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Spojená  škola Jána Vojtaššáka internátna 

Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča 

Organizačné zložky a organizačné súčasti spojenej školy podľa zriaďovacej listiny vydanej 

Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom v Spišskom Podhradí dňa 31. decembra 2009: 

Organizačné zložky: 

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: 

1.  Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva – CŠPP 

2.  Školský klub detí – ŠKD 

3.  Školský internát – ŠI 

4.  Výdajná školská jedáleň – VŠJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vypracovala : 

PaedDr. Marta Dvoráková – riaditeľka spojenej školy 

Východiská a podklady :  

 

Správa je vypracovaná v zmysle :  

 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno -

vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006–R z 25.5.2006  k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 

    Z. z. 

3. Koncepcia školy na roky 2015 -2020 

4. Plán práce Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej na školský rok 2016/2017.  

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií.  

6. Podklady z vyhodnotenia práce krúžkov, športových podujatí, kultúrnych akcií, súťaží, 

olympiád, exkurzií, školských výletov, besied, výstav, projektov a iných akcií.  

7. Informácie o činnosti Rady školy.  

 

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:  

 

Meno a priezvisko                                                   Funkcie 

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: 

 

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


Rada školy (RŠ) pri SŠJVI bola ustanovená v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vo voľbách dňa 13.06.2014. Funkčné obdobie začalo dňom 27.06.2014 na obdobie 4. 

rokov. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a 

presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce 

vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.  

 

Členovia rady školy : 

 

P.č. Meno a priezvisko       Funkcia Zvolený / delegovaný / za  

1. PaedDr. Monika Husková predseda pedagogický zamestnanec 

2. PaedDr. Lucia Kramarčíková člen pedagogický zamestnanec 

za ZŠ 

3. Mgr. Marcela Kuľová člen pedagogický zamestnanec 

za MŠ 

4. Mgr. Anna Džuganová  člen pedagogický zamestnanec 

za PŠ 

5. Monika Mustaková člen nepedagogický 

zamestnanec 

6. Katarína Oravcová člen za rodičov 

7. Zuzana Wágnerová člen za rodičov 

8. Dorota Kočková člen za rodičov 

9. PhDr. Iveta Strážiková, PhD. člen delegovaný zriaďovateľom 

10. MUDr. Peter Jeseňák člen delegovaný zriaďovateľom 

11. Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. 

František Dlugoš, PhD. 

člen delegovaný zriaďovateľom 

 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017 

 

Rada školy pri SŠJVI v Levoči v  školskom roku 2016/2017 mala celkom 4 verejné zasadnutia. 

Na týchto zasadnutiach sa snažili členovia tvorivo a aktívne pristupovať k vzniknutým 

problémom a čo najskôr a najlepšie problémy vyriešiť. Na zasadnutiach boli pravidelne 

prejedávané výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov a problematika školy. RŠ má vypracovaný 

štatút a plán činnosti.  

 

1. 28.09. 2016 sa konalo prvé zasadnutie RŠ, na ktorom bola predložená Správa o výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 a koncepčný zámer rozvoja spojenej školy na 

školský rok 2016/2017. Ku dňu 31. 08. 2016 ukončil členstvo v Rade školy zástupca rodičov 

žiakov SŠJVI Valentín Piroch, nakoľko jeho syn ukončil vzdelávanie v Spojenej škole JVI 

v Levoči. Na rodičovskom stretnutí v júni 2016 sa konali voľby zástupcov rodičov žiakov 

SŠJVI, kde bola zvolená pani Oravcová Katarína, ktorá sa už 1. zasadnutia aktívne zúčastnila. 

2. 22.12. 2016 sa konalo druhé zasadnutie RŠ, ktoré sa nieslo v duchu blížiacich sa vianočných 

sviatkov. 

3. 27.03. 2017 sa konalo tretie zasadnutie RŠ, na ktorom bola predložená Výročná správa RŠ za 

rok 2016. Zároveň boli od vedenia školy predložené podklady o čerpaní finančných 

prostriedkov za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017. 

4. 30. júna 2017 sa konalo štvrté zasadnutie RŠ, ktoré bolo spojené so slávnostným ukončením 

školského roka 2016/2017.  



Pedagogická rada (PR), ktorú tvoria všetci pedagogickí zamestnanci, odborní a výchovní 

zamestnanci školy zasadala  v priebehu školského roka  2016/2017 podľa plánu  a podľa 

aktuálnej potreby  pri prerokúvaní, navrhovaní a schvaľovaní predkladaných návrhov a riešení 

pedagogických problémov. Pedagogická rada sa riadi kompetenciami vymedzenými zákonmi, 

vyhláškami a smernicami MŠSR, organizačným a vnútorným poriadkom, ktorý vydáva riaditeľ 

školy. Pedagogickú radu zvoláva riaditeľka školy najmenej 5x v školskom roku, v prípade 

potreby zvoláva mimoriadnu PR, riadi jej rokovanie a zodpovedá v plnej miere za jej činnosť a 

prijaté opatrenia.  PR sa schádzala  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) 

Poradnými orgánmi školy sú predmetové komisie (PK) a metodické združenie (MZ), ktoré sa 

riadia vlastným rokovacím poriadkom. Vedúci predmetových komisií a metodických združení 

zvolávajú zasadnutia 4- 5x ročne, na základe vypracovaného plánu MZ a PK.  

Správa o činnosti MZ a PK je prílohou tohto dokumentu. 

 

Metodické orgány plnia funkciu:  

 metodickú: úlohou je sledovať metodické pokyny MŠ, pedagogicko-organizačné pokyny pre 

školy a školské zariadenia pre daný školský rok a tieto premietnuť do plánov práce PK a 

dodržiavať ich vo svojej činnosti, podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského 

vzdelávacieho programu.  

 PK a MZ sa podieľajú na spracovaní tematických plánov, ktoré si individuálne pripravuje 

každý učiteľ pre danú triedu na daný školský rok.  

 kontrolnú: v rámci ktorej ide o kontrolu výchovno-vzdelávacej práce v jednotlivých 

ročníkoch či predmetoch, kontrola plnenia učebných osnov, tematických plánov, 

diagnostikovanie úrovne vedomostí žiakov formou testov, previerok.  

 organizačno-materiálnu: sledujú sa úrovne materiálno-technického vybavenia kabinetov a 

ich využívania, PK spolu s metodickým združením sú spoluorganizátormi školských exkurzií 

a výletov, organizujú predmetové súťaže a olympiády a pod.  

 usmerňovaciu: sa prejavuje pri realizácii nástupnej praxe začínajúcich učiteľov.  

 

Cieľom činnosti metodických orgánov je realizácia účasti pedagogických zamestnancov na 

upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu 

učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Metodické združenie 

plánuje a vyhodnocuje činnosť ročníkov 1.- 4. a ŠKD. 

 

Členenie predmetovej komisie : 

 

METODICKÝ 

     ORGÁN 

VZDELÁVACIA 

       OBLASŤ 

PREDMETY MENO 

VEDÚCEHO 

KMEŇOVÍ 

 ČLENOVIA 

 

 

MZ ZŠ 

 

 

Všetky oblasti 

1.-4. 

 

 

Všetky 

predmety 

 

 

M. Vašková 

J. Antalová 

L. Kramarčíková 

M. Jankovčinová 

K. Valentová 

J. Tomalová 

E. Kašperová 

M. Palenčárová 



 

 

PK ZŠ 

 

 

2.stupeň ZŠ 

 

 

Všetky 

predmety 

 

 

M. Zombeková 

M. Kedžuchová 

V. Zoričáková 

M. Cihová 

M. Dvoráková 

M. Jozefčák 

 

 

MZ ŠZŠ 

 

 

 

Všetky oblasti 

1.-4. 

 

 

Všetky 

predmety 

 

 

M. Petrisková 

E. Buštová 

L. Jozefčáková 

M. Molnárová 

S. Šubová 

M. Gondová 

Z. Polláková 

J. Antalová 

S. Jasečková 

B. Suchá 

P. Vašková 

 

     PK ŠZŠ 

 

       2. stupeň ŠZŠ 

 

     Všetky  

    predmety 

 

      M. Husková 

A. Jandušíková 

M. Holló 

V. Dudičová 

 

 

 

MZ ŠMŠ 

 

 

Všetky oblasti 

ŠMŠ 

  

 

A. Džuganová 

M. Kuľová 

Ľ. Duláková 

M. Popadičová 

K. Holotňáková 

M. Jozefčák 

N. Suranovská 

I. Janščáková 

 

PK PŠ 

 

Všetky oblasti 

2. stupeň PŠ 

 

Všetky 

predmety 

 

A. Džuganová 

K. Strážiková 

J. Dravecká 

B. Hrušovská 

 

 

MZ ŠI, ŠKD 

 

VZO, SDO, PTO, 

PRO, EVO, TZS, 

OZČ 

  

 

M. Ferencová 

 

J. Maciaková 

M. Vašková 

M. Holló 

P. Hlavatý 

Z. Matalíková 

 

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 15.09.2016 Počet žiakov k 30.06.2017 

1. MS 9 10 

2. MS 8 9 

3. MS 8 8 

4. MS 4 5 

5. MS 4 5 



 

ZŠŽSPJVI  

   

 Trieda  Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2016 

Počet žiakov 

k 30.06.2017 

1. S 1.,2.,3.,4. 8 9 

2. S 5.,6.,8. 8 8 

3. S 7.,8.,9. 10 10 
 

 

ZŠŽAJVI  

   

Trieda Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2016 

Počet žiakov 

k 30.06.2017 

1. A 2.,5. 4 5 

2. A 4.,6.,7. 5 4 

3. A 1.,2. 5 5 

4. A Pr.,6.,7.,8.,9. 5 6 
 

 

ŠZŠJVI  

   

Trieda Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2016 

Počet žiakov 

k 30.06.2017 

1. V 1.,2.,3. 13 13 

2. V 1.,2.,3.,4.,6. 14 13 

3. V 5.,6. 7 7 

4. V 7.,9. 8 8 

5. V 5.,6.,7. 9 9 

6. V 8. 8 7 
 

 

ZŠŽTPJVI 

   

Trieda Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2016 

Počet žiakov 

k 30.06.2017 

1. T 3.,4.,5.,6.,8.,9. 9 10 
 

 

ZŠŽNKSJVI 

   

 Trieda  Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2016 

Počet žiakov 

k 30.06.2017 

1. K Pr.,1. 12 12 

2. K 2.,3. 10 11 

3. K 4.,5. 10 10 

 

 

PŠJVI 

   

Trieda Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2016 

 Počet žiakov 

k 30.06.2017    

1. P 1.,2.,3. 6 6 

2. P 2.,3. 4 4 
 

 



 

Školský internát 

  

Výchovná skupina Počet žiakov k 15.09.2016 Počet žiakov k 30.06.2017 

1. SI 8 8 

2. SI 9 9 

3. SI 9 9 

4. SI 8 8 

 

 

Školský klub detí 

  

Oddelenie Počet žiakov k 15.09.2016 Počet žiakov k 30.06.2017 

1. Sk 9 9 

2. Sk 9 9 

3. Sk 9 9 

 

 

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 0 

ZŠŽSPJVI 1 

ZŠŽAUJVI 0 

ZŠŽTPJVI 0 

ŠZŠJVI 0 

 

Počet žiakov prvého ročníka, ktorí absolvovali prípravný ročník:  

 

ZŠŽNKSJVI 6 

ZŠŽSPJVI 1 

ZŠŽAUJVI 1 

ZŠŽTPJVI 0 

ŠZŠJVI 0 

 

Počet žiakov zapísaných do prípravného ročníka: 

 

ZŠŽNKSJVI 6 

ZŠŽSPJVI 0 

ZŠŽAUJVI 1 

ZŠŽTPJVI 0 

ŠZŠJVI 2 

 

V šk. roku 2016/2017 ukončilo vzdelávanie v spojenej škole celkom 16 žiakov.  

Talentových skúšok sa  zúčastnila 1 žiačka zo ZŠŽSPJVI, na základe výsledkov pokračuje 

v štúdiu na Strednej umeleckej škole v Kežmarku - štvorročný maturitný odbor propagačné 

výtvarníctvo. Bez prijímacích pohovorov bolo prijatá 1 žiačka zo ZŠŽSPJVI na SOŠ Majstra 

Pavla v Levoči - trojročný učebný odbor cukrár. 1 žiačka zo ZŠŽSPJVI a 2 žiaci zo ZŠŽTPJVI  



pokračujú vo vzdelávaní na ZŠ. Zo ZŠŽNKSJVI boli bez prijímacích pohovorov prijatí na SOŠ 

Majstra Pavla v Levoči 2 žiaci - jeden na dvojročný učebný odbor technické služby v autoservise 

a 1 žiačka na dvojročný učebný odbor výroba konfekcie. Zo ZŠŽAJVI v Praktickej škole Jána 

Vojtaššáka internátnej v Levoči pokračuje vo vzdelávaní 1 žiak. Špeciálnu základnú školu 

ukončili 5 žiaci, 4 pokračujú  vo vzdelávaní v Praktickej škole Jána Vojtaššáka internátnej 

v Levoči a 1  v desiatom ročníku ŠZŠ. Povinnú školskú dochádzku ukončili i 3 žiaci vzdelávaní 

v zahraničí. 

 

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

prijatí  na stredné školy  sú v  tabuľke č. 1. 

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

 

Zložka SŠJVI v LE 

Počet 

končiacich 

žiakov 

Stredné školy - počet uchádzačov/ počet prijatých 
Praktická 

Škola 

SOS 

 

SOUsM SOU OU Pracovný 

pomer/iné 

ZŠŽNKSJVI 2     2  

ZŠŽTPJVI 4      4 

ZŠŽSPJVI 4  1  1  2 

ŠZŠJVI 5 4     1 

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 8 žiaci. Počet prihlásených žiakov bol 8. 

 

 

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

         vzdelania 

 

V školskom roku 2016/2017 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 2016/2017 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. 
5 5 0 0 

5. – 10. roč. 21 17 1 3 
Spolu 26 22 1 3 

 

ZŠ pre žiakov s  TP 

Prípr.- 4. 

roč. 
 4 3 0 1 

5. – 9.roč. 6 4 0 2 
Spolu 10 7 0 3 

 

ZŠ pre žiakov s   

          NKS 

Prípr.- 4. 

roč. 
23 15 0 8 

5. – 9. roč. 10 7 0 3 
Spolu 33 22 0 11 

 

ZŠ pre žiakov s 

Autizmom 

Prípr.- 4. 

roč. 
11 10 0 1 

5. – 9. roč. 9 9 0 0 
Spolu 20 19 0 1 

 

Špeciálna základná 

škola 

Prípr.- 4. 

roč. 
25 16 0 9 

5. – 10. roč. 32 27 1 4 
Spolu 57 43 1 13 

 

Praktická škola  

1. roč. 2 2 0 0 
2. roč. 3 3 0 0 
3.roč. 5 3 0 0 
Spolu 10 10 0 0 

 

 

 Výsledky celoslovenského testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 

Vyhodnotenie výsledkov testovania žiakov 5. ročníka SŠJVI. 

 

V školskom roku 2016/2017 Testovania 5-2016 sa zúčastnilo 6 žiakov: Zdena Poláková, Richard 

Polák, Gabriela Kuľová, Dávid Kočko, Emanuel Artim, Tomáš Šulík z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a matematika. Žiačka Melánia Polláková sa testovania nezúčastnila z dôvodu 

choroby a žiak Oliver Čonka svoju neúčasť nezdôvodnil.       

Výsledky T-5  nie sú najhoršie. Celkovo ako v predmete slovenský jazyk a literatúra tak aj 

v matematike žiaci dosiahli celkom dobré výsledky. Niektorí žiaci, ako vidieť podľa výsledkov, 

dosiahli výborné výsledky, u niektorých sú ešte značné rezervy, čo v značnej miere súvisí s 

ich nesystematickou prípravou na vyučovanie. 

 Aj keď tieto výsledky sú potešujúce,  napriek tomu je potrebné  hľadať spôsoby, ako žiakov 

motivovať k zodpovednej príprave na vyučovanie a štúdiu, k tomu, aby sa neuspokojili 

s dosiahnutými výsledkami, ale aby na sebe pravidelne pracovali, boli k sebe nároční. 

 

 

Výsledky celoslovenského testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 

Vyhodnotenie výsledkov testovania žiakov 9. ročníka SŠJVI. 

 

V školskom roku 2016/2017 Testovania 9-2017 sa zúčastnila 1 žiačka, Alica Alžbeta 

Leibiczerová  z predmetov  slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

V predmete slovenský jazyk a literatúra žiačka dosiahla nasledovné výsledky: 



Maximálny počet bodov v teste bol 25. 

Žiačka dosiahla  úspešnosť 76%  (19 bodov). 

Priemerný počet bodov v SR   15,3. 

Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer   61,2%. 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru je 14,8%. 

 

V predmete matematika žiačka dosiahla nasledovné výsledky: 

Maximálny počet bodov v teste bol 20. 

Žiačka dosiahla  úspešnosť 40,0%  (8 bodov). 

Priemerný počet bodov  v SR   11,3.  

Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer   56,4%. 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru je -16,4%. 

  

 (podrobné výsledky testovania žiakov 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 30.06. 2017: 

- počet pedagogických zamestnancov spolu: 52  (+ 3 MD) 

  z toho - učiteľov: 37  (+ 3 MD) 

             - vychovávateľov:  7  

             - asistentov:  8  

 

- počet nepedagogických zamestnancov spolu: 21                                  

   z toho - pomocných  vychovávateľov : 5                     

              - odborných  zamestnancov: 7 

              - ostatných zamestnancov : 9 

 
Tab. č. 3.:  Prehľad  kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov v školskom  roku 2016/2017 

 

kvalifikačné predpoklady 

 

 počet pedagógov  

 

 

vyjadrenie v % 

 

Vzdelanie 
stredné pedagogické 2 3,64 

stredné špeciálno pedagogické - - 

vysokoškolské pedagogické I. st 1 1,82 

vysokoškolské pedagogické II.st 43 78,18 

vysokoškolské špec. pedagog.I.st - - 

vysokoškolské špec. pedag. II.st. 8 14,54 

vysokoškolské pedag. III.st 1  1,82 

 

Prax 

< 5 rokov 11 20 

5 – 20 rokov 31 56,36 

>20 rokov 13  23,64 

 



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

        

Vzdelávanie počet vzdelávaných priebeh vzdelávania 

 

 Kvalifikačné 2 Prebieha 

 Inovačné 8 Prihlásený 

 Aktualizačné 6 Prihlásený 

 Špecializačné - - 

 Rozširujúce štúdium - - 

 Prípravné atestačné štúdium 4 

1 

Ukončené 

Prihlásený 

 Adaptačné  - - 

 1.atestácia 1 

2 

Ukončené 

Prebieha 

 2.atestácia             1 

2 

Ukončené 

Prebieha 

 Rigorózne konanie - - 

 

 

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

 

Tak ako v predchádzajúcom školskom roku aj tento školský rok sme sa snažili zviditeľniť  

v rámci sociálnej integrácie vo viacerých oblastiach spoločenského života. Naše deti majú 

záujem žiť ako zdravá populácia a na nás pedagógoch je, aby sme im  to v čo najväčšej možnej 

miere umožnili. Usilovali   sme sa intaktnej verejnosti a  rovesníkom našich žiakov poskytovať 

príležitosti na poznanie vlastností postihnutých detí, vytvárať pozitívny vzťah v rovesníckych 

vzťahoch. Žiaci školy sa  aktívne zapojili do rôznych  podujatí a projektov: 

1. Účasť na aktuálnych filmových a divadelných predstaveniach.  

2. Účasť na kultúrnych a športových podujatiach organizovaných mestom.  

3. Účasť na výstavách a projektoch, ktoré v školskom roku 2016/2017 organizovalo Slovenské 

národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči a Múzeum špeciálneho školstva v Levoči.  

4. Zorganizovanie besied s odborníkmi v oblasti zdravotníctva, služieb.  

5.V rámci tematického plánu učiva navštíviť zdravotnícke zariadenia, jednotlivé úrady, technické 

služby mesta, mestský úrad, políciu, hasičský záchranný útvar, školy, ZUŠ, cukráreň alebo 

podobné zariadenie.  

6. Zapojenie sa do aktivít vyplývajúcich z projektov, do ktorých je škola zapojená.  

7. Zapojenie sa do aktivít v rámci projektu Zelená škola. 

 

Hlavné akcie plánované v školskom roku 2016/2017  - Plán školských akcií vypracovaný v 

súlade s plánmi práce triednych učiteľov a plánmi práce MZ a PK jednotlivých zložiek školy.  

 

1. TVORIVÉ DIELNE 

Čarovná jeseň 

Každý rok sa v našej škole organizuje projektové vyučovanie "Čarovná jeseň", pričom sa 

inšpirujeme ročným obdobím - darmi, ktoré nám jeseň ponúka a jej zvyklosťami. Žiaci spolu s 

pani učiteľkami tvorili jesenné dekorácie – jesenné ikebany, jesenný veniec, ježkov, veveričky 

Evičky a mnoho iným výrobkov, ktoré zdobili a skrášľovali našu školu.  

 



Adventný veniec 

Obdobie adventu je typické svojou adventnou výzdobou. Jedným z adventných dekorácii je 

adventný veniec. Praktickú ukážku výroby adventného venca nám ukázala pani Jarmila 

Katriňáková z DEJA-VÚ.  

 

Ježko Separko – projektové vyučovanie 

Čo s odpadkami, kam patria, načo máme žltý, zelený, modrý kontajner? Nielen na tieto otázky 

hľadali žiaci odpovede počas projektového vyučovania s ,,Ježkom Separkom“, ktorý je s nimi už 

druhý rok v rámci projektu nadácie Kosiť. Žiaci si uvedomovali potrebu triediť odpad 

a udržiavať poriadok. 

 

V rámci ,,Svetového dňa zdravia“ - si deti ŠMŠ pripomenuli význam ovocia a zeleniny v našej 

strave,  pripravili  jednoduché ovocné pochúťky a zhotovili plagát o zdravom stravovaní  

„PYRAMÍDA ZDRAVIA“.  

 

Svetový deň výživy 

16. október je Svetovým dňom výživy, pri tejto príležitosti si žiaci PŠJVI pripomenuli  význam 

ovocia a zeleniny v našej strave,  pripravili jednoduché ovocné pochúťky a zhotovili plagát 

o zdravom stravovaní. 

 

Projektové vyučovanie – Vianoce 13.12.2016 

Žiaci SŠJVI vyrábali výrobky z rôzneho materiálu a rozličných prírodnín určených na výzdobu a  

predaj -  vianočné trhy. 

 

Pečieme medovníky 

Z pečenia medovníčkov majú zaiste radosť aj deti, preto sme ich  do tejto činnosti pokojne 

zapojili. Deti sa zabavili, vyrobili a upiekli medovníky v typicky vianočných tvaroch.  

 

22. marec je Svetovým dňom vody - spolu s deťmi sme si ukázali a zdramatizovali kolobeh vody 

v prírode, vyrobili plagát a predviedli rôzne pokusy, hry s vodou. 

 

Projektové vyučovanie - Veľká noc 

Dňa 04.04.2017 sa uskutočnilo projektové vyučovanie ,, Veľká noc“ , na ktorom žiaci SŠJVI 

vyrábali výrobky na výzdobu školy a výstavu ,, Vítame jar tradične“ 

 

22.4. - „Deň Zeme“- žiaci SŠJVI sa zapojili do skrášľovania životného prostredia, zhotovili 

plagáty.    
 

Žiaci PŠJVI: 

 aranžovali kytice z jesenných kvetov, taktiež pripravili zdravý múčnik z jabĺk 

 piekli z vianočného pečiva,  zhotovovali výrobky na vianočný remeselný trh   

 v januári zažili žiaci PŠJVI nevšednú vyučovaciu hodinu  v rámci predmetu ručné práce 

a šitie, zhotovovali rôzne textilné doplnky do kuchyne (obrusy, chňapky, podložky pod taniere 

a podobne) 

 

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. 

 

 



2. ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE 

Jesenné vychádzky do prírody 

Jeseň je ročné obdobie, kedy o to viac môžeme pozorovať farebnosť našej prírody, čo majú radi 

aj naši najmenší. Ako každý rok, aj tento si z vychádzok priniesli rôzne nazbierané prírodniny, 

z ktorých vyrábali rôzne výrobky, využívali na rôzne hry. 

 

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice v Martined 

Dňa 24. mája 2017 sa 20 žiakov školy zúčastnilo exkurzie do Literárneho múzea Slovenskej 

národnej knižnice v Martine, kde sa oboznámili so  stálou expozíciu dejín slovenskej literatúry 

a dozvedeli, ako sa naša literatúra postupne vyvíjala.  

 

Mesto, kde žijeme 

V rámci týždennej témy ,, Mesto, kde žijeme“, deti ŠMŠ spoznávali brány, hradby, bašty, 

námestia s historickými budovami, kostolmi s vyhliadkovou vežou a radnicou. Obdivovali nielen 

historické pamiatky, ale oboznámili sa aj s pôsobením významných osobností, ktorí žili v našom 

meste - Majstra Pavla, Bielu Pani, Ľudovíta Štúra. 

 

Zebra na ceste, bezpečne ťa prevedie 

Celý týždeň  bol venovaný aktivitám z oblasti  dopravnej výchovy. Deti sa dozvedeli, že na ceste 

nie sú len chodci, ale aj dopravné prostriedky, cyklisti a dopravné značky. Pravidlá, ktoré platia 

v cestnej premávke si  názorne predviedli, neskôr si ich vyskúšali a overili na cestách 

a chodníkoch v okolí školy. 

 

Jazdecký klub Malý Majer Hrabušice  

Bola to prvá návšteva žiakov SŠJVI na tomto majeri. Žiaci sa oboznámili s domácimi 

a hospodárskymi zvieratami a ich každodennou starostlivosťou. Členovia jazdeckého klubu 

žiakom predviedli krásneho koňa, ako sa o neho treba starať, učesať, očistiť kopýtka. Žiaci si to 

aj vyskúšali.  

 

Rekreačný a rehabilitačný pobyt na konskej farme pani Labudovej v Hrabušiciach 

V mesiaci október 2016 sme začali s rehabilitačnými aktivitami pre deti školského internátu na 

konskej farme. Deti videli zaujímavé a atraktívne prostredie s možnosťou pomôcť pri prácach 

v hospodárskom dvore.  

Zimné športy 

Pri téme týždňa „Maliar Mrázik športuje“ sa deti počas edukačných aktivít oboznámili s rôznymi 

druhmi zimných športov.  

 

Návšteva jaskyne ,, Zlá diera“ 

Dňa 10.05.2017 sa starší žiaci SŠJVI zúčastnili exkurzie v  jaskyni ,, Zlá diera“ pri obci Lipovce. 

 

Návšteva EKO farmy  

Eko Farmy nepoužívajú žiadne chemické prostriedky, len prírodné produkty. Eko hospodárenie 

neškodí prírode, rešpektuje prirodzené princípy a postupy. Takúto mini Eko Farmu navštívili aj 

žiaci SŠJVI.  

 

Návšteva letiska Poprad - Tatry 

Medzinárodné letisko Poprad – Tatry predstavuje vďaka svojej polohe vstupnú bránu do oblasti 

Vysokých a Nízkych Tatier, ktoré poskytujú návštevníkom širokú škálu služieb a zážitkov, či už 

v strediskách zimných športov alebo letnej turistiky. Aj deti so Spojenej školy Jána Vojtaššáka 



internátnej navštívili letiskovú halu a mali možnosť vidieť prácu psovoda, meteorológa, hasičov 

na letisku. Dozvedeli sa o nevyhnutých bezpečnostných opatreniach platiacich na letiskách, 

vrátane zakázaných predmetov, ktoré nemožno vziať na palubu lietadla. V letiskovej hale 

pozorne sledovali pristátie lietadla.  

 

Farma Iliašovce 

Zameriava sa predovšetkým na bio- chov oviec za účelom produkcie mlieka. Ponúka syrové 

delikatesy a lahodné prírodné syry.  Pán Michal Gbúr  sprevádzal žiakov SŠJVI po celej farme 

a ukázal im, ako sa takéto  produkty z ovčieho mlieka vyrábajú.  

 

Kontaktná ZOO Wild 

Dňa 24.05.2017 žiaci Školského internátu a Školského klubu navštívili kontaktné ZOO WILD 

PARK vo Veľkej Lomnici, kde mali možnosť vidieť 20 druhov exotických zvierat a dotknúť sa 

pavúka, hadov, opice. Vo voliérach videli leva, tigra a rysa ostrovida. A aby bolo popoludnie 

naozaj zábavne FUNVILLE v Hozelci  bol toho dôkazom. 

 

Škola v prírode 

V dňoch 22.5.-26.5.2017 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili Školy v prírode v miestnej časti 

Vysokých Tatier v Tatranských Matliaroch, kde mali možnosť získané vedomosti si preveriť 

v praxi priamo v prírode. Zažili veľa dobrodružstiev a nových skúseností. Navštívili Múzeum 

TANAPU v Tatranskej Lomnici, previezli sa električkou i pozemnou lanovkou na Hrebienok, 

navštívili expozíciu zdrobnenín tatranských chát. V rámci turistiky si pozreli krásy Starého 

Smokovca a po návrate na nich čakal relax a zábava v bazéne. Svoje zručnosti a schopnosti si 

preverili pri večernej opekačke, kde žiaci museli z lesa zabezpečiť suché konáre na ohnisko 

a každý si sám opiekol svoju klobásku. Ostatný čas si stihli vyplniť nielen v detskom kútiku, ale 

aj športom v športovej hale a na ihriskách pred ubytovňou, kde boli k dispozícii hojdačky či 

trampolína.  

 

Návšteva dopravného ihriska 

Zážitkové učenie je veľmi pútavou a obľúbenou formou edukačných aktivít pre našich škôlkárov 

a dopravné ihrisko je vhodným nástrojom na výchovu svedomitých účastníkov cestnej premávky. 

Deti sa oboznámili so základnými pravidlami, jazdili na šľapacích kárach, kolobežkách, naučili 

sa spoznávať dopravné značenie a zažili tak kopec zábavy pri učení sa, ako sa bezpečne 

pohybovať na ceste. 

 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči v novom šate 

Dominantnou a zároveň najväčšou miestnosťou stálej expozície je nadrozmerná kocka. Jej obvod 

je zameraný na štyri ľudské zmysly. Tie si žiaci SŠJVI overili formou kvízových otázok. 

Vyskúšali si tmavý simulovaný priestor pre nevidiacich. Tu žiaci poznávali ako žijú nevidiaci. 

 

Žiaci PŠJVI: 

 mali možnosť vidieť praktické ukážky starostlivosti o novorodenca v Strednej zdravotníckej 

škole v Levoči 

 realizáciou  zážitkového vyučovania  pripravovali gastronomické špeciality pod vedením 

profesionálneho kuchára 

 dve žiačky praktickej školy sa zúčastnili na  prezentácii  odborno-praktických zručností 

žiakov praktických škôl prešovského kraja s názvom „Škola života“  v priestoroch Spojenej 

školy v Lipanoch  

 v blízkom okolí poznávali a zbierali liečivé rastliny, navštívili cukráreň  



 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 

 na skvalitnenie edukácie a zvýšenie samostatnosti mentálne postihnutých žiakov v odborno-

praktickom predmete príprava jedál a výživa boli pre žiakov pripravené viaceré 

gastronomické aktivity napr. slovenská a rómska kuchyňa  

 mesiac JÚN sa niesol v duchu  osláv Dňa detí, kde žiaci ŠMŠ mali pripravené rôzne aktivity – 

posedenie v penzióne Hubert 

 v mesiaci máj si deti zaspomínali na tradície pri zážitkovom vyučovaní – Staviame my máje 

 

3. VÝSTAVY 

Návšteva ŠZŠ F.Kráľa 

Deti ŠMŠ si boli pozrieť krásnu jesennú výstavku, ktorú pripravili žiaci Špeciálnej základnej  

školy na ulici F. Kráľa. Plný zážitkov a so sladkou odmenou odchádzali späť do našej škôlky. 

 

Výstava Martina Benku 

Žiaci SŠJVI navštívili výstavu maliara, národného umelca Martina Benku v Spišskom múzeu 

v Levoči. Výklad sprievodkyne bol doplnený krátkym filmom o živote a tvorbe maliara. 

 

Jarmok 

Aj v školskom internáte sa žiaci aktívne pripravovali na Veľkú noc 2017. Dňa 4.4.2017 navštívili 

výstavu  kreatívneho spolku Jarmok pod Radnicou. So záujmom si popozerali kraslice, korbáče 

a rôzne iné veľkonočné ozdoby i rôzne techniky a rôznorodosť v ozdobovaní. 

 

Vítame jar tradične 

Po roku nás opäť mesto Levoča pozvalo na prezentáciu výroby veľkonočných kraslíc 

a veľkonočných doplnkov pod názvom „Vítame jar tradične“. Deti a žiaci našej školy vyrábali na 

projektovom vyučovaní  rôzne veľkonočné dekorácie,  ktoré vystavovali  a ponúkali na 

remeselných trhoch.  

 

,,Autizmus a my“ – v apríli sa uskutočnila celoslovenská výstava, na ktorej boli prezentované 

výrobky a práce autistických žiakov našej školy . 

 

4. PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM LEVOČA – besedy, prednášky 

Návšteva Mestského úradu 

Počas týždňa venovaného spoznávaniu mesta žiaci zavítali aj na Mestský úrad, kde sa stretli 

s jeho zamestnancami. Žiakov sprevádzala Mgr. D. Spišská.  

 

Zdravý úsmev 

Denné čistenie zubov je pre našich škôlkarov samozrejmosťou, a aby sme sa v tejto činnosti 

zlepšili, pozvali sme si študentku Dentálnej hygieny Mgr. Katarínu Demočkovú. Na stretnutí 

sme sa zamerali na nácvik čistenia vonkajších a žuvacích plôch zubov. Hovorili sme o pravidlách 

individuálnej ústnej hygieny. 

 

Na polici v knižnici 

Deti s autizmom, vzdelávané v našom predškolskom zariadení, zavítali  do sveta kníh, písmen 

a obrázkov. Prostredníctvom návštevy mestskej knižnice získavali pozitívny vzťah ku knihám, 

osvojovali si návyky kultúrno - spoločenských pravidiel a eliminovali nedostatky v sociálnej 

komunikácii.  

 



Prvá pomoc 

Dňa 24. apríla sa žiaci Praktickej školy pod vedením Mgr. Poradovej a žiačok SZŠ učili 

poskytnúť prvú pomoc pri obareninách, zlomeninách a úraze.  

 

Tajomstvo lesa 

V apríli – mesiaci lesov sa naši škôlkari stretli na besede s lesníkmi, zamestnancami VLM SR 

Kežmarok. Ján Dulák a Ján Krempaský deťom hravou formou porozprávali o lese, jeho 

význame, ochrane, o jeho obyvateľoch - lesnej zveri, a o tom ako sa v lese správať. Zamerali sa 

hlavne na formovanie pozitívneho vzťahu detí k prírode prostredníctvom zážitkového učenia 

a pripravených aktivít, do ktorých sa deti so záujmom zapájali.  

 

Deň otvorených dverí u Hasičov – Svätý Florián 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči zorganizovalo Deň otvorených 

dverí  pri príležitosti Sviatku svätého Floriána - patróna hasičov. Žiaci SŠJVI videli prehliadku 

hasičskej techniky a výstroje, ukážky práce hasičov vo výškach, hasenie vozidla a jeho strihania 

vyslobodzovacím náradím. 

 

Poďte s nami na stretnutie so psíčkami 

Členka Poľovníckeho združenia Miriam Krempaská deťom názorne predviedla výcvik 

poľovných psov. 

 

Hudobný projekt Musica Medica 

Žiaci SŠJVI si vypočuli spev a hru na netradičných hudobných nástrojoch hudobníkov  Musica 

Medica.   

 

Polícia – oddelenie vybavovania dokladov 

Deti ŠMŠ navštívili Obvodné oddelenie Policajného zboru, oddelenie vybavovania dokladov 

v Levoči, kde sa oboznámili s prácou zamestnancov. 

 

Nečakané prekvapenie 

Dňa 21. 06. 2017 SŠJVI navštívili študentky tretieho ročníka Strednej pedagogickej školy v 

Levoči. Pripravili pre naše deti piesne, ktoré oživili hrou na hudobných nástrojoch -  flaute, gitare 

a štvorstrunovom Ukulele.  

 

Muzikoterapia 

Do našej ŠMŠ zavítala čerstvá absolventka štúdia Pedagogiky hudobného umenia a cirkevnej 

hudby PF KU v Ružomberku, ktorá nám predviedla hru na rôznych hudobných nástrojoch.  

 

Popoludnie na dopravnom ihrisku 

Príslušníci Mestskej polície v Levoči p. Petruška a p. Jaroš pútavým spôsobom priblížili našim 

deťom pravidlá cestnej premávky pre cyklistov a chodcov. Deti si prakticky precvičili jazdu na 

bicykloch a kolobežkách.  

 

Chránime si svoje zdravie 

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa v ŠMŠJVI uskutočnila beseda „ Chránime si svoje 

zdravie“ s detskou lekárkou MUDr. Babejovou.  

 

 

 

 



Dorotka a jej priatelia 

Dorotka a jej priatelia je projekt Slovenského Červeného Kríža, do ktorého sa zapájajú materské 

školy. Aj naši predškoláci získali nové vedomosti a zručnosti z oblasti zdravia hravou formou 

a riešili zdravotné problémy imaginárnej Dorotky.  

 

Návšteva Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu 

Žiaci SŠJVI mali možnosť navštíviť Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu. 

Oboznámili sa s tlačenými knihami pre nevidiacich v Braillovom písme. Našou snahou bolo, aby 

sa deti v dnešnom pretechnizovanom svete prostredníctvom služieb, ktoré ponúkajú knižnice 

zaujímali o knihy.  

 

Beseda s primátorom 

V septembri deti ŠMŠJVI navštívili Mestský úrad v Levoči, oboznámili sa s prácou primátora 

a jeho zamestnancov, putovali po pamiatkach a dominantách nášho mesta.  

 

Návšteva stomatologickej ambulancie 

V novembri sa deti ŠMŠJVI zapojili projektu „Veselé zúbky“ a pri tejto príležitosti navštívili 

stomatologickú ambulanciu MUDr. Evy Masnej. Názornú ukážku správneho čistenia zubov 

predviedli študenti SZŠ v Levoči pod vedením Mgr. Kataríny Demočkovej. 

 

Vianočné trhy mesta Levoča  

- prezentácia a predaj výrobkov žiakov SŠJVI na vianočných trhoch 

 

5. SPOLUPRÁCA  S OSTATNÝMI  ZLOŽKAMI ŠKOLY, SO ŠKOLAMI 

ROVNAKÉHO TYPU 

Dopravné ihrisko 

Deti zo ŠMŠ JVI navštívili dopravné ihrisko Spojenej školy Š. Kluberta. Oboznámili sa 

s dopravnými značkami, nadchodom, podchodom, svetelnou signalizáciou na semaforoch. 

Zdôvodnili ich význam.  

 

Komunita 

Pod vedením Mgr. Z. Matalíkovej v školskom internáte, sa v tomto školskom roku obnovili 

spoločné stretnutia detí a vychovávateľov, pod názvom „Komunita“. Stretnutia slúžia na 

spoločnú komunikáciu medzi deťmi a vychovávateľmi, na vyjadrenie svojich pocitov, na 

vyriešenie problémov, na prípadne pochvaly či naplánovanie si nejakých akcií alebo spoločných 

výletov.  

 

Nový LEVEL Godzone Tour 2016 

Každoročné evanjelizačné turné projektu Godzone sa aj tohto roku uskutočnilo  počas Týždňa 

Cirkvi pre mládež.  Dňa 14. 11. 2016 zavítali aj do našej školy mladí ľudia, ktorí túžili zažiť 

spoločenstvo veriacich, spoznávať živý vzťah s Pánom Bohom.  Žiaci SŠJVI s nimi zažili skvelé 

chvíle  plné piesní, tancov, divadla a mnohých ďalších nečakaných prvkov. 

 

Erazmus 

V dňoch 14. – 16. novembra 2016 žiačky našej školy v rámci projektu Erasmus absolvovali 

pobyt v Poľsku, kde sa stretli so žiakmi nielen z Poľska, ale aj Maďarska a Čiech. Mali možnosť 

obzrieť si školu v Poľsku, navštíviť historické pamiatky v Krakowe a nadviazať nové 

kamarátstva na medzinárodnej úrovni.  

 

 



Cross border of silent III 

V mikulášskych dňoch 6. – 8. decembra 2016 vybraní žiaci SŠJVI vítali Mikuláša v Budapešti. 

V rámci projektu Cross border of silent III, podporeného Višegradskym fondom spolu 

s rovesníkmi z Poľska, Maďarska a Česka prežili už druhé stretnutie na ktorom prezentovali 

svoje školy, cvičili sa v zápise posunkového jazyka a absolvovali prehliadku  hlavného  mesta 

Maďarska a jeho  pamiatok.  

Počuť srdcom 

V dňoch 27.4. až 30.4.2017 sa konal 25. ročník festivalu ZUČ sluchovo postihnutých detí 

a mládeže v Bratislave. Súčasťou festivalu bol aj 24. ročník benefičného koncertu POČUŤ 

SRDCOM v Divadle Aréna. 

Našu školu reprezentovali mladší žiaci v kategórii divadlo s názvom POMSTA JE SLADKÁ, 

kde sa pod vedením Mgr. Marcely Gondovej umiestnili na 2. mieste. Starší žiaci s názvom 

SAMSON A DALILA sa umiestnili v kategórii divadlo pod vedením Mgr. Márie Feckovej na 1. 

miesto. Milada Tulejová dostala čestné uznanie za sólový výkon pri stvárnení úlohy Dalily. 

Vo výtvarnej súťaži dostala čestné uznanie Mária Vidová za prácu DIVOKÉ KONE v kategórii 

mladších žiakov. Za starších žiakov získala Alica Leibiczerová 2. miesto s fotografiou HĽADÁ 

SA PAŤA. 

 

Babkin jablkový koláč 

Piatkový deň bol doslova jabĺčkový. So študentkami z Katolíckej univerzity, Nikolou a Anetkou 

žiaci v našej školskej kuchynke upiekli pre všetky deti jablkový koláč podľa receptu starých 

mám.  

 

Deň otvorených dverí v Detskom domove v Spišských Vlachoch 

Žiaci SŠJVI pod vedením vychovávateľa P. Hlavatého prijali pozvanie  Detského domova 

v Spišských Vlachoch k jeho 10. výročiu založenia.  

 

Valentínska zumba 

Zumba sa riadi heslom, že človek nemá cvičiť na to, aby mal dokonalú postavu, ale mal by sa 

zabávať. Deti a žiaci našej školy sa zúčastnili takejto Valentínskej zumby v telocvični  ZŠ 

Gašpara Haina v Levoči, kde sme si všetci spoločne zatancovali.  

 

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

výchova.  

 

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

 

 24.11.2016 žiaci SŠJVI privítali klauna Adyna, z Trenčianskeho nadácie – Fond Dr. Klaun 

s predstavením ,, Klaunovanie s bublinkami“ 

 7. decembra 2016 sa v aule našej školy uskutočnilo rozprávkové predstavenie ,, Snehulienka“ 

Spoločensko-umelecký program zabezpečilo Divadlo na Doske. 

 predstavenie ,, O hľadaní pravej vianočnej rozprávky“ - o tom, aké sú najdôležitejšie 

a pravé hodnoty Vianoc nám vo svojom príbehu porozprávali snežná pani spolu s anjelom 

a vílou. 

 dňa 02.02.2017 k nám zavítalo Bábkové divadlo LIENKA, s  rozprávkou „O kocúrovi 

v čižmách“, ktorú hrali bábkami vyrobenými z lipového dreva.  



 v prvom marcovom týždni žiaci navštívili Základnú umeleckú školu v Levoči. Mgr. Mária 

Muránska, učiteľka literárno-dramatického odboru, nám hravou formou priblížila umenie, 

ktorému sa venujú učitelia a žiaci v ZUŠ. 

 dňa 5.4.2017  sa žiaci školského internátu zúčastnili kultúrneho podujatia v divadle na 

vystúpení V. Berkyovej.  

 bábkové predstavenie ,,Pyšná Dorotka“ v aule SŠJVI, ktoré odohralo bábkové divadlo 

Lienka 

 Exkurzia  Divadla v Spišskej Novej Vsi a predstavením:,, Pán Tragáčik“ 

 Exkurzia  Divadla v Prešove s predstavením: ,, Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina“ 

 

Divadelné a filmové predstavenia boli hradené kultúrnymi poukazmi platnými na rok 2016 a na 

rok 2017. Zvyšné kultúrne poukazy sa použijú na kultúrne podujatia do konca kalendárneho roka 

2017.  

 

Žiaci sa pod vedením pedagógov zapájali do viacerých výtvarných súťaží, pracovali s detskými 

časopismi Adamko, Bobík, Fifík, Maxik, Rebrík, Včielka, Vrabček, Zornička, Zvonček. 

 

6. SPOLOČNÉ ORGANIZOVANIE AKTIVÍT PRE ŽIAKOV 

Separujeme 

Aj našim žiakom  záleží na životnom prostredí a preto prostredníctvom rôznych 

environmentálnych hier a aktivít rozvíjame a pestujeme u žiakov pocit zodpovednosti za 

prostredie, v ktorom žijeme. 

 

Pomôžeme zvieratkám 

Deti v našom predškolskom zariadení vedia o potrebe starostlivosti o vtáčiky a zvieratá v zime, 

preto sa rozhodli pomôcť a využiť jesenné prechádzky na zber gaštanov. Nazbierané gaštany 

odovzdali lesníkom, ktorí ich vysypali na prikrmovacie miesto v lese.  

 

Šarkaniáda 

Púšťanie šarkanov je neoddeliteľnou súčasťou jesenných dní. Počas projektového vyučovania si 

deti zhotovili šarkany z gaštanov, prírodného a odpadového materiálu.  Vyrobené a kúpené 

šarkany boli krásne a dôležité je to, že sa vznášali v povetrí ako vtáci.  

 

DRX GYM - posilňovňa 

Cvičenie vo všeobecnosti pohyb, má pre deti viacero benefitov a preto by mali cvičiť už od 

malička. Z tohto dôvodu si naši žiaci išli zacvičiť do posilňovne DRX GYM, kde ich privítal pán 

Daniel Skurka, ktorý im ukázal čo všetko sa v takejto posilňovni nachádza. 

 

Deň kresťanskej kultúry na Spišskej Kapitule 

Dňa 20.10.2016 sa skupina  žiakov zúčastnila na Dňoch kresťanskej kultúry na Spišskej 

Kapitule, ktoré viedol vdp. Ľuboslav Hromják.  

 

Október – mesiac úcty k starším 

Desiaty mesiac v roku – október patrí našim starým mamkám a starým ockom. Veselými 

básničkami a piesňami žiaci  potešili našich starkých v Domove opatrovateľskej služby a malými 

pozornosťami im spríjemnili ich jeseň života. 

 



Dňa 19. decembra 2016 boli naše deti vystupovať pre obyvateľov Domova opatrovateľských 

služieb v Levoči. Predviedli veľmi pekný a milý, vianočne ladený program.  

 

Na polici v Knižnici Mateja Hrebendu 

Naše deti majú ku knihám blízko nielen v kútiku knižnej literatúry, ale aj v našej školskej 

knižnici. Pretože tieto priestory sú nám už známe, chceli  sme prostredníctvom  zážitkového 

učenia zažiť niečo, iné, nevídané. Navštívili sme jedinú knižnicu svojho druhu na Slovensku - 

Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Žiaci sa oboznámili zo svetom 

kníh pre nevidiace a slabozraké deti a mládež. 

 

Rozvíjame koordinačné schopnosti 

30.11.2016 sa žiaci ZŠ pre žiakov s autizmom zúčastnili exkurzie na kryté detské ihrisko 

a hospodársky dvor Fun Ville v Hozelci. S radostným očakávaním absolvovali mimoriadne 

pestrý program zameraný na rozvíjanie koordinačných schopností a sociálnych zručností. 

V rámci programu mal každý žiak možnosť zapojiť sa do individuálne prispôsobených cvičení 

rozvíjajúcich priestorovo-orientačné a kinesteticko - diferenciačné schopnosti.  

 

Medzinárodný deň detí 

1. jún je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. My sme sa už ráno spolu 

s deťmi a žiakmi našej školy potešili s bábkami v divadelnom predstavení „PES A MAČKA“ 

a následne rozdelili do skupín. Prvá skupina sa zúčastnila okružnej jazdy motovláčikom 

Maguráčikom v našom meste Levoča. Druhá skupina navštívila filmové predstavenie v 3D kine 

v Madarase Spišská Nová Ves. Na záver dňa si spoločne zašli do cukrárne na zmrzlinu. 

 

FunVille 

Pri príležitosti Dňa detí sa deti SMŠ vybrali za zábavou na kryté detské ihrisko FunVille 

v Hozelci, kde si užívali množstvo pohybovo - relaxačných aktivít.  

 

Človek a mesto 

Dňa  21.09.2016 sa v Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej  uskutočnil Multimediálny 

workshop zameraný na fotografiu - Človek a mesto II.  Vďaka nemu 16 žiakov  našej školy  pod 

vedením profesionálnych fotografov malo možnosť nahliadnuť do sveta profesionálnej 

fotografie. Išlo o deti so sluchovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou 

a Aspergerovým syndrómom.   

 

Muzikoterapia 

Liečenie hudbou prebieha jednak počúvaním hudby skladanej špeciálne pre tieto účely, ale aj 

pozorovaním - hraním na hudobné nástroje, spevom piesní, vyjadrovaním hudby pohybom, 

tancom. PaedDr. Miroslav Kopnický, Phd. a študenti PF KU inštitútu Juraja Paleša v Levoči 

zavítali do našej materskej školy a edukačné aktivity zamerané na využitie muzikoterapie 

vo výchovno-vzdelávacom procese si s našimi deťmi  vyskúšali. 

 

Advent 2016 

V predvianočnom období pedagógovia zo ZŠŽA v spolupráci s organizáciou SPOSA 

zorganizovali benefičné podujatie pre žiakov s autizmom Advent 2016, z ktorého výťažok bude 

použitý na školu v prírode pre žiakov s autizmom. 

 

Mikulášske prekvapenie 

Dňa 5.12.2016 bolo zorganizované Mikulášske prekvapenie pre žiakov SŠJVI z centra voľného 

času pod vedením p. Repašskej a študentkami SPgŠ v Levoči 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1._j%C3%BAn


Svätý Mikuláš 

Aj do našej školy zavítal svätý Mikuláš so svojou spievajúcou družinou pod vedením učiteľov 

a žiakov Strednej zdravotníckej školy Štefana Kluberta. 

 

Vianoce v škole - Vianočná akadémia – kultúrne vystúpenie žiakov školy  

Čas sviečok, čas spomienok, čas očakávania- aj to sú Vianoce. Dňa 22.12.2016 sme atmosféru 

príchodu nádherného sviatku umocnili v priestoroch mestského divadla. Spoločne s priateľmi 

a rodinou sme prežívali sviatočnú náladu prichádzajúcich Vianoc. Samotný Vianočný program 

v nás vzbudil spomienky na detstvo a vniesol do rozprávky, v ktorých ako to býva:,, dobro víťazí 

nad zlom.“ 

 

Korčuľovanie 

Každý pondelok počas zimy deti zo Školského internátu navštevovali zimný štadión. Malí i veľkí 

sa učili a zdokonaľovali v korčuľovaní.  

  

Karneval 

Žiaci SŠJVI končiaci sa čas fašiangov a zábavy zavŕšili dňa 23.2.2017 školským karnevalom. 

O nádherné i zaujímavé masky nebola núdza, čo ocenila aj naša porota. Všetky masky boli 

odmenené sladkou odmenou, a tie najkrajšie a najtvorivejšie vecnou cenou.  

 

Habakuky 

V rámci školského výletu starší žiaci SŠJVI navštívili rozprávkovú dedinku Habakuky na 

Donovaloch. Dedinka žiakov vtiahla do originálnej atmosféry slovenských rozprávok: 

O medovníkovom domčeku, Zlatá priadka a Zlatý kľúč. Videli netradičné domčeky v štýle 

ľudovo- fantazijnej architektúry, kde dominoval Škrupinový zámok s jazierkom, amfiteáter, 

obchodný dom KURNIK SHOPA CENTER, zakliate Čierne mesto, Hodovňa, Slnečník, či 

domček Proroka Raka .... Divadelníci sa postarali o autentický zážitok pre nás všetkých, ktorý 

bol ako keby vystrihnutý z obalu detských knižiek a predstáv. 

 

ZOO Spišská Nová Ves – školský výlet 

Deti a žiaci prvého stupňa našej spojenej školy navštívili najmladšiu a najmenšiu zoologickú 

záhradu na území Slovenska. S veľkým záujmom si prehliadli najatraktívnejšie zvieratá, ktoré sú 

zapísané v takzvanej Červenej knihe ohrozených zvierat -leoparda škvrnitého a tigra usurijského, 

ale aj rôzne iné plazy a ryby v pavilóne Aquaterra. 

 

Opekačka v prírode 

Príroda nám ponúka množstvo zaujímavých aktivít, my sme si z chuti zašportovali a zasúťažili. 

Odmenou žiakov bola aj klobásková opekačka a sladké pohostenie na doplnenie energie. 

 

7. VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 

V školskom roku 2016/2017 sa žiaci našej školy zapojili do dvoch remeselných trhov a do 

siedmych výtvarných súťaží,  z toho 5 z nich celoslovenských. 

Remeselné trhy:  Vianočné remeselné trhy – december 2016 

                         Veľkonočné remeselné trhy pod názvom ,, Vítame jar tradične“ – apríl 2017 

 

Celoslovenské výtvarné súťaže: 

ZUČ – základná umelecká činnosť sluchovo postihnutých v Bratislave – apríl 2017 – pod 

názvom: Svet okolo nás 

XX. Ročník výtvarnej súťaže Bohúňova paleta – apríl 2017 – pod názvom Po stopách 

slávnych velikánov 



XX. Ročník celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl – apríl 2017 – pod 

názvom: Svet okolo nás 

14. ročník výtvarnej súťaže Koscelničákov ornament 2017 – máj 2017 – pod názvom: 

Ornament v rozprávke  

Výtvarná súťaž farebný svet – COLORESKI LUMA 2017 – máj 2017 – s témou: sloboda, 

demokracia a ľudské práva 

Výtvarne súťaže s medzinárodnou účasťou :  

16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Umeleckého centra pre deti a mládež 

v Hyvinkää vo Fínsku – máj 2017 – na tému : SPOLU 

2. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže spoločnosti Sozialwerk Acermann-Gemeinde 

v Mníchove – jún 2017 – pod názvom Hľadanie mieru. ( výsledky viď. príloha) 

8. ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

Lyžiarsky výcvik 

Aj v tomto školskom roku žiaci SŠJVI v dňoch 16.01.-20.01.2017 absolvovali základný 

lyžiarsky kurz zjazdového lyžovania, ktorý sa zrealizoval s finančnou podporou MŠVVaŠ SR 

pobytovou formou v rekreačnom zariadení Mlynky - Dedinky. Výcvik sa realizoval v krásnom 

horskom prostredí a viedli ho dvaja skúsení inštruktori – učiteľ Mgr. Tomáš Koterba 

a vychovávateľka Mgr. Marta Ferencová. Cieľom tohto výcviku bolo osvojiť si základné 

lyžiarske pohybové činnosti na lyžiach.  

 

53. ROČNÍK CELOŠTÁTNYCH ŠPORTOVÝCH HIER SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH 

ŽIAKOV  

V termíne 7.6. - 11.6. 2017 z poverenie MŠVVaŠ SR naša škola organizovala 53.ročník 

Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov v Levoči. Svojou prítomnosťou prišli 

všetkých podporiť Mons. Štefan Sečka, primátor mesta Levoče pán Majerský, zamestnanci školy 

a hostia. Športových hier sa zúčastnilo 74 žiakov zo škôl: Bratislava, Kremnica, Lučenec, Prešov 

a Levoča. 74 súťažiacich žiakov  zápolilo v atletických disciplínach,  futsale chlapcov, basketbale 

dievčat  a stolnom tenise dievčat. Našu školu reprezentovali žiaci: Alica- Alžbeta Leibiczerová, 

Patrícia Kniznerová, Mária Vidová, Barbora Kováčova, Erika Polhošová, Milada Tulejová, 

Veronika Polhošová, Samuel Veselý, Adam Kočko, František Kočko, Oliver Čonka, Dušan 

Mirga, Róbert Kováč, Igor Kováč, Patrik Kováč. ( výsledky viď. príloha) 

 

9. ÚČELOVÉ CVIČENIE 

Dňa 23.11.2016 sa naša škola zúčastnila 1. Účelového cvičenia v prírode. Po poučení detí 

a žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia, varovných signáloch, činnosť po ich vyhlásení a 

nácviku evakuácie sme sa presunuli na určené stanovištia. Na zamrznutej ľadovej ploche žiaci  

vykonávali rôzne hry a športové aktivity, prekonávali vzdialenosti rýchlou chôdzou – pešia 

turistika. 
 

10. MATEMATICKÝ KLOKAN 

Matematický klokan je najväčšou žiackou matematickou súťažou na svete. V tomto 

školskom roku  súťažilo približne 6,5 milióna žiakov v 56 krajinách Európy, Ázie, Ameriky 

a Afriky. Na Slovensku súťažilo 63 696 žiakov zo základných škôl a osemročných gymnázií. 

Tejto súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci so sluchovým postihnutím a žiaci s narušenou 

komunikačnou schopnosťou. Bolo ich 39. (výsledky súťaže vidˇ. príloha) 

 

11. ŠTÚROVČEK  



Dňa 11. mája 2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy „Štúrovček“. 

Zúčastnili sa ho žiaci so sluchovým postihnutím, žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou 

a žiaci s autizmom. (výsledky viď. príloha) 

 

12. CELOSLOVENSKÁ VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH 

ŽIAKOV a 13. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE SLUCHOVO 

POSTIHNUTÝCH V ZAZYKOVÝCH ZRUČNOSTIACH A V MATEMATIKE 

V dňoch od 19. apríla – 21. apríla sa dve žiačky našej školy, Alica Alžbeta Leibiczerová 

a Patrícia Kniznerová zúčastnili 19. ročníka Celoslovenskej vedomostnej súťaže sluchovo 

postihnutých a 13. ročníka Medzinárodnej vedomostnej súťaže sluchovo postihnutých 

v jazykových zručnostiach a v matematike v Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej ulici 

v Bratislave .  

 

13. GÁŇOV LITERÁRNY PREŠOV 

Dňa 25. apríla 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili 22. ročníka  Krajskej súťažnej prehliadky 

špeciálnych  základných škôl a praktických škôl v prednese poézie a prózy „ Gaňov 

literárny Prešov“. Súťaž  zorganizovala  Spojená škola Matice slovenskej v Prešove. Našu 

školu reprezentovalo sedem žiakov . Úspešná bola najmladšia žiačka Mirka Holubová z 1. 

V triedy, ktorá obsadila druhé miesto v 1. kategórií mladších žiakov.  

 

14. CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY V BRATISLAVE 

Žiačky Milada Tulejová  a Alica Alžbeta Leibiczerová reprezentovali našu školu na 

Celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy v Bratislave dňa 18. mája 2017, kde Milada 

Tulejová  obsadila pekné 2.miesto. 

 

15. SEDMOKRÁSKA 

Aj v tomto školskom roku žiaci tvorili, vymýšľali, hrali sa na spisovateľov a maliarov a svojimi 

peknými príbehmi, básničkami, článkami, tajničkami, kresbičkami obohatili školský časopis 

„Sedmokráska“, ktorý vyšiel dvakrát v tomto školskom roku, a to v decembri a júni. 

 

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

 

V oblasti dlhodobých projektov sme naďalej pokračovali v práci na projektových aktivitách:   

- projekt Zdravá škola, 

- projekt Zelená škola, 

- projekt Protidrogová prevencia, 

- Program výchovného poradenstva, 

- projekt Cvičná škola - praktická príprava študentov špeciálnej pedagogiky(šp) PF KU 

v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 

- Dobrovoľníctvo – dobrovoľnícke aktivity študentov šp PF KU v Ružomberku, IJP v Levoči 

v popoludňajšom zamestnaní deti spojenej školy (Školský klub detí),  

 

1. MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY 

CROSS BORDER– projekt medzinárodnej spolupráce zo školou  Specijalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy dla Nieslyszacych im. Janusza Korczaka, so  sídlom Grochowská ulica 19 

v Krakove, v ktorom sme zapojení od školského  roku 2012/2013. 

V školskom roku 2016/2017 sme zrealizovali dva pracovné workshopy Cross border III pre 

žiakov so sluchovým postihnutím: 

 - v dňoch 14. - 16. 11. 2016 v Krakove  

 - v dňoch 6. - 8. 12. 2016 v Budapešti 



NADÁCIA PONTIS - vyhodnotila  pozitívne našu žiadosť o poskytnutie nefinančného daru – 

tablet  s aplikáciou Lentalk, čím sme rozšírili rozvoj komunikačných zručnosti u najmenších deti 

s autizmom, o ktoré sa staráme v  špeciálnej materskej škole. S podporou Nadácie J&T sme 

umožnili deťom , ubytovaným v školskom internáte, v rámci projektu  Rekreačno-terapeutické 

popoludnia detí, opakovaný pobyt na konskej farme, spojený s exkurziou, dobrovoľným 

zapojením sa do kŕmenia a tiež jazdou na koni. Deti boli počas pobytov sprevádzané odborným 

asistentom z farmy. 

 

ZELENÁ ŠKOLA - certifikačný medzinárodný vzdelávací projekt Eco-School.  
Zelená škola je výchovno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. 

Cieľom programu je podpora školskej komunity, v ktorej si ich členovia vyskúšajú čaro 

i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím 

pomáhajú k pozitívnej zmene - nájsť cestu k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti. 

Žiaci spolu s pedagógmi sa tak aktívne zúčastňujú na praktickej ochrane prírody formou 

zážitkového vyučovania. Žiaci sú vedení k tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti a 

zodpovednému konaniu. Ako certifikovaná „Zelená škola“ sme v školskom roku 2016/2017 

pokračovali v plnení environmentálnych úloh a nadviazali na už realizované aktivity. Naďalej 

sme sa venovali predovšetkým téme Zelené obstarávanie a úradovanie, ale aj iným činnostiam 

zameraným na praktickú ochranu prírody. Vo výučbe sa využívalo zážitkové vzdelávanie. 

V triedach a iných priestoroch školy sme pokračovali v separovaní, minimalizovaní odpadu 

a jeho opätovnom využívaní, a iným pre životné prostredie prospešným činnostiam. 

 

ČAS PREMIEN – každoročne opakovaný výchovnovzdelávací program spoločnosti MP 

promotion, s. r. o., do ktorého sme dlhodobo zapojení a v rámci ktorého sme aj v tomto školskom 

roku  získali   hygienické potreby pre žiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia, ubytované 

v Školskom internáte, organizačnej súčasti našej spojenej školy a zrealizovali popoludňajšie 

besedy spojené s premietaním filmu.  

 

JUNIOR HIPEN.eu (The European Network for Professionals working with People with 

Hearing Impairments) - európske združenie profesionálov pracujúcich so sluchovo 

postihnutými, kde   patríme od r. 2014 medzi nečlenov - pozorovateľov a sympatizantov.  

 

2. ŠKOLSKÉ PROJEKTY 

NOC ČÍTANIA BIBLIE 

Dňa 6. apríla sa v aule našej školy uskutočnil ďalší ročník „NOCI ČÍTANIA BIBLIE.“ Začali 

sme svätou omšou v gymnaziálnom  kostole, ktorú slúžil kňaz Ordinariátu OS a OZ SR PaedDr. 

ThLic. Slavomír Molnár. Po skončení svätej omše program, ktorý sa niesol v duchu kníh 

Genezis, Daniel a Sudcov pokračoval v aule našej školy.  Žiaci divadelne stvárnili stvorenie 

sveta, pokúšanie na hriech, list Efezanom, ako i príbeh z paláca kráľa Nabuchodonozora, 

Samsona a Dalily. Jednotlivé predstavenia boli dopĺňané tvorivými aktivitami,  súťažnými 

disciplínami ako i kurzom Hebrejských tancov. 

 

KRÍŽOVÁ CESTA 
Dňa 12.4.2017 sa konala pobožnosť Krížovej cesty a vdp. Samuel Štefanides vysluhoval sviatosť 

zmierenia pred sviatkami Veľkej noci.  

 

V oblasti prípravy ďalších projektov sme v šk. roku 2016/2017 naďalej kontinuálne pracovali  

na príprave: 

 jednorazových malých projektov, zameraných na voľno-časové aktivity detí, predovšetkým 

tých, ktoré sú ubytované v školskom internáte , 



 pokračujúcich  aktivít v rámci projektovej výzvy ERAZMUS +  v spolupráci s poľským 

partnerom Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS. Projekt bude zameraný na 

zvyšovanie kompetencií, špeciálnych pedagógov,  

 aktivít, ktoré by mali v budúcnosti viesť k spolupráci so školou, vzdelávajúcou deti so 

sluchovým postihnutím v bieloruskom Vilňuse. 

ŠMŠ v školskom roku 2016/2017 naďalej pokračovala v projektoch: Ježko Separko, Zelená 

škola, Veselé zúbky, Zdravý  úsmev. 

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

projektov na  miestnej,  regionálnej, celoštátnej aj nadnárodnej  úrovni. Táto skutočnosť sa 

odráža okrem  vybavenosti školy, predovšetkým v širokej škále voľnočasových a mimoškolských 

aktivít našich žiakov, čím im uľahčuje edukačný  a rozširuje  poznávací proces, vytvára nové 

možnosti  sebarealizácie, vyjadrovania, prekonávania pocitu osamotenosti a  poskytuje priestor 

pre odbúravanie vnútorných blokov v kontakte s okolím. 

 

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

               v škole 

 

V sledovanom školskom roku 2016/2017  nebola vykonaná na škole inšpekcia Štátnou školskou 

inšpekciou. 

V súlade s poverením vedúcej odboru školstva Okresného úradu Prešov bola vykonaná dňa 

01.03.2017 zamestnancami Okresného úradu Prešov kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania v zmysle § 11 ods.4 zákona 

č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zameraná na dodržiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov pri prijímaní a evidencii žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti: 

Vykonanou kontrolou v kontrolovanom subjekte nebolo zistené porušenie všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

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

    

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

 

Zložka školy Počet tried 

ŠMŠJVI 5 

ZŠŽSPJVI 3 

ZŠŽTPJVI 1 

ZŠŽNKSJVI 3 

ŠZŠ 6 

PŠJVI 2 

ZŠŽAJVI 4 

Školský klub 3 

Školský internát 4 

Odborné učebne a herne 14 

Kapacita internátu celkovo 55 miest 

Škola nemá vlastnú telocvičňu. 



Materiálno – technické podmienky školy 

SŠJVI  je vybavená základnými učebnými prostriedkami a pomôckami, ktoré sú nepretržite 

a neustále využívané a dostatočne udržiavané. Didaktická technika je  každoročne dopĺňaná. Aj 

v tomto školskom roku boli zakúpené 2 dotykové televízory do autistického úseku a 7 ks 

interaktívnych tabuli. V škole je 1 počítačová učebňa, v ktorej  sa nachádza 8 počítačov 

s pripojením na internet. Triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. V aule školy  je 

nainštalovaná interaktívna tabuľa a TV prijímač. V materskej škole a v triede pre žiakov 

s telesným postihnutím deti pracujú na PC s dotykovou obrazovkou. Pedagogickí pracovníci 

školy majú k dispozícii  2 PC s pripojením na internet a kopírkou, ktoré sú umiestnené 

v zborovni. Sú nepretržite k dispozícii a plne využívané pedagogickými pracovníkmi. 

V miestnosti PC technika je k dispozícii ešte 1 PC pre potreby pedagógov. Pre potreby 

výchovno-vzdelávacieho procesu sú k dispozícii i prenosné PC s nainštalovanými výukovými 

programami. Podľa potreby vo výchovno-vzdelávacom procese pedagógovia využívajú rádia 

s CD prehrávačmi, ktoré sú v každej triede, TV prijímač umiestnený v aule školy, tablety, 

školské didaktické prostriedky a hračky v špeciálnych učebniach. Pre hudobno - pohybové 

aktivity máme zariadenú rytmicko-pohybovú učebňu. Každoročne sa postupne dopĺňajú 

pomôcky potrebné pre účely výchovno – vzdelávacieho procesu do príslušných kabinetov. 

V škole sa nachádza počítačová učebňa, školská knižnica, učebňa PŠJVI, školská dielňa – pre 

prácu s kovom, školská dielňa – pre prácu s drevom, rytmicko-pohybová miestnosť, pracovisko 

ILS odborná učebňa, keramická dielňa, relaxačná miestnosť, aula, učebňa pre prácu s materiálom 

herňa. Súčasťou školy je žiacka a učiteľská knižnica, ktorá je v rámci aktuálnych finančných 

príležitostí a možností (sponzori, projekty) dopĺňaná a zároveň podľa potreby  využívaná, tak  

žiakmi ako aj učiteľmi a vychovávateľmi. V škole je zriadene Centrum špeciálnopedagogického 

poradenstva – Špeciálnopedagogickej intervencie. Pre účely práce metodických útvarov 

a ostatných poradných orgánov slúžia  prenosné počítače a farebná tlačiareň. Na škole sú 

vytvorené učebne matematiky, slovenského jazyka, anglického jazyka, biológie. Našou snahou je 

vytváranie priestorov pre vybudovanie ďalších odborných učební, čím sa vytvorí motivačné 

prostredie pre žiakov školy a predpoklad zvyšovania úrovne vyučovania jednotlivých predmetov. 

Pre kvalitné a bezporuchové vzdelávanie prostredníctvom PC techniky v škole pracuje PC- 

technik, ktorý je učiteľom k dispozícii v dopoludňajšom výchovno-vzdelávacom procese. 

 

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 2016 

/podklad z protokolu Výkazu k správe o hospodárení za rok 2016  /CXZQIKXULU/ 

 

 
 

Finančný zdroj 

 

suma v € 

Financované aktivity 
Mzdy a 

poistenie 

prevádzkové Z 

prevádzkových  

na výchovu 

a vzdel. 

Transféry 

jednotlivci. 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu 652026 585754 59652 5345 3098 

2. Odchodné 1021    1021 

3. Dopravné 7389    6243 

4. Asistent učiteľa 78228 78228    

5. Príspevok na výchovu a vzdelávanie 1899 1899    

6. Sociálne znevýhodnené prostredie 4287 4287    

7. Príspevok na učebnice 180  180 180  

8. Príspevok na pohybové aktivity 1104  1104 1104  

9. Príspevok  na školu v prírode 938  938 1104  

10. Príspevky a dary 8768  1778 179  
Finančné zdroje spolu: 755840  

 



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

o hospodárení školy za rok 2016: 

                                                                                           

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

                                                                                           

Zložky financované zo ŠR /normatívne a nenormatívne FP/  

Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna                             

Špeciálna základná škola internátna 

Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím 

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

Základná škola pre žiakov s autizmom                          

Praktická škola                                                                           

 

V roku 2016 sa nevyskytli žiadne dôležité skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok 

hospodárenia.  

      

m/2.) Všeobecné vyhodnotenie hospodárenia  
 

Prehľad o priemernom evidenčnom prepočítanom počte zamestnancov školy a školského 

zariadenia  v roku 2016: 

                                                                                                                   
1.                                                                      Spolu                  Škola           Škol. zar.    

Pedagogickí zamestnanci                                  46,8                     33,3                13,5       

Odborní zamestnanci                                          2,6                       0,2                 2,4              

Nepedagogickí zamestnanci                              16,9                      4,6               12,3      

S p o l u                                                  66,3                 38,1             28,2    
 

2.  V roku 2016  sa nevyskytli žiadne dôležité skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok 

 hospodárenia  

       

3. Všeobecné vyhodnotenie hospodárenia  

 

ŠKOLA 
V roku 2016 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 –využitie elektronického  trhoviska,  

predkladanie minimálne troch 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 poistné odvody do poisťovní pedagogických, odborných a nepedagogických 

zamestnancov.  

 

Škole boli poskytnuté prostriedky nasledovne: 

 

Zo ŠR normatívne                                 650.884  € 

Presun z r. 2015                                        1.142  € 

 



Použitie: 

Mzdy                                                      427.609  €  

Odvody                                                      158.376  €             

Cestovné náklady                                        535 €          

Energie                                                        16.330  €      

Mat. náklady                                                12.251  €                

Údržba a opravy                                               686  €               

Nájomné                                                      10.035 €               

Ostatné služby                                               21.781  € 

Dopravné                                                         256  €    

Trans. jednotl./náhrada PNS, 

Odstupné/                                                      3098  €   

 

Nevyčerpané                                                3.522   € 

Presunuté do roku 2017                                 3.522  €              

Vrátené do ŠR                                                   0  € 

 

Zo ŠR nenormatívne                                    93.490  € 

Presunuté z r. 2015 /dopravne/                        1.556  € 

 

Použitie 

Mzdy                                                                  62.233 €               

Odvody                                                              22.181  €      

  

Dopravné žiaci                                                     6.243 € 

Odchodné                                                             1.021 € 

Materiál. náklady                                                    180  € 

Dopravné                                                                 256 € 

Ostatné služby                                                      1.786 €      

  

Nevyčerpané     /dopravné/                                 1.146  € 

Presunuté do roku 2016                                      1.146  € 

Vrátené do ŠR                                                           0  € 

 

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

znevýhodneného prostredia v tomto roku  pokryli skutočné náklady vynaložené pre asistentov.   

 

     V  r. 2016  z dôvodu neprítomnosti žiakov v škole neboli vyčerpané prostriedky na dopravné 

žiakov. Uvedené nevyčerpané prostriedky boli presunuté do roku 2017, do 31.3.2016 sa uvedené 

FP vyčerpali.  

      

Prínosom pre výchovno-vzdelávací proces bolo poskytnutie  finančných prostriedkov na školu 

v prírode a lyžiarsky kurz 

      
Náklady na mzdy   -  489 609 € –  zamestnancom boli okrem všetkých nárokových zložiek 

mzdy vyplatené aj odmeny. 

 



Priemerný mesačný zárobok  školy dosiahol výšku:                                    1 071   €                             

Priemerný mesačný zárobok pedag. a odbor. zamestnancov:                        1 119  € 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov                          722   € 

      
Náklady na sociálne poistenie -  vyčerpaných  180.559  €. Organizácia v roku 2016 uhradila 

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

žiadne záväzky voči uvedeným poisťovniam. Zároveň bolo zamestnancom , ktorí majú 

uzatvorené  DDS uhradené poistné za zamestnávateľa vo výške 2% mzdy – celkom 8.881 €. 

 

Sociálne náklady -  vyčerpaných  15.239 €. V rámci sociálnych nákladov boli čerpané finančné 

prostriedky nasledovne: 

 

- tvorba sociálneho fondu -   4.186 € 

- stravné  zamestnancom  -   6.934 € 

- náhrady mzdy pri PNS   -   1.566 € 

- odchodné                        -   1.021 € /odchod zamestnanca do invalidného dôchodku/ 

- odstupné                         -   1.532 € 

 

Služby , opravy a údržba, energie 

 

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

využívajú žiaci počas školského roka 10.035 € , za telefón a poštové poplatky 1.175 €, ďalej boli 

použité finančné prostriedky na školenia, semináre, ochranu objektu, pracovnú zdravotnú službu, 

drobné remeselné práce, odvoz odpadu. Na drobné opravy a údržbu priestorov školy bolo  

použitých celkom 686 € .Značná časť finančných prostriedkov bola využitá na financovanie 

spotreby plynu a el. energie -14.497 €.   

    

Materiálové náklady 

 

Plnenie  predstavuje čerpanie výdavkov spojených s prevádzkou školy.Za 2.838 € sme 

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

a kopírovacieho stroja,  čistiace a hygienické potreby 1.449 €. V roku 2016 sme použili 

podstatnú časť finančných prostriedkov  5.232 € na materiál na výchovu a vyučovanie a na 

učebné a kompenzačné pomôcky.  Ostatné finančné prostriedky sme použili na zakúpenie 

pracovných odevov, drobné údržbárske náradie, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a pod. 

  Finančné prostriedky presunuté do r. 2017 sme použili na úhradu FA na energie /plyn, el. 

energia, .../ 

 

Príspevky a dary od FO a PO                                   8.768   € 

Prijaté FP v roku 2016                                               376   € 

Presunuté z roku 2015                                             8.392   €      

 

Príspevok  z OZ Uško,  RKC Bratislavská arcidiecéza a Rada rodičov pri SSSIJV Levoča. Časť 

nevyčerpaného finančného príspevku od RKC Bratislavskej arcidiecézy  bola opäť presunuté  do  

roku 2017.  

 

Presunuté do roku 2017                                6.990   € 

 

 

 



Použitie 

Uvedené finančné prostriedky boli použité na knihy, materiál na výchovu a vyučovanie, 

kancelárske potreby , všeobecný materiál,  poistenie žiakov,  a predovšetkým na kultúrne 

podujatia a exkurzie  žiakov. 

 

Školské zariadenia 
 

Zložky financované z Mesta Levoča a VUC  Prešov: 

Špeciálna materská škola 

Školský klub detí 

Školský internát 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

Výdajná školská jedáleň 

 

V priebehu r. 2016 nám boli poskytnuté finančné prostriedky na školské zariadenia    

nasledovne: 

 

z rozpočtov miest - Levoča                                                        442.166  €              

z rozpočtov VUC                                                                                     6.483  €                                                                                           

Príspevky od rodičov /MŠ, ŠKD, popl. int. ostatné/                                4.276  €  

Príspevky na stravné od žiakov a rodičov 

zamestnancov, zamestnávateľa,  z HN                                                    32.676  € 

 

Z uvedených finančných prostriedkov bolo použitých 280.908 € na mzdy /Mesto 277.246 €, 

 VUC 3.662 €/. Organizácia v roku 2016  uhradila 97.767 € /Mesto 96.458 €, VUC 1.309 €/ 

odvody do Sociálnej poisťovne  zdravotných poisťovní – nemáme žiadne záväzky voči 

uvedeným poisťovniam.  Z uvedených FP bolo zamestnancom , ktorí majú uzatvorené  DDS 

uhradené poistné za zamestnávateľa vo výške 2% mzdy – 4.227 €. 

 

Priemerný mesačný zárobok školských zariadení dosiahol výšku:                       830 € 

Priemerný mesačný zárobok pedag.  a odbor. zamestnancov:                              989 € 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov                         624 € 

 

Ostatné použitie: 

V roku 2016 sme finančné prostriedky získane od VUC  Prešov a Mesta Levoča  použili na 

nákup výpočtovej techniky vo výške  3.193 €, nájomné za budovu 5.523 € a úhradu bežných 

prevádzkových nákladov /ako energie, vodné stočné, poštovné služby, drobné opravy a údržba, 

mat. na výchovu, kancelárske, čistiace a hygienické prostriedky  atď./ 33.794 € bolo použitých na 

služby spojené so zabezpečením stravovania žiakov a zamestnancov dodávateľským spôsobom 

/zmluva so SZŠ/ .     

 

Tržby za vlastné výkony a tovar za rok 2016 boli vo výške  36.952 €, pozostávali z   

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

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

prostriedkov bolo 32.676 € použitých na úhradu stravy zamestnancov a žiakov ,  4.258 € na 

zakúpenie interaktívnych tabúľ . Finančné prostriedky vo výške 197,- € sme presunuli do roku 

2017. 

 



V roku 2016 zriaďovateľ školy – RKC Biskupstvo Spišské Podhradie zabezpečil výmenu 

podlahových krytín v miestnostiach, ktoré boli zaplavené v dôsledku prasknutia vodovodného 

potrubia. 

 

4.  Hospodársky výsledok - v  roku 2016  škola nevykázala žiaden zisk ani stratu.                                                

     

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

                 a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
V rámci zasadania pedagogických rád a interného vzdelávania pedagogických zamestnancov si 

škola zadefinovala spoločné hodnoty, víziu a strategické ciele pre obdobie rokov 2015 – 2020. 

Predmetové komisie (PK) a metodické združenie (MZ) pretransformovali strategické ciele do 

špecifických cieľov a úloh pre školský rok 2016/2017. Plnenie cieľov a úloh  PK a MZ 

pravidelne vyhodnocovali na svojich zasadnutiach a prijímali opatrenia. Plnenie cieľov v oblasti 

pedagogickej - riadiacej, personálnej, ekonomickej, materiálno – technickej a komunikácie s 

verejnosťou, prezentácie školy sa plnili priebežne. Podrobná analýza plnenia cieľov je v pláne 

práce na rok 2016/2017 a vo vyhodnocovacích správach PK a MZ. 

 

V školskom roku 2016/2017 si SŠJVI určila ciele v  : 

1. Duchovnej a náboženskej oblasti 

2. Vo vzdelávacej oblasti 

3. V oblasti zvyšovania komunikačných kompetencií žiakov 

4. 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 

 

V SWOT analýze sú spracované oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, v ktorej je 

potrebné zlepšiť sa a jej príležitosti na zlepšenie, vrátanie objektívnych ohrození. Doplnenie  

celkového  hodnotenia je v samostatnej prílohe Autoevalvácia školy. 

                                                            

SWOT analýza SŠJVI 

 

  

Silné 

                         

 škola rodinného typu – týždenná 

komplexná 

 významné duchovné pôsobenie 

     starostlivosť o zverené deti 

 odbornosť pedagogického personálu  

     (100%-ná kvalifikovanosť) 

 špecializácia pedagógov 

 dobrý manažment školy, demokratický štýl 

riadenia 

 denná odborná starostlivosť  

psychologická, logopedická, špeciálno-

                                   

Slabé 

 

 nedostatočná spolupráca s rodičmi 

 nedostatočná dochádzka u skupiny žiakov  

      z minority 

 nedostatočná hygiena u skupiny žiakov 

      z minority 

 nedostatok priestorov pre výchovno-  

      vzdelávací  proces 

 chýbajúca telocvičňa (priestory na vhodné 

      telovýchovné aktivity) 

 nedostatočne zabezpečené vonkajšie 

priestory –školský dvor, záhrada 



pedagogická 

 ochota učiteľov zvyšovať svoju odbornú 

a profesionálnu spôsobilosť  

 kolektívne aj individuálne zapájanie sa 

pedagogických zamestnancov do 

vzdelávacích  projektov 

 tvorivosť učiteľov 

 mediálna propagácia 

 podpora od zriaďovateľa 

 tvorba vyučovacích projektov 

 participácia na edukačných projektov – 

bežné triedy, špeciálne triedy 

 vybavenie modernými didaktickými 

prostriedkami a pomôckami 

 vybavenie PC technikou a multimediálnou     

technikou 

 možnosť optimálneho zaradenia vzdeláva- 

     cieho programu podľa individuálnej    

     potreby žiaka 

 budovanie odborných učební 

 antidiskriminačné prostredie 

 zabezpečovanie rôznorodých aktivít na 

dvíhanie sebavedomia, sebarealizáciu 

a skvalitňovanie života zverených žiakov 

 spolupráca s partnermi na zabezpečovaní 

      voľnočasových aktivít zverených žiakov 

 vytváranie vhodných podmienok pre  

edukáciu žiakov so ŠVVP 

 cvičná škola pre študentov špeciálnej 

pedagogiky 

 možnosť štúdia na Odbornom učilišti JVI, 

ako organizačnej zložky SŠJVI  - učebný 

odbor:  

 Spracúvanie dreva – výroba úžitkových 

a umeleckých predmetov 

 Keramická výroba – výrobky sanitnej 

keramiky 

 

 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 

 problémy v komunikácií a kooperácií 

s rodičmi 

 nízka vnútorná motivácia žiakov učiť sa 

a chodiť do školy 

 absencia asistentov učiteľa  

 nedostatok priestorov na prijímanie nových 

žiakov 

 

 

 

 

 

Príležitosti 

 uplatňovaním inovatívnych vyučovacích 

metód zvýšenie vnútornej motivácie 

žiakov učiť sa 

 spolupráca so SOŠ (strava , telocvičňa) 

 spolupráca s Gymnáziom sv. Františka 

Assiského  v Levoči  v rámci voľno -

časových „rovesníckych „ a iných voľno-

časových aktivít 

 vyhľadávanie sponzorstva na 

zabezpečovanie voľno-časových aktivít 

Ohrozenia 

 demografická situácia 

 odliv žiakov do iných škôl  (z dôvodu  

     prísneho sledovania záškoláctva) 

 zhoršovanie dochádzky u skupiny žiakov  

     z minority 

 odliv žiakov do  škôl v mieste trvalého  

     bydliska  

 ohrozenia legislatívneho charakteru 

 zvyšujúce sa náklady na pobyt žiaka na 

internáte 



     a sebarealizáciu handikepovaných žiakov 

 zviditeľňovanie školy na zabezpečenie 

     dostatočného počtu žiakov 

 zvyšovanie  odborných  kompetencií  špec.       

     pedagógov v oblasti modernizácie    

     výchovno-vzdelávacieho  procesu 

 dobré podmienky na prevádzku 

komplexnej vzdelávacej inštitúcie pre 

zdravotne znevýhodnené deti a žiakov 

 spolupráca so školami rovnakého typu pri 

zvyšovaní profesionálnych kompetencií 

 

 absencia učebníc, resp. ich nedostatok 

 prijímanie rómskych deti nezaškolených 

v MŠ do prvého ročníka 

 agresívne správanie niektorých rómskych 

rodičov voči zamestnancom a žiakom 

školy 

 zvyšujúca sa administratíva vo výchovno-

vzdelávacej práci 

 nezáujem a neochota zapojenia sa rodičov 

do života školy 

 

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 školskom roku 2016/2017 riaditeľstvo SŠJVI spolu so všetkými pedagogickými pracovníkmi a 

vychovávateľmi školy splnilo úlohy vyplývajúce zo strategického plánu školy, z ročného plánu 

práce školy, z vnútorného režimu školy a z uznesení, prijatých pedagogickou radou. Veľkú 

pozornosť sme venovali pravidlám slušnosti vo všetkých triedach, udržiavaním poriadku v 

triedach a ochrane školského majetku dodržiavaním školského poriadku. 

 

Psycho-hygienické podmienky boli 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 

psychohygienické zásady pri tvorbe rozvrhu hodín:     

                                         veľmi dobré:   boli  zohľadnené existujúce pravidlá a požiadavky 

 

Výchovno - vzdelávací proces riadený počas vyučovania a mimotriednej činnosti rešpektuje 

psychohygienické požiadavky. Pri výbere pedagógov a ich zotrvaní na pracovisku sa ako 

prioritné vyžaduje využívanie humanizácie vzdelávania, zážitkového a tvorivého vyučovacieho 

procesu, vytváranie rovnakých šancí a príležitostí pre všetky skupiny žiakov. Kontrola sa 

vykonáva kontrolnou, hospitačnou činnosťou, určením kompetencií zamestnancov školy, 

organizovaním vzdelávacích aktivít školy, požadovaním aktívnej spoluúčasti žiakov a 

zamestnancov na činnosti školy, tvorbou cieľov a hodnotení. 

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

vzdelávacími potrebami. Dosiahnuté vzdelávacie výsledky veľmi úzko súvisia s mierou ich 

postihnutia, ich reálnymi možnosťami a mierou spolupráce s rodičmi a vychovávateľmi. Žiakom 



bola osobitne venovaná   individuálna odborná starostlivosť, zabezpečovaná internými, prípadne 

externými zamestnancami, resp. zariadeniami (odborní lekári, foniatri a psychiatri). V prípadoch, 

keď si to vyžadoval  druh a stupeň postihnutia žiakov,  špeciálni pedagógovia školy pravidelne 

navštevovali žiakov v domácnostiach. 

Pre dosahovanie dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov sa v plnej miere využíva pochvala 

detí a žiakov v kolektíve, pri celoškolských stretnutiach v aule školy, ktorá je hlavným 

motivačným činiteľom, ako aj  umožnenie reprezentácie školy v rôznych druhoch činností 

a súťaží na miestnej aj regionálnej úrovni (viď ods. i. tejto správy).  

 

 písm. b) voľnočasové aktivity 

 

Bezprostredne nadväzujú na výchovu a vzdelávanie počas vyučovania. Vytvárajú pre žiakov viac 

a lepšie podmienky na rozvíjanie nadania, talentu, záujmu žiakov. Podporujú výchovu a návyky 

na zúčastňovanie sa na relaxácií, regenerácií organizmu, motiváciu k výkonom a účelnému, 

efektívnemu využívaniu voľného času. Plnia aj poslanie preventívnych aktivít. Všetky školské 

aj mimoškolské aktivity boli v  školskom roku 2016/2017silne podmienené charakterom školy, 

možnosťami a schopnosťami detí a žiakov.  

V súlade s platnou legislatívou boli vytvorené možnosti pre široký výber záujmových činností 

tak, aby sa každé  dieťa malo možnosť rozvíjať v oblasti svojho záujmu. Žiaci SŠJVI získavali 

komunikačné zručnosti, rozvíjali jemnú motoriku, získali zručnosti práce s rôznymi materiálmi, 

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. 

 

Voľnočasové aktivity boli v školskom roku 2016/2017 zabezpečované v rámci organizačných 

súčastí spojenej školy: Školský internát a Školský klub detí. Hlavným cieľom týchto 

organizačných súčasti bolo:  

 záujmovou a tvorivou činnosťou motivovať žiakov k spokojnému a bezpečnému pobytu, 

uspokojovať záujmy žiakov s prevahou oddychového a rekreačného charakteru 

 tvorivou činnosťou rozvíjať záujmy žiakov, vzťahy medzi žiakmi, odbúravať negatívne 

vlastnosti a prejavy 

 rozvíjať a upevňovať pracovné zručností, podporovať pozitívny vzťah k pohybovým 

činnostiam 

 zaujímavou a tvorivou činnosťou rozvíjať pozitívny vzťah k ľudovým tradíciám 

 

Deti a žiaci pracovali vo voľnom čase v záujmových útvaroch – „krúžkoch“. Správa o činnosti 

v tejto oblasti je v prílohe tohto dokumentu. Z ostatných voľnočasových aktivít je potrebné 

vyzdvihnúť prácu žiakov v záujmovom krúžku:  

,,Športovo – turistický záujmový útvar,, - v ktorom pracovalo 8 chlapcov. Pracovali podľa 

plánu, ktorý bol vypracovaný tak, aby žiakov zaujal  a poučil. Naučili sa veľa o prírode, ako ju 

ochraňovať, starať sa o ňu, ako pomáhať v zime zvieratám. Chodievali na turistické vychádzky, 

pozerali filmy o prírode a zvieratách. Okrem toho aj športovali. Chodili sa sánkovať, lyžovať 

a korčuľovať. 

,, Školáčik“ - činnosť a program krúžku bol zameraný hlavne na rozvoj jemnej a hrubej 

motoriky, na  športové a turistické aktivity, poznávanie, rozvoj fantázie, tvorivosti, zručnosti. 

Cieľom záujmových činností bola samostatná práca žiakov. Činnosti boli vyberané podľa 

ročných období a doplnené boli o šport, hry a relax. 

,, Tvorivé dielne“ - činnosť a plán práce ZÚ bol zameraný hlavne na rozvoj jemnej a hrubej 

motoriky, rozvoj fantázie, tvorivosti, zručnosti. Cieľom záujmových činností bola samostatná 

práca detí. Činnosti boli rovnomerne rozložené, podľa aktuálnosti – výrobky, pozdravy, 

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



noc, Deň učiteľov, Deň matiek, Deň otcov... Pracovne sa využívali priestory dielne a výtvarnej 

miestnosti. Pracovalo sa s odpadovým materiálom / kartón, papier, PET fľaše, drevo /, prírodným 

materiálom /kôra , mach, trávy, konáre, gaštany/.  

,, Klub dievčat“ - záujmová činnosť bola zameraná na rozvoj vedomostných kompetencií, 

rozvoj manuálnych a športových zručností, na prípravu starostlivosti o domácnosť, varenie, 

pečenie a celkovú prípravu dievčat do života. Využívali sme pri tom odborné učebne v škole, 

kuchynku, telocvičňu, školský dvor, zimný štadión, iné mestské kultúrne ustanovizne. Činnosť 

bola pripravená a realizovaná vzhľadom k veku, schopnostiam a možnostiam dievčat. Mesačne 

sa pravidelne striedali činnosti športové, kultúrne, varenie a činnosti zamerané na aktuálne 

sviatky. 

,, Šikovníček“ - žiaci sa oboznámili s rôznymi výtvarnými technikami, novými pracovnými 

postupmi. Rozvíjali sme hlavne jemnú motoriku rúk, koordináciu pohybov, predstavivosť 

a fantáziu. Naučili sa samostatne pracovať, udržiavať poriadok v triede, spolupracovať.  

 

K ďalším obľúbeným aktivitám patrili korčuľovanie na zimnom štadióne, relaxácia na 

trampolíne, práca v počítačovej miestnosti , spoločné hranie vybíjanej za účasti celého internátu. 

Počas školského roka pracovali v  športových  útvaroch podľa vlastného výberu a so striedajúcou 

sa pravidelnosťou tak, aby boli uspokojené potreby a záujmy každého dieťaťa: floorbalový, 

basketbalový, športovo-turistický, stolno-tenisový, tanečný. V oblasti kultúry sa žiaci 

zúčastňovali divadelných a filmových predstavení.  

Medzi ďalšie voľnočasové aktivity patrili podujatia Školskej knižnice, spevácke a recitačné 

súťaže, športové turnaje, výstavy plodov, vlastných prác, dni otvorených dverí, workshopy, 

slávnosti, besiedky, karneval, noc v škole, opekačka, exkurzie a pod.  

Výchova vo voľnom čase bola výraznou preventívnou alternatívou prevencie proti 

akýmkoľvek patologickým javom. Pozornosť sa zameriavala hlavne na prevenciu rizikového 

správania sa v rámci dospievania. Posilňovali sme zdravý životný štýl a prispievali  k zlepšeniu 

zdravia žiakov. Podieľali sme sa na formovaní dobrých medziľudských vzťahov a pomoci si 

navzájom. Pri všetkých aktivitách boli zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a 

záujmy, ako aj ich rodinné prostredie. Tieto sa organizovali nielen pre žiakov ale aj pre rodičov a 

priateľov školy. Organizovali ich pedagogický zamestnanci školy. Všetky mali veľmi dobrú 

úroveň.  

 

písm. c)- spolupráca školy s rodičmi 

 

Dobrá vzájomná spolupráca školy a rodiny má výrazne pozitívny vplyv na školskú úspešnosť 

detí v škole: zlepšuje motiváciu žiakov pre učenie a ich disciplínu v procese výchovy 

a vzdelávania, zvyšuje študijnú výkonnosť žiakov, a čo je rovnako dôležité, znižuje a odstraňuje 

problémy žiakov v správaní. Pri aktivitách a riešení spolupráce školy a rodiny sú zastúpené 

všeobecné funkcie psychológa : kooperácia (školy s rodičmi), komunikácia (školy s rodičmi), 

koordinácia ( spolupráce školy s rodičmi).  Spolupráca našej školy s rodičmi spočíva : 

 v systematickom poskytovaní informácií rodičom o dianí v škole a osobnostnom vývine ich 

dieťaťa ( napr. prostredníctvom triednych učiteľov, výchovného poradcu alebo školského 

psychológa). 

 v programoch spolupráce s rodičmi a učiteľmi (napr. pri intervenciách v súvislosti 

s elimináciou porúch žiakov v správaní, alebo profesionálnou orientáciou a výberom profesie 

žiakov ) 

 v aktívnej spolupráci na dianí školy ( záujmová činnosť, výlety, večierky, besedy, diskusie...) 

 

V tejto oblasti je potrebné ešte veľa urobiť. Väčšina rodičov preferuje pasívnu účasť na dianí 

v škole. Je výsostne potrebné, žiaduce získať k spolupráci rodičov a zákonných zástupcov v 



záujme rozvíjania vedomostnej, sociálnej, rečovej úrovne osobnosti ich detí. Snahou školy bolo, 

je a bude lámať bariéry medzi rodičmi a školou, byť ústretoví k plneniu ich oprávnených 

požiadaviek smerom k ich deťom, byť empatickí, slušní, korektní v jednaní, trpezliví a 

nápomocní. Viac ich vťahovať do spoločných aktivít, dať im priestor vzájomne sa stretávať s 

deťmi, ale aj bez nich na rôznych stretnutiach s pedagogickými a odbornými zamestnancami 

školy, prizývať odborníkov z oblasti pediatrie, neurológie, ortopédie, psychiatrie, z ÚPSVaR, z 

neziskových organizácií. Veľmi dôležité je taktiež klásť dôraz na budovanie dôvery rodičov ku 

škole, na promptnom riešení ich problémov, na nájdenie si času na vzájomnú komunikáciu s 

nimi, pretože všetci sme tu pre nich a ich deti. Našou snahou bude pristupovať k rodičom našich 

detí a žiakov školy s pokorou a empatiou. V oblasti komunikácie s rodičmi máme ešte rezervy, 

ktoré sa budeme snažiť odstraňovať, nakoľko chceme byť nápomocní tým, pre ktorých sme tu, 

pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím. Je potrebné, aby pedagogickí zamestnanci, odborní 

zamestnanci a ostatní zamestnanci školy zvládali komunikáciu na úrovni, v snahe riešiť osobne 

problémy. Našou snahou je poradiť a pomôcť tým, pre ktorých sme tu. 

 

písm. d) – organizácie, s ktorými škola spolupracuje 

 

Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna  v školskom roku 2016/2017 naďalej  udržiavala 

a rozvíjala  spoluprácu s dlhoročnými partnermi pri organizovaní spoločných akcií (letné 

a zimné športové hry, prehliadky záujmovej činnosti ZUČ , výtvarné súťaže, workshopy...), 

rovnako prostredníctvom prezentácie na spoločných podujatiach mesta a tiež formou priebežnej 

komunikácie a informovanosti v priebehu školského roku.  

 

Na úrovni školstva spolupracujeme s dlhoročnými  partnermi:  

 ZŠ a MŠ  pre žiakov a deti so sluchovým postihnutím internátna na  Drotárskej ceste, 

Bratislava, 

 Spojená škola internátna, Hrdličkova, Bratislava, 

 ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu internátna, Kremnica 

 ZŠ  pre žiakov so sluchovým  postihnutím internátna,  Lučenec 

 Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov, 

 Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta,  Levoča, 

 Gymnázium sv. Františka  Assiského, Levoča,  

 Specijalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieslyszacych im. Janusza Korczaka, 

Krakow, 

 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša v Levoči  

 

Na úrovni spolupráce s mimovládnymi neziskovými organizáciami naďalej spolupracujeme:   

 OZ UŠKO, Levoča, 

 OZ Sposa-L, Levoča, 

 OZ Deväť, Košice 

 HIPEN.eu - The European Network for Professionals working with People with Hearing 

Impairments (európske združenie profesionálov pracujúcich so sluchovo postihnutými), 

 Foundation of Regional Development Viribus Unitis, Nowy Sacz,  

 MP Education, s.r.o. 

 

Pre organizačné a prevádzkové zabezpečenie kvalitnej špeciálnej výchovno-vzdelávacej činnosti 

je pre nás veľmi dôležitá dobrá  spolupráca našej školy: 

 so zriaďovateľom školy,  

 s orgánmi školskej samosprávy – radou školy , rodičovským združením, 



 s organizáciami na úrovni mesta - Mestský úrad, Mestský klub dôchodcov, Múzeum 

špeciálneho školstva, Mestské múzeum, Mestská polícia a tiež spolupráca na odbornej úrovni 

s CPPPaP v Levoči. 

 

Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči v školskom roku 2016 /2017 dosiahla celý 

rad pozitívnych výsledkov. Škola má aj v súčasnosti schválených niekoľko projektov, ktoré sú 

ďalšou perspektívou na schválenie výchovno – vzdelávacích podmienok školy. Víziou naďalej 

zostáva udržať kredit školy, budovať jej tradíciu, vzdelávať a vychovávať s perspektívou a 

získavať pre túto realizáciu cieľov kvalitných, aktívnych, kreatívnych a tvorivých pedagógov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2016/2017 
 

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

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

dobro dieťaťa, jej cieľom je uznávanie hodnôt, základná sloboda, samostatné rozhodovanie 

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

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

základného náboženského postoja a uvádzanie praxe v podobe kresťanského životného štýlu. 

Predmet Katolícke náboženstvo sa vyučuje podľa učebných osnov pre reformné ročníky a podľa 

osnov pre katolícke náboženstvo pre školy, ktorých zriaďovateľom je katolícka cirkev. 

1.1 Duchovno pastoračný plán 

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

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

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

potrebné neustále obnovovať duchovný život žiakov i zamestnancov školy.  

Dňa 31.8.2016 si pedagógovia a všetci zamestnanci školy v Inštitúte Krista Veľkňaza 

v Žakovciach vypočuli prednášku Maroša Kuffu, farára, ktorý sa venuje ľuďom na okraji 

spoločnosti. Oboznámili  sa so súčasným spôsobom života bývalých bezdomovcov, bývalých 

väzňov a iných, aby tak v Roku milosrdenstva videli, ako sa uskutočňuje milosrdenstvo 

v praktickom živote. Potom nasledovala prechádzka v Tatrách a spoločný obed v Kolibe 

pri Kežmarku. 

 

September 2016 

Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017 bolo svätou omšou v Bazilike sv. Jakuba 

v Levoči pre všetky cirkevné školy s VENI SANCTE dňa 5.9.2016, ktorú slúžil vdp. Dlugoš. 

V aule školy bolo otvorenie pre našich žiakov, pedagógov, zamestnancov s modlitbou 

a požehnaním novokňaza vdp. Samuela Štefanidesa. 

 

Október 2016 

Svätá spoveď bola  pred prvým piatkom pre žiakov dňa 5.10.2017. Dňa 21.10.2017 bol 

dobrovoľný deň pôstu a modlitieb za kňazov. Dňa 18.10.2017 sme sa zapojili do modlitieb 

Milión detí sa modlí ruženec. Dňa 20.10.2017 sme sa so skupinou žiakov zúčastnili na Dňoch 

kresťanskej kultúry na Spišskej Kapitule, ktoré viedol vdp. Ľuboslav Hromják. Svätú omšu za 

zosnulých sme slávili dňa 26.10.2017, predtým vdp. Samuel Štefanides vysluhoval sviatosť 

zmierenia. Dňa 28.10.2017 sa všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci zúčastnili jesennej 

duchovnej obnovy na Spišskej Kapitule v Roku sv. Martina. 

 

December 2016 

Svätá spoveď pred prvým piatkom bola dňa 2.12.2016. Dňa 6.12.2016 bolo prichystané 

Mikulášske prekvapenie. Dňa 21.12.2016 sa žiaci i zamestnanci svätou spoveďou a svätou 

omšou pripravovali na  slávenie Vianoc. Slávnostná akadémia bola 22.12.2016 a niesla sa 

v duchu skutkov milosrdenstva a blížiacich sa sviatkov Vianoc. 

 

Január 2017 



Dňa 11.1.2017 po vianočných prázdninách sme sa stretli v aule, kde sme s vdp. Štefanidesom 

prosili za nový kalendárny rok. Potom nasledovala novoročná posviacka školy. Dňa 25.1.2017 

boli spoločné modlitby v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov. 

 

Február 2017 

Dňa 2.2.2017 bola svätá spoveď pred prvým piatkom a svätá omša na sviatok Hromníc. 

 

Marec 2017 

Dňa 1.3.2017 na začiatku pôstneho obdobia na Popolcovú stredu bola svätá spoveď a svätá omša, 

ktorú slávil vdp. Martin Majzel, pri ktorej udelil všetkým prítomným popolec v gymnaziálnom 

kostole. Žiaci našej školy sa znovu aj tento rok zapojili do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí 

a mládeže“ organizovanej Diecéznym katechetickým úradom v Spišskej Novej Vsi. Na prvom 

mieste vo svojej kategórii sa umiestnila Vanesa Kočková, na druhom mieste František Kočko 

a na treťom mieste Igor Polák. 

 

Apríl 2017 

Dňa 6.4.2017 sa konala Noc čítania Biblie, ktorej témami boli Kniha Genezis, Kniha Daniel, 

Kniha Sudcov a List Efezanom. Svätú omšu slávil vdp. Slavomír Molnár. Katechétky 

Molnárová, Fecková a kolektív pripravili dramatizáciu Stvorenie sveta, dramatizáciu z Knihy 

Daniel s mladšími žiakmi.  Dramatizáciu Samson a Dalila nacvičili so staršími žiakmi. 

Pripravená bola aj tematicky poňatá spoločná večera. Žiaci sa učili židovský tanec, kreslili, 

modelovali, a prechádzali jednotlivými stanovišťami, kde skladali skúšky odvahy, vedomostí 

a zručnosti. Vzácnym hosťom večera bol vladyka Milan Lach, pomocný biskup Prešovskej 

eparchie. 

 

Dňa 12.4.2017 sa konala pobožnosť Krížovej cesty a vdp. Samuel Štefanides vysluhoval sviatosť 

zmierenia pred sviatkami Veľkej noci. Dňa 18.4.2017 sa konala jarná duchovná obnova na 

Mariánskej hore v Levoči. 

 

Máj 2017 

Dňa 3.5.2017  vdp, Štefanides vysluhoval sviatosť zmierenia pred prvým piatkom. Po celoročnej 

príprave v máji 2017 jeden žiak pristúpil k prvému svätému prijímaniu v Spišskej Novej Vsi, 

jeden v Levoči, jedna žiačka bola v Spišskej Belej pokrstená. 

 

Jún 2017 

Dňa 1.6.2017 bola svätá spoveď pred prvým piatkom. Dňa 4.6.2017 po celoročnej príprave 

prijali v Levoči sviatosť birmovania dve žiačky. 

 

Počas celého liturgického roka, bola aktuálne menená  hlavná nástenka s náboženským obsahom. 

Na hodinách katolíckeho náboženstva boli žiaci vedení k úcte k iným, nabádaní ku konaniu 

spoločného dobra, k životu v duchu evanjelia, v pravde a láske, povzbudzovaní k pravidelnej 

účasti na svätých omšiach počas nedieľ a prikázaných sviatkov. 

 

V Levoči 30. júna 2017                                                               Spracovala: Mgr. Mária Fecková 

                                   



Hodnotiaca správa o činnosti Metodického združenia(ďalej iba MZ)   

učiteľov Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka internátnej (ďalej iba 

ŠMŠJVI) a Predmetovej komisie (ďalej iba PK)  

učiteľov Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej (ďalej iba PŠJVI) 

v školskom roku 2016/2017  
 

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

z pedagogicko –organizačných pokynov na školský rok 2016/2017 a z aktuálnych podmienok 

školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2016/2017 sa uskutočnili štyri riadne zasadania metodického 

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

Katarína Strážiková, Mgr. Marcela Kuľová, Mgr. Katarína Holotňáková, PaedDr. Nadežda 

Suranovská, Mgr. Ľubomíra Duláková, Mgr. Monika Popadičová, Bc. Iveta Janščáková, Mgr. 

Jana Dravecká, Mgr. Beáta Hrušovská, Bc. Miloš Jozefčák 

 

Plán činnosti predmetovej komisie 
 

- podľa školských vzdelávacích programov sa v školskom roku 2016/2017 vzdelávali deti 

ŠMŠJVI a žiaci PŠJVI 

- pri vzdelávaní sme využívali prvky integrovaného vyučovania 

- na každej vyučovacej hodine sa využívali dostupné učebné pomôcky 

- využívali sa počítačové učebne a edukačné programy 

- učitelia  zavádzali  inovatívne vyučovacie metódy a zároveň účinnejšie spôsoby pri získavaní 

vedomostí a zručností 

- učitelia využívali datakabinet, program alf a virtuálnu knižnicu, informácie a materiály 

z týchto stránok sú určené pre potreby učiteľa na jednotlivé vyučovacie hodiny 

- 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, 5.MŠ 

- pedagógovia do tematických výchovno–vzdelávacích plánov zapracovali tieto prierezové 

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

výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

- v rámci jednotlivých predmetov a konzultačných hodín  prehlbovali sme poznatky a právne 

vedomie  žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch „ 

Všeobecnej deklarácie o ľudských právach dieťaťa“ a realizovala sa výchova k manželstvu 

a rodičovstvu  

- na zasadnutiach  MZ a PK sa venovala pozornosť odborným a metodickým témam na 

rozvíjanie a prehlbovanie profesijného a odborného rastu členov MZ a PK 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/environmentalna_vychova.pdf
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/prierezove_temy/regionalna_vychova.pdf


- 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 navštívili na školskom výlete Habakuky na Donovaloch a deti ŠMŠJVI 

boli v zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi. 

- deti ŠMŠJVI žiaci a PŠJVI sa zapojili do projektu Zelená škola, počas celého roka sme 

zbierali papier a navštívili zberný dvor 

- deti ŠMŠJVI naďalej pokračovali v projekte „Veselé zúbky“    

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

zariadenia, jednotlivé úrady, mestský úrad, políciu, hasičský záchranný útvar, školy 

podobného typu a cukráreň  

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

špeciálneho školstva v Levoči, mestskú knižnicu a podobne  

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

predmetoch: 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 

- 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 Mestský úrad v Levoči, oboznámili sa s prácou primátora 

a jeho zamestnancov, putovali po pamiatkach a dominantách nášho mesta 

- v septembri deti triedili odpad s Ježkom Separkom 

- v októbri, mesiaci úcty k starším ŠMŠJVI navštívila DOS, pripravila program a malé 

pozornosti pre starších spoluobčanov  

- deti ŠMŠJVI uskutočňovali vychádzky do prírody spojené so zberom prírodnín, pripravili  

výstavu prác detí  „JESEŇ JE TU!“ 

- v októbri deti ŠMŠJVI zavítali do Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 

navštívili Špeciálnu školu F. Kráľa a detské ihrisko 

- v novembri sa deti ŠMŠJVI zapojili projektu „Veselé zúbky“ a pri tejto príležitosti navštívili 

stomatologickú ambulanciu MUDr. Evy Masnej a názornú ukážku správneho čistenia zubov 

ukázali študenti SZŠ v Levoči pod vedením Mgr. Kataríny Demočkovej.   

- v decembri do ŠMŠJVI zavítal  sv. Mikuláš v spolupráci s CVČ  

- vo vianočnom čase deti ŠMŠJVI  zavinšovali našim obyvateľom DOS,  ktorých  navštívili 

s programom „Vianočná besiedka“ a posedenie  im spríjemnili drobným darčekom 

- v januári  sa deti ŠMŠJVI venovali zimným radovánkam, stavali snehuliakov, hádzali snehové 

gule na cieľ, kĺzali sa, sánkovali, pozorovali prírodu v zime.     

- v mesiaci február deti  ŠMŠJVI navštívili ZŠ G. Haina v Levoči, zapojili sa do rôznych 

pohybových a didaktických aktivít, spoločne si zatancovali valentínsku zumbu. V tomto 

mesiaci si pozreli aj Základnú umeleckú školu v Levoči, kde sa im venovala Mgr. M. 

Muránska 



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

kamarát“  

- pri príležitosti Svetového dňa vody deti spolu s učiteľmi zdramatizovali kolobeh vody 

v prírode, vyrobili plagát a predviedli rôzne pokusy, hry s vodou. 

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

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

zdravia“ 

- 22. apríl je Deň zeme pri tejto príležitosti sa ŠMŠJVI zapojila do skrášľovania životného 

prostredia, zhotovili plagáty. Deti poznávali domáce a lesné zvieratká a prostredie v ktorom 

žijú, učili sa rozlišovať zvieratká podľa zvuku. Našu materskú školu navštívil lesníci p. 

Krempaský, p. Dulák, ktorí rozprávali o starostlivosti zvierat.  

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

s interaktívnou tabuľou,  zapojili sa do rôznych didaktických aktivít 

-  pri príležitosti sviatku sv. Floriána boli  deti ŠMŠJVI pozvaní na deň otvorených dverí  

Hasičského a záchranárskeho zboru v Levoči 

- členka poľovníckeho združenia Miriam Krempaská názorne predviedla výcvik poľovných 

psov 

- v mesiaci máj si v ŠMŠJVI zaspomínali na tradície pri zážitkovom vyučovaní „Staviame my 

máje.“ Navštívili aj Eko farmu v Iliašovcach. 

- pri príležitosti Dňa detí  mali deti  pripravené rôzne aktivity: posedenie v cukrárni, pyžamová 

veselica, návšteva letiska v Poprade 

- v mesiaci jún deti ŠMŠJVI sa vybrali  na potulky rozprávkovým lesom, ktoré sa deťom veľmi 

páčili a v cieli ich čakalo milé pohostenie v penzióne Hubert 

- na rozlúčku so školským rokom pripravili v ŠMŠJVI program a rozlúčili sa s predškolákmi  

- v septembri žiaci PŠJVI prešli turistické chodníky v najbližšom okolí Levočských vrchoch  

- 16. október je Svetovým dňom výživy, pri tejto príležitosti si žiaci PŠJVI pripomenuli  

význam ovocia a zeleniny v našej strave,  pripravili jednoduché ovocné pochúťky a zhotovili 

plagát o zdravom stravovaní 

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

vidieť a vyskúšať si poskytnutie prvej pomoci  

- v novembri žiaci PŠJVI  vyrábali sviečky, z vosku a zo širokej palety farieb a vôní vyčarovali 

zaujímavé tvary sviečok 

- v decembri žiaci piekli vianočné pečivo,  zhotovovali výrobky na vianočný remeselný trh 

a pripravili vianočný program  

- v januári zažili žiaci PŠJVI nevšednú vyučovaciu hodinu  v rámci predmetu ručné práce 

a šitie, zhotovovali rôzne textilné doplnky do kuchyne (obrusy, chňapky, podložky pod taniere 

a podobne)   

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

v Strednej zdravotníckej škole v Levoči 

- v marci bolo realizované zážitkové vyučovanie, kde žiaci pripravovali gastronomické 

špeciality pod vedením profesionálneho kuchára 

- v apríli sa žiaci PŠJVI zúčastnili krajskej súťažnej prehliadky žiakov špeciálnych základných 

škôl a praktických škôl Prešovského kraja v prednese poézie a prózy „Gaňov literárny Prešov“ 

- dve žiačky praktickej školy sa zúčastnili na  prezentácii  odborno-praktických zručností 

žiakov praktických škôl prešovského kraja s názvom „Škola života“  v priestoroch Spojenej 

školy v Lipanoch  

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

- 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 napr. slovenská a rómska kuchyňa  

- v ŠMŠJVI bolo v tomto školskom roku zapísaných 36 detí vo veku od 2,5 do 7 rokov, počas 

školského roka 2 deti prerušili dochádzku do ŠMŠJVI  z dôvodu pobytu v zahraničí, pracovali 

v 5 triedach. 12 detí získalo osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 

- V PŠJVI bolo zapísaných 10 žiakov, pracovali v dvoch triedach 

 

Splnené úlohy 

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

školský rok 2016/2017 

 

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 21 hospitácií  

 

Odborný rast členov MZ a PK 

- členovia MZ a PK si preštudovali a osvojili legislatívne normy tykajúce sa školy a výučby 

- 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 

- piati pedagógovia absolvovali kontinuálne vzdelávania pre materskú školu „Rómsky jazyk 

v edukácii“ a „Hudba a pohyb... pohyb a hra“  

- svojpomocne učitelia vyrábali učebné pomôcky 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov 

 

V Levoči 30. júna 2017                                                                             Mgr. Anna  Džuganová, 

                                                                                                            vedúca MZ a PK 

 

 

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 2016/2017 
 

MZ  v priebehu školského roka   pracovali pedagógovia  podľa  úloh vyplývajúcich zo školského 

plánu práce a pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2016/2017 a podľa 

aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 



V priebehu školského roka 2016/2017 sa uskutočnili štyri riadne zasadania metodického 

združenia, ktorépracovali v tomto zložení : Mgr. Mária Vašková, Mgr.Lucia Kramarčíková, 

ktorú v 2. polroku vystriedala Mgr. Kamila Valentová,  Mgr. Mária Kedžuchová, Mgr. Jana 

Antalová, Mgr. Jana Tomalová, Mgr.MartaPalenčárová Mgr.MartinaJankovčinová,ako stáli 

členoviaMZ. 

Mgr. Tomáš Koterba, Mgr. Dušan Verbovský, Mgr. Eva Vandrová, Mgr. Mária Fecková,  Mgr. 

Michaela Zombeková, Mgr. Marcel Hollo,Mgr. Silvia Tarajčáková, Mgr. Marianna Šoltésová, 

Mgr. Jana Antalová, Mgr. Mgr.Samuel Štefanides ako hosťujúci členovia – vyučujúci vo 

všetkých  zložkách ZŠJVI.  

 

Plán činnosti metodického združenia 

 

- V školskom roku 2016/17 sa podľa inovovaného školského vzdelávacieho plánu vyučovalo  

v 1. a 2.ročníku na 1. stupni vo všetkých základných škôl  tj. Základnej školy pre žiakov so 

sluchovým, telesným postihnutím, žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou   

- 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  aktuálnou webovou stránkou www. datakabinet.sk  a www.alf.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 googlemaps – streetview, www. intraktivnetesty.sk 

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

- Pravidelne raz za štvrť rok  kontroloval triedne knihy tried : 1. S, 1. K,2. K , 3.K, 1.T vedúci 

MZ. 

- 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. 

- 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. 

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

biblie, Vianočná besiedka s programom  žiakov  školy, Karneval žiakov školy. 

http://www.alf.sk/


- 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 a jedno predstavenie v  divadle Spišskej Novej Vsi. 

- Žiaci sa zúčastnili triedneho a školského kola v prednese poézie a prózy,, Śtúrovček“, 

matematickej súťaže ,,Matematicky klokan“, Projektového vyučovania ,, Čarovná jeseň, 

Vianoce, Veľká noc“, ktoré boli ukončene predajom v meste. 

- Žiaci tretích ročníkov pod vedením pani učiteľky Magdalény Petriskovej sa zúčastnili 

týždenného pobytu školy v prírode . 

- 29. júna sa žiaci zúčastnili školského výletu ; Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi. 

- Učivo nadobudnuté počas celého školského roka si žiaci upevnili formou zážitkov, ktoré boli 

súčasťou aktivít žiakov počas celého školského roka. Ukončené vystúpením žiakov 

s programom na záver školského roka. 

- Mesačne  bol zabezpečený  odber časopisov. 

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

rozvoj žiakov a ich zdravý životný štýl. 
 

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

vyplývajúce z Plánu práce metodického združenia na školský rok 2016 – 2017. 

 

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 boli uskutočnené  dve otvorené hodiny a pätnásť vzájomných  

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.  

 

V Levoči 30. júna 2017                                                                                 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 2016/2017 
 

PK učiteľov základnej školy v priebehu školského roka 2016/2017 vychádzalo z úloh 

vyplývajúcich zo Školského plánu práce, z Pedagogicko-organizačných pokynov na daný 

školský rok,  z aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. Počas roka 

sme uskutočnili štyri riadne zasadnutia, ktoré pracovali v tomto zložení: Mgr. Michaela 

Zombeková, Mgr. Mária Kedžuchová, Mgr. Viera Zoričáková, Mgr. Martina Cihová, PaedDr. 

Marta Dvoráková a PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD – ako stáli členovia PK. 

Hosťujúcimi členmi boli Mgr. Mária Fecková, Mgr. Eva Vandrová, Mgr. Martina Jankovčinová, 

Mgr. Jana Tomalová, Mgr. Viera Dudičová, Mgr. Anna Džuganová, Mgr. Eva Kašperová, Mgr. 

Marcel Holló, Mgr. Tomáš Koterba, Mgr. Mária Vašková, Mgr. Slávka Šubová, Mgr. Mária 

Molnárová, Mgr. Katarína Strážiková a PaedDr. Monika Husková – vyučujúci zo všetkých 

zložiek ZŠJVI. 

 

Plán činnosti metodického združenia   
 

Na začiatku školského roka pedagogickí zamestnanci vypracovali a súčasne aktualizovali 

tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov. Zároveň zaviedli do edukačnej 

praxe reformu obsahu vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 5. 

a 6. ročníku. 

Žiaci sa v priebehu školského roka vzdelávali podľa Školských vzdelávacích programov. 

V nich sme sa zamerali na podrobné rozpracovanie vzdelávacích stratégií pre rozvoj 

komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti. Naplnená bola i požiadavka zvýšiť 

počet vyučovacích hodín o jednu hodinu vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia u žiakov so 

sluchovým postihnutím. Primárnym cieľom tohto navýšenia je posilniť úroveň vyučovania 

Slovenského jazyka. Týmto krokom väčší priestor dostalo čítanie s porozumením, vlastná tvorba, 

rozvoj jazykového prejavu, či práca s informáciami. Príležitosti na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

boli zabezpečené aj v ostatných vyučovacích predmetoch, či už v rámci medzi predmetových 

vzťahov alebo samostatne. Každodenne bola využívaná totálna komunikácia pomocou 

posunkového jazyka i odzerania. Pri vzdelávaní žiakov sme pracovali s edukačnými 

počítačovými programami, využívali netradičné metódy a formy práce. Do vyučovacieho 

procesu boli implementované alternatívne vzdelávacie metódy a postupy, ako napr. projektové 

vyučovanie, zážitkové a skúsenostné učenie.  

Prehlbovaním poznatkov o ľudských hodnotách v zmysle „Dohovoru o právach dieťaťa“ si 

pedagógovia a následne i žiaci zvyšovali právne povedomie. Štúdiom medzinárodného 

dokumentu „Všeobecná deklarácia o ľudských právach dieťaťa“,  zapracovaním jeho 

požiadaviek do tematických výchovno-vzdelávacích plánov, a následnou aplikáciou v praxi, 

triedni učitelia zabezpečili aktívnu ochranu detí pred sociálno- patologickými javmi, prejavmi 

šikanovania a intolerancie. Hlavnou cestou sa pre nás stala protidrogová výchova s jej aktivity, 

osvetové programy i preventívne opatrenia. Triedni učitelia každodenne v rámci vzájomnej 

interakcie pozorovali a monitorovali zmeny v správaní žiakov. Menšie priestupky voči 

Školskému poriadku riešili v rámci triednických hodín, väčšie boli bezodkladne riešené 

v prítomnosti zákonného zástupcu žiaka a vedenia školy.  

Pozornosť predmetovej komisie sa upriamovala i na zapracovanie výchov do edukačných 

plánov. Vo výchovno-vzdelávacích plánoch figurovala 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. V odborných praktických predmetoch sa vo vyučovacom procese 

v súlade s obsahom vzdelávania realizovala výchova k manželstvu a rodičovstvu. V rámci 

tematického plánu učiva Ochrana života a zdravia sa uskutočnili dve účelové cvičenia v rozsahu 

5. hodín  na jar a jeseň školského roka, ktorých súčasťou bol aj nácvik evakuácie budovy školy. 

Touto predpísanou formou sme u žiakov preverovali získané vedomosti, zručnosti a návyky 

z oblasti Zdravotnej prípravy, Civilnej ochrany, Pohybu a pobytu v prírode.  

V školskom roku 2016/2017 sa základná školská Telesná a športová výchova - Telesná 

výchova realizovala ako v domácich priestoroch SŠJVI, tak v prenajatých priestoroch športových 

hál pri Gymnázií J.F. Rimavského a Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči.  

Žiaci absolvovali základný lyžiarsky kurz zjazdového lyžovania, ktorý sa zrealizoval 

s finančnou podporou MŠVVaŠ SR pobytovou formou v rekreačnom zariadení Dedinky.  

     V termíne  7.6 – 11.6. 2017 z poverenie MŠVVaŠ SR naša škola organizovala 53.ročník 

Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov v Levoči. Zúčastnené školy 

z Bratislavy, Kremnice, Lučenca, Prešova a Levoče s počtom 74. súťažiacich žiakov zápolili 

v atletických disciplínach, vo futsale chlapcov, basketbale dievčat  a stolnom tenise dievčat. 

Našu školu reprezentovali títo žiaci: Alica Alžbeta Leibiczerová, Patrícia Kniznerová, Mária 

Vidová, Barbora Kováčova, Erika Polhošová, Milada Tulejová, Veronika Polhošová, Samuel 

Veselý, Adam Kočko, František Kočko, Oliver Čonka, Dušan Mirga, Róbert Kováč, Igor Kováč, 

Patrik Kováč. 

Medailové umiestnenia získali: 

Atletika, beh na 60. metrov 3.miesto: Alica Alžbeta Leibiczerová, Kováč Igor 

skok do výšky 3.miesto. Alica Alžbeta Leibiczerová 

vrh guľou  3.miesto: Kováč Róbert 

štafeta dievčat 4x80.metrov: 3.miesto Kniznerová, Leibiczerová, Vidová, Tulejová 

V basketbale družstvo dievčat získalo 2.miesto a vo futsale družstvo chlapcov získalo 3.miesto. 

V sumáre výsledkov sme v konkurencií ostatných škôl v atletike skončili 4, v basketbale 2, 

v stolnom tenise 4, vo futsale 3 a v celkovom poradí škôl  4.miesto. 

Žiaci SŠJVI sa iniciatívne zapájali do všetkých aktivít organizovaných školou. Medzi ne 

patrili: Mikuláš, Vianočná besiedka, Noc čítania biblie,  karneval, projektové vyučovania, 

výtvarné súťaže, sväté omše, exkurzie, návšteva filmového predstavenia a divadelné 

predstavenia. Súťažili v matematickej súťaži Matematický klokan, v školskom i celoslovenskom 

kole Štúrovčeka. V rámci zážitkového vyučovania sluchovo postihnutí žiaci navštívili Literárne 

múzeum v Martine, žiaci s autizmom navštívili FunVille v Hozelci, gazdovský dvor, či 

hippoterapiu. V predvianočnom období pedagógovia zo ZŠŽA v spolupráci s organizáciou 

SPOSA zorganizovali benefičné podujatie pre žiakov s autizmom Advent 2016, z ktorého 

výťažok bude použitý na školu v prírode per žiakov s autizmom.. 

Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5 sa zúčastnili šiesti žiaci a testovania žiakov 

9. ročníka T9 jedna žiačka našej školy.  

 

Splnené úlohy 

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

predmetovej komisie na školský rok 2016/2017. 

 

Kontrola a hodnotenie 

Kontrola triednych kníh prebiehala u triednych učiteľov raz týždenne, vedúci PK kontroloval 

triednu dokumentáciu raz štvrťročne a to v triedach: 3.S, 2.S, 1.A, 2.A. 



Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa uplatňovali metódy a formy práce, ktoré zohľadňovali 

individuálne schopnosti žiakov, zvyšovali ich aktivitu a pozitívne ovplyvňovali ich školskú 

úspešnosť.  

 

Odborný rast členov PK 

Na zasadnutiach PK sa pozornosť venovala odborno-metodickým témam, zameraným na 

rozvíjanie a prehlbovanie profesijných kompetencií, na odborný rast jej členov. Pedagógovia 

počas školského roka pracovali na svojom kvalifikačnom a osobnostnom raste. Počas 

metodického dňa nás Mgr. Viera Zoričáková oboznámila s metódami a prístupmi pri práci so 

žiakmi s Aspergerovým syndrómom. V druhej časti sa pedagógovia vzdelávali pod vedením pani 

Viery Lutherovej o neurofyziologických príčinách porúch učenia, pozornosti a správania. 

Na prvú atestačnú skúšku je prihlásený jeden pedagóg zo stálych členov PK, Mgr. Mária 

Kedžuchová a jeden pedagóg z hosťujúcich členov PK, Mgr. Katarína Strážiková. 

 

V Levoči 30. júna 2017                                                                        Michaela Zombeková                 

                                                                                                                 vedúca  MZ PK 

 

 

Hodnotiaca správa o činnosti 

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

Špeciálnej základnej školy internátnej 

Jána Vojtaššáka  v školskom roku 2016/2017 

 
MZ učiteľov Špeciálnej základnej školy v priebehu školského roka 2016/2017 vychádzalo z úloh 

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

2016/2017, ďalej z aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2016/2017 sa uskutočnili štyri zasadnutia metodického združenia , 

ktoré pracovali v tomto zložení: Mgr. Magdaléna Petrisková, Mgr. Larisa Jozefčáková, Mgr. 

Slavka Šubová, Mgr. Marcela Gondová,  Mgr. Eva Buštová, PaedDr. Mária Molnárová,   Mgr. 

Zuzana Polláková, Mgr. Jana Antalová, Mgr. Silvia Jasečková, Mgr. Blanka Suchá a Petra 

Vašková.  

        

Hodnotenie činnosti MZ ŠZŠ JVI 

 

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 ich pedagógovia zapracovali do 

tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Žiaci špeciálnej základnej školy sa v školskom roku 

2016/2017 vzdelávali podľa školských vzdelávacích programov. 

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.  

Pedagógovia do tematických výchovno-vzdelávacích plánov tiež  zapracovali aj 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.  

Vo vyučovacom procese pedagógovia dôsledne realizovali výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

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

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

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

a dobré nápady využívali na svojich hodinách.  Učitelia podporovali rozvoj čitateľskej 

gramotnosti žiakov. Venovali zvýšenú pozornosť nácviku čítania s porozumením. Triedni 

učitelia úzko spolupracovali s triednymi vychovávateľmi. Na hodinách využívali totálnu 

komunikáciu – posunky, odzeranie, ako  aj edukačné počítačové programy,  využívali netradičné 

vyučovacie metódy a formy – oboznámili sa s alternatívnymi vzdelávacími metódami a postupmi 

- interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, integrované tematické vyučovanie, a použili 

niektoré ich prvky na vyučovaní. Vychovávatelia v rámci popoludňajšej činnosti zapájali žiakov 

do záujmových útvarov. Mesačne bol zabezpečený odber časopisov do každej triedy.  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“. V rámci tematického plánu učiva navštívili žiaci zdravotnícke 

zariadenia, úrady, technické služby mesta, políciu, hasičský záchranný útvar, miestny cintorín, 

mestskú knižnicu, cukráreň, dom opatrovateľskej služby, letisko v Spišskej Novej Vsi, 

hospodársky dvor Fun Ville v Hozelci, divadelné predstavenie v SPgŠ v Levoči, potešili sa hrami 

na snehu v Závade a Levočskej Doline, krásy jarnej prírody pozorovali počas krátkej turistiky 

spojenej s pobytom v relax centre Čingov – Slovenský Raj, navštívili Múzeum špeciálneho 

školstva v Levoči,  zúčastnili sa podujatí organizovaných mestom. Žiaci sa zapojili do súťaže, v 

rámci   53. ročníka CŠHSPŽ, ktoré tohto roku organizovala naša škola,  absolvovali tiež  školu 

v prírode v Tatranských Matliaroch. 

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

besiedka, Noc čítania Biblie, karneval, sväté omše, „Zelená škola“ a  divadelné predstavenia.   

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

knihy raz za štvrťrok a to v triedach: 1. V, 2. V, 3. A a 4. A. U riaditeľkou oslovených pedagógov 

prebehla otvorená hodina. 

Žiaci poznávali históriu mesta Levoča. Získané vedomosti využívali v projektových prácach 

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

a literatúra, komunikačné zručnosti a rozumová výchova.  

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

a prehlbovanie profesijného a odborného rastu členov MZ.  

Boli  vypracované ďalšie ročníky nového školského vzdelávacieho programu, na základe ktorého 

sa budú   v školskom roku 2017/2018 vzdelávať  žiaci všetkých ročníkov ŠZŠ JVI. 

Splnené úlohy 

Na riadnych zasadnutiach metodického združenia, ktoré boli  štyri, boli splnené všetky úlohy 

vyplývajúce z Plánu práce metodického združenia na školský rok 2016/2017. 

 

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.  

 

Odborný rast členov MZ 

Členovia MZ si preštudovali a osvojili legislatívne normy v škole, vypracovali   tematické 

výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov a odovzdali v elektronickej podobe. 



Členovia MZ pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste individuálnym štúdiom 

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

Kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov.  

 

V Levoči 30. júna 2017                                                                                  Magdaléna Petrisková  

                                                                                                                                   vedúca MZ 

                                      

Hodnotiaca správa o činnosti predmetovej komisie 

všeobecnovzdelávacích predmetov učiteľov  

Špeciálnej základnej školy Jána Vojtaššáka internátnej 

v školskom roku 2016/2017 
 

Vedúci PK ŠZŠ:  PaedDr. Mgr. Husková Monika 
 

Členovia PK ŠZŠ JVI:   

PaedDr. Mgr. Ing. Jandušíková Alena 

Mgr. Marcel Holló 

Mgr. Viera Dudičová 

 

PK všeobecnovzdelávacích predmetov učiteľov špeciálnej základnej školy v priebehu školského 

roka 2016/2017 vychádzala z úloh vyplývajúcich zo školského plánu práce, z pedagogicko – 

organizačných pokynov na školský rok 2016/2017, ďalej z aktuálnych podmienok školy 

a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

 

V priebehu školského roka 2016/2017 sa uskutočnili 4 zasadnutia predmetovej komisie, ktoré 

zameriavali  svoju činnosť podľa Plánu práce školy. 

 

Hodnotenie činností predmetovej komisie: 

 

Pedagógovia zaviedli do praxe reformu obsahu vzdelávania pre deti a žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v špeciálnej základnej škole, 5. a 6. ročník.  

Rozpracovali v školských vzdelávacích programoch účinné vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie 

osobnosti a kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Venovali 

pozornosť ich rozvíjaniu vo všetkých predmetoch. S cieľom zvyšovania úrovne vyučovania 

slovenského jazyka a materinského jazyka venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, 

kládli dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a 

schopnosti argumentovať. Prierezovo využívali možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na 

ostatných vyučovacích predmetoch.  

Pri vyučovaní používali vzdelávacie štandardy ŠZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

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

sociálno-patologickými javmi, monitorovali zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného 

podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu -  

bezodkladne riešili problémy v spolupráci s vedením školy. Každý triedny učiteľ zapracoval do 

tematických výchovno-vzdelávacích plánov. 

Učitelia dôsledne uplatňovali zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovali 

nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo 

oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym 

znevýhodnením) od ostatných žiakov.  



Plánované účelové cvičenia a cvičenia v prírode boli podľa TVVP v danom období. 

Zrealizovaný bol lyžiarsky výcvik s finančnou podporou MŠ VVaŠ SR. 

Počas výchovno-vzdelávacieho procesu na jednotlivých vyučovacích hodinách učitelia  využívali 

všetky dostupné pomôcky a vhodné formy práce so žiakmi. 

Vedúci PK zodpovedne prevzal triednu dokumentáciu a triednym učiteľom kontroloval raz za 

štvrťrok triedne knihy. 

Pedagógovia do TVVP zapracovali prierezové témy: mediálna výchova, environmentálna 

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

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

zručnosti, ktoré boli v priebehu školského roka počas vyučovania priebežne plnené. 

Členovia PK sa snažili ochraňovať deti pred záškoláctvom, problémovým agresívnym 

správaním, šikanovaním, ale i pred akýmkoľvek zneužívaním, pred fyzickým i psychickým 

týraním v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa. 

Spolupráca triednych učiteľov s triednym vychovávateľom bola na vysokej profesionálnej 

úrovni.  

Učitelia počas výchovno-vzdelávacieho procesu využívali totálnu komunikáciu rôzne edukačné 

počítačové programy dostupné v portáli školy. Podporovali rozvoj čitateľskej gramotnosti a 

využívali školskú knižnicu na hodiny čítania a literárnej výchovy. 

Na každej vyučovacej hodine venovali zvýšenú  pozornosť hodnoteniu vedomostí, zručnosti 

a návykov žiakov. Vhodne používali aj slovné hodnotenie a klasifikáciu, čomu predchádzalo 

preštudovanie Metodických  pokynov č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a 

správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

Počas vyučovania zadávali žiakom úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu a pomoc, zaraďovali 

kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, začlenili psychohygienu do vyučovacieho 

procesu, rozvíjali sebahodnotenie žiakov, využívali slovné hodnotenie, používali primerané 

kompenzačné pomôcky, najmä u žiakov s viacnásobným postihnutím. 

Zúčastnili sa exkurzie, navštívili jaskyňu Zlá diera pri obci Lipovce. 

 

Splnené termínované úlohy: 

Mesačne bol zabezpečený odber časopisov  učiteľom, vychovávateľom aj  pomocným 

vychovávateľom, ktoré sú k dispozícii  v školskej knižnici. Zodpovedný: Jandušíková 

Fyzické a duševné zdravie, telesný a pohybový rozvoj žiakov a ich zdravý životný štýl bol 

upevňovaný v rámci organizácie účelového cvičenia: Ochrana človeka a prírody 2 x počas 

školského roka – 23.11.2016. Zodpovedný: Koterba 

Počas školského roka boli zabezpečené pre žiakov divadelné predstavenia v aule školy v divadle 

v SNV a v Prešove. Zodpovedný:  Kuľová 

Vypracovanie TVVP, IVP a IVVP a odovzdané v elektronickej podobe.  

Pedagógovia si individuálne  preštudovali odbornú literatúru v problematike vzdelávania 

a starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami . 

Projektové vyučovanie - Čarovná jeseň, realizované 26.10.2016. Zodpovedný: Kramarčíková 

Mikulášske prekvapenie – 6.12.2016,  

Projektové vyučovanie – Vianoce 13.12.2016 

Kultúrne vystúpenie Vianočná akadémia – 22.12.2016 

Karneval – 23.02.2017 

Výtvarná súťaž : „Biblia očami deti a mládeže“ Zodpovedný: Fecková 

Projektové vyučovanie Veľká noc – 04.04.2017 

Noc čítania biblie – 06.04.2017 Zodpovedný: Fecková 

Exkurzia  vyplývajúca zo školského vzdelávacieho plánu, následne tematického výchovno-

vzdelávacieho plánu: 04. 05.2017 exkurzia divadla v SNV s predstavením Pána Tragáčik, 

návšteva jaskyne Zlá diera pri obci Lipovce – 10.05.2017. 



Projektové vyučovanie MDD 31.05. 2017. 

Účasť na aktuálnych podujatiach  organizovaným mestom či múzeom. 

Kultúrne vystúpenie pri ukončení školského roka 2016/2017 – 30.06.2017 

 

Splnené úlohy:  

ZASADNUTIA PK ŠZŠ v školskom roku 2016/2017 

4 riadne stretnutia 

September – 02.09.2016 
- Plán práce PK ŠZŠJVI na školský rok 2016/2017 

- Školské vzdelávacie programy 

- Projekt Zelená škola 

November – 16.11.2016 

- Vzdelávanie žiakov v Spojenej škole JVI 

Marec – 22.03.2017 

- Žiaci s Aspergerovým syndrómom, prejavy problémového správania 

- Neuromotorická nezrelosť  

Jún – 23.06.2017 
- Školský výlet Habakuky Donovaly (27.06.2017) 

- Zhodnotenie činností metodických orgánov 

 

Odborný rast členov PK 

Počas školského roka sa triedni učitelia  vzdelávali v oblasti profesionality triednych učiteľov. 

V rámci kontinuálneho vzdelávania absolvovala PaedDr. Ing. Alena Jandušíková, kmeňová 

členka atestačné vzdelávanie, I. atestačnú skúšku. 

Členovia PK si preštudovali a osvojili legislatívne normy v škole a výučbe, obsah vzdelávania, 

vzdelávacie štandardy, školský zákon a POP na školský rok 2016/2017. 

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, realizovaním zážitkového 

a projektového vyučovania. 

 

V Levoči 30. júna 2017                                            Vypracovala : PaedDr. Mgr. Monika Husková 

 

Hodnotiaca správa 

o účasti žiakov ZŠZSPJVI na predmetových olympiádach a 

 celoštátnych súťažiach a o koncoročných kontrolných  

previerkach zo slovenského jazyka a matematiky 

 

Hodnotiaca správa 

zo slovenského jazyka a literatúry za školský rok 2016/2017 
 

V tomto školskom roku učitelia slovenského jazyka a literatúry na základe svojich odborných 

spôsobilostí realizovali vzdelávací proces v predmete slovenský jazyk a literatúra v súlade 

s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. Dôrazne viedli žiakov k tvorivému mysleniu, 

kreativite, vyššej flexibilite a samostatnosti. Odhaľovali žiakom vzťahy medzi jednotlivými 

druhmi umenia, dejepisom a literatúrou, etickými a náboženskými princípmi. Cieľom bolo 



využiť v predmete výchovné zložky a zamerať sa na rozvoj morálnych vlastností žiakov, 

formovať u nich pozitívny vzťah k národným a svetovým hodnotám. Učitelia využívali vo 

vyučovacom procese IKT na vyhľadávanie nových informácií, vzdelávanie, tvorbu rôznych 

projektov. Podporovali žiakov v poznávaní a rozširovaní záujmu o čítanie beletrie. Navštívili 

s nimi školskú knižnicu, mestskú knižnicu, kde sa žiaci  oboznámili so systémom fungovania 

knižníc, ako aj možnosťou stať sa ich členmi. 

     V dňoch od 19. apríla – 21. apríla sa dve žiačky našej školy, Alica Alžbeta Leibiczerová 

a Patrícia Kniznerová zúčastnili 19. ročníka Celoslovenskej vedomostnej súťaže sluchovo 

postihnutých a 13. ročníka Medzinárodnej vedomostnej súťaže sluchovo postihnutých 
v jazykových zručnostiach a v matematike v Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej ulici 

v Bratislave . Súťažiaci boli rozdelení do jednotlivých kategórii podľa ročníkov.  Okrem 

zmerania si úrovne vedomostí mali možnosť nadviazať nové kontakty, priateľstvá, porozprávať 

sa o svojich školách, podeliť sa o skúsenosti. Počas súťaže pre pedagógov prebiehal seminár 

o výsledkoch výskumu PdF UK – porovnanie zručnosti žiakov so SP. Bol veľmi poučný a dal 

možnosť zúčastneným pedagógom vyjadriť svoje názory, postrehy či skúsenosti z praxe. 

     Dňa 25. apríla sa  sedem žiakov ŠZŠ zúčastnilo súťaže v prednese poézie a prózy Gaňov 

literárny Prešov, kde žiačka Mária Holubová z 1.V triedy v prvej kategórii obsadila  2. miesto. 

     Žiaci ZŠ so sluchovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou a autizmom sa 

pod vedením svojich pedagógov tiež pripravovali na prednes poézie a prózy, ktorý po realizácii 

triednych kôl vyvrcholil školským kolom „Štúrovček“ dňa 11. mája 2017.  Spolu so svojimi 

učiteľmi sa zodpovedne pripravovali, o čom svedčili aj ich pekné prednesy. Bolo veľmi ťažké 

vybrať tých najlepších. Porota napokon po neľahkej úlohe udelila v skupine žiakov so 

sluchovým postihnutím v staršej kategórii (5. - 9. ročník) 1. miesto Milade Tulejovej, žiačke 

8. ročníka, 2. miesto Alici Alžbete Leibiczerovej, žiačke 9. ročníka a 3. miesto Patrícii 

Kniznerovej, žiačke 8. ročníka. V skupine žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

a žiakov s autizmom v mladšej kategórii (1. – 4. ročník) si vyrecitoval 1. miesto Alex Bačkai, 

žiak 4. ročníka, 2.miesto Štefan Gál, žiak 4. ročníka a 3. miesto Barborka Kočková, žiačka 4. 

ročníka. V staršej kategórii (5. – 9. ročník) sa na 1. mieste umiestnil Samuel Veselý, žiak 8. 

ročníka, na 2. mieste Richard Polák, žiak 5. ročníka a na 3. mieste Daniel Klešč, žiak 6. 

ročníka. Výhercovia získali zaujímavé poučné knihy a každý účastník sladkú odmenu. Odmenení 

krásnymi maľovankami boli aj naši najmenší žiaci prípravného ročníka Natália Čonková, Samuel 

Polák a Filip Holub. 

     Žiačky Milada Tulejová  a Alica Alžbeta Leibiczerová reprezentovali školu na 

Celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy v Bratislave dňa 18. mája 2017, kde Milada 

Tulejová  obsadila pekné 2.miesto. 

     Dňa 24. mája 2017 sa 20 žiakov školy zúčastnilo exkurzie do Literárneho múzea Slovenskej 

národnej knižnice v Martine, kde sa oboznámili so  stálou expozíciu dejín slovenskej literatúry 

a dozvedeli, ako sa naša literatúra postupne vyvíjala. Keďže expozícia je rozdelená 

chronologicky, žiaci mali  možnosť postupne si zopakovať nielen literatúru, to, čo  sa doposiaľ 

naučili, ale aj dejepis. Celé putovanie dejinami literatúry  dopĺňalo množstvo prezentovaných 

exponátov – knihy, rukopisy, tlač, originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický 

nábytok, rozličné písacie potreby od najstarších období a ďalšie reálie, vypovedajúce 

o historických a sociálnych javoch jednotlivých období.  

     Aj v tomto školskom roku žiaci tvorili, vymýšľali, hrali sa na spisovateľov a maliarov 

a svojimi peknými príbehmi, básničkami, článkami, tajničkami, kresbičkami obohatili školský 

časopis „Sedmokráska“, ktorý vyšiel dvakrát v tomto školskom roku, a to v decembri a júni. 

     Žiaci si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry overovali priebežne formou 

tematických previerok a  kontrolných prác, ktoré boli realizované na konci prvého a na konci 

druhého polroku.  



     V tomto školskom roku sa žiaci 5.ročníkov zúčastnili Testovania 5-2016 a žiaci 9.ročníkov 

Testovania 9-2017. 

 

V Levoči 30. júna 2017                                                       Vypracovala: Mgr. Viera Dudičová 

 

Hodnotiaca správa 

z matematiky za školský rok 2016/2017 

 
Kontrolných prác z matematiky sa na začiatku roka zúčastnilo 27 žiakov, na polroka sa 

zúčastnilo 28 žiakov a na konci školského roka 25 žiakov 5.- 9. ročníkov ZŠ ŽNKS a ZŠ ŽSP. 

Priemerná známka z vstupnej previerky na začiatku školského roka bola 3,23  priemerná známka 

z polročnej previerky bola 3,17, priemerná známka  z výstupnej previerky na konci školského 

roka je 3,1. Previerka bola písaná z celoročného učiva. V porovnaní s vstupnou previerkou 

nastalo zlepšenie o 0,07 stotín. 

 

 

 

Vstupná 

previerka  / Ø / 

Polročná 

previerka  / Ø / 

Výstupná 

previerka  / Ø / 

5. ročník 2,7 3,0 3,2 

6. ročník 4,0 3,0 4,0 

7. ročník 4,1 4,4 3,8 

8. ročník 3,7 4,2 4,2 

9. ročník 1,0 2,0 1,0 

 

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

učiva. Koncoročná previerka bola písaná z celoročného učiva.  

 
Matematický klokan je najväčšou žiackou matematickou súťažou na svete. V tomto 

školskom roku  súťažilo približne 6,5 milióna žiakov v 56 krajinách Európy, Ázie, Ameriky 

a Afriky. Na Slovensku súťažilo 63 696 žiakov zo základných škôl a osemročných gymnázií. 

Tejto súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci so sluchovým postihnutím a žiaci s narušenou 

komunikačnou schopnosťou. Bolo ich 39. 

 

Matematický klokan 2017 – výsledky: 

 

Kategória Kód žiaka Meno Body 

Úspešnosť 
(počet % z 
max. počtu 

bodov 

Miesto v SR 
vo svojej 
kategórii 

Klokanko 1 47825 Viliam Tremko 14 23,3 % 
10844. - 
10923. 

Klokanko 2 47811 Dominik Tomáš 28 31,1 % 8820. - 9037. 
Klokanko 2 47812 Marek Hamburg 36 40 % 6734. - 7073. 
Klokanko 2 47816 Dárius Ferenc 45 50 % 4276. - 4475. 
Klokanko 2 47817 Jaroslava Žigová 45 50 % 4276. - 4475. 
Klokanko 2 47818 Jana Poláková 51 56,7 % 2920. - 3074. 
Klokanko 2 47819 Romana Poláková 45 50 % 4276. - 4475. 
Klokanko 2 47820 Ján Szewcyk 36 40 % 6734. - 7073. 



Klokanko 3 47813 Žofia Pušková 34 37,8 % 6359. - 6532. 

Klokanko 3 47814 Patrik Šimonič 38 42,2 % 5831. - 5995. 
Klokanko 3 47815 Jana Polláková 37 41,1 % 5996. - 6113. 
Klokanko 3 47821 Jerguš Kočko 43 47,8 % 5045. - 5225. 
Klokanko 4 47826 Alex Bačkai 27 30 % 6898. - 6933. 
Klokanko 4 47827 Štefan Gáll 43 47,8 % 5941. - 6029. 
Klokanko 4 47831 Adam Čonka 28 31,1 % 6860. - 6897. 

Školák 5 47822 Emanuel Artim 41 34,2 % 4856. - 4894. 
Školák 5 47823 Tomáš Šulík 55 45,8 % 4162. - 4239. 
Školák 5 47830 Tadeáš Wagner 68 56,7 % 3029. - 3139. 
Školák 5 47832 Oliver Čonka 31 25,8 % 5100. - 5113. 
Školák 5 47833 Melánia Polááková 37 30,8 % 4980. - 5011. 
Školák 5 47834 Richard Polák 12 10 % 5190 
Školák 5 47835 Zdenka Poláková 28 23,3 % 5126. - 5136. 

Školák 5 47838 Dávid Kočko 47 39,2 % 4612. - 4669. 
Školák 5 47839 Gabriela Kuľová 27 22,5 % 5137. - 5146. 
Školák 6 47824 Samuel Jančár 36 30 % 4267. - 4279. 
Školák 6 47828 Daniel Klešč 77 64,2 % 2416. - 2512. 
Školák 6 47840 Adadm Kočko 33 27,5 % 4297. - 4306. 
Školák 6 47841 Vanesa Kočková 51 42,5 % 3969. - 4007. 
Školák 6 47842 Adrián Oravec 32 26,7 % 4307. - 4316. 
Školák 6 47843 František Kočko 38 31,7 % 4249. - 4262. 
Školák 6 47844 Mária Vidová 62 51,7 % 3484. - 3543. 

Benjamín 7 47829 Martin Chovanec 33 27,5 % 3052. - 3069. 
Benjamín 7 47847 Monika Neuauerová 19 15,8 % 3236. - 3244. 
Benjamín 7 47850 Veronika Polláková 26 21,7 % 3162. - 3178. 

Benjamín 8 47845 Milada Tulejová 41 34,2 % 2706. - 2721. 
Benjamín 8 47846 Erika Polhošová 25 20,8 % 2894. - 2901. 
Benjamín 8 47848 Patrícia Kniznerová 28 23,3 % 2866. - 2879. 
Benjamín 8 47849 Samuel Veslý 39 32,5 % 2739. - 2754. 

Kadet 9 47851 Alica Leibiczerová 20 16,7 % 2367. - 2369. 
 

V Levoči 30.06.2017                                          Vypracovala:   PaedDr. Mgr. Monika Husková       

 

 

Výsledky celoslovenského testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 

2016/2017 

Vyhodnotenie výsledkov testovania žiakov 5. ročníka SŠJVI, 

Kláštorská 24/a, 05401 Levoča 

 
V školskom roku 2016/2017 Testovania 5-2016 sa zúčastnilo 6 žiakov: Zdena Poláková, Richard 

Polák, Gabriela Kuľová, Dávid Kočko, Emanuel Artim, Tomáš Šulík z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a matematika. Žiačka Melánia Polláková sa testovania nezúčastnila z dôvodu 

choroby a žiak Oliver Čonka svoju neúčasť nezdôvodnil. 

 

Výsledková listina žiakov školy: Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ  v školskom 

roku 2016/2017 



Testovanie 5-2016 

Základné údaje/ Predmety MAT  SJL            

Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 6 6 

Priemerná úspešnosť školy (v%) 55,6 54,4 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v%) 62,3 63,1 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 

(v%) -6,7 -8,7 

T5_pZ – papierová forma testovania žiakov  

 

Výsledková listina žiakov školy: Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ  v školskom 

roku 2016/2017 

 

Testovanie 5-2016 

 

Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

Meno 

a priezvisko Body Úspešnosť Forma Body Úspešnosť Forma 

Emanuel Artim 22 73,3% T5_pZ 22 73,3% T5_pZ 

Dávid Kočko 18 60% T5_pZ 22 73,3% T5_pZ 

Gabriela Kuľová 17 56,7% T5_pZ 15 50% T5_pZ 

Richard Polák 7 23,3% T5_pZ 12 40% T5_pZ 

Zdena Poláková 11 36,7% T5_pZ 8 26,7% T5_pZ 

Tomáš Šulík 25 83,3% T5_pZ 19 63,3% Z5_pZ 

 

T5_ pZ – papierová forma testovania žiakov  

 

Výsledky T-5  nie sú najhoršie. Celkovo ako v predmete slovenský jazyk a literatúra tak aj 

v matematike žiaci dosiahli celkom dobré výsledky. Niektorí žiaci, ako vidieť podľa výsledkov, 

dosiahli výborné výsledky, u niektorých sú ešte značné rezervy, čo v značnej miere súvisí s 

ich nesystematickou prípravou na vyučovanie. 

Aj keď tieto výsledky sú potešujúce,  napriek tomu je potrebné  hľadať spôsoby, ako žiakov 

motivovať k zodpovednej príprave na vyučovanie a štúdiu, k tomu, aby sa neuspokojili 

s dosiahnutými výsledkami, ale aby na sebe pravidelne pracovali, boli k sebe nároční. 

 

V Levoči, 30.06.2017                                                             Vypracovala:  Mgr. Viera Dudičová 

 



Výsledky celoslovenského testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 

2016/2017 

Vyhodnotenie výsledkov testovania žiakov 9. ročníka SŠJVI, 

Kláštorská 24/a, 05401 Levoča 

 
V školskom roku 2016/2017 Testovania 9-2017 sa zúčastnila 1 žiačka, Alica Alžbeta 

Leibiczerová  z predmetov  slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

 

V predmete slovenský jazyk a literatúra žiačka dosiahla nasledovné výsledky: 

Maximálny počet bodov v teste bol 25. 

Žiačka dosiahla  úspešnosť 76%  (19 bodov). 

Priemerný počet bodov v SR   15,3. 

Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer   61,2%. 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru je 14,8%. 

 

V predmete matematika žiačka dosiahla nasledovné výsledky: 

Maximálny počet bodov v teste bol 20. 

Žiačka dosiahla  úspešnosť 40,0%  (8 bodov). 

Priemerný počet bodov  v SR   11,3.  

Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer   56,4%. 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru je -16,4%. 

  

Výsledková listina žiakov školy:  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  v školskom 

roku 2016/2017 

 

Testovanie 9-2017 

 

Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

Meno a priezvisko Body Úspešnosť Percentil Body Úspešnosť Percentil 

Alica Alžbeta 

Leibiczerová 8 40% 27,7 19 76% 67,4 

 

Výsledková listina žiaka školy: Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  v školskom 

roku 2016/2017 

 

Testovanie 9-2017 

Základné údaje/ Predmety MAT  SJL            

Počet testovaných žiakov školy 1 1 

Maximálny počet bodov v teste 20 25 

Priemerný počet bodov školy 8,0 19 

Priemerný počet bodov v SR 11,3 15,3 



Priemerná úspešnosť školy (v%)  40 76 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v%) 56,4 61,2 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 

(v%) -16,4 14,8 

 

   V Levoči,  3. júla. 2017                                             Vypracovala:  Mgr. Viera Dudičová 

 

Hodnotiaca správa o kontrole individuálnych výchovno-vzdelávacích 

programov a individuálnych vzdelávacích plánov 

 
V školskom roku 2016/2017 bolo v Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej 63 žiakov 

s individuálnym výchovno-vzdelávacím programom (ďalej len IVVP). Za obsah  IVVP je 

zodpovedný triedny učiteľ, ktorý IVVP vypracoval. Individuálne vzdelávacie plány (ďalej len 

IVP) boli vypracované pre 40 žiakov (v jednom, viacerých alebo všetkých predmetoch). Žiak 

Mikuláš Hamburg mal vypracované IVP zo všetkých predmetov od 3. štvrťroka. Na vypracovaní 

IVP sa podieľalo 19 učiteľov. Za vypracovanie IVP, jeho obsah a uloženie cieľov je zodpovedný 

učiteľ, ktorý daný predmet vyučuje. IVP vypracované  štvrťročne  boli predložené ku kontrole 

a podpisu každý štvrťrok vedúcemu MZ/PK. Zároveň prešlo kontrolou vyhodnotenie 

predchádzajúceho štvrťroka. Vyhodnotenie ročne vypracovaných IVP prešlo kontrolou dňa 

30.6.2017.  

 

Zoznam žiakov s IVVP: 

Mgr. M. Petrisková: Holubová Nikola, Puška Samuel 

Mgr. M. Gondová: Holub Jozef, Kováčová Barbora, Oračková Karolína, Pechová Malvína 

PaedDr. Ing. A. Jandušíková: Mirga Marek, Polák Igor, Poláková Ivana 

Mgr. V. Dudičová: Giňa Ivan, Kováč Igor, Luptáková Veronika, Mirga Dušan, Polhoš Rudolf, 

Polhošová Veronika, Ščuka Vladimír, Tišer Patrik 

Mgr. M. Holló: Kováč Patrik, Kováč Róbert 

Mgr. M. Kedžuchová: Kočko Adam, Kočko František, Kuľová Gabriela, Oravec Adrián, 

Wagner Tadeáš 

Mgr. M. Zombeková: Čonka Miroslav, Neupauerová Monika, Polláková Veronika, Veselý 

Samuel 

Mgr. M. Cihová: Artim Emanuel, Jančár Samuel, Kotlár Mattias, Šulík Tomáš, Tremko Viliam 

Mgr. V.  Zoričáková: Bačkai Alex, Gall Štefan, Chovanec Martin, Klešč Daniel 

Mgr. L. Jozefčáková: Samoľ Samuel, Stelzner Patrik, Štec Dávid,  Varga Kristián, Vrábeľ 

Damián 

Mgr. S. Šubová: Bendik Róbert, Holotňák Denis, Horváth Alex, Kočiš Jozef, Szewczyk Ondrej, 

Trautman Patrik 

Mgr. J. Tomalová: Hamburg Mikuláš, Kočková Vanesa, Kroščen Jaroslav, Matušková Dana, 

Ogurčák René, Paločajová Kristína, Poláková Kristína 

PaedDr. L. Kramarčíková: Ferenc Dárius, Szewczyk Ján 

Mgr. A. Džuganová: Köhler Dávid, Polák Jozef 

Mgr. K. Strážiková: Hudáková Michaela, Jeseňáková Eliška,  Zajacová Veronika, Žigová Nina 

 

Zoznam žiakov s IVP: 

IVP v ŠZŠ: 



Mgr. M. Petrisková: Holubová Nikola, Puška Samuel 

Mgr. J. Antalová, Mgr. K. Valentová: Holub Jozef, Kováčová Barbora 

Mgr. M. Gondová: Holub Jozef 

PaedDr. Ing. A. Jandušíková: Mirga Marek 

Mgr. V. Dudičová: Giňa Ivan, Kováč Igor, Luptáková Veronika, Mirga Dušan, Polhoš Rudolf, 

Polhošová Veronika, Ščuka Vladimír, Tišer Patrik, Kováč Patrik, Kováč Róbert 

Mgr. E. Kašperová: Polhoš Rudolf 

PaedDr. M. Husková: Kováč Patrik 

 

IVP v ZŠSP: 

Mgr. V. Dudičová: Neupauerová Monika 

ZŠAU: 

Mgr. M. Cihová: Kotlár Mattias, Tremko Viliam 

Mgr. E. Vandrová: Kotlár Mattias 

Mgr. M. Fecková: Kotlár Mattias, Stelzner Patrik  

Mgr. M. Zombeková: Jančár Samuel 

Mgr. L. Jozefčáková: Samoľ Samuel, Stelzner Patrik, Štec Dávid,  Varga Kristián, Vrábeľ 

Damián 

Mgr. S. Šubová: Bendik Róbert, Holotňák Denis, Horváth Alex, Kočiš Jozef, Szewczyk Ondrej, 

Trautman Patrik 

PaedDr. M. Dvoráková: Bendik Róbert, Holotňák Denis, Kočiš Jozef, Szewczyk Ondrej, 

Trautman Patrik 

 

ZŠTP: 

Mgr. J. Tomalová: Hamburg Mikuláš, Kočková Vanesa, Kroščen Jaroslav, Matušková Dana, 

Ogurčák René, Paločajová Kristína, Poláková Kristína 

PaedDr. M. Molnárová: Hamburg Mikuláš, Kočková Vanesa, Kroščen Jaroslav, Matušková 

Dana, Ogurčák René, Paločajová Kristína 

Mgr. M. Kedžuchová: Wagner Tadeáš 

PaedDr. M. Husková: Wagner Tadeáš 

 

ZŠNKS: 

PaedDr. L. Kramarčíková, Mgr. K. Valentová: Ferenc Dárius, Szewczyk Ján 

Mgr. E. Kašperová: Ferenc Dárius 

 

 V Levoči 30.06.2017                                                  Vypracovala: PaedDr. Ing. A. Jandušíková 

 

 

Záverečná hodnotiaca správa – výtvarné aktivity  

Školský rok 2016/2017 
 

V školskom roku 2016/17 sa žiaci našej školy (od materskej školy až po praktickú školu ) 

zapojili do : dvoch  remeselných trhov:  

1.  v decembri do Vianočných remeselných trhov  

2.  v apríli  2017 do Veľkonočných remeselných trhov pod názvom: Vítame jar tradične  

 a do siedmych výtvarných súťaží.  Z toho 5 z nich celoslovenských :  

ZUČ – základná umelecká činnosť sluchovo postihnutých v Bratislave – apríl 2017 – pod 

názvom: Svet okolo nás 

XX. Ročník výtvarnej súťaže Bohúňova paleta – apríl 2017 – pod názvom Po stopách slávnych 

velikánov 



XX. Ročník celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl – apríl 2017 – pod 

názvom: Svet okolo nás 

14. ročník výtvarnej súťaže Koscelničákov ornament 2017 – máj 2017 – pod názvom: Ornament 

v rozprávke  

Výtvarná súťaž farebný svet – COLORESKI LUMA 2017 – máj 2017 – s témou: sloboda, 

demokracia a ľudské práva 

a 2 z nich s medzinárodnou účasťou :  

16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Umeleckého centra pre deti a mládež v Hyvinkää vo 

Fínsku – máj 2017 – na tému : SPOLU 

2. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže spoločnosti Sozialwerk Acermann-Gemeinde 

v Mníchove – jún 2017 – pod názvom hľadanie mieru  

 

Výhercovia súťaží a zároveň pochvala za výtvarnú činnosť v šk. roku 2016/2017 : 
 

ZUČ - základná umelecká činnosť Bratislava - výtvarná súťaž 

Alica Leibiczerová v kategórii FOTOGRAFIA - 2.miesto fotografia s názvom : Hľadá sa Paťa 

Mária Vidová v kategórii KRESBA - Čestné uznanie kresba s názvom : Divoké kone 

 

Bohúňova paleta - XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže :DIPLOM : Spojenej škole J. 

Vojtaššáka inetenátnej v Levoči - diplom za účasť v tejto súťaži patrí konkrétne žiakom: 

Aneta Gažíková - kresba EINSTEIN 

Alica Leibiczerová - kresba EINSTEIN 

Patrícia Kniznerová - kresba EINSTEIN 

Veronika Polláková - kresba EINSTEIN 

Erika Polhošová - kresba ISAC NEWTON 

Marek Pollák - kresba MONA LISA 

Samuel Veselý - kresba EINSTEIN 

 

Pochvala za výtvarnú činnosť v šk. roku 2016/2017 : 

Ján Gabčo - za opakovanú účasť na súťažiach a snaživú tvorivú prácu 

Karol Gažík - za opakovanú účasť na súťažiach a vynikajúce výtvarné výsledky 

Tadeáš Wágner - za opakovanú účasť na súťažiach a vynikajúce výtvarné výsledky 

Daniel Klešč - za opakovanú účasť na súťažiach a vynikajúce výtvarné výsledky 

 
V Levoči 30.06.2017                                                                  Vypracovala: Mgr. Eva Vandrová 

 

 

Hodnotiaca správa z oblasti kultúry v školskom roku 2016/2017 
 

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

podujatiach. 

 

November 2016 

Každoročné evanjelizačné turné projektu Godzone sa aj tohto roku uskutočnilo  počas Týždňa 

Cirkvi pre mládež.  Dňa 14. 11. 2016 zavítali aj do našej školy mladí ľudia, ktorí túžia zažiť 

spoločenstvo veriacich, spoznávať živý vzťah s Pánom Bohom.  Zároveň sme spolu s nimi zažili 

skvelé chvíle  plné piesní, tancov, divadla a mnohých ďalších nečakaných prvkov. 

 

Klaunovanie s bublinkami 



Slovo „klaun“ je známe a obľúbené u detí. S radostným očakávaním sme 24.11.2016 privítali 

klauna Adyna, z Trenčianskeho nadácie – Fond Dr. Klaun. 

Adyno mal na svojom cirkusovom dvore obrovský neporiadok. Ihneď sa dal do upratovania. 

Zatiaľ čo upratoval a pasoval sa so všetkými možnými nástrahami, z vedra sa začali vznášať 

magické bublinky, ktoré prerastali do rôznych tvarov. Deti a žiaci našej školy svoju vďačnosť 

nedokázali vyjadriť slovami, ale ich rozžiarené oči a široký úsmev boli tým najkrajším 

poďakovaním.  Klaun Adyno  nám nadelil obrovskú náruč smiechu. 

 

December 2016 

Snehulienka 

V stredu  7. decembra 2016 sa v aule našej školy uskutočnilo rozprávkové predstavenie. Tento 

raz zahrali divadielko o Snehulienke. Spoločensko-umelecký program zabezpečilo Divadlo na 

Doske, ktoré prišlo potešiť deti a žiakov až z Prešova. Inscenovaná rozprávka bola plná 

zaujímavých nápadov s množstvom humoru, pesničiek s peknými melódiami a živou hudbou. 

Zúčastnení v ňom mali možnosť vidieť aj prvky klauniády. Deti a žiaci  sa ochotne zapájali do 

aktivít. 

O hľadaní pravej vianočnej rozprávky 

O hľadaní pravej vianočnej rozprávky 

Vianoce sú sviatkami plné vôní , blikajúceho stromčeka s kopou darčekov a rozprávok, ale 

myslíte, že je to všetko? O tom, aké sú najdôležitejšie a pravé hodnoty Vianoc nám vo svojom 

príbehu porozprávali snežná pani spolu s anjelom a vílou. Po krásnom vystúpení a odhalení 

vianočných hodnôt sme sa zahriali sladkým vianočným čajom a ochutnali sme čerstvo upečené 

oblátky. 

 

Dobrodružstvá mušky Adelky 

Milým vianočným darčekom  pre našich žiakov je útla kniha jedenásťročnej autorky Lenky 

Tinkovej, ktorá veľmi citlivo a pútavo približuje príbehy  zvieratiek a ich kamarátov. Kniha je 

ilustrovaná jej rovesníčkou Andreou. Autorka aj ilustrátorka  sa pozerajú na svet očami detí 

a preto verím ,že túto peknú a zaujímavú knihu si mnohí radi prečítate. Našej školskej knižnici ju 

venovala Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Bratislava za čo jej veľmi 

pekne ďakujeme. 

 

Február 2017  

Dňa 02.02.2017 k nám zavítalo Bábkové divadlo LIENKA, s  rozprávkou „O kocúrovi 

v čižmách“, ktorú hrali bábkami vyrobenými z lipového dreva. Deti a žiaci s citovým 

zaangažovaním sledovali príbeh kocúra v čižmách a jeho pána Tomáša. Rozprávka bola plná 

krásnych pesničiek a rekvizít. 

 

Marec 2017 

V prvom marcovom týždni sme navštívili Základnú umeleckú školu v Levoči. Mgr. Mária 

Muránska, učiteľka literárno-dramatického odboru, nám hravou formou priblížila umenie, 

ktorému sa venujú učitelia a žiaci v ZUŠ. Škôlkari sa zoznámili s množstvom postáv, oživili 

bábky, zapájali sa do improvizácií, dramatizácií a tým rozvíjali svoju fantáziu, tvorivosť, 

schopnosť komunikovať a vnímať krásu sveta. Ďakujeme za príjemné chvíle strávené 

s rozprávkou. 

 

Apríl 2017 

Dňa 5.4.2017 sme si v Školskom internáte podľa programu Mestského divadla naplánovali 

kultúrne popoludnie spoločne s najstaršími  dievčatami  sme sa vybrali do divadla na vystúpenie 

V. Berkyovej.  



Pyšná Dorotka 

Dňa 6. 4. 2017 k nám zavítalo bábkové divadielko Lienka. Zahrali nám rozprávku o pyšnej 

a rozmaznanej kráľovskej dcére, ktorá si nevážila veci ani ľudí. Peklo jej na prosbu kráľa dalo 

lekciu a celý rok v ňom musela slúžiť. Nakoniec prevychovanú princeznú Dorotku zachránil 

chudobný Matej a konala sa svadba. 

 

V dňoch 27.4. až 30.4.2017 sa konal 25. ročník festivalu ZUČ sluchovo postihnutých detí 

a mládeže. Hostiteľskou školou bol SZŠsMŠ SP detí a mládeže na Drotárskej ulici v Bratislave. 

Súčasťou festivalu bol aj 24. ročník benefičného koncertu POČUŤ SRDCOM v Divadle Aréna, 

v ktorom účinkovali: Samo Tomeček, Pavel Bruchala, Elledanse, Strong Brothers, Radek 

Michalko, Vertigo, Miroslav Kasprzyk, Hand to Violin, sluchovo postihnuté deti a mládež a to 

všetko pod záštitou Vlada Kulíška. 

Mladší žiaci našej školy Adam Kočko, František Kočko, Mária Vidová, Miroslav Kováč 

a Barbora Kováčová v kategórii divadlo s názvom POMSTA JE SLADKÁ sa pod vedením Mgr. 

Marcely Gondovej umiestnili na 2. mieste. 

Starší žiaci Milada Tulejová, Samuel Veselý, Alica Leibiczerová, Mária Vidová, Róbert, Igor 

a Partik Kováčovci, Adam a František Kočkovci, Patrícia Kniznerová a Silvia Gažíková 

s názovom SAMSON A DALILA v kategórii divadlo pod vedením Mgr. Márie Feckovej získali 

1. miesto. Milada Tulejová dostala čestné uznanie za sólový výkon pri stvárnení úlohy Dalily. 

Vo výtvarnej súťaži dostala čestné uznanie Mária Vidová za prácu DIVOKÉ KONE v kategórii 

mladších žiakov. Za starších žiakov získala Alica Leibiczerová 2. miesto s fotografiou HĽADÁ 

SA PAŤA. 

Vzhľadom k tomu, že tento ročník bol jubilejný, usporiadatelia oceňovali prácu  riaditeľov škôl 

i učiteľov a povzbudzovali všetkých, ktorí sa venujú sluchovo postihnutým deťom a mládeži, aby 

naďalej objavovali a rozvíjali v týchto deťoch ich talent a nadanie. 

 

Dňa 25. apríla 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili 22. ročníka  Krajskej súťažnej prehliadky 

špeciálnych  základných škôl a praktických škôl v prednese poézie a prózy „Gaňov 

literárny Prešov“. Súťaž  zorganizovala  Spojená škola Matice slovenskej v Prešove. Našu 

školu reprezentovalo sedem žiakov . Úspešná bola najmladšia žiačka Mirka Holubová z 1. 

V triedy, ktorá obsadila druhé miesto v 1. kategórií mladších žiakov. Žiaci mali pekný zážitok, 

videli recitovať svojich rovesníkov z iných škôl, mohli porovnávať, hodnotiť a už teraz sa tešia 

na ďalší ročník. 

 

Máj 2017 

1. jún je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. My sme sa už ráno spolu 

s deťmi a žiakmi našej školy potešili s bábkami v divadelnom predstavení „PES A MAČKA“ 

a následne sme sa rozdelili do skupín. Prvá skupina sa zúčastnila okružnej jazdy motovláčikom 

Maguráčikom v našom meste Levoča. Druhá skupina navštívila filmové predstavenie v 3D kine 

v Madarase Spišská Nová Ves.  

 

Jún 2017 

Hudobný projekt Musica Medica 

Popoludní 1. júna 2017 nás v škole navštívili hudobníci s netradičnými hudobnými nástrojmi, 

spevom a príjemnou náladou. Hudobné zoskupenie s názvom Musica Medica sa venuje hudbe 

a alikvotnému hrdelnému spevu. Vibrácie tónov pôsobili blahodarne nielen  ako zvukový 

zážitok, ale aj ako vlny frekvencií na ľudské telo. 

 

Habakuky 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1._j%C3%BAn


Navštívili sme rozprávkovú dedinku Habakuky na Donovaloch, ktorá nás vtiahla do originálnej 

atmosféry slovenských rozprávok: O medovníkovom domčeku, Zlatá priadka a Zlatý kľúč. 

Videli sme netradičné domčeky v štýle ľudovo- fantazijnej architektúry, kde dominoval 

Škrupinový zámok s jazierkom, amfiteáter, obchodný dom KURNIK SHOPA CENTER, zakliate 

Čierne mesto, Hodovňa, Slnečník, či domček Proroka Raka .... Divadelníci sa postarali 

o autentický zážitok pre nás všetkých, ktorý bol ako keby vystrihnutý z obalu detských knižiek 

a predstáv. 

 

Divadelné a filmové predstavenia boli hradené kultúrnymi poukazmi platnými na rok 2016 

a na rok 2017.  Zvyšné kultúrne poukazy sa použijú na kultúrne podujatia do konca kalendárneho 

roka 2017.  

V školskom roku  do školy prichádzali aj časopisy  Adamko, Bobík, Fifík, Maxik, Rebrík, 

Včielka, Vrabček, Zornička, Zvonček. Žiaci sa pod vedením pedagógov  zapájali aj do 

výtvarných súťaží, kde v niektorých získali aj pekné umiestnenia. 

 

V Levoči: 30.06.2017                                                                 Spracovala: Mgr. Marcela Kuľová 

 

Hodnotiaca správa z prípravy na ZUČ  

a účasti na Festivale ZUČ SP v Bratislave 
 

V dňoch 27.4. až 30.4.2017 sa konal 25. ročník festivalu ZUČ sluchovo postihnutých detí 

a mládeže. Hostiteľskou školou bol SZŠ s MŠ SP detí a mládeže na Drotárskej ulici v Bratislave. 

Súčasťou festivalu bol aj 24. ročník benefičného koncertu POČUŤ SRDCOM v Divadle Aréna, 

v ktorom účinkovali: Samo Tomeček, Pavel Bruchala, Elledanse, Strong Brothers, Radek 

Michalko, Vertigo, Miroslav Kasprzyk, Hand to Violin, sluchovo postihnuté deti a mládež a to 

všetko pod záštitou Vlada Kulíška. 

 

Mladší žiaci našej školy Adam Kočko, František Kočko, Mária Vidová, Miroslav Kováč 

a Barbora Kováčová v kategórii divadlo s názvom POMSTA JE SLADKÁ sa pod vedením Mgr. 

Marcely Gondovej umiestnili na 2. mieste. 

Starší žiaci Milada Tulejová, Samuel Veselý, Alica Leibiczerová, Mária Vidová, Róbert, Igor 

a Partik Kováčovci, Adam a František Kočkovci, Patrícia Kniznerová a Silvia Gažíková 

s názovom SAMSON A DALILA v kategórii divadlo pod vedením Mgr. Márie Feckovej získali 

1. miesto. Milada Tulejová dostala čestné uznanie za sólový výkon pri stvárnení úlohy Dalily. 

Vo výtvarnej súťaži dostala čestné uznanie Mária Vidová za prácu DIVOKÉ KONE v kategórii 

mladších žiakov. Za starších žiakov získala Alica Leibiczerová 2. miesto s fotografiou HĽADÁ 

SA PAŤA. 

 

Vzhľadom k tomu, že tento ročník bol jubilejný, usporiadatelia oceňovali prácu  riaditeľov škôl 

i učiteľov a povzbudzovali všetkých, ktorí sa venujú sluchovo postihnutým deťom a mládeži, aby 

naďalej objavovali a rozvíjali v týchto deťoch ich talent a nadanie. 

 

V Levoči 30.06.2017                                                                     Mgr. Marcela Gondová 

 

53. ročník Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov 
 

V termíne  7.6 – 11.6. 2017 z poverenie MŠVVaŠ SR naša škola organizovala 53.ročník 

Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov v Levoči. Zúčastnené školy 



z Bratislavy, Kremnice, Lučenca, Prešova a Levoče s počtom 74. súťažiacich žiakov zápolilo 

v atletických disciplínach, vo futsale chlapcov, basketbale dievčat  a stolnom tenise dievčat 

Našu školu reprezentovali títo žiaci: Alica-Alžbeta Leibiczerová, Patrícia Kniznerová, Mária 

Vidová, Barbora Kováčova, Erika Polhošová, Milada Tulejová, Veronika Polhošová, Samuel 

Veselý, Adam Kočko, František Kočko, Oliver Čonka, Dušan Mirga, Róbert Kováč, Igor Kováč, 

Patrik Kováč. 

Medailové umiestnenia získali: 

Atletika, beh na 60. metrov 3.miesto: Alica-Alžbeta Leibiczerová, Kováč Igor 

              skok do výšky 3.miesto. Alica-Alžbeta Leibiczerová 

              vrh guľou  3.miesto: Kováč Róbert 

.             štafeta dievčat 4x80.metrov: 3.miesto: Kniznerová, Leibiczerová, Vidová, Tulejová 

 

Basketbal, družstvo dievčat získalo 2.miesto: Kniznerová, Leibiczerová, Tulejová, Vidová,  

                                                                Polhošová V, Polhošová E, Kováčová,  

Futsal, družstvo chlapcov získalo. 3.miesto: Veselý, Čonka, Kočko A, Kočko F, Mirga, 

                                                               Kováč R, Kováč I, Kováč P, 

V sumáre výsledkov sme v konkurencií ostatných škôl v atletike skončili 4, v basketbale 2, 

v stolnom tenise 4, v futsale 3, čo v konečnom zúčtovaní pre nás znamenalo celkovom poradí 

škôl 4. miesto. S dosiahnutými výsledkami, organizáciou podujatia a hlavne telovýchovným 

procesom vyslovujem spokojnosť.            

 

Levoča 30.06.2017                                                                       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 2016/2017 

 
Koordinátor primárnej prevencie:  Mgr. Zuzana Matalíková 

 

Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy. Výchovno-

vzdelávací proces sa zameriaval na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, 

zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. Prevencia 

drogových závislostí bola súčasťou prierezových tematík školského vzdelávacieho programu:    

- osobnostný a sociálny rozvoj 

- hygienické a stravovacie návyky 

- ochrana života a zdravia.  

Činnosť koordinátora prevencie spočívala v monitorovaní, koordinovaní a metodickom 

usmerňovaní preventívnej protidrogovej výchove na škole. Osobitná pozornosť bola venovaná 

žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, deťom s problémovým správaním a 

predchádzaniu konfliktov medzi deťmi. Na zabezpečenie disciplíny v škole boli prijímané také 

opatrenia, ktoré boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa, s výchovou v duchu humanizmu, 

predchádzaním všetkých foriem diskriminácie, intolerancie a rasizmu.  

Výchova vo voľnom čase bola výraznou preventívnou alternatívou prevencie proti 

akýmkoľvek patologickým javom. Pozornosť sa zameriavala hlavne na prevenciu rizikového 

správania sa v rámci dospievania. Posilňovali sme zdravý životný štýl a prispievali  k zlepšeniu 

zdravia žiakov.  

Aktualizovali sme nástenky z  jednotlivých aktivít, premietali prezentácie. Žiaci sa počas 

celého šk. roka zapájali do aktivít na ochranu prírody, zdravia, zdravého životného štýlu, napr: 



čistením okolia školy, zberom odpadu.  Na formovanie dobrých medziľudských vzťahov 

a pomoci si navzájom, organizovali sa spoločné akcie, napr: turistika, opekačka, turnaj vo 

vybíjanej, vianočná besiedka, maľovanie veľkonočných kraslíc, katarínska zábava 

a v neposlednom rade, veľmi obľúbené korčuľovanie. V popoludňajších hodinách mali deti 

možnosť rôzneho vyžitia sa v záujmových krúžkoch – Šikovníček, Klub dievčat, Turistický 

a športový krúžok - basketbal, futbal, stolný tenis.  

V tomto školskom roku sme boli organizátormi 53.ročníka Celoštátnych športových hier pre 

žiakov so sluchovým postihnutím a v tomto duchu sa niesla i príprava na tieto hry po organizačnej 

stránke ako aj po športovej – celoročná športová príprava žiakov.  

     Veľkú pozornosť sme venovali hygienickým návykom, problémom s dospievaním a iným. 

Úlohy celoročného plánu sa nám darilo priebežne plniť. Pri všetkých aktivitách boli 

zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako aj ich rodinné prostredie. 

 

Vypracovala: Mgr. Zuzana Matalíková, koordinátorka primárnej prevencie 

 

Hodnotiaca správa práce výchovného poradcu v školskom roku 2016/2017    

 

Výchovná poradkyňa pracovala podľa plánu práce pre školský rok 2016/2017:  

- zabezpečovala diagnostické, metodické, špeciálno-pedagogické a iné informačné materiály, 

- aktualizovala nástenku výchovného poradcu s prehľadom možnosti ďalšieho štúdia,  

- aktualizovala v programe Proforient údaje o žiakoch končiacich povinnú školskú dochádzku 

v šk. roku 2016/2017, 

- monitorovala žiakov s nedbalou školskou dochádzkou, 

- dopĺňala informácie a dokumentáciu v práci výchovného poradcu, 

- sledovala činnosť žiakov v záujmových útvaroch a mimoškolskej činnosti z hľadiska 

profesijnej orientácie, 

- pravidelne aktualizovala údaje potrebné pre adekvátne zaradenie žiakov a o možnostiach 

ďalšieho štúdia ich priebežne informovala – osobne aj prostredníctvom informačnej nástenky, 

- individuálne aj skupinovo pracovala so žiakmi, ktorí v školskom  roku 2016/2017 končili  

povinnú školskú dochádzku a zároveň absolvovala aj stretnutia s rodičmi končiacich žiakov, 

- individuálne komunikovala so žiakmi, ktorí boli nerozhodní alebo uvažovali o neprimeranej 

voľbe povolania a štúdia, 

- realizovala individuálne pohovory s rodičmi o voľbe povolania ich detí, v prípadoch 

neadekvátnej voľby povolania poukázala na iné možnosti štúdia, 

- odoslala prihlášky na SŠ, 

- vyhodnocovala výsledky na prijímacích pohovoroch - stav prijatých, neprijatých žiakov, 

presuny prihlášok do 2. kola prijímacích skúšok, 

- spolupracovala pri prijímacom konaní do Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej, 

- vypracovala zoznam žiakov končiacich školskú dochádzku v školskom roku 2016/2017,  

- zisťovala predbežný záujem  o SŠ  u žiakov 8. ročníka,  

- informovala žiakov 3. ročníka PŠJVI  o možnostiach uplatnenia na trhu práce. 
 

Tabuľka rozmiestnenia žiakov, ktorí v šk. roku 2016/2017 ukončili školskú dochádzku 

zložka školy č.  meno žiaka 

Umiestnenie 

Škola Odbor 

ZŠŽSPJVI 1 Leibiczerová Alica 

Stredná umelecká  škola, Slavkovská 19, 

Kežmarok propagačné výtvarníctvo 

 2 Neupauerová Monika 

Stredná odborná škola Majstra Pavla, 

Kukučínova 9, Levoča Cukrár 

 3 Tulejová Milada ostáva na ŠZŠ  –––––––––––– 

  4 Pollák Eduard bol vzdelávaný v zahraničí –––––––––––– 



 ZŠŽNKSJVI 1 Polláková Veronika 

Stredná odborná škola Majstra Pavla, 

Kukučínova 9, Levoča výroba konfekcie 

  2 Čonka Miroslav 

Stredná odborná škola Majstra Pavla, 

Kukučínova 9, Levoča 

technické služby v 

autoservise 

 ZŠAJVI 1 Kočiš Jozef PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča  praktická škola 

  ZŠTPJVI 1 Kroščen Jaroslav ostáva na ŠZŠ –––––––––––– 

 2 Ogurčák René ostáva na ŠZŠ –––––––––––– 

  3 Pollák Miroslav bol vzdelávaný v zahraničí  –––––––––––– 

  4 Polláková Jana bola vzdelávaná v zahraničí –––––––––––– 

  ŠZŠJVI 1 Marek Mirga ostáva na ŠZŠ –––––––––––– 

 2 Kováč Róbert PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

  3 Gažík Jaroslav PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

  4 Gažíková Aneta PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča  praktická škola 

  5 Gažík Miroslav PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča  praktická škola 

 

V Levoči 04.07. 2017                                                                   Vypracovala: Mgr. Jana Antalová  

 

 

Hodnotiaca správa o činnosti školskej knižnice  

v školskom  roku 2016/2017 

 
Ku koncu kalendárneho roka náš knižný fond obsahoval 2020  titulov v celkovej hodnote 

4 235,65 eur. Do našej knižnice v priebehu  roka pribudlo 10 nových titulov z detskej aj odbornej 

literatúry. Výpožičky kníh sa vykonávali v priebehu celého roka podľa potreby pedagógov 

a žiakov. Viac túto možnosť využívali dospelí, ktorí vyberali hlavne odbornú literatúru. 

K medzinárodnému dňu školských knižníc sme tento rok pripravili podujatie pre žiakov nášho 

internátu. Tohoročná téma „Učíme sa vo dvojiciach“ .Na zaujímavé otázky sme hľadali 

odpovede v knihách. Vyskúšali sme si aj čitateľský maratón a najšikovnejších čitateľov sme 

odmenili sladkosťami. Pre mladších žiakov sme pripravili zábavné  hry a súťaže.  

V mesiaci knihy sme pre mladších žiakov pripravili stretnutie s rozprávkou. Rozprávky sme si  

nielen  čítali, ale aj kreslili a skladali rozprávkové puzzle. Cieľom našej knižnice je aj naďalej 

starať sa o knižný fond, zabezpečovať jeho titulovú pestrosť, hľadať  nové cesty a spôsoby ako 

získavať nových čitateľov. 

 

 

V Levoči  03. 07. 2017                                                                    Mgr. Larisa Jozefčáková                           

                                                                                                             vedúca školskej knižnice 

                                                                                                                                                                                                        

Hodnotiaca správa výchovno-vzdelávacej činnosti v  Školskom internáte  

a v Školskom klube detí v  školskom roku 2016 / 2017 
 

V Školskom internáte (ďalej SI) boli aj v školskom roku 2016/2017  zriadené  4 výchovné 

skupiny  s celkovým počtom detí cca 35 ( počet v priebehu šk. roku kolísal okolo tohto čísla 

v dôsledku toho, že niektorí žiaci pobyt na určitú dobu prerušili, ukončili, resp. boli prijaté nové 

deti). Vo výchovných skupinách boli deti zaradené podľa veku, záujmu a s ohľadom na aktuálne 

navštevujúci ročník tak, aby boli čo najviac zohľadnené ich veku a zdravotnému znevýhodneniu 

prirodzené potreby a priateľstvá. 



V Školskom klube ( ďalej SK) pracovali 3 výchovné oddelenia s celkovým počtom detí   27. 

Počet detí bol v priebehu celého šk. roku stabilný. Deti pracovali v  heterogénnych skupinách  so 

zohľadnením aktuálneho ročníka vzdelávania  a zdravotného znevýhodnenia. 

 

Prehľad zadelenia detí v oddeleniach SI a výchovných skupinách SK na začiatku šk. roku: 

 

Školský internát:                                                                       Školský klub detí: 

 

I. skupina    1.SI – 9 detí, Mgr. Matalíková Zuzana   1.oddelenie 1.SK–9 detí, Holló Marcel 

                     (od III/2017 zástup Mgr. Blanka Suchá)     2.oddelenie 2.SK–9detí, Maciaková Jana 

II. skupina    2.SI - 8 detí, Mgr.  Ferencová Marta           (asistenti: Z. Polláková, p. P. Vašková) 

III. skupina   3.SI - 9 detí,  Vašková Mária                3.oddelenie 3.SK–9detí,Tarajčáková S. 

IV. skupina    4.SI - 9 detí,  Mgr. Hlavatý Peter                                                                          

 

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

detí v heterogénnych oddeleniach a skupinách a to so zohľadnením  veku,  zaradenia do tried a 

druhu  a stupňa zdravotného znevýhodnenia. Vo výchovno–vzdelávacej práci vychovávatelia 

vychádzali z Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR na školský  rok 2016/2017 a podľa 

Školských vzdelávacích programov. Činnosť v obidvoch organizačných súčastiach  spojenej 

školy  bola, základe žiadosti rodičov, v súlade so ŠkVP a vzhľadom na pôvod so sociálne slabého 

prostredia aj v tomto šk. roku prioritne zameraná  na  prípravu na vyučovanie a  vypracovávanie 

domácich úloh.  

V  Školskom internáte, v súlade s platnou legislatívou, boli vytvorené možnosti pre široký výber 

záujmových činností tak, aby každé dieťa  malo možnosť rozvíjať  oblasť svojho záujmu a aby sa 

zabezpečilo uspokojovanie  záujmov všetkých  detí. Pri začleňovaní detí do voľnočasových 

aktivít sme denne zohľadňovali  nielen druh, stupeň  a   charakter ich znevýhodnenia, ale aj 

aktuálnu dispozíciu  a zachovali ku každému z nich individuálny prístup. Vzhľadom na 

skutočnosť, že v šk. roku 2016/2017 bola SŠJVI usporiadateľskou školou 53. ročníka 

Celoštátnych športových hier žiakov so sluchovým postihnutím, našim prioritným záujmom bola 

príprava žiakov na reprezentáciu školy a preto sme pracovali v oblasti športu predovšetkým 

podľa disciplín, zaradených do súťaženia v rámci športových hier.  

Počas    školského roku   pracovali  deti v  záujmových  útvaroch podľa vlastného výberu a so 

striedajúcou sa pravidelnosťou tak, aby boli uspokojené potreby a záujmy každého dieťaťa: 

 Klub dievčat,  

 Školáčik, 

 Tvorivé dielne , 

 Športovo - turistický, 

 Tanečný. 

Všetky deti sa v priebehu školského roku  organizačne aj aktívne podieľali na realizácii 

nasledovných celoškolských podujatí: 

- Noc čítania Biblie, 

- Školský karneval, 

- Vianočné trhy mesta Levoča, 

- Vianočná akadémia, 

- Tvorivé dielne na tému Veľká noc 2017, 

- Beseda s príslušníkmi Mestskej polície, 

- práca  na školskom časopise SEDMOKRÁSKA, 

- príprava a účasť na benefičnom koncerte Počuť srdcom, 

- príprava a účasť na CŠHSPŽ, 

- súťaž v zbere papiera, 



- úprava okolia školy a blízkeho mestského parku „Zelená hliadka Levoča“, 

- príprava a organizácia na slávnostného  ukončenia školského roka 2016/2017.  

 

Pre popoludňajšie aktivity  v SI boli k dispozícii všetky odborné učebne spojenej školy ( kuchyňa 

praktickej školy, počítačová miestnosť, dielne, rytmicko-pohybová miestnosť , aula, relaxačná 

miestnosť autistického úseku,...). Od II. polroku sme mohli využívať aj multifunkčné ihrisko 

v areáli školy. Pre voľno časové športové aktivity sme exkluzívne vybavení aj rôznymi 

športovými potrebami: hokejky (hokej, floorbal) korčule, bežky, sane, klzáky, bicykle, odrážadlá, 

kolobežky, trojkolky, lopty, fit -lopty,... 

 

Plán práce bol týždenne rozpracovaný do týždenných plánov práce každého vychovávateľa v SI 

a SK a bol to  v priebehu celého školského roku  otvorený materiál, ktorý  umožňoval 

individuálny špeciálno-pedagogický prístup ku každému dieťaťu  s ohľadom na jeho aktuálnu 

dispozíciu. 

Konkrétne plnenie plánovaných úloh  jednotlivými vychovávateľmi  v priebehu šk. roku 

2016/2017  tvorí prílohu tohto dokumentu. 

 

Vypracovala dňa 30.06.2017                                               Ing. Jana Maciaková                  

                                                                                   ZRŠ pre výchovnú a mimoškolskú činnosť 

 

Prílohy:  

1. Hodnotiaca správa výchovno– vzdelávacej činnosti v 2. SI výchovnej skupine v školskom 

roku 2016/ 2017 – vypracovala Mgr. B. Suchá 

2. Hodnotiaca správa výchovno– vzdelávacej činnosti v 1. SI výchovnej skupine v školskom 

roku 2016/ 2017 – vypracovala Mgr. M.Ferencová 

3. Hodnotiaca správa výchovno– vzdelávacej činnosti v 3. SI výchovnej skupine v školskom 

roku 2016/ 2017 – vypracovala M. Vašková 

4. Hodnotiaca správa výchovno– vzdelávacej činnosti v 4. SI výchovnej skupine v školskom 

roku 2016/ 2017– vypracoval Mgr. Peter Hlavatý 

5. Hodnotiaca správa za Školský klub detí v školskom roku 2016/2017- vypracovala Ing. Jana 

Maciaková 

 

HODNOTIACA  SPRÁVA  VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI 

V 1. SI  VÝCHOVNEJ  SKUPINE  V  ŠKOLSKOM  ROKU 2016/ 2017 

 

Vychovávateľka:         Mgr. Marta Ferencová 

Školský rok :               2016/ 2017 

Počet detí v skupine:   8 

Názov zariadenia:       Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči 

Forma:                        denná 

Pracovná doba:           13:00  -  20:15 hod. 

 

V školskom roku 2016/17 bolo v 1.SI výchovnej skupine zapísaných 8detí, 5chlapcov a 3 

dievčatá. Vek detí je od 4 – 10 rokov. Pri výchovno – vzdelávacej práci sme vychádzali 

z pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR, z úloh rozpracovaných v celoročnom 

výchovnom  pláne a z čiastkových týždenných plánov. Výchovno – vzdelávacia činnosť bola 

realizovaná prostredníctvom: 

 



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

a napätia. Tieto činnosti boli psychicky a fyzicky nenáročné, bol to oddych v triede, pozeranie 

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

b) rekreačných a telovýchovných činností – ktoré boli zamerané na spoznávanie okolia školy, 

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

prírodu, kultúrne pamiatky. Telovýchovná činnosť bola realizovaná v telocvični cirkevného 

Gymnázia, na školskom dvore, v rytmickej učebni, v aule našej školy, na Zimnom štadióne 

a v prírode. 

c) záujmových činností – činnosť bola realizovaná v záujmovom krúžku „ŚKOLÁČIK“. 

Úlohou a cieľom bolo oboznámiť deti s rôznymi činnosťami, ktoré sa týkajú bežného života- 

práca s výtvarným materiálom, tematické vychádzky, sebaobslužné činnosti Rozvíjali sme 

hlavne jemnú motoriku rúk, koordináciu pohybov, predstavivosť a fantáziu. Naučiť deti 

samostatne pracovať, udržiavať poriadok v triede, spolupracovať.  

d) spoločensko – vedných činností – ktoré mali vplyv na pozitívny vzťah k prírode, životnému 

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

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

Často sme chodievali do prírody. Navštívili sme múzeá, kostol a iné kultúrno – spoločenské 

podujatia, pri ktorých sme dbali hlavne na slušné a kultivované správanie.  

e) sebaobslužných činností – Keďže boli vo výchovnej skupine deti, ktoré boli v školskom 

zariadení a internáte prvýkrát a nemali osvojené žiadne hygienické návyky, bolo tomu 

potrebné venovať viac času a pozornosti. Deti si postupne osvojili hygienické zručnosti 

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

triediť čisté a použité oblečenie, ukladať ho do skriniek, do šatne, prezliekať posteľnú 

bielizeň, zapínať – odopínať gombíky, viazať šnúrky.  

f) činnosti zamerané na prípravu na vyučovanie – išlo hlavne o prípravu na vyučovanie, 

preopakovanie učiva, zdokonaľovanie grafomotorických zručností a schopností. Táto činnosť 

bola viac menej vykonávaná hrovou a zábavnou formou, pretože bola pre deti zaujímavejšia 

a menej únavná. Deti nie sú samostatné, pri každej činnosti si vyžadujú pomoc a kontrolu. 

Využívali sme PL, omaľovánky, didaktické pomôcky, počítadlá, obrázky a mnoho ďalších 

pomôcok. 

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

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

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

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

zdokonalenie sebaobslužných činností potrebných pre život. Za dobre vykonanú prácu a slušné 

správanie boli deti odmeňované hrou alebo zábavou, ktorú si samé vybrali.  

Práca s výchovnou skupinou 1. SI bola náročná, ale milá a prospešná. V skupine sa nevyskytli 

žiadne závažné problémy a nežiaduce konflikty. Úlohy a ciele, ktoré boli stanovené 

v celoročnom výchovnom pláne sa splnili. 

 

Vypracovala: Mgr. Marta Ferencová 

 

HODNOTIACA SPRÁVA VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V 2. SI 

VÝCHOVNEJ SKUPINE V ŠKOLSKOM ROKU 2016/ 2017 

 

Vychovávateľka:         Mgr. Blanka Suchá 

Školský rok :               2016/ 2017 

Počet detí v skupine:   9 

Názov zariadenia:       Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči 



Forma:                         denná 

Pracovná doba:           13:15  -  20:00 hod. 

 

V školskom roku 2016/17 bolo vo výchovnej skupine 2. SI zapísaných 9 dievčat. V priebehu 

roka sa zloženie skupiny menilo z dôvodu zmeny školy v mieste trvalého bydliska žiačky.  

Konečný stav skupiny je 8 dievčat. Vek detí v skupine bol 12 – 16 rokov. Vo výchovno–

vzdelávacej práci sa vychádzalo z  Pedagogicko–organizačných pokynov MŠ SR 

rozpracovaných na podmienky školy. Úlohy zakotvené v celoročnom výchovnom pláne 

a krátkodobé úlohy boli realizované prostredníctvom  týždenných plánov. 

Výchovno – vzdelávacia činnosť bola realizovaná prostredníctvom: 

1. Odpočinkových a relaxačných činností   
činnosti boli psychicky a fyzicky nenáročné a slúžili na odstránenie únavy, napätia a na 

regeneráciu síl. Bol to oddych na lôžku, relax pri hudbe. V rámci týchto činností deti spoznávali 

okolie školy, mesto, jeho kultúrne pamiatky, osvojovali si spoločenské návyky, slušné správanie 

sa na verejnosti, bezpečnosť cestnej premávky, spoznávali rastliny, na čo sa rastliny využívajú, 

aký význam má pre všetkých ochrana životného prostredia.  

2. Rekreačných a telovýchovných činností 
telovýchovná činnosť bola realizovaná v telocvični cirkevného Gymnázia, na školskom dvore, 

v rytmickej učebni, v aule našej školy, na Zimnom štadióne a v prírode. 

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

stránke, pripravovali sa na športové hry.  

3. Záujmových činností 

Práca bola realizovaná v záujmovom krúžku „KLUB DIEVČAT“. Úlohou a cieľom krúžku bolo 

zvyšovanie nárokov na samostatnosť dievčat. Činnosť bola zameraná na rozvoj vedomostných 

kompetencií, na rozvoj manuálnych a športových zručností, na prípravu starostlivosti 

o domácnosť, varenie, pečenie a na celkovú prípravu dievčat do života a domácich prác. 

Záujmové činnosti mali veľmi dôležité miesto vo výchovno-vzdelávacej činnosti. V rámci nich 

dievčatá nadobudli mnoho vedomostí, skúseností a zručností potrebných pre každodenný život.  

4. Spoločensko – vedných činností  

Činnosti boli zamerané na pozitívny vzťah k prírode, životnému prostrediu, ku kultúrnym 

hodnotám a pomôckam. Snažili sme sa šetrne zaobchádzať s učebnými, ale aj inými pomôckami 

potrebnými pri jednotlivých prácach, neničiť ich. Triedili sme odpad, čistili okolie školy, 

upratovali triedu a školský internát. Často sme chodievali do prírody. Boli sme na Dopravnom 

ihrisku, kde sme si ujasnili bezpečnosť cestnej premávky v praxi. Navštívili sme múzeá, kostol, 

divadlo a iné kultúrno – spoločenské podujatia, pri ktorých sme dbali hlavne na slušné 

a kultivované správanie, ako aj na spoločenské oblečenie.  

5. Sebaobslužných, výchovno-vzdelávacích činností 

Dievčatá si počas roka udržiavali už osvojené hygienické zručnosti a návyky, zaužívali sme si 

určité hygienické rituály. Pokračovali sme v triedení čistého a použitého oblečenia. Dbali sme na 

dôsledné ukladanie oblečenia do skriniek, na udržiavanie poriadku v šatni, triede. Pravidelne sa 

dievčatá zapájali do obliekania posteľnej bielizne s dôrazom na zapínanie gombíkov a viazanie 

šnúrok. Taktiež sa  pravidelne striedali v upratovaní kúpeľne po večerne hygiene podľa vopred 

stanoveného rozpisu služieb.   

Činnosti boli zamerané na vedenie dievčat k samostatnosti. 

6. Vzdelávacej činnosti 

Zameraná bola na príprava na vyučovanie a plnenie si školských povinností. Pri príprave na 

vyučovanie sme často využívali  PC a interaktívnu tabuľu, táto forma vzdelávacej činnosti bola 

pre žiakov zaujímavá a zároveň potrebná. Taktiež sme využívali školské časopisy, encyklopédie 

a iné náučné knihy a slovníky. 



Pri každej činnosti bol braný ohľad na individuálne potreby žiačky, na jej vek, schopnosti 

a stupeň postihnutia. Činnosti neboli náročné, ani unavujúce, vyvážene sa striedali, vzájomne na 

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

spolupráca, odstraňovanie zlých návykov, tolerancia a hlavne získavanie kladných vzťahov 

v skupine, zdokonalenie sebaobslužných činností potrebných pre život. Za dobre vykonanú prácu 

a slušné správanie boli dievčatá adekvátne odmeňované hrou alebo zábavou, ktorú si samé 

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

Na záver môžem konštatovať, že úlohy, ktoré boli v zmysle Pedagogicko–organizačných 

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

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

splnené. 

 

Vypracovala: Mgr. Blanka Suchá 

 

 

HODNOTIACA SPRÁVA VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V 3. SI 

VÝCHOVNEJ SKUPINE – MLADŠÍCH CHLAPCOV  

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/ 2017 

 

Počet detí v 3.SI. oddelení      9 ( koniec šk. roku 7) 

Vychovávateľka                     Mária Vašková 

Školský rok                             2016/2017 

Názov zariadenia                   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči 

Forma                                     denná 

Pracovná doba                       13,15 – 20,00 hod. 

 

V tomto školskom roku bolo vo výchovnej skupine na začiatku šk. roku zapísaných 9 detí. Vek 

v heterogénnej skupine bol od 8 rokov do 14 rokov. Počet detí sa v priebehu školského roka 

menil z dôvodu odhlásenia alebo presunu do inej výchovnej skupiny. Na konci šk. roku bolo vo 

výchovnej skupine 7 detí. 

Vo výchovno – vzdelávacej práci som vychádzala z Pedagogicko – organizačných pokynov  MŠ 

SR rozpracovaných na podmienky školy, úloh zakotvených v celoročnom výchovnom pláne 

a krátkodobých úloh realizovaných v týždenných plánoch.  

Výchovno – vzdelávaciu činnosť som realizovala prostredníctvom: 

a) odpočinkových činnosti – tieto boli psychicky a fyzicky nenáročné a slúžili na odstránenie 

únavy. 

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

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

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

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

ktorá mála kladný vplyv na vývin ich charakterových vlastnosti. 

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

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

návyky starostlivosti o poriadok a pod.). 

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

Práca v tejto činnosti sa výrazne odlišovala od foriem uplatňovaných vo vyučovaní 

(didaktické hry, hlavolamy, krížovky, a pod.). 

g) odpočinkových činnosti – tieto boli psychicky a fyzicky nenáročné a slúžili na odstránenie 

únavy. 

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



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

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

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

ktorá mála kladný vplyv na vývin ich charakterových vlastnosti. 

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

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

návyky starostlivosti o poriadok a pod.). 

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

Práca v tejto činnosti sa výrazne odlišovala od foriem uplatňovaných vo vyučovaní 

(didaktické hry, hlavolamy, krížovky, a pod.). 

 

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

telovýchovných a športových programov pre záujmové útvary a rekreáciu. Tieto boli 

vypracované na rozličnej úrovni náročnosti – brať do úvahy vek dieťaťa, jeho schopnosti 

a stupeň postihnutia. Vytýčené úlohy boli splnené.   

  

V Levoči: 30.06.2017                                                                   Vypracovala: M. Vašková 

 

 

HODNOTIACA  SPRÁVA VÝCHOVNO VZDELÁVACÍCH  VÝSLEDKOV VO 

VÝCHOVNEJ SKUPINE 4.SI ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 

                                    

Vychovávateľ:                        Mgr. Peter Hlavatý 

Počet detí v skupine               9  (koniec školského roku 6) 

Školský rok                         2016/2017 

Názov zariadenia                 Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči 

Forma                                 denná 

Pracovná doba                   13,15 – 20,00 hod. 

 

V školskom roku 2016/2017 bolo vo výchovnej skupine zapísaných 8 chlapcov. Branislav 

Paločaj a Vladimír Ščuka  na písomnú žiadosť rodičov v marci prerušili pobyt v internáte. Vek 

detí v skupine bol od 14 rokov do 16 rokov. Vo výchovno–vzdelávacej práci som vychádzal z  

Pedagogicko–organizačných pokynov MŠ SR rozpracovaných na podmienky školy. Úlohy 

zakotvené v celoročnom výchovnom pláne a krátkodobé úlohy som realizoval prostredníctvom 

týždenných plánov. 

Výchovno – vzdelávaciu činnosť som realizoval prostredníctvom: 

Odpočinkových a relaxačných činností - boli psychicky a fyzicky nenáročné a slúžili na 

odstránenie únavy a regeneráciu síl. V rámci týchto činností deti navštívili a pomáhali na konskej 

farme v Hrabušiciach, odreagovali sa v zábavnom centre v Hozelci. Zážitok bol ,keď sme i mohli 

podržať živého hada škrtiča vo Wild parku Veľká Lomnica. 

Rekreačných a telovýchovných činností - boli vykonávané v prírode, na zimnom štadióne, na 

školskom dvore, v telocvični. Vďaka športu si chlapci otužovali zdravie, zlepšovali telesnú 

kondíciu, regenerovali  po školských povinnostiach. Svedomito sa pripravovali a trénovali na 

športové hry.  

Záujmových činností – činnosť bola prevedená v záujmovom útvare Tvorivé dielne. Snažili sme 

sa vypestovať pravidelné pracovné návyky a vzťah  k pracovným postupom. V rámci nich deti 

nadobudli mnoho vedomostí, skúseností a zručností potrebných v ich budúcom živote. Chlapci sa 

učili i spoločenské tance pod vedením tanečnej lektorky Veroniky Kaľavskej. Na záver 

školského roku vystúpili v country tanci s dievčatami.    



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

ktorá mála pozitívny vplyv pre prostredie v ktorom žijú, ale aj na vývin ich charakterových 

vlastnosti. Deti pri tejto činnosti mali možnosť osvojiť si vedomostí a zručnosti pri ochrane 

životného prostredia, zapojili sme sa do aktivít projektu Zelená škola. Spomíname na Noc čítania 

Biblie, jazdu na dopravnom ihrisku a na zážitky z modernizovaného múzea špeciálneho školstva. 

Esteticko- výchovných činností – spomeniem vernisáž fotografií z workshopu „Človek 

a mesto“, vianočnú akadémiu v mestskom divadle, zvyky a tradície zdobenia veľkonočných 

kraslíc. 

Vzdelávacia činnosť - bola zameraná na prípravu na vyučovanie a plnenie si školských 

povinností. Pri príprave na vyučovanie sme často využívali  PC a interaktívnu tabuľu, iné 

názorné pomôcky. Táto forma vzdelávacej činnosti bola pre chlapcov zaujímavá a zároveň 

potrebná. Pri každej činnosti som bral ohľad na vek detí, ich schopnosti a stupeň postihnutia.  

Môžem povedať, že úlohy, ktoré som si v zmysle Pedagogicko–organizačných pokynov MŠ 

SR rozpracoval na podmienky školy a úlohy zakotvené v celoročnom výchovnom pláne a tiež 

krátkodobé  úlohy, realizované podľa aktuálnych  týždenných plánov som splnil. 

 

V Levoči: 30.06.2017                                                     Vypracoval vychovávateľ Mgr. P. Hlavatý 

 

Hodnotiaca správa o činnosti v školskom klube  

v školskom roku 2016/2017 
 

Školský klub detí (ŠKD)  je organizačnou súčasťou Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej  a 

poskytuje popoludňajšiu výchovnú starostlivosť  pre deti so zdravotným znevýhodnením po  

ukončení školského vyučovania.  

Výchovno-vzdelávacia práca v ŠKD je syntézou detských činnosti a hier,  vrátane rekreačnej, 

telovýchovnej, turistickej a športovej činnosti a  tieto aktivity  sa vzájomne prelínajú avšak  

prioritne bol ŠKD pri SŠJVI  aj v šk.roku 2016/2017 zameraný, v súlade s legislatívou, POP pre 

šk. rok 2016/2017 a požiadavkami rodičov ( väčšina detí pochádza zo sociálne znevýhodneného 

prostredia), na prípravu na vyučovanie a vypracovávanie domácich úloh. Tejto oblasti sme sa 

zodpovedne venovali a deti, zaradené do výchovnej starostlivosti ŠKD vykazovali v priebehu šk. 

roku výrazne lepšie výsledky ako deti, ktoré si domáce úlohy  mali plniť po vyučovaní  

v rodinnom prostredí. 

V šk. roku 2016/2017 sme do  ŠKD prijímali žiakov  1. – 4. ročníka SŠJV,  s výnimkou  

žiakov s autizmom, ktorý  sa vzdelávali aj vo vyšších ročníkoch. V ŠKD  boli   zriadené  3 

oddelenia po 9 detí, pričom oddelenie 2.SK bolo ešte vnútorne členené a navyše posilnené o 2 

asistentov:  jeden ( Mgr. Z. Polláková) pre deti s autizmom s mentálnym postihnutím (3 deti) 

a jeden  ( P. Vašková) pre deti s aspergerovým syndrómom(6 detí): 

 

1.SK – chlapci - 9 – vychovávateľ Mgr. M. Holló,  

2.SK – deti s autizmom – 9 - vychovávateľka Ing. Jana Maciaková + 2 asistenti: Mgr. Z. 

Polláková, p. P.Vašková.  

3.SK - dievčatá  9  - vychovávateľka Mgr. S. Jasečková 

 

Oddelenia boli takto špecifikované s ohľadom na plnohodnotné  uspokojovanie potrieb a 

záujmov detí  vzhľadom na  rôzny druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia. Každé oddelenie 

pracovalo v samostatnej miestnosti , ktorá  je vybavená  hrami, didaktickými pomôckami , 

hračkami a športovými  potrebami ( lopty, švihadlá, kolky, stolový hokej a stolové hry, 

kalčeto,..), navyše  pre žiakov  s autizmom boli  k dispozícii aj všetky miestnosti  autistického 

úseku: herňa, relaxačná miestnosť, bezpodnetová miestnosť,...  



Pre všetky deti ŠKD boli k dispozícii aj sezónne športové potreby: hokejky , korčule, bežky, 

odrážadlá, kolobežky  a bicykle. V II. polovici školského roku aj multifunkčné ihrisko v areáli 

školy. 

Medzi dôležité úlohy v ŠKD  patrí   starostlivosť o životné prostredie,  rozvoj   pracovných  

návykov, návykov  osobnej hygieny, udržiavania čistoty,  poriadku a starostlivosti  o vlastné  

okolie.  Túto úlohu si deti plnili pri zapájaní sa do rozličných podujatí školy resp.  mesta. Oblasť  

spoločenského  správania cibrili   účasťou  na viacerých kultúrnych podujatiach, organizovaných 

inštitúciami v meste Levoča ( Múzeum Majstra Pavla, Múzeum špeciálneho školstva, ZUŠ,...)   

Špeciálna pozornosť bola venovaná v tomto šk. roku aj prevencii pred nežiaducimi formami 

využívania voľného času a to formou  besied, organizovaných profesionálnou vzdelávacou 

agentúrou  MP promotion, s. r. o., v rámci projektu Čas premien).. 

Všetky  úlohy boli v priebehu šk. roku v súlade s plánom práce splnené. 

 

V Levoči dňa 30.06.2017                                                                Vypracovala: Ing. J. Maciaková 

 

Hodnotiaca správa o činnosti 1.ŠKD    

 šk. rok 2016/2017 
 

Školský klub detí (ŠKD)  je mimoriadne zariadenie, ktoré  sa mimo vyučovania  stará  o výchovu 

žiakov SŠJVI. ŠKD združuje žiakov 1.- 4. ročníka , ale aj žiakov vyšších ročníkov podľa záujmu. 

V oddelení bolo zapísaných 10 žiakov - chlapcov. Tento počet sa ale počas roka menil. 1.ŠKD 

pracovalo v samostatnej miestnosti, ktorá  je vybavená hračkami a zariadená tak, aby 

pripomínala domáce podmienky. Výchovno-vzdelávacia práca je syntézou detských činnosti a 

zamestnania, v ktorej sa vzájomne prelínajú výchovné a vzdelávacie zretele , vrátane rekreačnej, 

telovýchovnej, turistickej a športovej činnosti. Rozvíja pracovné návyky žiakov, návyky osobnej 

hygieny, udržiavanie čistoty a poriadku, starostlivosť o pracovné prostredie, utvára správne 

návyky a  slušného správania. Do činnosti ŠKD boli zaradené hry, ktorých výber vychádzal z 

dodržiavania zásad názornosti, primeranosti a individuálneho prístupu k žiakom. Neoddeliteľnou 

súčasťou ŠKD je príprava na vyučovanie s dôrazom na techniku čítania. Medzi dôležité úlohy v 

ŠKD patrí aj starostlivosť o životné prostredie. Pozitívny vzťah k športu a zdravému životnému 

štýlu si žiaci rozvíjali  pri rôznych športoch a zábavných  aktivitách (sánkovačka, korčuľovanie, 

stavanie snehuliakov, futbal, tenis...). Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívala aula 

školy, ihriská a iné objekty školy.  Činnosť klubu sa riadila plánom. Hlavné úlohy sa prelínali vo 

všetkých činnostiach. Všetky úlohy, ktoré mali deti stanovené, sme aj splnili. 

 

V Levoči 30.06.2017                                                          Vypracoval: Mgr. Marcel Holló 

  

 

Hodnotiaca správa o činnosti 2.ŠKD    

 šk. rok 2016/2017 
 

Vychovávateľ:            Ing. Jana Maciaková 

Asistent:                     Mgr. Zuzana Polláková 

                           p. Petronela Vašková 

Školský rok :               2016/ 2017 

Počet detí v oddelení:  9 

Pracovná doba:           11:30  -  16:00 hod ( individuálne odchody viď dokumentácia) 

 



Oddelenie 2.SK Školského klubu detí (ŠKD) v spojenej škole  zabezpečovalo v šk. roku 

2016/2017 popoludňajšie zamestnanie pre deti a žiakov spojenej školy s pervazívnou poruchou 

resp. s autizmom. Deti boli vzhľadom na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia rozdelené do 

oddelených miestnosti, pričom v každej  pracoval aj 1 asistent vychovávateľa. 

Miestnosti boli primerane vybavené zariadením, pomôckami a hračkami, deti mali, podľa 

aktuálnej potreby,  prístup do relaxačnej, bezpodnetovej, rytmicko-pohybovej a tiež počítačovej 

miestnosti. Popoludňajšie zamestnanie bolo syntézou vysoko individuálne zameraných činností 

s dôrazom na rozvoj každej výchovnej oblasti ale silne ovplyvnené aktuálnou dispozíciou 

Neoddeliteľnú  súčasť zamestnania tvorila aj  príprava na vyučovanie.  Činnosť výchovného 

oddelenia  sa riadila plánom, ktorý bol ale otvorený dokument s možnosťou operatívnej úpravy 

vzhľadom na aktuálnu dispozíciu detí. Hlavné úlohy sa prelínali vo všetkých činnostiach.  

                                                                   

V Levoči 30.06.2017                                                                  Vypracovala: Ing. Jana Maciaková 

 

Hodnotiaca správa o činnosti 3.ŠKD    

 šk. rok 2016/2017 

 
 V školskom roku 2016/1017  som mala v školskom klube detí 9 dievčat. Činnosť ŠKD sa riadila 

rámcovým plánom. Hlavné úlohy sa prelínali vo všetkých činnostiach. Dôraz som kládla hlavne 

na environmentálnu výchovu, upevňovanie vzájomných vzťahov, viedla som deti k tolerancii 

a priateľstvu. Sledovala som talenty detí, rozvíjala ich tvorivú činnosť stále novými kreatívnymi 

nápadmi. Všetky úlohy, ktoré mali deti stanovené, sme aj splnili. Všetky plánované akcie sme 

uskutočnili. V septembri som spolu s deťmi vyrábala šarkany z prírodného materiálu. Tie sme 

potom nalepili na skriňu v triede ako ukážku. V decembri sme sa spolupodieľali na príprave 

Vianočného programu pre rodičov v aule našej školy. Na záver programu bola pre deti 

prichystaná diskotéka. Urobili sme si besiedky a rozlúčili sme sa s rokom. V decembri pri 

príležitosti Mikulášskeho programu sme navštívili kostol sv. Jakuba v Levoči kde nás čakalo 

prekvapenie Mikuláš, ktorý rozdával deťom sladkosti. Po skončení omše nás v škole čakalo 

ďalšie milé prekvapenie v aule kde bol už pripravený Mikuláš, ktorý rozdával deťom balíčky 

odmenou za nejakú peknú báseň alebo pieseň. Deti boli veľmi nadšené. Ďalšou akciou 

v decembri bolo Noc čítania Biblie, kde žiaci vystupovali a spali v škole. V apríli boli vyzdobené 

priestory školy prácami detí, učiteliek a vychovávateliek veľkonočnou tematikou. Práce detí, 

pani učiteliek a vychovávateliek boli veľmi pekné, zaujímavé a kreatívne. Na bezpečnosti detí mi 

veľmi záleží to je prvoradé. V júni sa konalo koncoročné vystúpenie, ktoré mala na starosti tento 

rok materská škola. Vystupovali detí a prezentácie učiteľov končiacich žiakov bolo veľmi 

dojímavé a pekné. A ani sme sa nenazdali a už je znova koniec školského roka. Myslím si, že 

tento rok sme zvládli bravúrne.     

 

Dátum: 30.6.2016                                                                 Vypracovala: Mgr. Silvia Tarajčáková 

 

 

Vyhodnotenie individuálnej logopedickej intervencie (ILI) a individuálnej 

logopedickej starostlivosti (INL) v školskom roku 2016/2017 

 
Logopedická terapia bola v tomto školskom roku realizovaná ako individuálna logopedická 

intervencia /ILI/  v jednotlivých triedach základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, 

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

v triedach 1.V až 4.V pre viacnásobne postihnutých žiakov ako riadna vyučovacia hodina 

v rôznom rozsahu. Okrem toho bola logopedická terapia realizovaná ako individuálna 



logopedická starostlivosť /INL/  vo vyššie uvedených triedach a ďalej v špeciálnej materskej 

škole, v základnej škole pre žiakov s autizmom, základnej škole pre žiakov s telesným 

postihnutím, špeciálnej základnej škole  v triedach 1.V až 6.V pre viacnásobne postihnutých 

žiakov a praktickej škole. Táto terapia bola realizovaná individuálne so žiakmi ktorí túto terapiu 

potrebovali a dochádzali na túto terapiu z iných vyučovacích hodín.                                                                                                                            
Logopedickú intervenciu chápeme ako zložitý multifaktoriálny proces, ktorý sa realizuje 

v záujme dosiahnutia svojich troch základných cieľov a tieto ciele sa vzájomne prelínajú 

v úrovniach: 

-logopedická diagnostika 

-logopedická terapia 

-logopedická prevencia                                                
Individuálna logopedická intervencia má v maximálnej miere podporovať rozvoj reči 

a jazykových schopností ako predpokladu k realizácii určitého komunikačného zámeru, 

odstrániť, alebo aspoň zmierniť narušenú komunikačnú schopnosť a eliminovať edukačné 

nedostatky, ktoré z nej vyplývajú. Ciele individuálnej logopedickej intervencie sú konkrétne 

závislé od výsledkov logopedickej diagnostiky každého žiaka. 

 

Logopedická terapia bola poskytovaná všetkým žiakom základnej školy pre žiakov so sluchovým 

postihnutím, u ktorých je narušená komunikačná schopnosť /NKS/  symptomatickou poruchou 

reči pri sluchovom postihnutí, všetkým žiakom základnej školy pre žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou u ktorých je NKS dominantným postihnutím a všetkým žiakom 

špeciálnej základnej školy, kde sa vzdelávali žiaci s viacnásobným postihnutím a u ktorých bola 

práve narušená komunikačná schopnosť druhou najčastejšou poruchou po určujúcom mentálnom 

postihnutí. V špeciálnej materskej škole, v základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím, 

v základnej škole pre žiakov s autizmom a praktickej škole bola logopedická terapia poskytovaná 

len tým žiakom, ktorí takúto terapiu potrebovali 

Logopedickú terapiu vykonávali : Mgr. .Jana Antalová, Mgr. Anna Džuganová, Mgr. Martina 

Jankovčínová, PaedDr. Miloš Jozefčák , Mgr. Mária Kedžuchová, PaedDr. Lucia Kramarčíková  

do januára 2017, Mgr. Magdaléna Petrisková, Mgr. Mária Vašková a  Mgr. Dušan Verbovský.  

V centre špeciálno- pedagogického poradenstva /CŠPP/ pracovala  na čiastočný úväzok externe 

PaedDr. Mária Šišková, klinická logopédka,  ktorá sa venovala predovšetkým diagnostickej 

činnosti žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a rovnako na čiastočný úväzok 

Mgr.Jana Antalová. V CŠPP pracoval tiež na 2,7% úväzok  Mgr. Dušan Verbovský. 

Zo špeciálnej materskej školy  bola INL poskytovaná 19 deťom. Boli to predovšetkým deti, ktoré 

v budúcom školskom roku nastupujú do školy, z mladších sa INL 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. Najväčší počet logopedických 

intervencií počas školského roka u jedného dieťaťa bol 17, najmenší počet  2 intervencie. U 

týchto detí sa vyskytoval najmä výrazný deficit v rozsahu slovnej zásoby, oneskorený vývin reči, 

oslabená verbálna a vizuálna pamäť a vnímanie, nedostatočné ovládanie spisovného jazyka, 

narušená vetná stavba a dysgramatizmus. Do terapie u týchto detí sme pravidelne zaraďovali aj 

proces fonologického uvedomovania hlások, aby tieto deti boli lepšie pripravené zvládnuť 

vyučovanie čítania. 

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, závisela od dotácie vyučovacích 

hodín pre každú triedu, počtu žiakov v triede, závažnosti narušenia komunikačnej schopnosti 

a tiež od samotnej dochádzky žiakov. 



Logopedická terapia je uvádzaná v Zázname o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti 

/ŠEVT 57 008 0/. 

V triede 1.T sa vzdelávalo niekoľko žiakov, ktorí nekomunikujú orálnou rečou. Týmto žiakom 

bola v rámci INL poskytovaná predovšetkým orofaciálna stimulácia, dychové a hlasové cvičenia, 

cvičenia oromotoriky, daktyl a posunky. 

Z rečových porúch sa u žiakov najviac vyskytovala dyslália, dysgramatizmus, dysprozódia, 

znížený rozsah slovnej zásoby, narušená vetná tvorba, v menšej miere porucha hláskovej analýzy 

a syntézy, narušená sluchová diskriminácia, zajakavosť.  

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

rozvoja slovnej zásoby a vetnej tvorby, u žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorí 

sa vzdelávali v triedach 1. 2. a 3.K nastalo u niektorých žiakov zlepšenie v plynulosti reči, 

rečovej prozódie, rozvoji súvislého rečového prejavu, používaní súvetí, u viacnásobne 

postihnutých žiakov to bol hlavne rozvoj slovnej zásoby a vetnej stavby, spresňovanie artikulácie 

slov,  priestorovej a časovej orientácie. 

Okrem odstraňovania rečových porúch bola náplňou INL a  ILI najmä sluchová výchova 

predovšetkým pre žiakov so sluchovým postihnutím. Na sluchovú výchovu sme používali rôzne 

zvukové hračky, program FONO 1,  CD nosiče na poznávanie a identifikáciu rôznych zvukov – 

zvuky zvierat, zvuky prírody, každodenné zvuky. Na rozvoj slovnej zásoby, fonematického 

sluchu, morfológie ale aj na rozvoj čitateľských schopností u dyslektikov sme používali 

počítačový program FONO 2, DysCom, na rozvoj vetnej stavby, verbálnej pamäte 

a predložkových väzieb sme používali program Jazyk a reč, a tiež rôzny obrazový materiál, 

súbory rôznych obrázkových kariet so slovami a obrázkové výukové kvartetá, pomocou ktorých 

sa žiaci učia rozvoju nielen samotnej slovnej zásoby, ale aj vyjadrenie dejovej postupnosti či 

vzájomnej súvislosti jednotlivých pojmov. V značnej miere sme pri rozvoji rečových schopností 

u žiakov používali aj detské časopisy, z ktorých sme vyberali napríklad maľované čítanie, rôzny 

obrazový materiál, popletené vety v ktorých žiaci hľadali nezmyselné slová, ale aj krížovky,  

osemsmerovky a hádanky. Na hodinách ILI s celou triedou, ktoré boli súčasťou rozvrhu hodín, sa 

pracovalo so žiakmi skupinovo aj individuálne a pri skupinovej práci využívali učitelia v značnej 

miere internet a interaktívne tabule. 

 

Levoča 30.06.2017                                                             Vypracoval:  Mgr. Dušan Verbovský    

               

Hodnotiaca správa o zdravotníckej starostlivosti  

v  školskom roku 2016/2017 

                         Hodnotiaca správa zdravotníckeho pracovníka CŠPP  

 šk. rok 2016/2017 

 
Súčasťou celoročného plánu prace zdravotníckeho pracovníka CŠPP bola rehabilitácia, 

diagnostika a poradenstvo.  

V školskom roku 2016/2017 sme 218 klientom poskytli rehabilitáciu, ktorá zahŕňa údržbu 

a servis načúvacích aparátov. Poradenstvo sme poskytli 41 klientom. Doprovod na psychologické 

a iné odborné vyšetrenia sme poskytli 10 klientom. 25 klientov absolvovalo diagnostiku ktorá 

zahŕňa orientačné sluchové vyšetrenie. Vybraní klienti centra, bolo ich 24 absolvovali masážny 

a rehabilitačný program so študentmi SZŠ v Levoči.  

  

Vypracovala  Mgr.  Zuzana Polláková 



Hodnotiaca správa zdravotníčky - šk. rok 2016/2017 
 

V školskom roku 2016/2017 sa podľa potreby realizovali psychologické a psychiatrické 

vyšetrenia  žiakov. Školu dvakrát v mesiaci navštevuje foniater MUDr. H.Paulínyová, ktorá 

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

koncovky na načúvacie aparáty, realizuje foniatrické poradenstvo a pohovory. Všetci sluchovo 

postihnutý žiaci v škole v priebehu roka absolvovali audio metrické vyšetrenie. Siedmim žiakom 

v škole sa pravidelne podávali lieky podľa rozpisu dávkovania od odborného lekára. Aj počas 

tohto školského roka vybraní žiaci každý štvrtok absolvovali masáže s masermi zo strednej 

zdravotníckej školy. Niektorí žiaci sa zúčastňovali na prednáškach prvej pomoci spojených 

s exkurziami v odborných učebniach na strednej zdravotníckej škole. Počas celého školského 

roka prebiehala úspešná spolupráca so všetkými pediatrami,  odbornými lekármi a školským 

psychológom, ktorá sa týkala nielen odborných konzultácií a poradenstva,  ale aj exkurzií  žiakov 

v zdravotnom  stredisku týchto lekárov. V škole, školskom internáte a v materskej škole 

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

žiadne školské úrazy.  Priebežne sa realizovali  preventívne prehliadky všetkých zamestnancov. 

Kontrolovali a dopĺňali sa lekárničky a brašne prvej pomoci. Kontrola sa vykonáva priebežne.  

 

 Levoča 30.06.2017                                                               Vypracovala:  Mgr. Zuzana Polláková 

 

 

Hodnotiaca správa 

o zabezpečovaní triednej dokumentácie, školských tlačív a vysvedčení 

v školskom roku 2016/2017 
 

Objednávka  pedagogickej dokumentácie, vysvedčení a školských tlačív  na nový školský rok 

sa uskutočňuje formou písomnej objednávky na tlačivách  Štatistického  a evidenčného 

vydavateľstva ŠEVT a.s. Banská Bystrica v polročnom časovom predstihu.   

Vzhľadom k tomu, že v spojenej škole sa vzdelávajú žiaci v základnej škole pre žiakov so 

sluchovým postihnutím, telesným postihnutím, žiaci s autizmom, s narušenou komunikačnou 

schopnosťou, ako aj žiaci v špeciálnej základnej škole, praktickej škole a špeciálnej materskej 

škole, je ťažké odhadnúť presný počet triednej dokumentácie. Z uvedených dôvodov sa triedna 

dokumentácia objednáva s väčšou rezervou a v priebehu školského roka sa podľa potreby 

uskutočňuje doobjednávka tlačív a dokumentácie prostredníctvom mailu.    

Triedna dokumentácia, školské tlačivá a vysvedčenia na školský rok 2016/2017 boli 

objednané vo februári 2016. Z dôvodu inovácie ŠVP pribudli nové typy tlačív triednych kníh 

a triednych výkazov pre základné školy, špeciálne základne školy a pre žiakov s autizmom. 

Objednávanie komplikuje rôznorodosť triednej dokumentácie. V tomto školskom roku sme pre 

jednotlivé zložky spojenej školy objednávali trinásť druhov triednych kníh, osem druhov triedny 

výkazov a tri druhy klasifikačných záznamov.  

Pre školský rok 2016/2017 bolo dodaných 62 triednych kníh, 28 triednych výkazov a 18 

klasifikačných záznamov.   

Vysvedčenia sa tlačia v ASC agende, z toho dôvodu nie je potrebné objednávať vysvedčenia 

s predtlačou pre jednotlivé zložky školy, ale jednotne sa objednáva list – bianco s vodotlačou, 

podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním.  

 

 

Levoča 30.06.2017                                 Vypracovali: Mgr. Tomalová Jana , Mgr. Dudičová Viera      

 



Hodnotiaca správa o činnosti Centra špeciálno-pedagogického poradenstva 

v školskom roku 2016/2017 

 
V školskom roku 2016/2017 boli odborné služby k 31.8. 2017   poskytnuté 262 klientom. 

Klientom poradne poskytovali odbornú činnosť piati špeciálni pedagógovia so špecializáciami 

v oblasti logopédie, psychopédie, somatopédie a surdopédie, 1 klinický psychológ, 1 klinický 

logopéd a 2 zdravotnícki zamestnanci. CŠPP zabezpečovalo komplexnú špeciálno-pedagogickú, 

logopedickú, psychologickú diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, 

výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť deťom a žiakom Spojenej školy Jána Vojtaššáka 

internátnej,  žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  vzdelávanými  v  

špeciálnych základných a stredných školách, a tiež žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  vzdelávanými formou individuálnej integrácie v základných a stredných 

školách, ktorí sú klientmi CŠPP. Z odborných aktivít bola vykonaná psychologická diagnostika   

klientom a špeciálno-pedagogická diagnostika bola realizovaná u 172 klientov. Poradenstvo bolo 

poskytnuté 149 klientom. Korekcia a kompenzácia bola vykonaná 225 krát a špeciálno-

pedagogické intervencie 1074 krát. Masáží sa zúčastňovalo 27 klientov - 136 krát. Odborná 

činnosť v oblasti terapie bola poskytnutá celkovo 1074 krát a v oblasti rehabilitácie celkovo 399 

krát.V rámci terénnych aktivít vykonávaných v rodinách i v rôznych typoch škôl sme sa venovali 

depistáži žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aktívne sme spolupracovali 

so školami, výchovnými poradcami, detskými a odbornými lekármi a sociálnymi pracovníkmi. 

Podieľali sme sa na zabezpečovaní kompenzačných pomôcok podľa individuálnych potrieb, na 

vypracovávaní IVVP a IVP, poskytovali sme odbornú pomoc a rady. 

Zamestnanci CŠPP spolupracovali so zákonnými zástupcami detí a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením a špeciálnymi pedagógmi základných a stredných škôl, ktorým boli poskytnuté 

konzultácie zamerané na dostupné učebné a kompenzačné pomôcky pre deti a žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rodičom detí a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia bolo poskytnuté poradenstvo so zameraním na prevenciu sociálno-

patologických javov.  

 
Vypracovala: Mgr. Eva Buštová 

 

Hodnotiaca správa environmentálneho projektu „Zelená škola“  

za školský rok 2016/2017 

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

Cieľom programu je podpora školskej komunity, v ktorej si ich členovia vyskúšajú čaro 

i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím 

pomáhajú k pozitívnej zmene - nájsť cestu k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti. 

Žiaci spolu s pedagógmi sa tak aktívne zúčastňujú na praktickej ochrane prírody formou 

zážitkového vyučovania. Žiaci sú vedení k tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti a 

zodpovednému konaniu. Ako certifikovaná „Zelená škola“ sme v šk. roku 2016/2017 

pokračovali v plnení environmentálnych úloh a nadviazali na už realizované aktivity. Naďalej 

sme sa venovali predovšetkým téme Zelené obstarávanie a úradovanie, ale aj iným činnostiam 

zameraným na praktickú ochranu prírody. Vo výučbe sa využívalo zážitkové vzdelávanie. 

V triedach a iných priestoroch školy sme pokračovali v separovaní, minimalizovaní odpadu 

a jeho opätovnom využívaní, a iným pre životné prostredie prospešným činnostiam. 

 

Levoča 30.06.2017                                                     Koordinátori projektu: Mgr. Janka Tomalová                                                                                                   

                                                                                             PaedDr., Ing., Mgr. Alena Jandušíková 



Hodnotiaca správa  

Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna  

 školský rok 2016/2017 
 

Trieda: 1. MS                                                           Triedny učiteľ: Mgr. M. Kuľová  

Trieda: 2. MS                                                          Triedny učiteľ: Mgr. K. Holotňáková 

Trieda: 3. MS                                                          Triedny učiteľ: PaedDr., N. Suranovská   

Trieda: 4. MS                                                          Triedny učiteľ: Mgr. Ľ. Duláková 

Trieda: 5. MS                                                          Triedny učiteľ: Mgr. M. Popadičová  

Učiteľ: Bc. I. Janščáková 

Pedagogický asistent : Bc. Miloš Jozefčák 

 

Údaje o počte detí : 

 

1. MS  – 10 detí 

2. MS  – 8 detí 

3. MS  – 8 detí 

4. MS – 5 detí 

5. MS – 5 detí 

 

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

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

školského roka 2 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 

pribudli tablety. Priebežne sa zabezpečujú hračky, didaktické pomôcky, metodická, odborná, 

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 tried a priestorov bola vykonávaná priebežne, 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, 



- absolvovali sme kontinuálne vzdelávania pre MŠ (Rómsky jazyk v edukácii a Hudba 

a pohyb... pohyb a hra) a vzdelávame sa v ďalšom kontinuálnom vzdelávaní, 

- akcie sa plnili podľa plánu a korešpondovali s výchovno - vzdelávacím plánom, 

- výchovno – vzdelávaciu prácu sme obohacovali zážitkovým vyučovaním, 

- deti získavali komunikačné zručnosti, rozvíjali 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 ŠMŠ a kladne ju hodnotia, 

- učiteľky plánovali, prezentovali a ponúkali deťom kvalitu, cieľavedomosť výchovného 

pôsobenia a posilnenie zážitku prostredníctvom rôznych aktivít, činností, aj napriek sťaženej 

organizácii práce.  

  

Trieda: 1.MS – tr.uč. Mgr. Marcela Kuľová 
 

V triede 1. MS bolo v školskom roku 2016/2017 spolu 10 detí ( 4 dievčatá a 6 chlapci), z toho 9 

detí s NKS a 1 dieťa s SP.1 dieťa nastúpilo do ŠMŠ počas školského roka. V tejto triede boli 

zaradené najmenšie deti ŠMŠ, ktoré bez väčších problémov zvládli adaptáciu v predškolskom 

zariadení. Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti prebiehalo v súlade s POP na školský rok 

2016/2017, so Školským vzdelávacím programom,  Plánom práce školy a naplánovanými 

triednymi aktivitami. Plánovanie obsahových celkov bolo rozvrhnuté do týždenných tematických 

okruhov. Stanovené ciele  sme plnili vo všetkých organizačných formách, ktoré boli realizované 

ako sled plynule nadväzujúcich činností so spoločným tematickým zameraním. 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 detí 

v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami každého dieťaťa. Pre zlepšenie jemnej 

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

so stavebnicami a skladačkami. Pri rozvíjaní grafomotorických zručností sme realizovali 

cvičenia, pri ktorých sme využívali aj interaktívnu tabuľu, zamerali sme sa aj na správne držanie 

ceruzky, pastelky, grafického materiálu. Dominantnou metódou bola hra, ktorá sa môže uplatniť 

v špeciálnej materskej škole v rôznych podobách orientovaných a zameraných na celostný 

osobnostný rozvoj dieťaťa, môže sa realizovať v organizačných formách počas celodenného 

pobytu dieťaťa v špeciálnej materskej škole pri dodržaní stanovených podmienok. Deti v našom 

predškolskom zariadení 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 

školského roka. Naša tvorivosť a prístup k deťom smeroval k tomu, aby deti prichádzali do 

špeciálnej materskej školy s radosťou, a aby sa v nej cítili príjemne a bezpečne.Realizovali sme s 

deťmi rôzne relaxačné, športové a pohybové aktivity s využitím množstva pomôcok. Všetky 

zrealizované aktivity detí v spolupráci s učiteľkami, rodičmi sú zdokumentované na fotografiách.  

 

Trieda: 2.MS –  tr. uč. Mgr. Katarína Holotňáková 
 

V školskom roku 2016/2017 navštevovalo triedu 2.MS 8 detí s Narušenou komunikačnou 

schopnosťou - 4 chlapci - (3 chlapci ukončili predprimárne vzdelávanie) a 4 dievčatá.                    

Počas celého školského roka sme vo výchovno-vzdelávacom procese postupovali podľa Štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 0, podieľali na vytváraní zdravého a bezpečného prostredia pre 

deti, vytýčené špecifické ciele sme sa snažili dosiahnuť pravidelnou prípravou a týždenným 

plánovaním, ktoré sa nám osvedčilo pre jeho aktuálnosť v rámci ročných období a kultúrnych 



a spoločenských sviatkov. Pri realizácií sme vychádzali z poznania dieťaťa a uplatňovali sme 

individuálny prístup. Deti boli vedené k sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a k aktívnej 

účasti na riadení výchovno-vzdelávacej činnosti. Všetky ciele stanovené v ročnom pláne práce 

boli splnené.  

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.  Deti sa učili pravidlám spoločenského spolužitia a ich vytváraniu v rámci prirodzeného 

sociokultúrneho prostredia, porozumeniu, základným neverbálnym prejavom, obvyklým v tomto 

prostredí. U nesmelých detí bolo zvyšované ich sebavedomie pochvalou, povzbudením a tým, že 

boli dávané do vedúcich úloh.  

V oblasti psychomotorického rozvoja -  osvojovanie si rôznorodých pohybov kladne pôsobí aj na 

vôľové vlastnosti a morálne formovanie dieťaťa. Citlivo organizované cvičenia pozitívne 

ovplyvňovali rozvoj kolektívneho správania, pocitu spolupatričnosti, iniciatívnosti a aktivity. 

Deti sa v telovýchovných zamestnaniach učili rovnako a spravodlivo hodnotiť samých seba. 

Veľký dôraz bol kladený na rozvoj jemnej motoriky s ambíciou, aby deti plynulo a bez 

problémov zvládali prechod do základnej školy a nároky kladené na prváka v oblasti písania. 

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

výtvarné a pracovné schopnosti. 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.  

V oblasti perceptuálno – motorického rozvoja - úroveň rozvoja vizuomotorickej koordinácie 

a jemnej motoriky sa overovala  prostredníctvom  pracovných zošitov a listov. Zlepšila                  

sa uvoľnenosť rúk, zápästia, grafický materiál držia dominantnou rukou, kvalita držania 

grafického materiálu je dobrá, deti majú vypestovaný návyk na správne držanie tela, sedu pri 

písaní, držania ceruzky, neotáčanie zošitom, pracovným listom a vzdialenosť očí od papiera. Pri 

nácviku grafomotorických zručností v pracovných listoch a v zošitoch boli zaraďované 

grafomotorické a uvoľňovanie cvičenia a postupy. Jemnú motoriku si deti ďalej precvičovali 

navliekaním koráliek, využívaním pracovných techník – lepenie, strihanie, krčenie a skladanie 

papiera a ohýbanie rôznych druhov drôtu. Technicky správne zvládli konštruovanie z rôznych 

stavebníc podľa predlohy i podľa vlastných predstáv. V priebehu školského roka deti                        

bez problémov dokázali používať návyky sebaobsluhy a hygieny. Samostatne sa dokázali 

obliekať, zobliekať, obúvať a vyzúvať. Veľkým problémom pre deti je viazanie šnúrok. 

V dennom režime, vždy po obede si deti pravidelne pestovali návyky starostlivosti o chrup. 

V školskej jedálni deti sa využívali návyky kultúrneho stolovania, predškoláci používali príbor. 

Deti boli vedené k starostlivosti o prostredie o jeho čistotu a estetiku. 

Deti s NKS podľa potreby navštevovali školského logopéda, ktorý počas školského roka pracoval 

s deťmi na odstránení chybnej výslovnosti. Deťom sa venoval individuálne                                 v 

logopedickej miestnosti, vybavenej modernými pomôckami ako aj počítačovými programami.  

 

Trieda: 3.MS – tr. uč. PaedDr. , Mgr. Nadežda Suranovská  
 

Počet detí : - 8 (7 detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, 1 dieťa s telesným  postihnutím),  

- 5 dievčat, 3 chlapci, 

- 8 detí ukončilo predprimárne vzdelávanie, žiadne dieťa nemalo odloženú povinnú 

školskú dochádzku. 

 



Výchovno-vzdelávací proces bol zameraný na plnenie úloh a cieľov v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom  ISCED 0, s Pedagogicko – organizačnými pokynmi na školský rok 

2016 / 2017 a plánom práce školy.  

Uplatňovali sme stratégie na podporu rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií detí                                        

s rešpektovaním prvkov Dohovoru o právach dieťaťa. V ŠkVP sme sa zamerali na všetky 

tematické okruhy: Ja som, Ľudia, Príroda a Kultúra. Všetky ciele stanovené v ročnom pláne 

práce boli splnené. Výchovno-vzdelávacie činnosti sme plánovali v troch základných oblastiach:                

                                   1. oblasť kognitívneho rozvoja detí,  

                                   2. oblasť sociálno-emocionálneho rozvoja detí, 

                                   3. oblasť perceptuálno-motorického rozvoja detí.  
Hodnotenie úrovne detí v kognitívnej oblasti -  Edukačnými aktivitami boli deti vedené               

k tomu, aby sa vedeli predstaviť, zaujať postoj k členom rodiny. Vychádzkami do okolia cvičili 

orientáciu v tesnej blízkosti domova a ŠMŠ, postoj k domovu dokážu vyjadriť rôznymi 

umeleckými výrazovými prostriedkami. Na základe multisenzorického vnímania dokážu určiť 

časti tela a niektoré životne dôležité orgány. Vedia zaujať pozitívny postoj k svojmu zdraviu  a 

rozlíšiť príčiny možného poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi. 

Poznajú základné dopravné značky, vedia zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej 

premávky vzhľadom na bezpečnosť. Prostredníctvom rôznych námetových a konštruktívnych 

hier vedia napodobniť prácu rodičov, chápu význam práce na základe rozmanitých pracovných 

činností. Zvládnu vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do 10, poznajú niektoré 

rovinné a priestorové geometrické tvary. Zoznámili sa a utvrdzovali si svoje počítačové zručnosti 

v práci s digitálnymi technológiami (PC, interaktívna tabuľa, včela bee-bot), zvládli na základe 

nápodoby a slovných inštrukcií dospelého jednoduché digitálne hry podľa možnosti a schopnosti 

detí, vedia jednoducho kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy. Vedia napísať svoje meno, 

niektorí aj priezvisko podľa svojich individuálnych schopností a možností. Snažia sa používať 

spisovnú podobu štátneho jazyka, viedli sme ich k snahe počúvať s porozumením a komunikovať 

jednoduchými vetnými konštrukciami. Na základe priameho alebo sprostredkovaného 

pozorovania dokážu rozlíšiť ročné obdobie, zvieratá, kvety, stromy a zložky neživej prírody. 

Zvládnu sa orientovať v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa, roka v spojení                                

s konkrétnymi činnosťami. Vedia, že naša vlasť je Slovenská republika, poznajú niektoré miestne 

aj štátne symboly, navštívili viaceré významné miesta nášho mesta.  

Hodnotenie úrovne detí v sociálno - emocionálnej oblasti - prostredníctvom rôznych aktivít                               

a prosociálnych hier si deti dokážu uvedomiť a uplatniť vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady. 

Vedia pozdraviť, poďakovať, požiadať o pomoc a komunikovať prijateľným spôsobom.                  

V rôznych činnostiach zvládnu ohodnotiť svoje schopnosti, uplatniť a rešpektovať návyky 

kultúrneho správania. Slovnú zásobu uplatňujú vzhľadom na obsahový kontext, dokážu tvoriť 

jednoduché rýmy a opisné hádanky, podľa svojich individuálnych schopností a možností. Deti sú 

schopné zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, reprodukovať ľudové aj autorské 

rozprávky, vnímať bábkové a iné divadlo. Majú záujem experimentovať s vlastnosťami farieb, 

používať tvorivo rôzne výtvarné a pracovné techniky, vnímať a pozorovať krásu umeleckých 

diel. Vedia sa zapojiť do skupinovej hry, uplatniť tvorivosť v hre, pochopiť jej rôznorodosť. 

Dokážu spievať a rytmizovať piesne hrou na telo, alebo na detských nástrojoch. Bola im 

poskytovaná individuálna logopedická intervencia so školským logopédom v špeciálnej učebni, 

kde využívali rôzne pc programy a logopedické pomôcky. 

Hodnotenie úrovne detí v oblasti perceptuálno – motorickej oblasti – v tejto oblasti                      

si deti rozvíjali hrubú, jemnú motoriku, učili sa orientovať v priestore, ovládajú základné 

lokomočné pohyby a postoje, poznajú a správne v praxi vedia použiť ich názvy, dokážu 

manipulovať s rôznym náčiním, pohybovať sa na rôznom náradí, správnym vedením vedia 

dodržiavať zvolené pravidlá, dokážu spolupracovať a byť tolerantní. Pri realizácii výtvarných a 

pracovných činností so správnym držaním tela, kresbou uvoľnenou rukou boli vedené                    



k udržiavaniu poriadku, čistoty a hlavne k rozvoju výtvarnej a technickej tvorivosti. 

Prostredníctvom nácviku a následnej realizácie rôznych hudobno-pohybových činností majú 

rozvinutý zmysel pre rytmus, vedia uplatniť rôzne tanečné prvky, dokážu pohotovo reagovať na 

zmenu tempa hudobného sprievodu.  

S výsledkami práce v perceptuálno-motorickej oblasti sa deti predstavili rodičom aj verejnosti na 

vystúpeniach pri príležitosti osláv mesiaca úcty k starším, Vianoc aj pri rozlúčke s predškolákmi 

v záverečnom školskom programe. Vo zvýšenej miere sme realizovali s deťmi rôzne relaxačné, 

športové a pohybové aktivity s využitím množstva zaujímavých                               a 

netradičných pomôcok (trampolína, fit lopty, masážny chodník...).Všetky zrealizované aktivity 

detí   v spolupráci s učiteľkami, rodičmi sú zdokumentované na fotografiách a DVD. 

Trieda: 4. MS - tr. uč. Mgr. Ľubomíra Duláková 

V triede 4. MS bolo v školskom roku 2016/2017 spolu 5 detí. V tejto triede sa vzdelávali deti s 

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ktoré bez väčších problémov 

zvládli adaptáciu v predškolskom zariadení. Jedno dieťa bolo zaradené na diagnostický pobyt 

s nástupom od 01.05.2017. Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti prebiehalo s ohľadom na 

individuálne osobitosti detí a ich zdravotné znevýhodnenie,  v súlade s POP na školský rok 

2016/2017, so Školským vzdelávacím programom ISCED 0,  Plánom práce školy 

a naplánovanými triednymi aktivitami. Plánovanie obsahových celkov bolo rozvrhnuté                   

do týždenných tematických okruhov. Stanovené ciele  sme plnili vo všetkých organizačných 

formách, ktoré boli realizované ako sled plynule nadväzujúcich činností so spoločným 

tematickým zameraním. Individuálnu formu práce sme kombinovali so skupinovou formou. 

Prostredníctvom činnostného, zážitkového učenia sme viedli deti k aktivite, k socializácii, 

k eliminovaniu stereotypov a nevhodného správania na verejnosti, usilovali sme sa rozvíjať ich 

fantáziu a kreativitu. Našim cieľom bolo zabezpečiť všestranný, celistvý rozvoj detí. Pre 

zlepšenie jemnej motoriky sme často využívali rôzne pracovné techniky ako strihanie, krčenie, 

modelovanie, hry so stavebnicami a skladačkami. Na pohybovú činnosť a rozvíjanie hrubej 

motoriky sme využívali všetky organizačné formy. Pri rozvíjaní grafomotorických zručností sme 

realizovali cvičenia, pri ktorých sme využívali aj interaktívnu tabuľu, PC s dotykovým 

monitorom a tabletom, zamerali sme sa aj 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, ktorá sa môže uplatniť v materskej škole v rôznych podobách a je  efektívnou metódou 

rozvíjania kompetencií detí v predprimárnom vzdelávaní orientovanom na celostný osobnostný 

rozvoj dieťaťa. Využívanie nových inovačných metód na dosiahnutie cieľa vo vzdelávaní 

umožnilo deťom byť samostatnejšími, kreatívnejšími. Schopnosť sústrediť sa a uvoľniť, sme 

u detí posilňovali aktivitami v multisenzorickej miestnosti. Vo veľkej miere boli uplatňované 

hudobno-pohybové hry, ktoré rozvíjali nielen pohybové kompetencie dieťaťa, ale aj estetiku jeho 

pohybového prejavu a komunikačné schopnosti. Bez problémov dokázali používať návyky 

sebaobsluhy a hygieny. Samostatne sa dokázali obliekať, zobliekať, obúvať a vyzúvať.  

Deti v našom predškolskom zariadení prichádzajú z rozdielneho domáceho 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 školského 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. 

 

Trieda: 5. MS - tr. uč. Mgr. Monika Popadičová 

V triede 5. MS bolo v školskom roku 2016/2017 spolu 5 detí. Deti sa vzdelávali podľa 

vzdelávacieho programu ISCED 0, rozvíjali svoje schopnosti v rámci svojich možností, ktoré 



vyplývajú z ich zdravotného znevýhodnenia - detí s autizmom. V rámci edukačného procesu 

 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. 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, učili sa pracovať s hračkami, učebnými 

pomôckami, leporelami, učili sa  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 

veľmi dobrej úrovni, taktiež spolupráca s CŠPP, psychológmi a ďalšími odborníkmi.  

 

SEPTEMBER: Privítali sme deti po prázdninách, zoznámili sme sa s novými deťmi a s 

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  Mestský úrad, oboznámili sa s prácou primátora 

a jeho zamestnancov, putovali sme po pamiatkach a dominantách nášho mesta. Zúčastnili sme sa 

1. účelového cvičenia na ochranu človeka a prírody. Triedili sme s Ježkom Separkom. 

   

OKTÓBER: Uskutočňovali sme vychádzky do prírody spojené so zberom prírodnín, pripravili 

sme výstavu prác detí „JESEŇ JE TU !“. 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. Zavítali sme do tlačiarne Mateja Hrebendu. Pri priaznivom počasí sme 

boli púšťať šarkany.  Navštívili sme Špeciálnu školu F. Kráľa a detské ihrisko na priestorovú 

orientáciu.  

 

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. Navštívili sme 

stomatologickú ambulanciu MUDr. Masnej a názornú ukážku správneho čistenia zubov nám 

prišli ukázať študenti SZŠ pod vedením Mgr. Kataríny Demočkovej. Aranžovanie jesenných 

ikebán nám predviedla p. M. Palogová a výrobu adventného venca nám  prišla ukázať pani 

Jarmila Katriňáková  z DÉJA-VU.  

Zúčastnili sme sa 2. účelového cvičenia na ochranu človeka a prírody 

 

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 

„Vianočná besiedka“, posedenie sme im spríjemnili 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.    



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 

sme  navštíviť žiakov Základnej školy G. Haina v Levoči, obdarovali sme sa peknými 

darčekmi a spoločne sme sa zapojili  do rôznych pohybových  a didaktických aktivít – spoločne 

sme si zatancovali Valentínsku zumbu. Navštívili sme  Základnú umeleckú školu, kde nás 

milo privítala pani Mgr. M.  Muránska.  

 

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. V triede sme si zhotovili  kútik živej prírody. 

 22. marec je Svetovým dňom vody – spolu s deťmi sme si ukázali a zdramatizovali kolobeh 

vody v prírode, vyrobili sme plagát a predviedli sme rôzne pokusy, hry s vodou. Pripravili sme sa 

na veľkonočné sviatky,  vyzdobili triedy a nástenky. 

 

APRÍL: Pri príležitosti svetového dňa zdravia sme uskutočnili besedu „Chránime si svoje 

zdravie“ s detskou lekárkou MUDr. Babejovou, taktiež sme si zhotovili plagát „PYRAMÍDA 

ZDRAVIA“. So zdravím úzko súvisí aj pohyb a za takýmto pohybom sme sa  vybrali do 

posilňovne DRX GYM.  

22.4.  je „DEŇ ZEME“ – zapojili  sme sa do skrášľovania životného prostredia, zhotovili 

sme plagáty.   Poznávali sme domáce a lesné zvieratká a prostredie, v ktorom žijú, učili sme deti 

rozlišovať zvieratká podľa zvuku. Našu škôlku navštívili lesníci p. Dulák a p. Krempaský, 

ktorí nám rozprávali o starostlivosti o zvieratká a obdarovali nás peknými darčekmi. Navštívili 

sme prípravný ročník, kde si deti vyskúšali školské lavice. 

 

MÁJ: Príprava darčekov a pozdravov pre mamičky, oboznamovali sme deti s významom rodiny 

a blízkeho človeka. Boli sme pozvaní na Deň otvorených dverí pri príležitosti sviatku sv. 

Floriána v HaZZ mesta Levoče. Členka Poľovníckeho združenia Miriam Krempaská nám 

názorne predviedla výcvik poľovných psov. V tomto mesiaci sme si zaspomínali na tradície pri 

zážitkovom vyučovaní – Staviame my máje. Navštívili sme EKO FARMU a FARMU V 

ILIAŠOVCIACH. 

 Bc. Michaela Kuľová  nás hrou na rôznych hudobných nástrojoch voviedla do základov 

muzikoterapie.  

Navštívili sme kryté detské ihrisko FUN VILLE v Hozelci. 

 

JÚN: Tento mesiac sa niesol v duchu  osláv Dňa detí, kde sme mali pripravené rôzne aktivity – 

posedenie v cukrárni, pyžamová veselica, návšteva letiska v Poprade, návšteva Mestskej 

polície a Policajného oddelenia pre vybavovanie dokladov.  Pripravovali  sme darčeky a 

pozdravy pre oteckov, oboznamovali sme deti s významom rodiny a blízkeho človeka.  

Absolvovali sme výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Deti strávili deň plný radosti pri 

opekačke, rôznych pohybových aktivitách.  Vybrali sme sa na POTULKY 

ROZPRÁVKOVÝM LESOM, ktoré sa deťom veľmi páčili a v cieli nás čakalo milé pohostenie 

v PENZIÓNE HUBERT. Pripravili  sme program na rozlúčku so školským rokom a rozlúčili 

sme sa s predškolákmi. 

Hlavnou náplňou predprimárneho vzdelávania v našej ŠMŠ bola príprava detí na vstup do školy. 

V tomto školskom roku 12 detí získalo osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 

Naplánované aktivity na školský rok 2016/2017 boli uskutočnené, aj doplnené o ďalšie, a to 

aktuálne v priebehu hodnoteného obdobia. Plán práce bol splnený. 

 

V Levoči 29. 06. 2017                                                             Vypracovala: Mgr. Marcela Kuľová 



Samostatná príloha: 

 

AUTOEVALVÁCIA ŠKOLY: 

PEDAGOGICKÍ/ a ODBORNÍ  ZAMESTNANCI 

  

Vyhodnotenie dotazníka za školský rok 2016/2017 

 

Základnou ideou tohto dotazníka bola  možnosť  pedagógov a odborných zamestnancov SŠJVI v 

Levoči  anonymne vyjadriť svoj názor na zlepšenie práce v  škole. Celkovo bolo vyplnených 

a odovzdaných 36 dotazníkov. Spracovaných bolo 100% dotazníkov.  

 

Dotazník obsahoval 9 otázok. Otázky sme sa snažili formulovať jasne a konkrétne, aby pri ich 

vyhodnocovaní nemohlo dôjsť k neobjektívnemu a nejednoznačnému interpretovaniu údajov.   

Základné typy otázok v dotazníku sú:  

 

a) otvorené (otázka č. 8): pri tomto type otázok pedagógovia nevolili odpoveď z ponúkaných 

alternatív, ale mohli voľne odpovedať. Mali možnosť navrhnúť rôzne námety na zlepšenie svojej 

práce. 

 

b) uzavreté (otázka č. 1, 2, 3, 4):  ponúkajú vopred stanovené alternatívy odpovedí -  voľba 

medzi dvoma a viacerými alternatívami. Pedagógovia mali možnosť krúžkovať, alebo 

podčiarknuť vyhovujúcu možnosť.    

 

c) polootvorené (otázka č. 5, 6, 7, 9): predstavujú kombináciu uzavretej a otvorenej položky. 

Ponúkajú možnosť voľby odpovede, pričom sa ponúka aj výber s otvoreným zakončením. Na 

rozdiel od zatvorených položiek pedagógovia tu mohli zvoliť niektorú z ponúkaných alternatív, 

alebo dopísať vlastnú odpoveď.  

 

Vyhodnotenie dotazníka 

Pri vyhodnocovaní sme postupovali štatistickou metódou, získané údaje sme analyzovali a 

vyhodnotili numericky a percentuálne, v grafoch aj tabuľkách. Pre lepšie porozumenie údaje 

vyhodnocované numericky v tabuľkách sú uvádzané vždy v počte (n) a percentuálnom pomere 

(%) k celej skupine odpovedí. Za percentuálny základ sme použili počet pedagógov, ktorí 

dotazník odovzdali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zámerom otázky bolo zistiť, ako hodnotia pedagógovia výchovno-vzdelávaciu prácu v spojenej 

škole. Respondenti mali možnosť výberu zo štyroch ponúknutých možností. Zo získaných údajov 

môžeme konštatovať, že 61,1 %  pedagógov hodnotilo výchovno -vzdelávaciu prácu ako dobrú, 

36,1 % ako výbornú a 2,8 % ako priemernú. Na základe odpovedí pedagógov môžeme 

skonštatovať, že výchovno-vzdelávaciu prácu hodnotia pozitívne.  

 

 

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

 

 
Výrazne to 

cítim 
Treba to 

Je to dobré 

netreba nič 

meniť 

možnosti a b C 

počet 

pedagógov 
4 23 9 

% 11,1 63,9 25,0 

 

 Výbornú Dobrú Priemernú  Slabú  Neodpovedal 

možnosti a b c d  

počet 

pedagógov 
13 22 1 0 0 

% 36,1 61,1 2,8   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako možno vidieť z grafu 2, väčšina pedagógov t. j. 63,9 % je presvedčená o tom, že je potrebné 

sa viac venovať výchovnej stránke. 11,1 % volilo odpoveď výrazne to cítim a 25 % si myslí, že 

je to dobré a netreba nič meniť.  
 

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

spojenej školy je: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objektívne 
Viac 

subjektívne 
Neodpovedal 

možnosti a b  

počet 

pedagógov 
21 12 3 

% 58,3 33,3 8,4 



Nasledujúcou položkou sme chceli zistiť názory pedagógov na hodnotenie ich práce zo strany 

vedenia školy. Na základe výsledkov vyplývajúcich z grafu 3 možno konštatovať, že väčšina 

pedagógov, čo predstavuje 58,3 %  vníma hodnotenie ich práce zo strany vedenia školy ako 

objektívne . 33,3 %  pedagógov vníma hodnotenie ich práce zo strany vedenia školy ako 

subjektívne. 8,4 % pedagógov nevyjadrilo svoj názor.  

 

 

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 
12 22 4 12 0 0 

% 24,0 44,0 8,0 24,0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom štvrtej položky bolo zistiť, ako sa pedagógovia cítia v spojenej škole. Na základe 

získaných odpovedí môžeme konštatovať, že väčšina pedagógov t. j. 44 %  volili možnosť „ako 

kedy“. 12 pedagógov, čo predstavuje 24 %  sa vo svojom pracovnom kolektíve cíti dobre. 

Rovnaké percento pedagógov zvolilo možnosť, že v škole je veľa stresov.  8 % pedagógov sa cíti 

unavene.  

Pri tejto otázke jedenásť pedagógov volili pri odpovedí viacero možnosti. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Viac by ma  k zlepšeniu práce motivovali:  
 

                                             

finančné 

odmeny 

pochvaly 

a uznania 

z vedenia 

uznania 

kolegov 

ocenenie 

práce 

od 

rodičov 

uplatnenie 

svojej 

tvorivosti  

iné 

možnosti a b c d e f 

počet 

pedagógov 
8 16 14 22 0 0 

% 13,3 26,7 23,3 36,7 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto položka kládla za cieľ zistiť, čo by najviac motivovalo pedagógov k zlepšeniu ich práce.  

Z výsledkov vyplýva, že najviac pedagógov (36,7 %) by motivovalo ocenenie ich práce zo strany 

rodičov. 26,7 % respondentov by motivovali pochvaly a uznania zo strany vedenia. Pre 23,3 % 

pedagógov motiváciou k zlepšeniu práce by bolo uznanie kolegov a 13,3 % by motivovali 

finančné odmeny. 

Pri tejto otázke si mohli pedagógovia vybrať zo šiestich možností, pričom v šiestej možnosti 

mohli dopísať vlastnú odpoveď. Túto možnosť nevyužil ani jeden respondent.  

Na túto otázku 19 pedagógov volilo pri výbere odpovede viacero možností.  

 

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 

Možnosti a b c d e 

Počet 

pedagógov 
17 0 17 3 1 

% 44,7 0 44,7 7,9 2,7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V otázke č.6 mali pedagógovia možnosť zamyslieť sa a navrhnúť, čo by zlepšilo ich vzťah 

k práci. 44,7 % si myslí, že je potrebné pravidelne hodnotiť prácu pedagógov a také isté percento 

zvolilo odpoveď nenavrhujem nič je to OK . 7,9 % navrhlo častejšie hospitácie. Možnosť iné 

zvolil jeden pedagóg, čo predstavuje 2,6 %., ale konkrétne neuviedol žiaden návrh. Dvaja 

pedagógovia vybrali viacero z ponúkaných možností.  

 

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

 
Možnosti 

Počet 

pedagógov 
% 

Nezáujem pedagógov o zlepšenie práce             a 4 6,1 

Výchovná práca s nedisciplinovanými 

žiakmi   
b 24 36,5 

Spolupráca s rodičmi                                          c 22 33,3 

Vzťah vedenia školy k pedagógom d 6 9,1 

Práca v mimovyučovacom čase e 3 4,5 

Nedostatočný prístup ku žiakom f 0 0 

Nedostatok individuálnej práce g 3 4,5 

Formálne odučenie hodín h 3 4,5 

Nedostatočná príprava pedagóga i 1 1,5 

Nemodernizácia vyučovacieho procesu j 0 0 

Iné  k 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom siedmej položky, bolo zistiť, čo považujú pedagógovia za slabší článok ich práce. 

Ako možno vyčítať z grafu najviac pedagógov (36,5 %) považuje za slabší článok ich práce, 

prácu s  nedisciplinovanými žiakmi.  33,3 % sa domnieva, že je to spolupráca s rodičmi 

9,1 % pedagógov zastáva názor, že slabším článkom ich práce je vzťah vedenia školy k nim. 

Rovnaký počet pedagógov zvolilo možnosti - práca v mimovyučovacom čase, nedostatok 

individuálnej práce a formálne odučenie hodín. 1 pedagóg, čo predstavuje 1,5 %  považuje za 

slabší článok práce nedostatočnú prípravu pedagógov.  

Na túto otázku 20  pedagógov volilo pri výbere odpovede viacero možností. 

 

8. Na zlepšenie práce v spojenej škole navrhujem:  

 

Táto položka dotazníka je koncipovaná formou otvorenej otázky a dáva pedagógom voľný 

priestor na vyjadrenie  návrhov na zlepšenie práce. Túto možnosť využilo 7 pedagógov, ktorý 

navrhli:  

 psychosociálny výcvik  

 rekondičné pobyty 

 viac kolektívnych aktivít na utuženie vzťahov, lepšie spoznanie špecifík v jednotlivých 

zložkách školy 

 riešiť problémy aktuálne, neodkladať to na neskôr, školenia  

 teambuilding, vzťahy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyjadril sa 7 19,4% 

bez vyjadrenia 29 80,6% 



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 
11 15 14 6 23 0 

% 15,9 21,7 20,3 8,7 33,3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vyhodnotenia položky 9 môžeme zistiť, že najviac pedagógov (33,3 %)  v práci poteší pocit 

z dobre vykonanej práce. 21,7 % pedagógov by potešilo uznanie zo strany rodičov, 20,7 % 

pochvala vedenia školy a 15,9 % uznanie žiakov. 6 z oslovených pedagógov (8,7 %) by potešilo 

v práci uznanie kolegov.  

Pri tejto otázke pedagógovia mohli zakrúžkovať viac odpovedí. 18 pedagógov zakrúžkovalo 

viacero z ponúkaných možností. 

 

Závery vyplývajúce z dotazníka  

 

V  školskom roku 2016/2017 pedagógovia zhodnotili výchovno-vzdelávaciu prácu v SŠJVI 

pozitívne, ako dobrú. Cítia potrebu viac sa venovať výchovnej stránke ich pôsobenia. Väčšina 

pedagógov pociťuje hodnotenie zo strany vedenia školy ako objektívne. Na zlepšenie vzťahu 

k práci navrhli pravidelne hodnotiť prácu pedagógov a zároveň rovnaké percento pedagógov 

zvolilo možnosť - nenavrhujem nič je to OK. Ako motiváciu pre zlepšenie ich  práce   uviedli  

ocenenie ich práce zo strany rodičov. 

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.     

 

V Levoči dňa 05 .09.2017                                            Spracovali:  Mgr. Strážiková Katarína  

                                                                                                   Mgr. Tomalová Janka 

 


