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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. internetová a elektronická adresa školy: skola@ssjvile.edu.sk     www.ssjvile.edupage.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 2013/2014   

podľa plánu práce. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov, nepedagogických 

zamestnancov a zástupcov rodičov žiakov spojenej školy do Rady školy prebehli dňa 13.06.2014 

v priestoroch spojenej školy podľa schváleného Volebného poriadku a v súlade s príslušnými 

ustanoveniami vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov: PaedDr. Lucia Kramarčíková, PaedDr. 

Monika Husková, Mgr. Marcela Kuľová, Mgr. Anna Džuganová 

Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov: Monika Mustaková 

Zvolení zástupcovia rodičov: Valentín Piroch, Zuzana Wágnerová, Dorota Kočková 

 Zvolený predseda Rady školy pri SŠJVILE - na ustanovujúcom zasadnutí dňa 27.06.2014 - 

PaedDr. Monika Husková 

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

roka  2013/2014 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. 

mailto:skola@ssjvile.edu.sk
http://www.ssjvile.edupage.sk/


 

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

a pedagogickými zamestnancami.                       

 

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

zariadení 

 

Údaje v jednotlivých zložkách školy  
ŠMŠJVI 

trieda počet žiakov k 15. 9. 2013 počet žiakov k 31. 8. 2014 

1. MS 7 10 

2. MS 8 9 

3. MS 10 11 

ZŠŽSPJVI 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2013 počet žiakov k 31. 8. 2014 

1. S 1., 2. a 3. 8 7 

2. S 5. 6 7 

3. S  6.a 7. 4 5 

4. S 8. a 9. 6 5 

ZŠŽAJVI 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2013 počet žiakov k 31. 8. 2014 

1. A 3.,4.,6.,8.a 9.         IVP 6 6 

ŠZŠJVI 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2013 počet žiakov k 31. 8. 2014 

1. M 1.,2.a 3.  9 9 

2. M 3.,4. a 7. 8 9 

3. M 3.,5.,6. a 9. 9 10 

- žiaci s viacnásobným postihnutím 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2013 počet žiakov k 31. 8. 2014 

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

2. V 2., 3.,5. a 10.        IVP 7 6 

3. V 3. a 4. 8 8 

4. V 3., 4., 5. a 6. 9 10 

5. V 1., 2., 7. a 8. 8 8 

ZŠŽTPJVI 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2013 počet žiakov k 31. 8. 2014 

1.T 3., 4. a 5. 5 5 

2.T 3., 6., 7., 9. a 10.   IVP 7 7 

ZŠŽNKSJVI 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2013 počet žiakov k 31. 8. 2014 

1.K 1. 7 8 

2.K 1., 2. a 3. 9 10 

3.K 5.,6.,7. a 8. 8 8 

PŠJVI 

trieda ročník počet žiakov k 15. 9. 2013 počet žiakov k 31. 8. 2014 

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

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

Školský internát 

            výchovná skupina počet žiakov k 15. 9. 2013 počet žiakov k 31. 6. 2014 

1.SI 8 8 

2.SI 7 6 

3.SI 8 8 

4.SI 7 7 



5.SI 3 3 

6.SI - 8 

 

 

Školský klub detí 

                   oddelenie počet žiakov k 15. 9. 2013 počet žiakov k 31. 6. 2014 

         1. SK 8 10 

         2. SK 8 10 

         3. SK 8 10 

 

 

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 -  ZŠŽNKSJVI - 5 

                                                                      -  ZSZSPJVI     - 1 

                                                                      -  ŠZŠJVI          - 3 

 

V šk. roku 2013/2014 ukončilo vzdelávanie v spojenej škole celkom 16 žiakov.  

Prijímacích pohovorov na stredné školy sa  zúčastnili 3 žiaci zo ZŠŽSPJVI, na základe 

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

odbore grafik digitálnych médií, 1 na  SOŠ v  Kežmarku v odbore kozmetik, 1 na SOŠ SP v 

Bratislave  v odbore propagačná grafika. 2 žiaci zo ZŠŽSPJVI boli na stredné školy prijatí bez 

prijímacích skúšok: 1 žiačka na SOŠ Majstra Pavla v Levoči  - učebný odbor cukrárka, 1 žiak na 

SOŠ managmentu a práva v Kolíne – odbor sociálna práca. 4 žiaci zo ŽTPJVI a 1 žiak zo 

ZŠŽAJVI pokračujú vo vzdelávaní na v Praktickej škole Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči. 

Špeciálnu základnú školu ukončili 5 žiaci: 1 pokračuje vo vzdelávaní v Praktickej škole Jána 

Vojtaššáka internátnej v Levoči, 2 žiaci sú zaradení do pracovného pomeru a 2 žiaci odišli 

s rodinou do zahraničia, rovnako  mimo územia SR je 1 žiak zo ZŠNKSJVI.   

 

Údaje o počtoch končiacich žiakov a ich 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 1      1 
ZSŽTPJVI 4 4      
ZŠŽSPJVI 5  4  1   
ŠZŠJVI 5 1     4 
ZŠŽAJVI 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 6  žiaci. Počet prihlásených žiakov bol 6. 

 

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

        vzdelania 

V školskom roku 2013/2014 boli žiaci prvého ročníka základných škôl, žiaci ŠZŠ variant  C, 

žiaci zš pre žiakov s autizmom  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 2013/2014, 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 7 6 0 1 
5. – 9. roč 17 17 0 0 

spolu 24 23 0 1 
 

ZŠ pre žiakov s  TP 

Prípr.- 4. roč  5 3 0 2 
5. – 9. roč 7 7 0 0 

spolu 12 10 0 2 
 

ZŠ pre žiakov s   

          NKS 

Prípr.- 4. roč 20 13 0 7 
5. – 9. roč 6 3 2 1 

spolu 26 16 2 8 
 

ZŠ pre žiakov s 

autizmom 

Prípr.- 4. roč 3 2 0 1 
5. – 9. roč 3 3 0 0 

spolu 6 5 0 1 
 

Špeciálna základná 

škola 

Prípr.- 4. roč 34 24 0 10 
5. – 9. roč 30 28 0 2 

spolu 64 5 0 12 
 

Praktická škola  

1. roč. 7 7 0 0 
2. roč. 2 2 0 0 
3. roč. 1 1 0 0 

 

V školskom roku 2013/2014 Testovania 9-2013 sa zúčastnili 5 žiaci ZŠŽSPJVI : Brezinová 

Slávka, Lešková Katarína, Pítr Břetislav, Škopová Veronika a Štark Pavol  z predmetu 

matematika a slovenský jazyk a literatúra. 

V predmete matematika žiaci dosiahli nasledovné výsledky: 

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahli dve  žiačky Brezinová Slávka 70% a Lešková 

Katarína  70% , Štark Pavol dosiahol 45% úspešnosť. Najhoršie dopadli  Pítr Břetislav    s 35%  a 

Škopová Veronika s 20%  úspešnosťou. 

V rámci školy žiaci dosiahli v priemere 48% úspešnosť. V rámci SR bola priemerná percentuálna 

úspešnosť 54,67% .  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru je  -6,67%.  

V predmete slovenský jazyk a literatúra žiaci dosiahli nasledovné výsledky: 



Najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahli  žiačky Brezinová Slávka  96%  a Lešková Katarína  

92%. Pítr Břetislav dosiahol 68% úspešnosť, Štark Pavol dosiahol 48% úspešnosť a Škopová 

Veronika  36% úspešnosť. 

V rámci školy žiaci dosiahli v priemere 68% úspešnosť. V rámci SR bola priemerná percentuálna 

úspešnosť 62%.  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru je 6,00%.   

 (podrobné 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 

 

Praktická  škola - Školský vzdelávací program Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej 

 

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

     zamestnancov školy 

 

Stav k 23. 6. 2014: 

- počet pedagogických zamestnancov spolu: 48  (+ 2 MD) 

  z toho - učiteľov: 34   

             - vychovávateľov:  8   

             - asistentov:  6   

- počet nepedagogických zamestnancov spolu: 17                                      

   z toho - pomocných  vychovávateľov : 4                      

              - odborných  zamestnancov: 3 

              - ostatných zamestnancov : 10 

 
Tab. č. 4.:  Prehľad  kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov v školskom  roku 2013/2014 

 

kvalifikačné predpoklady 

 

počet pedagógov 

 

 

vyjadrenie v % 

 

vzdelanie 
stredoškolské pedagogické - - 

stredné špeciálno pedagogické 1 2,08 

vysokoškolské pedagogické–I.st - - 

vysokoškolské pedagogické–II.st 1 2,08 

vysokoškolské špec pedagog.I.st 1 2,08 

vysokoškolské špec pedagogické 44 91,67 

vysokoškolské špec pedag.III.st 1  2,08 

 
prax 

< 5 rokov 3 6,25 

5 – 20 rokov 28 58,33 

>20 rokov 17 35,42 

 

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

        

vzdelávanie                                 počet vzdelávaných priebeh vzdelávania 

- kvalifikačné 6 prebieha 

- rozširujúce štúdium 1 prebieha 

- prípravné atestačné štúdium 1  ukončené 

- adaptačné  1 ukončené 

- 1.atestácia 1 ukončené 

- 2.atestácia             3 ukončené 

- rigorózne konanie 1 ukončené 

 

 



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

 

Našou snahou aj v  školskom roku 2013/2014 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 dielne 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, Mikuláš rozdával darčeky. Slávnosť zakončili žiaci, učitelia, 

speváci i Mikuláš koledami. Aktivita bola realizovaná v spolupráci so študentmi Strednej 

zdravotníckej školy Š. Kluberta v Levoči.  

4. VIANOČNÝ PROGRAM 

V aule našej školy uskutočnil program pre rodičov, žiakov a deti a zamestnancov 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-BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV SO 

SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM  

V dňoch 21.a 22. mája 2014 sa v ZŠ s MŠ pre deti so sluchovým postihnutím internátnej na 

Drotárskej ceste v Bratislave konal 11. ročník chemicko –biologickej olympiády. Našu školu 

reprezentovali Lukáš Piroch zo siedmeho ročníka a deviatačka Katarína Lešková, ktorá sa 

presadila v chémii a obsadila 3. miesto.  

6. ŠTÚROVČEK - CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY 

Dňa 22. 5. 2014 sa v ZŠI Drotárska v Bratislave uskutočnil  19. ročník celoslovenskej súťaže 

v prednese poézie a prózy sluchovo postihnutých žiakov. Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov 5.- 9. 

ročníkov. Porota, zložená z učiteľov zúčastnených škôl, pozorným okom sledovala výkony 

žiakov, ich artikuláciu, pamäť, herecké schopnosti, občas i schopnosť improvizácie. Samostatne 

hodnotila mladších a starších žiakov, osobitnou kategóriou bola skupina počujúcich žiakov. 

Z našej školy sa súťaže zúčastnili 3 žiaci: Lukáš Piroch a Katarína Lešková v kategórii sluchovo 

postihnutých prednášali poéziu. Katarína Lešková získala 2. miesto. Slávka Brezinová 

v kategórii počujúcich žiakov získala 2. miesto v prednese  prózy. 

7.VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 

V priebehu šk. roka sme sa zapojili do viacerých výtvarných súťaži. 

Pod vedením PaedDr. L. Kramarčíkovej „Grafický návrh maskota Deaflympiského tímu“ 



Súťaž bola vyhlásená štábom letných športov deaflympionikov SFNŠ. Zúčastniť sa mohli školy 

na Slovensku pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím. Spomedzi 54 zapojených škôl 

zvíťazila kresba ovečky nášho žiaka Ferka Kočku a obsadili sme aj 2. a 3. miesto. Výhernú 

kresbu pomenovali Ovečka SOFIA. Slovenský deaflympijský tím mal po prvýkrát v histórii 

deaflympiád logo deaflympijského tímu a maskota na 22. Letnej Deaflympiáde v Sofii. 

Pod vedením Mgr. M. Feckovej „Biblia očami detí a mládeže“ 

Žiaci sa na výtvarnej biblickej súťaži organizovanej Diecéznym katechetickým úradom Spišskej 

diecézy umiestnili nasledovne: Lukáš Piroch – 1. miesto a Milada Tulejová– 2. miesto. 

8. XXII. ROČNÍK ZUČ 

V dňoch  1. - 4. mája 2014 sa žiačky školy Katarína Lešková, Anna Mária Ferencová, Alica 

Alžbeta Leibiczerová, Patrícia Kniznerová a Kristína Mirgová pod vedením učiteľky Viery 

Dudičovej  zúčastnili 22. ročníka Festivalu záujmovo  umeleckej činnosti sluchovo postihnutých 

detí a mládeže a 21. ročníka benefičného koncertu pod záštitou Ing. Silvie Gašparovičovej 

„Počuť srdcom“ v Divadle Aréna v Bratislave. Žiačky súťažili v dvoch kategóriách - v kategórii 

ľudových tancov, kde získali Čestné uznanie poroty (boli  jediné v tejto kategórii, preto sa 

neudeľovali umiestnenia) a v kategórii scénických tancov, kde  s vystúpením „4 ročné obdobia“ 

získali prvé miesto. S ľudovým tancom „Vareškový tanec“ žiačky vystúpili na benefičnom 

koncerte spolu s mnohými umeleckými osobnosťami nášho kultúrneho života. 

9. ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

50. ročník Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov sa konal v termíne od 4.-

8.6. 2014 v Bratislave. Zúčastnené školy z Bratislavy, Kremnice, Prešova, Levoče a Lučenca 

súťažili v atletických disciplínach a kolektívnych športoch basketbale a futsale. Našu školu 

reprezentovali žiaci: Katarína Lešková, Veronika Škopová, Slávka Brezinová, Silvia Gažíková, 

Patrícia Kniznerová, Alžbeta Leibiczerová, Štefan Ferenc, Tomáš Chudík, Pavol Štark, Lukáš 

Piroch, Ivan Jakubišin, Bretislav Pítr, Patrik Čonka. 

Medialové umiestnenia dosiahli: 

Brezinová Slávka skončila na 3. mieste  v skoku do diaľky. 

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

obsadila 3. miesto. 

Štafeta chlapcov v behu 4 x 60. metrov v zložení Chudík, Ferenc,Čonka , Pítr, obsadila 2.miesto. 

V kolektívnych športoch dievčatá  skončili na 3. mieste v basketbale a chlapci vo futsale skončili 

na 4. mieste. 

V celkovom poradí škôl sme na 50. ročníku CŠH SPŽ v Bratislave obsadili 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 2013/2014 sme boli aktívne zapojení do realizácie nasledujúcich projektov  

alebo  projektových aktivít: 

1. SIGNWRITING – projekt medzinárodnej spolupráce, ktorý sme naštartovali ešte v šk. roku 

2012/2013 a  pokračuje výmenným programom žiakov a študentov so školou  Specijalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieslyszacych im. Janusza Korczaka, so  sídlom 

Grochowská ulica 19 v Krakove na základe  uzavretej  Dohody o spolupráci zo dňa 11.10.2013.  

V školskom roku 2013/2014 sa recipročnej výmeny zúčastnilo celkom 12 žiakov so sluchovým 

postihnutím (6 z našej školy a 6 z Krakova) a 4 pedagógovia  a v šk. roku 2014/2015 plánujeme 

výmenný pobyt v mesiaci október 2014. 



2. VIEM TI POVEDAŤ 2013 – filantropický program, určený deťom s autizmom, ktorý 

poskytuje vybraným deťom adresne tablet s aplikáciou Tap–to-talk/ABCD. V rámci programu 

získali naši žiaci tablety. 

3. DOBROVOĽNÍCKA PRAX -  v rámci ktorej u nás pracovalo takmer 30 študentov KU 

v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči. Študenti pomáhali pedagogickým zamestnancom  

v Školskom klube, organizačnej súčasti spojenej škole a vypomáhali pri vzdelávacích, 

oddychových a relaxačných aktivitách detí v popoludňajších hodinách.   

4. ZLEPŠÍME KOMUNIKÁCIU – SKVALITNÍME ŽIVOT – projekt na rozvíjanie 

komunikačných zručností a tvorivého myslenia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

ktorý podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v celkovej sume 1684€. Finančné 

prostriedky sme použili na nákup kompletného programu FONO 2, ktorý umožňuje logopedické 

tréningové cvičenia pre deti  hravou formou „hry s počítačom“, ktorá je vysoko efektívna aj 

preto, že je  deťmi veľmi obľúbená. 

5. PODPORA INTEGRÁCIE ŽIAKOV SO ZNEVÝHODNENÍM – program podpory 

Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti. Projekt bol určený 

pre Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, organizačnej súčasti spojenej školy, v rámci  

ktorého sme získali, okrem iného finančné  prostriedky na  kompletné vyškolenie  pracovníka, 

kompetentného realizovať EEG biofeedback, na nákup  nových diagnostických programov 

a odbornej  literatúry. Projekt značne prispel k rozšíreniu a skvalitneniu poskytovaných  služieb 

CŠPP.  

6. PREDSTAVENIE  Divadla LUDUS, kreatívneho centra mladých v spolupráci s OZ Myslím- 

centrum kultúry nepočujúcich – „Popletená Punčocha“ tlmočené do slovenského posunkového 

jazyka 

7. ČAS PREMIEN – výchovno – vzdelávací program spoločnosti MP promotion, s.r.o., v rámci 

ktorého sme získali   hygienické potreby pre žiačky zo znevýhodneného prostredia, ubytované 

v Školskom internáte, organizačnej súčasti našej spojenej školy zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. 

8. HIPEN.eu - Európske združenie profesionálov pracujúcich so sluchovo postihnutými, kde  t.č. 

patríme medzi nečlenov-pozorovateľov a sympatizantov. Zúčastnili sme sa pracovného stretnutia 

v Kremnici v novembri 2013, na ktorom sa hľadali možnosti a podoba projektu zameraného na 

výmenu skúsenosti a rozvoj metodík vyučovania cudzieho jazyka pre sluchovo postihnutých 

žiakov a študentov. Možnosti našej ďalšej spolupráce s touto tvorivou skupinou ostávajú 

otvorené.  

9.V rozhodovacom procese máme žiadosť na realizáciu projektu v rámci výzvy Nadácie AGEL, 

ktorého cieľom je podpora zdravotnej a rekreačnej  starostlivosť o deti, pochádzajúce  zo 

znevýhodneného prostredia, ubytované v školskom internáte. 

10.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 aj 

v školskom roku 2013/2014 sme sa prioritne venovali tejto téme, pričom sme ale  nezanedbávali  

ani ostatné súčasti ochrany životného prostredia  na našej škole.  

11.  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. Podarilo sa nám sprítomniť Exodus od narodenia 

Mojžiša až po prechod cez Červené more.  Aj touto aktivitou sme podporili v našich žiakoch  

záujem o náboženstvo, bibliu a osobnú modlitbu. 

 



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

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

iného, aj v kvalite vybavenosti našej školy, čím značne uľahčujeme deťom a žiakom so 

zdravotným znevýhodnením nielen edukačný proces, ale rozširujeme možnosti  voľno-časových 

a kultúrnych aktivít.  

 

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

                v škole 

 

Školská inšpekcia bola vykonaná v v dňoch 20.11. 2013 do 22.11.2013 v ŠMŠJVI. Predmetom 

školskej inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok 

výchovy a vzdelávania v špeciálnej materskej škole.  

Závery: V oblasti riadenia k pozitívnym zisteniam patrili vzájomná podpora, spolupráca a dobré 

vzťahy medzi všetkými osobami zúčastnenými na výchove a vzdelávaní, zabezpečenie 

odbornosti predprimárneho vzdelávania. Prínosom bolo CŠPP zriadené ako súčasť školy, ktoré 

poskytovalo komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, odbornú činnosť a súbor špeciálno-

pedagogických intervencií deťom so zdravotným znevýhodnením. Nedostatky sa vyskytli 

v nesúlade ŠkVP so ŠVP, vo vedení pedagogickej dokumentácie a kontrolnom systéme školy.   

Medzi silné stránky v rámci podmienok výchovy a vzdelávania patrili materiálno-technické 

podmienky a bezbariérové prostredie školy. Nevýhodou školy boli chýbajúce vonkajšie 

priestory. Zlepšenie si vyžaduje organizácia výchovno vzdelávacej činnosti (stabilné rozdelenie 

detí do tried) a zabezpečenie denných činností. 

K pozitívam výchovy a vzdelávania patrila činnosť učiteliek pri rozvíjaní informačných 

kompetencií, slabou stránkou bolo nedostatočné zohľadňovanie výchovno-vzdelávacích potrieb 

a podporovanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností detí. 

 

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

    

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

ŠMŠJVI    4 

ZŠŽSPJVI 4 

ZŠŽTPJVI     2 

ZŠNKSI 3 

ŠZŠJVI 8 

PŠJVI    2 

ZSZAJVI 1 

Školský klub 3 

Školský internát 6 

Odborné učebne a herne 15 

kapacita internátu celkovo 55 miest  

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. V triedach školy a v aule 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 i prenosné PC s nainštalovanými výukovými programami. Pre kvalitné 



a bezporuchové vzdelávanie prostredníctvom PC techniky v škole pracuje PC-technik, ktorý je 

učiteľom k dispozícii v dopoludňajšom výchovno-vzdelávacom procese. 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 20123 

/podklad z protokolu Výkazu k správe o hospodárení za rok 2013  MTLIIVEYFH 
 

 

 

Finančný zdroj 

 

suma v € 

Financované aktivity 

Mzdy a 

poistenie  

prevádzkové Z 

prevádzkových  

na Výchovu 

a vzdel. 

Transféry 

jednotlivci. 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu 569322 473326 87879 8582 1361 

2. Prísp. na výchovu a vzdel. V MS 1769 1769 - - - 

3. Sociálne znevýhodnené prostredie 6833 6795 38 - - 

4. Finančné prostriedky ( FO,PO) 4903 112 3780 1684 - 

5. Odchodné, dopravné žiakom 7443 - - - 5420 

6. Asistenti učiteľa 14400 14400 - - - 

7. Príspevky zriaďovateľa - - - - - 

Finančné zdroje spolu: 604670  

 

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

o hospodárení školy za rok 2013: 

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

ŠKOLA 

V roku 2013 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.  
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 Škole boli poskytnuté prostriedky následovne: 

Zo ŠR normatívne                           564660  €  

Presun z r. 2012                                   4662  € 

 

Použitie: 

Mzdy                                          350.392 €      

Odvody                                         122.934 €             



Cestovné náklady                                     464 €              

Energie                                              17.245 €        

Mat. náklady                                        34.972 €                

Údržba a opravy                                   13.885 €               

Nájomné                                                 8.746 €               

Ostatné služby                                    12.567 € 

Trans.jednotl./náhrada PNS.../               1.361 €   

 

Presunuté do roku 2014                         6.756 €              

 

Zo ŠR nenormatívne                         28.856 € 

Presunuté z r. 2012 /dopravne/          1.589 €  

 

Použitie 

Mzdy                                                     16.986 €               

Odvody                                                   5.978 €             

Dopravné žiaci                                        5.420 € 

Materiál.náklady                                          38 € 

  

Nevyčerpané     /dopravné/                   2.023 € 

Presunuté do roku 2014                        1.186 € 

Vrátené do ŠR                                           837 € 

 

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. 2013  z dôvodu neprítomnosti žiakov v škole neboli vyčerpané prostriedky na dopravné 

žiakov. Uvedené nevyčerpané prostriedky boli presunuté do roku 2014, kedy sa  reálne do 

31.3.2014 vyčerpalo 1.186 € a nevyčerpaných  837 € sme vrátili do ŠR.   

      
Náklady na mzdy   -  367.378 € –  zamestnancom boli okrem všetkých nárokových zložiek 

mzdy vyplatené aj odmeny. 

Priemerný mesačný zárobok  školy dosiahol výšku:                             861,74€                             

Priemerný mesačný zárobok pedag. a odbor. zamestnancov:               892,63 € 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov             632,24 € 

 

Náklady na sociálne poistenie  bolo vyčerpaných  128.912 €. Organizácia v roku 2013 uhradila 

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

žiadne záväzky voči uvedeným poisťovniam. 
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Sociálne náklady bolo vyčerpaných  8.950 €. V rámci sociálnych nákladov boli čerpané 

finančné prostriedky následovne: 

- tvorba sociálneho fondu -   2.989 € 

- stravné  zamestnancom  -   4.600 € 

- náhrady mzdy pri PNS   -   1.361 € 

 

 

 



Služby , opravy a údržba 

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

využívajú žiaci počas školského roka 8.746 € , za telefón a poštové poplatky 1.275 €, 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 tried,  iná drobná údržba/ ,  na opravu výpočtovej 

techniky, telekomunikačnej techniky a kanc. strojov bolo použitých celkom 13.885 €.  Cieľom 

 použitia  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 1881 €.   Za 2.759 € sme zakúpili 

kancelárske potreby predovšetkým kancelársky  papier,  farby a tonery do tlačiarní 

a kopírovacieho stroja, nový školský nábytok - vybavenie tried a nových dielní za 18.368 €.  

V roku 2013 sme použili podstatnú časť finančných prostriedkov 6.701 € na výpočtovú techniku 

– notebooky,  projektory,  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. 2014 sme použili na úhradu fa z roku 2013 /plyn, 

vodu.../, maliarske práce a vybavenie tried výpočtovou technikou a nábytkom, ktoré boli 

objednané  v roku 2013 dokončené a vyfakturované boli v januári - marci 2014. 

 

Príspevky od FO a PO                                  4.903 € 

 

/ Príspevok  z Katolíckej univerzity v Ružomberku , OZ Uško, Grant od nadácie SOCIA,  grant 

od   nadácie PONTIS. Finančný príspevok od nadácie Prameň bol presunutý do roku 2014, 

nakoľko bol  poskytnutý koncom decembra a nebol priestor na jeho vyčerpanie  

 

Presunuté do roku 2014                                1.010 € 

 

Použitie 

Uvedené finančné prostriedky boli použité na knihy, kancelárske potreby , všeobecný materiál, 

zakúpenie programu FONO – pre sluchovo postihnutých, diagnostických programov  ktoré slúžia 

na diagnostiku žiakov, na zaplatenie kurzu EEG biofeedback  a poistenie žiakov. 

 

Tržby za vlastné výkony a tovar za rok 2013 boli vo výške 42.066,15 €, pozostávali z   

príspevkov od stravníkov /žiakov, zamestnancov/  za poskytnuté stravovacie, ubytovacie služby, 

poplatok za ŠKD a MŠ -  týkali sa len hlavnej nezdaňovacej činnosti. 

 

3 

Školské zariadenia 

V priebehu r. 2013 nám boli poskytnuté finančné prostriedky na školské zariadenia –  Internát, 

MŠ, ŠK, VŠJ  a CŠPP následovne: 

 

                                                                                              Poskytnute FP        Vrátené FP 

 

z rozpočtov miest - Levoča                                                  362.264  €             8.883,00  €    

z rozpočtov VUC                                                                     15.891  €                  53,65  €    

Príspevky od rodičov /MŠ, ŠKD, popl. internát                     2.810  €  



Príspevky na stravné od žiakov a rodičov 

zamestnancov, zamestnávateľa,  z HN                                  32.039  € 

 

Z uvedených finančných prostriedkov bolo použitých 209.498 € na mzdy . Organizácia v roku 

2013 uhradila všetky zákonom stanovené odvody do Sociálnej poisťovne  zdravotných poisťovní 

– nemáme žiadne záväzky voči uvedeným poisťovniam.  

 

Priemerný mesačný zárobok školských zariadení dosiahol výšku:              697,12 € 

Priemerný mesačný zárobok pedagog.  a odbor. zamestnancov:                  794,74 € 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov                     515,19 € 

 

Ostatné použitie: 

V roku 2013 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 MŠ a výmena 

PVC internát chodby, 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.  

 

Vzhľadom k tomu, že v školskom internáte bol v zahajovacom výkaze nesprávne uvedený počet 

žiakov - o 2 žiakov viac - normatívny príspevok na týchto žiakov bol mestu vrátený. 

 

4.  Hospodársky výsledok  

 

V roku 2013 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  €.  

  

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

               a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

V školskom roku 2013/2014 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 SZŠ 

  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 v-v  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 Gymnáziom sv. Františka 

Assiského  v Levoči  

  v rámci voľnočasových „rovesníckych „  

  a iných voľnočasových aktivít 

- vyhľadávanie sponzorstva a donorstva 

  na zabezpečovanie voľno-časových aktivít 

  a sebarealizáciu handikepovanýchh žiakov 

-zviditeľňovanie školy na zabezpečenie 

  dostatočného počtu žiakov 

-zvyšovanie  odborných  kompetencií  špec.       

 pedagógov v oblasti modernizácie vv-procesu 

- zapojenie školy do národného projektu  

  MŠSR 

- spolupráca so školami rovnakého typu pri 

zvyšovaní profesionálnych kompetencií 

 

 

                              Ohrozenia 

 

- demografická situácia 

- odliv žiakov do iných škôl  (z dôvodu  

  prísneho sledovania záškoláctva) 

- nedostatok finančných prostriedkov - 

  krátenie rozpočtu 

- viaczdrojové financovanie 

- zhoršovanie dochádzky u skupiny žiakov  

  z minority 

- odliv žiakov do  škôl v mieste trvalého  

  bydliska  

- ohrozenia legislatívneho charakteru 

 

 

 

 



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

      pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

Kvalita výchovno-vzdelávacieho  procesu sa odráža  na výsledkoch rozmiestnenia žiakov po 

ukončení základnej školy, ktoré sú uvedené v tabuľke č.1. 

 

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

 

 V šk. roku 2013/2014 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 

2013/2014 bola každému žiakovi osobitne venovaná   individuálna odborná starostlivosť, 

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

lekári, foniatri a psychiatri). 

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).  

 

 písm. b) voľnočasové aktivity 

 

Všetky školské aj mimoškolské aktivity boli aj v  školskom roku 2013/2014 silne podmienené 

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

zabezpečujeme.  

V súlade s platnou legislatívou boli aj v šk. roku 2013/2014 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 2013/2014 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. V oblasti kultúry sa žiaci zúčastňovali 

divadelných predstavení v divadle v Levoči  a aule školy. Uskutočnilo sa predstavenie „Ach tá 

láska“ v podaní hercov Divadla na Predmestí Spišská Nová Ves, divadelné predstavenie 

„O hlúpej žene“, herci divadla Portál z Prešova a „Čert a Káča“ herci z divadla Clipperton 

Banská Bystrica. 



 Divadelné a filmové predstavenia boli hradené kultúrnymi poukazmi platnými na rok 2013 a na 

rok 2014.  Zvyšné kultúrne poukazy sa použijú na kultúrne podujatia do konca kalendárneho 

roka 2014. V školskom roku  do školy prichádzali aj časopisy a to Adamko, Bobík, Fifík, Maxik, 

Rebrík, Včielka, Vrabček,  Funny, Zornička a Zvonček. 

 

písm. c)- spolupráca školy s rodičmi 

 

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. 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: 

- Základná škola  s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska 

cesta,  Bratislava, 

- Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna V. Gaňu  v Kremnici, 

- Základná škola  pre žiakov so sluchom postihnutím internátna v Lučenci, 

- Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta v Levoči, 

- Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči. 

Na úrovni spolupráce s mimovládnymi organizáciami sme aj v školskom roku 2013/2014 

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

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

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 2013/2014 

 
          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 školského 

vzdelávacieho plánu a podľa osnov pre katolícke náboženstvo pre školy, ktorých zriaďovateľom 

je katolícka cirkev. 

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 2013 

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

v Chráme sv. Jakuba 2.9.2013 pre všetky cirkevné školy, modlitbou  a požehnaním vdp. 

Dominika Jankyho v aule našej školy. 

18.9.2013 sa v aule školy uskutočnilo stretnutie ako Pozvánka na Národný pochod za život, ktorý 

sa uskutočnil 22.9.2013 v Košiciach. 

Dňa 27.9.2013 bola jesenná duchovná obnova v Podproči, ktorú viedol vdp. D. Janky. Venoval 

sa téme Desatora. Zamestnanci mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Spoločne sme sa 

modlili ruženec a slávili svätú omšu. 

November 2013 

V gymnaziálnom kostole slúžil. vdp. D. Janky svätú omšu za zosnulých zamestnancov 

a príbuzných dňa 29.10.2013. Žiaci i zamestnanci pristúpili k sviatosti zmierenia. 

Dňa 6.11.2013 celebroval Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, v aule školy slávnostnú 

svätú omšu, na ktorej sa stretli všetci žiaci, pedagógovia, zamestnanci, rodičia a hostia. Svätá 

omša bola poďakovaním za prijaté dary a dobrodenia, ktoré sme od Boha dostali. Do svätej omše 

sa s ochotou a radosťou zapájali všetci žiaci. 

December 2013 

Dňa 6.12.2013 bolo usporiadané Mikulášske prekvapenie s balíčkami sladkostí. Mikuláš so 

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

Dňa 12.12.2013 sme uskutočnili NOC ČÍTANIA BIBLIE. Podarilo sa zapojiť všetky prítomné 

deti, z ktorých sa stali Izraeliti a prežívali celý Exodus od malého Mojžiša, egyptské rany, svätú 

omšu v gymnaziálnej kaplnke, večeru postojačky v náhlení, s opásanými bedrami ... potom 

prechod cez Červené more i s utopením Egypťanov. Tak sa radovali pri tanci a speve Pánovi. 

Vyšli na púšť, kde dostali od Pána prepelice, mannu i vodu. Mojžiš odišiel na horu, zatiaľ sa 

neverní klaňali zlatému teľaťu. Priniesol Desatoro, rozbil ho a Izraeliti ľutovali svoj čin. Potom 

doniesol ďalšie, ktoré uložili do archy zmluvy a preniesli ju do stánku, ktorý zahalil dym z 

kadidiel ....Potom deti  pred polnocou čítali svoje prosbičky a ďakovania Ježiškovi a putovali 

tmavou školou iba za blikotu sviečok k jasličkám, aby našli Ježiška s Pannou Máriou a svätým 

Jozefom 

  



Dňa 17.12.2013 sa žiaci i zamestnanci svätou spoveďou a svätou omšou pripravili na Vianočné 

sviatky. 

Január 2014  

Nový kalendárny rok sa začal posviackou školy a internátu vdp. D. Jankym dňa 8.1.2014. 

Dňa 21.1.2014 sa v aule zišli žiaci, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy spolu s vdp. D. 

Jankym. Tento rok pozvanie k modlitbám bolo z Kanady. V prezentácii sa dozvedeli niečo viac o 

živote v tejto krajine. Základnou témou bola otázka: Je Kristus rozdelený? V spoločnej modlitbe 

všetci prosili Boha za jednotu kresťanov na celom svete. 

Marec 2014 

Dňa 3.3.2014 zamestnanci školy vypočuli si prednášku uč. M. Feckovej o encyklikách Humanae 

Vitae, Evangelium Vitae a prípravách na Synodu o rodine. 

Apríl 2014 

Dňa 4.4.2014 sa pedagógovia i zamestnanci našej školy spolu so žiakmi zo Spojenej školy Pavla 

Sabadoša internátnej z Prešova zišli na Mariánskej hore v Levoči, kde si vykonali púť v Roku 

Sedembolestnej Panny Márie. Svätú omšu v posunkovom jazyku slávil vdp. Robert Colotka. 

Dňa 11.4.2014 sa uskutočnilo projektové vyučovanie s prezentáciou na interaktívnej tabuli 

s názvom „KRÍŽOVÁ CESTA“. Do dramatizácie boli zapojení všetci žiaci, ktorí sprevádzali 

Ježiša od slávnostného vstupu do Jeruzalema, pri umývaní nôh, Poslednej večeri, na Olivovej 

hore, pred Pilátom, na krížovej ceste chodbami školy, na Golgote pri ukrižovaní, Ježišovej smrti 

a uložení jeho tela do hrobu. 

Dňa 15.4.2014 žiaci i zamestnanci svätou spoveďou a účasťou na svätej omši pripravili na 

slávenie Veľkonočných sviatkov. Svätú omšu slávil vdp. D. Janky. 

V aule školy sa zišli žiaci i zamestnanci dňa 25.4.2014, vypočuli si pozvanie na svätorečenie 

Jána XXIII. a Jána Pavla II. Spolu ďakovali za dar týchto svätých. 

Máj 2014 

Dňa 1.5.2014 si vybraní žiaci a učitelia s vdp. V. Bolibruchom urobili prehliadku Katedrály sv. 

Martina v Spišskej Kapitule, modlili sa pri hrobe biskupa Jána Vojtaššáka, navštívili pamätnú 

izbu učiteľského ústavu v kňazskom seminári Jána Vojtaššáka a pomodlili sa aj pri hrobe 

zosnulého biskupa Františka Tondru. 

Štyria  žiaci našej školy pristúpili k sviatosti birmovania 25.5.2014 v Levoči, po predchádzajúcej 

príprave na hodinách katolíckeho náboženstva. 

Traja žiaci našej školy pristúpili k prvému svätému prijímaniu: jeden žiak v Levoči, jedna žiačka 

v Lendaku a jeden žiak pristúpil k prvému svätému prijímaniu na sviatok Nanebovstúpenia Pána 

v gymnaziálnom kostole za účasti všetkých žiakov a zamestnancov školy dňa 29.5.2014. Svätú 

omšu slávil vdp. Juraj Spuchľák, riaditeľ rádia Lumen. 

Jún 2014 

Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pri svätej omši, ktorú slávil Mons. F. Dlugoš sme 

ďakovali za milosti, ktoré sme počas uplynulého  školského roka 2013/2014 dosiahli. Na záver  

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

Júl 2014 

Dňa 3.7.2014 putovali v Roku Sedembolestnej Panny Márie zamestnanci školy do Národnej 

svätyne v Šaštíne. 

      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 Sedembolestnej Panny Márie.  

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. 

 

Vypracovala: 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 2013/2014 

/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 2013/2014 a z aktuálnych podmienok 

školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2013/2014 sa uskutočnili štyri riadne zasadania metodického 

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

Michaela Zombeková, PaedDr. Mária Molnárová, Mgr. Marcela Kuľová, Mgr. Katarína 

Holotňáková, Mgr. Ľubomíra Duláková, Mgr. Monika Popadičová, Mgr. Denisa Kandráčová Bc. 

Miloš Jozefčák, Anna Petreková 

 

Plán činnosti predmetovej komisie 

 

- podľa školského vzdelávacieho programu sa v školskom roku 2013/2014 vzdelávali deti 

ŠMŠJVI a žiaci PŠJVI 

- na každej vyučovacej hodine sa využívali dostupné učebné pomôcky 

- na vyučovacích hodinách sa využívala totálna komunikácia  

- využívali sa počítačové učebne pri práci s edukačnými programami 

- učitelia  zavádzali  inovatívne vyučovacie metódy a zároveň účinnejšie spôsoby pri 

získavaní vedomosti a zručnosti 

- učitelia využívali novú aktuálnu webovú stránku www.datakabinet.sk ,obsah tejto stránky 

je určený pre potreby učiteľa na jednotlivé vyučovacie hodiny 

- webovú stránku www.zodpovedne.sk , ktorá slúži ako prevencia proti zneužívaniu 

informácii na internete 

- taktiež pracovali so stránkou google maps – street view, www. intraktivnetesty.sk a 

podobne 

- 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, 4.MŠ 

- pedagógovia do tematických výchovno – vzdelávacích  plánov zapracovali tieto 

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

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

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

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

- v rámci jednotlivých predmetov a konzultačných hodín  prehlbovali sme poznatky 

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

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


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, Noc čítania biblie, 

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. Žiaci PŠJVI boli na školskom výlete v Spišskom Podhradí v Katedrále 

sv. Martina, pomodli sa aj pri hrobe Jána Vojtaššáka 

- 19. júna sa deti a žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Košiciach navštívili: Botanickú 

záhradu, detskú železnicu a Western mestečko 

- žiaci PŠJVI sa zapojili 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 

- deti ŠMŠJVI sa zapojili do projektu „Ježko Separko“ a v projektoch“ Zelená škola“ a 

„Veselé zúbky“ naďalej pokračovali 

- 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 

- výchovno-vzdelávaciu prácu sme obohacovali zážitkovým vyučovaním 

- deti ŠMŠJVI získavali komunikačné zručnosti, rozvíjali si jemnú motoriku, získali 

zručnosti    práce s rôznymi materiálmi, získali všeobecný rozhľad z rôznych oblasti napr. 

veda a technika, kultúra – divadlo, hudba, literatúra, príroda, vesmír, športová oblasť, 

človek  a  zdravie, akcie zábavného charakteru a ďalšie.  

- 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 ŠMŠJVI navštívila DOS, pripravila program a malé 

pozornosti pre starších spoluobčanov  

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

v Levoči  

- v novembri sa zapojili sme sa do druhej fázy projektu „Veselé zúbky“ a pri tejto 

príležitosti sme navštívili stomatologickú ambulanciu MUDr. Surákovej 

- v decembri do ŠMŠJVI zavítal  sv. Mikuláš v spolupráci s CVČ a taktiež zavinšovali aj 

našim obyvateľom DOS, ktorých  navštívili s programom „A ja Vám vinšujem...“, 

posedenie  im spríjemnili aj drobným darčekom 



- 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 si pozreli Základnú umeleckú školu v Levoči, kde sa im venovala Mgr. 

M. Muránska, navštívila ich aj materská škola z Veľkého Šariša, kde  spolu s deťmi zažili 

príjemný deň 

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

náš kamarát“  

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

zdravie“ s detskými lekárkami MUDr. Poprockou a MUDr. Babejovou spoločne zhotovili 

plagát „Pyramída zdravia“ 

- deti poznávali domáce a lesné zvieratká a prostredie v ktorom žijú, učili sa rozlišovať 

zvieratká podľa zvuku. Teoretické poznatky detí boli  umocnené návštevou domácej 

farmy a  návštevou farmy Hradisko. Našu škôlku navštívili lesníci p. Dulák a p. 

Krempaský, ktorí nám rozprávali o starostlivosti o zvieratká a obdarovali nás peknými 

darčekmi 

- naša ŠMŠJVI sa zapojila do projektu Ježko Separko. Učili sa triediť odpad a navštívili  

zberný dvor, kde ich milo privítala Mgr. Lenka Dankaninová, PhD. 

-  pri príležitosti sviatku sv. Floriána boli  deti ŠMŠJVI 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 a zaujímavou akciou bola aj návšteva letiska 

POPRAD TATRY 

- v septembri žiaci PŠJVI navštívili hospodársky dvor v Spišskom Hrhove kde sa 

oboznámili s chovom domácich zvierat 

- v októbri žiaci PŠJVI navštívili Strednú zdravotnícku školu v Levoči, kde mali možnosť 

vidieť a vyskúšať si poskytnutie prvej pomoci 

- v novembri navštívili žiaci 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 decembri žiaci maľovali anjelov na drevo pod vedením pani Márie Ogurčákovej, 

zhotovené výrobky sme predávali na vianočnom remeselnom trhu  

- žiaci PŠJVI pripravili darčeky na akciu „Advent 2013“ – benefícia v prospech detí s 

autizmom 

- v januári zažili žiaci PŠJVI nevšednú vyučovaciu hodinu pod vedením Andrey Plačkovej 

v rámci predmetu Ručné práce vyrábali šperky, žiaci tak mali príležitosť vyrobiť si šperk 

podľa vlastného výberu 

- vo februári v  mali žiaci PŠJVI možnosť vidieť praktické ukážky starostlivosti 

o novorodenca v Strednej zdravotníckej škole v Levoči 

- v marci navštívili útulok sv. Františka, kláštor minoritov 

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

aj žiaci praktickej školy s autizmom 

- v máji žiaci praktickej školy mali možnosť pozrieť si ukážky techniky patchwork 

- v júni  žiaci v blízkom okolí poznávali a zbierali liečivé rastliny, navštívili cukráreň  

- žiaci praktickej školy s autizmom zažili školu v prírode v Slovenskom raji 

- 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 36 detí vo veku od 2,5 do 7 rokov, 

počas školského roka 5 deti prerušili dochádzku z dôvodu pobytu v zahraničí a finančným 

problémom, pracovali v 4 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 2013 / 2014 

 

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 24 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 

- učiteľky ŠMŠJVI absolvovali aktualizačné vzdelávania pre MŠ 

- svojpomocne učitelia vyrábali učebné pomôcky 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzi predmetových vzťahov 

 

 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Anna  Džuganová, vedúca MZaPK 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa o činnosti Metodického združenia učiteľov 1.-4. /ďalej MZ/ 

Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, telesným 

 postihnutím, žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou  

 a žiakov autizmom Jána Vojtaššáka internátnej  

v školskom roku 2013/2014 

 
 

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

 z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2013/2014 a podľa aktuálnych 

podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2013/2014 sa uskutočnili štyri riadne zasadania metodického 

združenia, ktoré pracovali v tomto zložení : Mgr. Mária Vašková, Mgr.Lucia Jozefčáková, Mgr. 

Mária Kedžuchová, Mgr. Jana Tomalová, Mgr. Jana Antalová, ako stáli členoviaMZ 

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

Mgr. Mária Fecková, ako hostujúci členovia – vyučujúci vo všetkých  zložkách ZŠJVI.  

 

 

Plán činnosti metodického združenia 

 

 

- V školskom roku 2013/14 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, žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou  

a žiakov s autizmom.  

-  Na vyučovacích hodinách učitelia využívali totálnu komunikáciu. 

- Na každej vyučovacej hodine pedagógovia využívali dostupné učebné pomôcky , 

využívali sa počítačové  učebne  pri práci s výukovými programami a IT 

Učitelia  zavadzali  inovatívne vyučovacie metódy a zároveň učenejšie spôsoby pri 

získavaní vedomosti a zručnosti: 

 S novou aktuálnou webovou stránkou www.datakabinet.sk . Obsah tejto stránky je 

určený pre potreby učiteľa na jednotlivé vyučovacie hodiny.  

Webovú stránku www.zodpovedne.sk , ktorá slúži ako prevencia proti zneužívaniu 

informácii na internete.  

Stránka google maps – street view, www. intraktivnetesty.sk 

 práca s IT pre  základné školy 1. stupňa  (virtuálna knižnica, ALF, práca s tabletom). 

- 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 

- 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 štvrť rok  kontroloval triedne knihy tried : 1. S, 2.S, 1. K, 

2. K 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 

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

             plánovanými projektmi a učili sa triediť odpad 

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

Noc čítania biblie, Vianočná besiedka s programom  žiakov  školy 

Karneval žiakov školy,  V apríli sa uskutočnila celoslovenská výstava „ Autizmus a my“, 

na ktorej boli prezentované aj výrobky a práce autistických žiakov našej školy Účasť 

žiakov na svätých omšiach  počas cirkevne prikázaných sviatkov, Divadelné predstavenia 

v aule školy alebo v mestskom divadle. 

 Výlet do Spišského Podhradia  1. mája, tam žiaci navštívili Chrám sv. Martina, hrob Jána 

Vojtaššáka  

          19. júna sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Košiciach navštívili:  

            Botanickú záhradu, detskú železnicu a Western mestečko. 

           Učivo nadobudnuté počas celého školského roka si žiaci upevnili formou zážitkov.        

           Vystúpenie  žiakov s programom na záver 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 

 

 Splnené úlohy    

 

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

úlohy vyplývajúce z Plánu práce metodického združenia na školský rok 2013 – 2014 

 

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  

- Učitelia  teoreticky aj prakticky získali odborné informácie o multisenzorickej miestnosti, 

ktoré využívali pri práci so svojimi žiakmi 

 

- 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 20 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  

- pracovali s novými webovými stránkami určenými pre potreby pedagóga 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzi predmetových vzťahov a dobrej 

spolupráci učiteľov.  

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Vašková, vedúca  MZ 

                                                                                                     

 

 

 

Hodnotiaca správa o činnosti  predmetovej komisie (ďalej PK) Základnej 

školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, telesným postihnutím,  

žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou   

a žiakov autizmom Jána Vojtaššáka internátnej  

v školskom roku 2013/2014 
 

 

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

 z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2013/2014 a z aktuálnych podmienok 

školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2013/2014 sa uskutočnili štyri riadne zasadania predmetovej komisie. 

 

Plán činnosti predmetovej komisie 

 

- v školskom roku 2013-14 sa podľa školského vzdelávacieho plánu vyučovalo už vo 

všetkých ročníkoch na 2. stupni  všetkých základných škôl  tj. Základnej školy pre žiakov 

so sluchovým, telesným postihnutím a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou  

a žiakov s  autizmom  

- na  vyučovacích hodinách učitelia využívali totálnu komunikáciu-  posunky , odzeranie 

pre sluchovo postihnutých žiakov 

- na každej vyučovacej hodine pedagógovia využívali dostupné učebné pomôcky 

a didaktickú techniku 

- učitelia  zavádzali  inovatívne vyučovacie metódy a zároveň učenejšie spôsoby pri 

získavaní vedomosti a zručnosti. 

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

vedomostí , zručností a návykov detí , ale vhodne sa využívalo aj slovné hodnotenie 

- učitelia podporovali rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.    

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

za vydanie triednej dokumentácie triednym učiteľom 

- vedúci PK pravidelne raz za týždeň kontroloval triedne knihy triednych učiteľov: 

Kovalčíková, Stirbanová, Koterba, Dudičová, Tatarková 

- 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 PK sa venovala pozornosť odborno – metodickým témam na rozvíjanie 

a prehlbovanie profesijného a odborného rastu členov PK 

- školská knižnica sa využívala na uskutočnenie vyučovania literárnej výchovy 

- využívali sa počítačové učebne pri práci s výukovými programami 

- 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 

záver 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 „Muzikoterapia. Autizmus a my“, ktorej 

spoluorganizátormi boli učiteľky ZŠ pre žiakov s autizmom a OZ SPOSA-L 

- v mesiaci jún sa žiaci ZŠ pre žiakov s autizmom zúčastnili plánovanej školy v prírode 

- žiaci ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím sa zúčastnili Olympiády v MAT a SJL – 3. 

miesto – žiak Jakubišín, taktiež Štúrovčeka a Olympiády v BIO a CHE – 2.miesto – 

žiačka Lešková, Brezinová. 

 

Splnené úlohy    

 

- na riadnych zasadaniach , ktoré boli štyri boli splnené všetky úlohy vyplývajúce z Plánu 

práce predmetovej komisie na školský rok 2013 – 2014 

 

 

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 PK si opätovne preštudovali Metodické pokyny na hodnotenie žiakov  

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

knihách, triedni učitelia robili kontrolu triednych kníh každý týždeň 

- v školskom roku 2013/2014 bolo v PK uskutočnených 29 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. 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. V. Tatarková, vedúca  PK 

                                                                                                       

 

 

 

 

Hodnotiaca správa o činnosti    

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

Špeciálnej základnej školy internátnej  

Jána Vojtaššáka  v školskom roku 2013/2014 

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

 z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2013/2014 a z aktuálnych podmienok 

školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2013/2014 sa uskutočnili štyri riadne zasadania metodického 

združenia a predmetovej komisie, ktoré pracovali v tomto zložení : Mgr. Kamila Valentová, Mgr. 

Larisa Jozefčáková, Mgr. Magdaléna Petrisková, Mgr. Eva Buštová, Mgr. Viera Zoričáková, 

Mgr. Martina Cihová, Mgr. Katarína Strážiková, Mgr. Eva Vandrová, Mgr. Žaneta Hradiská, 

 

Hodnotenie činnosti MZ ŠZŠ JVI 

 

- v školskom roku 2013-2014 sa podľa školského vzdelávacieho plánu vyučovalo vo 

všetkých ročníkov na 1. stupni  špeciálnych základných škôl  

- v priebehu vyučovania  pedagógovia využívali dostupné učebné pomôcky , pracovali 

s interaktívnou tabuľou podľa možností, využívali interaktívne edukačné programy, 

v rámci kolektívu si vymieňali informácie o používaní týchto programov a absolvovali aj 

názorné ukážky 

- učitelia podporovali rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, venovali zvýšenú  pozornosť 

nácviku čítania a písania s porozumením 

- 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 

- štvrťročne prebehla u pedagóga osloveného riaditeľkou školy otvorená hodina – 4. 2. 

Kamila Valentová v predmete Matematika 

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

za vydanie triednej dokumentácie triednym učiteľom 

- vedúci MZ pravidelne kontroloval triedne knihy tried : 1.V, 2.M, 1.M, 3.V 

- 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 

- využívali sa počítačové učebne pri práci s výukovými programami 

- 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 záver 

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 

    

 Splnené úlohy    

 

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

úlohy vyplývajúce z Plánu práce metodického združenia na školský rok 2013 – 2014 

 

 

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 

 

 

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. 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Kamila Valentová,  vedúca  MZ 

                                                                                                     

 

 



Hodnotiaca správa o činnosti predmetovej komisie 

všeobecnovzdelávacích predmetov učiteľov  

Špeciálnej základnej školy Jána Vojtaššáka internátnej 

v školskom roku 2013/2014 
 

 

Vedúca PK ŠZŠ: PaedDr. Monika Husková 

Členovia PK ŠZŠ: Mgr. Antalová Jana, Mgr. Buštová Eva, Mgr. Cihová Martina, Mgr. Fecková 

Mária, PaedDr. Jozefčák Miloš, PhD., Mgr. Kamenická Veronika, Mgr. Kašperová Eva, Mgr. 

Koterba Tomáš, Mgr. Molnárová Mária, Mgr. Palenčárová Marta, Mgr. Strážiková Katarína, 

Mgr. Valentová Kamila, Mgr. Verbovský Dušan 

PK všeobecnovzdelávacích predmetov učiteľov špeciálnej základnej školy v priebehu školského 

roka 2013/2014 vychádzala z úloh vyplývajúcich zo školského plánu práce, z pedagogicko – 

organizačných pokynov na školský rok 2013/2014, ďalej z aktuálnych podmienok školy 

a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2013/2014  sa uskutočnili 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 exkurzie v Košiciach v Botanickej záhrade a na Detskej železnici, 

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 vyučovaní učitelia využívali netradičné vyučovacie metódy a formy – oboznámili sa 

s alternatívnymi vzdelávacími metódami a postupmi - interaktívne zážitkové (Farma 



Hradisko, Dopravná výchova na dopravnom ihrisku pri Spojenej škole)  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. Žanete Hradiskej, ktorá v tomto školskom roku 

začala pracovať ako asistentka v Špeciálnej základnej škole. Zároveň absolvovala 

adaptačné vzdelávanie, ktoré úspešne ukončila. Otvorená hodina asistentky Žanety 

Hradiskej v 1.V triede bola zrealizovaná 20.5.2014. 

-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 2013/2014 vzdelávali žiaci v deviatom ročníku ŠZŠ.  

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

triedne knihy raz za štvrťrok. 

 

Splnené úlohy 

 

ZASADNUTIA PK v školskom roku 2013/2014 

4 riadne stretnutia 

September – 02.09.2013  

- Plán práce PK na školský rok 2013/2014 

- Školské vzdelávacie programy 

- Projekt Zelená škola 

Marec – 03.03.2014  

- Didaktické pomôcky v Spojenej škole, prezentácia pomôcok v aule školy 

Marec – 04.03.2014 

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

Jún – 30.06.2014 

- Zhodnotenie činností metodických orgánov 

 

Odborný rast členov PK 

 

- Počas školského roka sa učitelia vzdelávali v oblasti špeciálnej pedagogiky, absolvovali 

atestačné vzdelávanie. PaedDr. Monika Husková úspešne ukončila druhú atestáciu. 

Mgr. Žaneta Hradiská úspešne absolvovala adaptačné vzdelávanie. 

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

osnovy, vzdelávacie štandardy, novelizáciu školského zákona a POP na školský rok 

2013/2014. 

- 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 prierezových tém. 

 

Vypracovala: PaedDr. Monika Husková, vedúca PK ŠZŠ 



Hodnotiaca správa 

o účasti žiakov ZŠZSPJvI na predmetových olympiádach a 

 celoštátnych súťažiach a o koncoročných kontrolných  

previerkách zo slovenského jazyka a matematiky 

 
Celoslovenská chemicko – prírodovedná olympiáda sluchovo postihnutých žiakov  

V dňoch 21.a 22. mája 2014 sa v ZŠ s MŠ pre deti so sluchovým postihnutím internátnej na 

Drotárskej ceste 48 v Bratislave konal 11. ročník chemicko –biologickej olympiády  

Našu školu reprezentovali Lukáš Piroch zo siedmeho ročníka a deviatačka Katarína Lešková, 

ktorá sa presadila v chémii a obsadila 3. miesto. Z obidvoch predmetov sa písali hodinové testy. 

 

Súťaž v prednese poézie a prózy - Štúrovček  

V kategórii sluchovo postihnutých prednášali poéziu.Lukáš Piroch a Katarína Lešková. Katarína 

získala 2.miesto. V kategórii počujúcich žiakov získala 2. miesto v próze Slávka Brezinová. 

 

Slovenský jazyk  

 Kontrolných prác sa zúčastnilo 19 žiakov  5.  – 9. ročníkov  ZŠ ŽSP a ZŠ NKS na polroka a 16 

žiakov na konci roka. Priemerná známka  bola na polroka 2,60 a na konci roka 3,0. 

Z toho : 5. roč. - 2,5 – 2,5 

              6. roč. - 2,0 – 3,0 

              7. roč. - 3,3 – 3,0 

              8. roč. - 2,0 – 4,0 

              9. roč. - 3,2 – 2,5 

Kontrolné práce v jednotlivých ročníkoch v prvom i druhom polroku pozostávali z pravopisných 

cvičení a prebratého učiva.         

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

výsledky na konci školského roka boli o trochu  horšie. Za prvý polrok bol priemer známok 2,60, 

oproti tomu koncoročná previerka skončila s priemerom 3,0. Tento zhoršený výsledok súvisí aj 

s tým, že niektorí žiaci v druhom polroku odišli zo školy. Napríklad 8. ročník – tvorili  2 žiaci. 

Jedna žiačka odišla v druhom polroku a tak koncoročnú previerku písal len jeden žiak, ktorého 

prospech v predmete slovenský jazyk a literatúra je veľmi slabý. Preto je rozdiel v priemeroch 

v tomto ročníku taký veľký. 

V porovnaní s priemerom v minulom školskom roku sú výsledky približne rovnaké (šk. rok 

2012/2013 – 2,88 I. polrok,  2,91 II. polrok). 

  

Vypracovala: Mgr. Viera Dudičová 

 

 

Matematika 

        V školskom roku 2013/2014 sa kontrolných prác  zúčastnilo 22  žiakov z ročníkov 5 – 9  ZŠ 

ŽSP a ZŠ NKS. 

Priemerná známka z vstupnej previerky  bola 3,90 stotín, priemerná známka z výstupnej 

previerky na konci školského roka je 3,30 stotín. Previerka bola písaná z celoročného učiva. 

V porovnaní s vstupnou previerkou nastalo zlepšenie o 0,60 stotín. Priemerná známka 

z matematiky  na vysvedčení v 1. polroku bola  3,18 stotín  na konci školského roka bola 

priemerná známka z matematiky 3,2 desatín, čo je rozdiel o -0,02 stotiny a predstavuje zhoršenie. 

Dvaja žiaci Štefan Ferenc žiak ôsmeho ročníka a Pavol Čonka žiak šiesteho ročníka nezvládli 

predpísané učivo podľa osnov. Žiak Štefan Ferenc sa zúčastní opravnej skúšky v mesiaci august 



2014. Pavol Čonka naďalej ostane žiakom šiesteho ročníka, keďže nezvládol  učivo aj z iných 

predmetov. 

       V školskom roku 2013/2014 Testovania T9-2014 z predmetu Matematika sa zúčastnili  žiaci 

deviateho ročníka našej školy: Brezinová Slávka, Lešková Katarína, Pítr Břetislav, Škopová 

Veronika a Štark Pavol. 

V predmete Matematika žiaci dosiahli nasledovné výsledky: 

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahli dve  žiačky Brezinová Slávka ( 70% ) a Lešková 

Katarína  ( 70% ), Štark Pavol dosiahol 45% úspešnosť. Najhoršie dopadli   Pítr Břetislav       s 

35%  a Škopová Veronika s 20%  úspešnosťou. 

V rámci školy žiaci dosiahli v priemere 48% úspešnosť. V rámci SR bola priemerná percentuálna 

úspešnosť 54,67% .  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru je  6,67%. 

       V školskom roku 2013/2014 sa žiaci deviateho ročníka mali možnosť zúčastniť projektu 

KOMPARO, kde si mali možnosť preveriť svoje vedomosti z predmetu matematika a tieto 

vedomosti porovnať so žiakmi všetkých zúčastnených škôl na Slovensku v tomto projekte. 

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahli žiaci Brezinová Slávka ( 60% ), Lešková Katarína  ( 

60% ) a Pítr Břetislav s 60%. Štark Pavol dosiahol 40% úspešnosť. Najslabšie dopadla  Škopová 

Veronika s 35%  úspešnosťou. 

V rámci školy žiaci dosiahli v priemere 51% úspešnosť. V rámci SR bola priemerná percentuálna 

úspešnosť 52,8% .  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru je  1,8%. 

V teste z MAT dosiahlo 49,0% zúčastnených škôl horší výsledok ako naša škola.  

      Ivan Jakubišin, Katarína Brezinová a Alica Leibiczerová sa v tomto školskom roku zúčastnili 

matematickej olympiády pre sluchovo postihnutých žiakov v Bratislave, kde Ivan Jakubišin 

získal vo svojej kategórií druhé miesto. 

      I napriek priemerným výsledkom, ktoré boli dosiahnuté v predmete matematika, aj v  tomto 

 školskom roku 2013/2014 sa žiaci piateho až  deviateho ročníka zapojili do matematickej súťaže 

seminár Taktik spolu so žiakmi z 318 škôl v rámci  Slovenskej republiky  a Českej republiky.  

Zapojenie sa do projektu KOMPARO a seminára TAKTIK hodnotím veľmi kladne. Je vidieť, že 

žiaci sa viac zaujímajú o predmet MAT, ak si môžu svoje vedomosti overiť a porovnať s inými 

žiakmi v rámci republiky i mimo nej. 

 

5. ročník: 2.S, 3.K  

Počet žiakov v ročníku – osem žiakov 

Previerku písali 8 žiaci 

 

Priemerná 

známka 

z vstupnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

z polročnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

na vysvedčení 

v 1. polroku 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

na vysvedčení 

v 2. polroku 

3,6 2,8 3,1 3,1 3,1 

 

 

6. ročník: 3.S, 3.K 

Počet žiakov v ročníku – traja žiaci. 

Previerku písali 3 žiaci. 

 

Priemerná 

známka 

z vstupnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

z polročnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

na vysvedčení 

v 1. polroku 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

na vysvedčení 

v 2. polroku 



3,0 3,0 3,0 4,0 3,3 

 

7. ročník: 3.S, 3.K 

Počet žiakov v ročníku – štyria žiaci. 

Previerku písali  4 žiaci. 

 

Priemerná 

známka 

z vstupnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

z polročnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

na vysvedčení 

v 1. polroku 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

na vysvedčení 

v 2. polroku 

4,5 3,3 3,5 3,5 3,5 

 

 

8. ročník: 4.S, 3.K 

Počet žiakov v ročníku – traja žiaci. 

Previerku písali 3 žiaci. 

 

Priemerná 

známka 

z vstupnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

z polročnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

na vysvedčení 

v 1. polroku 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

na vysvedčení 

v 2. polroku 

5,0 4,0 3,8 5,0 5,0 

 

 

9. ročník: 4.S. 

Počet žiakov v ročníku  – päť žiakov. 

Previerku písali 5 žiaci. 

 

Priemerná 

známka 

z vstupnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

z polročnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

na vysvedčení 

v 1. polroku 

Priemerná 

známka 

z výstupnej 

previerky 

Priemerná 

známka 

na vysvedčení 

v 2. polroku 

3,8 2,6 2,8 2,6 2,6 

 

 

Výsledkový list žiakov: Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  

 Testovanie 9 – 2014 

 

Matematika 

Meno a priezvisko 

Počet 

získaných bodov 

Percentuálna 

úspešnosť Percentil 

Brezinová Slávka 14 70% 63,9 

Lešková Katarína 14 70% 63,9 



Pítr Břetislav 7 35% 25,0 

Škopová Veronika 4 20% 8,8 

Štark Pavol 9 45% 36,3 

 

 

Výsledkový list školy: Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  

Testovanie 9 – 2014 

 

Základné údaje MAT 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 5 

Priemerný počet bodov školy: 9,6 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 48,00% 

Percentil školy: 32,32 

Priemerná známka žiakov školy: 2,80 

Priemerný počet bodov v rámci SR: 12,01 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR ( národný priemer ) 54,67% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: -6,67% 

 

KOMPARO  2013/2014 

Výsledkový list žiakov: - testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  

 

Matematika 

Meno a priezvisko 

Počet  

získaných bodov 

Percentuálna  

úspešnosť Percentil  

Brezinová Slávka 12 60% 57,7% 

Lešková Katarína  12 60% 57,7% 

Pítr Břetislav 12 60% 57,7% 

Štark Pavol 8 40% 28,3% 

Škopová Veronika  7 35% 21,6% 

 

 



KOMPARO  2013/2014 

Výsledkový list žiakov: - testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  

 

Základné údaje MAT 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 5 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy: 51,00% 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 52,8% 

Percento testovaných tried, ktoré v teste z MAT dosiahli horší výsledok  47,3% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: -1,8% 

 

 

Vypracovala:   Mgr. Eva Štirbanová 

 

 

 

Vyhodnotenie výsledkov testovania žiakov 9. ročníka SŠJVI 

 
V školskom roku 2013/2014 Testovania 9-2013 sa zúčastnili 5 žiaci našej školy: Brezinová 

Slávka, Lešková Katarína, Pítr Břetislav, Škopová Veronika a Štark Pavol  z predmetu 

matematika a slovenský jazyk a literatúra. 

 

V predmete matematika žiaci dosiahli nasledovné výsledky: 

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahli dve  žiačky Brezinová Slávka ( 70% ) a Lešková 

Katarína  ( 70% ), Štark Pavol dosiahol 45% úspešnosť. Najhoršie dopadli  Pítr Břetislav        s 

35%  a Škopová Veronika s 20%  úspešnosťou. 

V rámci školy žiaci dosiahli v priemere 48% úspešnosť. V rámci SR bola priemerná 

percentuálna úspešnosť 54,67% .  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru je  -6,67%.  

V školskom roku 2012/2013 sa testovania deviatakov zúčastnili 4 žiaci, ktorí dosiahli priemernú 

percentuálnu úspešnosť školy 25% , čo predstavovalo v rámci SR 60,07%. Rozdiel úspešnosti 

školy oproti národnému priemeru bol -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%. 

 

Ak porovnáme tieto dva výsledky so školským rokom 2013/2014 vidíme, že za posledné tri roky 

výsledky stúpajú. 

 

V predmete slovenský jazyk a literatúra žiaci dosiahli nasledovné výsledky: 

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahli  žiačky Brezinová Slávka ( 96% ) a Lešková Katarína 

( 92% ). Pítr Břetislav dosiahol 68% úspešnosť, Štark Pavol dosiahol 48% úspešnosť. Najhoršie 

dopadla Škopová Veronika s 36% úspešnosťou. 

 



V rámci školy žiaci dosiahli v priemere 68% úspešnosť. V rámci SR bola priemerná 

percentuálna úspešnosť 62%.  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 

je 6,00%.   

 

V školskom roku 2012/2013 sa testovania deviatakov zúčastnili 5 žiaci, ktorí dosiahli priemernú 

percentuálnu úspešnosť školy 44,80% , čo predstavovalo v rámci SR 67,51%. Rozdiel 

úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol -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%. 

 

      Ak porovnáme predchádzajúce dva roky s týmto školským rokom 2013/2014 zistíme, že 

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

zlepšili. Žiaci mali ambície ísť na stredné školy, trieda bola bezproblémová, a neposlednom rade 

k tomu prispel aj fakt, že trieda bola homogénna. Celkovo výsledky T-9 2013/2014 sú 

uspokojivé. 

       Je však potrebné pripomenúť, že k slabým výsledkom predošlých dvoch rokov prispelo aj to, 

že predstavovali reformné ročníky, žiaci sa učili zo starých učebníc a podľa starých učebných 

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

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

doučovania z matematiky, čo určite mnohým pomohlo. Treba  vyzdvihnúť žiačky, ktoré 

zodpovedne pristupovali k príprave na vyučovanie, a to je Lešková Katarína ( z MAT 70%, 

z SJL 92%) a Brezinová Slávka ( z MAT 70%, z SJL 96% ). 

Najhoršie dopadla žiačka, ktorá neprejavovala veľký záujem o štúdium, a to Škopová Veronika. 

 

 

Výsledkový list žiakov: Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 

Testovanie 9 – 2014 

 Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

Meno a priezvisko Body Úspešnosť Percentil Body Úspešnosť Percentil 

Slávka Brezinová 14 70% 63,9 24 96% 96,3 

Katarína Lešková 14 70% 63,9 23 92% 92,5 

Břetislav Pítr 7 35% 25,0 17 68% 55,2 

Veronika Škopová 4 20% 8,8 9 36% 9,6 

Štark Pavol 9 45% 36,3 12 48% 22,9 

 

 

 

 

 

 



Výsledkový list školy: Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 

Testovanie 9 – 2014 

Základné údaje MAT SJL 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 5 5  

Priemerný počet bodov školy: 9,60 17,00 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 48,00% 68,00% 

Percentil školy: 32,32 80,11 

Priemerná známka žiakov školy: 2,80 2,80 

Priemerný počet bodov v rámci SR: 10,93 15,49 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR ( národný priemer ) 54,67% 62,00% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: -6,67% 6,00% 

 

 

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 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Štirbanová 

 

Hodnotiaca správa o kontrole individuálnych výchovno-vzdelávacích 

programov a individuálnych vzdelávacích plánov 
 

V školskom roku 2013/2014 bolo v Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej 42 žiakov 

s individuálnym výchovno-vzdelávacím programom (ďalej len IVVP), z toho 5 žiakov pribudlo 

v druhom polroku a jeden žiak prestúpil do inej školy a jeden sa vzdeláva v zahraničí.  Za údaje 

zapísané v IVVP je zodpovedný triedny učiteľ, ktorý IVVP vypracoval.  

Individuálne vzdelávacie plány (ďalej len IVP) boli vypracované pre 40 žiakov v jednom alebo 

viacerých predmetoch. U žiakov vo variante C boli IVP vypracované vo všetkých predmetoch. 

Na vypracovaní IVP sa podieľalo 20 učiteľov. Za vypracovanie IVP, jeho obsah a uloženie 

cieľov je zodpovedný učiteľ, ktorý daný predmet vyučuje. IVP vypracované  štvrťročne  boli 

kontrolované  a podpísané každý štvrťrok vedúcimi MZ/PK a zároveň bolo kontrolované 

vyhodnotenie predchádzajúceho štvrťroka. Vyhodnotenie ročne vypracovaných  IVP bolo 

kontrolované dňa 30.6.2014.  

IVP v ŠZŠ: 

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

uč. Zoričáková: Pechová M., R. Čonka 

uč. Husková: Kováč P. 

uč. Kamenická: Hamburgová O., Szewczyk O., Žiga D., Polhoš R., Hamburbadžo M. 

uč. Buštová: Mirga G., Ogurčák R., Poláková K., Kočková V., Kroščen J. 

uč. Valentová: Kováč R. 

uč. Jozefčáková: Kováč I. 

IVP v ZŠŽA: 

uč. Tatarková: Dolanský R., Sasák D., Gábor J., Holotňák D., Kočiš J., Kohler D. 

IVP v ZŠ TP: 

uč. Kovalčíková: Bendik K., Poláková J., Hudáková M., Zajacová V., Jeseňáková E., 

Matušková D., Žigová N. 

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

IVP v ZŠ NKS: 

uč. Dudičová: Polomčák M. 

uč. Kramarčíková: Mikluščáková D. 

IVP v PŠ: 

uč. Zombeková: Koky O., Maliňák R., Drozdová Z. 

Ďalší učitelia, ktorí vypracovali pre žiakov IVP v jednom predmete: 

PaedDr. Jozefčák, PaedDr. Dvoráková, Mgr. Antalová, Mgr. Fecková, Mgr. Vandrová, Mgr. 

Štirbanová, Mgr. Kovalčík. 

 

                         

 Vypracovala:  Mgr. Michaela Zombeková 

 

 

 

 



 

 

Hodnotiaca správa z prípravy na ZUČ a  

účasti na Festivale ZUČ SP v Bratislave 

 
     V dňoch  1. - 4. mája 2014 sa žiačky školy Katarína Lešková, Anna Mária Ferencová, Alica 

Alžbeta Leibiczerová, Patrícia Kniznerová a Kristína Mirgová pod vedením učiteľky Viery 

Dudičovej  zúčastznili 22. ročníka Festivalu záujmovo  umeleckej činnosti sluchovo 

postihnutých detí a mládeže a 21. ročníka benefičného koncertu pod záštitou Ing. Silvie 

Gašparovičovej „Počuť srdcom“ v Divadle Aréna v Bratislave. 

    Žiačky súťažili v dvoch kategóriách- v kategórii ľudových tancov, kde získali Čestné uznanie 

poroty (boli  jediné v tejto kategórii, preto sa neudeľovali umiestnenia) a v kategórii scénických 

tancov, kde  s vystúpením „4 ročné obdobia“ získali prvé miesto. 

S ľudovým tancom „Vareškový tanec“ žiačky vystúpili na benefičnom koncerte spolu 

s mnohými umeleckými osobnosťami nášho kultúrneho života. 

                                                                  

Vypracovala: Mgr. Viera Dudičová 

 

50. ročník Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov 
 

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

od 4.-8.6.2014 v Bratislave. 

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

disciplínach a kolektívnych športoch  basketbale, futsale. 

 Našu školu reprezentovali žiaci: Katarína Lešková, Veronika Škopová, Slávka Brezinová, 

Silvia Gažíková, Patrícia Kniznerová, Alžbeta Leibiczerová, 

Štefan Ferenc, Tomáš Chudík, Pavol Štark, Lukáš Piroch, Ivan Jakubišin, Bretislav Pítr, Patrik 

Čonka. 

Medialové umiestnenia dosiahli: 

Brezinová Slávka skončila na 3. mieste  v skoku do diaľky 

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

obsadila 3. miesto. 

Štafeta chlapcov v behu 4 x 60. metrov v zložení Chudík, Ferenc,Čonka , Pítr, obsadila 

2.miesto.. 

V kolektívnych športoch dievčatá  skončili na 3. mieste v basketbale a chlapci vo futsale skončili 

na 4. mieste. 

V celkovom poradí škôl sme na 50. ročníku CŠH SPŽ v Bratislave obsadili konečne 4. miesto. 

 

 

Vypracoval: 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 2013/2014 

 
 

      Prevencia v školskom roku 2013/2014 bola rozdelená na prevenciu primárnu a sekundárnu. 

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

Plnené úlohy :  

      V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zamestnanci zabezpečovali aktívnu ochranu žiakov 

pred socialno patologickými javmi. Monitorovali zmeny v správaní, dôsledne sledovali 

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

Bezodkladne sa riešili prípady podozrenia na záškoláctvo v spolupráci triedny učiteľ, rodič, 

príslušný sociálny odbor, prípadne polícia. V priebehu tohto školského roka sa vyskytlo niekoľko 

prípadov krádeží či už peňazí alebo oblečenia a tie boli hneď riešené so samotnými deťmi, ich 

rodičmi, triednymi učiteľmi, vedením školy a aj s príslušníkmi mestskej a štátnej polície. 

Vykonávali sa časté pohovory s rodičmi detí a bola zorganizovaná beseda s príslušníkmi 

mestskej polície. Koordinátorka PPZaISPJ formou prezentácie oboznámila žiakov so 

škodlivosťou fajčenia, s chorobami z neho vyplývajúce a ťažkým a nie vždy úspešným liečením 

týchto chorôb. Prípadné nezhody medzi žiakmi učitelia alebo vychovávatelia  riešili priamo na 

mieste okamžitým dohovorom. 

      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.  

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

bicyklovali sa, kolobežkovali na školskom dvore, 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 2013/2014 splnili. 

 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Matalíková, koordinátorka primárnej prevencie 

 

 

Hodnotiaca správa práce výchovného poradcu v školskom roku 2013/2014    

 

Výchovný poradca pracoval podľa plánu práce pre školský rok 2013/2014. Pre kvalitné 

vykonávanie poradenstva bola aktualizovaná 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 na chodbe školy. Individuálne aj skupinovo pracovala so žiakmi, ktorí 

v školskom  roku 2013/2014 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 Majstra Pavla v Levoči. V júni bol vypracovaný 

zoznam žiakov končiacich školskú dochádzku v školskom roku 2014/2015.  

 

 

 
Tabuľka rozmiestnenia žiakov, ktorí v šk. roku 2013/2014 končili povinnú školskú dochádzku 

zložka školy č.  meno žiaka 

umiestnenie 

škola odbor 

ZŠŽSP 1 Brezinová Slávka SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok kozmetik 

  2 Lešková Katarína SOŠ SP, Koceľova 26, Bratislava 

propagačná 

grafika 

  3 Pítr Břetislav SOŠ managmentu a práva, Macharova 1376, Kolín sociálna práca 

  4 Štark Pavol SŠ P. Sabadoša internátna, Duklianska2, Prešov 

grafik digitálnych 

médií 

 5 Škopová Veronika SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča cukrár 

ZŠŽTP 1 Bendík Krištof PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

 2 Hudáková Michaela PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

 3 Jeseňáková Eliška PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

 4 Zajacová Veronika PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

ZŠZAUT 1 Dolanský Radim PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

ZŠŽNKS 1 Čonka Patrik mimo Slovenska –––––––––––– 

ŠZŠ 1 Gažíková Silvia PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

  2 Hamburgová Oľga do pracovného pomeru –––––––––––– 

  3 Polák Marián do pracovného pomeru –––––––––––– 

  4 Šimoničová Simona mimo Slovenska –––––––––––– 

  5 Plachetková Daniela mimo Slovenska –––––––––––– 

    

 

Vypracovala: Mgr. Jana Antalová, výchovný poradca  

 
 

 

 

      

Hodnotiaca správa o činnosti školskej knižnice  

v školskom  roku 2013/2014 

 
 

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  2107 

titulov v celkovej hodnote 5674 eur. Počas celého  roka pribúdali nové tituly z detskej aj 

odbornej  literatúry v celkovej hodnote 370 eur. 

Aj tento rok sme si v našej škole pripomenuli  Medzinárodný deň knižníc projektovým 

vyučovaním pod názvom ,,Kniha brána k múdrosti“. Naša aula sa v tento deň zmenila na 

knižnicu v ktorej si žiaci mohli pozrieť aj prečítať veľa zaujímavého. Zábavné a súťaživé aktivity 

prispeli k vytvoreniu dobrého vzťahu ku knihám a k poznávaniu nového. A o tom,  že rozprávky 

ukrývajú veľa múdrosti sa dozvedeli aj naši najmladší žiaci. 



V mesiaci knihy sme navštívili mestskú knižnicu, ktorú si žiaci prezreli a dozvedeli sa, že 

kniha sprevádza ľudí počas celého života a ukrýva veľa pekného, poučného a zaujímavého. 

Mnohé knihy z našej knižnice mali svoje nezastupiteľné miesto aj v policiach našich tried 

a školských klubov, kde slúžili ako dobrá učebná pomôcka, alebo príležitosť dobre využiť voľný 

čas. 

Cieľom našej knižnice bude aj naďalej starať sa o knižný fond, zabezpečovať jeho 

titulovú pestrosť, hľadať  nové cesty a spôsoby ako získavať nových čitateľov. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Larisa Jozefčáková, vedúca školskej knižnice 

                                                                                                       

 

 

Hodnotiaca správa výchovno-vzdelávacej činnosti v  Školskom internáte  

v školskom roku 2013/2014 
 

 

Školský internát v školskom roku 2013/2014 tvorilo 6 oddelení s celkovým počtom detí 45, 

pričom aktuálny počet sa v priebehu šk. roku menil ( odhlasovanie a prihlasovanie, resp. 

prijímanie nových detí) 

 

I. oddelenie    1.SI - 8 detí        Vašková Mária 

II. oddelenie  2.SI - 6 detí  Ferencová Marta 

III. oddelenie 3.SI - 8 detí Holló Marcel 

IV oddelenie  4.SI - 7 detí Hlavatý Peter 

V. oddelenie   5.SI - 3 deti Šoltésová Marianna 

VI. oddelenie  6.SI - 8 detí Matalíková Zuzana 

 

 

 Školský internát a Školský klub detí zabezpečoval počas školského roku výchovu 

a vzdelávanie detí s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia. Vo výchovno–

vzdelávacej práci vychovávatelia vychádzali z Pedagogicko–organizačných pokynov MŠ SR na 

šk. rok 2013/2014 a  pracovali podľa Školských vzdelávacích programov. Hlavnou činnosťou 

bola  vzdelávacia činnosť, nenáročná záujmová činnosť zameraná na uspokojovanie záujmov detí 

v čase mimo vyučovania a oddychovo- relaxačná činnosť. Deťom so špeciálnymi vzdelávacími 

potrebami pri ich začleňovaní do voľno časových aktivít, podľa druhu, stupňa a charakteru ich 

znevýhodnenia, bola denne venovaná  zvláštna pozornosť, tak aby bola zohľadnená ich aktuálne 

dispozícia. 

Týždenný plán práce bol preto často  otvorený materiál, ktorý umožňoval individuálny špeciálno-

pedagogický prístup ku každému dieťaťu. Výchovno – vzdelávacia činnosť bola realizovaná 

prostredníctvom: 

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

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

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

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

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

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

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



pripravovali  na športové hry, v zime mali k dispozícii bežecké lyže, v lete bicykle, 

kolobežky, trojkolky a odrážadlá. Vďaka športu si utužovali zdravie, zlepšovali 

telesnú kondíciu a zároveň  sa aj zregenerovali po psychickej stránke.  

c) Záujmových činností.. Záujmové činnosti mali veľmi dôležité miesto vo výchovno-

vzdelávacej činnosti detí, pretože prostredníctvom nich  mohli deti uspokojovať 

svoje záujmy a špecifické potreby,  nadobúdali nové vedomosti, skúsenosti 

a zručnosti: komunikačné, zmyslové vnímanie, efektívny spôsob učenia, naučili sa 

zvládať jednoduché problémy a konflikty formou modelových situácií. 

d) Spoločensko–prospešných činností. Tieto činnosti viedli deti 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 ( úprava 

priestorov auly pri rôznych príležitostiach v pribehu šk. roka, úprava jedálne pri 

rôznych podujatiach, úprava školského dvora na chystané aktivity,...)mali možnosť 

získať pozitívny vzťah k estetickej úprave okolia či osvojiť si vedomostí 

a zručnosti pri ochrane životného prostredia, a pod. 

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

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

samostatnosti (hygienické návyky, návyky starostlivosti o poriadok a jeho 

udržiavanie,  slušné správanie sa,  správanie  v školskej jedálni, v dopravnom 

prostriedku a pod.). 

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

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

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

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

vzdelávacej činnosti bola pre žiakov zaujímavejšia, ako bežná príprava na 

vyučovanie najmä preto, že v ŠI maju k dispozícii moderné IKT – tablety, 

interaktívnu tabuľu, internet,... 

 

Mimoškolské aktivity: 

-Noc čítania Biblie 

-príprava školského karnevalu 

-tvorivé dielne na tému Veľká noc 2014 

-beseda s príslušníkmi Mestskej polície 

-práca detí a pedagógov  na školskom časopise SEDMOKRÁSKA 

- príprava na slávnostne ukončenie školského roka 2013/2014  

Záujmové útvary : 

Floorbalový krúžok : M. Holló - 7 detí 

Basketbalový krúžok : M.Vašková  - 8 detí 

Športový krúžok: P. Hlavatý – 6 detí 

Výtvarný krúžok : M. Šoltésová– 3 deti 

Stolno-tenisový krúžok: Marta Ferencová – 6 detí 

 

 

Vypracovala: Ing. Jana Maciaková, ZRŠ pre výchovnú a mimoškolskú činnosť 

 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa výchovno-vzdelávacej činnosti v  Školskom klube detí  

v školskom roku 2013/2014 
 

 

 V školskom roku 2013/2014 bolo v Školskom klube detí (ŠK) zapísaných celkom 30 detí, 

ktoré pracovali v troch výchovných skupinách: 1.SK, 2.SK a 3.SK. 

Vek detí v heterogénnych skupinách ( ročník a zdravotné postihnutie)  bol od 6 do 13 rokov, 

pričom počet žiakov aktuálne navštevujúcich ŠK  sa v priebehu roka menil (z dôvodu  

odhlasovania resp.  prihlasovania).  

Výchovno–vzdelávacia činnosť v ŠK bola zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase 

mimo vyučovania s prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru,  

avšak prioritné zameranie ŠK, na základe žiadosti rodičov a v súlade so ŠkVP, bolo  v šk. roku 

2013/2014 určené  na  prípravu na vyučovanie - vypracovávanie domácich úloh.  

Vzdelávacia oblasť bola determinovaná zadaním domácich úloh a  zaberala najväčšiu časť času, 

určeného na pobyt v školskom klube, čo bolo dané  variáciou ročníkov a druhov a stupňov 

zdravotného  postihnutia detí.  Efektívna práca  vyžadovala individuálny prístup ku každému 

dieťaťu pri súčasnom skupinovom zamestnaní ostatných detí, ktoré už domáce úlohy mali 

vypracované. V tomto procese sme sa v školskom roku  2013/2014 mohli  opierať o prácu 

dobrovoľníkov – študentov  KU v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, ktorí pracovali 

v našej škole počas celého šk. roku. 

Do popoludňajšej činnosti ŠK bola denne  zahrnutá aj záujmová aktivita ,  ktorá bola  

organizovaná podľa týždenného rozvrhu a plánovaná tak, aby v priebehu týždňa každé dieťa 

našlo oblasť a možnosť svojej sebarealizácie. Denne boli zvažované a zohľadňované špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby zaradených  detí, ich  schopnosti, možnosti a dispozície..   

Týždenný plán práce  v ŠK  nie je nemenný, naopak aktualizuje,  upresňuje a dopĺňa sa podľa 

aktuálneho zdravotného stavu zaradených detí. 

 

 

. 

Vypracovala: Ing. Jana Maciaková, ZRŠ pre výchovnú a mimoškolskú činnosť 

 

 

Vyhodnotenie individuálnej logopedickej intervencie (ILI) a individuálnej 

logopedickej starostlivosti (INL) v školskom roku 2013/2014 

                                          

 

Logopedická terapia bola v tomto školskom roku vykonávaná ako individuálna logopedická 

intervencia ( ILI )  vo všetkých ročníkoch  základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, 

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

základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím a špeciálnej materskej školy.  V desiatom 

ročníku základnej školy pre telesne postihnutých žiakov, ktorý bol jediným nereformným 

ročníkom v tomto školskom roku sa logopedická terapia žiakom uskutočňovala ako individuálna 

logopedická starostlivosť (INL). 

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

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

špeciálnej základnej školy, v triedach 1.V – 5. V  špeciálnej základnej školy  pre viacnásobne 



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

 1. K -   3. K  triede základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

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

Mária Vašková v 1. a 2. S 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 triede 1.K vykonávala  ILI  PaedDr. Lucia Kramarčíková tri hodiny týždenne a Mgr. Mária 

Vašková dve hodiny týždenne, v triedach 2. K  a 3. K  Mgr. Marián Kovalčík v rozsahu päť 

hodín týždenne v každej triede. Táto ILI  v triedach 1. K 2. K a 3. K  bola 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, 

žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a tiež logopedickej diagnostike. 

Zo špeciálnej materskej školy  bola ILI poskytovaná sedemnástim deťom. Boli to predovšetkým 

deti v predškolskom veku, z mladších sa ILI zúčastňovali deti so sluchovým postihnutím a deti 

s výrazným oneskorením rozvoja reči. Frekvencia účasti detí zo špeciálnej materskej školy bola 

výrazne ovplyvnená dochádzkou týchto detí. 

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

tým žiakom ktorí túto intervenciu  potrebovali. Bolo to 17 žiakov z celkového počtu  23 žiakov.  

Z tried 1. V - 5. V,  1.S – 4.S, 1. K – 3.K  a 2.T sa ILI zúčastňovali všetci žiaci. 

Z 1. T triedy sa ILI zúčastňoval jeden žiak, Tadeáš Wagner. 

V triedach  1. K  - 3.K  bola ILI  poskytovaná všetkým žiakom v rozsahu 5 vyučovacích hodín 

týždenne začlenených do rozvrhu hodín a ďalšia jedna vyučovacia hodiny týždenne mimo 

rozvrhu hodín.  

  V úvodných hodinách bola žiakom urobená a zaznamenaná logopedická diagnostika resp. 

rediagnostika a stručne načrtnutá logopedická terapia, podľa ktorej sa potom uskutočňovala 

logopedická intervencia u jednotlivých žiakov.  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 / 

V triedach 1.V, 2.V a 2.T sa vzdelávalo niekoľko žiakov, ktorí nekomunikujú orálnou rečou. 

Týmto žiakom bola v rámci ILI poskytovaná predovšetkým orofaciálna stimulácia, dychové 

a hlasové cvičenia, cvičenia oromotoriky, daktyl a posunky. Z rečových porúch sa u žiakov 

najviac vyskytovala dyslália, dysgramatizmus, dysprozódia, nedostatočne rozvinutá slovná 

zásoba, narušená vetná tvorba,  narušený fonematický sluch, v menšej miere porucha hláskovej 

nalýzy a syntézy, narušená sluchová diskriminácia, zajakavosť. U detí v špeciálnej materskej 

škole bol častý oneskorený vývoj reči, minimálne ovládanie spisovného jazyka, znížená verbálna 

a vizuálna pamäť a oslabené auditívne a vizuálne vnímanie. 

U sluchovo postihnutých žiakov boli najväčšie úspechy dosiahnuté v odstraňovaní dyslálie, 

rozvoja slovnej zásoby a vetnej tvorby, u mentálne postihnutých žiakov to bol hlavne rozvoj 

slovnej zásoby, u viacnásobne postihnutých žiakov to boli len minimálne pokroky v rozvoji 

rečových schopností. 

Okrem odstraňovania rečových porúch bola náplňou ILI najmä sluchová výchova predovšetkým 

pre žiakov so sluchovým postihnutím. Na sluchovú výchovu bol doplnený inventár pomôcok. 



Boli to CD nosiče na poznávanie a identifikáciu rôznych zvukov – zvuky zvierat, zvuky prírody, 

každodenné zvuky. Na rozvoj slovnej zásoby, fonematického sluchu ale aj na rozvoj čitateľských 

schopností u dyslektikov sme v tomto školskom roku uviedli do praxe aj počítačový program 

FONO 2. Na rozvoj slovnej zásoby sme doplnili inventár pomôcok o rôzny obrazový materiál, 

pomocou ktorého sa žiaci učia rozvoju nielen samotnej slovnej zásoby, ale aj vyjadrenie dejovej 

postupnosti či vzájomnej postupnosti jednotlivých pojmov.                  

 

 

Vypracoval:  Mgr.Dušan Verbovský                  

                                           

Hodnotiaca správa o zdravotníckej starostlivosti  

v  školskom roku 2013/2014 
 

                                                                                                  

V školskom roku 2013/2014 sa podľa potreby  realizovali psychologické a psychiatrické 

vyšetrenia  žiakov. 

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

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

aparáty, realizuje foniatrické poradenstvo a pohovory.  

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

Počas celého školského roka 24 žiakov jeden krát v týždni, v stredu absolvovalo masáže 

s masermi zo strednej zdravotníckej školy.   

V popoludňajších hodinách sa internátni žiaci zúčastňovali na prednáškach prvej pomoci 

spojených s exkurziami v odborných učebniach na strednej zdravotníckej škole.  

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

lekármi našich žiakov.  

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

nemali žiadny školský úraz. 

V každej triede  sme počas školského roka vykonali kontrolu pedikulózy u všetkých žiakov.  

Pravidelne sa kontrolovali a dopĺňali lekárničky a brašne prvej pomoci. Kontrola sa vykonávala 

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

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

zaplombovali.  

V budúcom školskom roku plánujem tieto činnosti vykonávať aj naďalej. 

 

Vypracovala:  Mgr Zuzana Polláková 

 

 

Hodnotiaca správa 

o zabezpečovaní triednej dokumentácie, školských tlačív a vysvedčení 

v školskom roku 2013/2014  
Triednu dokumentáciu, školské tlačivá a vysvedčenia objednávame na základe písomnej 

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

Pre školský rok 2013/2014 bola objednávka z našej školy zaslaná v januári 2013. 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.  

V našom školskom zariadení  je ťažké s takýmto časovým predstihom odhadnúť presnú 

potrebu triednej dokumentácie, nakoľko máme viacero zložiek školy, žiaci sa vzdelávajú vo 



viacerých variantoch a taktiež nastáva v novom školskom roku preradzovanie žiakov do iných 

zložiek resp. iných variantov. Preto triednu dokumentáciu doobjednávame aj v priebehu 

školského roka.  

V súčasnosti pre potreby školy objednávame  9   typov triednych kníh,  6 typov triednych 

výkazov a 3 typy klasifikačných záznamov. Pre školský rok 2013/2014 bolo dodaných 63 

triednych kníh, 33 triednych výkazov a 14 klasifikačných záznamov.  Vysvedčenia sa tlačia na 

bianco list s vodotlačou a štátnym znakom. Na školský rok 2013/2014 bolo objednaných 200 ks. 

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

tlačivá boli pre školský rok 2013/2014 dodané v dostatočnom množstve.  

 

 

Vypracovali: Mgr. Tomalová Jana , Mgr. Dudičová Viera 

                                                                             

Hodnotiaca správa o činnosti Centra špeciálno-pedagogického poradenstva 

v školskom roku 2013/2014 

 

 
Od 15.9.2013 do 31.08.2014 poskytlo CŠPP služby klientom so zdravotným znevýhodnením.  

V CŠPP pracovali na čiastočné úväzky 4 špeciálni pedagógovia, 2 logopédi, 1 psychológ, 1 

foniater, 1 zdravotnícky zamestnanec.  

CŠPP poskytovalo komplexnú špeciálno-pedagogickú a psychologickú starostlivosť deťom a 

žiakom Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej, špeciálnym školám a tiež deťom a žiakom 

integrovaným v školách bežného typu.  

Od 15.9.2013 do 31.8.2014  poskytol foniater CŠPP poradenské služby 35 klientom a 

kompenzačnú starostlivosť 27 klientom.  

Zdravotnícky pracovník v školskom roku 2013/2014 poskytol 177 klientom rehabilitáciu, ktorá 

zahŕňa i údržbu a servis načúvacích aparátov. Z toho 27 klientov malo nad pätnásť rokov.  

Poradenstvo poskytol 105 klientom z toho 19 ich malo nad pätnásť rokov. 24 klientov 

absolvovalo diagnostiku, ktorá zahŕňa orientačné sluchové vyšetrenie, z toho 6 klientov malo nad 

pätnásť rokov.  

Vybraní klienti centra, bolo ich 24, absolvovali masážny a rehabilitačný program so študentmi 

SZŠ v Levoči.  
Psychológ CŠPP vykonal 74 diagnostík a  intervencií - individuálnych a 1 skupinovú aktivitu.  

V rámci špeciálno-pedagogickej činnosti boli poskytnuté logopedické  diagnostíky. 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 2013/2014 bolo realizovaných 11 

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 psychológom 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.  

 

Vypracovala: Mgr. Veronika Kamenická 



Hodnotiaca správa  

Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna  

 školský rok 2013/2014 

 
 

Trieda: 1. MS                                                          Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Holotňáková 

Trieda: 2. MS                                                          Triedny učiteľ:    Mgr.  Ľubomíra Duláková 

Trieda: 3. MS                                                          Triedny učiteľ:    Mgr.  Marcela Kuľová 

Trieda: 4. MS                                                          Triedny učiteľ:    Mgr.  Monika Popadičová 

Učiteľ: Anna Petreková 

Pedagogický asistent : Bc. Miloš Jozefčák 

 

Údaje o počte detí : 

1. MS  – 10 detí 

2. MS  – 9 detí 

3. MS  – 11detí 

4.  MS – 6 detí 

V našej ŠMŠ pracujeme podľa ISCED-0, ŠVP a uplatňujeme prvky integrovaného vyučovania. 

V jednom zariadení máme štyri triedy. Je zapísaných 36 detí, vo veku od 2,5 do 7 rokov. Počas 

školského roka 5 detí prerušilo  dochádzku do ŠMŠ kvôli pobytu v zahraničí a finančným 

problémom, celkovo je dochádzka detí do ŠMŠ dobrá. Všetky učiteľky  a asistent sú 

kvalifikovaní a oprávnení robiť požadovanú prácu. Priestory v našej ŠMŠ sú účelovo a primerane 

využité k existencii a k práci s deťmi. Spĺňajú všetky hygienické a výchovno-vzdelávacie kritéria 

pre úspešný chod  ŠMŠ. Po materiálnej stránke sme vybavení natoľko, nakoľko nám stačia 

finančné prostriedky a čo nám môže poskytnúť zriaďovateľ. V tomto roku nám do vybavenia 

pribudla  dotyková obrazovka. Priebežne sa dokupujú hračky, didaktické pomôcky, metodická, 

odborná literatúra, taktiež detská literatúra. 

  

Po celý školský rok : 

- sme študovali odbornú literatúru  

- odoberali sme pedagogickú tlač 

- zhotovovali sme učebné pomôcky 

- sledovali sme a vyhodnocovali školskú dochádzku detí a vykonávali príslušné opatrenia – 

návšteva rodín 

- pri výchove a vzdelávaní detí sme spolupracovali s rodičmi, vychovávateľmi a ostatnými 

odborníkmi 

- estetická úprava triedy bola vykonávaná a viedli sme detí k zachovávaniu poriadku 

v triede a mimo nej 

- potláčanie prejavov agresivity, netolerancie 

- viedli sme deti k ohľaduplnosti, spolupatričnosti a tolerancii 

- navštevovali sme aktuálne výstavy v meste 

- zabezpečili sme školské pomôcky pre všetky deti počas celého roka 

- deklarácia práv dieťaťa bola zachovaná 

- neustále sme rozvíjali u detí grafomotorické, komunikačné zručnosti a osobnostné 

kompetencie 

- posilňovali sme sebavedomie a sebahodnotenie 

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

prax a exkurzie počas celého školského roka 

- zapojili sme sa do projektu „JEŽKO SEPARKO“ a v projektoch“ ZELENÁ ŠKOLA“ a 

„VESELÉ ZÚBKY“ naďalej pokračujeme 



- absolvovali sme aktualizačné vzdelávania pre MŠ 

- akcie sa plnili podľa plánu a korešpondovali s výchovno-vzdelávacím plánmi 

- výchovno-vzdelávaciu prácu sme obohacovali zážitkovým vyučovaním 

- deti získavali komunikačné zručnosti, rozvíjali si jemnú motoriku, získali zručnosti práce 

s rôznymi materiálmi, získali všeobecný rozhľad z rôznych oblastí napr. veda a technika, 

kultúra – divadlo, hudba, literatúra, príroda, vesmír, športová oblasť, človek a zdravie, 

akcie zábavného charakteru a ďalšie. 

- deti a rodičia oceňovali túto formu programu ŠMS a kladne ju hodnotia 

rôznymi aktivitami a činnosťami učiteľky plánovali a organizovali deťom kvalitu,   

cieľavedomosť výchovného pôsobenia, posilnenie zážitku, aj napriek sťaženej organizácii 

práce  

 

Trieda: 1.MS 

      Úroveň rozvoja osobnosti dieťaťa hodnotíme v súčinnosti s obsahom a cieľmi Štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Uplatňoval sa tvorivo 

humanistický štýl výchovy, zameraný na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, rešpektujúc 

jeho osobitosti. Pri evalvácií edukačnej činnosti, ktorá zahŕňa úroveň kognitívneho, 

perceptuálno-motorického a sociálno-emocionálneho rozvoja detí sme využívali metódu 

objektívneho posudzovania s ohľadom na vekové osobitosti detí a ich zdravotné 

znevýhodnenie.  

Oblasť kognitívneho rozvoja hodnotíme tak, že deti sú schopné v rámci svojich možností 

a schopností využiť svoje vedomosti a poznatky o sebe, rodine, poznajú svojich najbližších 

členov rodiny, ich mená (mama, otec, prípadne súrodenci), vedia pomenovať mesto, 

v ktorom žijú. Úroveň vedomostí a zručností v oblasti poznávacích a mimo poznávacích 

funkcií zodpovedá veku detí, prihliada sa na druh, stupeň zdravotného znevýhodnenia. 

Využívanie nových inovačných metód na dosiahnutie cieľa vo vzdelávaní umožnilo deťom 

byť samostatnejšími, kreatívnejšími. Deti obľubovali maľované čítanie, dopĺňali slová 

namiesto obrázkov. Veľmi radi počúvali krátke literárne útvary, ktoré neskôr dramatizovali. 

Kultivovanosť rečového prejavu je do značnej miery ovplyvnená rodinným prostredím, kde 

sa prevažne komunikuje v rómskom jazyku. Naďalej však pretrvávajú problémy detí 

s nesprávnou výslovnosťou. Nízka úroveň verbálnej komunikácie  u niektorých detí je často 

dôsledkom menej podnetného rodinného prostredia a nepravidelnej dochádzky dieťaťa do 

ŠMŠ. U niektorých detí sa prejavili  slabšie výsledky pri samostatnom riešení problémov, 

slabá fantázia, tvorivosť. Problém s koncentráciou - nepozornosť, nesústredenosť pri 

zadávaní úloh, pri aplikovaní teoretických poznatkov do praxe.  

V oblasti sociálno – emocionálneho rozvoja na formovanie prosociálneho správania boli 

využívané v prevažnej miere hry, ktoré sú jednou z najvhodnejších foriem, lebo okrem 

zážitkovosti poskytujú také zložky, ako tvorivosť, osobnú iniciatívu, kooperáciu a citovú 

reflexiu.  V hrách sme deti viedli k rešpektovaniu základných ľudský hodnôt a zároveň sme 

vytvárali hodnotový systém u detí. Posilňovali sme im citovú stabilitu a utvárali psychickú 

odolnosť voči stresu, uplatňovali sme adaptačný program pre novoprijaté deti, vytvárali sme 

priaznivú sociálno – emocionálnu klímu v kolektíve 

Viedli sme deti k tomu aby vedeli komunikovať prijateľným spôsobom a pri riešení 

konfliktov vyjadriť svoje pocity, ale aj emócie pričom počúvať rovesníkov ale aj dospelých 

naučili sa obhajovať nenásilne stanovisko pri riešení konfliktov, vedia uplatňovať 

a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel počas celého dňa 

prostredníctvom zážitkového učenia a hrou. Deti spoločne vytvárali pravidlá v triede a tak sa 

odstraňovali negatívne prejavy agresivity v triede.  

 



V oblasti perceptuálno – motorického rozvoja si osvojovanie  rôznorodých pohybov, 

kladne pôsobilo na vôľové vlastnosti a morálne formovanie dieťaťa. Citlivo organizované 

cvičenia pozitívne ovplyvňovali rozvoj kolektívneho správania, pocitu spolupatričnosti, 

iniciatívnosti a aktivity.  

Hrubá motorika: Deti sa v telovýchovných zamestnaniach učili rovnako a spravodlivo 

hodnotiť samých seba. Pravidelným zaraďovaním pohybových aktivít a využívaním rôzneho 

náradia a náčinia, sme u detí vzbudzovali túžbu a záujem o riadené a spontánne pohybové 

aktivity, eliminovali sme strach z pohybu v rôznom prostredí. Počas roka deti jazdili na 

bicykloch a odražadlách, dbali na bezpečnosť pri jazde (chrániče, prilby). 

V edukačných aktivitách, hrách, ako aj počas celého dňa sa u detí v bežných činnostiach 

rozvíjali výtvarné a pracovné schopnosti. Deti si uvedomujú svoje zdravie a hodnoty s ním 

spojené. Všetky telovýchovné činnosti boli postavené na znalosti a rešpektovaní zdravotného 

stavu, rozdielnych telesných a zmyslových predpokladoch a pohybových možností 

u jednotlivých detí.  

Vo veľkej miere boli uplatňované hudobno-pohybové hry, ktoré rozvíjali nielen pohybové 

kompetencie dieťaťa, ale aj estetiku jeho pohybového prejavu a fantáziu. Spontánny pohyb 

spojený s recitáciou a spevom pomáhal rozvíjať koordináciu pohybu a rytmu. 

Úroveň rozvoja grafomotorických zručností: Deti počas celého roka využívali výtvarný kútik. 

Najradšej kreslili farbičkami na veľké papiere, snažili sa vyplniť plochu papiera, zlepšila sa 

uvoľnenosť rúk, správne držanie grafického materiálu, ale musíme ich často upozorniť na 

správne držanie tela, sedu pri písaní, neotáčanie papiera, vzdialenosť očí od papiera. Jemnú 

motoriku si deti precvičovali navliekaním korálok, triedením guličiek podľa veľkosti, 

využívanie rôznych pracovných techník, skladanie, trhanie papiera. Niektoré deti majú 

problém so strihaním, nevedia správne držať nožnice, ale snažia sa a chcú strihať papier na 

menšie časti. Bez problémov dokázali používať návyky sebaobsluhy a hygieny. Samostatne 

sa dokázali obliekať, zobliekať, obúvať a vyzúvať. V dennom režime, vždy po obede si deti 

pravidelne pestovali návyky starostlivosti o chrup.  

Využívanie digitálnych technológii – v našej materskej škole máme k dispozícii počítač, 

notebook, interaktívnu tabuľu, tablety, tlačiareň, MP-3, fotoaparát a pripojenie na internet. 

Deti sa naučili pracovať a ovládať jednoduché úlohy na počítači ( kreslenie, pečiatkovanie, 

práca s omaľovánkou). Počítače máme zabezpečené detskými softvérmi – Cirkus Šaša 

Tomáša, Svet myšiaka Bonifáca, zvukové lotto. Všetky tieto programy sú zamerané na 

získavanie elementárnych zručností na počítači. 

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti- využívame a stimulujeme skutočnosť, že dieťa rozpráva, 

komunikuje s inými, rozvíja si svoju slovnú zásobu, postupne si vytvára súvis medzi 

hovoreným slovom a jeho písanou formou. Zameriavame sa na rozvoj fonematického sluchu, 

schopnosti hláskovej diferenciácie, rozlišovaniu slov podľa sémantickej a formálnej 

príbuznosti. 

Stimulujúce prostredie vytvárame  označovaním veľkým písmom centier aktivít štítkom 

s jeho názvom, označovaním materiálov, pomôcok, surovín, hračiek, písaním  farebne textu 

básní, označovaním osobných veci detí značkou a písmom, využívaním pojmových máp, 

maľovaným čítaním, písaním pravidiel života v triede. Deti si s radosťou vyrábali svoje knihy 

a leporelá k rôznym témam.  

 

Vypracovala: Mgr. Katarína Holotňáková 

 

Trieda: 2.MS 

V  školskom roku 2013/2014 plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzalo zo 

ŠkVP a Plánu práce školy a tematicky súviselo s obsahovými celkami ŠkVP. Organizačné formy 

boli realizované ako sled plynule nadväzujúcich činnosti so spoločným tematickým zameraním. 



Vyvážene sa v nich striedali intelektové, pohybové pracovné a estetické činnosti, v ktorých si 

deti osvojovali návyky, vedomosti, zručnosti a schopnosti. Prostredníctvom činnostného, 

zážitkového učenia sme viedli  deti k aktivite, usilovali sme sa  rozvíjať ich tvorivosť 

a kreativitu. Počas celého roka získali veľa poznatkov o sebe a svojom okolí, spoznali rôzne nové 

predmety, javy a ich vlastnosti. Našim cieľom bolo zabezpečiť všestranný, celistvý rozvoj deti 

v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami každého dieťaťa. Na pohybovú činnosť 

a rozvíjanie hrubej motoriky sme využívali všetky organizačné formy. Pre zlepšenie jemnej 

motoriky sme často využívali rôzne pracovné techniky ako strihanie, krčenie, modelovanie, hry 

so stavebnicami a skladačkami. Úroveň jemnej motoriky zaostáva za úrovňou hrubej motoriky. 

Pri rozvíjaní grafomotorických zručností sme sa zamerali na správne držanie ceruzky, pastelky, 

grafického materiálu. Kognitivizáciu sme realizovali prostredníctvom didaktických aktivít, 

hrových činností a zážitkovým učením, ktoré uľahčovali deťom proces poznávania. 

Dominantnou metódou bola hra, pri nej sme denne využívali metódu tvorivej dramatiky, ktorá sa 

môže uplatniť v materskej škole v rôznych podobách. Môže byť efektívnou metódou rozvíjania 

kompetencií detí v predprimárnom vzdelávaní orientovanom na celostný osobnostný rozvoj 

dieťaťa, môže sa realizovať v rôznych organizačných formách počas celodenného pobytu dieťaťa 

v materskej škole pri dodržaní stanovených adekvátnych podmienok. Využívaním nových 

inovačných metód sme sa snažili aktivizovať ich pozornosť, pamäť a logické myslenie. Všetky 

deti prichádzajú z rozdielneho, no zväčša zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré ich 

ovplyvňuje a preto je pre našu prácu veľmi dôležitá a potrebná spolupráca s rodičmi založená na 

vzájomnej dôvere, o takúto spoluprácu sme sa usilovali počas celého šk. roka. Naša tvorivosť 

a prístup k deťom smeroval k tomu, aby deti prichádzali do materskej školy s radosťou a aby sa 

v nej cítili príjemne a bezpečne. 

 

Vypracovala: Mgr.  Ľubomíra Duláková 

 

Trieda:  3.MS 

Je veľmi dôležité ponúknuť deťom kvalitné predprimárne vzdelávanie, napomáhať 

rozvíjaniu detskej osobnosti, jeho vzdelávacieho potenciálu. Rešpektujeme sociálne potreby 

dieťaťa - spoločenský kontakt s rovesníkmi, uplatňujeme rovnocenný partnerský vzťah, založený 

na akceptácii, empatii a humanizme. Predškolská výchova uskutočňovaná v materskej škole má 

pre dieťa nesmierny význam. Vyváženým rozvíjaním kognitívnej, psychomotorickej a sociálno-

emocionálnej oblasti dieťaťa a akceptovaním jeho individuálnych vývinových osobitostí je 

možné utvárať základ samostatnej tvorivej, zodpovednej a autonómnej osobnosti, o čo sme sa 

usilovali počas celého školského roka. Úroveň dosiahnutých výsledkov výchovno-vzdelávacej 

práce hodnotíme veku primerane. Naša tvorivosť a prístup k deťom smeroval k tomu, aby deti 

prichádzali do ŠMŠ s radosťou. Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzalo zo ŠkVP 

a Plánu práce školy a tematicky súviselo s obsahovými celkami ŠkVP. Organizačné formy boli 

realizované ako sled plynule nadväzujúcich činnosti so spoločným tematickým zameraním. 

Vyvážene sa v nich striedali intelektové, pohybové pracovné a estetické činnosti, v ktorých si 

deti osvojovali návyky, vedomosti, zručnosti a schopnosti. Denný poriadok umožňoval  

individuálny prístup k deťom a uplatňovanie tvorivo humanistického prístupu. Našim cieľom 

bolo zabezpečiť všestranný, celistvý rozvoj deti v súlade s vekovými a individuálnymi 

osobitosťami každého dieťaťa. V priebehu celého školského roka sme vytvárali stimulačné 

prostredie s podmienkami na experimentovanie, intimitu hier a činnosti, priestor pre individuálny 

rozvoj dieťaťa, vzájomné priateľské vzťahy a osvojenie etických hodnôt a princípov s vyváženou 

pokojnou psychosociálnou klímou. To sa prejavilo na reakciách a aktivitách detí, ich tvorivosti 



a systematickosti činnosti, záujmu o nové informácie a činnosti. Deťom bol poskytnutý vhodný 

časový priestor na realizáciu hier, na experimentovanie a spontánnu činnosť. Cieľ a obsah 

jednotlivých činností zasahoval do oblasti kognitívneho, perceptuálno-motorického a sociálno-

emocionálneho rozvoja dieťaťa. Cieľom nášho pôsobenia je, aby sa tvorivosť stala zmyslom 

života každého dieťaťa, aby sa pomocou nej dokázali zviditeľniť a používať užitočné riešenia, 

nápady, myšlienky, všetky svoje činy. Na deti pôsobí výchova, vzdelávanie uplatňované hlavne 

prostredníctvom komunikácie. V centre nie je len učenie, činnosť dieťaťa, jeho výkony, ale jeho 

osobnosť, to znamená myslenie, prežívanie, hodnotenie, cítenie, tvorenie, jeho správanie ako 

komplex vyjadrenia jednoty osobnosti. Kladieme deťom otázky, tvoríme úlohy, cvičenia a hry 

pre deti tak, aby sa rovnomerne rozvíjali všetky poznávacie funkcie, ako je vnímanie, motorika, 

pamäť, pochopenie pojmov, analytické myslenie, syntetické myslenie, analogické myslenie, 

zovšeobecňovanie, hodnotiace myslenie a tvorivé myslenie. Sledujeme, akými dynamickými 

zmenami  osobnosti detí prechádzajú medzi vstupom a výstupom vo výchovnom procese (na 

začiatku a na konci školského roka). Na základe toho prehodnocujeme, opravujeme 

a stanovujeme primerané úlohy, činnosti a vytvárame adekvátne podmienky k želateľnému 

výsledku. Deti sú veľmi ovplyvnené vonkajšími podmienkami a činiteľmi, ktoré vstupujú do 

procesu rozvíjania ich psychických funkcií a celej osobnosti. Patria sem: rodina, kamaráti, 

susedia, masmédiá, literatúra, dedina, mesto, sociálne zázemie, zdravie, rozvrh dňa, ekonomické 

zázemie... Preto je pre našu prácu veľmi dôležitá a potrebná spolupráca s rodičmi založená na 

vzájomnej dôvere. V  školskom roku sme sa zamerali na adaptáciu nových detí vytváraním 

pozitívnej sociálno- emocionálnej klímy, bezpečného a hygienického prostredia, ale najmä 

neustálym zlepšovaním vzájomnej spolupráce a komunikácie s rodičmi. Chceli  sme sústrediť 

pozornosť na odstraňovanie čoraz viac sa prejavujúcich nedostatkov v rečovom prejave detí, 

rozvoj predčitateľskej gramotnosti a digitálnych kompetencií s využitím elektronických pomôcok 

a interaktívnej tabule. Podporovať zdravý telesný, psychický a emocionálny vývin detí. 

V spolupráci so školskou psychologičkou, logopédom a špeciálnymi pedagógmi sme sa 

zameriavali na odstraňovanie negatívnych prejavov správania, rozvíjali sme aktívne počúvanie 

s porozumením a dbali na správne držanie grafického materiálu. Prostredníctvom činnostného, 

zážitkového učenia sme viedli deti k aktivite, rozvíjali tvorivosť a kreativitu. Každé dieťa sa na 

život pripravuje, ale žije a zároveň prežíva život, ktorý je charakteristický len preň, čiže prežíva 

autentické detstvo.  

Snažili sme sa podporovať účasť na kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov, na 

odborných seminároch organizovaných MPC  a zabezpečiť dostatok odbornej literatúry na 

samovzdelávanie. 

Vypracovala: Mgr. Marcela Kuľová 

Trieda: 4.MS 

Deti sa vzdelávali podľa individuálnych výchovno – vzdelávacích programov vypracovaných 

triednou učiteľkou, rozvíjali svoje schopnosti v rámci svojich možností, ktoré vyplývajú z ich 

zdravotného znevýhodnenia - deti s autizmom. V rámci edukačného procesu a pri vypracovaní 

IVVP sme sa zamerali hlavne na sociálny rozvoj a elimináciu agresívneho správania u detí 

prostredníctvom relaxačných cvičení a cielených relaxácií v multisenzorickej miestnosti, ktorú 

má škola k dispozícii. Pri tvorbe IVVP sme vychádzali z edukačne-hodnotiaceho profilu dieťaťa. 



Podľa individuálnych možností sme rozvíjali psychomotorické kompetencie, snažili sa, aby dieťa 

zapájalo do činnosti všetky zmysly. U niektorých detí sme sa snažili prostredníctvom 

piktogramov naučiť vyjadrovať svoje pocity, potreby, zlepšovať svoje sociálne a rozvíjať 

komunikačné kompetencie. Deti  intenzívne poznávali účel predmetov, objavovali a nachádzali 

funkčnosť vecí, učili sa vyjadrovať  spoločensky akceptovateľným spôsobom, čo sa im páči a čo 

nepáči, pozorovať ponúkané objekty. Učili sa  uplatňovať organizovanú štruktúru miesta, času, 

postupu činnosti, prejavovať aktivitu v individuálnom učení, zvládnuť základy učenia pod 

vedením učiteľa, naučiť ich pracovať s hračkami, učebnými pomôckami, leporelami, učiť ich 

sústrediť sa primerane dlhý čas na hru a zámerne riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Pri 

výchovno-vzdelávacom procese sme kládli dôraz na individuálny prístup v rámci konkrétnych 

potrieb detí s autizmom. Veľmi dôležitým a potrebným krokom k správnemu výchovno-

vzdelávaciemu procesu bola spolupráca s rodičmi, ktorá bola na vysokej úrovni.  

 

SEPTEMBER: Privítali sme deti po prázdninách, zoznámili sa s novými deťmi a režimom          

dňa, orientáciou v priestoroch ŠMŠ, školy, jedálne a v internátne, deti sme oboznámili  

s profesiou a prácou zamestnancov, všetky deti sme viedli k dodržiavaniu pravidiel, k spolupráci 

a rešpektovaniu ostatných. Navštívili sme detské dopravné ihrisko a Spišské múzeum 

v Levoči.  

OKTÓBER: Uskutočňovali sme vychádzky do prírody spojené so zberom prírodnín, pripravili 

sme výstavu prác detí „ FAREBNÉ POZDRAVY JESENE“. 16. október sa niesol v znamení 

„Svetového dňa výživy“ -  pripomenuli  sme si význam ovocia a zeleniny v našej strave, 

 pripravili sme si jednoduché ovocné pochúťky a zhotovili plagát o zdravom stravovaní. 

Vysvetlili sme si, čo je to úcta k starším ľuďom, navštívili sme DOS, pripravili  si program 

a malé pozornosti pre našich starších spoluobčanov. Zúčastnili sme sa 1. účelového cvičenia na 

ochranu človeka a prírody. Zavítali sme do tlačiarne Mateja Hrebendu, putovali sme po 

múzeách v Levoči. Pri priaznivom počasí sme boli púšťať šarkany.   

NOVEMBER: Úzko sme spolupracovali s rómskou menšinou, navštívili sme rodiny za účelom 

skvalitnenia spolupráce a zlepšenia pravidelnej dochádzky do ŠMŠ, navštívili sme Múzeum 

špeciálneho školstva a pripravili sme vianočnú výzdobu priestorov ŠMŠ. Zapojili sme sa do 

druhej fázy projektu „Veselé zúbky“ a pri tejto príležitosti sme navštívili stomatologickú 

ambulanciu MUDr. Surákovej.  

DECEMBER: Pozorovali sme prípravu na sviatok Mikuláša v školských priestoroch, v kostole 

a v meste, nacvičili sme program na vianočnú besiedku, spoločne s deťmi sme piekli medovníky, 

rozprávali sa o tradíciách a zvykoch našich predkov. Do našej ŠMŠ zavítal Mikuláš v spolupráci 

s CVČ. Zavinšovali sme aj našim obyvateľom DOS, ktorých sme navštívili s programom „A JA 

VÁM VINŠUJEM...“, posedenie sme im spríjemnili aj drobným darčekom. 

JANUÁR: V tomto mesiaci sme sa venovali zimným radovánkam – stavali sme snehuliakov, 

hádzali snehovými guľami na cieľ, kĺzali sa, sánkovali, no tiež sme pozorovali prírodu v zime. 

Navštívili sme prípravný ročník, kde si deti vyskúšali školské lavice. Zúčastnili sme sa 2. 

účelového cvičenia na ochranu človeka a prírody.            

FEBRUÁR: Pripravovali sme karnevalové masky a zhotovili darčeky pre najbližších k sviatku 

svätého Valentína. Pestovali sme kladný vzťah k literatúre a dramatizovali sme rozprávky.  Boli 

nás  navštíviť žiaci so Základnej školy G. Haina v Levoči, obdarovali nás peknými darčekmi 

a spoločne sme sa zapojili  do rôznych didaktických aktivít v aule našej školy. Navštívili sme  



Základnú umeleckú školu, kde nás milo privítala pani Mgr.  Muránska. Navštívila nás materská 

škola z VEĽKÉHO ŠARIŠA, kde sme spolu s deťmi zažili príjemný a veľmi pekne strávený 

deň. 

MAREC: Vysvetlili sme si, že tento mesiac je mesiacom knihy, učili sme sa pracovať s knihou, 

poznávať a pomenúvať jednotlivé obrázky. Navštívili sme mestskú a školskú knižnicu. 

Pripravili sme si kútik „Kniha – náš kamarát“. S mesiacom marec súvisí aj príchod jari- 

pozorovanie jarnej prírody, zhotovili sme si kútik živej prírody. 

 22. marec je Svetovým dňom vody – spolu s deťmi sme si ukázali a zdramatizovali kolobeh 

vody v prírode, spravili sme si plagát a robili sme rôzne pokusy, hry s vodou a navštívili sme 

ČOV.  

APRÍL: Príprava na veľkonočné sviatky, výzdoba triedy a nástenky, návšteva v MŠŠ. Pri 

príležitosti svetového dňa zdravia sme uskutočnili besedu „Chránime si svoje zdravie“ 

s detskými lekárkami MUDr. Babejovou a MUDr. Poprockou, taktiež sme si zhotovili plagát 

„PYRAMÍDA ZDRAVIA“.  

MÁJ: Príprava darčekov a pozdravov pre mamičky, oboznamovali sme deti s významom rodiny 

a blízkeho človeka. Poznávali sme domáce a lesné zvieratká a prostredie v ktorom žijú, učili sme 

deti rozlišovať zvieratká podľa zvuku. Teoretické poznatky detí boli  umocnené návštevou 

domácej farmy a  návštevou farmy Hradisko. Naša ŠMŠ sa zapojila do projektu Ježko 

Separko. Učili sme sa triediť odpad a navštívili sme zberný dvor, kde nás milo privítala Mgr. 

Lenka Dankaninová, PhD.   Boli sme pozvaní na Deň otvorených dverí pri príležitosti sviatku 

sv. Floriána na HaZZ mesta Levoče. Našu škôlku navštívili lesníci p. Dulák a p. Krempaský, 

ktorí nám rozprávali o starostlivosti o zvieratká a obdarovali nás peknými darčekmi. 

JÚN: Tento mesiac sa niesol v duchu  osláv Dňa detí, kde sme mali pripravené rôzne aktivity – 

posedenie v cukrárni, návšteva letiska POPRAD TATRY, mestskej polície, mestského úradu,  

a oboznámili sa s prácou primátora a jeho zamestnancov, putovali sme po pamiatkách a 

dominantách nášho mesta. Pripravovali  sme darčeky a pozdravy pre oteckov, oboznamovali sme 

deti s významom rodiny a blízkeho človeka.  Absolvovali sme výlet do Košíc, kde sme navštívili 

botanickú záhradu. Navštívili sme detské dopravné ihrisko pri SŠI v Levoči. Pripravili  sme 

program na rozlúčku so školským rokom a rozlúčili sa s predškolákmi. 

 

Hlavnou náplňou predprimárneho vzdelávania v našej ŠMŠ bola príprava detí na vstup do školy. 

V tomto školskom roku 9 detí získalo osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 

Všetky naplánované aktivity na školský rok 2013/2014 boli uskutočnené, dokonca aj doplnené o 

ďalšie, a to aktuálne v priebehu hodnoteného obdobia. Plán práce bol splnený. 

 

 

Vypracovala: Mgr.  Monika Popadičová 

 

 

 

 

 

 

 



Samostatná príloha: 

 

AUTOEVALVÁCIA ŠKOLY: 

PEDAGOGICKÍ/ a ODBORNÍ  ZAMESTNANCI 

 

Vyhodnotenie dotazníka  
 

 

      

     Dňa 20.6.2014 malo možnosť  vyjadriť svoj názor 40 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 40 dotazníkov z celkového počtu 40. 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 40 pedagógov 

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

 

 Výbornú Dobrú Priemernú  Slabú  Neodpovedal 

možnosti a b c d  

počet 

pedagógov 
13 25 1 0 1 

% 32,5 62,5 2,5 0,0 2,5 

 

 



 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z percentuálneho vyjadrenia vyplýva, že 62,5 %  pedagógov hodnotilo výchovno-vzdelávaciu 

prácu ako dobrú a 32,5 % ako výbornú.  

 

 

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

 

                                             
Výrazne to 

cítim 
Treba to 

Je to dobré 

netreba nič 

meniť 

Neodpovedal 

Možnosti a b c  

Počet 

pedagógov 
9 25 5 1 

% 22,5 62,5 12,5 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pri odpovedaní si pedagógovia mohli vybrať z 3 možností. Najviac  62,5% pedagógov uviedlo, 

že je potrebné sa viac venovať výchovnej stránke, 22,5%  to výrazne cíti a 12,5 % volilo 

odpoveď – je to dobré netreba nič meniť. 2,5% pedagógov neodpovedalo.  

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

vedenia  spojenej školy je: 

 

                                             
Objektívne 

Viac 

subjektívne 
Neodpovedal 

Možnosti a b  

Počet 

pedagógov 
16 21 3 

% 40,0 52,5 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 % pedagógov si myslí, že ich hodnotenie zo strany vedenia je objektívne. 52,5 % si myslí, že 

je viac subjektívne  a 7,5 % si nevybralo žiadnu z ponúkaných možností. 

 

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

 

                                             

Dobre  
Ako 

kedy 

Som 

unavený 

Je tu 

veľa 

stresov 

Nevyťažený 

Málo 

môžem 

uplatniť 

svoju 

tvorivosť  

Možnosti a b c d e f 

Počet 

pedagógov 
14 16 4 12 0 1 

% 35,0 40,0 10,0 30,0 0,0 2,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väčšina pedagógov  - 40,0% volila odpoveď, že sa v škole cíti ako kedy, 35,0% sa cíti v škole 

dobre. Ďalej nasledovali odpovede je tu veľa stresov – 30,0%, som unavený – 10,0 % , málo 

môžem uplatniť svoju tvorivosť – 2,5%. 10 pedagógovia volili pri výbere viaceré možnosti.  

  

5. Viac by ma  zlepšenie práce motivovalo keby:  

 

 

Možnosti 

Počet 

pedagógo

v 

% 

Sme dostavali finančné odmeny a 18 45,0 

Bolo viac pochvál a uznaní zo strany 

vedenia 
b 18 45,0 

Bolo viac uznania zo strany kolegov c 5 12,5 

Našu prácu viac oceňovali rodičia d 12 30,0 

Keby som mohol uplatniť svoju 

tvorivosť 
e 0 0,0 

Iné f 0 0,0 

Neodpovedal  1 2,5 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 



Z výsledkov vyplýva, že pedagógov by na zlepšenie práce motivovali rovnako finančné odmeny 

(45,0%),  ako aj  pochvaly a uznania zo strany vedenia školy (45,0%).  Potom nasledovalo 

uznanie zo strany rodičov 30,0% a uznania zo strany kolegov 12,5%.  

Na túto otázku 14 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: 

 

                                             
Pravidelne 

hodnotiť 

prácu 

pedagógov     

Vytvoriť 

komisiu 

pre 

hodnotenie 

práce    

Nenavrhujem 

nič je to OK                        

Častejšie 

hospitácie                                   
Iné Neodpovedal 

Možnosti a b c d e  

Počet 

pedagógov 
20 1 19 3 0 2 

% 50,0 2,5 47,5 7,5 0,0 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na zlepšenie vzťahu k práci, motivácie pedagógov väčšina pedagógov 50,0% zakrúžkovala 

možnosť pravidelne hodnotiť prácu pedagógov. Štyria pedagógovia vybrali viacero 

z ponúkaných možností a 2 pedagógovia sa nevyjadrili. 

 

 

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

 

 

Možnosti 

Počet 

pedagógo

v 

% 

Nezáujem pedagógov o zlepšenie práce             a 6 15,0 

Výchovná práca s nedisciplinovanými 

žiakmi   
b 21 52,5 

Spolupráca s rodičmi                                          c 18 45,0 

Vzťah vedenia školy k pedagógom d 8 20,0 

Práca v mimovyučovacom čase e 3 7,5 

Nedostatočný prístup ku žiakom f 3 7,5 

Nedostatok individuálnej práce g 2 5,0 

Formálne odučenie hodín h 9 22,5 

Nedostatočná príprava pedagóga i 0 0,0 

Nemodernizácia vyučovacieho procesu j 0 0,0 

Iné  k 1 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z percentuálneho vyjadrenia vyplýva, že najviac pedagógov 52,5% sa domnieva, že slabším 

článkom práce je práca s nedisciplinovanými žiakmi.   

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

 

8. Na zlepšenie práce v spojenej škole navrhujem:  

 

Táto otázka  dávala pedagógom voľný priestor na vyjadrenie  návrhov na zlepšenie práce. Túto 

možnosť využilo celkovo 10 pedagógov.  

Všetky ich uvedené návrhy a vyjadrenia: 



 aby si každý učiteľ skúsil prácu asistenta, aby túto pozíciu vedel každý lepšie oceniť 

a vážiť si ju  

 v niektorých triedach je málo pedagógov na počet detí  

 konzultovať zaradenie detí do tried s daným učiteľom  

 správne rozdelenie žiakov do tried 

 zvýšený záujem vedenia o pedagóga, jeho tvorivosť, slovný stimul resp. finančný  

 objektívnosť  

 empatický prístup, rešpektovanie individualít, požiadaviek  

 možnosť získavať nové informácie prostredníctvom odborných seminárov  

 chýba psychohygiena učiteľa  

 viac didaktických pomôcok, ktoré vyhovujú konkrétnym žiakom  

 sociálno-psychologické výcviky – rekondičné dni, metodické dni 

 viac spoločných akcií   

 

Vyjadrilo sa  10 25,00 % 

Bez vyjadrenia 30 75,00 % 

 

 

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

 

                                             

uznanie 

žiakov                            

uznanie 

rodičov                           

pochvala 

vedenia 

školy               

uznanie 

kolegov                          

pocit 

z dobre 

vykonanej 

práce    

iné 

Možnosti a b c d e f 

Počet 

pedagógov 
17 15 14 9 28 0 

% 42,5 37,5 35,0 22,5 70,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pri tejto otázke pedagógovia mohli zakrúžkovať viac odpovedí. Väčšinu pedagógov najviac 

v práci poteší pocit z dobre vykonanej práce.   

15 pedagógovia volili len 1 odpoveď a 25 pedagógovia volili z viacero možností. 

 

Závery vyplývajúce z dotazníka  

V  školskom roku 2013/2014 pedagógovia zhodnotili výchovno-vzdelávaciu prácu ako 

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

pedagógov pociťuje hodnotenie zo strany vedenia školy viac subjektívne, ako objektívne. Na 

zlepšenie vzťahu k práci navrhli pravidelne hodnotiť prácu pedagógov  a ako motiváciu pre 

zlepšenie ich  práce   uviedli  finančné odmeny a  pochvalu a  uznanie zo strany vedenia školy.  

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 zo strany žiakov.   

 

 

V Levoči dňa 30.6.2014           Spracovali: Mgr. Strážiková Katarína  

                             Mgr. Tomalová Janka 


