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Spojená  škola Jána Vojtaššáka internátna 
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 2011/2012 

   celkom 4x podľa plánu práce. 

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

  roka  2011/2012 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.    

  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.                       

 

 

 

 

 

 

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


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

zariadení 

 

Údaje v jednotlivých zložkách školy k 31.6. 2012 

počet detí a žiakov celkom:                                                                                                         174         

Špeciálna materská  škola Jána Vojtaššáka internátna:                                                                21 

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna:                    32 

Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím Jána Vojtaššáka internátna:                         12 

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jána Vojtaššáka 

internátna:                                                                                                                                     14 

Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna:                                              9 

Špeciálna základná škola Jána Vojtaššáka internátna:                                                                 72 

Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna                                                                                  14 

Školský klub detí:                                                                                                                         14 

Školský internát ako súčasť ZŠI pre žiakov so SP:                                                                      39 

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva- počet evidovaných klientov:                         375 

 

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

na štúdium na stredných školách 

 

V šk. roku 2011/2012 ukončilo vzdelávanie v spojenej škole celkom 13 žiakov.  

Prijímacích pohovorov na stredné školy sa  zúčastnili 4 žiaci zo ZŠŽSPJVI, vyhoveli 

požiadavkám a pokračujú v štúdiu: 2  na SOŠ pre sluchovo  postihnutých internátnej v Bratislave 

- odbor mechanik počítačových sietí / propagačná grafika, 1 žiačka na SOŠ vo Svite - odbor 

styling a marketing a 1 žiak na SOŠ Majstra Pavla  v  Levoči – odbor autoopravár-mechanik. 1 

žiačka zo ZŠŽTPJVI pokračuje vo vzdelávaní na ZŠ a 1 žiak zo ZŠŽAJVI v Praktickej škole 

Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči. Špeciálnu základnú školu ukončili 7 žiaci, 1 pokračuje  vo 

vzdelávaní v Praktickej škole Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči, 2 žiaci pokračujú 

vo vzdelávaní na OU pre zrakovo postihnutú mládež v Levoči odbor čalúnenie nábytku / služby 

a domáce práce, 1 žiačka odišla s rodinou do zahraničia, 1 žiačka ostáva v ŠZŠ a 2 žiaci sú 

zaradení do pracovného pomeru. 

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        
ZSŽTPJVI 1      1 
ZŠŽSPJVI 4  4     
ŠZŠJVI 7     3 4 
ZŠŽAJVI 1 1      
PŠJVI        

 

 

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 2011/2012 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 2011/2012, 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 SŠJVI v LE 

 

Ročník 

 

Počet 

žiakov 

Celkový prospech  

Neklasifikovaní  

prospeli 

 

neprospeli 

 

ZŠ pre žiakov so SP 

Prípr.- 4. roč 13 11 0 2 
5. – 9. roč 19 19 0 0 

spolu 32 30 0 2 
 

ZŠ pre žiakov s  TP 

Prípr.- 4. roč 7 7 0 0 
5. – 9. roč 4 4 0 0 

spolu 11 11 0 0 
 

ZŠ pre žiakov s   

          NKS 

Prípr.- 4. roč 10 6 0 4 
5. – 9. roč 4 4 0 0 

spolu 14 10 0 4 
 

ZŠ pre žiakov s 

autizmom 

Prípr.- 4. roč 3 3 0 0 
5. – 9. roč 6 6 0 0 

spolu 9 9 0 0 
 

Špeciálna základná 

škola 

Prípr.- 4. roč 47 36 0 11 
5. – 9. roč 25 22 0 3 

spolu 72 58 0 14 
 

Praktická škola  

1. roč. 8 8 0 0 
2. roč. 6 6 0 0 
3. roč. 0 0 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 . 

 

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 2011/2012 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 2011/2012 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 2011/2012 sme dosiahli 

u pedagogických pracovníkov 100%-nú kvalifikovanosť. 

Stav k 30. 6. 2012: 

- počet pedagogických zamestnancov spolu: 49 (+ 5MD) 

  z toho - učiteľov:                 31  

             - vychovávateľov:    10  

             - asistentov:                8                            

- pomocná výchova :                       4 

- počet odborných zamestnancov:   4 
Tab. č. 4.:  Prehľad  kvalifikačných predpokladov pedagógov v školskom  roku 2011/2012 

 

kvalifikačné predpoklady 

 

počet pedagógov 

 

 

vyjadrenie v % 

 

vzdelanie 
stredoškolské pedagogické - - 

stredné špeciálno pedagogické 1 2,04 

vysokoškolské pedagogické–I.st - - 

vysokoškolské pedagogické–II.st 1 2,04 

vysokoškolské špec pedagog.I.st 2 4,08 

vysokoškolské špec pedagogické 44 89,80 

vysokoškolské špec pedag.III.st 1  2,04 

 
prax 

< 5 rokov 13 26,53 

5 – 20 rokov 26 53,06 

>20 rokov 10 20,41 

 



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

 

Aj v školskom roku 2011/2012 sa pedagogickí pracovníci naďalej vzdelávali   

- inštitucionálnou formou:  6 zamestnanci vysokoškolské II. stupeň (Mgr.) 

                                                  2  zamestnanci rozširujúce štúdium    

     - inovačné vzdelávanie -     3 zamestnanci 

     - aktualizačné vzdelávanie- 6 zamestnanci 

 

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

2011/2012 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 

sú 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 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  (KNB) sa vyučuje podľa učebných osnov Rímskokatolíckeho 

a gréckokatolíckeho náboženstva pre  1. – 4. ročník, 5. – 9. ročník základných škôl zriadených 

katolíckou cirkvou, pričom v 1., 2., 3. a 5., 6., 7. 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 2011/2012 zodpovedal, z poverenia zriaďovateľa 

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

interní učitelia Mgr. Mária Fecková, PaedDr. Mária Molnárová a Mgr. Jana Antalová.  

Začiatok aj koniec  školského roka 2011/2012 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 28.10.2012 a 10.4.2012 zišli na 

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

Veľkonočné sviatky predchádzala príprava najmä počas vyučovania náboženstva, ďalej  

spoločná sv. spoveď žiakov a zamestnancov školy. 



V školskom roku 2011/2012 šiesti žiaci našej školy pristúpili k prvému svätému prijímaniu 

podľa farností, do ktorých patria, po predchádzajúcej príprave na hodinách katolíckeho 

náboženstva. 

Záver školského roka 2011/2012 patril poďakovaniu Bohu za prijaté milosti a to vo sv. omši na 

sviatok svätých Petra a Pavla v Chráme sv. Jakuba, 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 2011/2012 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  navonok. 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 22.12.2011 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. 

5. CELOSLOVENSKÁ CHEMICKO-PRÍRODOVEDNÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV SO 

SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM  

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

Šefčík a B. Pítr. Výborné umiestnenie dosiahla Katarína Lešková, ktorá v kategórii prírodopis 

siedmakov získala výborné  3. miesto. V kategórii prírodopis deviatakov obsadil 3. miesto aj V. 

Šefčík.    

 

 



6. ŠTÚROVČEK- CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY 

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

a prózy „Štúrovček“. Zúčastnili sa jej títo žiaci :Břetislav Pítr – 7. roč., Filip Alexai – 8. roč., 

Janka Bagarová – 8. roč. a Vladimír Šefčík – 9. roč. V konkurencii viac ako 30 súťažiacich, ktorí 

boli v jednej spoločnej skupine sa naši žiaci umiestnili veľmi dobre. V. Šefčík obsadil opäť po 

roku  1.miesto. F. Alexai ,J. Bagarová  a B. Pítr skončili bez umiestnenia, všetko v kategórii 

prednesu poézie. 

7.VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 

V priebehu šk. roka sme sa zúčastnili viacerých výtvarných súťaži- napríklad „Biblia očami 

detí“, „Festival záujmovo umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím“. 

Úspešný sme boli na 20. ročníku festivalu záujmovej umeleckej činnosti sluchovo postihnutých 

detí, kde získala Bikárová Žaneta - 1. miesto a Čonka Roman - Čestné uznanie 

8. XX. ROČNÍK ZUČ 

V dňoch 3.-6. mája 2012 sme navštívili Bratislavu a zúčastnili sa jubilejného, 20. ročníka tohto 

podujatia. Na festivale našu školu vo vekovej kategórii mladší žiaci reprezentovali I. Jakubišin, 

A. Leibiczerová, P. Kniznerová, D. Hamburg, S. Čonková a K. Mirgová, ktorí s divadielkom 

„Mrázik“ získali 3.miesto. 

 Vo vekovej kategórii starších žiakov O. Pazuchová a K. Íllešová pantomímou „Nečakané 

stretnutie“ sa umiestnili na 2.mieste a tanečníci O. Pazuchová, B. Pítr, K. Íllešová, A.M. 

Ferencová,  V. Škopová, K. Lešková vystúpením „V zajatí tanca“ si vytancovali 1.miesto 

a Hlavnú cenu. 

Súčasťou festivalu bol 19. ročník benefičného koncertu „Počuť srdcom“ 

9. ŠPORTOVÉ AKTIVITY: V dňoch 13. – 17.2.2012  sa uskutočnil v Kremnici 8. ročník 

Zimných športových hier (ZŠH), na ktorých sa zúčastnili aj deti našej školy. 

V tomto školskom roku sme organizovali 48. ročník celoštátnych športových hier sluchovo 

postihnutých žiakov. V celkovom hodnotení škôl sme obsadili 1. miesto. Umiestnenie našich 

žiakov bolo nasledovné: beh na 60m chlapci -1.miesto Krempaský, 2. miesto Šefčík, vrh guľou 

chlapci- 2.miesto Čonka, skok do diaľky chlapci - 1.miesto Čonka,3. miesto Šefčík, skok do 

výšky chlapci - 2. miesto Krempaský, beh na 1000m chlapci - 2. miesto Kočko,                    

štafeta  4x60m chlapci - 1.miesto Šefčík, Krempaský, Oravec, Čonka, skok do výšky dievčatá -      

2. miesto  Illéšová, skok do diaľky dievčatá - 2. miesto Brezinová, 3. miesto  Pazuchová, beh na 

600m dievčatá - 3. miesto Brezinová, štafeta 4x60m dievčatá -1. miesto  Hamburgová, Lešková, 

Illéšová, Pazuchová   

10. SEDMOKRÁSKA – v tomto školskom roku sme pokračovali vo vydávaní školského 

časopisu. Prvé číslo vyšlo pred Vianocami, druhé pred letnými prázdninami. Časopis bol opäť 

plný textov, obrázkov, hlavolamov a vymaľovaniek, ktoré tvorili  naše  deti a žiaci.  

 

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. DETI DUNAJA – pokračovali sme v už dlhoročnej spolupráci s OZ Deti Dunaja.  

 

 



3. POČUŤ SRDCOM 2012  - súčasťou festivalu ZUČ pre žiakov so sluchovým postihnutím, 

ktorá sa konala 3.-6. mája 2012 v Bratislave, bol 19. ročník benefičného koncertu „Počuť 

srdcom“, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Ing. Silvie Gašparovičovej, manželky Prezidenta 

Slovenskej republiky. Toto podujatia 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 divadielko Mrázik, starší žiaci pantomímu Nečakané stretnutie 

a vystúpenie Vzajatí tanca.. 

4.PROJEKTY V SPOLUPRÁCI s ÚPSVaR. – Národný projekt na podporu regionálnej 

a miestnej zamestnanosti, 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 

Aktivačná práca formou dobrovoľníckej služby, v rámci ktorej u nás pracovali 2 asistentky. 

5. PROJEKT ÚRADU VLÁDY SR – Občianske združenie UŠKO spustilo na spojenej škole 

realizáciu projektu CEZ UČITEĽOV K ZVYŠOVANIU TOLERANCIE realizovaného 

s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu 

PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBOD. 

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

získanie hygienických potrieb pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

7.PROJEKT ZELENÁ ŠKOLAV školskom roku 2011/2012 sa naša škola zapojila do 

environmentálneho projektu pod názvom „Zelená škola“. Zelená škola je certifikačno-

vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Program Zelená škola od 

roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s 

praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému 

prostrediu, t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie. Hlavným cieľom 

programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, 

„zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti. 

8. PROJEKT NADÁCIE ORANGE - Dňa 22.septembra 2011 sme v areáli našej školy privítali 

zástupcov  nadácie Orange, ktorí svojím projektom ,,Zbierame štvorlístky pre šťastie „ umožnili 

aj žiakom prispieť svojou šikovnosťou k získaniu finančnej čiastky určenej na zakúpenie nových 

športových pomôcok pre deti ktoré navštevujú školský klub detí a školský internát. 

 

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 2011/2012 sme 

pokračovali v  modernizácii vyučovacieho procesu a v troch učebniach sme  používali 

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 2011/2012 silne 

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

a vzdelávanie  zabezpečujeme.  

 

 

http://www.eco-schools.org/


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

                v škole 

V školskom roku 2011/2012 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 2011 bol stav v priestorovom zabezpečení 

nasledovný: počet tried spolu:              23, z toho:              

ŠMŠ                                                      3 

ZŠŽSP                                                   4 

ZŠŽTP                                                   2 

ZŠNKS                                                  2 

ŠZŠ                                                       10 

PŠ                                                          2 

triedy  pre žiakov s autizmom               2 

počet tried v školskom klube:                2 

počet odborných učební a herní:            8 

kapacita internátu celkovo:                   55miest 

počet výchovných skupín v internáte:   7 

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 

 

 

 



písm. m)– údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy 

 

 
Tab.č.5.:Prehľad  finančného a hmotného zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti školy v  roku 2011 

/podklad z protokolu Výkazu k správe o hospodárení za rok 2011  MGIWFOAZZA/ 
 

 

 

Finančný zdroj 

 

suma v € 

Financované aktivity 

Mzdy a 

poistenie  

prevádzkové Z 

prevádzkový

ch  na 

Výchovu 

a vzdel. 

Transféry 

jednotlivci. 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu 463913 409568 50293 2433 1083 

 

2. 

Prísp. na výchovu a vzdel. V MS 921 921 0   

3. Sociálne znevýhodnené prostredie 6930 6883 47   

4. Finančné prostriedky ( FO,PO) 4932 3241 1579 790  

5. Odchodné, dopravné žiakom 9175    7595 

6. Asistenti učiteľa 7200 7200    

7. Príspevky zriaďovateľa 200 200    

Finančné zdroje spolu: 493271  

 

 
K písm. m) Komentár k údajom o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy správe 

o hospodárení školy za rok 2011: 

                                                                                                                        
m/1.) Prehľad o financovaní zložiek školy podľa zdroja:  

                                                                                           

Zložky financované zo ŠR  

Základná škola internátna pre sluchovo postih.+                               

Špeciálna základná škola internátna + autisti                          

Praktická škola                                                                           

 

V roku 2011  sa nevyskytli žiadne dôležité skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok 

hospodárenia    

      

m/2.) Všeobecné vyhodnotenie hospodárenia  

 
Prehľad o priemernom evidenčnom prepočítanom počte zamestnancov školy a školského 

zariadenia  v roku 2011: 

 

  

                                                                         Spolu         Škola          Škol. zar.   Mimoroz. 

 

Pedagogickí zamestnanci                                  40,7           26,9                13,3             0,6 

Odborní zamestnanci                                          1,9             0,2                  1,7              

Nepedagogickí zamestnanci                             16,6             5,3                10,9             0,4 

 

S p o l u                                                 59,1        32,2             25,9          1,0 
                                                                        

 

 

     



ŠKOLA 
V roku 2011 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.  
 

1 

 V nasledujúcom období sa nepredpokladá s racionalizačnými opatreniami v personálnej 

 oblasti, nakoľko súčasné zloženie  žiakov si vyžaduje čoraz náročnejšie personálne obsadenie 

/zdravotné postihnutie žiakov,  zvýšený počet detí s autizmom,  detí so sociálne znevýhodneného 

prostredia .../.  

Vzhľadom k tomu, aby boli finančné prostriedky  využité účelne, škola presunula nevyčerpané 

prostriedky v roku 2011 do roku 2012. 

   

     Škole boli poskytnuté prostriedky následovne: 

 

Zo ŠR normatívne                           461662  €  

Presun z r. 2010                                   2251  € 

 

Použitie: 

Mzdy                                          302.885 €      

Odvody                                         106.683 €             

Cestovné náklady                                     599 €              

Energie                                              10.202 €        

Mat. náklady                                        12.898 €                

Údržba a opravy                                     7.396 €               

Nájomné                                                 6.300 €               

Ostatné služby                                    12.945 € 

Trans.jednotl./náhrada PNS.../               1.083 €   

 

Presunuté do roku 2012                         2.969 €              

 

Zo ŠR nenormatívne                         22.830 € 

Presunuté z r. 2010 /dopravne/          1.596 €  

 

Použitie 

Mzdy                                                     11.268 €               

Odvody                                                   3.936 €             

Dopravné žiaci                                        7.595 € 

Materiál.náklady                                          47 € 

  

Presunuté do r. 2012  /dopravné/        1.580 € 

 

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

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

šetrenia finančných prostriedkov sme požiadali ÚPSVaR o poskytnutie zamestnancov na 



aktivačnú činnosť formou dobrovoľnej služby. ÚPSVaR nám poskytol dvoch zamestnancov, 

ktorí u nás vykonávali činnosť asistentov učiteľa. 

 

     V r. 2011  z dôvodu neprítomnosti žiakov v škole neboli vyčerpané prostriedky na dopravné 

žiakov. Uvedené nevyčerpané prostriedky boli presunuté do roku 2012, kedy sa budú reálne 

čerpať.   

      
     Náklady na mzdy   -  314.153 € –  zamestnancom boli okrem všetkých nárokových zložiek 

mzdy vyplatené aj odmeny. 

 

 

Priemerný mesačný zárobok  školy dosiahol výšku:                             813,03 €                             

Priemerný mesačný zárobok pedagogických zamestnancov:                853,21 € 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov             589,77 € 

 

     Náklady na sociálne poistenie  bolo vyčerpaných  110.619 €. Organizácia v roku 2011 

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

nemáme žiadne záväzky voči uvedeným poisťovniam. 

 

     Sociálne náklady bolo vyčerpaných  8.456 €. V rámci sociálnych nákladov boli čerpané 

finančné prostriedky následovne: 

- tvorba sociálneho fondu -   2.595 € 

- stravné  zamestnancom  -   4.779 € 

- náhrady mzdy pri PNS   -   1.082 € 

 

     Služby , opravy a údržba 

 

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

využívajú žiaci počas školského roka 6300,21 € , 419,28 € na zákonom stanovené revízie, 

1105,62 € za telefón a poštové poplatky, ďalej boli použité finančné prostriedky na školenia,  

semináre, ochranu objektu, pracovnú zdravotnú službu , drobné remeselné práce, odvoz odpadu 

...  Na opravy a údržbu priestorov školy / oprava podláh a maľovanie kancelárií  a špeciálnych 

miestnosti na výchovno vzdelávací proces, oprava elektroinštalácie a iná drobná údržba/ ,  na 

opravu výpočtovej techniky , telekomunikačnej techniky a kanc. strojov bolo použitých celkom 

7396,09 € 

    

Materiálové náklady 

 

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

a materiál na výchovu a názorné vyučovanie 1825,53 €,   knihy 607,33 €.   Za 1.488,40 € sme 

zakúpili kancelárske potreby predovšetkým kancelársky  papier,  farby a tonery do tlačiarní 

a kopírovacieho stroja, nový školský a kancelársky nábytok za 6408,17 €, výpočtovú techniku za 

978,50 €. Ostatné finančné prostriedky sme použili na zakúpenie pracovných odevov, drobné 

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

    Finančné prostriedky presunuté do r. 2012 na úhradu fa z r. 2011 /za el.ener. , plyn, vodu.../ 

  

 

Príspevky od FO a PO a z ÚPSVaR            3.520 € 

/ Príspevok  z Katolíckej univerzity v Ružomberku 264 € , príspevok od PO 15 € a príspevok 

z ÚPSVaR na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti vo výške 3240,47 € 



Presunuté z roku 2010                                   1.412 € 

Použitie 

Mzdy                                                               2.439 € 

Odvody                                                              802 € 

Materiál                                                           1.229 € 

Ostatne služby                                                    350  € 

Presunuté do r. 2012                                        112  € 

 

 Školské zariadenia /nie sú súčasťou Výkazu o správe o hospodárení na rok 2011/ 

 

Zložky financované z rozpočtov miest a VUC    

Špeciálna materská škola                                                           

Školský klub detí                                                                        

Špeciálno-pedagogická poradňa                                                

Internát                                                                                       

VŠJ                                                   

 
V priebehu r. 2011 nám boli poskytnuté finančné prostriedky na školské zariadenia –  Internát, 

MŠ, ŠK, VŠJ  a CŠPP následovne: 

 

z rozpočtov miest - Levoča                                                  312.053  €   

z rozpočtov VUC                                                                     21.297  €  

Príspevky od rodičov /MŠ, ŠKD, popl. internat                    3.613  €  

Príspevky na stravné od žiakov a rodičov 

zamestnávatela, predaja odpadu z HN                                40.442  € 

Príspevok z UPSVaR  na podporu regionalnej 

a miestnej zamestnanosti                                                         3.309 € 

 

Z uvedených finančných prostriedkov bolo použitých 184.686 € na mzdy . Organizácia v roku 

2011 uhradila všetky zákonom stanovené odvody do Sociálnej poisťovne  zdravotných poisťovní 

– nemáme žiadne záväzky voči uvedeným poisťovniam. V roku 2011 UPSVaR nám poskytol 

finančný príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti vo výške 3.309 €, ktoré sme 

použili na dofinancovanie časti mzdy dvoch pedagogických zamestnancov . 

Priemerný mesačný zárobok školských zariadení dosiahol výšku:              594,23 € 

Priemerný mesačný zárobok pedagogických zamestnancov:                       700,77 € 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov                    447,61 € 

 

Ostatné použitie: 

V roku 2011 sa nám podarilo v rámci prostriedkov získaných od VUC  Prešov a Mesta Levoča  

zabezpečiť okrem bežných prevádzkových nákladov /ako energie, drobné opravy a údržba, 

čistiace a hygienické prostriedky, nájomné atď./ aj  maľovanie časti priestorov internátu,  zakúpiť  

nábytok do výdajne ŠJ, nových matracov na postele a postelí do internátu,  lehatiek, stoličiek 

s stolov do  MŠ. 

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

opravy a údržbu.   

4.  Hospodársky výsledok  

V roku 2011 škola nevykázala žiaden zisk ani stratu.                                                

Z predchádzajúcich rokov, kedy sa na  škole vykonávala podnikateľská činnosť  eviduje škola 

zostatok finančných prostriedkov na  fonde zo zisku v celkovej výške  163,16 €.  

 Vypracovala Mustakova Monika   



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

               a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

V školskom roku 2011/2012 si škola určila ciele  

-v duchovnej a náboženskej oblasti, 

-vo vzdelávacej oblasti, 

-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 

 

                              Ohrozenia 

 

- demografická situácia 

- odliv žiakov do iných škôl  (z dôvodu  

  prísneho sledovania záškoláctva) 

- nedostatok finančných prostriedkov - 



- 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 

 

  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 SŠJVI vykonávala v šk. roku 2011/2012 Mgr. Mária Fecková, 

špeciálny pedagóg - od 17. 4. 2012 Mgr. Jana Antalová, 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 

2011/2012 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 2011/2012 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 

2011/2012 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, 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 2011/2012 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 2011/2012 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 oblasti je v prílohe tohto 

dokumentu. 

Z ostatných najzaujímavejších voľnočasových aktivít je potrebné vyzdvihnúť kultúrne aktivity, 

ktoré prebiehali v priebehu celého školského roku: 

september 

05.09. Slávnostné zahájenie školského roka v aule spojenej školy 

05.09. Slávnostná svätá omša „VENI SANCTE“ v kostole sv. Jakuba 

14.09. Divadelné predstavenie v mestskom divadle – Baltazár Banán 

22.09.,,Zbierame štvorlístky pre šťastie„ – zástupcovia nadácie Orange svojim projektom 

umožnili žiakom svojou šikovnosťou prispieť k získaniu finančnej čiastky určenej na zakúpenie 

nových športových pomôcok  

október 

Zebra na ceste – aktivity v rámci týždňa s dopravou pre najmenších 

Putovanie po múzeách – účasť žiakov na výstavách v Spišskom múzeu 

24.10. Medzinárodný deň školských knižníc – aktivity zamerané na prácu s knihou 

november 

Spoznávajme svoje prsty - už po druhýkrát sa žiaci so sluchovým postihnutím zúčastnili 

tvorivých aktivít v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. 

11.11. Divadelné predstavenie – Mátohy 

28.11. Divadelné predstavenie – Snehová kráľovná v podaní hercov Spišského divadla 

december 

6. 12.  Privítanie sv. Mikuláša 

15.12. Noc čítania Biblie 

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

Dome opatrovateľskej služby.  

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

veršíkov a tancov pod vedením učiteľov a vychovávateľov.  

január 

23.1. Divadelné predstavenie v aule školy – Perníková chalúpka 

 

 



február 

10.2. Divadelné predstavenie Princezná so zlatou hviezdou v podaní divadla Cliperton z Banskej 

Bystrice 

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 

26.3. Pantomíma – v aule školy v podaní  mladého  míma Mateja Babeja z Levoče 

28.3. Filmové predstavenie – Kocúr v čižmách 

apríl 

4.4. Príprava na Veľkú noc – svätá spoveď, svätá omša, krížová cesta pre deti a mládež 

máj                                                                                                                                           

Vytvorme šťastný kruh – návšteva detí v MŠ G. Haina v Levoči 

31.5. Divadelné predstavenie – Pyšná princezná 

jún                                                                                                                                                 

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

Katolíckou univerzitou                                                                                                               

20.6. školský výlet – lezecká stena vo Vrbove 

29.6. Slávnostné ukončenie školského roka spojené s programom žiakov 

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

Adamko, Rebrík, Maxík, Včielka, Zornička a 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 2011/2012 

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 a spolupráca na odbornej úrovni 

s CPPPaP v Levoči. 

 

Spracovala a predkladá:    PaedDr. Marta Dvoráková 

                                                     riaditeľka školy 
 

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

 

 

Schválil:                             Mons.  ThDr. Štefan Sečka, PhD 

                                                 Spišský diecézny biskup 

 
                                                    V Spišskom Podhradí dňa......................... 



Príloha č.1. 
 

Hodnotiaca správa z predmetu Katolícke náboženstvo 

v školskom roku 2011/2012 

 
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 2011 

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. 

Október 2011 

V gymnaziálnom kostole mali žiaci i zamestnanci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia Vdp. 

V. Bolibruch slávil svätú omšu za zosnulých zamestnancov a príbuzných zamestnancov školy 

dňa 26.10.2011. Jesenná duchovná obnova a konala v bazilike na Mariánskej hore, Vdp. V. 

Bolibruch viedol duchovnú obnovu dňa 28.10.2012 a hovoril o našom stíšení a pozvaní 

k svätosti. 

December 2011 

Dňa 6.12.2011 bolo usporiadané Mikulášske prekvapenie s balíčkami sladkostí. Dňa 15.12.2011 

bola Noc čítania biblie, ktorej sa zúčastnili žiaci a aktívne sa zapájali do programu. Modlili sa, 

spievali, pracovali s materiálom. Slávili svätú omšu, spoločne stolovali, hovorili o Chanuke, 

starozákonných príbehoch a o narodení Pána Ježiša. Túto noc žiaci spali v škole. Dňa 21.12.2012 

sa žiaci i zamestnanci svätou spoveďou a svätou omšou pripravili na Vianočné sviatky. 

Január 2012  

Nový kalendárny rok s začal posviackou školy a internátu vdp. V. Bolibruchom dňa 11.1.2012.  

Dňa 24.1.2012 sa  žiaci, učitelia i zamestnanci školy modlili v aule za jednotu kresťanov. 

Február 2012 

Žiaci sa priebežne pripravovali na prvé sväté prijímanie. 

Marec 2012 

Dňa 20.3.2012 žiaci i učitelia zamýšľali nad hodnotou života a modlili za nenarodené deti na Deň 

počatého dieťaťa. Žiaci sa zapojili do výtvarnej biblickej súťaže „Biblia očami detí a mládeže. 

Prebehli triedne a školské kolo. 

 

 



Apríl 2012 

Žiaci sa pripravili na veľkonočné sviatky svätou spoveďou a svätou omšou. Modlili sa aj krížovú 

cestu pre mládež. Dňa 10.4.2012 sa pedagógovia i zamestnanci školy zišli na jarnej duchovnej 

obnove, ktorú viedol vdp. Ľ. Hromják, cirkevný historik a hovoril o osobnosti biskupa Jána 

Vojtaššáka a spolu slávili svätú omšu. 

Máj 2012 

Šiesti žiaci našej školy pristupovali k prvému svätému prijímaniu podľa farností, do ktorých 

patria, po predchádzajúcej príprave na hodinách katolíckeho náboženstva. 

Jún 2012 

Dňa 20.6.2012 sa vybraní žiaci, ktorí reprezentovali školu v športových, vedomostných 

a umeleckých súťažiach, zúčastnili výstupu na umelú lezeckú stenu na Farskom úrade vo 

Vrbove. Venoval sa im vdp. Andrej Legutký. 

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

v Chráme sv. Jakuba pri svätej 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, zúčastňovali sa 

svätých omší v prikázané sviatky vo farskom kostole. V tomto školskom roku žiadni žiaci 

nepristúpili ku sviatosti birmovania.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 

 

 

Hodnotiaca správa o činnosti  metodických orgánov Predmetovej komisie 

Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej  a Metodického združenia 

Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka  

v školskom roku 2011/2012 

/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 2011/2012 a z aktuálnych podmienok 

školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2011/2012 sa uskutočnili štyri riadne zasadania metodického 

združenia a predmetovej komisie, ktoré pracovali v tomto zložení : Mgr. Anna Džuganová, Mgr. 

Michaela Zombeková, Mgr. Vladimír Bolibruch, Ing. Jana Maciaková, Mgr. Marcela Kuľová, 

Mgr. Katarína Holotňáková, Mgr. Ľubomíra Duláková, Mgr. Monika Popadičová, Mgr. Eva 

Šuňavská, Bc. Anastázia Gurčíková, Bc. Miloš Jozefčák 

 

Plán činnosti predmetovej komisie 

 

- podľa nového školského vzdelávacieho programu sa v školskom roku 2011/2012 

vzdelávali deti ŠMŠJVI a žiaci PŠJVI 

- 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 : 1.P, 2.P, 1. 

MŠ, 2. MŠ, 3. MŠ  

- pedagógovia do tematických výchovno – vzdelávacích  plánov zapracovali tieto 

prierezové témy : Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, 

Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a 

zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

- 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 

- zapojili sme sa do všetkých aktivít organizovaných školou : Mikuláš, vianočná besiedka, 

karneval, účasť na sv. omšiach, divadelné predstavenia a podobne 

- deti ŠMŠJVI a žiaci PŠJVI sa zúčastnili účelových cvičení v prírode, exkurzii a  

školského výletu  v ZOO v Spišskej Novej Vsi  a Vrbove 

- zapojili sme sa do projektu Zelená škola, počas celého roka sme v plánovaných 

projektových vyučovaniach vyrábali rôzne predmety z odpadového materiálu, učili sa 

triediť odpad a navštívili sme zberný dvor 

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

zariadenia, jednotlivé úrady, 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  

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

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

zručnosti 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 septembri deti ŠMŠJVI navštívili detské dopravné ihrisko v MŠ Železničný riadok v 

Levoči 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/environmentalna_vychova.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/medialna_isced2.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/multikulturna_vychova_isced2.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/prierez/ochrana-zdravia/ochrana_zivota_a_zdravia_isced2.doc.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/prierez/ochrana-zdravia/ochrana_zivota_a_zdravia_isced2.doc.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/regionalna_vychova.pdf


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

pripravila program a malé pozornosti pre starších spoluobčanov  

- v októbri  ešte deti ŠMŠJVI zavítali do tlačiarne Mateja Hrebendu a putovali po múzeách 

v Levoči  

- v januári deti ŠMŠJVI navštívili prípravný ročník, kde si  vyskúšali školské lavice a prácu 

s interaktívnou tabuľou,  zapojili sa do rôznych didaktických aktivít  

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

Minipolíčko“ a „Kútik živej prírody“. Uskutočnili vychádzky do prírody spojené so 

zberom prírodnín. Poznávali domáce a lesné zvieratká a prostredie v ktorom žijú, učili 

detí rozlišovať zvieratká podľa zvuku. Teoretické poznatky detí boli  umocnené 

návštevou domácej farmy 

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

MUDr. Poprockou a spoločne zhotovili plagát „Pyramída zdravia“ 

- 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 

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

Zdravotná výchova 

- na skvalitnenie edukácie a zvýšenie samostatnosti mentálne postihnutých žiakov v 

odborno-praktickom  predmete Príprava jedál a výživa boli pre žiakov pripravené viaceré 

gastronomické aktivity ( Príprava na zimu, Návšteva predajne Mix, Návšteva 

cukrárenskej výroby, Vianočné pečivo, Zabíjačkové špeciality, Sladké dobroty, Deň 

ruskej kuchyne, Studená kuchyňa, Návšteva cukrárne)  

Splnené úlohy 

- na riadnych zasadaniach MZ a PK boli splnené všetky úlohy vyplývajúce z Plánu práce 

na školský rok 2011/ 2012 

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  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 

- boli vypracované alebo doplnené tematické výchovno - vzdelávacie 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 učitelia vyrábali učebné pomôcky 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzi predmetových vzťahov 

- dve učiteľky ŠMŠJVI  ukončili 2. stupeň magisterského  vysokoškolského štúdia na PF 

KU v Ružomberku 

 

V Levoči 30. júna 2012                                                Mgr. Anna  Džuganová, 

                                                                                       vedúca MZaP 



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 2011/2012 
 

 

 

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

 z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2011/2012 a z aktuálnych podmienok 

školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2011/2012 sa uskutočnili štyri   zasadnutia  metodického združenia, 

ktoré pracovali v tomto zložení : Mgr. Viera Dudičová,  Mgr. Mária Fecková, Mgr. Dušan 

Verbovský, Mgr. Lucia Jozefčáková, Mgr. Jana Antalova, Mgr. Jana Tomalová, Mgr. Marián 

Kovalčík, Mgr. Alena Jandušíková,  Mgr. Mária Vašková, Mgr. Eva Kašperová, ktorú od 13.  

februára 2012 vystriedala a novou členkou MZ sa stala  Mgr. Eva Vandrová 

 

Plán činnosti metodického združenia 

 

- pri vyučovaní  v 1., 2. a 3.  ročníka  sa pracovalo podľa nového školského vzdelávacieho  

programu: ŠVP pre základnú školu so žiakmi so sluchovým postihnutím a ŠVP pre 

žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ŠVP s telesným postihnutím 

 - pri vyučovaní 4. ročníkov sa vyučovalo podľa doterajších platných predpisov. 

 - žiaci boli zapojení do školského kola súťaže Štúrovček, venovanej prednesu poézie  a  

prózy  pre žiakov so sluchovým postihnutím 

 - žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili súťaže  ZUČ v Bratislave, kde sa umiestnili na 

peknom 2. mieste   

 - žiaci našej školy sa zapojili do projektu zelená škola , tiež sa zapojili do výtvarných 

súťaži a pripravili vianočný program a program k ukončeniu školského roka      

 - na hodinách učitelia využívali totálnu komunikáciu  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 motivačné 

hodnotenie 

 -  učitelia podporovali rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.    

 -  venovali zvýšenú  pozornosť nácviku čítania a písania s porozumením 

 -  na každej vyučovacej hodine pedagógovia 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. 

- 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 tematických plánov zapracovali  tieto prierezové témy : Mediálna 

výchova. Environmentálna výchova. Osobnostný a sociálny rozvoj. Ochrana života 

a zdravia. Multikultúrna výchova.  Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. 

Dopravná výchova. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

-  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 

           - boli využité školské poukazy , ktorými sa zabezpečilo kultúrne vystúpenie pre žiakov  

             v aule školy   boli tri vystúpenia........... 

           -  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 zasadnutiach metodického združenia ,  boli splnené všetky úlohy vyplývajúce 

z Plánu práce metodického združenia na školský rok 2011– 20 

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  motivačné 

hodnotenie  

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

ako aj nové 

- vedúci MZ pravidelne raz štvrťročne kontroloval kompletnosť zápisov v triednych 

knihách, triedni učitelia robili kontrolu triednych kníh každý týždeň 

 

 Odborný rast členov MZ 

 

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

osnovy, vzdelávacie štandardy a nový školský zákon 

- 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 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 2012                                                             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 2011/2012 
 

 

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

 z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2011/2012 a z aktuálnych podmienok 

školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2011/2012 sa uskutočnili štyri riadne a jedno mimoriadne   zasadania 

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

Jozefčák, ,  Mgr. Dušan Verbovský,  Mgr. Marián Kovalčík, ,Mgr. Larisa Jozefčáková, Mgr. 

Katarína Stražíková , Mgr. Martina Kovalčíková, Mgr. Mária Fecková 

 

 

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 prvé miesto, F. Alexai,  J. Bagarová a B. 

Pítr sa z tridsiatich zúčastnených sluchovo postihnutých žiakov z celého Slovenska 

neumietnili na medailových miestach 

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

a prírodopisu pre žiakov so sluchovým postihnutím. Z organizačných dôvodov sa tejto 

olympiády nezúčastnili. Žiak V. Šefčík v predmetovej olympiáde z prírodopisu žiakov 9. 

ročníkov obsadil tretie miesto a žiačka K. Lešková taktiež v prírodopise 7. ročníkov 

obsadila tretie miesto. Tejto súťaži sa zúčastnili ešte žiaci F.Alexai a B. Pítr.  

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

ktoré sa v tomto školskom roku uskutočnili na našej škole 

- štyria žiaci deviateho ročníka Ž. Bikárová, R. Čonka, O. Pazuchová a V. Šefčík 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 2011/2012 vzdelávali žiaci v siedmom 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 2011 – 2012 

- okrem týchto zasadaní sa uskutočnili ešte jedno mimoriadne zasadania PK a MZ. 

   

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. 

 

 

V Levoči 30. júna 2012                                                           Mgr. Marián Kovalčík 

                                                                                                    vedúci Predmetovej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2011/2012 
 

 

Vedúca MZ: Mgr. Magdaléna Petrisková                        

 

Členovia MZ: Mgr. Larisa Jozefčáková 

                         Mgr. Mária Fecková 

                         Mgr. Jana Antalová 

                         Mgr. Dušan Verbovský 

                         Mgr. Alena Jandušíková 

                         Mgr. Tomáš Koterba 

                         Mgr. Viera Dudičová  

                         PaedDr. Monika Husková 

                         Mgr. Veronika Kamenická 

 

 

MZ učiteľov Špeciálnej základnej školy v priebehu školského roka 2011/2012 vychádzalo z úloh 

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

2011/2012, ďalej z aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2011/2012 sa uskutočnili 4 zasadnutia MZ, ktoré zameriavali 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 

tematických výchovno-vzdelávacích 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 tematických výchovno-vzdelávacích  plánov. 

Vo vyučovacom procese pedagógovia dôsledne realizovali výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

v súlade s obsahom vzdelávania, najmä v odborno-praktických  predmetoch ako rodinná 

a zdravotná výchova,  tieto témy zapracovali do tematických výchovno-vzdelávacích  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 Spišskej Novej Vsi /ZOO/ a Vrbove   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 v prírode: Ochrana človeka a prírody. 

Pedagógovia počas školského roka zabezpečili pre žiakov filmové a divadelné predstavenia 

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 2011/2012 vzdelávali žiaci v prípravnom, prvom, druhom, treťom, piatom, 

šiestom a siedmom 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 štvrťrok. 

 

Splnené úlohy: ZASADNUTIA MZ v školskom roku 2011/2012 

 

Štyri  riadne stretnutia 

September – 5.  09. 2011 

- Plán práce MZ na školský rok 2011/2012 

- Školské vzdelávacie programy 

November – 18. 11. 2011  

- Vzdelávanie a starostlivosť o žiakov  Praktickej školy  v Spojenej škole 

Február – 14. 02. 2012 

- Vzdelávanie a starostlivosť o žiakov vzdelávaných podľa učebných osnov ŠZŠ variant C     

Jún – 22. 06. 2012  

- Zhodnotenie činností metodických orgánov v školskom roku 2011/2012 

 

Odborný rast členov MZ 

 

Počas školského roka sa učitelia vzdelávali v oblasti modernizácie vyučovacieho procesu. 

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 2011/2012. 

Boli vypracované alebo doplnené  tematické výchovno-vzdelávacie 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. 

 

 

Z dôvodu odchodu vedúcej MZ Mgr. K. Valentovej na MD nastala zmena. K 13. 2. 2012 bola 

poverená vedením MZ  Mgr. M. Petrisková. Členstvo v  MZ zaniklo Mgr. E.  Vandrovej  a  Mgr. 

M. Petriskovej. Členkou MZ sa stala  Mgr. V. Dudičová a  Mgr. Larisa Jozefčáková 

 



Hodnotiaca správa o činnosti predmetovej komisie 

všeobecnovzdelávacích predmetov učiteľov  

Špeciálnej základnej školy Jána Vojtaššáka , 

 Kláštorska 24/A, 05401 Levoča 

v školskom roku 2011/2012 
 

Vedúca PK: PaedDr. Monika Husková 

 

Členovia PK: Mgr. Antalová Jana, Mgr. Buštová Eva, Mgr. Džuganová Anna, Mgr. Fecková 

Mária, Mgr. Ferencová Marta Mgr. Jandušíková Alena, Mgr. Jozefčáková Lucia, Mgr. Holló 

Marcel, Mgr. Kamenická Veronika, Mgr. Kašperová Eva, Mgr. T. Koterba, Mgr. Kovalčík 

Marián, Mgr. Petrisková Magdaléna, Mgr. Strážiková Katarína, Mgr. Vandrová Eva, Mgr. 

Verbovský Dušan, PaedDr. M. Jozefčák PhD., PaedDr. M. Dvoráková 

 

PK všeobecnovzdelávacích predmetov učiteľov špeciálnej základnej školy v priebehu školského 

roka 2011/2012 vychádzala z úloh vyplývajúcich zo školského plánu práce, z pedagogicko – 

organizačných pokynov na školský rok 2011/2012, ďalej z aktuálnych podmienok školy 

a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

 

V priebehu školského roka 2011/2012 sa uskutočnili 4 zasadnutia 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 

tematických výchovno-vzdelávacích 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 tematických výchovno-vzdelávacích 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 tematických výchovno-vzdelávacích 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 Spišskej Novej Vsi – ZOO a vo Vrbove, 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. Eve Kašperovej, 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 2011/2012 vzdelávali žiaci v piatom až siedmom 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 PK kontroloval triedne 

knihy raz za mesiac. 

 

Splnené úlohy: ZASADNUTIA PK v školskom roku 2011/2012 

 

Na riadnych zasadnutiach PK ŠZŠJVI boli splnené všetky úlohy vyplývajúce z Plánu práce na 

školský rok 2011/2012 

 

Odborný rast členov PK 

 

Počas školského roka sa učitelia vzdelávali kolegyne v oblasti špeciálnej pedagogiky, 

absolvovali kvalifikačné 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 2011/2012. 

Boli vypracované alebo doplnené tematické výchovno-vzdelávacie 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 

 

 

                                                             

 

 

 

                                         



Hodnotiaca správa 

o účasti žiakov ZŠZSPJAI na predmetových olympiádach a celoštátnych 

súťažiach a o koncoročných kontrolných previerkách zo slovenského jazyka a 

matematiky 

 
Slovenský jazyk:  

     Kontrolných prác sa zúčastnilo 23 žiakov  5.  – 9. ročníkov  ZŠ ŽSP a ZŠ NKS na polroka 

a 22 žiakov na konci roka. Priemerná známka  bola na polroka 3,05 a na konci roka 2,87. 

Z toho : 5. roč. - 3,15 – 3,0 

              6. roč.  -  3,9 – 3,35 

               7. roč. -  2,2 – 2,8 

               8. roč. -  2,8 – 2,6 

              9. roč. -   2,3 – 2,0 

      Kontrolné práce v jednotlivých ročníkoch v prvom i druhom polroku pozostávali 

z pravopisných cvičení a učiva prebraného v tom ktorom polroku.        

     Koncoročná previerka bola písaná z celoročného učiva. V porovnaní s prácou za prvý polrok 

nastalo mierne zlepšenie. Za prvý polrok bola priemerná známka 3,05 , oproti tomu koncoročná 

previerka skončila s priemerom 2,87. Na porovnanie v minulom školskom roku bola priemerná 

známka na konci školského roka 2,46. 

     Testovania deviatakov v školskom roku 2011/2012  zo slovenského jazyka sa zúčastnili štyria 

žiaci s nasledovným výsledkom:  

Žaneta Bikárová – 8% 

Roman Čonka – 28% 

Oľga Pazuchová – 16% 

Vladimír Šefčík – 32% 

 

 

V Levoči 21.06.2012                                                 Vypracovala : Mgr. Viera Dudičová 

 

Matematika:  

Kontrolných prác sa zúčastnilo 22 žiakov na polroka a 21 žiakov na konci roka  v ročníkoch 5 – 

9 ZŠ ŽSP. Priemerná známka na polroka bola 3,09 a na konci školského roka bola 3,47. 

Previerka bola písaná z celoročného učiva. V porovnaní s prvým polrokom nastalo zhoršenie 

o 0,38.V školskom roku sa štyria žiaci deviateho ročníka zúčastnili celoslovenského testovania 

žiakov 9. ročníka ZŠ, kde v matematike dosiahli tieto výsledky: 

Žaneta Bikárová  - 30% 

Roman Čonka      - 30% 

Vladimír Šefčík    - 30% 

Oľga Pazuchová  - 30%  

5. ročník: 2.K. 

Počet žiakov v triede – dvaja  žiaci. 

Previerku písal 1 žiak. 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 1. polroku 

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 2. polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

2,5 3 1 100% 3 3,5 3,5 



6. ročník: 2.K. 

Počet žiakov v triede – dvaja žiaci. 

Previerku písali 2 žiaci. 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 1. polroku 

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 2. polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

2,5 
2 1 50% 

2,5 2,5 2,5 
3 1 50% 

 

5. ročník: 2.S. 

Počet žiakov v triede – dvaja žiaci. 

Previerku písali 2 žiaci. 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 1. polroku 

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 2. polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

4 
3 1 50% 

3,5 2,5 3 
4 1 50% 

 

 

6. ročník: 3.S. 

Počet žiakov v triede – traja žiaci. 

Previerku písali 2 žiaci. 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 1. polroku 

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 2. polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

2.5 5 2 100% 5 3,3 3,3 

 

7. ročník: 3.S. 

Počet žiakov v triede – päť žiakov. 

Previerku písali 5 žiaci. 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 1. polroku 

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 2. polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

3 

1 0 0% 

3,6 2,0 2,4 

2 1 20% 

3 1 20% 

4 2 40% 

5 1 20% 



8. ročník: 4.S. 

Počet žiakov v triede – päť žiakov. 

Previerku písali 5 žiaci. 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 1. polroku 

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 2. polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

3,1 

1 1 20% 

3, 2,8 2,8 

2 0 0% 

3 2 40% 

4 2 40% 

5 0 0% 

 

 

9. ročník: 4.S. 

Počet žiakov v triede – štyria žiaci. 

Previerku písali 4 žiaci. 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 1. polroku 

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

v 2. polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

4 

1 0 0% 

3,75 3,0 2,5 

2 0 0% 

3 1 25% 

4 3 75% 

5 0 0% 

 

 

 

V Levoči 29.06.2012                                     Vypracovala:   Mgr. Eva Štirbanová 

 

 

      

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

Šefčík a B. Pítr. Výborné umiestnenie dosiahla Katka Lešková, ktorá v kategórii prírodopis 

siedmakov aj v tomto školskom roku získala výborné  3. miesto. V kategórii prírodopis 

deviatakov obsadil výborné 3. miesto aj V. Šefčík.    

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

a prózy „Štúrovček“. Zúčastnili sa jej títo žiaci :Břetislav Pítr – 7. roč., Filip Alexai – 8. roč., 

Janka Bagarová – 8. roč. a Vladimír Šefčík – 9. roč. V konkurencii viac ako 30 súťažiacich, ktorí 

boli v jednej spoločnej skupine sa naši žiaci umiestnili veľmi dobre. V. Šefčík obsadil opäť po 

roku  1.miesto. F. Alexai ,J. Bagarová  a B. Pítr skončili bez umiestnenia, všetko v kategórii 

prednesu poézie. 

 

V Levoči 30. 6. 2012                                             Spracoval : Mgr. Marián Kovalčík 

 



Hodnotiaca správa z prípravy na ZUČ a účasti na Festivale ZUČ SP v Bratislave 

 

 Od januára 2012 sa sluchovo postihnutí žiaci I. Jakubišin, A. Leibiczerová, P. Kniznerová, D. 

Hamburg, S. Čonková, K. Mirgová, O. Pazuchová, K. Íllešová, A.M. Ferencová, V. Škopová, K. 

Lešková, B. Pítr pripravovali na súťažný Festival záujmovej umeleckej činnosti sluchovo 

postihnutých pod vedením učiteliek Viery Dudičovej a Magdalény Petriskovej.  

V dňoch 3.-6. mája 2012 sme navštívili Bratislavu a zúčastnili sa jubilejného, 20. ročníka tohto 

podujatia, ktorého organizátorom je Nadácia Vlada Kulíška POČUŤ SRDCOM a ZŠ a MŠ pre 

deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, Bratislava, aby sme 

ukázali, že aj deti, ktorým nebolo dopriate plne využívať jeden zo zmyslov, dokážu svojím telom, 

mimikou, gestami umelecky stvárniť rôzne témy, umelecky rásť, vďaka účinkovaniu pred 

publikom získať sebadôveru a vyvolať v každom človeku hrejivý pocit z vnímania krásy 

a zároveň aj pocit obdivu a uznania. 

     Na festivale našu školu vo vekovej kategórii mladší žiaci reprezentovali I. Jakubišin, A. 

Leibiczerová, P. Kniznerová, D. Hamburg, S. Čonková a K. Mirgová, ktorí s divadielkom 

„Mrázik“ získali 3.miesto. 

     Vo vekovej kategórii starších žiakov O. Pazuchová a K. Íllešová pantomímou „Nečakané 

stretnutie“ sa umiestnili na 2.mieste a tanečníci O. Pazuchová, B. Pítr, K. Íllešová, A.M. 

Ferencová,  V. Škopová, K. Lešková vystúpením „V zajatí tanca“ si vytancovali 1.miesto 

a Hlavnú cenu. 

       Ani vo výtvarnej súťaži sme nezaostali. Žaneta Bikárová získala 1.miesto a Roman Čonka 

Čestné uznanie. 

       Súčasťou festivalu bol 19. ročník benefičného koncertu „Počuť srdcom“, ktorý sa uskutočnil 

pod záštitou Ing. Silvie Gašparovičovej, manželky Prezidenta Slovenskej republiky. Na koncerte 

vystúpili také osobnosti hviezdneho neba ako Peter Cmorík – niekoľkonásobný Zlatý slávik, 

Milan Sládek – svetoznámy mím, Pavel Bruchala – populárny moderátor, tanečná skupina The 

Pastels, Vlado Kulíšek – mím a mnohí ďalší. 

       Domov sme sa vrátili ovenčení krásnymi cenami a plní nezabudnuteľných zážitkov 

z vystúpení a osobných stretnutí s umelcami, priateľmi, bohatší o skúsenosti, nové kamarátstva 

a plní elánu.  

 

                                                                                                       

 

V Levoči dňa 20.6.2012                                                                      Vypracovala 

                                                                                                     Mgr. Viera Dudičová          

 

48. ročník Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov v Spojenej škole 

Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči 

48. ročník CŠH SPŽ zorganizovala Spojená škola Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči  

z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v dňoch od  6. júna do 10. júna 2012. 

Športových hier sa zúčastnili sluchovo postihnutí žiaci z Lučenca, Prešova, Kremnice, Levoče 

a dvoch škôl z Bratislavy pod vedením vedúcich pedagógov.  

Týmto športovým dňom predchádzala tvrdá príprava všetkých športovcov a usilovná práca 

pracovníkov hosťujúcej školy. Tí pripravili pre mladých športovcov nádherné dni na 

športoviskách. Súťažilo sa s nasadením všetkých fyzických síl, nadšením, radosťou, športovým 

zanietením a fair play.    

Súťažilo sa v atletike chlapcov a dievčat, v basketbale dievčat, vo futsale chlapcov a stolnom 

tenise dievčat.  



Dosiahli sme vynikajúce výsledky, zvíťazili celkovo v atletike, basketbale dievčat, vo futsale 

chlapcov, čím v súčte získaných bodov sme sa stali celkovými víťazmi 48. ročníka CŠH SPŽ 

v Levoči.  

Nevyhrali len naši žiaci, ale aj pedagógovia, ktorí okrem organizácie samotného športového 

podujatia výborne pripravili žiakov, a preto  dosiahli krásne  športové výkony. 

Beh na 60m chlapci         1. miesto     Krempaský Dárius              Levoča 

                                         2. miesto     Šefčík Vladimír                  Levoča 

Vrh guľou chlapci            2. miesto    Čonka Roman                      Levoča 

Skok do diaľky chlapci   1. miesto     Čonka Roman                      Levoča 

                                         3. miesto    Šefčík Vladimír                    Levoča 

Skok do výšky chlapci     2. miesto    Krempaský Dárius               Levoča 

Beh na 1000m chlapci     2. miesto    Kočko Aleš                           Levoča 

Štafeta  4x60m chlapci    1. miesto    Šefčík, Krempaský, Oravec, Čonka 

Skok do výšky dievčatá   2. miesto    Illéšová Klaudia         Levoča 

Skok do diaľky dievčatá  2. miesto    Brezinová Slávka       Levoča 

                                          3. miesto    Pazuchová  Olina       Levoča 

Beh na 600m dievčatá      3. miesto    Brezinová Slávka       Levoča 

Štafeta 4x60m dievčatá    1. miesto    Hamburgová, Lešková, Illéšová, Pazuchová   Levoča 

Celkové poradie škôl  48. ročníka CŠH SPŽ V Levoči 

1.miesto LEVOČA 

2. miesto LUČENEC 

3. miesto BRATISLAVA - Drotárska 

 

 

 

Hodnotiaca správa plánu práce koordinátora primárnej prevencie závislostí 

a iných sociálno-patologických javov v podmienkach školy a školského 

zariadenia za školský rok 2011/2012 
 

 

Koordinátor primárnej prevencie : Mgr. Peter Hlavatý 

Plnené úlohy : 

1. Eliminácia záškoláctva                                                                                                    

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zamestnanci zabezpečovali aktívnu ochranu žiakov pred 

sociálno patologickými javmi, monitorovali zmeny v správaní . Dôsledne sledovali neprítomnosť 

žiakov na vyučovaní a zapisovali vymeškané hodiny do prehľadu v kancelárii. Bezodkladne sa 

riešili prípady podozrenia na záškoláctvo v spolupráci triedny učiteľ, rodič a príslušný sociálny 

odbor 

2. Projekt Zdravie v školách 

Aktuálne počas roka sme sa snažili  podporovať zdravý životný štýl našich žiakov 

a zamestnancov cvičením v posilňovni, rytmicko - pohybovej učebni a aktívnym prežitím 

v športovej záujmovej činnosti v školskom internáte i počas vyučovania. V spolupráci 

s kuchyňou bol zabezpečený pitný režim. 

 3. Besedy a športové aktivity 

V decembri 2011 sme usporiadali XXX. ročník  basketbalového turnaja pracovníkov levočských  

škôl   s posedením v priestoroch školy. Turnaja sa zúčastnilo spolu 55 pracovníkov škôl. 

 Vo februári 2012 sme zorganizovali a zabezpečili stolnotenisový turnaj v internáte, ktorý       

poslúžil  aj ako vhodná príprava dievčat na júnove CŠH SPŽ v Levoči. 



 Popoludnie na detskom dopravnom ihrisku a dopravná výchova hravou formou prebehli v júni 

2012 na ihrisku MŠ Železničný riadok v Levoči za účasti žiakov internátu a školského klubu detí 

v počte 45. 

4. Iné  

Spolupracovali sme s  Regionálnym ústavom zdravia v Poprade, MC v Prešove, Mestskou 

políciou v Levoči, Policajným zborom, CPPP a P v Levoči  mimovládnymi organizáciami 

zaoberajúcimi sa ochranou detí a mládeže. Centrum pedagogicko psychologického poradenstva 

a prevencie v Levoči v októbri 2011 organizovalo školenie koordinátorov na tému Obchodovanie 

s ľuďmi. Pripomenuli sme  si na triednických hodinách Svetový deň výživy, Svetový deň mlieka 

(október), Svetový deň nefajčenia, Svetový deň duševného zdravia, Svetový deň prevencie 

HIV/AIDS, Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Európsky týždeň boja proti 

drogám. 

 

 

Hodnotiaca správa práce výchovného poradcu v šk. roku 2011/2012 
 

     Výchovný poradca pracoval podľa plánu práce pre školský rok2011/2012. Pre kvalitné 

vykonávanie poradenstva bola inštalovaná  nová verzia programu Proforient, výchovná 

poradkyňa sa zúčastňovala všetkých porád výchovných poradcov a aktivít, určených pre 

výchovných poradcov. Pravidelne aktualizovala údaje potrebné pre adekvátne zaradenie žiakov, 

o možnostiach ďalšieho štúdia ich priebežne informovala – osobne a prostredníctvom 

informačnej nástenky vo vstupnej chodbe. Individuálne aj skupinovo pracovala so žiakmi, ktorí 

v školskom  roku 2011/2012 končili  povinnú školskú dochádzku a zároveň absolvovala aj 

stretnutia s rodičmi končiacich žiakov. O možnosti štúdia prišli informovať  žiakov výchovní 

poradcovia zo Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v 

Kremnici a zo  Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej 

v Prešove. Žiaci sa zúčastnili exkurzie v SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím  v Levoči. 

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

2012/2013.  

   

Tabuľka rozmiestnenia žiakov, ktorí v šk. roku 2011/2012 končili povinnú školskú dochádzku 

zložka školy č.  meno žiaka 

umiestnenie 

škola odbor 

ZŠŽSPJVI 1 Šefčík Vladimír SOŠ pre SP, Koceľova 26, Bratislava mechanik počítač sietí 

  2 Pazuchová Oľga SOŠ pre SP, Koceľova 26, Bratislava propagačná grafika 

  3 Čonka Roman SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča autoopravár-mechanik 

  4 Bikárová Žaneta SOŠ, Štefánikova 39, Svit styling a marketing 

ZŠZAJVI 1 Maliňák Rastislav PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

ZŠŽTPJVI 1 Jeseňáková Eliška zostáva na ZŠ –––––––––––– 

ŠZŠJVI 1 Pačan Michal SŠI-OUI, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča čalúnenie nábytku 

  2 Hamburgová Nikola PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

  3 Kalejová Denisa SŠI-OUI, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča služby a domáce práce 

  4 Lacková Denisa mimo Slovenska –––––––––––– 

  5 Hamburgová Oľga zostáva na ŠZŠ –––––––––––– 

  6 Gabčo Maroš do pracovného pomeru –––––––––––– 

  7 Kandráč Dalibor do pracovného pomeru –––––––––––– 

    

   

V Levoči 25.06. 2012                                                           Vypracovala: Mgr. Jana Antalová 

 



Hodnotiaca správa o činnosti školskej knižnice  

v školskom  roku 2011/2012 
 

31.augusta 2010 došlo k zlúčeniu učiteľskej a žiackej knižnice do jednej Školskej knižnice. Jej 

súčasťou je aj knižnica CŠŠP. 

Starostlivosťou o knižný fond a výpožičnú činnosť bola poverená Mgr. Veronika Kamenická. 

V súčasnosti je v Školskej knižnici  2850 kusov knižničných jednotiek v hodnote 5331 eur. Od 

septembra 2011 pribudli knihy v hodnote 270 eur. 

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

 

V Levoči 21.06.2012, Mgr. Veronika Kamenická 

 

 

 

Hodnotiaca správa výchovno-vzdelávacej činnosti v  Školskom internáte  

v školskom roku 2011/2012 
 

 

Školský internát v školskom roku 2011/2012 tvorilo 7 oddelení s počtom detí 39 

 

Oddelenie SI-1 - 6 detí        Mgr. Matalíková Zuzaba 

Oddelenie SI-2 - 6 detí  Mgr. Šoltésová Marianna 

Oddelenie SI-3 - 4detí Mgr. Holotňáková Katarína 

Oddelenie SI-4 - 6 detí Vašková Mária 

Oddelenie SI-5 - 7 detí Mgr. Ferencová Marta 

Oddelenie SI-6 - 6 detí Mgr. Holló Marcel 

Oddelenie SI-7 - 4 detí  Mgr. Hlavatý Peter   

 

Školský klub detí tvorilo jedno oddelenie s počtom detí 14 

 

1.SK  - 7 detí Mgr. Denisa Kandráčová 

2.SK - 7 detí Ing. Jana Maciaková 

 

Školský internát a  Školský klub detí zabezpečoval počas školského roka výchovu a vzdelávanie 

detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 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 výchovno-vzdelávacími potrebami, 

podľa stupňa a charakteru ich znevýhodnenia, pri ich začleňovaní do voľno časových aktivít bola 

venovaná individuálna 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 často hrávali futbal, venovali sa loptovým hrám, 

pripravovali sa na futbalový turnaj, v zime sa chodili otužovať vzduchom. 

V jarných mesiacoch  príprava žiakov bola zameraná na športové hry. 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. Zapojili sme sa do projektu Zelená škola. 

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:  

Práca detí a pedagógov  na školskom časopise SEDMOKRÁSKA 

Zapojenie sa do projektu ZELENÁ ŠKOLA 

Záujmové krúžky : 

Futbalový krúžok:   Koterba, Holló - 10 detí 

Basketbalový krúžok:   Vašková  - 8 detí 

Dramaticko – tanečný krúžok:  Holotňáková, Dudičová, Petrisková – 18 detí 

Šikovníček:     Matalíková, Šoltésová -  10 detí 

Stolnotenisový krúžok:   Ferencová – 7 detí 

Turistický krúžok:   Hlavatý – 8detí 

Hodnotenie krúžkov 2011/2012 

Futbalový krúžok 

Vedúci : Mgr. Marcel Holló 

     Mgr. Tomáš  Koterba 

Počet detí: 10 

Futbalový krúžok  navštevovalo 10 chlapcov a  prebiehal v hale SOUP raz týždenne v trvaní  

1,5 hod. Cieľom krúžku bolo pripraviť deti na športové hry. Deti sa počas obdobia trvania 

futbalového krúžku postupne učili pravidlá futbalu, nadobúdali kondíciu a praktické skúsenosti 

s touto kolektívnou hrou. Tí najlepší sa zúčastnili 48. ročníka Celoštátnych športových hier 

sluchovo postihnutých žiakov v Levoči. 

 



Dramaticko – tanečný krúžok 

Vedúci :  Mgr. Katarína Holotňáková 

                Mgr. Viera Dudičová 

                Mgr. Magdaléna Petrisková 

Počet detí :18 

Pracovali sme podľa vypracovaného ročného plánu. Venovali sme sa pohybovým a tvorivým 

aktivitám. Rozvíjali sme u deti pohybové zručnosti, zmysel pre rytmus, zmysel  pre kolektívnu 

prácu, schopnosť vyjadriť pocity pohybom. Využívali sme podnety, čo nútia zmysly, aby sa 

sústredili, podnecovali predstavivosť. Dostatok času sme poskytli aj na vyjadrovanie. 

Vyjadrovanie nie len slovom. 

Stále miesto mali hry, ktoré rozvíjali pamäť, postreh, dôvtip, orientáciu. Pravidelným 

vystupovaním sa nám darilo odbúravať u detí trému a pestovať zmysel pre zodpovednosť. 

Vyvrcholením nášho snaženia bola účasť na súťažnom Festivale záujmovo-umeleckej činnosti 

sluchovo postihnutých v Bratislave. 

 
Basketbalový krúžok 

Vedúci: Mária Vašková 

Počet detí:8 

Náplňou činnosti záujmového útvaru bolo  oboznámiť sa a osvojiť si základné pravidlá 

basketbalu, rozvíjať hrubú aj jemnú motoriku, koordináciu v pohybe a  predovšetkým efektívne 

využívať voľný čas detí, upevňovať vzťahy medzi deťmi, rozvíjať pohybové schopností a tiež 

odohrať priateľské zápasy v basketbale s inými školami. Vyvrcholením činnosti bola účasť 

dievčat na 48.ročníku CŠHSPŽ v Levoči, kde sme obsadili prvé miesto.     

 

Stolnotenisový  krúžok 

Vedúci: Mgr. Marta Ferencová 

Počet detí: 7 

Obsahom činnosti bola športová príprava v stolnom tenise. Stolný tenis sa stal ďalšou disciplínou 

športových hier. Naša činnosť bola zameraná na získanie základných pravidiel hry,telesnej 

kondície, upevnenie kolektívu. Stretávali sme sa raz týždenne po dve hodiny. Zúčastnili sme sa 

48. ročníka CŠH SPŽ v Levoči.  

 
Športovo turistický krúžok 
Vedúci: Mgr. Peter Hlavatý 

Počet detí: 4 
Zameranie: pre žiakov autistických tried, praktickej školy    

Sústredil som sa na aktívny pobyt detí vonku, aby mali radosť z pohybu v prírode. 

 

Krúžok Šikovníček 

Vedúci: Mgr. Zuzana Matalíková 

   Mgr. Mariana Šoltésová 

Počet detí: 9   

 

 Činnosť a program krúžku bol zameraný hlavne na rozvoj motoriky jemnej aj hrubej, na rozvoj 

fantázie, tvorivosti, zručnosti. Cieľom záujmových činností bola samostatná práca žiakov. 

Činnosti boli  rovnomerne rozložené, podľa aktuálnosti – výrobky, pozdravy, karnevalové 

masky, ozdoby, darčeky k Vianociam, Novému roku, Zima, Karneval, Jar, Veľká noc, Deň 

učiteľov, Deň matiek, Deň otcov. 

Deti sa oboznámili s rôznymi výtvarnými technikami, ako napr. práca s klovatinou, tušom, 

voskovými pastelkami, voda a olej, zemiakové odtlačky, maľovanie cestovín (po ukončení 



záručnej doby) a výroba náhrdelníka, výroba šarkana, práca s kartónom, vlnou, servítkami, ďalej 

to bola práca s prírodninami – listy, gaštany, orechové škrupiny. Veľmi zaujímavá práca pre deti 

bola práca s plastovými fľašami, maľovanie na sklo, na CD, výroba karnevalovej masky, 

skladanie leporela, maľovanie veľkonočných kraslíc. Deti zaujala aj práca s baliacim papierom 

a výroba plagátov nadrozmernej veľkosti, napr. ľudská postava, snehuliak, strom života a iné. 

V krúžku sme mali naplánované aj pozeranie rozprávok, základnú a jednoduchú manipuláciu 

s PC, vychádzky do prírody, sánkovanie, kreslenie kriedami na chodník.  

      Deťom sa práca páčila. Mali obrovskú radosť z každej vykonanej činnosti. Každý výkres, 

výrobok alebo výtvor sme vždy dali na výstavku alebo si ich deti zobrali domov pre rodičov, 

súrodencov, starých rodičov. Deti sme vždy za ich  snahu pochválili a povzbudili do ďalšej 

práce.   

      Úlohy a ciele, ktoré sme si v záujmovej činnosti stanovili, sme splnili. 

 

 
 

Hodnotiaca správa výchovno-vzdelávacej činnosti v  Školskom klube detí  

v školskom roku 2011/2012 
 

 

V školskom roku 2011/2012 bolo v 1.SK zapísaných 7 žiakov. Výchovno – vzdelávacia činnosť 

prebiehala v skupine mladších žiakov  z tried – 1. S, 2. S, 3.V. 

Dochádzka počas školského roka bola na veľmi dobrej úrovni. Výchovno – vzdelávacia činnosť 

bola rozdelená  na oddychovú, relaxačnú, záujmovú a tematickú oblasť. Žiaci sa aktívne zapájali 

do rôznych športových, kolektívnych súťaží, riešili krížovky, hlavolamy, osemsmerovky, 

sudoku, rébusy a obľúbené hádanky. 

Na dosiahnutie stanovených cieľov sme na žiakov pôsobili inovačnými metódami – 

brainstorming, pojmové mapy, využitie didaktickej tabule a iné. Pri príležitosti sviatkov Vianoc, 

Veľkej noci, Dňa matiek, Deň detí, Deň otcov sme vyrábali suveníry, darčeky pre blízkych 

príslušníkov z rodiny, kamarátov a známych.  

Na enviromentálnej výchove žiaci tvorili Projekty podľa vlastnej fantázie  - Deň Zeme, Moja 

planéta Zem, Ochrana vody a vodných tokov.  

V projekte Zelená škola – sme  sa učili triediť odpad podľa farieb košov a na vychádzkach sme 

odpadky zbierali v okolí školy. 

Veľmi dôležitú úlohu zohrávala príprava na vyučovanie. Žiaci sa sústavne, systematicky, 

cieľavedome pripravovali na vyučovací proces. Samotná príprava bola zameraná na 

komunikačné činnosti, písanie, čítanie, počítanie, rozumovú a zmyslovú výchovu.  

Dôležitým motivačným faktorom bola práca na didaktickej tabuli, využitie pc – rozprávky pre 

žiakov napr. Bambuľkine dobrodružstvá. Za vykonanú prácu a správanie boli žiaci hodnotení 

plusovými bodmi. Viedli sme zápisný zošit o správaní žiakov a zapísanie pochvaly za vykonanú 

prácu.  

Vyhodnotenie prebehlo v I. a II. polroku školského roka 2011/2012 bezproblémovo. 

 

 

 

18.06.2012      Mgr. Denisa Kandráčová 

       Vychovávateľka ŠKD 

 

 

 

 



V školskom roku 2011/2012 bolo v 2.SK zapísaných 7 žiakov. Výchovno – vzdelávacia činnosť 

prebiehala v skupine mladších žiakov  z tried – 1.K, 2.K,1.M, 1.T, 2.T, 4.V. 

Dochádzka počas školského roka bola na veľmi dobrej úrovni. Výchovno – vzdelávacia činnosť 

bola rozdelená  na oddychovú, relaxačnú, záujmovú a tematickú oblasť. Skupina 2.SK boli 

zapísaný sami chlapci preto  sa viac venovalo športu, aktívne sa zapájali do rôznych športových, 

kolektívnych súťaží – radi hrali futbal, basketbal, stolný tenis, riešili krížovky, hlavolamy, 

osemsmerovky, sudoku, rébusy a obľúbené hádanky. 

Na dosiahnutie stanovených cieľov sme na žiakov pôsobili inovačnými metódami – 

brainstorming, pojmové mapy, využitie didaktickej tabule a iné. Pri príležitosti sviatkov Vianoc, 

Veľkej noci, Dňa matiek, Deň detí, Deň otcov sme vyrábali suveníry, darčeky pre blízkych 

príslušníkov z rodiny, kamarátov a známych. Veľmi prospela návšteva polície, požiarnej 

zbrojnice, múzeí a najmä knižnice pre zrakovo postihnutých.  

Na environmentálnej výchove žiaci tvorili Projekty podľa vlastnej fantázie  - Deň Zeme, Moja 

planéta Zem, Ochrana vody a vodných tokov.  

V projekte Zelená škola – sme  sa učili triediť odpad podľa farieb košov a na vychádzkach sme 

odpadky zbierali v okolí školy. 

Veľmi dôležitú úlohu zohrávala príprava na vyučovanie. Žiaci sa sústavne, systematicky, 

cieľavedome pripravovali na vyučovací proces. Samotná príprava bola zameraná na 

komunikačné činnosti, písanie, čítanie, počítanie, rozumovú a zmyslovú výchovu.  

Dôležitým motivačným faktorom bola práca na didaktickej tabuli, využitie pc – rozprávky pre 

žiakov vo veku od 6 – 13rokov. Za vykonanú prácu a správanie boli žiaci hodnotení plusovými 

bodmi. 

Vyhodnotenie prebehlo v I. a II. polroku školského roka 2011/2012 bezproblémovo. 

V II. polroku boli z ŠKD odhlásení 5 žiaci.  

 

 

18.06.2012       Ing. Jana Maciaková 

 

 

  

Hodnotiaca správa o činnosti Centra špeciálno-pedagogického poradenstva 

v školskom roku 2011/2012 
 

 

V školskom roku 2011 – 2012 bolo v CŠPP evidovaných spolu 375 klientov, z toho 266 klientov 

bolo vo veku do 15 rokov. Z dôvodu ukončenia prvej prípravy na povolanie alebo zaniknutia 

špeciálno-pedagogických potrieb bolo vyradených 21 klientov.  

V CŠPP na čiastočné úväzky pracovali 2 špeciálni pedagógovia,  psychológ,  školský psychológ, 

sociálno-administratívny pracovník, foniater a logopéd.  

Bolo vypracovaných  192 správ z diagnostiky, z toho bolo 75 psychologických, 

77 špeciálno – pedagogických a 40 logopedických.  

U 2 žiakov boli vykázané individuálne opakujúce sa aktivity, 258 klientom bolo poskytnuté 

jednorázové poradenstvo. 

Súčasťou činností CŠPP bola aj práca v teréne( vyhľadávanie a evidencia detí a žiakov so  

špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami - žiaci so sluchovým, mentálnym a telesným 

postihnutím, žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiaci s autizmom, žiaci s poruchami 

učenia, žiaci s viacnásobným postihnutím ) a poskytovanie informačných a poradenských služieb 

v oblasti sociálnej pomoci a profesijnej orientácie. 

 

V Levoči 21.06.2012, Mgr. Veronika Kamenická  



 

Vyhodnotenie individuálnej logopedickej starostlivosti (INS), individuálnej 

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

v školskom roku 2011/2012 

 
Logopedická terapia bola v tomto školskom roku vykonávaná ako Individuálna logopedická 

intervencia ( ILI ) vo všetkých reformných ročníkoch, ako Individuálna logopedická starostlivosť 

( INL ) v  nereformných ročníkoch základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, 

základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,  špeciálnej základnej školy, 

základnej školy pre autistických žiakov, základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím 

a špeciálnej materskej školy.  V nereformných ročníkoch základnej školy pre žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou je tento predmet označovaný ako Individuálne logopedické cvičenia 

( ILC )Logopedickú starostlivosť vykonávali :  Mgr. Mária Šišková v špeciálnej materskej škole, 

Mgr. Mária Vašková  v 1.S triede,  Mgr. Dušan Verbovský v špeciálnej materskej škole, v 

triedach  2. – 4. S  základnej školy pre sluchovo postihnutých žiakov, v triedach 1. – 3. M 

špeciálnej základnej školy, v triedach 1. – 6. V  špeciálnej základnej školy  pre viacnásobne 

postihnutých žiakov, v triedach  1. – 2. T   základnej školy pre telesne postihnutých žiakov, v 1. 

K triede základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou  a Mgr. Marián 

Kovalčík  v 2. K triede základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

V špeciálnej materskej škole bola individuálna logopedická intervencia poskytovaná prednostne 

deťom v predškolskom veku, ktorých bolo osem. 

V triedach 1. -3. M bola ILI a INL poskytovaná v súlade so školským vzdelávacím programom 

len tým žiakom ktorí túto intervenciu /starostlivosť/ potrebovali. Bolo to 17 žiakov z celkového 

počtu 32.Časová dotácia tu bola 2 hodiny týždenne pre všetky tri triedy. 

Žiaci 4. M triedy sa logopedickej intervencia /starostlivosti/ nezúčastňovali, pretože ich reč je na 

primeranej úrovni ich mentálnym schopnostiam a jednalo sa o starších žiakov /7. -9. ročník/. 

V triedach 1. -6. V bola ILI /INL/ poskytovaná všetkým žiakom. Sú to žiaci s viacnásobným 

postihnutím a takmer všetci majú aj sluchové postihnutie. Celkove to bolo 37 žiakov a časová 

dotácia tu bola jedna vyučovacia hodina týždenne pre každú z týchto tried. 

V triedach 1. -4. S bola  ILI /INL/  poskytovaná všetkým žiakom v počte 30 žiakov. Časová 

dotácia bola jedna hodina týždenne pre každú z týchto tried. 

Z tried pre žiakov s autizmom bola INL poskytovaná jednej žiačke a z tried 1.  a 2. T  piatim 

žiakom. Časová  dotácia tu bola 2 hodiny týždenne . 

V triedach  1. K  a 2. K bola ILI /ILC/ poskytovaná všetkým žiakom v rozsahu 5 vyučovacích 

hodín týždenne. Spolu to bolo 11 žiakov. 

V úvodných hodinách bola žiakom urobená a zaznamenaná logopedická diagnostika a stručne 

načrtnutá logopedická terapia, podľa ktorých sa potom postupovalo v ďalšej činnosti. Frekvencia 

jednotlivých logopedicko – terapeutických činností bola pri jednotlivých žiakoch rozdielna , 

podľa závažnosti rečovej poruchy. 

Logopedická terapia je uvádzaná v Zázname o individuálnej špeciálnopedagogickej  

starostlivosti / ŠEVT 57 008 0 / 

Z rečových porúch sa najčastejšie vyskytovali dysgramatizmus, dyslália v rôznych formách až po 

dysláliu multiplex. Častá bola aj výrazná retardácia rozsahu slovenj zásaoby, narušené 

prozodické vlastnosti reči. Menej časté boli poruchy hlasu, poruchy fonematického sluchu ( 

s výnimkou sluchovo postihnutých žiakov) a zajakavosť. 

Z týchto rečových porúch nastalo v závere logopedickej starostlivosti zlepšenie u časti žiakov 

s dysláliou, ďalej rozšírenie rozsahu slovenej zásoby, menšie pokroky boli zaznamenané 

v odstraňovaní dysgramatizmu, nakoľko je to dlhodobý proces. 

 

                                                                                                                       Mgr.Dušan Verbovský 



Hodnotiaca správa o zdravotníckej starostlivosti v spojenej škole 

v  šk. rok 2011/2012 
 

    V školskom roku 2011/2012 sa podľa potreby  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 a pohovory.  

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

Žiaci absolvovali preventívne zubné prehliadky.  

Počas celého školského roka vybraní  žiaci jeden deň  v týždni absolvovali masáže s masermi zo 

strednej zdravotníckej školy.   

Internátni žiaci sa v  popoludňajších hodinách  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 

zaplombujú.  

Naša škola pomáhala pri realizácii výskumu sluchovo postihnutých žiakov, ktorí realizovali 

pracovníci ORL kliniky z Bratislavy. Zúčastnilo sa ho 40 sluchovo postihnutých žiakov našej 

školy.  

Zabezpečili sme  nepretržitú zdravotnú službu počas konania 46 ročníka CŠŠH SPŽ, ktoré 

organizovala naša škola.  

V spolupráci so strednou zdravotníckou školou sme zabezpečili zdravotnú službu  na 

športoviskách.  

 

Vypracovala  Mgr Zuzana Polláková 
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AUTOEVALVÁCIA ŠKOLY: 

PEDAGOGICKÍ/ a ODBORNÍ  ZAMESTNANCI 

 

Vyhodnotenie dotazníka  
 

 

     Dňa 25.6.2012 malo možnosť  vyjadriť svoj názor 31 pedagógov SŠ JVI v Levoči 

prostredníctvom dotazníka, na zlepšenie práce v našej škole. Dotazník obsahoval 9 otázok. 

Otázky sme sa snažili formulovať jasne a konkrétne, aby pri ich vyhodnocovaní nemohol dôjsť 

k neobjektívnemu a nejednoznačnému interpretovaniu údajov.   

 

Celkovo bolo vyplnených a odovzdaných 31 dotazníkov z celkového počtu 31. Spracovaných 

bolo 100% dotazníkov. Všetci vypĺňali dotazník anonymne. 

 

Základné typy otázok v dotazníku:  

a) otvorené (otázka č. 8) – tento typ otázky neurčoval ani obsah, ani formu odpovede. 

Pedagógovia volili dĺžku odpovede a mali možnosť navrhnúť rôzne námety na zlepšenie 

svojej práce.  Otvorená otázka  odhalila skutočné postoje pedagógov.  

b) uzavreté (otázka č. 1, 2, 3, 4) – ponúkali voľbu medzi dvoma a viacerými alternatívami. 

Pedagógovia mali možnosť krúžkovať, alebo podčiarknuť vyhovujúcu možnosť.    

c) polootvorené (otázka č. 5, 6, 7, 9) – vznikajú kombináciou otvorených a uzavretých 

otázok. V nich popri ponúknutých alternatívach existuje a j možnosť „iné...“ 

s dostatočným voľným priestorom v dotazníku, aby pedagóg doplnil vlastnú odpoveď.    

 

Vyhodnotenie dotazníka 

Vyhodnotenie je grafické a sumárne. Na 9 otázok odpovedalo 31 pedagógov.  

 

 

 

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

a) Výbornú      (7 pedagógov) 

b) Dobrú           ( 22 pedagógov) 

c) Priemernú    ( 0 pedagógov) 

d) Slabú            ( 0 pedagóg)  

                                                    

Vyjadrilo sa  29 93,5 % 

Bez vyjadrenia 2 6,5 % 

 



 
70,96 %  pedagógov hodnotilo výchovno-vzdelávaciu prácu ako dobrú a 22,58 % ako výbornú.  

 

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

a) Výrazne to cítim                            ( 5 pedagógov ) 

b) Treba to                                         (23 pedagógov) 

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

 

 
Pri odpovedaní na otázku si pedagógovia mohli vybrať z 3 odpovedí. Najviac  71,87% 

pedagógov uviedlo, že je potrebné sa viac venovať výchovnej stránke, 15,63%  to výrazne cíti a 

12,5 % volilo odpoveď – je to dobré netreba nič meniť.  

 

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

vedenia  spojenej školy je: 

a) Objektívne           ( 23 pedagógov ) 

b) Viac subjektívne  ( 2 pedagógovia ) 

Vyjadrilo sa  25 80,6 % 

Bez vyjadrenia 6 19,4 % 



 

 
 

74,19 % pedagógov si myslí, že ich hodnotenie zo strany vedenia je objektívne. 6,45 % si myslí, 

že je viac subjektívne  a 19,4 % si nevybralo žiadnu z ponúkaných možností. 

 

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

a) Dobre                   (16 pedagógov) 

b) Ako kedy              (15 pedagógov) 

c) Som unavený        (1 pedagóg) 

d) Je tu veľa stresov  (4 pedagógovia) 

e) Nevyťažený           (0 pedagógov) 

f) Málo môžem uplatniť svoju tvorivosť  (0 pedagógov)  

 
 

Väčšina pedagógov 44,44 % sa v škole cíti dobre. Na túto otázku 4  pedagógovia  volili pri 

výbere odpovede viacero možností. 

 5. Viac by ma zlepšenie práce motivovalo, keby: 

a) Sme dostavali finančné odmeny                       (15 pedagógov)  

b) Bolo viac pochvál a uznaní zo strany vedenia (13 pedagógov) 

c) Bolo viac uznania so strany kolegov                 (6 pedagógovia) 



d) Našu prácu viac oceňovali rodičia                     (12 pedagógov) 

e) Keby som mohol uplatniť svoju tvorivosť        (2 pedagógovia) 

f) Iné   - túto možnosť nevyužil žiaden pedagóg         

                                                            

 
 

Z výsledkov vyplýva, že pedagógovia preferovali ako motiváciu na zlepšenie práce finančné 

odmeny 31,25%, potom nasledovalo uznanie zo strany vedenia 27,09% a ocenenie ich práce zo 

strany rodičov 25%.   

Na túto otázku 13  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    (13 pedagógov ) 

b) Vytvoriť komisiu pre hodnotenie práce  (0 pedagógov) 

c) Nenavrhujem nič je to OK                       (17 pedagógov ) 

d) Častejšie hospitácie                                  (2 pedagógov ) 

e) Iné                                                            (2 pedagógovia)  

 

 
Traja pedagógovia vybrali viacero z ponúkaných možností. Dvaja pedagógovia na zlepšenie 

vzťahu k práci navrhli pod možnosťou iné : psychosociálny výcvik, všimnúť si a oceniť aktívnych.  



7. Domnievam sa, že slabším článkom našej pedagogickej/odbornej práce je:  

a) Nezáujem pedagógov o zlepšenie práce            (1 pedagóg) 

b) Výchovná práca s nedisciplinovanými žiakmi  ( 18 pedagógov) 

c) Spolupráca s rodičmi                                         ( 16 pedagógov) 

d) Vzťah vedenia školy k pedagógom                   ( 4 pedagógovia) 

e) Práca v mimovyučovacom čase                         (1 pedagóg) 

f) Nedostatočný prístup ku žiakom                        (2 pedagógovia) 

g) Nedostatok individuálnej práce                          (6 pedagógovia) 

h) Formálne odučenie hodín                                   (4 pedagógov) 

i) Nedostatočná príprava pedagóga                        (0 pedagógov) 

j) Ne modernizácia vyučovacieho procesu             (2 pedagógovia) 

k) Iné                                                                        (0 pedagógov)  

 

 
 

Z percentuálneho vyjadrenia vyplýva, že najviac pedagógov 44,12% sa domnieva, že slabším 

článkom práce je práca s nedisciplinovanými žiakmi a potom nasleduje spolupráca s rodičmi 

29,09%. 

Na túto otázku17  pedagógov volilo pri výbere odpovede viacero možností. 

 

8. Na zlepšenie práce v spojenej škole navrhujem:  

Táto otázka  dávala pedagógom priestor na konkrétne vyjadrenie na zlepšenie práce. Všetky ich 

uvedené návrhy a vyjadrenia: 

 lepšiu komunikáciu učiteľov s vychovávateľmi 

  nezadávať úlohy len z dôvodu, že  dopoludnia si ju nestihli napísať 

 rešpektovať prácu výchovy 

 pomoc asistenta 

 možnosť študovať 

 finančné ohodnotenie 

 viac pomôcok a materiálneho zabezpečenia vo výchove 

 zvýšiť psychohygienu pedagógov 

 počas voľnej hodiny čas na prípravu pedagóga a materiálu na nasledujúcu vyučovaciu 

hodinu 

Vyjadrilo sa  6 19,4 % 

Bez vyjadrenia 25 80,6 % 



      9. V mojej pedagogickej/odbornej práci ma najviac poteší: 

a) uznanie žiakov                           (12 pedagógov) 

b) uznanie rodičov                          (17 pedagógov) 

c) pochvala vedenia školy              (7 pedagógov)     

d) uznanie kolegov                         (3 pedagógov) 

e) pocit z dobre vykonanej práce  (22 pedagógov)  

f) iné                                              (0 pedagógov)  

 

 

 
 

Pri tejto otázke pedagógovia mohli zakrúžkovať viac odpovedí. Väčšinu najviac v práci poteší 

pocit z dobre vykonanej práce, uznanie rodičov a uznanie žiakov.  

Na túto otázku 21  pedagógov volilo pri výbere odpovede viacero možností. 

 

Závery vyplývajúce z dotazníka  

V  školskom roku 2011/2012 pedagógovia zhodnotili výchovno-vzdelávaciu prácu ako 

dobrú. Cítia však potrebu i naďalej viac sa venovať výchovnej stránke ich pôsobenia. Pre 

zlepšenie práci  by ich  motivovali finančné odmeny, pochvala a  uznanie zo strany vedenia školy 

a rodičov. Na zlepšenie vzťahu k práci, motivácie pedagógovia neudali žiadne návrhy.   

Podľa ich vyjadrenia slabším článkom ich  práce sú nedisciplinovaní žiaci a nespolupráca 

rodičov so školou. V poslednej otázke sa pedagógovia vyjadrili, že najviac v ich pedagogickej 

práci poteší pocit z dobre vykonanej práce a uznanie rodičov.      

 

V Levoči dňa 29.6.2012 

 

 Spracovali:  Mgr. Strážiková Katarína  

                          Mgr. Tomalová Janka 

 

 


