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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, PhD. - 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 2012/2013 

   celkom 4x podľa plánu práce. 

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

  roka  2012/2013 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.                       
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písm. b) – údaje o počte žiakov jednotlivých zložkách školy a  údaje o počte detí v školskom 

zariadení 

 

Údaje v jednotlivých zložkách školy  
ŠMŠJVI 

trieda počet žiakov k 15. 9. 2012 počet žiakov k 31. 8. 2013 

1. MS 9 10 

2. MS 12 12 

3. MS 5 9 

ZŠŽSPJVI 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2012 počet žiakov k 31. 8. 2013 

1. S 4. a 5. 8 8 

2. S 1. a 2. 7 6 

3. S 1., 6.a 8. 7 7 

4. S 7. a 9. 7 6 

ZŠŽAJVI 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2012 počet žiakov k 31. 8. 2013 

1. A 2., 5. a 9.             IVP 4 3 

2. A 3., 5., 7. a 8.        IVP 4 3 

ŠZŠJVI 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2012 počet žiakov k 31. 8. 2013 

1. M 1. a 2.  8 7 

2. M 3. a 6. 9 9 

3. M 3., 8. a 9. 7 7 

- žiaci s viacnásobným postihnutím 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2012 počet žiakov k 31. 8. 2013 

1. V 2., 3., 5. a  9.       IVP 6 6 

2. V 1., 4., 5. a 6.        IVP 5 5 

3. V 1. a 2. 8 8 

4. V 3. 7 7 

5. V 4. a 5. 8 8 

6. V 6. a 7. 6 6 

ZŠŽTPJVI 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2012 počet žiakov k 31. 8. 2013 

1.T 2. a 4. 5 5 

2.T 2., 5., 6., 8. a 9.  IVP 6 7 

ZŠŽNKSJVI 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2012 počet žiakov k 31. 8. 2013 

1.K 1., a 2. 12 11 

2.K 4., 5., 6. a 7. 8 8 

PŠJVI 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2012 počet žiakov k 31. 8. 2013 

1.P 1., 2.  a 3. 7 6 

2.P 1., 2.  a 3.  6 4 

Školský internát 

            výchovná skupina počet žiakov k 15. 9. 2012 počet žiakov k 31. 6. 2013 

1.SI 8 6 

2.SI 4 4 

3.SI 6 6 

4.SI 7 7 

5.SI 6 6 

6.SI 6 6 

 

 



Školský klub detí 

                   oddelenie počet žiakov k 15. 9. 2012 počet žiakov k 31. 6. 2013 

         1. SK 7 7 

         2. SK 7 7 

         3. SK 7 7 

 

 

písm. c) –údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredných 

školách 

 

Počet žiakov zapísaných do prvého ročníka -  ZŠNKS - 5 

                                                                      -  ZŠSP     - 4 

                                                                      -  ŠZŠ       - 2  

V šk. roku 2012/2013 ukončilo vzdelávanie v spojenej škole celkom 16 žiakov.  

Prijímacích pohovorov na stredné školy sa  zúčastnili 5 žiaci zo ZŠŽSPJVI, na základe 

výsledkov pokračujú v štúdiu: 4  na SOŠ pre sluchovo  postihnutých internátnej v Prešove – 1 v 

odbore mechanik – elektronik, 3 v učebnom odbore mechanik elektronických zariadení a 1 

žiačka na SOŠ v SNV - odbor kaderník. 2 žiačky zo ZŠŽTPJVI pokračujú vo vzdelávaní na ZŠ 

a 1 žiak zaradený do pracovného pomeru. Zo ZŠŽAJVI v Praktickej škole Jána Vojtaššáka 

internátnej v Levoči pokračuje vo vzdelávaní 1 žiak. Špeciálnu základnú školu ukončili 7 žiaci: 2 

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

v Spojenej škole J. Fabiniho v SNV so zameraním na  stavebnú výrobu – stavebné práce, 2 žiaci 

odišli s rodinou do zahraničia a 1 žiak je zaradený 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 0       
ZSŽTPJVI 3      3 
ZŠŽSPJVI 5  1  4   
ŠZŠJVI 7 2    1 4 
ZŠŽAJVI 1 1     1 

 

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

    o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 

Na základe splnenia kritérií na prijatie uchádzača do Praktickej školy Jána Vojtaššáka 

internátnej, ktorými sú: 

a) ukončenie vzdelávania v špeciálnej základnej škole, 

b)zdravotné znevýhodnenie s charakterom znemožňujúcim inú formu ďalšieho vzdelávania 

doložené  v  súlade  s  § 63 ods. 4 zákona   MŠ SR  č.  245/2008 Z.z. vyjadrením všeobecného  

(odborného) lekára, prípadne Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, 

boli do prvého ročníka PŠJVI prijatí 5 žiaci. Počet prihlásených žiakov bol 5. 

 

 

 

 



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

        vzdelania 

V školskom roku 2012/2013 boli žiaci 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 2012/2013, 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/nehodnotení  

prospeli 

 

neprospeli 

 

ZŠ pre žiakov so SP 

Prípr.- 4. roč 13 11 1 1 
5. – 9. roč 15 13 2 0 

spolu 28 24 3 1 
 

ZŠ pre žiakov s  TP 

Prípr.- 4. roč 6 5 0 1 
5. – 9. roč 6 5 0 1 

spolu 12 10 0 2 
 

ZŠ pre žiakov s   

          NKS 

Prípr.- 4. roč 13 7 0 6 
5. – 9. roč 6 5 0 1 

spolu 19 12 0 7 
 

ZŠ pre žiakov s 

autizmom 

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

spolu 6 6 0 0 
 

Špeciálna základná 

škola 

Prípr.- 4. roč 37 27 0 10 
5. – 9. roč 23 23 0 0 

spolu 60 50 0 10 
 

Praktická škola  

1. roč. 3 3 0 0 
2. roč. 3 3 0 0 
3. roč. 4 4 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) 

V školskom roku 2012/2013 Testovania 9-2013 sa zúčastnili 5 žiaci našej školy: Filip Alexai, 

Jana Bagárová, Aleš Kočko, Dárius Krempaský, Dávid Oravec z predmetu matematika 

a slovenský jazyk a literatúra. (výsledky viď príloha) 

 

 



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 2012/2013 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 2012/2013 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 2012/2013 sme dosiahli 

u pedagogických pracovníkov 100%-nú kvalifikovanosť. 

Stav k 23. 6. 2013: 

- počet pedagogických zamestnancov spolu: 47  (+ 3 MD) 

  z toho - učiteľov: 33                 

             - vychovávateľov:  8   

             - asistentov:   6                                        

- pomocná výchova :  4                      

- počet odborných zamestnancov:  4  
Tab. č. 4.:  Prehľad  kvalifikačných predpokladov pedagógov v školskom  roku 2012/2013 

 

kvalifikačné predpoklady 
 

počet pedagógov 

 

 

vyjadrenie v % 

 

vzdelanie 
stredoškolské pedagogické - - 

stredné špeciálno pedagogické 1 2,13 

vysokoškolské pedagogické–I.st - - 

vysokoškolské pedagogické–II.st 3 6,38 

vysokoškolské špec pedagog.I.st 1 2,13 

vysokoškolské špec pedagogické 41 87,23 

vysokoškolské špec pedag.III.st 1  2,13 

 
prax 

< 5 rokov 9 19,15 

5 – 20 rokov 26 55,32 

>20 rokov 12 25,53 

 



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

 

Aj v školskom roku 2012/2013 sa pedagogickí pracovníci naďalej vzdelávali – prehľad 

ukončených vzdelávacích aktivít:   

 

- rigorózne konanie 1 zamestnanec 

- 2. atestácia             1 zamestnanec 

-1. atestácia 2 zamestnanci 

- rozširujúce štúdium 1 zamestnanec 

- prípravné atestačné štúdium 1 zamestnanec 

- špecializačné vzdelávanie 2 zamestnanci 

- aktualizačné vzdelávanie 9 zamestnancov 

- inovačné vzdelávanie 8 zamestnancov  

- inovačné kontinuálne vzdelávanie     12 zamestnancov 

 

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

2012/2013 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 5. – 9. ročník základných škôl zriadených katolíckou 

cirkvou, pričom v 1. až 8. 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 2012/2013 zodpovedal, z poverenia zriaďovateľa 

školy, Mons. František Dlugoš, dekan v Levoči. Vyučovanie KNB zabezpečovali  aj interní 

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

Začiatok školského roka 2012/2013 žiaci, pedagógovia aj ostatní zamestnanci školy  oslávili 

účasťou na  svätej omši vo farskom kostole s VENI SANCTE v Chráme sv. Jakuba 3.9.2012 pre 

všetky cirkevné školy, modlitbou  a požehnaním vdp. P. Solára  v aule našej školy. 

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 zišli na jednodňových duchovných obnovách Jesenná 

duchovná obnova sa konala 14.9.2012 na sviatok Povýšenia Svätého kríža v gymnaziálnom 

kostole v Levoči. Dňa 2.4.2013 sa pedagógovia i zamestnanci školy zišli na jarnej duchovnej 

obnove  a spolu s Mons. F. Dlugošom slávili svätú omšu. 

Veľkonočné sviatky predchádzala príprava najmä počas vyučovania náboženstva, ďalej  

spoločná sv. spoveď žiakov a zamestnancov školy. 

V školskom roku 2012/2013 štyria  žiaci našej školy pristúpili k sviatosti birmovania 19.5.2013 

v Levoči, po predchádzajúcej príprave na hodinách katolíckeho náboženstva. Štyria žiaci 

pristúpili k prvému svätému prijímaniu podľa farností, do ktorých patria a štyria žiaci po prvýkrát 

prijali Eucharistického Krista na školskej slávnosti dňa 24.6.2013 v gymnaziálnom kostole pri 

svätej omši, ktorú slávil Mons. F. Dlugoš. Na záver školského roka 2012/2013 zaznelo  

slávnostné TE DEUM a tiež požehnanie žiakom. 

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 2012/2013 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. 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 

zdravotníckej školy.  

4. VIANOČNÝ PROGRAM 

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 tejto celoslovenskej súťaži sa zúčastnili štyria žiaci našej školy : Katka Lešková v kategórii 

ôsmakov v biológii a chémii, kde v chémii obsadila 3. miesto. V rovnakej kategórii súťažil aj 

Břetislav  Pítr, ktorý v biológii obsadil taktiež 3. miesto. V kategórii siedmakov súťažila v 

biológii Klaudia Illéšová a v  silnej konkurencii obsadila nepopulárne 4. miesto. V kategórii 

deviatakov v biológii Filip Alexai obsadil siedme miesto. 

6. ŠTÚROVČEK- CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY 

23.5.2013 sa uskutočnil 18. ročník súťaže ŠTÚROVČEK v prednese poézie a prózy  pre 

sluchovo postihnutých žiakov Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov zo štyroch slovenských 

škôl. Našu školu reprezentovali žiaci: Katka Lešková a  premierovo Lukáš Piroch. V silnej 

konkurencii obstáli obaja naši účastníci rovnako. Obaja skončili na treťom mieste v pomerne 

veľkej konkurencii. Katka Lešková sa predstavila v kategórii ôsmakov a deviatakov s básňou 

Pavla Koyša  Všade vonia mamou.  Lukáš Piroch v kategórii piatakov, šiestakov a siedmakov 

s básňou Daniela Heviera  Čitateľ komiksov.  

7.VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 

V priebehu šk. roka sme sa zúčastnili viacerých výtvarných súťaži, v niektorých sme boli aj 

úspešní: 

Pod vedením PaedDr. L. Jozefčákovej 

„Bohúňova paleta 2012“ 

Získali sme diplom za účasť na XV. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaži. 

Pod vedením Mgr. M. Feckovej 

„Biblia očami detí a mládeže“ 

Žiaci sa na výtvarnej biblickej súťaži organizovanej Diecéznym katechetickým úradom 

Spišskej diecézy umiestnili: 

Bagarová Janka – 1. miesto 

Krempaský Dárius – 2. miesto 

Leibiczerová Alica – cena poroty 

8. XXI. ROČNÍK ZUČ 

21. ročník festivalu sa konal 3. a 4. mája 2013 v Divadle Aréna, súčasťou ktorého bol jubilejný 

20. ročník benefičného koncertu POČUŤ SRDCOM  pod záštitou Ing. Silvie Gašparovičovej, 

manželky prezidenta SR.  

Našu školu na festivale reprezentovalo 6 žiačok, Klaudia Íllešová, Katarína Lešková, Patrícia 

Kniznerová, Veronika Škopová, Simona Šimoničová, Anna Mária Ferencová, ktoré v silnej 

kategórii starších žiakov si vytancovali krásne 2. miesto. 

9. ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

49. ročník Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov sa konal v termíne od 5.-

9.6.2013 v Lučenci. 

Zúčastnené školy z Bratislavy, Kremnice, Prešova, Levoče a Lučenca súťažili v atletických 

disciplínach a kolektívnych športoch  basketbal, futsale. 

Našu školu reprezentovali žiaci: Katarína Lešková, Klaudia Illešová, Slávka Brezinová, Silvia 

Gažíková, Alžbeta Pompová, Patrícia Kniznerová, Alžbeta Leibiczerová, Aleš Kočko, Filip 

Alexai, Dárius Krempaský, Dávid Oravec, Bretislav Pítr, Patrik Čonka. 

Brezinová Slávka skončila na 2. mieste vo vrhu guľou a v skoku do diaľky 

Krempaský Dárius zvíťazil v behu na 60.metrov a 2. miesto získal vo vrhu guľou. 

Kočko Aleš  obsadil 3. miesto v behu na 60. metrov. 

Oravec Dávid skončil na 3. mieste v skoku do diaľky. 

Štafeta dievčat  v behu 4 x 60. metrov v zložení Lešková, Illešová, Brezinová, Gažíková obsadila 

2. miesto. 



Štafeta chlapcov v behu 4 x 60. metrov v zložení Oravec, Pítr, Alexai, Krempaský 

obsadila1.miesto. 

Zároveň Dárius Krempaský bol ocenený za najhodnotnejší výkon v behu na 60. metrov. 

V kolektívnych športoch dievčatá  skončili na 2. mieste v basketbale a chlapci vo futsale skončili 

na 4. mieste. 

V celkovom poradí škôl sme na 49. ročníku CŠH SPŽ v Lučenci obsadili konečne 4. miesto. 

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 

 

V školskom roku 2012/2013 sme boli aktívne zapojení do realizácie nasledujúcich projektov  

alebo  projektových aktivít: 

 

1.  ZELENÁ ŠKOLA- certifikačný medzinárodný vzdelávací projekt Eco-School. 

V školskom roku  školskom roku 2011/2012 sme sa prihlásili do programu Zelená škola, ktorý 

na Slovensku koordinuje Centrum pre environmentálnu a etickú výchovu. Boli sme 

zaregistrovaní a vyzvaní na splnenie vstupných úloh: vytvoriť „kolégium“, zrealizovať  

environmentálny audit a vybrať si prioritnú oblasť. Zvolili sme si oblasť „Odpad“ a v školskom 

roku 2012/2013 sme sa prioritne venovali tejto téme, pričom sme ale  nezanedbávali  ani ostatné 

súčasti ochrany životného prostredia  na našej škole. Realizovali sme niekoľko projektových 

vyučovaní, z ktorých dva boli zamerané na triedenie odpadu: v   mesiaci október  projektové 

vyučovanie „Učíme sa triediť odpad – zvyšné druhy odpadu“  a v mesiaci apríl s názvom „Pre 

dobrú vec“. Vytvorením Eko-kódexu sme sa definitívne zaradili medzi Zelené školy.  

Vo všetkých aktivitách projektu boli  zapojení žiaci všetkých zložiek spojenej školy. 

Najaktívnejší  sa v závere školského roka zúčastnili 3D filmového predstavenia v Spišskej Novej 

Vsi. 

  

2.  NOC ČÍTANIA BIBLIE. 

Zapojením do tohto projektu, ktorý spájal viaceré cirkevné školy na Slovensku, sme mali za cieľ 

čo najprístupnejším spôsobom ozrejmiť našim deťom a žiakom základné pravdy katolíckeho 

náboženstva. Zúčastnení žiaci sa v priebehu noci oboznámili s viacerými biblickými udalosťami, 

príbehmi aj postavami. Čítali si z biblie, riešili hádanky, skladali puzzle na interaktívnej tabuli, 

sledovali príbeh Adama a Evy v stvárnení svojich spolužiakov a aktívne sa zúčastnili 

dramatizácie príbehu  Narodenia Krista. Súčasťou Noci bolo aj vianočné stolovanie v duchu 

krasňanských tradícií v spoločnosti duchovných otcov katolíckej aj gréckokatolíckej farskej 

rodiny v Levoči. 

V roku viery sme aj touto aktivitou chceli podporiť a  zapáliť v našich žiakoch  záujem 

o náboženstvo, bibliu a osobnú modlitbu. 

  

3.  LESOOCHRANÁRSKA ŠKOLA. 

Vo februári 2013 sme dostali  pozvanie od Nadácie ZELENÁ NÁDEJ, aby sme sa zapojili do 

projektu Leso-ochranárska škola. Úlohy sa ujali vychovávatelia v Školskom internáte. 

Oboznámili sa s podmienkami a vypracovali plán akcií, zameraných na poznávanie a ochranu 

prírody tak, aby sa aktivít mohli zúčastniť deti a žiaci zo všetkých zložiek spojenej školy . Úlohy 

boli prispôsobené veku, možnostiam a schopnostiam detí a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením a možno aj preto ich plnili s nadšením. Akcie sme dokumentovali a výsledky 

sprístupňovali na samostatnej nástenke pred vstupom do Školského internátu 

 



4.  CROSS BORDER OF SILENT 

Do tohto  medzinárodného projektu, určeného sluchovo postihnutým žiakom,  sme boli zapojení 

ako partneri hlavného organizátora - Fundacia Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis so sídlom 

v Novom Saczu. Projekt bol medzinárodný a zameraný na spoluprácu, rozvoj priateľských 

vzťahov a komunikácie zdravotne znevýhodnených mladých ľudí – konkrétne sluchovo 

postihnutých – na základe poznávania nového komunikačného  prostriedku: posunkového písma. 

Naši starší sluchovo postihnutí žiaci sa zúčastnili dvoch medzinárodných workshopov, na 

ktorých sa nielen učili nový spôsob komunikácie, ale získali aj nových kamarátov, nové a vzácne 

skúsenosti z komunikácie s nimi, z poznávania novej krajiny, nových ľudí, zvykov a  tradícii. V 

závere školského roku sa uskutočnili ešte jedno stretnutie v Krakowe.  

Veríme že tento projekt položil základy aj budúcej spolupráce s poľskými partnermi v oblasti 

vzdelávania žiakov so  zdravotným znevýhodnením.  

 

4. SPOLUPRÁCA SO SZŠ ŠTEFANA KLUBERTA – relaxačné masáže 
Projekt s viacročnou tradíciou, ktorý  prostredníctvom relaxačných masáži, určených žiakom aj 

zamestnancom spojenej školy spája a upevňuje vzťahy žiakov, študentov, pedagógov 

a zamestnancov dvoch cirkevných škôl, ktoré pôsobia v tej istej budove. Podporuje toleranciu, 

vzájomné spoznávanie a chápanie potrieb, možností a schopností – ukazuje, že aj keď sme 

navonok odlišní, máme rovnaké potreby, túžby aj životné ciele. 

  

5. DARUJTE VIANOCE – pečenie a zdobenie medovníkov v rámci aktivít projektu Nadácie 

ORANGE 

 

6. POVEDZME DROGÁM NIE -  čiastkové projektové aktivity žiakov, ubytovaných v ŚI, 

organizované v rámci celonárodného projektu. 

 

7. POČUŤ SRDCOM – benefičný koncert , organizovaný pod záštitou Silvie 

Gašparovičovej, manželky prezidenta SR. 

Už tradične sme boli aj tento rok aktívne zapojení do programu benefičného podujatia, konaného  

v máji  v Divadle Aréna v Bratislave. Podujatie sa realizuje v rámci Festivalu záujmovej 

a umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže,  má celoslovenský význam 

a zúčastňujú sa ho okrem zdravotne znevýhodnených aj významné osobnosti spoločenského 

života. 

 

8. ROZŠIRUJEME MOŽNOSTI - ZVAČŠUJEME POZNANIE – ZNIŽUJEME 

OHROZENIE VYLÚČENÍM   

V  rámci projektovej výzvy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR   

„Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd“ sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie na 

aktivity z oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd. Projekt sa nachádza v hodnotiacom 

procese.    

 

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. V školskom roku 2012/2013 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 2012/2013 silne 

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

a vzdelávanie  zabezpečujeme.  

 

 

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

                v škole 

V školskom roku 2012/2013 nebola  v SŠJVI v Levoči konaná   inšpekcia.  

 

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

    

Stav v priestorovom zabezpečení nasledovný: počet tried spolu: 24- z toho:              

ŠMŠ                                                      3 

ZŠŽSP                                                   4 

ZŠŽTP                                                   2 

ZŠNKS                                                  2 

ŠZŠ                                                        9 

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  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 2012 

/podklad z protokolu Výkazu k správe o hospodárení za rok 2012  DRPADJRTBN/ 
 

 

 

Finančný zdroj 

 

suma v € 

Financované aktivity 

Mzdy a 

poistenie  

prevádzkové Z 

prevádzkových  
na Výchovu 

a vzdel. 

Transféry 

jednotlivci. 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu 525691 449281 69505 9608 2243 

2. Prísp. na výchovu a vzdel. V MS 1210 - 1210 653 - 

3. Sociálne znevýhodnené prostredie 7567 7493 74 - - 

4. Finančné prostriedky ( FO,PO) 3316 - 3316 - - 

5. Odchodné, dopravné žiakom 8615 - - - 6828 

6. Asistenti učiteľa 10800 10800 - - - 

7. Príspevky zriaďovateľa - - - - - 

Finančné zdroje spolu: 557199  

 

 
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:  

  

 1.  Základné informácie o škole:  

                                                                                                                        
Prehľad o počte žiakov v jednotlivých organizačných zložkách školy k  

                                                                                          01.09.2011       01.09.2012      

financované zo ŠR 

Základná škola internátna pre sluchovo postih.+                               

Špeciálna základná škola internátna + autisti                         142                   132 

Praktická škola                                                                          14                     13 

Financované z rozpočtov miest a VUC    

Špeciálna materská škola                                                          20                     26 

Školský klub detí                                                                       13                     21 

Špeciálno-pedagogická poradňa                                              256                   285 

Internát                                                                                       44                     40  

VŠJ – potencionálni stravníci                                                  176                   145 

 

Prehľad o priemernom evidenčnom prepočítanom počte zamestnancov  v roku 2011: 

 

                                                                         Spolu         Škola          Škol. zar.    

Pedagogickí zamestnanci                                  43,0           28,9                14,1       

Odborní zamestnanci                                          2,2             0,5                  1,7              

Nepedagogickí zamestnanci                             14,3             4,6                  8,7       

S p o l u                                                 59,5        34,0             24,5     
 

2.      V roku 2012  sa nevyskytli žiadne dôležité skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok 

 hospodárenia    

       

 

        



3. Všeobecné vyhodnotenie hospodárenia  

 
    ŠKOLA 

 
     V roku 2012 sa v škole nevyskytli 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 priebehu celého roka na opravy a údržbu 

školy. Prostriedky na osobné náklady boli dostačujúce a pokryli mzdy a odvody pedagogických, 

odborných  a nepedagogických zamestnancov.  

 

      V oblasti personálnej  napriek tomu, že súčasné zloženie  žiakov si vyžaduje čoraz 

náročnejšie personálne obsadenie /zdravotné postihnutie žiakov,  zvýšený počet detí s autizmom,  

detí so sociálne znevýhodneného prostredia .../, škola reaguje počtom prijímaných zamestnancov 

na aktuálny počet žiakov  pričom dbá na to, aby bol zabezpečený  plynulý a bezproblémový 

výchovno-vzdelávací proces.      

   

     Škole boli poskytnuté prostriedky následovne: 

 

Zo ŠR normatívne                           522722  €  

Presun z r. 2011                                   2969  € 

 

Použitie: 

Mzdy                                          333.189 €      

Odvody                                         116.092 €             

Cestovné náklady                                     486 €              

Energie                                              14.570 €        

Mat. náklady                                        21.414 €                

Údržba a opravy                                   14.640 €               

Nájomné                                                 7.166 €               

Ostatné služby                                    11.229 € 

Trans.jednotl./náhrada PNS.../               2.243 €   

 

Presunuté do roku 2012                         4.662 €              

 

Zo ŠR nenormatívne                         26.612 € 

Presunuté z r. 2011 /dopravne/          1.580 €  

 

Použitie 

Mzdy                                                     13.533 €               

Odvody                                                   4.760 €             

Dopravné žiaci                                        6.828 € 

Materiál.náklady                                     1.284 € 

  

Nevyčerpané     /dopravné/                   1.787 € 

Presunuté do roku 2013                        1.589 € 

Vrátené do ŠR  roku 2013                       198 € 

 



 

     Pridelené finančné prostriedky na asistenta učiteľa a asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia nepokryli skutočné náklady pre asistentov, preto sme časť miezd na 

asistenta  financovali z rozpočtu normatívnych prostriedkov.  

 

     V r. 2012  z dôvodu neprítomnosti žiakov v škole neboli vyčerpané prostriedky na dopravné 

žiakov. Uvedené nevyčerpané prostriedky boli presunuté do roku 2013, kedy sa  reálne do 

31.3.2013 vyčerpalo 1589 € a nevyčerpaných  198 € sme vrátili do ŠR.   

      
     Náklady na mzdy   -  346.722 € –  zamestnancom boli okrem všetkých nárokových zložiek 

mzdy vyplatené aj odmeny. 

Priemerný mesačný zárobok  školy dosiahol výšku:                             849,81 €                             

Priemerný mesačný zárobok pedag. a odbor. zamestnancov:               889,96 € 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov             593,19 € 

 

     Náklady na sociálne poistenie  bolo vyčerpaných  120.852 €. Organizácia v roku 2012 

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

nemáme žiadne záväzky voči uvedeným poisťovniam. 

 

     Sociálne náklady bolo vyčerpaných  9.041 €. V rámci sociálnych nákladov boli čerpané 

finančné prostriedky následovne: 

- tvorba sociálneho fondu -   2.257 € 

- stravné  zamestnancom  -   4.542 € 

- náhrady mzdy pri PNS   -   2.242 € 

 

     Služby , opravy a údržba 

 

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

využívajú žiaci počas školského roka 7166,17 € , za telefón a poštové poplatky 1276,04 €, 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 chodby  a špeciálnych miestnosti na výchovno vzdelávací proces - 

dielne a miestnosti na pracovné vyučovanie a výtvarnú výchovu , oprava elektroinštalácie a iná 

drobná údržba/ ,  na opravu výpočtovej techniky , telekomunikačnej techniky a kanc. strojov bolo 

použitých celkom 14.640,40 €.  Cieľom  investovanie  finančných prostriedkov na opravu 

uvedených priestorov je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.  

    

Materiálové náklady 

 

     Plnenie  predstavuje čerpanie výdavkov spojených s prevádzkou školy. Na knihy, učebné 

pomôcky a materiál na výchovu a názorné vyučovanie 2291,10 €.   Za 1.703,16 € sme zakúpili 

kancelárske potreby predovšetkým kancelársky  papier,  farby a tonery do tlačiarní 

a kopírovacieho stroja, nový školský nábytok za 4406,65 €.  V roku 2012 sme použili podstatnú 

časť finančných prostriedkov 10.613,16 € na výpočtovú techniku – notebooky,  projektory, 

tablety, ktorými  pedagógovia podstatne zmodernizujú  vyučovací procese   Ostatné finančné 

prostriedky sme použili na zakúpenie pracovných odevov, drobné údržbárske náradie, čistiace 

a hygienické potreby, tlačivá a pod. 

    Finančné prostriedky presunuté do r. 2013 na úhradu fa z roku 2012 /za el.ener. , plyn, vodu.../ 

a maliarske práce, ktoré boli objednané  v roku 2012 dokončené a vyfakturované boli v januári 

2013. 



 

Príspevky od FO a PO                                  3.204 € 

/ Príspevok  z Katolíckej univerzity v Ružomberku 264 € , príspevok od PO 2.940 €  

Presunuté z roku 2011                                     112 € 

 

Použitie 

Uvedené finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby , všeobecný materiál 

a zakúpenie  EEG biofeedbacku, ktorý slúži na diagnostiku hyperaktivity, porúch učenia a iných 

diagnóz , ako aj na ich následnú terapiu a úpravu stavu. 

       
Školské zariadenia 

 

       V priebehu r. 2012 nám boli poskytnuté finančné prostriedky na školské zariadenia –  

Internát, MŠ, ŠK, VŠJ  a CŠPP následovne: 

 

z rozpočtov miest - Levoča                                                  325.696  €   

z rozpočtov VUC                                                                     14.464  €  

Príspevky od rodičov /MŠ, ŠKD, popl. internát                     3.191  €  

Príspevky na stravné od žiakov a rodičov 

zamestnancov, zamestnávateľa,  z HN                                  33.494  € 

 

Z uvedených finančných prostriedkov bolo použitých 189.236 € na mzdy . Organizácia v roku 

2012 uhradila všetky zákonom stanovené odvody do Sociálnej poisťovne  zdravotných poisťovní 

– nemáme žiadne záväzky voči uvedeným poisťovniam.  

 

Priemerný mesačný zárobok školských zariadení dosiahol výšku:              643,66 € 

Priemerný mesačný zárobok pedagog.  a odbor. zamestnancov:                  713,33 € 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov                     518,75€ 

 

Ostatné použitie: 

     V roku 2012 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 

a vybavenie ŠKD, MŠ a internátu materiálom na skvalitnenie výchovy pri popoludňajších 

aktivitách.  

      Príspevky získané od žiakov boli použité predovšetkým na zakúpenie výpočtovej techniky 

pre deti.  

 

4.  Hospodársky výsledok  

 

     V roku 2012 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 €.  

  

 

    
Vypracoval:       Mustakova Monika                                                                                                    

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

               a vyhodnotenie jeho plnenia 

 



V školskom roku 2012/2013 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 

- vyhľadávanie sponzorstva a donorstva 

  na zabezpečovanie voľno-časových aktivít 

 

                              Ohrozenia 

 

- demografická situácia 

- odliv žiakov do iných škôl  (z dôvodu  

  prísneho sledovania záškoláctva) 

- nedostatok finančných prostriedkov - 

  krátenie rozpočtu 

- viaczdrojové financovanie 



  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 

 

- 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 2012/2013  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 

2012/2013 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 2012/2013 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 

2012/2013 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, 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 2012/2013 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 2012/2013 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. 

K celkovému rozvoju osobnosti žiaka patrí aj účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach. 

V oblasti kultúry sa žiaci zúčastňovali divadelných predstavení v divadle v Levoči  a aule školy.  

september 

- Slávnostné zahájenie školského roka v aule spojenej školy 

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

- Bábkové divadlo Babadlo z Prešova dňa 19.9.2012 sa predstavilo v aule školy s rozprávkou 

Danka a Janka 

október 

- Putovanie po múzeách – účasť žiakov na výstavách v Spišskom múzeu 

- Medzinárodný deň školských knižníc – aktivity zamerané na prácu s knihou 

november 

-  Katarínske popoludnie – hry, zábava, tanec 

december 

- Privítanie sv. Mikuláša 

- Noc čítania Biblie 

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

Dome opatrovateľskej služby.  

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

a tancov pod vedením učiteľov a vychovávateľov.  

január 

- Dňa 18.1.2013 v aule školy bolo divadelné predstavenie Zbojnícka kráľovná v podaní hercov 

z divadla Portál z Prešova. 

február 

- Valentínsky večierok - pri príležitosti sviatku svätého Valentína vychovávatelia spolu s deťmi 

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

-  Karneval 

- Divadelné predstavenie Zabudnutý čert v aule školy v podaní hercov z Divadla na predmestí  

marec 

- Príprava na Veľkú noc – svätá spoveď, svätá omša 

 



apríl 

- Výstava výtvarných  prác detí s autizmom 

máj 
- Divadelné predstavenie Dlhý, široký a bystrozraký zahrali herci zo Spišského divadla 

v Spišskej Novej Vsi v Divadle v Levoči. 

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

univerzitou                                                                                                               

- školský výlet  

- Slávnostné ukončenie školského roka spojené s programom žiakov 

 

 

     Divadelné a filmové predstavenia boli hradené kultúrnymi poukazmi platnými na rok 2012 

a na rok 2013.  Zvyšné kultúrne poukazy sa použijú na kultúrne podujatia do konca kalendárneho 

roka 2013. V školskom roku  do školy prichádzali aj časopisy a to Adamko, Bobík, Fifík, Maxik, 

Rebrík, Včielka, Vrabček, Zornička a Zvonček. 

 

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 2012/2013 

naďalej spolupracovali s OZ UŠKO,  OZ Sposa-L, OZ Deti Dunaja. 

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 2012/2013 

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 2012 

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

v Chráme sv. Jakuba 3.9.2012 pre všetky cirkevné školy, modlitbou  a požehnaním vdp. P. 

Solára  v aule našej školy. 

 

Jesenná duchovná obnova sa konala 14.9.2012 na sviatok Povýšenia Svätého kríža v 

gymnaziálnom kostole v Levoči. O. Jonáš Maxim hovoril o Ježišovi Kristovi na kríži ako a 

prameni a cieli nášho života. Pri zastaveniach krížovej cesty sme sa zamýšľali nad utrpením 

Ježiša Krista, mali sme možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a prijať Eucharistického Krista.  

 

Október 2012 

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

P. Solár  slávil svätú omšu za zosnulých zamestnancov a príbuzných zamestnancov školy dňa 

25.10.2012.  

 

December 2012 

Dňa 6.12.2012 bolo usporiadané Mikulášske prekvapenie s balíčkami sladkostí. Mikuláš so 

svojou družinou bol zo Strednej zdravotníckej školy Š. Kluberta v Levoči. 

Dňa 13.12.2012 sa v hodine Božieho milosrdenstva začala „Noc čítania Biblie“ modlitbou 

korunky Božieho milosrdenstva. Za tým nasledovala dramatizácia – Príchod sv. Cyrila a Metoda 

na naše územie. Ešte viac sa žiaci o týchto svätcoch dozvedeli z filmu. Svoje vedomosti si 

upevnili v kvíze. Dramatizáciou „Adam a Eva“ sa preniesli do raja k prvému hriechu. Na 

interaktívnej tabuli skladali puzzle. Z Nového zákona si žiaci zahrali v príbehu „Vzkriesenie 

Jairovej dcéry“. Spoločne s vdp. Solárom žiaci i dospelí slávili sv. omšu, práve na sviatok sv. 

Lucie. Potom nasledovala spoločná večera so starými zvykmi a tradíciami. Po večeri o. Molnár 

prednášal o staroslovienčine a východnom obrade, žiaci písali v hlaholike, maľovali obrázky. V 

roku viery sa venovali modlitbe Verím v Boha. Vdp. Solár hovoril o tajomstvách ruženca. 

Nakoniec žiaci iba pri svetle sviečok hľadali Betlehemské Dieťa. Našli ho v jasličkách, do 



ktorých Eva položila „jablko“. Spoločne mu zaspievali, predniesli svoje prosbičky a ďakovali za 

túto noc.  

Dňa 19.12.2012 sa žiaci i zamestnanci svätou spoveďou a svätou omšou pripravili na Vianočné 

sviatky. 

 

Január 2013  

Na sviatok Troch kráľov 6.1.2013 sa v gymnaziálnom kostole uskutočnil benefičný koncert 

speváckej skupiny súboru Železiar, ktorá  sa prezentovala slovenskými i rusínskymi koledami 

počas svätej omše i po nej. Výťažok z koncertu bol venovaný občianskemu združeniu Uško. 

Nový kalendárny rok s začal posviackou školy a internátu vdp. P. Solárom dňa 8.1.2013. 

Dňa 23.1.2013 sa v aule zišli žiaci, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy spolu s vdp. P. 

Solárom. Tento rok pozvanie k modlitbám bolo z Indie. V prezentácii sa dozvedeli niečo viac o 

živote v tejto krajine. Základom bola otázka: „Čo od nás žiada Boh?“ (Micheáš 6, 6-8). Témou 

bolo „chodenie, putovanie“. Cesta kresťanského učeníka si nutne vyžaduje chodiť po chodníku 

spravodlivosti, milosrdenstva a pokory. V spoločnej modlitbe všetci prosili Boha za jednotu 

kresťanov na celom svete. 

 

Február 2013 

Deň 13.2.2013 bol pre nás všetkých Popolcovou stredou, teda začiatkom štyridsaťdňového pôstu. 

Preto sa deti, žiaci i dospelí z našej školy zhromaždili, aby spoločne prijali popolec z rúk vdp. P. 

Solára. „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš“ nám má pripomínať pominuteľnosť 

pozemského života a znak kríža novú nádej na večný život. 

 

Marec 2013 

Dňa 13.3.2013 bol zvolený nový pápež František. Pri tejto príležitosti sa všetci zišli v aule, aby 

sa modlili za nového Svätého otca.  

Žiaci sa zapojili do výtvarnej biblickej súťaže „Biblia očami detí a mládeže. Prebehli triedne 

a školské kolo. Zapojili sa aj do projektu Biblia včera, dnes a zajtra, kde prispeli svojimi 

výtvarnými prácami do Múzea špeciálneho školstva v Levoči, ktoré výstavu biblií organizovalo. 

Žiaci a pedagógovia sa pripravili svätou  spoveďou na veľkonočné sviatky. 

 

Apríl 2013 

Dňa 2.4.2013 sa pedagógovia i zamestnanci školy zišli na jarnej duchovnej obnove  a spolu 

s Mons. F. Dlugošom slávili svätú omšu. 

 

Máj 2013 

Štyria  žiaci našej školy pristúpili k sviatosti birmovania 19.5.2013 v Levoči, po predchádzajúcej 

príprave na hodinách katolíckeho náboženstva. 

 

Jún 2013 

Štyria žiaci pristúpili k prvému svätému prijímaniu podľa farností, do ktorých patria a štyria žiaci 

po prvýkrát prijali Eucharistického Krista na školskej slávnosti dňa 24.6.2013 v gymnaziálnom 

kostole pri svätej omši, ktorú slávil Mons. F. Dlugoš. Na záver školského roka 2012/2013 

zaznelo  slávnostné TE DEUM a tiež požehnanie žiakom a pedagógom na veľké prázdniny.  

Dňa 26.6.2013 žiaci v Roku sv. Cyrila a Metoda putovali do Kostola sv. Cyrila a Metoda 

v Poprade, práve v deň 15. výročia posviacky tohto chrámu, kde slávil svätú omšu vdp. V. 

Bolibruch. V tento deň bola v chráme vyložená Sviatosť Oltárna k celodennej poklone a bola 

možnosť získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok. 

      



Počas celého školského roka žiaci sa pristupovali k sviatosti zmierenia pred prvým piatkom, 

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

nástenky podľa liturgického obdobia, zvlášť zamerané na Rok viery a Jubilejný rok príchodu sv. 

Cyrila a Metoda na naše územie.  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 2012/2013 

/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 2012/2013 a z aktuálnych podmienok 

školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2012/2013 sa uskutočnili štyri riadne zasadania metodického 

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

Michaela Zombeková, Mgr. Patrik Solár, PaedDr. Mária Molnárová, Mgr. Jana Antalová, Ing. 

Jana Maciaková, Mgr. Marcela Kuľová, Mgr. Katarína Holotňáková, Mgr. Ľubomíra Duláková, 

Mgr. Monika Popadičová, Mgr. Tomáš Koterba, Mgr. Dušan Verbovský, Mgr. Mária Vašková, 

Mgr. Eva Šuňavská, Bc. Miloš Jozefčák 

 

Plán činnosti predmetovej komisie 
 

- podľa školského vzdelávacieho programu sa v školskom roku 2012/2013 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 

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


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 

- naša škola je cvičnou školou PF KU v Ružomberku, z tohto dôvodu prebiehala v ŠMŠJVI 

a PŠJVI  priebežná prax 

- 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. Deti ŠMŠJVI absolvovali výlet na Spišský salaš a navštívili kryté 

detské ihrisko v Hozelci. Žiaci PŠJVI boli na školskom výlete v Poprade v chráme 

svätého Cyrila a Metoda a navštívili v Kežmarku hrad 

- 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. Za vzorné separovanie odpadu boli žiaci 

PŠJVI odmenení filmovým predstavením 3D Kráľovstvo lesných strážcoch v Spišskej 

Novej Vsi 

- deti ŠMŠJVI sa zapojili do projektu „ Veselé zúbky“ 

- 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 tomto školskom roku do technického vybavenia ŠMŠJVI pribudla interaktívna tabuľa, 

notebook a tablet. 

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

v Levoči a Spišské múzeum v Levoči 

- 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  

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 decembri do ŠMŠJVI zavítal  sv. Mikuláš v spolupráci s CVČ a taktiež škôlku navštívil 

lesník p. Ján Dulák, ktorý deťom porozprával o starostlivosti o vtáčiky a zvieratká v zime 

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

s interaktívnou tabuľou,  zapojili sa do rôznych didaktických aktivít  

- v mesiaci február deti ŠMŠJVI navštívili žiakov ZŠ G. Haina v Levoči a obdarovali ich 

darčekmi a tiež navštívili Základnú umeleckú školu v Levoči, kde sa im venovala Mgr. 

M. Muránska 

-  v marci deti ŠMŠJVI navštívili mestskú a školskú knižnicu a pripravili si kútik „Kniha – 

náš kamarát“  

- 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 a taktiež návštevou Tatra Agrolevu na Novom Dvore 

- z príležitosti Svetového dňa zdravia v ŠMŠJVI uskutočnili besedu „ Chránime si svoje 

zdravie“ s detskou lekárkou MUDr. Poprockou a spoločne zhotovili plagát „Pyramída 

zdravia“ 

- v máji deti ŠMŠJVI prezreli si triedenie odpadu na zbernom dvore a pri príležitosti 

sviatku sv. Floriána boli pozvaní na deň otvorených dverí  Hasičského a záchranárskeho 

zboru v Levoči 

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

sa s prácou primátora a jeho zamestnancov 

- v septembri žiaci PŠJVI navštívili biofarmu Odorica, kde sa oboznámili s pestovaním 

a ručným spracovaním liečivých bylín a chovom domácich zvierat 

- v októbri žiaci PŠJVI navštívili Strednú odbornú školu Majstra Pavla v Levoči, kde sa 

oboznámili s prácou učebného odboru cukrár - v rámci učiva „ Múčniky“ v predmete 

Príprava jedál a výživa žiaci videli ukážky prípravy koláčov  

- v novembri mali žiaci PŠJVI možnosť vidieť praktické ukážky starostlivosti 

o novorodenca v Strednej zdravotníckej škole v Levoči 

- žiaci PŠJVI pripravili darčeky na akciu „Advent 2012“ – benefícia v prospech detí s 

autizmom 

- v januári zažili žiačky PŠJVI nevšednú vyučovaciu hodinu pod vedením kozmetičky, 

ktorá im primerane a zaujímavo vysvetlila základy  starostlivosti  o pleť, najmä o 

problematickú pleť a samozrejme na rad prišli aj praktické ukážky ošetrenia pleti 

- vo februári si žiaci praktickej školy v rámci predmetu Ručné práce vyrábali šperky pod 

vedením pani Renáty Andrášovej, žiaci tak mali príležitosť vyrobiť si šperk podľa 

vlastného výberu 

- v apríli sa uskutočnila celoslovenská výstava „ Autizmus a my“, na ktorej sa prezentovali 

aj žiaci praktickej školy s autizmom 

- v máji žiačky praktickej školy a žiačky druhého stupňa základnej školy navštívili 

gynekologickú ambulanciu pána doktora Karola Guta, ktorý žiačky oboznámil so 

základnými vedomosťami v tejto oblasti 

- 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  



- v ŠMŠJVI bolo v tomto školskom roku zapísaných 31 detí, počas školského roka 4 deti 

prerušili dochádzku z dôvodu pobytu v zahraničí, pracovali v 3 triedach 

- V PŠJVI bolo zapísaných 13 žiakov, 3 žiaci v priebehu školského roka zanechali štúdium, 

pracovali sme v dvoch triedach 

 

Splnené úlohy 

 

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

na školský rok 2012 / 2013 

 

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 

- v tomto školskom roku v MZ a PK bolo uskutočnených 17 hospitácií  

 

Odborný rast členov MZ a 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 

 

 

V Levoči 28. júna 2013                                                Mgr. Anna  Džuganová, 

                                                                                       vedúca MZaPK 

 
 

 

Hodnotiaca správa o činnosti 

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

Základnej školy internátnej pre žiakov so sluchovým postihnutím 

 Jána Vojtaššáka , Kláštorska 24/A, 05401 Levoča 

 v školskom roku 2012/2013 
 

MZ  v priebehu školského roka   pracovalo podľa  úloh vyplývajúcich zo školského plánu práce, 

 z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2012/2013 a z aktuálnych podmienok 

školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2012/2013 sa uskutočnili štyri riadne zasadania metodického 

združenia a predmetovej komisie, ktoré pracovali v tomto zložení : Mgr. Mária Vašková, Mgr. 

Viera Dudičová, Mgr.Lucia Jozefčáková, Mgr. Martina Kovalčíková, Mgr. Jana Tomalová, Mgr. 



Tomáš Koterba, Mgr. Dušan Verbovský, Mgr. Eva Štirbanová, Mgr. Marián Kovalčík, Mgr. 

Mária Fecková. 

 

Plán činnosti metodického združenia 

 

- v školskom roku 2012-13 sa podľa školského vzdelávacieho plánu vyučovalo už vo 

všetkých ročníkov na 1. stupni  všetkých základných škôl  tj. Základnej školy pre žiakov 

so sluchovým, telesným postihnutím a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou  

a žiakov s  autizmom a tiež v 5., 6., 7., a 8., ročníku v 9. Ročníku  sa vyučovalo podľa 

doterajších platných predpisov. 
- na  vyučovacích hodinách učitelia využívali totálnu komunikáciu-  posunky , odzeranie pre 

sluchovo postihnutých žiakov. 

- na každej vyučovacej hodine pedagógovia využívali dostupné učebné pomôcky  

- učitelia  zavadzali  inovatívne vyučovacie metódy a zároveň učenejšie spôsoby pri získavaní 

vedomosti a zručnosti. 

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

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

- učitelia podporovali rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.    

- venovali zvýšenú  pozornosť nácviku čítania a písania s porozumením 

- na každej vyučovacej hodine sa využívali dostupné učebné pomôcky 

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

pred sociálno-patologickými javmi, monitorovali zmeny v správaní detí, ktoré 

bezodkladne riešili  v spolupráci s vedením školy a rodičmi. 

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

za vydanie triednej dokumentácie triednym učiteľom 

- vedúci MZ pravidelne raz za týždeň kontroloval triedne knihy tried : 1. S, 2.S, 1. K, 

1.A a 1.T. 

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

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

predmety 

- pedagógovia do časovo tematických plánov zapracovali tieto výchovy : Dopravná 

výchova – výchova k bezpečnosti k 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. 

-  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 

-  projekt Zelená škola, kde sa podľa plánu počas celého školského roka žiaci zapájali 

             plánovanými projektmi a učili sa triediť odpad, žiaci navštívili aj zberný dvor.    

            Triedy – žiaci s najvzornejším separovaním boli vyhodnotení a odmenení 

            filmovým  predstavením 3D „ Kráľovstvo lesných strážcov“ v Spišskej Novej Vsi 

- žiaci našej školy sa zapojili do všetkých aktivít organizovaných školou: Mikuláš, 

- Noc čítania biblie, Vianočná besiedka s programom našich žiakov, 

- Karneval žiakov školy,  účasť na svätých omšiach, divadelné predstavenia,  

- Vystúpenie s programom na zaver školského roka 
- mesačne  bol zabezpečený  odber časopisov do každej triedy. 

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

            a pohybový rozvoj žiakov a ich zdravý životný štýl, 



- Bolo zorganizované  cvičenie v prírode v jesennom a letnom období pod názvom : Ochrana 

človeka a prírody 

- V apríli sa uskutočnila celoslovenská výstava „ Autizmus a my“ na ktorej boli prezentované 

výrobky a práce artistických žiakov našej školy. 

 

             Splnené úlohy    
 

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

úlohy vyplývajúce z Plánu práce metodického združenia na školský rok 2012 – 2013 

 

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,  

- členovia MZ si opätovne preštudovali Metodické pokyny na hodnotenie žiakov  

- vedúci MZ pravidelne raz za štvrť rok kontroloval kompletnosť zápisov v triednych 

knihách, triedni učitelia robili kontrolu triednych kníh každý týždeň 

- v školskom roku v MZ bolo uskutočnených 24 hospitácii 

 

           Odborný rast členov MZ 

 

- členovia MZ si preštudovali a osvojili legislatívne normy v škole ,školské vzdelávacie 

programy. Vypracovali tematické vychovno-vzdelávacie plány k predmetom a odovzdané 

v elektronickej podobe 

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

literatúry a ďalším vzdelávaním a rozširovaním si svojich odborných vedomosti 

- svojpomocne sa vyrábali učebné pomôcky 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzi predmetových vzťahov. 

 

 

V Levoči 28. júna 2013                                                             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 2012/2013 
 

 

Predmetová komisia počas celého roka vychádzala z úloh vyplývajúcich zo školského plánu 

práce, z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2012/2013 a z aktuálnych 

podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu roka sa uskutočnili štyri riadne a jedno mimoriadne zasadania PK. 

 



Plán činnosti predmetovej komisie: 

                   

a) Trvalé - priebežné úlohy:  

 

  1. Pri vyučovaní boli použité vzdelávacie štandardy s explikačnými úlohami pre II. stupeň ZŠ 

pre žiakov so sluchovým postihnutím.  

     Zložka školy: ZŠ ŽSP 

  2. Žiaci boli zapojení do súťaže Štúrovček venovanej prednesu poézie a prózy pre sluchovo 

postihnutých žiakov.     

Zložka školy: ZŠ ŽSP 

  3. Žiaci boli pripravovaní na celoštátne športové hry pre sluchovo postihnutých, ktoré sa 

v tomto školskom roku uskutočnili v Lučenci (ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím 

internátna v Lučenci) 

   Zložka školy: ZŠ ŽSP 

  4. Na každej vyučovacej hodine sa využívali všetky dostupné pomôcky a vhodné formy práce 

so žiakmi. 

             Zložka školy : ZŠ ŽSP, ZŠ ŽA, ZŠ ŽTP, ZŠ ŽNKS 

5. Reforma obsahu vzdelávania pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami 

bola vypracovaná a používaná v praxi. Podľa nového školského programu sa v školskom roku 

2012/2013 vzdelávali žiaci v piatom, šiestom, siedmom, ôsmom ročníku ZŠ pre žiakov so 

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

žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Žiaci deviateho ročníka budú mať poverenými učiteľmi a koordinátormi vypracovaný nový 

školský program. 

             Zložka školy : ZŠ ŽSP, ZŠ ŽA, ZŠ ŽTP, ZŠ ŽNKS 

6. Vedúci PK bol zodpovedný za prevzatie triednej dokumentácie a zároveň je zodpovedný za 

vydanie triednej dokumentácie triednym učiteľom. Triedny učiteľ bol zodpovedný za vedenie 

a správne vyplnenie triednej dokumentácie. Vedúci PK kontroloval raz za týždeň triedne knihy. 

             Zložka školy : ZŠ ŽSP, ZŠ ŽA, ZŠ ŽTP, ZŠ ŽNKS 

7. Pedagógovia do TVVP zapracovali tieto prierezové témy: mediálna výchova, enviromentálna 

výchova, multikultúrna výchova, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, dopravná 

výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

               Zložka školy : ZŠ ŽSP, ZŠ ŽA, ZŠ ŽTP, ZŠ ŽNKS 

8. Členovia PK ochraňovali deti pred záškoláctvom, problémovým agresívnym správaním, 

šikanovaním, pred akýmkoľvek zneužívaním, pred fyzickým i psychickým týraním v zmysle 

Dohovoru o právach dieťaťa.  

               Zložka školy: ZŠ ŽSP, ZŠ ŽA, ZŠ ŽTP, ZŠ ŽNKS 

9. Triedni učitelia počas celého školského roka spolupracovali s vychovávateľmi a asistentmi.  

               Zložka školy : ZŠ ŽSP, ZŠ ŽA, ZŠ ŽTP, ZŠ ŽNKS 

 

10. Učitelia využívali na hodinách totálnu komunikáciu. Ďalej Využívali interaktívne tabule, 

tablety a edukačné počítačové programy.  

               Zložka školy : ZŠ ŽSP, ZŠ ŽA, ZŠ ŽTP, ZŠ ŽNKS 

11. Učitelia využívali školskú knižnicu na hodiny čítania a literatúry – podporovali rozvoj 

čitateľskej gramotnosti počas celého školského roka. 

               Zložka školy : ZŠ SP, ZŠ A, ZŠ TP, ZŠ NKS 

 

 

 



b)Termínované úlohy: 

 

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

pomocnému vychovávateľovi. 

Zložka školy: ZŠ ŽSP, ZŠ ŽA, ZŠ ŽTP, ZŠ ŽNKS 

zabezpečený 

 

2. Dvakrát ročne bolo zorganizované cvičenia v prírode. 

Zložka školy: ZŚ ŽSP, ZŠ ŽA, ZŠ ŽTP, ZŠ ŽNKS 

 

3.  Počas školského roka boli zabezpečené pre žiakov filmové a divadelné predstavenia. 

Zložka školy: ZŠ ŽSP, ZŠ ŽA, ZŠ ŽTP, ZŠ ŽNKS 

 

4. TVVP, IVP a IVVP boli vypracované a odovzdané  v elektronickej podobe. 

            Zložka školy : ZŠ ŽSP, ZŠ ŽA, ZŠ ŽTP, ZŠ ŽNKS 

             

Splnené úlohy: 

 

- na riadnych zasadnutiach predmetovej komisie, ktoré boli štyri, boli splnené všetky 

stanovené úlohy vyplývajúce z Plánu práce predmetovej komisie na školský rok 

2012/2013 

 

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 

vedomostí, zručností a návykov žiakov, vhodne sa používalo slovné hodnotenie 

- členovia PK si opatovne preštudovali Metodické pokyny na hodnotenie žiakov  

- vedúci PK mesačne kontroloval kompletnosť zápisov v triednych knihách, triedni učitelia 

robili kontrolu triednych kníh každý týždeň 

- počas celého školského roka bolo prevedených 33 hospitácii  

 

Odborný rast členov PK 

 

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

osnovy, vzdelávacie štandardy 

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

štúdiom literatúry, absolvovaním rôznych seminárov a prednášok v obore, absolvovaním 

ďalšieho štúdia 

- svojpomocne si vyrábali učebné pomôcky 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov. 

 

 

 

 

V Levoči 26. júna 2013     Mgr. Vladimíra Tatarková 

         vedúca P 



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 2012/2013 

 
Vedúca MZ: Mgr. Magdaléna Petrisková                        

 

Členovia MZ: Mgr. Larisa Jozefčáková 

                         Mgr. Eva Vandrová 

                         Mgr. Katarína Petriková (od 1. 4. 2013 Mgr. Viera Zoričáková) 

                         Mgr. Mária Fecková 

 

 

MZ učiteľov Špeciálnej základnej školy v priebehu školského roka 2012/2013 vychádzalo z úloh 

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

2012/2013, ďalej z aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2012/2013 sa uskutočnili 4 riadne 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. 

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. 

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

jednotlivých predmetov, najmä v predmetoch  Vlastiveda a  Slovenský jazyk a literatúra.  

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. 

Počas celého školského roka boli žiaci zapojení do projektu Zelená škola, v rámci ktorého 

separovali odpad. Boli realizované projektové vyučovania s touto tematikou na ochranu 

životného prostredia, napr. Deň Zeme. Na konci školského roka bola vyhodnotená súťaž 

v separovaní a v zbere papiera. Víťazi – najlepší žiaci boli odmenení filmovým 3D predstavením 

v Spišskej Novej Vsi. Pedagógovia počas školského výletu v Poprade a Kežmarku zameriavali 



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

významných dejinných udalostí a ľudových tradícií. 

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 2012/2013 vzdelávali žiaci v prípravnom, prvom, druhom, treťom, štvrtom, 

piatom, šiestom, siedmom a ôsmom  ročníku ŠZŠ. Žiaci deviateho ročníka 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 2012/2013 

 

4 riadne stretnutia 

September – 03. 09. 2012  
- Plán práce PK na školský rok 2012/2013 

- Školské vzdelávacie programy 

- Projekt Zelená škola 

 

December – 07. 11. 2012  
- Didaktické pomôcky v Spojenej škole, prezentácia pomôcok v aule školy 

 

Február – 18. 02. 2013 

- Didaktická technika a multimediálne pomôcky v Spojenej škole, prezentácia v aule školy   

 

Jún – 21. 06. 2013 
- Zhodnotenie činností metodických orgánov 

 

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 2012/2013. 

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. 

Metodická pomoc bola poskytnutá Mgr. Kataríne Petrikovej, ktorá v tomto školskom roku začala 

pracovať ako učiteľka v Špeciálnej základnej škole. Zároveň absolvovala adaptačné vzdelávanie, 

ktoré úspešne ukončila. Otvorená hodina vyučujúcej Kataríny Petrikovej v 1. M triede bola 

zrealizovaná 18. 6. 2013. Ďalšie otvorené hodiny boli zrealizované  v triedach Mgr. Evy 

Vandrovej, Mgr. Larisy Jozefčákovej a Mgr. Magdalény Petriskovej. 

Kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov. 

 

Spracovala:  Mgr. Magdaléna Petrisková, vedúca MZ               



Hodnotiaca správa o činnosti predmetovej komisie 

všeobecnovzdelávacích predmetov učiteľov  

Špeciálnej základnej školy Jána Vojtaššáka , 

 Kláštorska 24/A, 05401 Levoča 

v školskom roku 2012/2013 
 

 Vedúca PK ŠZŠ: PaedDr. Monika Husková 

 

Členovia PK ŠZŠ: Mgr. Antalová Jana, Mgr. Buštová Eva, Mgr. Molnárová Mária, Mgr. 

Kamenická Veronika, Mgr. Kandráčová Denisa, Mgr. Petriková Katarína, Mgr. Verbovský 

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

 

PK všeobecnovzdelávacích predmetov učiteľov špeciálnej základnej školy v priebehu školského 

roka 2012/2013 vychádzala z úloh vyplývajúcich zo školského plánu práce, z pedagogicko – 

organizačných pokynov na školský rok 2012/2013, ďalej z aktuálnych podmienok školy 

a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2012/2013 sa uskutočnilo 4 zasadania predmetovej komisie, ktorá 

zameriavala svoju činnosť podľa Plánu práce školy. 

 

Hodnotenie 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 Poprade a v Kežmarku na hrade, zameriavali popri 

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

významných dejinných udalostí a ľudových tradícií. 

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

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

literatúra, dejepis, geografia. 

Počas celého školského roka boli žiaci zapojení do projektu Zelená škola, v rámci ktorého 

separovali odpad. Boli realizované projektové vyučovania s touto tematikou na ochranu 

životného prostredia, napr. Deň Zeme. Na konci školského roka bola vyhodnotená súťaž 



v separovaní a v zbere papiera, víťazi – najlepší žiaci boli odmenení filmovým 3D predstavením 

v SNV. 

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. Kataríne Petrikovej, ktorá v tomto školskom roku začala 

pracovať ako učiteľka v Špeciálnej základnej škole. Zároveň absolvovala adaptačné vzdelávanie, 

ktoré úspešne ukončila. Otvorená hodina vyučujúcej Kataríny Petrikovej v 1.M triede bola 

zrealizovaná 18.6.2013. 

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 2012/2013 vzdelávali žiaci v ôsmom ročníku ŠZŠ. Žiaci deviateho ročníka 

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 štvrťrok. 

 

Splnené úlohy: ZASADNUTIA PK v školskom roku 2012/2013 

 

4 riadne stretnutia 

September – 03.09.2012  
- Plán práce PK na školský rok 2010/2011 

- Školské vzdelávacie programy 

- Projekt Zelená škola 

December – 07.11.2012  
- Didaktické pomôcky v Spojenej škole, prezentácia pomôcok v aule školy 

Február – 18.02.2013 

- Didaktická technika a multimediálne pomôcky v Spojenej škole, prezentácia v aule školy   

Jún – 21.06.2013 
- Zhodnotenie činností metodických orgánov 

 

Odborný rast členov PK 

Počas školského roka sa učitelia Mgr. Džuganová, Mgr. Fecková, Mgr. Molnárová vzdelávali v 

oblasti špeciálnej pedagogiky, absolvovali atestačné 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 2012/2013. 

Boli vypracované alebo doplnené tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov 

a odovzdané v elektronickej podobe. 

Členovia PK ŠZŠ 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 ŠZŠ 



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 19 žiakov  5.  – 9. ročníkov  ZŠ ŽSP a ZŠ NKS na polroka 

a 18 žiakov na konci roka. Priemerná známka  bola na polroka 2,88 a na konci roka 2,91. 

Z toho :  

5. roč. 2,75 – 3,40 

6. roč.   3,25 – 2,65 

7. roč. 3,95 – 3,00 

8. roč. 1,75 – 2,80 

9. roč. 2,70 – 2,70 

 

      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 

výsledky na konci školského roka boli len o tri stotiny horšie. Za prvý polrok bol priemer 

známok 2,88 , oproti tomu koncoročná previerka skončila s priemerom 2,91. Na porovnanie, 

v minulom školskom roku bola priemerná známka na konci školského roka 2,46. 

     Testovania deviatakov v školskom roku 2012/2013  zo slovenského jazyka a literatúry sa 

zúčastnili piati žiaci. Dosiahli nasledovné výsledky:  

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahla  žiačka Jana Bagarová ( 64% ). Traja žiaci  Filip 

Alexai, Aleš Kočko a Dávid Oravec dosiahli 44% úspešnosť. 

Najhoršie dopadol Krempaský Dárius s 28% úspešnosťou. 

V rámci školy žiaci dosiahli v priemere 44,80% úspešnosť. V rámci SR bola priemerná 

percentuálna úspešnosť 67,51%. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru je -22,71%.  

 

 

V Levoči, 28.06.2013                                                    Vypracovala : Mgr. Viera Dudičová 

 

Matematika:  

Kontrolných prác sa zúčastnilo 21 žiakov z ročníkov 5 – 9  ZŠ ŽSP a ZŠ ŽNKS. Priemerná 

známka z vstupnej previerky  bola 3,31 stotiny, priemerná známka z výstupnej previerky na 

konci školského roka je 3,65. Previerka bola písaná z celoročného učiva. V porovnaní s vstupnou 

previerkou nastalo zhoršenie o 0,33 stotín. Priemerná známka z matematiky  na vysvedčení v 1. 

polroku bola  2,86 stotín  na konci školského roka bola priemerná známka z matematiky 3,1 

desatiny, čo predstavuje zhoršenie o 0,24 stotín.  

Dvaja žiaci nezvládli predpísané učivo podľa osnov, preto ich čaká opravná skúška 26.08.2013. 

Sú to títo žiaci: Tomáš Chudík – žiak siedmeho ročníka a Veronika Škopová žiačka ôsmeho 

ročníka. 

       V školskom roku 2012/2013 Testovania 9-2013 z predmetu Matematika sa zúčastnili 5 žiaci 

našej školy: Filip Alexai, Jana Bagárová, Aleš Kočko, Dárius Krempaský, Dávid Oravec  

V predmete Matematika žiaci dosiahli nasledovné výsledky: 

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahli dvaja žiaci Jana Bagarová ( 30% ) a Filip Alexai   ( 

30% ). Aleš Kočko dosiahol 25% úspešnosť. Najhoršie dopadli Krempaský Dárius a Oravec 

Dávid z 20% úspešnosti. 



V rámci školy žiaci dosiahli v priemere 25% úspešnosť. V rámci SR bola priemerná 

percentuálna úspešnosť 60,07% .  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru je  -35,07%.  

     I napriek výsledkom, ktoré boli dosiahnuté v predmete matematika, sa v tomto  školskom 

roku  žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zapojili do matematickej súťaže Taktik, čo hodnotím 

veľmi kladne. 

 

 

5. ročník: 2.K. 

Počet žiakov v triede – dvaja  žiaci. 

Previerku písal 1 žiak. 

Priemerná 

známka 

z vstupnej 

previerky  

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky  

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

4 4 1 100% 4 3 3,5 

 

 

6. ročník: 2.K. 

Počet žiakov v triede – dvaja žiaci. 

Previerku písali 2 žiaci. 

Priemerná 

známka 

z vstupnej 

previerky  

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky  

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

3,5 4 2 100% 4 3 3,5 

 

 

7. ročník: 2.K. 

Počet žiakov v triede – dvaja žiaci. 

Previerku písal 1 žiak. 

Priemerná 

známka 

z vstupnej 

previerky  

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky  

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

3 4 1 100% 4 3,5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ročník: 2.S. 

Počet žiakov v triede – dvaja žiaci. 

Previerku písali 2 žiaci. 

Priemerná 

známka 

z vstupnej 

previerky  

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky  

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

4 
2 1 50% 

2,5 2 2 
3 1 50% 

 

 

6. ročník: 3.S. 

Počet žiakov v triede – jeden žiak. 

Previerku písal 1 žiak. 

Priemerná 

známka 

z vstupnej 

previerky  

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky  

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

2 2 1 100% 2 3 2 

 

 

7. ročník: 4.S. 

Počet žiakov v triede – dvaja žiaci. 

Previerku písal 1 žiak. 

Priemerná 

známka 

z vstupnej 

previerky  

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky  

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

4,5 5 1 100% 5 3,5 4 

 

 

 

8. ročník: 3.S. 

Počet žiakov v triede – päť žiakov. 

Previerku písali 5 žiaci. 

Priemerná 

známka 

z vstupnej 

previerky  

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky  

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

3,8 

2 2 40% 

3,6 2,8 2,8 4 1 20% 

5 2 40% 



9. ročník: 4.S. 

Počet žiakov v triede – päť žiakov. 

Previerku písali 4 žiaci. 

 

Priemerná 

známka 

z vstupnej 

previerky  

Známka 
Početnosť 

výskytu 

Relatívna 

početnosť 

výskytu 

známky 

vyjadrená 

v % 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky  

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 1. 

polroku 

Priemerná 

známka 

na 

vysvedčení 

v 2. 

polroku 

2 

2 1 25% 

4 2,6 3,2 4 1 25% 

5 2 50% 

 

 

 

Výsledkový list žiakov: Celoslovenské testovanie žiakov 9. Ročníka ZŠ  

 Testovanie 9 – 2013 

 

Matematika 

Meno a priezvisko Body Úspešnosť Percentil 

Filip Alexai 6 30% 13,9 

Jana Bagarová 6 30% 13,9 

Aleš Kočko 5 25% 9,8 

Dárius Krempaský 4 20% 6,1 

Dávid Oravec 4 20% 6,1 

 

 

 

 

Výsledkový list školy: Celoslovenské testovanie žiakov 9. Ročníka ZŠ  

Testovanie 9 – 2013 

 

Základné údaje MAT 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 5 

Priemerný počet bodov školy: 5,00 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 25,00% 

Percentil školy: 1,73 



Priemerná známka žiakov školy: 2,60 

Priemerný počet bodov v rámci SR: 12,01 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR ( národný priemer ) 60,07% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: -35,07% 

 

 

 

V Levoči 28.06.2013                                     Vypracovala:   Mgr. Eva Štirbanová 

 

 

 

  Celoslovenská chemicko – prírodovedná olympiáda sluchovo postihnutých žiakov Slovenska 

2012 / 2013 – Bratislava 22. 5. 2013. 

Na tejto celoslovenskej súťaži sa zúčastnili štyria žiaci našej školy : Katka Lešková v kategórii 

ôsmakov v biológii a chémii, kde v chémii obsadila 3. miesto. V rovnakej kategórii súťažil aj 

Břetislav  Pítr, ktorý v biológii obsadil taktiež 3. miesto. V kategórii siedmakov súťažila v 

biológii Klaudia Illéšová a v  silnej konkurencii obsadila nepopulárne 4. miesto. V kategórii 

deviatakov v biológii Filip Alexai obsadil siedme miesto. 

 

                                                                                                       Mgr. Marián Kovalčík 

 

Vyhodnotenie výsledkov testovania žiakov 9. ročníka SŠJVI,  

Kláštorská 24/a, 05401 Levoča 

 
V školskom roku 2012/2013 Testovania 9-2013 sa zúčastnili 5 žiaci našej školy: Filip Alexai, 

Jana Bagárová, Aleš Kočko, Dárius Krempaský, Dávid Oravec z predmetu matematika 

a slovenský jazyk a literatúra. 

 

V predmete matematika žiaci dosiahli nasledovné výsledky: 

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahli dvaja žiaci, Jana Bagarová ( 30% ) a Filip Alexai   ( 

30% ). Aleš Kočko dosiahol 25% úspešnosť. Najhoršie dopadli Krempaský Dárius a Oravec 

Dávid z 20% úspešnosťou. 

V rámci školy žiaci dosiahli v priemere 25% úspešnosť. V rámci SR bola priemerná 

percentuálna úspešnosť 60,07% . Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru je  -35,07%.  

 

V školskom roku 2011/2012 sa testovania deviatakov zúčastnili 4 žiaci, ktorí dosiahli priemernú 

percentuálnu úspešnosť školy 30% , čo predstavovalo v rámci SR 57,54%. Rozdiel úspešnosti 

školy oproti národnému priemeru bol -27,54%. 

 

V školskom roku 2010/2011 sa testovania deviatakov zúčastnili 2 žiaci, ktorí dosiahli priemernú 

percentuálnu úspešnosť školy 42,5% , čo predstavovalo v rámci SR 52,9%. Rozdiel úspešnosti 

školy oproti národnému priemeru bol -10,4%. 

 



Ak porovnáme tieto dva výsledky so školským rokom 2012/2013 vidíme, že za posledné tri roky 

výsledky klesajú. 

 

V predmete slovenský jazyk a literatúra žiaci dosiahli nasledovné výsledky: 

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahla  žiačka Jana Bagarová ( 64% ). Traja žiaci  Filip 

Alexai, Aleš Kočko a Dávid Oravec dosiahli 44% úspešnosť. 

Najhoršie dopadol Krempaský Dárius s 28% úspešnosťou. 

V rámci školy žiaci dosiahli v priemere 44,80% úspešnosť. V rámci SR bola priemerná 

percentuálna úspešnosť 67,51% .  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru je -22,71%.  

V školskom roku 2011/2012 sa testovania deviatakov zúčastnili 4 žiaci, ktorí dosiahli priemernú 

percentuálnu úspešnosť školy 21% , čo predstavovalo v rámci SR 54,47%. Rozdiel úspešnosti 

školy oproti národnému priemeru bol -33,47%. 

V školskom roku 2010/2011 sa testovania deviatakov zúčastnili 2 žiaci, ktorí dosiahli priemernú 

percentuálnu úspešnosť školy 27,5% , čo predstavovalo v rámci SR 58,2%. Rozdiel úspešnosti 

školy oproti národnému priemeru bol -30,7%. 

       Ak porovnáme predchádzajúce dva roky s týmto školským rokom 2012/2013 zistíme, že 

tohoročné výsledky sa v rámci rozdielu priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 

trošku zlepšili. No aj tak sú výsledky podpriemerné. 

       Celkovo výsledky T-9 nie sú potešujúce. Je však potrebné pripomenúť, že všetky tri 

spomenuté roky predstavujú reformné ročníky, žiaci sa učia zo starých učebníc a podľa starých 

učebných osnov. Myslíme si, že aj to mohlo čiastočne ovplyvniť výsledky testovania. 

No aj napriek tomu sú u žiakov rezervy, pretože vieme zo skúseností, že ich príprava na 

vyučovanie je nesystematická, mnohokrát k učeniu pristupujú lajdácky a ľahostajne. V tomto 

školskom roku žiaci mali možnosť upevňovať si svoje vedomosti aj v rámci doučovania 

z matematiky, čo určite mnohým pomohlo. Treba však vyzdvihnúť žiačku, ktorá zodpovedne 

pristupovala k príprave na vyučovanie, a to je Bagarová Jana. 

( z MAT 30%, z SJaL 64% ). Najhoršie dopadol žiak, ktorí neprejavoval veľký záujem 

o štúdium, a to Krempaský Dárius. 

       Tieto výsledky nie sú potešujúce ani pre nás učiteľov, a preto treba hľadať spôsob, ako 

žiakov motivovať k zodpovednejšej príprave na vyučovanie a štúdium. 

 

Výsledkový list žiakov: Celoslovenské testovanie žiakov 9. Ročníka ZŠ  

 Testovanie 9 – 2013 

 

     

Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

Meno a priezvisko Body Úspešnosť Percentil Body Úspešnosť Percentil 

Filip Alexai 6 30% 13,9 11 44% 9,6 

Jana Bagarová 6 30% 13,9 16 64% 37,5 

Aleš Kočko 5 25% 9,8 11 44% 9,6 

Dárius Krempaský 4 20% 6,1 7 28% 1,5 

Dávid Oravec 4 20% 6,1 11 44% 9,6 



Výsledkový list školy: Celoslovenské testovanie žiakov 9. Ročníka ZŠ 

Testovanie 9 – 2013 

Základné údaje MAT  SJL            

Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 5 5  

Priemerný počet bodov školy: 5,00 11,2 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 25,00% 44,80% 

Percentil školy: 1,73 2,43 

Priemerná známka žiakov školy: 2,60 2,80 

Priemerný počet bodov v rámci SR: 12,01 16,88 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR ( národný priemer ) 60,07% 67,51% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: -35,07% -22,71% 

 

 

Výsledkový list žiakov: Celoslovenské testovanie žiakov 9. Ročníka ZŠ 

Testovanie 9 – 2012 

 

     

Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

Meno a priezvisko Body Úspešnosť Percentil Body Úspešnosť Percentil 

Žaneta Bikárová 6 30% 15,3 2 8% 0,1 

Roman Čonka 6 30% 15,3 7 28% 8,1 

Oľga Pazuchová 6 30% 15,3 4 16% 1 

Vladimír Šefčík 6 30% 15,3 8 32% 12,3 

 

Výsledkový list školy: Celoslovenské testovanie žiakov 9. Ročníka ZŠ 

Testovanie 9 – 2012 

 

Základné údaje MAT  SJL            

Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 4 4 

Priemerný počet bodov školy: 6 5,25 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 30% 21% 



Percentil školy: 2,35 0,15 

Priemerná známka žiakov školy: 2,75 2,75 

Priemerný počet bodov v rámci SR: 11,51 13,62 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR ( národný priemer ) 57,54% 54,47% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: -27,54% -33,47 

 

 

Výsledkový list žiakov: Celoslovenské testovanie žiakov 9. Ročníka ZŠ 

Testovanie 9 – 2011 

 

     

Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

Meno a priezvisko Body Úspešnosť Percentil Body Úspešnosť Percentil 

Andrea Bangová 8 40% 26,2 8 40% 15,3 

Tomáš Bartko 9 45% 35,3 3 15% 0,4 

 

 

 

Výsledkový list školy: Celoslovenské testovanie žiakov 9. Ročníka ZŠ 

Testovanie 9 – 2011 

Základné údaje MAT  SJL            

Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 2 2 

Priemerný počet bodov školy: 8,5 5,5 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 42,5% 27,5% 

Percentil školy: 11,2 0,5 

Priemerná známka žiakov školy: 0 0 

Priemerný počet bodov v rámci SR: 10,58 11,63 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR ( národný priemer ) 52,9% 58,2% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: -10,4 -30,7 

 

V Levoči, 28.06.2013                     Vypracovala: Mgr. Eva Štirbanová, Mgr. Viera Dudičová 

 



Hodnotiaca správa o kontrole individuálnych výchovno-vzdelávacích 

programov a individuálnych vzdelávacích plánov 
 

V školskom roku 2012/2013 bolo v škole 42 žiakov s vypracovaným individuálnym výchovno-

vzdelávacím program (ďalej len IVVP). Z toho v ŠZŠ 17 žiakov, v ZŠ SP 3 žiaci, v ZŠ ŽA 6 

žiaci, ZŠ TP 9 žiakov, ZŠ NKS 3 žiaci a v PŠ 4 žiaci. Kontrola IVVP prebehla v mesiaci 

september. 

 Individuálne vzdelávacie plány (ďalej len IVP) boli vypracované pre 37 žiakov v jednom alebo 

vo viacerých predmetoch. U žiakov v C variante boli plány vypracované vo všetkých predmetoch 

štvrťročne,  v predmete Katolícke náboženstvo a vo výchovných predmetoch, ročne. 

Individuálne vzdelávacie plány  vypracované pre žiakov v ŠZŠ: 

uč. Zoričáková: Čonka R. 

uč. Petrisková:  Polláková Š. 

uč. Husková: Kostihová J., Polláková M. 

uč. Kamenická: Žigová N., Hamburgová O., Kroščen J., Žiga D. 

uč. Kedžuchová: Mirga G., Ogurčák R., Polláková K., Szewczyk O. 

uč. Vandrová: Hamburgbadžo M. 

uč. Antalová: Čonka J., Holub R., Tomko P. 

 

Individuálne vzdelávacie plány vypracované pre žiakov v ZŠ SP: 

uč. Vašková, uč. Štirbanová: Neupauerová M. 

 

Individuálne vzdelávacie plány vypracované pre žiakov v ZŠ ŽA: 

uč. Kovalčíková: Holotňák D., Kočiš J., Koky O. 

uč. Tatarková: Dolanský R., Gábor J., Kohler D. 

 Individuálne vzdelávacie plány vypracované pre žiakov v ZŠ TP: 

uč. Strážiková: Bendik K., Hamburg E., Hudáková M., Jeseňáková E., Polláková J.,            

Matúšková D., Zajacová V. 

uč. Tomalová: Holub M., Tománková H., Wágner T. 

 

Individuálne vzdelávacie plány vypracované pre žiakov v ZŠ NKS: 

uč. Kašperová: Polomčák M. 

 

Individuálne vzdelávacie plány vypracované pre žiakov v PŠ: 

uč. Zombeková: Bombara R., Drozdová Z., Maliňák R. 

 

Z týchto IVP boli u desiatich žiakov vypracované plány ročné, u ostatných štvrťročné. Ročné 

IVP vypracované u žiakov: 

Neupauerová M., Holub M., Tománková H., Wágner T., Polláková Š., Kostihová J., Polláková 

M., Čonka J., Holub R., Tomko P. 

 

Kontrola  a podpísanie IVP vedúcimi MZ/PK prebehlo každý štvrťrok. U žiačky Pollákovej Š. 

pominuli dôvody k vypracúvaniu IVP pre ďalšie obdobie, nakoľko učivo zvládala paralelne 

s triedou.  

 

Vypracovala Mgr. Michaela Zombeková 

 

 

 



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

v Bratislave 
 

 Každoročne sa sluchovo postihnuté deti  našej školy zúčastňujú Festivalu ZUČ v Bratislave. 

A ani tento rok nebol výnimkou. 

        21. ročník festivalu sa konal 3. a 4. mája 2013 v Divadle Aréna, súčasťou ktorého bol 

jubilejný 20. ročník benefičného koncertu POČUŤ SRDCOM  pod záštitou Ing. Silvie 

Gašparovičovej, manželky prezidenta SR.  

        Našu školu na festivale reprezentovalo 6 žiačok, Klaudia Íllešová, Katarína Lešková, 

Patrícia Kniznerová, Veronika Škopová, Simona Šimoničová, Anna Mária Ferencová, ktoré 

v silnej kategórii starších žiakov si vytancovali krásne 2. miesto. So svojou tanečno-športovou 

choreografiou na trampolínach vystúpili aj na benefičnom koncerte spolu s poprednými 

umelcami ako bol Lukáš Adamec – spevák, víťaz minuloročného ročníka Superstar, VERTIGO – 

moderné tanečno-akrobatické zoskupenie, CREDANCE – nadnárodné tanečno-umelecké 

zoskupenie profesionálnych tanečníkov, Pavel Bruchala – populárny herec a moderátor, Vlado 

Kulíšek – svetoznámy mím a ďalší. 

        Tento benefičný koncert ako aj samotný festival bol veľkým umeleckým zážitkom pre 

všetkých účinkujúcich, hostí a divákov, ktorí sa prišli pozrieť, čo sluchovo postihnuté deti 

dokážu. Za každým vystúpením, ktoré sme videli, sú hodiny tvrdej práce detí a ich pedagógov. 

Najväčším darom a odmenou pre nich bol úprimný potlesk a radosť divákov. 

                                      

V Levoči, 28.06.2013                                                        Vypracovala: Mgr. Viera Dudičová 

 

 

49. ročník Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov 
 

49. ročník Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov sa konal v termíne 

od 5.-9.6.2013 v Lučenci. 

Zúčastnené školy z Bratislavy, Kremnice, Prešova, Levoče a Lučenca súťažili v atletických 

disciplínach a kolektívnych športoch  basketbal, futsale. 

 Našu školu reprezentovali žiaci: Katarína Lešková, Klaudia Illešová, Slávka Brezinová, 

Silvia Gažíková, Alžbeta Pompová, Patrícia Kniznerová, Alžbeta Leibiczerová, 

Aleš Kočko, Filip Alexai, Dárius Krempaský, Dávid Oravec, Bretislav Pítr, Patrik Čonka. 

Medialové umiestnenia dosiahli: 

Brezinová Slávka skončila na 2. mieste vo vrhu guľou a v skoku do diaľky 

Krempaský Dárius zvíťazil v behu na 60.metrov a 2. miesto získal vo vrhu guľou. 

Kočko Aleš  obsadil 3. miesto v behu na 60. metrov. 

Oravec Dávid skončil na 3. mieste v skoku do diaľky. 

Štafeta dievčat  v behu 4 x 60. metrov v zložení Lešková, Illešová, Brezinová, Gažíková obsadila 

2. miesto. 

Štafeta chlapcov v behu 4 x 60. metrov v zložení Oravec, Pítr, Alexai, Krempaský obsadila 

1.miesto. 

Zároveň Dárius Krempaský bol ocenený za najhodnotnejší výkon v behu na 60. metrov. 

V kolektívnych športoch dievčatá  skončili na 2. mieste v basketbale a chlapci vo futsale skončili 

na 4. mieste. 

V celkovom poradí škôl sme na 49. ročníku CŠH SPŽ v Lučenci obsadili konečne 4. miesto. 

 

Malým nedostatkom školského roka 2012/2013  bolo zrušenie 9. ročníka Zimných športových 

hier, ktoré sa mali uskutočniť v termíne od 11.-14. marca 2013. 

                                                                                                                         Mgr. Tomáš Koterba 



Hodnotiaca správa plánu práce koordinátora primárnej prevencie závislostí 

a iných sociálno-patologických javov v podmienkach školy a školského 

zariadenia za školský rok 2012/2013 
 

Koordinátor primárnej prevencie : Mgr. Zuzana Matalíková  

      

Prevencia závislostí je súčasťou aktivít zameraných na ochranu zdravia detí a mládeže v zmysle 

medzinárodných dohovorov. Cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie závislostí  na 

našej škole bolo formovanie zdravého životného štýlu žiakov a zamestnancov školy, 

humanizácia a demokracia školy. 

       

Prevencia v školskom roku 2012/2013 bola rozdelená na prevenciu primárnu a sekundárnu, na 

základe tohto rozdelenia boli naplánované úlohy a rôzne aktivity, ktoré sa počas roka plnili. 

Aktívne sme sa zapájali aj do aktivít, ktoré neboli naplánované, ale vyskytli sa počas školského 

roka.   Napr.: Beseda v MŠŠ – „Drogy Nie“ 

                                           Návšteva útulku sv. Františka v Levoči 

                                  Návšteva gynekologickej ambulancie – dievčatá 8.,9. roč. a PŠ 

                                          Aktivity zamerané na projekt: „Lesoochranárska škola“ 

Plnené úlohy :  

      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, 

príslušný sociálny odbor, prípadne polícia. Vykonávali sa časté pohovory s rodičmi detí. 

      Počas roka sme sa snažili  podporovať zdravý životný štýl našich žiakov a zamestnancov. 

Organizovali sa triednické hodiny zamerané na škodlivosť fajčenia, alkoholu, na šikanovanie 

a záškoláctvo. Ako každý rok, i tento krát, sa v decembri konal turnaj v basketbale pre učiteľov 

levočských základných škôl. Žiaci našej školy prešli športovou prípravou  na CŠH SPŽ. 

Fungovali záujmové útvary rôzneho charakteru, v ktorých mohli žiaci aktívne tráviť svoj voľný 

čas. Nie menej dôležité boli úlohy plnené v rámci projektu „Zelená škola“ a „Lesoochranárska 

škola“. Deti so školského internátu, viac ako inokedy, chodili do prírody, lesa, pozorovali 

prírodu, zvieratá, vyrábali kŕmidlá, športovali.  

      Dôležitá pre naše deti je aj dopravná výchova, v rámci ktorej deti navštívili Dopravné ihrisko, 

hrali sa rôzne hry, kde simulovali dopravné prostriedky, križovatku, chodili na vychádzky 

a pozorovali dopravu v meste. 

       Všetky svetové dni, ktoré sme si naplánovali (Svetový Deň umývania rúk, Európsky týždeň 

boja proti drogám, Medzinárodný deň bez fajčenia, Deň komplimentov, Deň lesov, Svetový deň 

vody, Deň zdravia, Deň Zeme, Svetový deň pohybom k zdraviu, Svetový deň životného prostredia, 

Medzinárodný deň boja proti drogám), sme si vždy vhodnou aktivitou pripomenuli, napr.: 

nástenkou, výkresmi, darčekmi, vhodnou aktivitou, vychádzkou, besedou. 

Plánované úlohy sa v školskom roku 2012/2013 splnili. 

 

                                                                                                                   Mgr. Zuzana Matalíková 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa práce výchovného poradcu v školskom roku 2012/2013     

 

Výchovný poradca pracoval podľa plánu práce pre školský rok 2012/2013. 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 2012/2013 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 sluchovým postihnutím  v Prešove. 

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

2013/2014.  

 

 

 
Tabuľka rozmiestnenia žiakov, ktorí v šk. roku 2012/2013 končili povinnú školskú dochádzku 

zložka školy č.  meno žiaka 

umiestnenie 

škola odbor 

ZŠŽSP 1 Alexai Filip SŠP.Sabadoša internátna, Duklianska2, Prešov mechanik-elektronik 

  2 Bagárová Jana SOŠ, Markušovská cesta 4, SNV kaderník 

  3 Kočko Aleš SŠP.Sabadoša internátna, Duklianska2, Prešov 

mechanik 

elektronických 

zariadení 

  4 Krempaský Dárius SŠP.Sabadoša internátna, Duklianska2, Prešov 

mechanik 

elektronických 

zariadení 

 5 Oravec Dávid SŠP.Sabadoša internátna, Duklianska2, Prešov 

mechanik 

elektronických 

zariadení 

ZŠŽTP 1 Jeseňáková Eliška zostáva na ZŠ –––––––––––– 

 2 Hamburg Enriko do pracovného pomeru –––––––––––– 

 3 Zajacová Veronika zostáva na ZŠ –––––––––––– 

ZŠZAUT 1 Koky Ondrej PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

  ŠZŠ 1 Horváthová Anna mimo Slovenska –––––––––––– 

  2 Hamburgová Oľga zostáva na ZŠ –––––––––––– 

  3 Zrebňák Zsolt mimo Slovenska –––––––––––– 

  4 Gažík Peter do pracovného pomeru –––––––––––– 

  5 Horváth Marek Spojená škola, J. Fabiniho 3, SNV 

stavebná výroba – 

stavebné práce 

  6 Kostihová Justína PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

  7 Polláková Martina PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

    

 

V Levoči 03.07. 2013                                                         Vypracovala: Mgr. Jana Antalová  

 
 

 

      



Hodnotiaca správa o činnosti školskej knižnice  

v školskom  roku 2012/2013 

 
 

Starostlivosťou o knižný fond a výpožičnú činnosť v tomto roku bola poverená Mgr. 

Larisa Jozefčáková. V mesiaci október sme si pripomenuli Medzinárodný deň knižníc 

projektovým vyučovaním pod názvom „Kniha kľúč k prítomnosti, minulosti aj budúcnosti“. 

Počas celého dňa učitelia povýšili prácu s knihou za cieľ svojho pôsobenia.  Využívali rôzne 

netradičné formy práce s knihou. Navštívili školskú, mestskú, ale ja knižnicu pre nevidiacich, 

kde ich veľmi zaujala zvuková kniha. Počas celého školského roka mali žiaci aj dospelí 

príležitosť v stanovenom čase využívať knihy z našej školskej knižnice. Ku koncu kalendárneho 

roka náš knižný fond obsahoval  2080 titulov v celkovej hodnote 5 439 eur. Počas školského roka 

pribudli aj ďalšie nové tituly, hlavne z odbornej literatúry. Knihy si našli svoje miesto aj na 

spálňach našich internátnych žiakov, kde si ich mohli pozrieť a prečítať.  

V marci mesiaci knihy sme zúčastnili podujatí organizovaných mestskou knižnicou, kde 

bol pripravený veľmi podnetný a zaujímavý program pre mladších aj starších žiakov. Aj keď 

nové informačné technológie vytláčajú knihu zo svojej dôležitej  pozície, mojou snahou bude aj 

naďalej zveľaďovať náš knižný fond, aby bol pre žiakov aj dospelých naďalej príťažlivý. 

 

 

V Levoči 3. 7. 2013       Mgr. Larisa Jozefčáková 

 

 

 

Hodnotiaca správa výchovno-vzdelávacej činnosti v  Školskom internáte  

v školskom roku 2012/2013 
 

V tomto roku sme sa v Školskom internáte  snažili plniť poslanie – byť výchovným 

zariadením rodinného typu, ktoré nahrádza v týždennej starostlivosti rodinné prostredie a plní 

úlohu formovania mladého človeka v duchu kresťanských zásad. Vychovávatelia pri svojej 

činnosti zohľadňovali skladbu detí( vek, zdravotné znevýhodnenie) vo výchovných skupinách, 

ich možnosti, schopnosti a potreby. Výchovný plán bol zostavený tak, aby umožňoval 

individuálny prístup ku každému dieťaťu. V súlade s platnou legislatívou boli aj v tomto 

školskom roku  vytvorené možnosti pre široký výber záujmových činností tak, aby každé sa 

dieťa malo možnosť rozvíjať v oblasti svojho záujmu. Do aktivít, realizovaných aj formou 

popoludňajších záujmových útvarov bolo zapojených viac ako 90% detí a žiakov navštevujúcich 

školský klub detí a školský internát. V tomto školskom roku, popri plnení školských povinností 

(príprava na nasledujúci vyučovací deň), prevládali činnosti na utváranie návykov a tvorivé 

využívanie voľného času v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a ochrany prírody. 

V tomto školskom roku sa nám podarilo, prostredníctvom projektu „Cross border of silent“  

urobiť prvé kroky k nadviazaniu medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania detí a žiakov so 

sluchovým postihnutím  s poľskými partnermi. 

Podrobné hodnotenie plnenia plánovaných úloh podľa jednotlivých výchovných skupín 

nižšie. 

 

 

 

 

 



Výchovná činnosť prebiehala v siedmich výchovných oddeleniach školského internátu: 

1.SI - Mgr. Matalíková Zuzana 

2.SI - Mgr. Šoltésová Mariánna 

3.SI - Mgr. Hlavatý Peter 

4.SI - Vašková Mária 

5.SI - Mgr. Ferencová Marta 

6.SI - Mgr. Holló Marcel 

  

A v troch oddeleniach školského klubu: 

1.SK – Mgr. Kandráčová Denisa 

2.SK – Mgr. Holló Marcel 

3.SK – Ing. Maciaková Jana 

 

Rozvíjanie špecifických potrieb žiakov a ich záujmov sa realizovalo v týchto záujmových 

útvaroch :  

Basketbalový  krúžok 

Futbalový krúžok 

Šikovníček 

Turisticko - prírodovedný krúžok 

Stolnotenisový krúžok 

Plány v záujmových útvaroch boli vypracované podľa potrieb detí, ktoré v záujmových 

útvaroch pracovali - podľa veku detí, ich schopnostiam, podľa druhu a stupňa ich postihnutia. 

 

HODNOTIACA SPRÁVA VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V 1. SI 

VÝCHOVNEJ SKUPINE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/ 2013 

Vychovávateľka:         Mgr. Zuzana Matalíková 

Počet detí v skupine:   6 

V školskom roku 2012/13 bolo v 1.SI výchovnej skupine zapísaných 8 chlapcov. V priebehu 

roka sa zloženie skupiny 2 krát zmenilo v dôsledku odsťahovania sa 1 chlapca a  traja chlapci 

odišli do zahraničia. Do skupiny boli zadelené 2 dievčatá. Vek detí je od 6 – 8 rokov. Pri 

výchovno – vzdelávacej práci som vychádzala z pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR, 

z úloh rozpracovaných v celoročnom výchovnom  pláne a z čiastkových týždenných plánov. 

Výchovno – vzdelávacia činnosť bola realizovaná prostredníctvom: 

Odpočinkových a relaxačných činností – ktoré boli zamerané na oddych, odstránenie únavy 

a napätia. Tieto činnosti boli psychicky a fyzicky nenáročné, bol to oddych na lôžku, pozeranie 

rozprávok, kreslenie, hry, športové aktivity primerané veku a schopnostiam detí. 

Rekreačných a telovýchovných činností – ktoré boli zamerané na spoznávanie okolia školy, 

mesta - formou prechádzok. Učili sme sa správne prechádzať cez cestu, pozorovali sme prírodu, 

kultúrne pamiatky. Telovýchovná činnosť bola realizovaná v telocvični cirkevného Gymnázia, na 

školskom dvore, v rytmickej učebni a v aule našej školy. Deti veľmi radi cvičia na fit loptách, 

hrajú vybíjanú a so všetkého najradšej majú skupinové súťaživé hry. 

Záujmových činností – pomocou ktorých som sa snažila u detí uspokojiť ich záujmy a rozvíjať 

nové. Činnosť bola realizovaná v záujmovom krúžku „ŠIKOVNÍČEK“. Úlohou a cieľom bolo 

oboznámiť deti s rôznymi výtvarnými technikami, novými pracovnými postupmi. Rozvíjali sme 

hlavne jemnú motoriku rúk, koordináciu pohybov, predstavivosť a fantáziu. Mojou snahou bolo 

naučiť deti samostatne pracovať, udržiavať poriadok v triede, spolupracovať. Deti mali veľkú 

radosť z akéhokoľvek výrobku, ktorý sme vždy vyložili na výstavku. 

Spoločensko – vedných činností – ktoré mali vplyv na pozitívny vzťah k prírode, životnému 

prostrediu, ku kultúrnym hodnotám a pomôckam, ktoré sme sa snažili neničiť zlým 

zaobchádzaním. Viedla som deti tak, aby si osvojili vedomosti a zručnosti pri ochrane životného 



prostredia. Triedili sme odpad, čistili okolie školy, upratovali triedu a školský internát. Často sme 

chodievali do prírody, prikrmovali zvieratká v zime. Navštívili sme múzeá, kostol a iné kultúrno 

– spoločenské podujatia, pri ktorých som u detí dbala hlavne na slušné a kultivované správanie. 

Zapojili sme sa do súťaže „LESOOCHRANÁRSKA ŠKOLA“, pokračovali v projekte 

„ZELENÁ ŠKOLA“. 

Ssebaobslužných činností – Keďže som mala vo výchovnej skupine deti, ktoré boli v školskom 

zariadení a internáte prvýkrát a nemali osvojené žiadne hygienické návyky, v tomto smere bola 

práca s nimi dosť ťažká, zdĺhavá a náročná, ale účinná. Deti si postupne osvojili hygienické 

zručnosti a návyky, zaužívali sme si určité hygienické rituály, ktoré teraz hravo zvládajú. Učili 

sme sa triediť čisté a použité prádlo, ukladať oblečenie do skriniek, do šatne, prezliekať posteľnú 

bielizeň, zapínať – odopínať gombíky, viazať šnúrky. Na týchto činnostiach budú musieť deti 

ešte popracovať.  

Činnosti zamerané na prípravu na vyučovanie – išlo hlavne o prípravu na vyučovanie, 

preopakovanie učiva, zdokonaľovanie grafomotorických zručností a schopností, zdokonalenie 

posunkovej reči. Táto činnosť bola viac menej vykonávaná hrovou a zábavnou formou, pretože 

bola pre deti zaujímavejšia a menej únavná. Deti nie sú samostatné, pri každej činnosti si 

vyžadujú pomoc a kontrolu. Využívali sme PL, omaľovánky, didaktické pomôcky, počítadlá, 

obrázky a mnoho ďalších pomôcok. 

      Všetky realizované činnosti boli vykonávané s prihliadnutím na vek, možnosti a schopnosti 

detí. Činnosti neboli náročné ani unavujúce, vyvážene sa striedali, vzájomne na seba nadväzovali 

a prelínali sa. Nezastupiteľné miesto v činnostiach mala komunikácia, empatia, spolupráca, 

odstraňovanie zlých návykov, tolerancia a hlavne získavanie kladných vzťahov v skupine, 

zdokonalenie sebaobslužných činností potrebných pre život a mojou veľkou snahou bolo naučiť 

ich niesť následky za svoje správanie.  

Za dobre vykonanú prácu a slušné správanie boli deti odmeňované hrou alebo zábavou, ktorú si 

samé vybrali. Najväčšou motiváciou pre ne bolo kolobežkovanie na školskom dvore alebo 

pozeranie rozprávok.  

      Na záver môžem konštatovať, že práca s výchovnou skupinou 1. SI bola náročná, ale milá 

a prospešná. V skupine sa nevyskytli žiadne závažné a nežiaduce konflikty, či problémy. Úlohy 

a ciele, ktoré som si stanovila v celoročnom výchovnom pláne som splnila. 

 

HODNOTIACA SPRÁVA VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V 2. SI 

VÝCHOVNEJ SKUPINE V ŠKOLSKOM ROKU 2012 / 2013 

Vychovávateľka:         Mgr. Mariana Šoltésová 

Počet detí v skupine:   4 

V tomto školskom roku boli vo výchovnej skupine 2. SI zapísané 4 deti. Počet žiakov sa 

v priebehu školského roka menil  z dôvodu odhlásenia. Vek v skupine chlapcov sa pohyboval od 

10 rokov do 20 rokov. Pri výchovno-vzdelávacej práci som vychádzala z pedagogicko – 

organizačných pokynov MŠ SR a z úloh rozpracovaných v celoročnom výchovnom pláne 

a z čiastkových týždenných plánov. Výchovno-vzdelávacia činnosť bola realizovaná 

prostredníctvom:  

Odpočinkových činností - boli psychicky a fyzicky nenáročné, slúžili na odstránenie únavy;  

Rekreačné činnosti- išlo hlavne o telovýchovné činnosti vykonávané väčšinou v prírode; 

Záujmové činnosti tieto boli najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy detí v čase mimo 

vyučovania. Slúžili na uspokojovanie špecifických potrieb a na rozvíjanie záujmov žiakov.  

Spoločensko-prospešné činnosti-tieto činnosti viedli detí k dobrovoľnej a prospešnej práci, 

ktorá mala kladný vplyv na vývin ich charakterových vlastností . 

Sebaobslužné činnosti  mali charakter povinnosti. Aktivity sa zameriavali najmä na vedenie detí  

k samostatnosti (slušné správanie, hygienické návyky, starostlivosti o poriadok a pod.).                           



Príprava na vyučovanie - súvisela s plnením školských povinností. Okrem nových vedomostí 

a utvrdzovania vedomostí boli vedené k samostatnosti a zodpovedností na vyučovaní. Dôležitým 

motivačným faktorom na vyučovaní bolo využívanie didaktických hier, doplňovačiek.  

Pri realizácií všetkých činností som sa opierala hlavne o zásobníky hier, zábav, telovýchovných 

a športových programov pre zaujímavé útvary a rekreáciu. Tieto boli vypracované na rozličnej 

úrovni náročnosti – vek dieťaťa, jeho schopnosti a stupeň postihnutia. Vytýčené úlohy boli 

splnené.  

 

HODNOTIACA SPRÁVA VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V 3.SI 

VÝCHOVNEJ SKUPINE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/ 2013 

Vychovávateľka:         Mgr. Peter Hlavatý                                                                                                                          

Počet detí v skupine:   6 

V školskom roku 2012 / 2013 bolo vo výchovnej skupine 3. SI zapísaných 6 detí. Vek chlapcov 

v kolektíve bol od 10 - 12 rokov. Deti prichádzali z troch rôznych tried školy. Vo výchovno-

vzdelávacej práci som sa pridŕžal Pedagogicko- organizačných pokynov MŠ SR rozpracovaných 

na podmienky školy a nášho školského vzdelávacieho programu pre školský internát. Výchovno-

vzdelávaciu činnosť som realizoval prostredníctvom odpočinkových, rekreačných, záujmových 

a tematických oblastí zakomponovaných v celoročnom výchovnom pláne. V dennom rozvrhu 

dôležitú úlohu mala vzdelávacia činnosť súvisiaca s plnením školských povinností. K 

obľúbeným  aktivitám detí patrilo bicyklovanie a kolobežkovanie, florbal, stolný tenis, loptové 

hry, tanec a hry v aule a  spoločné aktivity v projekte Lesoochranárska škola. 

Všetky stanovené ciele a úlohy boli splnené. 

 

HODNOTIACA SPRÁVA VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V 4. SI 

VÝCHOVNEJ SKUPINE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/ 2013 

Vychovávateľka:         Mária Vašková  

Počet detí v skupine:   7 

V tomto školskom roku bolo vo výchovnej skupine zapísaných 7 detí. Vek v heterogénnej 

skupine bol od 8 rokov do 12 rokov. Počet detí sa v priebehu školského roka menil z dôvodu 

odhlásenia alebo presunu do inej výchovnej skupiny. Vo výchovno – vzdelávacej práci som 

vychádzala z Pedagogicko – organizačných pokynov  MŠ SR rozpracovaných na podmienky 

školy, úloh zakotvených v celoročnom výchovnom pláne a krátkodobých úloh realizovaných 

v týždenných plánoch. Výchovno – vzdelávaciu činnosť som realizovala prostredníctvom: 

Odpočinkových činnosti – tieto boli psychicky a fyzicky nenáročné a slúžili na odstránenie 

únavy. 

Rekreačné činnosti – išlo tu hlavne o telovýchovné činnosti vykonávané väčšinou v prírode. 

Záujmové činnosti – tieto boli najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy detí v čase mimo 

vyučovania. Slúžili na uspokojovanie špecifický potrieb a na rozvíjanie záujmov žiakov. 

Spoločensko – prospešné činnosti – tieto činnosti viedli detí k dobrovoľnej a prospešnej práci, 

ktorá mála kladný vplyv na vývin ich charakterových vlastnosti. 

Sebaobslužné,  výchovno  - vzdelávacie činnosti  -  tieto mali charakter povinností. Aktivity sa 

zameriavali najmä na vedenie detí k samostatnosti (slušné správanie, hygienické návyky, návyky 

starostlivosti o poriadok a pod.). 

Príprava na vyučovanie – bola to činnosť, ktorá súvisela s plnením školských povinností. Práca 

v tejto činnosti sa výrazne odlišovala od foriem uplatňovaných vo vyučovaní ( didaktické hry, 

hlavolamy, krížovky, a pod.). 

Pri realizácii všetkých činnosti som sa opierala hlavne o zásobníky hier, zábav, telovýchovných 

a športových programov pre záujmové útvary a rekreáciu. Tieto boli vypracované na rozličnej 

úrovni náročnosti – brať do úvahy vek dieťaťa, jeho schopnosti a stupeň postihnutia. Vytýčené 

úlohy boli splnené.    



 

HODNOTIACA SPRÁVA VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V 5. SI 

VÝCHOVNEJ SKUPINE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/ 2013 
Vychovávateľka:         Mgr. Marta Ferencová 

Počet detí v skupine:   6 

V školskom roku 2012/2013 bolo vo výchovnej skupine zapísaných 6 dievčat. Vek detí v skupine 

bol od 12 rokov do 15 rokov. Vo výchovno–vzdelávacej práci som vychádzala z  Pedagogicko–

organizačných pokynov MŠ SR rozpracovaných na podmienky školy. Úlohy zakotvené 

v celoročnom výchovnom pláne a krátkodobé úlohy som realizovala prostredníctvom 

 týždenných plánov. 

Výchovno – vzdelávaciu činnosť som realizoval prostredníctvom: 

Relaxačných činností - 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. 

Rekreačných činností - boli vykonávané v prírode, na školskom dvore, v telocvični. Vďaka 

športu si utužovali zdravie, zlepšovali telesnú kondíciu, zregenerovali sa po psychickej stránke, 

pripravovali sa na športové hry.  

Záujmových činností - počas ktorých mohli deti uspokojovať svoje záujmy a špecifické 

potreby. Mali veľmi dôležité miesto vo výchovno-vzdelávacej činnosti. V rámci nich deti 

nadobudli mnoho vedomostí, skúseností a zručností potrebných v ich každodennom živote. 

Môžeme tu spomenúť: rozvíjanie komunikačných schopností, zmyslového vnímania, efektívneho 

spôsobu učenia, naučili sa zvládať jednoduché problémy a konflikty formou modelových situácií. 

Spoločensko–prospešných činností - tieto činnosti viedli detí k dobrovoľnej a prospešnej práci, 

ktorá mála pozitívny vplyv 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, zapojili sme sa do projektu Zelená škola. Získali pozitívny vzťah 

k estetickej úprave okolia. 

Sebaobslužných, výchovno-vzdelávacích činností - 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.). 

Vzdelávacej činnosti - je zahrnutá hlavne príprava na vyučovanie a plnenie si školských 

povinností. Pri príprave na vyučovanie sme často využívali  PC a interaktívnu tabuľu. Táto forma 

vzdelávacej činnosti bola pre žiakov zaujímavá a zároveň potrebná. Pri každej činnosti som brala 

ohľad na vek detí, ich schopnosti a stupeň postihnutia.  

 Na záver môžem konštatovať, že úlohy, ktoré som si v zmysle Pedagogicko–

organizačných pokynov MŠ SR rozpracovaných na podmienky školy, úloh zakotvených 

v celoročnom výchovnom pláne a krátkodobých úloh realizovaných v týždenných plánoch 

vytýčila, boli splnené. 

 

HODNOTIACA SPRÁVA VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V 6. SI 

VÝCHOVNEJ SKUPINE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/ 2013 
Vychovávateľka:         Mgr. Marcel Holló  

Počet detí v skupine:   6 

V školskom roku 2012/2013 bolo vo výchovnej skupine v VI. oddelení zapísaných 6 detí. Vek 

detí  v heterogénnej skupine bol od 12 rokov do 15 rokov. V priebehu školského roka sa počet 

žiakov menil. Vo výchovno–vzdelávacej práci som vychádzal z  Pedagogicko–organizačných 

pokynov MŠ SR rozpracovaných na podmienky školy, úloh zakotvených v celoročnom 



výchovnom pláne a krátkodobých úloh realizovaných v týždenných plánoch vytýčil, boli 

splnené. 

Výchovno – vzdelávaciu činnosť som realizoval prostredníctvom: 

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.. 

Rekreačných činností - ktoré boli vykonávané v prírode, na školskom dvore, v telocvični, na 

zimnom štadióne a pod.. Deti veľmi často hrávali futbal a iné loptové hry, pripravovali sa na 

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

telesnú kondíciu a zároveň sa zregenerovali sa aj po psychickej stránke.  

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 

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.. 

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.). 

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. Pri realizácii všetkých činnosti som využíval zásobníky hier, 

zábav, telovýchovných a športových programov pre záujmové útvary a rekreáciu. Pri každej 

činnosti som bral ohľad na vek dieťaťa, jeho schopnosti a stupeň postihnutia. Na záver môžem 

konštatovať, že úlohy, ktoré som si v zmysle Pedagogicko–organizačných pokynov MŠ SR 

rozpracovaných na podmienky školy, úloh zakotvených v celoročnom výchovnom pláne 

a krátkodobých úloh realizovaných v týždenných plánoch vytýčil, boli splnené. 

 

 

Hodnotiaca správa výchovno-vzdelávacej činnosti v  Školskom klube detí  

v školskom roku 2012/2013 
 

V školskom roku 2012/2013 bolo v ŠKD zapísaných 21 žiakov. Výchovno-vzdelávacia činnosť 

prebiehala v skupine mladších žiakov – triedy: 1.K, 1.V, 3.V, 4.V, 1.M, 2.M,1.S. 

V 1.SK bolo 7 žiakov. Kolektív tohto oddelenia tvorili žiaci prípravného a 1. ročníka žiaci 

s narušenou komunikačnou schopnosťou. S týmito žiakmi pracovala vychovávateľka Mgr. 

Denisa Kandráčová. V 2.SK bolo 7 žiakov. Tvorili ho žiaci 3.a 4. ročníka žiaci so sluchovým 

postihnutým. Vychovávateľkou bola Ing. Jana Maciaková. 3.SK tvorili žiaci 2.ročníka v počte 7 

žiakov. Vychovávateľom  v tomto oddelení bol Mgr. Marcel Holló. Dochádzka počas školského 

roka bola na dobrej úrovni. Výchovno-vzdelávacia činnosť bola rozdelená na oddychovú, 

relaxačnú, záujmovú a tematickú oblasť.   Žiaci sa aktívne zapájali do rôznych súťaží, riešili 



krížovky, hlavolamy, rébusy, hádanky. Na dosiahnutie stanovených cieľov  sme na  žiakov 

pôsobili inovačnými  metódami (Brainstorming, využitie interaktívnej tabule, pojmové mapy 

a i.). Pri príležitosti osláv Dňa matiek, Deň detí, Deň otcov sme vyrábali suveníry, darčeky 

a rôzne upomienkové predmety. Na enviromentálnej výchove deti tvorili Projekty podľa vlastnej 

fantázie – Deň Zeme, Moja planéta Zem, Ochrana vody a vodných tokov.Výtvarný krúžok sme 

absolvovali raz týždenne a to v pondelok. Deti sa učili narábať s farbami, miešať farby, ladiť 

farby, prispôsobiť farby, farbou vyjadriť pocity. Na hodinách sme využívali rôzne techniky, 

práca s textíliou, odpadovým materiálom, prírodninami.  Dôležitú úlohu zohrávala príprava na 

vyučovanie. Deti 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 s PC – rozprávky pre deti. Za vykonanú 

prácu a správanie boli žiaci hodnotení plusovými bodmi. Vyhodnotenie prebehlo v I. a II. 

polroku školského roka 2012/2013.  

                                                                                             vypracovala Mgr. Denisa Kandráčová 

  

 
 

Vyhodnotenie individuálnej logopedickej intervencie (ILI) a individuálnej 

logopedickej starostlivosti (INL) v školskom roku 2012/2013 

 
Logopedická terapia bola v tomto školskom roku vykonávaná ako Individuálna logopedická 

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

( INL ) v deviatom /nereformnom/  ročníku 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.   

Logopedickú starostlivosť vykonávali : Mgr. Dušan Verbovský v špeciálnej materskej škole, v 

triedach  1. – 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.  

a  2. K triede základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou   a v 1.  a  2. 

A triede základnej školy pre žiakov s autizmom. 

Ďalšie personálne obsadenie pre vykonávanie logopedickej intervencie bolo nasledovné : Mgr. 

Mária Vašková v 1. a 2. S triede, v 1. a 2. K triede v rozsahu  jedna hodina týždenne v každej 

triede, PaedDr. Miloš Jozefčák PhD. v triedach 3. a 4. S v rozsahu jedna hodina týždenne 

v každej triede. V triedach 1. a 2. K vykonával  ILI Mgr. Marián Kovalčík v rozsahu päť hodín 

týždenne v každej triede, ktoré boli súčasťou riadneho rozvrhu hodín, pretože sa jednalo o triedy 

pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. 



V centre špeciálno- pedagogického poradenstva pracovala  na čiastočný úväzok PaedDr. Mária 

Šišková, klinická logopédka, ktorá sa venovala predovšetkým diagnostickej činnosti žiakov 

s narušenou komunikačnou schopnosťou a rovnako na čiastočný úväzok Mgr. Dušan Verbovský, 

školský logopéd, ktorý sa venoval individuálnej logopedickej intervencii mimoškolských žiakov 

a tiež logopedickej diagnostike. 

V špeciálnej materskej škole bola individuálna logopedická intervencia poskytovaná prednostne 

deťom v predškolskom veku, ktorých bolo deväť. 

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 18 žiakov z celkového 

počtu  23.Časová dotácia tu bola jedna hodina týždenne pre každú triedu. 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 33 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 28 žiakov. Časová 

dotácia bola dve hodiny týždenne pre každú z týchto tried. 

Z tried pre žiakov s autizmom bola ILI/ INL poskytovaná dvom žiakom a z tried 1.  a 2. T  

štyrom žiakom. Časová  dotácia tu bola jedna hodina týždenne pre každú z tried. 

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

týždenne začlenených do rozvrhu hodín a ďalšie dve vyučovacie hodiny týždenne mimo rozvrhu 

hodín. Spolu to bolo 14 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 / 

Prioritou našej práce bolo odstraňovanie dyslálie, rozvoj pasívnej i aktívnej slovnej zásoby, 

rozvoj morfológie a syntaxe, v menšej miere rozvoj prozodických vlastností reči, fonematického 

sluchu, fonograforytmiky, zrakového a sluchového vnímania, cvičenia na odstraňovanie 

zajakavosti, fonačné a hlasové cvičenia, rozvoj oromotoriky. Do praxe sme zaviedli aj 

orofaciálnu stimuláciu. 



Z  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,  rečovej prozódie a zajakavosti, nakoľko je to dlhodobý proces. 

Pri logopedickej intervencii sme používali rôzne pomôcky ako fúkacie a zvukové hračky, 

obrázkový materiál, rôzne súbory kariet a výukové obrázkové kvartetá, počítačový program 

FONO najmä na sluchovú výchovu a rozvoj slovnej zásoby, učebnice a pracovné listy. 

Počas školského roka sme doplnili naše materiálové zabezpečenie o nové učebné pomôcky na 

sluchovú výchovu, rozvoj oromotoriky a slovnej zásoby.                     

                                                                                                             Mgr.Dušan Verbovský                  

                                           

 

Hodnotiaca správa o zdravotníckej starostlivosti v spojenej škole 

v  školskom roku 2012/2013 
 

V školskom roku 2012/2013 sa podľa potreby realizovali psychologické a psychiatrické 

vyšetrenia  žiakov. 

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

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

strednej zdravotníckej školy.   

Niektorý žiaci sa 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, ktorá sa týkala nielen odborných konzultácií, ale aj exkurzií  žiakov 

v zdravotnom  stredisku týchto lekárov.  

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

mali jeden registrovaný školský úraz a štyri neregistrované školské úrazy. 

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.  

                                                                                                Vypracovala  Mgr Zuzana Polláková 



                                                                                                  

 

 

 

Hodnotiaca správa 

o zabezpečovaní triednej dokumentácie, školských tlačív a vysvedčení 

v školskom roku 2012/2013 v Spojenej škole J. Vojtaššáka internátnej 

v Levoči 
 

      Triednu dokumentáciu, školské tlačivá a vysvedčenia objednávame na základe písomnej 

objednávky, ktorú nám zasiela Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. Banská Bystrica. 

Tieto tlačivá sa objednávajú s veľkým predstihom. Pre školský rok 2012/2013 bola objednávka 

z našej školy zaslaná v novembri 2011. Veľmi dobrú spoluprácu máme so spoločnosťou 

vydavateľstva tlačív aj v prípade doobjednávok, ktoré realizujeme prostredníctvom mailu.  

Spoločnosť je  maximálne ústretová a doobjednané tlačivá máme doručené do jedného týždňa.  

Vzhľadom k tomu, že v našom školskom zariadení je viacero zložiek školy a žiaci sa 

vzdelávajú vo viacerých variantoch, nastáva v novom školskom roku preradzovanie žiakov do 

iných zložiek resp. iných variantov. Preto je ťažké s takýmto časovým predstihom odhadnúť 

potrebu triednych kníh. Kvôli tomu je potrebné objednávať s väčšou rezervou. V tomto  

školskom roku sme doobjednávali dvakrát a to v 2012 a januári 2013.  

Pre školský rok 2012/2013 bolo dodaných 59 triednych kníh, 30 triednych výkazov a 19 

klasifikačných záznamov.  Vysvedčenia sa tlačia na bianco list s vodotlačou a štátnym znakom.  

Môžeme konštatovať, že všetky tlačivá pre triednu dokumentáciu, vysvedčenia, ako aj ostatné 

tlačivá boli pre školský rok 2012/2013 dodané v dostatočnom množstve.  

 

 

  

V Levoči dňa 25.6.201                                 Vypracovali: Mgr. Tomalová Jana 

                                                                                            Mgr. Dudičová Viera 

 

 

Hodnotiaca správa o činnosti Centra špeciálno-pedagogického poradenstva 

v školskom roku 2012/2013 
 

Od 15.9.2012 do 30.08.2013 poskytlo CŠPP služby 271 klientom so zdravotným 

znevýhodnením. V CŠPP pracovali na čiastočné úväzky 4 špeciálni pedagógovia, 2 logopédi, 2 

psychológovia, 1 foniater, 1 zdravotnícky zamestnanec a 1 sociálny pedagóg spolu prepočítané 

na celý úväzok 2,18 zamestnancov. CŠPP poskytovalo komplexnú špeciálno-pedagogickú 

a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej, 

špeciálnym školám, ako aj deťom a žiakom integrovaným v školách bežného typu. Od 15.9.2012 

do 30.8.2013 poskytol foniater CŠPP poradenské služby 33 klientom a 41 klientom 

kompenzačnú starostlivosť. Z tohto počtu boli 3. klienti nad 15 rokov.  

Zdravotnícky pracovník prostredníctvom údržby a servisu načúvacích aparátov vykonal 

157 korekcií a kompenzácií, z toho 20 kompenzácií u klientov nad 15. rokov. Poradenstvo 

poskytol 30 klientom, 7 u klientov nad 15 rokov. 28 klientom bolo vykonané orientačné sluchové 

vyšetrenie, z toho boli štyria klienti nad 15 rokov.   

 Sociálny pedagóg poskytol sociálne poradenstvo 99 krát 57 účastníkom, z toho bolo 45 

jednorazových aktivít, 9 skupinových jednorazových aktivít, 10 klientov sa zúčastnilo nácviku 



sociálnej komunikácie, vykonaná bola aj jedna skupinová aktivita, ktorej sa zúčastnilo 6 klientov 

nad 15 rokov.  

Psychológovia CŠPP vykonali 56 diagnostík a 243 intervencií, z toho bolo 225 

individuálnych a 18 skupinových aktivít, ktorých sa zúčastnilo spolu 139 detí. V rámci týchto 

aktivít sú započítané aj aktivity vykonané v rámci programu EEG-neurobiofeedback, ktorý bol 

v tomto školskom roku poskytovaný našim CŠPP. 

 V rámci špeciálno-pedagogickej činnosti bolo poskytnutých 70 logopedických 

diagnostík. Naše CŠPP aj v tomto školskom roku vykonalo spolu s logopedickými intervenciami 

382  špeciálno-pedagogických intervencií rôzneho druhu podľa individuálnych potrieb klientov. 

Z tohto počtu bolo klientom nad 15 rokov poskytnutých 93 individuálnych jednorázových 

intervencií a vypracované správy špeciálno-pedagogickej diagnostiky.  

Vzhľadom na to, že sme zdrojovým CŠPP zameriavajúcim sa na deti a žiakov so 

sluchovým postihnutím boli terénnym špeciálnym pedagógom vykonávané aj depistážne aktivity 

zameriavajúce sa na vyhľadávanie detí so sluchovým postihnutím. V školskom roku 2012/2013  

bolo realizovaných 15 terénnych  aktivít zameraných na vyhľadávanie a evidenciu detí a žiakov 

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

postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou,  s autizmom a inými pervazívnymi 

poruchami, s poruchami učenia a s viacnásobným postihnutím)  v špeciálnych školách,  

základných školách a komunitnom centre. Zároveň bolo terénnym špeciálnym pedagógom 

a špeciálnym pedagógom CŠPP poskytnuté metodické vedenie zamestnancov  a rodičov ZŠ  o 

vhodnosti  navrhovaného vzdelávacieho a stimulačného programu žiaka s aspergerovým 

syndrómom. Pre rodičov detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  boli poskytnuté 

konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a možných rizikách pre dieťa. 

Ďalšie konzultácie s rodičmi boli zamerané na využívanie širšieho spektra dostupných učebných 

a kompenzačných pomôcok, čo vedie k efektívnejšej reedukácii a kompenzácii následkov 

jednotlivých zdravotných znevýhodnení. 

  

Vypracoval: Mgr. Viera Zoričáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samostatná príloha: 

 

 

AUTOEVALVÁCIA ŠKOLY: 

PEDAGOGICKÍ/ a ODBORNÍ  ZAMESTNANCI 

 

Vyhodnotenie dotazníka  
 

 

      

     Dňa 3.7.2013 malo možnosť  vyjadriť svoj názor 39 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 39 dotazníkov z celkového počtu 39. 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 39 pedagógov 

 

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

a) Výbornú      (10 pedagógov) 

b) Dobrú           (28 pedagógov) 

c) Priemernú    ( 1 pedagóg) 

d) Slabú            ( 0 pedagógov)  

                                                    

Vyjadrilo sa  39 100 % 



Bez vyjadrenia 0 0 % 

 

 

 
71,68 %  pedagógov hodnotilo výchovno-vzdelávaciu prácu ako dobrú a 25,64 % ako výbornú.  

 

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

a) Výrazne to cítim                            ( 5 pedagógov ) 

b) Treba to                                         (32 pedagógov) 

c) Je to dobré netreba nič meniť       (2 pedagógovia) 

 

 

 
Pri odpovedaní na otázku si pedagógovia mohli vybrať z 3 odpovedí. Najviac  82,04% 

pedagógov uviedlo, že je potrebné sa viac venovať výchovnej stránke, 12,82%  to výrazne cíti 

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

 

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

vedenia  spojenej školy je: 

a) Objektívne           ( 27 pedagógov ) 

b) Viac subjektívne  ( 10 pedagógov) 

Vyjadrilo sa  37 94,86% 



Bez vyjadrenia 2 5,12 % 

 

 
 

69,22 % pedagógov si myslí, že ich hodnotenie zo strany vedenia je objektívne. 25,64 % si myslí, 

že je viac subjektívne  a 5,12 % si nevybralo žiadnu z ponúkaných možností. 

 

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

a) Dobre                   (20 pedagógov) 

b) Ako kedy              (18 pedagógov) 

c) Som unavený        (2 pedagógovia) 

d) Je tu veľa stresov  (11 pedagógov) 

e) Nevyťažený           (0 pedagógov) 

f) Málo môžem uplatniť svoju tvorivosť  (1 pedagógov)  

 
 

Väčšina pedagógov 51,28 % sa v škole cíti dobre. 11 pedagógovia volili pri výbere viaceré 

možnosti. 

 5. Viac by ma zlepšenie práce motivovalo, keby: 

a) Sme dostavali finančné odmeny                       (21 pedagógov)  

b) Bolo viac pochvál a uznaní zo strany vedenia (16 pedagógov) 



c) Bolo viac uznania so strany kolegov                 (7 pedagógovia) 

d) Našu prácu viac oceňovali rodičia                     (16 pedagógov) 

e) Keby som mohol uplatniť svoju tvorivosť        (1 pedagóg) 

f) Iné   - túto možnosť nevyužil žiaden pedagóg         

                                                            

 
 

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

odmeny 53,84%, potom nasledovalo uznanie zo strany vedenia 41,02% a ocenenie ich práce zo 

strany rodičov 41,02%.   

Na túto otázku 17 pedagógov volilo pri výbere odpovede viacero možností a 1 sa nevyjadril. 

6. Na zlepšenie vzťahu k práci, motivácie nás pedagógov/odborných zamestnancov, by 

som navrhoval: 

a) Pravidelne hodnotiť prácu pedagógov    (14 pedagógov ) 

b) Vytvoriť komisiu pre hodnotenie práce   (0 pedagógov) 

c) Nenavrhujem nič je to OK                       (22 pedagógov ) 

d) Častejšie hospitácie                                  (3 pedagógovia ) 

e) Iné                                                            (1 pedagóg)  

 

 



Štyria pedagógovia vybrali viacero z ponúkaných možností. Jeden pedagóg na zlepšenie vzťahu 

k práci navrhol pod možnosťou iné : Organizácia – zloženie žiakov v skupinách.          1 pedagóg 

sa nevyjadril. 

 

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

a) Nezáujem pedagógov o zlepšenie práce            (   3 pedagógovia) 

b) Výchovná práca s nedisciplinovanými žiakmi  ( 21 pedagógov) 

c) Spolupráca s rodičmi                                         ( 21 pedagógov) 

d) Vzťah vedenia školy k pedagógom                   ( 10 pedagógov) 

e) Práca v mimovyučovacom čase                         (3 pedagógovia) 

f) Nedostatočný prístup ku žiakom                        (1 pedagóg) 

g) Nedostatok individuálnej práce                          (3 pedagógovia) 

h) Formálne odučenie hodín                                   (8 pedagógovia) 

i) Nedostatočná príprava pedagóga                        (0 pedagógov) 

j) Ne modernizácia vyučovacieho procesu             (1 pedagóg) 

k) Iné                                                                        (0 pedagógov)  

 

 
 

Z percentuálneho vyjadrenia vyplýva, že najviac pedagógov 53,84% sa domnieva, že slabším 

článkom práce je práca s nedisciplinovanými žiakmi a zároveň spolupráca s rodičmi 29,09%. 

Na túto otázku17  pedagógov volilo pri výbere odpovede viacero možností.  

1 pedagóg sa nevyjadril. 

 

 

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: 

 správne rozdelenie žiakov do tried 

 aby sa učitelia v ročníkoch tak často nemenili,aby učiteľ učil v jednej triede od 1-4. 

ročníka 

 pri vyučovaní cudzieho jazyka,by mal byť v triede len jeden ročník 

 chýba ľudský prístup vedenia k pedagógom ( tento návrh bol uvedený dvakrát) 



 

Vyjadrilo sa  5 12,82 % 

Bez vyjadrenia 34 87,18 % 

 

 

 

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

a) uznanie žiakov                           (18 pedagógov) 

b) uznanie rodičov                          (21 pedagógov) 

c) pochvala vedenia školy              (13 pedagógov)     

d) uznanie kolegov                         (  7 pedagógov) 

e) pocit z dobre vykonanej práce   (29 pedagógov)  

f) iné                                              (  1 pedagóg) 

 

 
 

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

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

14 pedagógovia volili len 1 odpoveď a 25 pedagógovia volili z viacero možností. 

 

 

Závery vyplývajúce z dotazníka  

V  školskom roku 2012/2013 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 3.7.2013 

 

 Spracovali:  Mgr. Strážiková Katarína  

                     Mgr. Tomalová Janka 


