noc „  a v závere 

školského roku prezentačný program „Ukáž, čo dokážeš“ . Tvorivé ateliéry boli cielene 

realizované so zámerom  umožniť žiakom prezentovať sa  dovonku. Svojimi prácami urobili 

radosť nielen rodičom,  rodinným príslušníkom ale aj sponzorom a návštevníkom školy.  

3. SVATÝ MIKULÁŠ 

Svätý Mikuláš prišiel tento rok do našej školy 6.12.2009. Priviedol si so sebou aj anjelskú 

družinu. Anjeli učili našich žiakov pesničky- „ukazovačky“. Mikuláš rozdával darčeky 

spravodlivo. V niektorých balíčkoch sa našli aj zemiaky a šupy. Všetky deti  však museli sľúbiť, 

že celý rok budú také dobré, aby na budúci rok dostali iba samé sladkosti. Slávnosť zakončili 

žiaci, učitelia, speváci i Mikuláš koledami. Aktivita bola realizovaná v spolupráci so študentmi 

strednej pedagogickej školy.  

4. VIANOČNÝ PROGRAM 

Dňa 22.12.2009 sa v aule našej školy uskutočnil program pre rodičov, sponzorov, pedagógov a 

žiakov a deti našej školy, ktorý sa niesol v duchu Vianoc. V ňom sa predstavili a predviedli žiaci 

spolu so svojimi učiteľmi a vychovávateľmi. Pripomenuli sme si narodenie Krista, rôzne zvyky, 

tradície a zaželali sme si milostiplné a požehnané sviatky v kruhu svojich najbližších.loštátna 

5. CELOŠTÁTNA VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV 

Účasť žiakov spojenej školy na rôznych vedomostných súťažiach je pravidelná a každoročná. 

V 13. ročníku Celoštátnej a medzinárodnej vedomostnej súťaže sluchovo postihnutých žiakov 

v jazykových spôsobilostiach a v matematike, ktorá sa konala v Bratislave bol úspešným 

Vladimír Šefčík, ktorý sa v matematike umiestnil na druhom mieste,  Katarína Lešková na 

treťom mieste a v jazykových  zručnostiach  Vladimír Šefčík na druhom mieste.  

 

 

6. CELOSLOVENSKÁ CHEMICKO-PRÍRODOVEDNÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV SO 

SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM  



V Chemicko-prírodopisnej olympiáde sluchovo postihnutých žiakov na Slovensku sa Katarína 

Lešková umiestnila na prvom mieste.   

7. ŠTÚROVČEK- CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY 

Účasť našich žiakov v tejto súťaži dokazuje, že im nie je cudzí ani umelecký prednes. A nielen 

to, dokážu každoročne obhájiť svoje  zručnosti. V tomto školskom roku sa umiestnil Filip Alexai 

na prvom mieste a Janka Bagárová a Vladimír Ševčík na treťom mieste. 

8.VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 

V tomto školskom roku sa naše deti a žiaci zapojili do  viacerých výtvarných súťaží. „Biblia 

očami detí“, Čo s prebytočnými potravinami“, „Festival záujmovo umeleckej činnosti detí 

a mládeže so sluchovým postihnutím“. Vo všetkých získali vysoké umiestnenia a ocenia poroty. 

Medzi najúspešnejších patria: Bangová Andrea, Bikárová Žaneta, Čonka Patrik, Gabčová 

Margaréta, Holub Richard a  Oravec Dávid. 

9. ROČNÍK ZUČ 

19. ročník festivalu ZUČ SP 2011 sa konal  v Bratislave. Naša škola sa reprezentovala, okrem 

spomenutej  výtvarnej  kategórie aj v týchto kategóriách: Moderný tanec - 1. miesto a hlavná 

cena za tanec  ABBA,  2. miesto za Tanec lásky  a 2. miesto za dramatizáciu Stonožka.–  

Program pre účastníkov bol bohatý, veľmi pestrý a zaujímavý. Všetci s nadšením vnímali nielen 

súťažné časti dní, ale aj nádherný benefičný koncert „ Počuť srdcom. 

10.ŠPORTOVÉ AKTIVITY: 

 Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú zúčastnili  športových hier sluchovo postihnutých žiakov. 

V školskom roku 2010/2011 to boli. 

a) Zimné športové hry v Kremnici, kde obsadila Slávka Brezinová 1. miesto v bežeckom 

lyžovaní, Dárius Krempaský 2. miesto v zjazdovom lyžovaní a Klaudia Illéšová 3. miesto 

v bežeckom lyžovaní.  

b) Celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov v Bratislave, kde bolo umiestnenie 

nasledovné:  1. miesto - štafeta 4 x 100 m chlapci 

                                 2. miesto - štafeta 4 x 100 m dievčatá 

                                 3. miesto – atletika 

                                 4. miesto – futsal 

            V celkovom poradí škôl sme získali 3. miesto.  
11. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR- DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

4.mája 2010 na deň sv. Floriána  sme prijali pozvanie levočských hasičov a v čase 

popoludňajších aktivít žiaci internátu a školského klubu v doprovode svojich vychovávateľov 

pozdravili hasičov s príležitosti ich sviatku. Videli  najnovšiu hasičskú techniku v akcii 

a dozvedeli  sa o možnostiach záchranného systému.. 

12. SEDMOKRÁSKA – Z iniciatívy našich špeciálnych pedagógov vznikol nápad realizovať sa 

aj v oblasti školského časopisu. Výsledkom bola príprava a následne, pri príležitosti záverečného 

programu  aj uvedenie do života  prvého čísla  časopisu Sedmokráska. Časopis plný textov, 

obrázkov, hlavolamov a vymaľovaniek si naše  deti a žiaci odniesli  na prázdniny. Na uvedenie 

časopisu sa prišla pozrieť aj televízia Markíza, prostredníctvom ktorej sa naša škola spropagovala 

aj v širokej verejnosti  

 

. 

písm. j) – údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená 

 

1. HANDIKEPOVANÉ A ZDRAVÉ DETI TVORIA SPOLU – projekt podporený nadáciou 

SPP v šk. roku 2009/2010 ako pokračovanie projektu Dream´s & Team´s naďalej pokračoval 

neformálnou spoluprácou na rôznych aktivitách vďaka záujmu žiakov a študentov. Študenti 

Cirkevného gymnázia sv. F. Assiského navštevovali našich žiakov najmä v popoludňajších 

hodinách pri športových aktivitách, stretávali sa pri príležitosti slávenia cirkevných sviatkov, na 



Deň detí odohrali priateľské futbalové a basketbalové turnaje a spolupracovali aj na aktivitách 

v rámci zvyšovania gastronomických zručností žiakov Praktickej školy. 

 2. NÁRODNÝ PROJEKT – v  júni 2009 sme boli vybraní  do Národného projektu, 

realizovaného Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) v Bratislave v rámci OP 

Vzdelávanie  „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ – 3 učitelia a  do 

projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách – 1 pedagóg, učiteľ 

v Praktickej škole J.Vojtaššáka. projekt v školskom roku 2010/2011 úspešne ukončili a svojim 

kolegom odprezentovali získané kompetencie na otvorenej hodine dňa 24. 01. 2011. 

3. DETI DUNAJA – Už dlhoročne spolupracujeme s OZ Deti Dunaja. V šk. roku 2010/2011 

sme získali finančné prostriedky na projekt „Ukáž čo dokážeš“, ktorý bol zameraný na 

sebarealizáciu a prezentáciu zdravotne  znevýhodnených detí a žiakov na verejnosti. Jeho 

zámerom bolo poskytnúť žiakom nové skúsenosti a zážitky a učiť ich  pracovať dlhodobo, 

plánovito a v tíme. Projekt bol veľmi úspešný a deti jeho výsledky prezentovali niekoľkokrát. 

3. POČUŤ SRDCOM 2011 – Benefičný koncert, nad ktorým prevzala záštitu prvá dáma SR 

Silvia Gašparovičová sa konal v piatok 7. apríla. Bol to už 13. ročník podujatia, ktoré organizuje 

nadácia Vlada Kulíška. Deti na týchto koncertoch nachádzajú možnosť svojej integrácie do 

bežného života počujúcich, pretože majú príležitosť účinkovať popri profesionálnych umelcoch.  

Naši žiaci sa predstavili hneď niekoľkými číslami: mladší žiaci predviedli tanček Stonožka, starší 

žiaci hudobno-dramatické číslo Tanec lásky  a ABBA. 

4. PROJEKTY V SPOLUPRÁCI s ÚPSVaR. – Zamestnanie znevýhodnených uchádzačov 

o prácu, v rámci ktorého sme dali príležitosť dvom mladým ľuďom so sluchovým postihnutím 

pracovať vo výchovnom procese. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako veľmi pozitívne a motivačné 

najmä pre žiakov vyšších ročníkov. Jednak mali možnosť denne komunikovať so starším, 

rovnako zdravotne znevýhodneným „kamarátom“ a jednak mali pozitívny vzor v štúdiu, aby 

dosiali rovnako úspešné uplatnenie v živote. Druhý projekt bol Absolventská prax, v rámci ktorej 

u nás pracovali 2 absolventky, bývalé žiačky našej školy. Svojou prácou významne prispeli  

k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu, nakoľko pomáhali pedagogickým zamestnancom 

hlavne v triedach pre telesne postihnutých a v triede s autistickými deťmi.  

5. UNICLOSED – zareagovali sme na ponuku zahraničnej organizácie a prihlásili sme sa do 

výberového konania na získanie 3 invalidných vozíkov pre potreby detí a žiakov v spojenej 

škole. Výsledky zatiaľ nie sú známe. 

6. PROJEKT ÚRADU VLÁDY SR – V apríli 2011 sme pripravili, v rámci  výzvy LP/2011/01 

Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, projekt „Cez učiteľov k zvyšovaniu tolerancie“. 

Projekt je v procese posudzovania. 

7. S TEBOU o TEBE -  opakovane sme využili príležitosť a prihlásili sme sa do projektu na 

získanie hygienických potrieb pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

  

Vedenie spojenej školy personálne aj organizačne zabezpečuje podmienky pre tvorbu a prípravu 

projektov v rámci   miestnej ,  regionálnej, celoštátnej aj nadnárodnej   úrovne. Odráža sa to 

napríklad  aj kvalite  vybavenosti   našej školy. Už od r. 2002 patríme medzi školy podporované 

projektom Infovek, vďaka sponzorskému daru spoločnosti Deutsche Telecom G a nadácii SPP 

sme PC techniku rozšírili aj do tried pre  individuálnu logopedickú starostlivosť a pre deti 

a žiakov s viacnásobným postihnutím (dotyková obrazovka). V školskom roku 2009/2010 sme 

pokračovali v  modernizácii vyučovacieho procesu a v troch učebniach sme  inštalovali 

interaktívne tabule ( eBeam systém). V aule školy sme v rámci projektu Infovek inštalovali 

interaktívnu tabuľu Prometheam ActivBoard a ďalšie  vybavenie, ktoré uľahčí deťom a žiakom  

audiovizuálne vnímanie predovšetkým počas voľno-časových a kultúrno - spoločenských 

školských aktivít.  



 Všetky naše školské a mimoškolské aktivity boli aj v  školskom roku 2010 / 2011 silne 

podmienené charakterom školy, možnosťami a schopnosťami detí a žiakov, ktorých výchovu 

a vzdelávanie  zabezpečujeme.  

 

písm. k) – údaje o výsledkoch  inšpekčnej činnosti vykonanej  Štátnou školskou inšpekciou 

                v škole 

V školskom roku 2010 / 2011 nebola  v  SŠŠIJV v Levoči konaná   inšpekcia.  

 

písm. l) – údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy        

    

Po pokračujúcej postupnej oprave a údržbe školských a internátnych priestorov , ktorá bola 

vykonaná v termíne letných prázdnin júl – august 2010 bol stav v priestorovom zabezpečení 

nasledovný: počet tried spolu:              23, z toho:              

ŠMŠ                                                         2 

ZŠŽSP                                                     4 

ŠZŠ                                                        14 

PŠ                                                            1 

triedy  pre žiakov s autizmom                3 

počet tried v školskom klube:                1 

počet odborných učební a herní:            8 

kapacita internátu celkovo:                   55miest 

počet výchovných skupín v internáte:    5 

Škola nemá vlastnú telocvičňu. 

 

Materiálno – technické podmienky školy 

Škola je vybavená základnými prostriedkami a pomôckami, ktoré sa permanentne využívajú a 

udržiavajú. Didaktickú techniku každoročne dopĺňame. V škole sú  2 počítačové učebne, 

v ktorých  je spolu 12 počítačov s pripojením na internet, jedna počítačová učebňa slúži pre 

potreby individuálnej logopedickej starostlivosti a 1 špeciálna zostava PC s dotykovou 

obrazovkou je k dispozícii pre prácu detí s ťažkým telesným postihnutím. V dvoch triedach 

základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím a v aule spojenej školy  sú inštalované 

interaktívne tabule. V materskej škole a v triede pre žiakov s telesným postihnutím deti pracujú 

na PC s dotykovou obrazovkou. Pedagogickí pracovníci našej školy majú vlastnú PC pracovňu 

s 2 PC s pripojením na internet a kopírkou. Pre potreby vzdelávacieho procesu sú k dispozícii 4 

prenosné PC s nainštalovanými výukovými programami. Pre kvalitné a bezporuchové 

vzdelávanie prostredníctvom PC techniky škola od r. 2009 zamestnáva na čiastočný úväzok 

pracovníka - PC-technika, ktorý je učiteľom k dispozícii v dopoludňajšom výchovno – 

vzdelávacom procese. Školské PC učebne s prístupom na internet sú  prístupné pre všetkých 

pracovníkov školy a v popoludňajších hodinách aj pre ich rodinných príslušníkov. 

V škole pracujeme s ASC agendou. 

V procese vyučovania podľa potreby pedagógovia využívajú rádia s CD prehrávačmi, ktoré sú 

v každej triede, TV prijímač, umiestnený v aule školy a školské didaktické prostriedky a hračky 

v špeciálnych učebniach. Pre hudobno - pohybové aktivity máme zariadenú rytmicko – 

pohybovú učebňu. 

V škole je zriadená žiacka a učiteľská knižnica, ktorá sa podľa aktuálnych finančných príležitostí 

(  sponzori, projekty ) a možností dopĺňa a  je  využívaná tak  žiakmi ako aj učiteľmi 

a vychovávateľmi. 

Pre účely práce metodických útvarov a ostatných poradných orgánov slúžia 4 prenosné počítače 

a farebná tlačiareň 

 



                                                                                                                        
m.) Prehľad o financovaní zložiek školy podľa zdroja:  

                                                                                           

financované zo ŠR                                                          01.09.2010      

Základná škola internátna pre sluchovo postih.+                               

Špeciálna základná škola internátna + autisti                        135 

Praktická škola                                                                         10 

Financované z rozpočtov miest a VUC    

Špeciálna materská škola                                                         16 

Školský klub detí                                                                      10 

Špeciálno-pedagogická poradňa                                             281  

Internát                                                                                      48 

VŠJ – potencionálny stravníci                                                 135 

 

V roku 2010  sa nevyskytli žiadne dôležité skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok 

hospodárenia    

      

m/1.) Všeobecné vyhodnotenie hospodárenia  

 
Prehľad o priemernom evidenčnom prepočítanom počte zamestnancov  v roku 2010: 

                                                                        spolu         škola              škol. zar. 

Pedagogickí zamestnanci                                  40,5           28,7                  11,8 

Odborní zamestnanci                                          1,3             0,0                    1,3  

Nepedagogickí zamestnanci                             15,9             6,4                    9,5 

S p o l u                                                            57,7            35,1                  22,6 

 
 ŠKOLA 

V roku 2010 škola nezaznamenala z hľadiska financovania žiadne problémy pri zabezpečovaní 

svojich úloh, nakoľko rozpočet bol dostačujúci a pokryl v plnom rozsahu všetky výdavky 

potrebné pre daný rok.  Rozpočet bol  čerpaný hospodárne – pri nákupoch a službách sa kládol 

dôraz na dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní - predkladanie minimálne dvoch cenových 

ponúk, pričom sa vyberala cenovo výhodnejšia ponuka.  V zimných mesiacoch boli vynaložené 

vyššie finančné prostriedky na energie a v lete z prevádzkových dôvodov  na opravy a údržbu 

školy. Mzdové prostriedky pokryli mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov.  

      V nasledujúcom období sa nepredpokladá s racionalizačnými opatreniami v personálnej 

oblasti, nakoľko súčasné zloženie  žiakov  kladie čoraz väčšie nároky na personálne obsadenie 

/zvýšený počet detí s telesným postihnutím, mentálnym postihnutím ,  zvýšený počet detí 

s autizmom,  detí so sociálne znevýhodneného prostredia .../. Práve naopak, predpokladá sa 

hľadať finančné zdroje alebo iné možnosti /napr. UPSVaR – aktivačná práca/ posilniť personálne 

obsadenie hlavne v triedach s telesným postihnutím a triedach s mentálnym postihnutím 

a autizmom/.  

     Škole boli poskytnuté prostriedky následovne: 

Zo ŠR normatívne                           540665  €  

Presun z r. 2009                                         0  € 

Použitie: 

Mzdy                                          332.638 €      

Odvody                                         115.528 €             

Cestovné náklady                                     546 €              

Energie                                              18.228 €        



Mat. náklady                                        26.793 €                

Údržba a opravy                                   18.765 €               

Nájomné                                                 9.784 €               

Ostatné služby                                    15.184 € 

Trans.jednotl./náhrada PNS.../                  948 €   

Presunuté do roku 2011                         2.251 €              

Zo ŠR nenormatívne                         23.448 € 

Presunuté z r. 2009 /dopravne/          1.197 €  

Použitie 

Mzdy                                                     11.013 €               

Odvody                                                   3.562 €             

Dopravné žiaci                                        6.474 € 

Materiál.náklady                                     2.000 € 

Presunuté do r. 2010  /dopravné/        1.596 € 

Pridelené finančné prostriedky na asistenta učiteľa nepokryli skutočné náklady pre asistentov, 

preto sme časť miezd na asistenta  financovali z rozpočtu normatívnych prostriedkov.  

V r. 2010  z dôvodu neprítomnosti žiakov v škole neboli vyčerpané prostriedky na dopravné 

žiakov. Uvedené nevyčerpané prostriedky boli presunuté do roku 2010, kedy sa budú reálne 

čerpať.   

Náklady na mzdy   -  343.651 € –  zamestnancom boli okrem všetkých nárokových zložiek 

mzdy vyplatené aj odmeny.  

Priemerný mesačný zárobok  školy dosiahol výšku:                             815,89 €                             

Priemerný mesačný zárobok pedagogických zamestnancov:                866,31 € 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov             589,77 € 

Náklady na sociálne poistenie  bolo vyčerpaných  119.090 €. Organizácia v roku 2010 uhradila 

všetky zákonom stanovené odvody do Sociálnej poisťovne , zdravotných poisťovní – nemáme 

žiadne záväzky voči uvedeným poisťovniam. 

Sociálne náklady bolo vyčerpaných  8.907 €. V rámci sociálnych nákladov boli čerpané 

finančné prostriedky následovne: 

- tvorba sociálneho fondu -   2.868 € 

- stravné  zamestnancom  -   5.092 € 

- náhrady mzdy pri PNS   -      947 € 

Služby , opravy a údržba 

V rámci služieb  bolo vyčerpaných  na nájomné za budovu a prenájom telocvične, ktorú 

využívajú žiaci počas školského roka 9.784 € , 1.404 € na zákonom stanovené revízie, 1.851 € za 

telefón a poštové poplatky, ďalej boli použité fin. prostriedky na školenia,  semináre, ochranu 

objektu, pracovnú zdravotnú službu , drobné remeselné práce, odvoz odpadu ... 

Na opravy a údržbu priestorov školy / výmena krytín podláh, maľovanie, opravu elektroinštalácie 

a inú drobnú údržbu/ ,  na opravu výpočtovej techniky , telekomunikačnej techniky a kanc. 

strojov polo použitých celkom 18765 € 

Materiálové náklady 

Plnenie  predstavuje čerpanie výdavkov spojených s prevádzkou školy. Na učebné pomôcky 

a materiál na výchovu a názorné vyučovanie 3065 €,   knihy 1540 €.   Za 1.515 € sme zakúpili 

kancelárske potreby predovšetkým kancelársky  papier,  farby a tonery do tlačiarní 

a kopírovacieho stroja. V roku 2010 sme získali darovacou zmluvou  inventár zo ŠZŠ v Levoči. 

Nakoľko uvedený inventár je značne zastaralý a opotrebovaný, značnú časť sme boli nútený 

vyradiť  a zakúpili sme nový školský  a kancelársky nábytok za 11.558 €, výpočtovú techniku za 

3500 €. Ostatné finančné prostriedky sme použili na zakúpenie pracovných odevov, drobné 

údržbárske náradie, čistiace a hygienické potreby, bielizeň do internátu a pod. 

Príspevky od FO a PO a zamestnancov    3.112 € 



/ Príspevok  z Katolíckej univerzity v Ružomberku 331,94 € a príspevok od Sointron a.s. 

Bratislava  na základe darovacej zmluvy  2300  €  a príspevok od FO 480,10 € 

Použitie 

Materiál                                                           1650   € 

Ostatne služby                                                     50   € 

Presunuté do r. 2010                                      1412  € 

       

ŠKOLSKÉ ZARIADENIA 

V priebehu r. 2010 nám boli poskytnuté finančné prostriedky na školské zariadenia –  Internát, 

MŠ, ŠK, VŠJ  a CŠPP následovne 

z rozpočtov miest                                                                  259.523  €   

z rozpočtov VUC                                                                     18.059  €  

Príspevky od rodičov                                                                3.350  €  

Príspevky na stravné od žiakov a rodičov  a z HN               32351  €                   

Z uvedených finančných prostriedkov bolo použitých 165.989 € na mzdy a 56.314 € na odvody. 

Organizácia v roku 2010 uhradila všetky zákonom stanovené odvody do Sociálnej poisťovne 

 zdravotných poisťovní – nemáme žiadne záväzky voči uvedeným poisťovniam. 

Priemerný mesačný zárobok školských zariadení dosiahol výšku:              614,82 € 

Priemerný mesačný zárobok pedagogických zamestnancov:                       712,39 € 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov                    480,27 € 

Ostatné použitie: 

V roku 2010 sa nám podarilo v rámci prostriedkov získaných od VUC  Prešov a Mesta Levoča 

podarilo zabezpečiť okrem bežných prevádzkových nákladov /ako energie, drobné opravy 

a údržba, čistiace a hyg. prostriedky atď./ aj  výmenu postelí v celom internáte, zakúpiť novú 

bielizeň a zabezpečiť kompletnú opravu priestorov  a nákup nábytku v CŠPP. 

Príspevky získané od žiakov boli použité na refundáciu nákladov za energie, nájomné a drobné 

opravy a údržbu.   

   

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 

V roku 2010 škola nevykázala žiaden zisk ani stratu.                                                

 

 

písm.n) – cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok   

               a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

V školskom roku 2010 / 2011 si škola určila ciele  

-v duchovnej a náboženskej oblasti 

- vo vzdelávacej  

- vo výchovnej oblasti.  

V spolupráci so všetkými pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami sa ich podarilo 

plniť v rozsahu a v termínoch podľa plánu – samostatne sú vyhodnotené v prílohách. 

 

písm.o) – oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky  

       a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť a príležitosti 

na toto zlepšenie, vrátane objektívnych ohrození, sú spracované formou SWOT analýzy: 

Doplnenie  celkového  hodnotenia je v samostatnej prílohe Autoevalvácia školy. 

 

 



                                                           SWOT analýza SŠJVI 

 

                                  Silné 

 

- škola rodinného typu – týždenná komplexná 

  starostlivosť o zverené deti 

- odbornosť pedagogického personálu  

  (100%-ná kvalifikovanosť) 

-denná odborná  starostlivosť – psychologická 

  logopedická, špeciálno-pedagogická 

-vybavenie modernými didaktickými 

prostriedkami a pomôckami 

-vybavenie PC technikou a multimediálnou     

 technikou 

- možnosť optimálneho zaradenia a vzdeláva- 

  cieho programu podľa individuálnej potreby 

  žiaka 

- antidiskriminačné prostredie 

- zabezpečovanie rôznorodých aktivít na dvíha    

  nie sebavedomia, sebarealizáciu a skvalitňova 

  nie života zverených žiakov 

- liečebná rehabilitácia v spolupráci so SOŠ 

  zdravotníckou. Š. Kluberta 

- spolupráca s partnermi na zabezpečovaní 

  voľnočasových aktivít zverených žiakov 

                                   Slabé 

 

- nedostatočná spolupráca s rodičmi 

- nedostatočná dochádzka u skupiny žiakov  

  z minority 

- nedostatočná hygiena u skupiny žiakov 

  z minority 

- nedostatok priestorov pre vv-proces 

- chýbajúca telocvičňa (priestory na vhodné 

  telovýchovné aktivity) 

- nedostatočné vonkajšie priestory –školský 

  dvor, záhrada 

- záškoláctvo kryté zo strany rodičov 

- nedostatočná spolupráca úradov pri riešení 

  záškoláctva 

-nedostatočná spolupráca s niektorými lekármi  

  pri odhaľovaní záškoláctva 

- nedostatočné legislatívne prostredie na 

zabezpečovanie práva dieťaťa na vzdelanie 

 

 

 

 

 

                             

                             Príležitosti 

 

- spolupráca so SOŠ (strava , telocvičňa) 

- spolupráca s cirkevným gymnáziom v Levoči  

  v rámci voľnočasových „rovesníckych „  

  a iných voľnočasových aktivít 

- vyhľadávanie sponzorstva a donorstva 

  na zabezpečovanie voľno-časových aktivít 

  a sebarealizáciu handikepovanýchh žiakov 

-zviditeľňovanie školy na zabezpečenie 

  dostatočného počtu žiakov 

-zvyšovanie  odborných  kompetencií  špec.       

 pedagógov v oblasti modernizácie vv-procesu 

- zapojenie školy do národného projektu  

  MŠSR 

- spolupráca so školami rovnakého typu pri 

zvyšovaní profesionálnych kompetencií 

 

 

                              Ohrozenia 

 

- demografická situácia 

- odliv žiakov do iných škôl  (z dôvodu  

  prísneho sledovania záškoláctva) 

- nedostatok finančných prostriedkov - 

  krátenie rozpočtu 

- viaczdrojové financovanie 

- zhoršovanie dochádzky u skupiny žiakov  

  z minority 

- odliv žiakov do  škôl v mieste trvalého  

  bydliska  

- ohrozenia legislatívneho charakteru 

 

 

 

 

 



písm. p) – výsledky úspešnosti školy pri príprave  na výkon povolania a uplatnenie žiakov na  

      pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

              

Funkciu výchovného poradcu v SŠŠIJV vykonávala v šk. roku 2010/2011 Mgr. Mária Fecková, 

špeciálny pedagóg.  

Pre kvalitné vykonávanie poradenstva bolo vyčlenené pracovisko s prístupom na internet,  bola 

inštalovaná  najnovšia verzia programu Proforient a výchovná poradkyňa sa pravidelne 

zúčastňovala porád výchovných poradcov a aktivít, určených pre výchovných poradcov. 

V priebehu šk. roku pravidelne individuálne aj skupinovo pracovala so žiakmi, ktorí v šk. roku 

2010/2011 končili  povinnú školskú dochádzku a  absolvovala aj stretnutia  rodičov končiacich 

žiakov (  informačné a organizačné stretnutia pre spracovanie dodatočných zmien v predstavách  

a požiadavkách  rodičov na ďalšie vzdelávanie ich detí). 

Práca výchovného poradcu, súčasne  s kvalitou výchovno-vzdelávacieho  procesu, sa odráža  na 

výsledkoch rozmiestnenia žiakov na stredné školy, ktoré sú uvedené v tabuľke č.1. 

 

 

Bod 2. písm. a) – psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

 V šk. roku 2010 / 2011 boli psycho-hygienické podmienky celkovo na veľmi dobrej úrovni: 

- naplnenosť tried:            veľmi dobrá až dobrá 

- smennosť vyučovania:    veľmi dobrá:  bez smennosti, s celotýždňovou prevádzkou  

                                          ( internátna  starostlivosť)  

- delenie na skupiny:         veľmi dobré:  v popoludňajších   hodinách  boli  vytvárané     

                                           výchovné  skupiny  podľa   kritérií:   vek,   ročník,   postihnutie    

                                           alebo   porucha  

- hygiena pracoviska         veľmi dobrá 

- psycho-hygienické   zásady   pri   tvorbe  rozvrhu   hodín:  veľmi   dobré:  boli    zohľadnené  

                                           existujúce pravidlá a požiadavky 

Prioritou a východiskom práce školy je starostlivosť o žiakov so špeciálnymi  výchovno–

vzdelávacími potrebami. Ich vzdelávacie výsledky veľmi úzko súvisia s mierou ich postihnutia, 

s ich reálnymi možnosťami a mierou spolupráce s rodičmi a vychovávateľmi.  V šk. roku 

2010/2011 bola každému žiakovi osobitne venovaná   individuálna odborná starostlivosť, 

zabezpečovaná internými, prípadne  externými zamestnancami, resp. zariadeniami (odborní 

lekári, foniatri a psychiatri,..)  

V poradenskom centre  „Centrum špeciálno pedagogického poradenstva“, pracujúcom v budove 

školy, bol zavedený efektívnejší systém evidencie detí a žiakov za účelom skvalitnenia služieb 

v tejto oblasti.  

V prípadoch, keď to vyžadoval  druh a stupeň postihnutia,  špeciálni pedagógovia školy 

pravidelne navštevovali žiakov v domácnostiach. 

Významným motivačným činiteľom, ktorý už tradične využívame  pre dosahovanie dobrých 

vzdelávacích výsledkov a zároveň osvedčenou formou hodnotenia bola pochvala detí a žiakov 

v kolektíve pri celoškolských stretnutiach v aule našej školy a tiež  umožnenie reprezentácie 

školy v rôznych druhoch činností a súťaží na miestnej aj regionálnej úrovni (viď ods. i.) tejto 

správy). Najväčší ohlas zo strany detí, pedagógov ale i rodičov mali najmä  realizované exkurzie, 

poznávacie výlety, návštevy kina, divadla, zoologickej záhrady, hipoterapia či škola v prírode, 

organizované z finančných prostriedkov získaných sponzorsky a donorsky prostredníctvom 

rôznych projektových aktivít.  

Účasť rodičov na  aktivitách školy bola pravidelná a zo strany školy podporovaná aj keď určitá 

časť rodičovskej komunity nejaví dostatočný záujem.  

 



 písm. b) voľnočasové aktivity 

 

V súlade s platnou legislatívou boli aj v šk. roku 2010/2011 vytvorené možnosti pre široký výber 

záujmových činností tak, aby každé sa dieťa malo možnosť rozvíjať v oblasti svojho záujmu.  

Voľnočasové aktivity boli v školskom roku 2010/2011 zabezpečované v rámci organizačných 

súčastí spojenej školy: Školský internát a Školský klub detí. Deti a žiaci pracovali vo voľnom 

čase v záujmových útvaroch – „krúžkoch“ Správa o činnosti v tejto oblati je v prílohe tohto 

dokumentu. 

Z ostatných najzaujímavejších voľnočasových aktivít je potrebné vyzdvihnúť kultúrne aktivity, 

ktoré prebiehali v priebehu celého školského roku: 

september 

2.09. Slávnostné otvorenie školského roku v aule spojenej školy 

október 

10.10. Múzeum špeciálneho školstva v Levoči oslávilo 20. výročie vzniku, pri tejto príležitosti sa 

uskutočnila vernisáž výstavy, na ktorej sa podieľali aj naši žiaci svojimi výrobkami, výtvarnými 

prácami a programom, za čo im bolo odmenou divadelné predstavenie Vrabec Brmbolec 

v podaní hercov Spišského divadla. 

15.10. Divadelné predstavenie v mestskom divadle - Snehulienka a sedem trpaslíkov - v podaní 

spišskonovoveských hercov 

november 

10.11. Divadelné predstavenie v aule školy -  Zlaté kuriatko, zlaté vajíčko - prešovská agentúra 

Jonáš 

december 

6. 12.  Privítanie sv. Mikuláša 

13.12. Účasť na výstave betlehemov v Spišskom múzeu v Levoči 

14.12. Prišli sme vám zavinšovať, zdravie, šťastie priať - pásmo ľudových zvykov detí zo ŠMŠ v 

Dome opatrovateľskej služby.  

17.12. Vianočná akadémia - žiaci našej školy pripravili pásmo kolied, vianočných scénok, 

veršíkov a tancov pod vedením učiteľov a vychovávateľov.  

január 

12. 1. Novoročná posviacka školy 

február 

14.2. Valentínsky večierok - pri príležitosti sviatku svätého Valentína vychovávatelia spolu 

s deťmi pripravili bohatý program. Nechýbali súťaže, spoločné aktivity a súťažné hry. 

24.2. Karneval 

marec 

8.3. Dr. Klaun - pantomíma o rannom vstávaní a činnostiach až do večera - z dielne umeleckej 

agentúry z Trenčína 

23.3. Divadelné predstavenie v aule školy - Popoluška - v podaní hercov divadla Clipperton 

Banská Bystrica 

apríl 

1.4. Divadelné predstavenie v aule školy - Škatuľka - MMM group, s.r.o. Spišská Nová Vesmáj                                                                                                                                          

17.5 Stretnutie s kamarátmi - kultúrny program detí z MŠ G. Hermana v Levoči v triede ŠMŠ    

jún                                                                                                                                                 

9.6. Detská univerzita - deň otvorených dverí pre deti a žiakov 1. stupňa organizovaný 

Katolíckou univerzitou                                                                                                               

16.6. školský výlet - Litmanová, Hrad Ľubovňa, skanzen                                                         

30.6. Slávnostné ukončenie školského roka spojené s programom žiakov 

 



V tomto školskom roku sme odoberali 8 druhov školských časopisov: Bobík, Fifík, Vrabček, 

Adamko, Rebrík, Maxík, Superohník, Zvonček. Časopisy boli mesačne prideľované triednym 

učiteľom, vychovávateľom, na školský internát a do školského klubu detí.  

 

 

písm. d) – organizácie, s ktorými škola spolupracuje 

 

Spojená škola udržovala a rozvíjala  spoluprácu  organizovaním spoločných akcií a 

prostredníctvom vzájomnej informovanosti a komunikácie o svojej činnosti . Na úrovni školstva 

sme spolupracovali predovšetkým s partnerskými školami: 

- škola pre žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste, Bratislava 

- škola pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici 

- škola pre žiakov so sluchom postihnutím v Lučenci 

- stredná zdravotnícka škola v Levoči 

- cirkevné gymnázium v Levoči 

Na úrovni spolupráce s mimovládnymi organizáciami sme aj v školskom roku 2010/2011 

naďalej spolupracovali s OZ UŠKO,  OZ Sposa-L, OZ Deti Dunaja, OZ Centrum pre komunitné 

plánovanie a rodinu a OZ Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. 

Dôležitá je dobrá  spolupráca školy so zriaďovateľom školy, s orgánmi školskej samosprávy – 

radou školy , rodičovským združením, spolupráca s mestským úradom a organizáciami na území 

mesta: klub dôchodcov, Múzeum špeciálneho školstva, mestské záhradníctvo a spolupráca na 

odbornej úrovni s CPPPaP v Levoči. 

 

Spracovala a predkladá:    PaeDr. Marta Dvoráková 

                                                     riaditeľka školy 
 

                                                                            V Levoči dňa ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1. 
 

Hodnotiaca správa z predmetu Katolícke náboženstvo 

 v školskom roku 2010/2011 

          Katolícka škola pomáha rodičom pri plnení výchovnej úlohy, zabezpečuje náboženskú, 

 mravnú výchovu, formuje mládež a nabáda ju žiť podľa svedomia. Náboženská výchova je 

utváraná pre dobro dieťaťa, jej cieľom je uznávanie hodnôt, základná sloboda, samostatné 

rozhodovanie človeka. Predmet Katolícke náboženstvo je výchovno-vzdelávacím predmetom, na 

ktorom je nevyhnutné osvojiť si vedomosti a skúsenosti, ktoré majú neodmysliteľný vplyv na 

vytváranie základného náboženského postoja a uvádzanie praxe v podobe kresťanského 

životného štýlu. Predmet Katolícke náboženstvo sa vyučuje podľa učebných osnov pre reformné 

ročníky a podľa osnov pre katolícke náboženstvo pre školy, ktorých zriaďovateľom je katolícka 

cirkev. 

11.1 Duchovno pastoračný plán 

Škola so svojím zameraním a starostlivosťou o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami má svoje miesto v systéme cirkevných škôl, pretože zriaďovateľ, vedenie školy 

i zamestnanci konajú svojou prácou službu blížnym. Aby bola táto práca úspešná a efektívna, je 

potrebné neustále obnovovať duchovný život žiakov i zamestnancov školy.  

September 2010 

Slávnostné otvorenie nového školského roka sa začalo svätou omšou s VENI SANCTE 

v Chráme sv. Jakuba  pre všetky cirkevné školy,  modlitbou  a požehnaním vdp. V. Bolibrucha 

v aule našej školy. Dňa 17.9.2010 sa na Mariánskej hore v Levoči konala duchovná obnova pre 

pedagógov a zamestnancov školy, tentoraz za účasti žiakov. Sv. omša bola aj v posunkovom 

jazyku, ktorú viedol vdp. P. Colotka za aktívnej účasti žiakov, ktorí sa zapojili do slávenia svojim 

spevom. Bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia – vdp. V. Bolibruch. 

Október 2010 

Dňa 20.10.2010 žiaci a pedagógovia našej školy pozvali študentov a pedagógov z Gymnázia sv. 

Františka  Assiského  Levoči na spoločnú sv. omšu, ktorá sa slávila v gymnaziálnom kostole. Sv. 

Omšu slúžil vdp. A. Lisnik. Žiaci obidvoch škôl sa tešili zo spoločenstva, ktoré bolo vytvorené 

pre povzbudenie všetkých prítomných. 

November 2010 

Dňa 4.11.2010 vdp. V. Bolibruch slúžil sv. omšu za zomrelých rodičov a príbuzných 

zamestnancov školy a za nebohých pracovníkov školy, z príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých. 

Všetci mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, možnosť modliť sa blízkych zosnulých, či 

zapáliť sviečku na obetnom stole. 

December 2010 

Dňa 6.12.2010 zavítal k našim žiakom a deťom sv. Mikuláš. Žiaci v aule sa zapájali do spevu 

Mikulášovej anjelskej družiny. 16.12.2010 žiaci i pedagógovia pristúpili k sviatosti zmierenia 

a počas sv. omše aj k sv. prijímaniu pred odchodom na vianočné prázdniny. V programe 

vianočnej akadémie boli témy kolied,  náboženských zvykov a hľadania prístrešia pre Ježiška. 

Január 2011 

Dňa 12.1.2011 sa konala novoročná posviacka školy vdp. V. Bolibruchom, kedy sa všetci 

modlili, spievali v aule, prijali požehnanie do nového kalendárneho roku a boli posvätené triedy, 

internát i kancelárie školy. V Týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa 25.1.2011 všetci žiaci, 

pedagógovia a zamestnanci zišli v aule, aby si spoločne prezreli prezentáciu o Svätej 



zemi, modlili sa za jednotu kresťanov na celom svete, pripojili sa k výzve a prosili o pokoj pre 

Jeruzalem. 

Február 2011 

Priebežná príprava žiakov na prvé sväté prijímanie a prijatie sviatosti birmovania v spolupráci 

s farským úradom. 

Marec 2011 

Žiaci sa zúčastnili výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Zapojení boli žiaci všetkých 

ročníkov. 

Apríl 2011 

Dňa 14.4.2011 vdp. V. Bolibruch slúžil sv. omšu v gymnaziálnom kostole, predtým žiaci 

pristúpili k sviatosti zmierenia. Pred veľkonočnými sviatkami si všetci pripomenuli Ježišovo 

utrpenie pri modlitbe krížovej cesty. Po veľkonočných sviatkoch 26.4.2011 sa na Mariánskej 

hore konala duchovná obnova pre zamestnancov a pedagógov školy, kde sa hovorilo o svedomí,  

modlil sa ruženec, diskutovalo a a slúžila sa sv. omša. 

Dňa 28. 4.2011 sa v aule školy pre žiakov a učiteľov konala prezentácia z príležitosti 

blahorečenia Jána Pavla II, ako výzva pre všetkých, i poďakovanie za veľkého svätca, ktorý 

miloval Slovensko i Slovákov. 

Máj 2011 

Dňa 22.5.2011 k prvému svätému prijímaniu z našej školy pristúpili traja žiaci. 

Dňa 24.5.2011 sa starší žiaci vybrali na exkurziu do Inštitútu Krista Veľkňaza do Žakoviec, aby 

videli ako žijú ľudia s telesným postihnutím, ale i ľudia, ktorí boli predtým bez domova. Zistili, 

že práca a modlitba sú podstatné pre život v komunite, ktorá je Božím dielom a dielom farára M. 

Kuffu. 

Dňa 29.5.2011 k sviatosti birmovania pristúpili na našej školy traja žiaci. 

 Diecézny katechetický úrad v Spišskej Novej Vsi udelil 1., 2. a 3. miesto trom žiakom za 

výtvarné práce v súťaži Biblia očami detí a mládeže,  na tému Zvestovanie, Ukrižovanie, Dávid 

a Goliáš v diecéznom kole, a tiež 2x aj cenu poroty v celoslovenskom kole.  

Jún 2011 

Dňa 16.6.2011 tri autobusy plné detí,  žiakov a učiteľov smerovali na školský výlet do 

Litmanovej, na pútnické miesto, ktoré je vyhlásené za miesto modlitby, aby v tichu prírody 

pookriali na tele i na duchu. Mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia , ktorú vysluhoval vdp. 

V. Bolibruch a zúčastniť sa svätej Božskej liturgie, ktorú viedol o. Marcel Pisio, duchovný 

správca hory Zvir v Litmanovej. 

Slávnostné ukončenie školského roku 2010/2011 bolo na sviatok svätých Petra a Pavla v Chráme 

sv. Jakuba pri sv. omši, ktorú celebroval Mons. F. Dlugoš, a udelil požehnanie žiakom 

i pedagógom  na veľké prázdniny. 

     Počas celého školského roka žiaci sa pristupovali k sviatosti zmierenia i v týždni pred prvým 

piatkom, zúčastňovali sa svätých omší v prikázané sviatky vo farskom kostole. Vždy  boli 

aktuálne nástenky podľa liturgického obdobia. Katechéti sa snažili napĺňať sviatky kresťanským 

obsahom, viedli žiakov k úcte k iným, napomáhali vytvárať  osobný vzťah k Bohu, 

povzbudzovali vo viere, nabádali ku konaniu spoločného dobra a k životu v duchu evanjelia, 

v pravde a v láske. 

 

Spracovala: Mgr. Mária Fecková, 31. 06. 2011 

 

      

 



Hodnotiaca správa o činnosti  metodických orgánov Predmetovej komisie 

Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej  a Metodického združenia 

Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka  

v školskom roku 2010 / 2011 

/ďalej len PK a MZ / 
  

 MZ a PK  v priebehu školského roka   vychádzali z úloh vyplývajúcich zo školského plánu 

práce,  z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2010/2011 a z aktuálnych 

podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2010/2011 sa uskutočnili štyri riadne a tri mimoriadne   zasadania 

metodického združenia a predmetovej komisie, ktoré pracovali v tomto zložení : PaedDr. Miloš 

Jozefčák PhD., Mgr. Anna Džuganová, Mgr. Katarína Strážiková, Mgr. Tomáš Koterba  Mgr. 

Eva Buštová,  Mgr. Alena Jandušíková, Mgr. Vladimír Bolibruch, Ing. Jana Maciaková, Mgr. 

Marcela Kuľová, Mgr. Katarína Holotňáková, Mgr. Jana Dlugošová, Bc. Ľubomíra Duláková, 
Mgr. Eva Kašperová, Bc. Zuzana Matalíková 

 

Plán činnosti predmetovej komisie 

 

- podľa nového školského vzdelávacieho programu sa v školskom roku 2010/2011 

vzdelávali deti ŠMŠJVI a žiaci prvého, druhého ročníka PŠJVI, žiačka tretieho ročníka sa 

vzdelávala podľa učebných plánov a učebných osnov schválených podľa doterajších 

predpisov 

- na každej vyučovacej hodine sa využívali dostupné učebné pomôcky 

- v rámci vytvorenia nového obsahu vzdelávania učitelia zavádzali inovatívne vyučovacie 

metódy, ale aj účinnejšie spôsoby získavania vedomostí a zručností 

- na vyučovacích hodinách sa využívala totálna komunikácia  

- využívali sa počítačové učebne pri práci s edukačnými programami 

- na každej vyučovacej hodine sa venovala zvýšená pozornosť hodnoteniu vedomostí, 

zručností a návykov detí a žiakov 

- členovia MZ a PK si preštudovali a osvojili  metodické pokyny na slovné hodnotenie, 

pretože žiaci PŠJVI sa hodnotia slovne 

- členovia MZ a PK  ochraňovali deti a žiakov pred záškoláctvom, problémovým 

agresívnym správaním, šikanovaním, pred akýmkoľvek zneužívaním, pred fyzickým 

i psychickým týraním v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa 

- vedúci MZ a PK bol zodpovedný za prevzatie triednej dokumentácie a zároveň bol 

zodpovedný za vydanie triednej dokumentácie triednym učiteľom 

- vedúci MZ a PK pravidelne raz štvrťročne kontroloval triedne knihy tried : I.P, I.MŠ, II. 

MŠ 

- pedagógovia do časovo tematických plánov zapracovali tieto prierezové témy : rodinná 

výchova, environmentálna výchova, prevencia drogových závislosti, výchova k ľudským 

právam 

- v rámci jednotlivých predmetov a konzultačných hodín  prehlbovali sme poznatky 

a právne vedomie  žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných 

dokumentoch „ Všeobecnej deklarácie o ľudských právach dieťaťa“ a realizovala sa 

výchova k manželstvu a rodičovstvu  

- na zasadnutiach  MZ a PK sa venovala pozornosť odborno – metodickým témam na 

rozvíjanie a prehlbovanie profesijného a odborného rastu členov MZ a PK 

- počas školského roka prebiehala spolupráca triedneho učiteľa s triednym 

vychovávateľom 



- učitelia, poverení vedením školy sa zapojili do národných projektov: Modernizácia 

vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Národné projekty prispeli 

k zabezpečeniu premeny tradičnej školy na modernú a viedli k modernizácii 

vyučovacieho procesu. V rámci uvedených národných projektov sa vytvorilo moderné 

vyučovacie prostredie vrátane využívania IKT pomôcok vo vyučovacom procese 

- v rámci účelových cvičení v prírode, exkurzii a  školského výletu  v Litmanovej a na 

Ľubovnianskom hrade sme upriamili pozornosť popri hlavných úlohách aj na poznávanie 

Slovenska, jeho krás, historických pamiatok, významných dejinných udalosti a ľudových 

tradícii 

- poznávali sme históriu mesta Levoče a  získané vedomosti sme využívali v jednotlivých 

predmetov: výchova k mravnosti a občianstvu, slovenský jazyk a literatúra, komunikačné 

zručnosti, estetická výchova a iné 

- podporovali sme rozvoj pred čitateľskej a čitateľskej gramotnosti žiakov, venovali 

zvýšenú pozornosť nácviku čítania s porozumením 

- školská knižnica sa využívala na uskutočnenie vyučovania slovenského jazyka 

a literatúry, komunikačných zručností 

- deti ŠMŠJVI rozvíjali pracovné zručnosti a tvorivosť prostredníctvom tvorivých dielní 

- pedagógovia ŠMŠJVI rozvíjali kognitívne a grafomotorické kompetencie detí 

a pripravovali ich  na úspešný vstup do základnej školy. 

- v ŠMŠJVI  využívali netradičné vyučovacie metódy a formy, oboznámili sa 

s alternatívnymi vzdelávacími metódami a postupmi( interaktívne zážitkové 

a skúsenostné učenie, škola dokorán, integrované tematické vyučovanie) a použili 

niektoré ich prvky na vyučovaní 

- v októbri, mesiaci úcty k starším a vo vianočnom čase ŠMŠJVI navštívila DOS, 

pripravila program a malé pozornosti pre starších spoluobčanov 

- pedagógovia u detí v ŠMŠJVI utvárali a rozvíjali environmentálne cítenie, v aktivite „ 

Farebná jeseň“, uskutočnili vychádzky do prírody spojené so zberom prírodnín , ŠMŠJVI 

prezentovala sa výstavou prác detí, v aktivite „Kútik živej prírody“ pozorovali zmeny 

v prírode, siali, sadili, starali sa o rastlinky, pri príležitosti Dňa Zeme vytvorili plagát 

o našej planéte. 

- z príležitosti Svetového dňa zdravia v ŠMŠJVI uskutočnili besedu s detskou lekárkou 

MUDr. Poprockou 

- v mesiaci jún deti ŠMŠJVI navštívili mestskú, štátnu políciu a mestský úrad a oboznámili 

sa s prácou primátora a jeho zamestnancov 

- žiaci PŠJVI spolupracovali s ostatnými zložkami školy, v rámci tematického plánu učiva 

spoločne organizovali hodiny niektorých predmetov : Príprava jedál a výživa, Ručné 

práce a šitie a Tkanie na tkáčskom stave 

- V školskom roku 2010/2011 bol realizovaný projekt s cieľom rozvoja gastronomických 

zručností mentálne postihnutých žiakov PŠJVI v kooperácii s rovesníkmi z iných 

stredných škôl a odbornými pracovníkmi v tejto oblasti, podporovaný Soitronom, a.s., 

všetky aktivity v rámci tohto projektu boli uskutočnené 

- PŠJVI spolupracovala so SZŠ v Levoči v rámci odborno - praktického predmetu 

Zdravotná výchova 

- v rámci tematického plánu učiva deti ŠMŠJVI a žiaci PŠJVI navštívili zdravotnícke 

zariadenia, jednotlivé úrady, technické služby mesta , mestský úrad, políciu, hasičský 

záchranný útvar, školy podobného typu a cukráreň  

- deti ŠMŠJVI a žiaci PŠJVI navštevovali podujatia organizované mestom, výstavy 

v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči, mestskú knižnicu a podobne 

 

 



Splnené úlohy 

 

- na riadnych zasadaniach predmetovej komisie , ktoré boli štyri boli splnené všetky úlohy 

vyplývajúce z Plánu práce predmetovej komisie na školský rok 2010/ 2011 

- okrem týchto zasadaní sa uskutočnili ešte tri mimoriadne zasadania PK a MZ, na ktorých 

boli prerokované otvorené hodiny a vyhodnotenie hospitačnej činnosti na hodinách 

premetu Katolícke náboženstvo v Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči  

 

Kontrola a hodnotenie 

 

- vo výchovnovzdelávacej práci sa uplatňovali metódy a formy práce, ktoré zohľadňovali 

individuálne schopnosti žiakov, zvyšovali ich aktivitu a pozitívne ovplyvňovali ich 

školskú úspešnosť 

- na každej vyučovacej hodine sa venovala zvýšená pozornosť hodnoteniu  vedomosti, 

zručnosti a návykov žiakov, 

- členovia PK si opätovne preštudovali Metodické pokyny na hodnotenie žiakov  

- vedúci MZ a PK pravidelne raz štvrťročne kontroloval kompletnosť zápisov v triednych 

knihách, triedni učitelia robili kontrolu triednych kníh každý týždeň 

 

Odborný rast členov PK 

 

- členovia MZ a PK si preštudovali a osvojili legislatívne normy v škole a výučbe, učebné 

osnovy, vzdelávacie štandardy a novy školský zákon 

- boli vypracované alebo doplnené časovo tematické plány jednotlivých predmetov 

a odovzdané v elektronickej podobe 

- členovia MZ a PK pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste individuálnym 

štúdiom literatúry a ďalším vzdelávaním 

- svojpomocne sa vyrábali učebné pomôcky 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzi predmetových vzťahov. 

- učitelia, poverení vedením školy sa zapojili do národných projektov: Modernizácia              

vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Národné projekty prispievali 

k zabezpečeniu premeny tradičnej školy na modernú a viedli k modernizácii 

vyučovacieho procesu. V rámci uvedených národných projektov sa vytvorilo moderné 

vyučovacie prostredie vrátane využívania IKT pomôcok vo vyučovacom procese 

 

 

 

 

V Levoči 30. júna 2011                                                Mgr. Anna  Džuganová,vedúca MZaPK 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa o činnosti    

  Metodické združenie učiteľov 1.-4. /ďalej MZ/ 

Základnej školy internátnej pre žiakov so sluchovým postihnutím 

 Jána Vojtaššáka , Kláštorska 24/A, 05401 Levoča 

 v školskom roku 2010 / 2011 
 

 

MZ  v priebehu školského roka   vychádzali z úloh vyplývajúcich zo školského plánu práce, 

 z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2010/2011 a z aktuálnych podmienok 

školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2010/2011 sa uskutočnili štyri riadne a tri mimoriadne   zasadania 

predmetovej komisie, ktorá pracovala v tomto zložení : Mgr. Viera Dudičová, Mgr. Alena 

Jandušíková, Mgr. Mariana Matalíková, Mgr. Mária Fecková, Mgr. Dušan Verbovský, Mgr. Eva 

Kašperova,  Mgr. Lucia Jozefčáková, Mgr. Jana Tomalová, Mgr. Katarína Stražiková a  Mgr. 

Mária Vašková vedúca MZ 

 

Plán činnosti metodického združenia 

 

- pri vyučovaní sa v prípravnom, 1. 2.  5. a 6 ročníku pracovalo podľa nového školského 

vzdelávacieho  programu: ŠVP pre základnú školu so žiakmi so sluchovým postihnutím, ŠVP 

pre ZŠ s telesným postihnutím a ŠVP pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.   

       -  v ostatných ročníkov sa vyučovalo podľa doterajších platných predpisov. 

      -   na hodinách učitelia využívali totálnu komunikáciu-  posunky , odzeranie pre sluchovo  

          postihnutých žiakov. 

      -  na každej vyučovacej hodine sa venovala zvýšená pozornosť hodnoteniu a klasifikácii   

          vedomosti , zručnosti a návykov detí , ale vhodne sa využívalo aj slovné hodnotenie 

      -  učitelia podporovali rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.    

-  venovali zvýšenú  pozornosť nácviku čítania a písania s porozumením 

-  na každej vyučovacej hodine sa využívali dostupné učebné pomôcky 

- v  zmysle „ Dohovoru o právach dieťaťa“  učitelia zabezpečovali aktívnu ochranu detí pred 

sociálno-patologickými javmi, monitorovali zmeny v správaní detí, ktoré bezodkladne riešili  

v spolupráci s vedením školy a rodičmi. 

      -  žiaci I. S triedy sa zúčastnili ZUČ v Bratislave,  kde získali pekné 2.miesto 

- žiaci sluchovo a telesne postihnutí navštívili dopravné ihrisko v Levoči, kde sa ucili 

dodržiavať  dopravné predpisy ako chodci a cyklisti 

- vedúci MZ bol zodpovedný za prevzatie triednej dokumentácie a zároveň bol zodpovedný 

za vydanie triednej dokumentácie triednym učiteľom 

- vedúci MZ pravidelne raz za štvrľrok  kontroloval triedne knihy tried : I.. S, II. S, I.. K, 

II.K,  I.T. II-T 

- členovia MZ si preštudovali a osvojili nové metodické pokyny na hodnotenia 

a klasifikáciu žiakov, pretože v tomto školskom roku sa hodnotili známkou všetky 

predmety 

- pedagógovia do časovo tematických plánov zapracovali tieto výchovy : rodinná výchova, 

environmentálna výchova, prevencia drogových závislosti, výchova k ľudským právam 

- na zasadnutiach MZ sa venovala pozornosť odborno – metodickým témam na rozvíjanie 

a prehlbovanie profesijného a odborného rastu členov MZ 

      -      školská knižnica sa využívala na uskutočnenie vyučovania literárnej výchovy 

- využívali sa počítačové učebne pri práci s výukovými programami 

      -     mesačne  bol zabezpečený  odber časopisov do každej triedy. 



      -      počas školského roka pedagógovia upevňovali fyzické a duševné zdravie, telesný  

              a pohybový rozvoj žiakov a ich zdravý životný štýl, bolo zorganizované  cvičenie  

 v prírode : Ochrana človeka a prírody 

 

      Splnené úlohy    

 

- na riadnych zasadaniach metodického združenia , ktoré boli štyri boli splnené všetky 

úlohy vyplývajúce z Plánu práce metodického združenia na školský rok 2010 – 2011 

- okrem týchto zasadaní sa uskutočnili ešte tri mimoriadne zasadania PK a MZ na prvom 

a druhom mimoriadnom zasadnutí sa  hodnotili otvorené hodiny  ktoré boli vo vybraných 

triedach v novembri a v januári. V januári boli otvorené hodiny zrealizované s využitím 

interaktívnych tabúľ.   

- na treťom mimoriadnom zasadaní MZ a PK sa vyhodnotilo vyučovanie  katolíckeho 

náboženstva, pretože vedúci MZ , PK riaditeľka a zástupca školy sa zúčastnili na 

hospitáciách predmetu katolícke náboženstvo  

 

   Kontrola a hodnotenie 

 

- vo výchovno-vzdelávacej práci sa uplatňovali metódy a formy práce, ktoré zohľadňovali 

individuálne schopnosti žiakov, zvyšovali ich aktivitu a pozitívne ovplyvňovali ich 

školskú úspešnosť 

- na každej vyučovacej hodine sa venovala zvýšená pozornosť hodnoteniu a klasifikácii 

vedomosti, zručnosti a návykov žiakov, vhodne sa používalo aj slovné hodnotenie 

- členovia MZ si opätovne preštudovali Metodické pokyny na hodnotenie žiakov a to staré 

ako aj nové 

- vedúci MZ pravidelne raz za dva štvrťročne kontroloval kompletnosť zápisov v triednych 

knihách, triedni učitelia robili kontrolu triednych kníh každý týždeň 

 

Odborný rast členov PK 

 

členovia MZ si preštudovali a osvojili legislatívne normy v škole a výučbe, učebné 

osnovy, vzdelávacie štandardy a nový školský zákon 

- boli vypracované časovo tematické plány podľa ŠVP  alebo doplnené časovo tematické 

plány jednotlivých predmetov a odovzdané v elektronickej podobe 

- členovia MZ pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste individuálnym štúdiom 

literatúry a ďalším vzdelávaním 

- svojpomocne sa vyrábali učebné pomôcky 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzi predmetových vzťahov. 

- učitelia, poverení vedením školy sa zapojili do národných projektov: Modernizácia              

vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Národné projekty prispievali 

k zabezpečeniu premeny tradičnej školy na modernú a viedli k modernizácii 

vyučovacieho procesu. V rámci uvedených národných projektov sa vytvorilo moderné 

vyučovacie prostredie vrátane využívania IKT pomôcok vo vyučovacom procese. 

 

V Levoči 30. júna 2011                                                             Mgr. Mária Vašková 

                                                                                                       vedúca MZ 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa o činnosti  predmetovej komisie (ďalej PK) 

Základnej školy internátnej pre žiakov so sluchovým postihnutím 

 Jána Vojtaššáka , Kláštorska 24/A, 05401 Levoča 

 v školskom roku 2010 / 2011 
 

 

 
PK  v priebehu školského roka   vychádzala z úloh vyplývajúcich zo školského plánu práce, 

 z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2010/2011 a z aktuálnych podmienok 

školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2010/2011 sa uskutočnili štyri riadne a dve mimoriadne   zasadania 

predmetovej komisie, ktorá pracovala v tomto zložení : Dr. Marta Dvoráková, Dr. Miloš 

Jozefčák, ,  Mgr. Dušan Verbovský,  Mgr. Marián Kovalčík, Mgr. Alena Jandušíková,Mgr. 

Larisa Jozefčáková , Mgr. Michaela Zombeková , Mgr. Katarína Stražíková a Mgr. Martina 

Kovalčíková. 

 

 

Plán činnosti predmetovej komisie 

 

- pri vyučovaní sa používali vzdelávacie štandardy s explikačnými úlohami pre 2. stupeň 

Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, ktoré schválilo MŠ 

- žiaci boli zapojení do súťaže Štúrovček venovanej prednesu poézie a prózy pre žiakov so 

sluchovým postihnutím a žiak V. Šefčík obsadil tretie miesto, F. Alexai obsadil štvrté 

miesto a J. Bagarová šieste miesto z tridsiatich zúčastnených sluchovo postihnutých 

žiakov z celého Slovenska 

- žiaci boli pripravovaní na celoštátne olympiády zo slovenského jazyka, matematiky 

a prírodopisu pre žiakov so sluchovým postihnutím. Žiak V. Šefčík v slovenskom jazyku 

žiakov 8. ročníkov obsadil druhé miesto v republikovej súťaží čitateľskej zručnosti  

a rovnako 2. miesto obsadil v medzinárodnej súťaži čitateľskej zručnosti. Tejto súťaži sa 

zúčastnili ešte žiaci F.Alexai a K. Lešková. K. Lešková zároveň obsadila v celoslovenskej 

súťaži v matematike 2. miesto. 

- žiaci boli pripravovaní na celoštátne športové hry pre žiakov so sluchovým postihnutím 

- dvaja žiaci deviateho ročníka A. Bangová a T. Bartko boli pripravovaní na celoštátne 

testovanie zo slovenského jazyka a matematiky 

- na každej vyučovacej hodine sa využívali dostupné učebné pomôcky 

- členovia PK  ochraňovali deti pred záškoláctvom, problémovým agresívnym správaním, 

šikanovaním, pred akýmkoľvek zneužívaním, pred fyzickým i psychickým týraním 

v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa 

- na každej vyučovacej hodine sa využívali všetky dostupné pomôcky a vhodné formy 

práce s deťmi 

- bola vypracovaná a zavedená do praxe reforma obsahu vzdelávania pre deti a žiakov so 

špeciálno vzdelávacími potrebami. Podľa nového školského vzdelávacieho programu sa 

v školskom roku 2010/2011 vzdelávali žiaci v šiestom ročníku ZŠ pre žiakov so 

sluchovým postihnutím. Žiaci ostatných ročníkov druhého stupňa sa vzdelávali podľa 

učebných osnov schválených podľa doterajších predpisov. 

- triedni učitelia raz za týždeň kontrolovali svoje triedne knihy, vedúci PK kontroloval 

triedne knihy raz za mesiac 

- pedagógovia do časovo tematických plánov zapracovali tieto výchovy : rodinná výchova, 

environmentálna výchova, prevencia drogových závislosti, výchova k ľudským právam  



- veľmi aktívne prebiehala spolupráca triednych učiteľov s triednymi vychovávateľmi 

- na hodinách sa využívala totálna komunikácia 

- podporoval sa rozvoj čitateľskej gramotnosti, učitelia slovenského jazyka využívali 

školskú knižnicu pri hodinách literatúry 

- na každej vyučovacej hodine sa venovala zvýšená pozornosť hodnoteniu a klasifikácii 

vedomostí, zručností a návykov žiakov. Vhodne sa používalo aj slovné hodnotenie. 

Členovia PK si preštudovali všetky varianty metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov . 

 

 

Splnené úlohy    

 

- na riadnych zasadaniach predmetovej komisie , ktoré boli štyri, boli splnené všetky úlohy 

vyplývajúce z Plánu práce predmetovej komisie na školský rok 2010 – 2011 

- okrem týchto zasadaní sa uskutočnili ešte dve mimoriadne zasadania PK a MZ na ktorých 

bolo prerokované otvorené hodiny 

   

 

Kontrola a hodnotenie 

 

- vo výchovnovzdelávacej práci sa uplatňovali metódy a formy práce, ktoré zohľadňovali 

individuálne schopnosti žiakov, zvyšovali ich aktivitu a pozitívne ovplyvňovali ich 

školskú úspešnosť 

- na každej vyučovacej hodine sa venovala zvýšená pozornosť hodnoteniu a klasifikácii 

vedomosti, zručnosti a návykov žiakov, vhodne sa používalo aj slovné hodnotenie 

- členovia PK si opätovne preštudovali Metodické pokyny na hodnotenie žiakov a to staré 

ako aj nové 

- vedúci PK pravidelne raz za mesiac kontroloval kompletnosť zápisov v triednych 

knihách, triedni učitelia robili kontrolu triednych kníh každý týždeň 

 

Odborný rast členov PK 

 

- členovia PK si preštudovali a osvojili legislatívne normy v škole a výučbe, učebné 

osnovy, vzdelávacie štandardy a novy školský zákon 

- boli vypracované alebo doplnené časovo tematické plány jednotlivých predmetov 

a odovzdané v elektronickej podobe 

- členovia PK pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste individuálnym štúdiom 

literatúry a ďalším vzdelávaním 

- svojpomocne sa vyrábali učebné pomôcky 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov. 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Mgr. Marián Kovalčík 

 

 



Hodnotiaca správa o činnosti    

  Metodického združenia učiteľov 1.-4. /ďalej MZ/ 

Špeciálnej základnej školy internátnej  

Jána Vojtaššáka , Kláštorska 24/A, 05401 Levoča 

 v školskom roku 2010 / 2011 
 

Vedúci  MZ : Mgr. Kamila Valentová  

 

Členovia: Dr. Marta Dvoráková, Dr. Miloš Jozefčák, ,  Mgr. Jana Antalová, Mgr. Dušan 

Verbovský,  Mgr. Marián Kovalčík, Mgr. Anna Džuganová, Mgr. Viera Zoričáková,  Mgr. Mária 

Fecková,  Mgr. Jana Dlugošová, Mgr. Tomáš Koterba, Mgr. Katarína Strážiková, Mgr. Monika 

Húsková, Mgr. Veronika Kamenická, Mgr. Eva Vandrová, Ing. Jana Maciaková 

 

MZ učiteľov špeciálnej základnej školy v priebehu školského roka 2010/2011 vychádzala z úloh 

vyplývajúcich zo školského plánu práce, z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 

2010/2011, ďalej z aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2010/2011 sa uskutočnilo 7 zasadaní MZ, ktorá zameriavala svoju 

činnosť podľa Plánu práce školy. 

 

Plán činností metodického združenia 

V rámci pedagogických porád a triednických hodín sme prehlbovali poznatky a právne vedomie 

pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch 

„Všeobecnej deklarácie o ľudských právach dieťaťa“, zároveň sme ich zapracovali do časovo-

tematických plánov. 

V zmysle „ Dohovoru o právach dieťaťa“  učitelia zabezpečovali aktívnu ochranu detí pred 

sociálno-patologickými javmi, monitorovali zmeny v správaní detí. Bezodkladne riešili problémy 

v spolupráci s vedením školy a rodičmi.  

Špeciálna starostlivosť bola venovaná deťom a žiakom s autizmom a a viacnásobne postihnutým 

/telesné postihnutie v kombinácii s mentálnym postihnutím/. 

V rámci prevencie drogových závislosti vo výchovno-vzdelávacom procese pedagógovia 

využívali doplnkové učebné texty na vyučovaní a počas konzultačných hodín ako napr. 

publikáciu C. Raynerovej: „Nenič si svoje múdre telo“, ale aj iný dostupný materiál a zapracovali 

ich do časovo-tematických plánov. 

Vo vyučovacom procese pedagógovia dôsledne realizovali výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

v súlade s učebnými osnovami najmä v odborno - praktických  predmetoch ako rodinná 

a zdravotná výchova,  tieto témy zapracovali do časovo-tematických plánov. 

Učitelia individuálne čítali pedagogickú literatúru a ostatnú odbornú pedagogickú tlač. Námety 

a dobré nápady využívali na svojich hodinách. 

Učitelia podporovali rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Venovali zvýšenú pozornosť nácviku 

čítania s porozumením. 

Pedagógovia počas školského výletu v Litmanovej a v Starej Ľubovni na hrade, zameriavali 

popri hlavných úlohách pozornosť aj na poznávanie Slovenska, jeho krás, historických pamiatok, 

významných dejinných udalostí a ľudových tradícií. 

Žiaci poznávali históriu mesta Levoča: získané vedomosti využívali v projektových prácach 

jednotlivých predmetov, najmä v predmetoch : vlastiveda, občianska výchova, slovenský jazyk a 

literatúra, komunikačné zručnosti, rozumová výchova a estetická výchova. 

Na vyučovaní učitelia využívali netradičné vyučovacie metódy a formy – oboznámili sa 

s alternatívnymi vzdelávacími metódami a postupmi - interaktívne zážitkové a skúsenostné 



učenie, integrované tematické vyučovanie, a použili niektoré ich prvky na vyučovaní. 

Vychovávatelia v rámci popoludňajšej činnosti zapájali žiakov do záujmových útvarov. 

Mesačne bol zabezpečený odber časopisov do každej triedy: učiteľovi, vychovávateľovi aj 

pomocnému vychovávateľovi. 

Počas školského roka pedagógovia upevňovali fyzické a duševné zdravie, telesný a pohybový 

rozvoj žiakov a ich zdravý životný štýl, zorganizovali nácvik a evakuáciu budovy v rámci 

cvičenia ochrana človeka a prírody. 

Pedagógovia počas školského roka zabezpečili pre žiakov filmové a divadelné predstavenia 

Metodická pomoc bola poskytnutá Mgr. Magdaléne Petriskovej, ktorá v tomto školskom roku 

začala pracovať ako triedna učiteľka v Špeciálnej základnej škole  

Bola vypracovaná a zavedená do praxe reforma obsahu vzdelávania pre deti a žiakov so 

špeciálno-vzdelávacími potrebami. Podľa nového školského vzdelávacieho programu sa 

v školskom roku 2010/2011 vzdelávali žiaci v šiestom ročníku ŠZŠ .Žiaci ostatných ročníkov 

druhého stupňa sa vzdelávali podľa učebných osnov schválených podľa doterajších predpisov. 

Triedni učitelia raz za týždeň kontrolovali svoje triedne knihy, vedúci MZ kontroloval triedne 

knihy raz za mesiac. 

 

Splnené úlohy: ZASADNUTIA MZ v školskom roku 2010/2011 

4 riadne stretnutia 

August– 27.08.2010  

- Plán práce MZ na školský rok 2010/2011 

- Školské vzdelávacie programy 

November – 18.11.2010  

- Vzdelávanie a starostlivosť o žiakov s TP v Spojenej škole 

Máj – 12.05.2011 

- Vzdelávanie a starostlivosť o žiakov s NKS v Spojenej škole   

Júl – 04.07.2009  

- Zhodnotenie činností metodických orgánov 

             3 mimoriadne stretnutia 

November – 24.11.2010 

- Otvorené hodiny 

Január – 24.01.2011 

- Otvorené hodiny 

Máj – 20.05.2011 

- Vyhodnotenie hospitačnej činnosti v predmete KNB v Spojenej školy 

 

Odborný rast členov MZ 

Počas školského roka sa učitelia – Mgr. Valentová, Mgr. Džuganová, Mgr. Jankovčinová 

vzdelávali v oblasti modernizácie vyučovacieho procesu, absolvovali špecializačné vzdelávanie. 

Členovia MZ si preštudovali a osvojili legislatívne normy v škole a výučbe, učebné osnovy, 

vzdelávacie štandardy a nový školský zákon a POP na školský rok 2010/2011. 

Boli vypracované alebo doplnené časovo tematické plány jednotlivých predmetov a odovzdané 

v elektronickej podobe. 

Členovia MZ pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste individuálnym štúdiom 

literatúry a ďalším vzdelávaním, svojpomocne si vyrábali učebné pomôcky podľa potreby. 

Kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov. 

Členovia MZ – učitelia v triedach pre žiakov s autizmom sa pravidelne zúčastňovali seminárov 

organizovaných predovšetkým spoločnosťou SPOSA /Spoločnosť pomoci pre osoby s autizmom/ 

  

Spracovala: Mgr. Kamila Valentová, vedúca MZ, 30. 06. 2011 



Hodnotiaca správa o činnosti predmetovej komisie  

všeobecnovzdelávacích predmetov učiteľov  

Špeciálnej základnej školy Jána Vojtaššáka , 

 Kláštorska 24/A, 05401 Levoča 

v školskom roku 2010 / 2011 
 

Vedúca PK: PaedDr. Monika Husková 

Členovia PK: Mgr. Antalová Jana, Mgr. Buštová Eva, Mgr. Dudičová Viera, Mgr. Džuganová 

Anna, Mgr. Fecková Mária, Bc. Ferencová Marta Mgr. Jandušíková Alena, Mgr. Jozefčáková 

Lucia, Mgr. Holló Marcel, Mgr. Kamenická Veronika, Mgr. Kandráčová Denisa, Mgr. T. 

Koterba, Mgr. Kovalčík Marián, Mgr. Vandrová Eva, Mgr. Verbovský Dušan, Mgr. Valentová 

Kamila, PaedDr. M. Jozefčák PhD., PaedDr. M. Dvoráková 

PK všeobecnovzdelávacích predmetov učiteľov špeciálnej základnej školy v priebehu školského 

roka 2010/2011 vychádzala z úloh vyplývajúcich zo školského plánu práce, z pedagogicko – 

organizačných pokynov na školský rok 2010/2011, ďalej z aktuálnych podmienok školy 

a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2010/2011 sa uskutočnilo 7 zasadaní predmetovej komisie, ktorá 

zameriavala svoju činnosť podľa Plánu práce školy. 

 

Plán činností predmetovej komisie 

V rámci pedagogických porád a triednických hodín sme prehlbovali poznatky a právne vedomie 

pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch 

„Všeobecnej deklarácie o ľudských právach dieťaťa“, zároveň sme ich zapracovali do časovo-

tematických plánov. 

V zmysle „ Dohovoru o právach dieťaťa“  učitelia zabezpečovali aktívnu ochranu detí pred 

sociálno-patologickými javmi, monitorovali zmeny v správaní detí. Bezodkladne riešili problémy 

v spolupráci s vedením školy a rodičmi. 

V rámci prevencie drogových závislosti vo výchovno-vzdelávacom procese pedagógovia 

využívali doplnkové učebné texty na vyučovaní a počas konzultačných hodín ako napr. 

publikáciu C. Raynerovej: „Nenič si svoje múdre telo“, ale aj iný dostupný materiál a zapracovali 

ich do časovo-tematických plánov. 

Vo vyučovacom procese pedagógovia dôsledne realizovali výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

v súlade s učebnými osnovami najmä v odborno - praktických  predmetoch ako rodinná 

a zdravotná výchova,  tieto témy zapracovali do časovo-tematických plánov. 

Učitelia individuálne čítali pedagogickú literatúru a ostatnú odbornú pedagogickú tlač. Námety 

a dobré nápady využívali na svojich hodinách. 

Učitelia podporovali rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Venovali zvýšenú pozornosť nácviku 

čítania s porozumením. 

Pedagógovia počas školského výletu v Litmanovej a v Starej Ľubovni na hrade, zameriavali 

popri hlavných úlohách pozornosť aj na poznávanie Slovenska, jeho krás, historických pamiatok, 

významných dejinných udalostí a ľudových tradícií. 

Žiaci poznávali históriu mesta Levoča: získané vedomosti využívali v projektových prácach 

jednotlivých predmetov, najmä v predmetoch : vlastiveda, občianska výchova, slovenský jazyk a 

literatúra, komunikačné zručnosti, rozumová výchova a estetická výchova. 

Na vyučovaní učitelia využívali netradičné vyučovacie metódy a formy – oboznámili sa 

s alternatívnymi vzdelávacími metódami a postupmi - interaktívne zážitkové a skúsenostné 

učenie, integrované tematické vyučovanie, a použili niektoré ich prvky na vyučovaní. 

Vychovávatelia v rámci popoludňajšej činnosti zapájali žiakov do záujmových útvarov. 

 



Mesačne bol zabezpečený odber časopisov do každej triedy: učiteľovi, vychovávateľovi aj 

pomocnému vychovávateľovi. 

Počas školského roka pedagógovia upevňovali fyzické a duševné zdravie, telesný a pohybový 

rozvoj žiakov a ich zdravý životný štýl, zorganizovali nácvik a evakuáciu budovy v rámci 

cvičenia ochrana človeka a prírody. 

Pedagógovia počas školského roka zabezpečili pre žiakov filmové a divadelné predstavenia 

Metodická pomoc bola poskytnutá Mgr. Magdaléne Petriskovej, ktorá v tomto školskom roku 

začala pracovať ako triedna učiteľka v Špeciálnej základnej škole  

Bola vypracovaná a zavedená do praxe reforma obsahu vzdelávania pre deti a žiakov so 

špeciálno-vzdelávacími potrebami. Podľa nového školského vzdelávacieho programu sa 

v školskom roku 2010/2011 vzdelávali žiaci v šiestom ročníku ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím. Žiaci ostatných ročníkov druhého stupňa sa vzdelávali podľa učebných osnov 

schválených podľa doterajších predpisov. 

Triedni učitelia raz za týždeň kontrolovali svoje triedne knihy, vedúci PK kontroloval triedne 

knihy raz za mesiac. 

 

Splnené úlohy: ZASADNUTIA PK v školskom roku 2010/2011 

4 riadne stretnutia 

August– 27.08.2010  

- Plán práce PK na školský rok 2010/2011 

- Školské vzdelávacie programy 

November – 18.11.2010  

- Vzdelávanie a starostlivosť o žiakov s TP v Spojenej škole 

Máj – 12.05.2011 

- Vzdelávanie a starostlivosť o žiakov s NKS v Spojenej škole   

Júl – 04.07.2009  

- Zhodnotenie činností metodických orgánov 

3 mimoriadne stretnutia 

November – 24.11.2010 

- Otvorené hodiny 

Január – 24.01.2011 

- Otvorené hodiny 

Máj – 20.05.2011 

- Vyhodnotenie hospitačnej činnosti v predmete KNB v Spojenej škole 

 

Odborný rast členov PK 

Počas školského roka sa učitelia – Mgr. Valentová, Mgr. Martina Jankovčinová a Mgr. 

Džuganová vzdelávali v oblasti modernizácie vyučovacieho procesu, absolvovali špecializačné 

vzdelávanie. 

Členovia PK si preštudovali a osvojili legislatívne normy v škole a výučbe, učebné osnovy, 

vzdelávacie štandardy a nový školský zákon a POP na školský rok 2010/2011. 

Boli vypracované alebo doplnené časovo tematické plány jednotlivých predmetov a odovzdané 

v elektronickej podobe. 

Členovia PK pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste individuálnym štúdiom 

literatúry a ďalším vzdelávaním, svojpomocne si vyrábali učebné pomôcky podľa potreby. 

Kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov. 

 

Spracovala: PaedDr. Monika Husková, vedúca PK, 30. 06. 2011 

 

                                                                                                     



Hodnotiaca správa 

o účasti žiakov ZŠZSPJAI na predmetových olympiádach a celoštátnych 

súťažiach a o koncoročných kontrolných previerkách zo slovenského jazyka a 

matematiky 

 

 
1. Slovenský jazyk:V školskom roku 2010/2011 sa žiaci našej školy zúčastnili  celkovo na 

vedomostných olympiádach v slovenskom jazyku, matematike a prírodopise. Všetky tieto 

akcie sa uskutočnili v Bratislave. Slovenský jazyk a matematika na Hrdličkovej ulici 

a prírodopis na Drotárskej ceste. Súťaž v slovenskom jazyku a v matematike bola 

rozdelená na slovenskú časť a na medzinárodnú časť. Súťaže sa zúčastnili žiaci : Katka 

Lešková – 6. ročník, Filip Alexai – 7. ročník a Vladimír Šefčík – 8. ročník. V matematike 

v národnej súťaži sa na peknom 2. mieste umiestnila v kategórii šiestakov Katka Lešková. 

V slovenskom jazyku sa v národnej súťaži v kategórii siedmakov umiestnil na 2. mieste 

Vladimír Šefčík. Výrazne sa však presadil aj v medzinárodnej súťaži, kde obsadil veľmi 

pekné 2. miesto. V obidvoch týchto súťažiach išlo o čitateľskú gramotnosť. 

Na predmetovej olympiáde z prírodopisu sa zúčastnili žiaci K. Lešková, F. Alexai a V. Šefčík. 

Vynikajúce umiestnenie dosiahla Katka Lešková, ktorá v kategórii šiestakov obsadila 1. miesto.   

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili na celoštátnej súťaži v prednese poézie 

a prózy „Štúrovček“. Zúčastnili sa jej títo žiaci : Veronika Škopová – 6. roč., Filip Alexai – 7. 

roč., Janka Bagarová – 7. roč. a Vladimír Šefčík – 8. roč. V konkurencii viac ako 30 súťažiacich, 

ktorí boli v jednej spoločnej skupine sa naši žiaci umiestnili veľmi dobre. V. Šefčík obsadil 3. 

miesto, F. Alexai 4. miesto a J. Bagarová 6. miesto, všetko v kategórii prednesu poézie. 

 

Kontrolných prác sa zúčastnilo 18 žiakov v ročníkoch 5  – 9  ZŠ ŽSP rovnako na polroka , ako aj 

na konci roka. Priemerná známka  bola na polroka 2,6 a na konci roka 2,46. 

Z toho : 5. roč.  – 2,8  -  2,7 

              6. roč.  -  2,8 -  2,8 

               7. roč. -  2,9 -  2,8 

               8. roč. -  2,2 -  2,0 

              9. roč. -   2,3 -  2,0 

Previerka bola písaná z celoročného učiva. V porovnaní s prácou za prvý polrok nastalo 

zlepšenie. Za prvý polrok bola priemerná známka 2,6 , oproti tomu koncoročná previerka 

skončila s priemerom 2,46. Na porovnanie v minulom školskom roku bola priemerná známka na 

konci školského roka 3,05. 

V školskom roku 2010/2011 sa dvaja žiaci deviateho ročníka zúčastnili celoštátneho testovania 

deviatakov , kde v slovenskom jazyku dosiahli tento výsledok :  

Andrea Bangová – 40% 

Tomáš Bartko     -   15%   

 

V Levoči 30. 6. 2011, Spracoval : Mgr. Marián Kovalčík 

 

2. Matematika: V školskom roku 2010/2011 prebiehalo hodnotenie matematiky v priebehu 

celého roka formou písomných prác  i ústneho skúšania. 

Na konci 1.polroku a 2.polroku boli písané školské práce v 5., 6., 7., 8., 9. Ročníku, pričom 

priemer v jednotlivých triedach bol nasledovný: 

1.polrok  

5.ročník – 2 žiaci – 3,0 

6.ročník – 6 žiaci - 2,3  



7.ročník – 4 žiaci – 1,7 

8.ročník – 3 žiaci – 2,0 

9.ročník – 2 žiaci – 2,5 

Celkovo školskú prácu písalo 17 žiakov a celkový priemer bol 2,2. 

2.polrok 

5.ročník – 2 žiaci – 2,0 

6.ročník – 5 žiaci - 2,8  

7.ročník – 5 žiaci – 3,0 

8.ročník – 4 žiaci – 2,8 

9.ročník – 2 žiaci – 2,5 

Celkovo školskú prácu písalo 18 žiakov a celkový priemer bol 2,7. 

 

V tomto školskom roku prebehol v 9.ročníku aj monitor, ktorí písali dvaja žiaci 

Bangová Andrea - 40% 

Bartko Tomáš  - 45 % 

 

V Levoči 30.júna 2011  spracovala:  Mgr. Kamila Valentová 

 

 

 

 

Hodnotiaca správa plánu práce koordinátora primárnej prevencie závislostí 

a iných sociálno-patologických javov v podmienkach školy a školského 

zariadenia za školský rok 2009/2010 

 
Plnené úlohy: 

 

Eliminácia záškoláctva  

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, zamestnanci školy počas celého školského roka 

zabezpečovali aktívnu ochranu žiakov pred sociálno patologickými  javmi a monitorovali zmeny 

v správaní žiakov.  

Triedni učitelia dôsledne sledovali neprítomnosť žiakov na vyučovaní a zapisovali vymeškané 

hodiny do prehľadu v zborovni . Bezodkladne boli riešené podozrenia na záškoláctvo 

v spolupráci s lekárom, rodičmi a príslušným sociálnym odborom. Na konci roka bol v každej 

triede odmenený jeden žiak s najlepšou dochádzkou.  

 

Projekt Zdravie v školách 

Patríme medzi školy, ktoré podporujú zdravý životný štýl žiakov a zamestnancov. Využívali sme 

cvičenia v posilňovni, stolný tenis, plávanie v bazéne, rytmické cvičenia na trampolínach a fit 

loptách, tréningy basketbalu a futsalu, turistické vychádzky a iné. 

 

Besedy a Športové aktivity 

Družstvo našej školy obsadilo 2.miesto na XXIX. ročníku basketbalového turnaja zamestnancov 

levočských základných škôl. Prebrali sme záväzok, že XXX. ročník usporiada naša Spojená 

škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči. Beseda z hráčom futbalovej Corgoň ligy p. Janečkom 

sa prekladá na ďalší rok, pre pracovné povinnosti menovaného. Počas zimných mesiacov sme 

hrávali floorball v našej aule.  

 

Iné 



Prihlásil som sa spolu so psychologičkou Sinayovou do 80 hodinového kurzu preventívneho 

programu Cesta k emocionálnej zrelosti pod patronátom Centra pedagogicko psychologického 

poradenstva a prevencie v Levoči. Prebehli dve stretnutia. 

30. marca 2011 sme si v aule pripomenuli Svetový deň vody prezentáciou s využitím 

interaktívnej tabule. Zúčastnili sa žiaci školského internátu a klubu detí. 

11.apríla 2011 veľkonočné zvyky a tradície priblížili manželia Štramovi. Ukážkami zdobenia 

vajíčok zaujali žiakov internátu a školského klubu detí, ktorí si mohli techniky sami vyskúšať.  

 

Vypracoval : koordinátor primárnej prevencie Mgr. Peter Hlavatý, 30. 06. 2011 

 

 

 

Hodnotiaca správa práce výchovného poradcu v šk. roku 2009/2010 
 

     Výchovný poradca pracoval podľa plánu práce pre školský rok 2010/2011. Priebežne bol 

aktualizovaný program Proforient podľa pokynov metodika pre VP  a PO CPPPaP Levoča. Bol 

vypracovaný a aktualizovaný zoznam žiakov končiacich školskú dochádzku v školskom roku 

2010/2011.  Vo februári 2011 bola vykonaná exkurzia v SOŠ pre žiakov so zrakovým 

postihnutím  v Levoči a tiež v SOU poľnohospodárskom v Levoči. Možnosti štúdia prišli 

ponúknuť aj výchovní poradcovia zo strednej školy pre nepočujúcich z Kremnice, zo  strednej 

školy pre nepočujúcich v Prešove a zo strednej združenej školy v Kežmarku.  

     V tomto školskom roku ukončili základnú školu traja žiaci. Jedna žiačka bola prijatá na 

Strednú pedagogickú školu, odbor sociálno-výchovný pracovník v Levoči, jeden žiak na Spojenú 

školu  SOŠ sl.p.i. v Prešove, odbor mechanik strojov a zariadení a jeden žiak na Spojenú školu 

internátnu - OUI v Levoči, odbor čalúnenie nábytku.. 

     V júni bol vypracovaný zoznam žiakov končiacich školskú dochádzku v školskom roku 

2011/2012, alebo tých ktorí dosiahnu vek 16 rokov a zaslaný metodikovi pre VP a PO CPPPaP 

Levoča. 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Fecková, výchovný poradca, 30. 06. 2011 

 

 

 

Hodnotiaca správa o činnosti školskej knižnice  

v školskom  roku 2010/2011 

 
31. augusta došlo na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR k zlúčeniu žiackej a učiteľskej 

knižnice do jednej Školskej knižnice. V školskej knižnici je 2802 kusov knižničných jednotiek 

v hodnote 4966 eur. Od januára 2011 pribudli knihy v hodnote 1909,80 eur.V mesiaci október 

2010 bolo zrealizované vyradenie poškodených kníh v počte 525 kusov a hodnote 460,42 eur. 

Výpožičky sa vykonávali v priebehu celého školského roka podľa potreby pedagógov.  

V Levoči, 4.7.2011, Mgr. Kamenická Veronika 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa výchovno-vzdelávacej činnosti v  Školskom internáte  

v školskom roku 2010 / 2011 
 

 

Školský internát v školskom roku 2010/2011 tvorilo 5 oddelení s počtom detí 48 

 

I. oddelenie -11 detí        Vašková Mária 

II. oddelenie - 9 detí  Poprocká Beáta 

III. oddelenie -11 detí Bc. Ferencová Marta 

IV oddelenie - 8 detí Mgr. Holló Marcel 

V. oddelenie - 9 detí Mgr. Šoltésová Marianna 

  Mgr. Hlavatý Peter 

 

Školský klub detí tvorilo jedno oddelenie s počtom detí 11 

 

ŠKD  - 11 detí  Ing., Mgr. Jandušíková Alena 

 

 

 Školský internát a  Školský klub detí zabezpečoval počas školského roku výchovu 

a vzdelávanie detí s rôznym postihnutím. Vo výchovno–vzdelávacej práci vychovávatelia 

vychádzali z Pedagogicko–organizačných pokynov MŠ SR a  pracovali podľa Školských 

vzdelávacích programov. Hlavnou činnosťou bola  vzdelávacia činnosť, nenáročná záujmová 

činnosť zameraná na uspokojovanie záujmov detí v čase mimo vyučovania, a oddychovo- 

relaxačná činnosť. Deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, podľa stupňa a charakteru ich 

znevýhodnenia, pri ich začleňovaní do voľno časových aktivít bola venovaná priebežná zvláštna 

pozornosť. Zariadenie poskytovalo starostlivosť deťom so sluchovým postihnutím, mentálnym 

postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s viacnásobným 

postihnutím a autizmom. 

 

Výchovno – vzdelávacia činnosť bola realizovaná prostredníctvom: 

a) relaxačných činností, ktoré boli psychicky a fyzicky nenáročné a slúžili na 

odstránenie únavy a regeneráciu síl. V rámci týchto činností deti spoznávali okolie 

školy, mesto, kultúrne pamiatky, osvojovali si návyky, ako sa majú správať na 

verejnosti, ako prechádzať bezpečne cez cestu, spoznávali rastliny, na čo sa rastliny 

využívajú, aký význam má pre všetkých ochrana životného prostredia a pod. 

b) rekreačných činností, ktoré boli vykonávané v prírode, na školskom dvore, 

v telocvični a pod. Deti veľmi často hrávali futbal a iné loptové hry, pripravovali sa 

na futbalový turnaj, v zime sa chodili korčuľovať. Vďaka športu si utužovali 

zdravie, zlepšovali telesnú kondíciu a zároveň  sa aj zregenerovali po psychickej 

stránke.  

c) záujmových činností, počas ktorých mohli deti uspokojovať svoje záujmy 

a špecifické potreby. Záujmové činnosti mali veľmi dôležité miesto vo výchovno-

vzdelávacej činnosti detí, pretože v rámci nich žiaci nadobudli mnoho vedomostí, 

skúseností a zručností potrebných v ich každodennom živote. Môžeme tu 

spomenúť napr.: rozvíjanie komunikačných schopností, zmyslového vnímania, 

efektívneho spôsobu učenia, naučili sa zvládať jednoduché problémy a konflikty 

formou modelových situácií. 

d) spoločensko–prospešných činností – tieto činnosti viedli detí k dobrovoľnej 

a prospešnej práci, ktorá mála pozitívny  vplyv nielen pre prostredie, v ktorom žijú, 

ale aj na vývin ich charakterových vlastnosti. Deti pri tejto činnosti mali možnosť 



osvojiť si vedomostí a zručnosti pri ochrane životného prostredia, získať pozitívny 

vzťah k estetickej úprave okolia a pod. 

e) sebaobslužných , výchovno-vzdelávacích činností, ktoré mali z pohľadu detí skôr 

charakter povinností. Tieto činnosti sa zameriavali najmä na vedenie detí k 

samostatnosti (hygienické návyky, návyky starostlivosti o poriadok a jeho 

udržiavanie,  slušné správanie sa, ako sa správať v školskej jedálni a pod.). 

f) vzdelávacej činnosti, kde je zahrnutá hlavne príprava na vyučovanie a plnenie si 

školských povinností. Táto činnosť okrem písania domácich úloh a kontroly detí, či 

sú dobre pripravení na vyučovanie, spočívala aj v zábavnej forme, kedy deti riešili 

rôzne hlavolamy, krížovky, venovali sa didaktických hrám a pod. Táto forma 

vzdelávacej činnosti bola pre žiakov zaujímavejšia, ako bežná príprava na 

vyučovanie. 

 

Mimoškolské aktivity: 

V 2.plroku – práca detí a pedagógov  na školskom časopise SEDMOKRÁSKA 

30.júna 2011  na slávnostnom ukončení školského roka 2010/2011 bol časopis 

SEDMOKRÁSKA uvedený do života Marekom Balážom  z TV Markíza. 

 

Záujmové útvary : 

Futbalový krúžok :  Koterba, Holló - 10 detí 

Basketbalový krúžok : Vašková  - 8 detí 

Dramaticko – tanečný krúžok: Poprocká, Dudičová, Valentová – 18 detí 

Výtvarný krúžok : Ferencová, Jozefčáková, Buštová – 10 detí 

 

 

 

 

Hodnotiaca správa výchovno-vzdelávacej činnosti v  Školskom klube detí  

v školskom roku 2010 / 2011 
 

 

 V školskom roku 2010/2011 bolo v ŠKD zapísaných 11 detí. Vek detí v heterogénnej 

skupine bol 8 – 11 rokov. Počet zapísaných žiakov sa v priebehu roka menil (z dôvodu ich 

odhlásenia alebo prihlásenia).  

V popoludňajšej činnosti som značnú pozornosť venovala odpočinkovej a relaxačnej činnosti. 

Využívala som hlavne neformálne besedy (rozhovory, rozprávanie), čítanie a počúvanie 

rozprávok, počúvanie ľudových a moderných piesní, relaxačné cvičenia pri hudbe a pod. 

Pri rekreačnej činnosti som sa orientovala na vychádzky do prírody so zameraním a využitím 

environmentálnej výchovy v ŠKD (pozorovanie zmien v prírode, životné prostredie v našom 

okolí), na telovýchovné chvíľky, tance, pohybové a športové hry, spoločenské hry, maľovanie, 

kreslenie a pod. 

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizovala v týchto tematických oblastiach:  

1. Vzdelávacia, 

2. Spoločensko-vedná, 

3. Pracovno-technická, 

4. Prírodovedno-enviromentálna, 

5. Esteticko-výchovná, 

6. Telovýchovná, zdravotná a športová.  

Vzhľadom na to, že školský klub detí navštevujú žiaci rôznych ročníkov, vo výchovno-

vzdelávacej práci som veľký dôraz kládla príprave na vyučovanie. Zamerala som sa aj na 



precvičovanie učiva formou didaktických hier. Využívala som aj prácu s počítačom, knihou,  

encyklopédiou, rôzne hádanky, tajničky, doplňovačky, skladačky, zmyslové hry a pod. Všetci 

žiaci sa písomne pripravovali v ŠKD, preto sme dbali aj na písomnú úpravu zošitov. Veľký dôraz 

som dávala aj na záujmovú činnosť.  

V spoločensko-vednej oblasti som deti oboznamovala s kultúrou stolovania, rozvíjala u nich  

základy zručností sebaobsluhy, sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie.  

V pracovno-technickej oblasti som sa usilovala o rozvíjanie pracovno-technických  vedomostí, 

zručností a návykov primeraných veku, kultivovať u detí základné sebaobslužné a hygienické 

návyky. 

V prírodovedno-enviromentálnej oblasti som sa venovala poznávaniu a ochrane prírody. Viedla 

som deti, aby dbali o čistotu a poriadok vo svojom okolí, starali sa o kvety a zeleň.  V esteticko-

výchovnej oblasti sme deti oboznamovali s estetikou prostredia, navštívili sme výstavy a iné 

kultúrne podujatia. Prezreli sme si stálu expozíciu Múzea špeciálneho školstva v Levoči.  

Telovýchovnú, zdravotnú a športovú oblasť sme spolu so žiakmi trávili v rytmicko-pohybovej 

miestnosti, v aule alebo na školskom ihrisku. Venovali sme sa rôznym športovým hrám 

(basketbalu, futbalu), zdravotným cvičeniam, cvičeniam pri hudbe. 

V celkovom hodnotení môžem povedať, že najväčšiu pozornosť venovali deti športovým 

činnostiam, predovšetkým basketbalu a futbalu, výtvarným prácam a tiež skladaniu puzzle. 

Každodenne sme sa stretávali s rôznymi bežnými problémami, ktoré sme napokon vždy úspešne 

vyriešili. 

Vypracovala : Mgr. Jandušíkova Alena 

 

 

 

Hodnotiaca správa o činnosti Centra špeciálno-pedagogického poradenstva 

v školskom roku 2010 / 2011 

 
 

     V školskom roku 2010 – 2011  bolo v CŠPP evidovaných spolu 281 klientov, z toho bolo 213 

klientov vo veku do 15 rokov.  Z dôvodu ukončenia prvej prípravy na povolenie, alebo  

zaniknutia špeciálno-pedagogických potrieb bolo vyradených 69 klientov.  V CŠPP pracovali 2 

špeciálni pedagógovia, 1 psychológ, 1 sociálno-administratívny pracovník a 1 foniater na 

čiastočné úväzky. Bolo vypracovaných 199 správ z diagnostiky, z toho bolo 73 psychologických, 

94 špeciálno - pedagogických, 1 foniatrická a 31 sociálnych. Jednorázové poradenstvo bolo 

poskytnuté 228 klientom, bolo vykázaných 28 individuálnych opakujúcich sa aktivit a 17 

skupinovo opakujúcich sa aktivít. Terapia bola poskytnutá 727 krát, rehabilitácia 367 krát.     

     Jednou časťou práce bola aj práca v teréne, kde sme vyhľadávali  a evidovali deti s rôznymi 

špeciálno - pedagogickými potrebami ( SP, MR, autisti, poruchy učenia, viacnásobný postih). 

Poskytli sme  im informačnú a poradenskú službu. Niekoľkokrát bolo poskytnuté poradenstvo 

v oblasti sociálnej pomoci  a pomoci v profesijnej orientácii rovnako klientov 

z marginalizovaných skupín, ako aj klientom z majority. 

 

V Levoči 10. 07. 2011, Mgr. V.Zoričáková 

 

 

 

 



Vyhodnotenie individuálnej logopedickej starostlivosti (INS), individuálnej 

logopedickej intervencie (ILI) a individuálnych logopedických cvičení (ILC) 

v školskom roku 2010/2011 

 

 
       U každého žiaka na začiatku školského roka bola vykonaná logopedická diagnostika. Jej 

závery boli zapísané v Zázname o individuálnej špeciálnopedagodickej starostlivosti 

 (Ševt 57 008 0) . Rovnako sa do týchto záznamov zapisoval aj priebeh logopedickej 

starostlivosti (intervencie) počas školského roka. 

ILI v reformných ročníkoch a ILC v nereformných ročníkoch boli realizované v triedach pre 

žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ako riadne vyučovacie hodiny v rozpätí 5 

vyučovacích hodín týždenne. V prevej časti vyučovacích hodín sme pracovali so všetkými 

žiakmi. Boli to hlasové, dýchacie cvičenia, cvičenia artikulačných orgánov, rytmické cvičenia. 

V druhej časti vyučovacích hodín sme pracovali so žiakmi individuálne podľa logopedickej 

diagnostiky. 

Sluchovo postihnutí žiaci v triedach I.S – IV.S mali INL (nereformné ročníky) a ILI (reformné 

ročníky) 2 vyučovacie hodiny týždenne, keď sme pracovali individuálne  so žiakmi mimo 

stanoveného rozvrhu hodín v jednotlivých triedach. Týchto logopedických cvičení sa 

zúčastňovali všetci žiaci. 

Rovnako sme postupovali aj u mentálne, či viacnásobne postihnutých žiakov v triedach I.M – 

III.M a I.V – VII.V, s tým rozdielom, že logopedických cvičení sa zúčastňovali len tí žiaci, ktorí 

túto starostlivosť potrebovali. Zo 64 žiakov v týchto triedach to bolo 38 žiakov. Z materskej 

školy sa zúčastňovali logopedických cvičení deti staršej vekovej skupiny (predškoláci) 

 

 

Vypracoval: Mgr. Dušan Verbovský. 4. 07. 2011 

 

 

 

Hodnotiaca správa o zdravotníckej starostlivosti v spojenej škole  

v  šk. rok 2010/2011 
 

V školskom roku 2010/2011 žiaci absolvovali preventívne zubné prehliadky.  

Podľa potreby sa realizovali psychologické a psychiatrické vyšetrenia  žiakov. 

Dvakrát v mesiaci školu navštevuje foniater MUDr.  Paulínyová, ktorá nastavuje nové načúvacie 

aparáty sluchovo postihnutým žiakom školy, robí odtlačky na nové koncovky na načúvacie 

aparáty, realizuje foniatrické poradenstvo.  

Všetci sluchovo postihnutý žiaci v škole v priebehu roka absolvovali audiometrické vyšetrenie. 

Počas celého školského roka vybraní  žiaci dva dni v týždni absolvovali masáže s masermi zo 

strednej zdravotníckej školy.   

V popoludňajších hodinách sa internátni žiaci zúčastňovali na prednáškach prvej pomoci 

spojených s exkurziami v odborných učebniach na strednej zdravotníckej škole.  

Počas celého školského roka prebiehala úspešná spolupráca so všetkými pediatrami a odbornými 

lekármi našich žiakov.  

V škole evidujeme registrovane aj neregistrovane školské úrazy. V tomto školskom roku sme 

mali jeden neregistrovaný školský úraz. 

Priebežne sa realizovali  preventívne prehliadky všetkých zamestnancov.  

Pravidelne sa kontrolovali a dopĺňali lekárničky a brašne prvej pomoci. Kontrola sa vykonáva na 

konci školského roka , ak nebola narušená pečať na nástennej lekárničke. Brašne prvej pomoci sa 



kontrolujú raz za štvrťrok. Po každej kontrole sa nástenné lekárničky aj brašne prvej pomoci 

zablombujú.  

V budúcom školskom roku plánujem osloviť zubných lekárov a nadviazať s jedným z nich 

spoluprácu, ktorá sa bude týkať zubného ošetrovania žiakov s autizmom.   

 

Vypracovala  Mgr Zuzana Polláková 

 

 

 

Škola v prírode Čingov – Hradisko – triedy pre žiakov s autizmom 

 
    V školskom roku 2010/2011 sa žiaci s autizmom zúčastnili školy v prírode v Slovenskom raji, 

v lokalite Čingov – Hradisko v termíne od 23. – 27. mája 2011. Školy v prírode sa zúčastnilo 

sedem žiakov s autizmom a štyria pedagógovia, z toho i zdravotnícky dozor. 

Miesto pobytu bolo riadne posúdené a následne schválené regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. 

Žiaci i pedagógovia boli poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia v škole v prírode, rodičia 

vyplnili tlačivo o bezinfekčnosti prostredia a navštívili s deťmi obvodného lekára, ktorý posúdil 

zdravotný stav detí.  

Účastníci školy v prírode boli ubytovaní v hoteli Čingov v štyroch dvoj až trojlôžkových izbách 

s vlastným sociálnym zariadením. Dozor nad žiakmi bol zabezpečený 24 hodín denne. 

Dopoludňajšie vzdelávanie žiakov prebiehalo v spoločenskej miestnosti, alebo  v prírode. Obsah 

vzdelávania vyplýval z individuálnych vzdelávacích plánov jednotlivých žiakov. 

Popoludní bol pre žiakov zabezpečený nasledovný program: 

Pondelok: arteterapia, vychádzka do okolia, poznávanie prírody 

Utorok: návšteva plaveckého bazénu v objekte hotela, muzikoterapia 

Streda: návšteva zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi 

Štvrtok: turistická vychádzka do Smižian, pracovná terapia 

V piatok v dopoludňajších hodinách sa žiaci vrátili do školy, kde si ich prevzali rodičia. Naša 

škola v prírode sa tešila veľkému úspechu.  

Celkové náklady na školu v prírode boli hradené z občianského združenia Spoločnosť na pomoc 

osobám s autizmom.  

                                                                                           Mgr. Michaela Zombeková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samostatná príloha: 

 

 

AUTOEVALVÁCIA ŠKOLY: 

PEDAGOGICKÍ/ a ODBORNÍ  ZAMESTNANCI 

 

Vyhodnotenie dotazníka  

 
     Dňa 21.6.2011 malo možnosť prostredníctvom dotazníka vyjadriť svoj názor na výchovno-

vzdelávací proces na SŠ JVI 39 pedagógov. Dotazník obsahoval 9 otázok. Otázky boli 

zrozumiteľné a jednoznačné, aby vzniklo čo najmenšie riziko neobjektívneho 

alebo nejednoznačného interpretovania údajov.   

  

V dotazníku sme kládli tieto typy otázok:      

 otvorené (otázka číslo 8) – tento typ otázky nám umožnil lepšie odhaliť skutočné postoje 

pedagógov. Pedagógovia volili dĺžku odpovede a mali možnosť navrhnúť rôzne návrhy 

na zlepšenie svojej práce.  

 uzavreté (otázka číslo 1, 2, 3, 4) – tento typ otázok ponúkal voľbu medzi viacerými 

alternatívami. 

 polootvorené (otázka číslo 5, 6, 7, 9) – pedagógom bola ponúkaná možnosť zatvorenej 

odpovede, ale aj možnosť tvoriť vlastné odpovede.  

 

Vyhodnotenie: 

1. Výchovnú vzdelávaciu/odbornú prácu v spojenej škole hodnotím ako:  

a) Výbornú     ( 12 pedagógov) 

b) Dobrú         ( 26 pedagógov) 

c) Priemernú   ( 0 pedagógov) 

d) Slabú           ( 1 pedagóg)  

 

 
 

 

66,67 %  pedagógov hodnotilo výchovno-vzdelávaciu prácu ako dobrú, 30,77 % ako výbornú a 

2,56 % pedagógov výchovno-vzdelávaciu prácu hodnotilo ako slabú.  



 

2.  Cítim potrebu viac sa venovať výchovnej/odbornej stránke nášho pôsobenia:  

a) Výrazne to cítim                       ( 8 pedagógov ) 

b) Treba to                                     (25 pedagógov) 

c) Je to dobré netreba nič meniť    (4 pedagógovia) 

                                                                           (2 pedagógovia neodpovedali) 

 
  

Podľa 64,1 % pedagógov sa treba viac venovať výchovnej stránke a 20,51 % výrazne cíti potrebu 

venovať sa viac výchovnej stránke. 10,26 % volilo odpoveď – je to dobré netreba nič meniť. 5,13 

% pedagógov neodpovedalo. 

 

3. Hodnotenie (nefinančné) práce pedagógov/odborných zamestnancov zo strany 

vedenia  spojenej školy je: 

a) Objektívne           ( 25 pedagógov ) 

b) Viac subjektívne  ( 11 pedagógov ) 

                                                    (3 pedagógovia  neodpovedali) 

 

 
 

 



 

64,1 % pedagógov si myslí, že ich hodnotenie zo strany vedenia je objektívne. 28,21 % si myslí, 

že je viac subjektívne  a 7,69 % si nevybralo žiadnu z ponúkaných možností. 

 

4. Ako pedagóg/odborný zamestnanec sa v spojenej škole cítim:  

a) Dobre                   (18 pedagógov) 

b) Ako kedy              (18 pedagógov) 

c) Som unavený        (3 pedagógovia) 

d) Je tu veľa stresov  (3 pedagógovia) 

e) Nevyťažený           (0 pedagógov) 

f) Málo môžem uplatniť svoju tvorivosť  (1 pedagóg)  

 
 

Na túto otázku 4  pedagógovia  volili pri výbere odpovede viacero možností. 

 

5. Viac by ma zlepšenie práce motivovalo, keby: 

a) Sme dostavali finančné odmeny                       (14 pedagógov)  

b) Bolo viac pochvál a uznaní zo strany vedenia (15 pedagógov) 

c) Bolo viac uznania so strany kolegov                (3 pedagógovia) 

d) Našu prácu viac oceňovali rodičia                    (15 pedagógov) 

e) Keby som mohol uplatniť svoju tvorivosť       (2 pedagógov) 

f) Iné  (4 pedagóg volil možnosť iné - Ocenenie zo strany deti - prejaviť viac 

záujmu, väčší záujem rodičov o deti a spoluprácu so školou, spätná väzba, 

nedostatočné učebné priestory)   



 
 

 

Na túto otázku 10  pedagógov volilo pri výbere odpovede viacero možností. 

 

6. Na zlepšenie vzťahu k práci, motivácie nás pedagógov/odborných zamestnancov, by 

som navrhoval: 

a) Pravidelne hodnotiť prácu pedagógov    (16 pedagógov ) 

b) Vytvoriť komisiu pre hodnotenie práce  (0 pedagógov) 

c) Nenavrhujem nič je to OK                      (17 pedagógov ) 

d) Častejšie hospitácie                                 (5 pedagógov ) 

e) Iné  (3 pedagógovia - posedenie - stretnutie - výmena názorov, nefinančné 

ocenenie práce, brainstormingové, teambvilingové aktivity, možnosť zúčastniť sa 

seminárov, školení , možnosť zúčastniť sa odborných školení)  

 

 
 

Traja pedagógovia vybrali viacero z ponúkaných možností.  

 

 

 



7. Domnievam sa, že slabším článkom našej pedagogickej/odbornej práce je:  

a) Nezáujem pedagógov o zlepšenie práce            (3 pedagógovia) 

b) Výchovná práca s nedisciplinovanými žiakmi  ( 30 pedagógov) 

c) Spolupráca s rodičmi                                         ( 15 pedagógov) 

d) Vzťah vedenia školy k pedagógom                   ( 4 pedagógovia) 

e) Práca v mimo vyučovacom čase                         (2 pedagógovia) 

f) Nedostatočný prístup ku žiakom                        (1 pedagóg) 

g) Nedostatok individuálnej práce                          (5 pedagógov) 

h) Formálne odučenie hodín                                   (5 pedagógov) 

i) Nedostatočná príprava pedagóga                        (1 pedagóg) 

j) Ne modernizácia vyučovacieho procesu             (2 pedagógovia) 

k) Iné                                                                        (0 pedagógov)  

 

 
 

 Na túto otázku 21  pedagógov volilo pri výbere odpovede viacero možností. 

 

8. Na zlepšenie práce v spojenej škole navrhujem:  

viesť žiakov k väčšej disciplinovanosti, zlepšiť tak podmienky pre vyučovací proces 

lepší pracovný duch školy, porozumenie, úcta, pochopenie, podpora 

účelnejšie pridelenie pracovných povinností, úväzkov 

načúvanie požiadavkám a odporúčaniam pedagógov 

odmena      

návšteva rodín     

väčšia motivácia žiakov    

viacej akcií pre deti     

zážitkové učenie     

modernizácia vyučovacieho procesu   

zatriedenie žiakov do triedy, najviac dva ročníky   

stretnutia - výmena informácií – metodické problémy - rozbor - nové informácie - novinky 

rekondičné pobyty     

zlepšiť spoluprácu medzi učiteľmi, vychovávateľmi, odbornými a nepedagogickými 

zamestnancami 

častejšie stretnutie pedagógov - rozhovor o výučbe a správaní žiakov 

účasť na odborných školeniach   

návšteva podobných zariadení - čerpanie skúseností 



aktualizačné vzdelávanie, príp. školenia   

zlepšovanie stavu kompenzačných, rehabilitačných pomôcok 

bezpodnetová miestnosť    

jednotný názor, spoločné jednotné riešenie priestupkov žiakov zo strany vedenia školy a 

triedneho učiteľa 

aby v triede boli najviac dva ročníky   

 

 

9. V mojej pedagogickej/odbornej práci ma najviac poteší: 

a) uznanie žiakov                           (21 pedagógov) 

b) uznanie rodičov                         (16 pedagógov) 

c) pochvala vedenia školy             (8 pedagógov)     

d) uznanie kolegov                        (6 pedagógov) 

e) pocit z dobre vykonanej práce  (33 pedagógov)  

f) iné                                             (0 pedagógov)  

  

 
 

Na túto otázku 26  pedagógov volilo pri výbere odpovede viacero možností. 

 

Výsledky dotazníka ukazujú relatívne vysokú úroveň spokojnosti pedagógov so svojim 

pracoviskom. Avšak učitelia uviedli finančné ohodnotenie a uznanie od vedenia resp. rodičov 

ako hlavné predpoklady motivácie a následného zlepšeného výkonu na pracovisku. Práca 

s nedisciplinovanými žiakmi bola bezpochyby najvýraznejším problémom, ktorému musia 

pedagógovia dennodenne čeliť. 

 

V  školskom roku 2010/2011   

 

V Levoči dňa 30.6.2011 

 

 Spracovali:  Mgr. Džuganová Anna   

                     Mgr. Tomalová Janka 

 


