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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 

8. Odborné učilište Jána Vojtaššáka internátne - OUJVI 

Organizačné súčasti: 

1.  Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva – CŠPP 

2.  Školský klub detí – ŠKD 

3.  Školský internát – ŠI 

4.  Výdajná školská jedáleň – VŠJ 

 

 

Vypracovala: 

PaedDr. Monika Husková – 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 2018 -2023 (predkladateľ PaedDr. Husková M.) 

4. Plán práce Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej na školský rok 2018/2019.  

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, 0911890075     

                                                            053 / 451 44 04 

4. Internetová a elektronická adresa školy:  skola@ssjvile.org     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. Monika Husková                                   riaditeľka školy 

PaedDr. Nadežda Suranovská         zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie 

                           a poradenskú činnosť 

                                                             

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy  

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

 

Rada školy (RŠ) 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 01.06.2018. Funkčné obdobie začalo dňom 26.06.2018 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. Bc. Zdenka Kurtová predseda nepedagogický 

zamestnanec 

2. Mgr. Viera Dudičová člen pedagogický zamestnanec 

za ŠZŠ 

3. Mgr. Michaela Zombeková člen pedagogický zamestnanec 

za ZŠ 

4. Mgr. Monika Popadičová  člen pedagogický zamestnanec 

za MŠ 

5. Mgr. Marta Ferencová člen pedagogický zamestnanec 

za PŠ 

6. Anežka Samoľová člen za rodičov 

7. Eva Bendíková člen za rodičov 

8. Zuzana Wagnerová člen za rodičov 

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

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


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 2018/2019 

 

Rada školy pri SŠJVI v Levoči v  školskom roku 2018/2019 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. 27.09. 2018 sa konalo prvé zasadnutie RŠ, na ktorom bola predložená Správa o výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 a koncepčný zámer rozvoja spojenej školy na 

školský rok 2018/2019.  

2. 20.12. 2018 sa konalo druhé zasadnutie RŠ, ktoré sa nieslo v duchu blížiacich sa vianočných 

sviatkov. 

3. 26.03. 2019 sa konalo tretie zasadnutie RŠ, na ktorom bola predložená Výročná správa RŠ za 

rok 2018. Zároveň boli od vedenia školy predložené podklady o čerpaní finančných 

prostriedkov za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. 

4. 06. júna 2019 sa konalo štvrté zasadnutie RŠ, ktorého súčasťou bolo prerokovanie o členstve 

v orgánoch školskej samosprávy.   

 

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

zamestnanci školy zasadala v priebehu školského roka  2018/2019 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. Kedžuchová 

M. Vašková 

K. Strážiková 

J. Tomalová 

E. Kašperová 

M. Palenčárová 

E. Vandrová 

 

 

 

PK ZŠ 

 

 

 

2.stupeň ZŠ 

 

 

 

Všetky 

predmety 

 

 

 

M. Zombeková 

J. Antalová 

M. Cihová 

K. Neupauerová 

M. Jozefčák 

V. Dudičová 

M. Kedžuchová 

M. Kovalčík 

N. Suranovská 

 

 

MZ ŠZŠ 

 

 

Všetky oblasti 

1.-4. 

 

Všetky 

predmety 

 

E. Kašperová 

M. Molnárová 

Z. Polláková 

V. Tatarková 

M. Šoltésová 

 

      

 

PK ŠZŠ 

 

        

 

2. stupeň ŠZŠ 

 

      

 

Všetky 

    predmety 

 

       

 

V. Tatarková 

A. Jandušíková 

M. Holló 

M. Petrisková 

M. Fecková 

E. Buštová 

K. Valentová 

T. Koterba 

 

 

 

MZ ŠMŠ 

 

 

 

Všetky oblasti 

ŠMŠ 

  

 

 

E. Kašperová 

M. Kuľová 

Ľ. Duláková 

M. Popadičová 

K. Holotňáková 

M. Jozefčák 

L. Jozefčáková 

T. Galajdová 

P. Vašková 



 

PK PŠ 

Všetky oblasti 

2. stupeň PŠ 

Všetky 

predmety 

 

A. Džuganová 

K. Strážiková 

B. Hrušovská 

M. Husková 

 

 

MZ ŠI, ŠKD 

 

VZO, SDO, PTO, 

PRO, EVO, TZS, 

OZČ 

  

 

M. Ferencová 

 

J. Maciaková 

M. Vašková 

M. Holló 

P. Hlavatý 

Z. Matalíková 

S. Jasečková 

Z. Polláková 

 

 

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 15.09.2018 Počet žiakov k 30.06.2019 

1. MS 11 11 

2. MS 10 11 

3. MS 7 7 

4. MS 6 6 

5. MS 10 13 

 

 

ZŠŽSPJVI  

   

 Trieda  Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2018 

Počet žiakov 

k 30.06.2019 

1. S 1.,3. 7 7 

2. S  7., 8. 6 6 
 

 

ZŠŽAJVI  

   

Trieda Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2018 

Počet žiakov 

k 30.06.2019 

1. A 3., 7., 8. 5 65 

2. A 1.,2.,3., 4. 4 4 

3. A 8.,9. 4 4 

4. A 4.,9. 3 4 
 

 

ŠZŠJVI  

   

Trieda Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2018 

Počet žiakov 

k 30.06.2019 

1. V 1.,3. 10 9 



2. V 4. 7 8 

3. V 5. 8 8 

4. V 6.,7.,8.,9. 10 11 

5. V 8.,9. 11 10 

6. V 1.,2.,5.,8. 6 6 
 

 

ZŠŽTPJVI 

   

Trieda Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2018 

Počet žiakov 

k 30.06.2019 

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

 

ZŠŽNKSJVI 

   

 Trieda  Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2018 

Počet žiakov 

k 30.06.2019 

1. K Príp., 1. 10 11 

2. K 2. 12 13 

3. K 4.,5. 8 8 

4. K 6.,7. 6 6 

5. K 8.,9. 7 8 

 

 

PŠJVI 

   

Trieda Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2018 

 Počet žiakov 

k 30.06.2019    

1. P 1. 5 5 

2. P 1.,2. 4 0 
 

 

Školský internát 

  

Výchovná skupina Počet žiakov k 15.09.2018 Počet žiakov k 30.06.2019 

1. SI 9 9 

2. SI 10 9 

3. SI 9 9 

 

 

Školský klub detí 

  

Oddelenie Počet žiakov k 15.09.2018 Počet žiakov k 30.06.2019 

1. Sk 9 8 

2. Sk 9 9 

3. Sk 10 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 7 

ZŠŽSPJVI 3 

ZŠŽAUJVI 2 

ZŠŽTPJVI 0 

ŠZŠJVI 4 

 

Počet žiakov prvého ročníka, ktorí absolvovali prípravný ročník:  

 

ZŠŽNKSJVI 7 

ZŠŽSPJVI 3 

ZŠŽAUJVI 2 

ZŠŽTPJVI 0 

ŠZŠJVI 4 

 

Počet žiakov zapísaných do prípravného ročníka: 

 

ZŠŽNKSJVI 6 

ZŠŽSPJVI 0 

ZŠŽAUJVI 0 

ZŠŽTPJVI 0 

ŠZŠJVI 0 

 

V šk. roku 2018/2019 ukončilo vzdelávanie v spojenej škole celkom 21 žiakov.  

Bez prijímacích pohovorov boli prijaté 1 žiačka zo ZŠŽSPJVI a 1 žiak zo ZŠŽTPJVI  

(žiaci bez MP) : 

- 1 žiačka SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, 

                 4-ročný učebný odbor cukrár kuchár, 

- 1 žiačka Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča,  

                 4-ročný učebný odbor čalúnnik, 

Prijímacích pohovorov sa zúčastnila 1 žiačka ZŠŽNKSJVI a bola prijatá na študijný odbor 

kozmetik - SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves. 

Bez prijímacích pohovorov boli prijatí 1 žiak zo ZŠŽAJVI a 5 žiakov zo ŠZŠJVI (žiaci s MP): 

- 1 žiak Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča, 

                     3 -ročný učebný odbor spracúvanie dreva-čalúnenie nábytku, 

- 3 žiaci Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, Levoča, 

-         1 žiačka Spojená škola internátna - OU, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča, 

                     3- ročný učebný odbor služby a domáce práce, 

-         1 žiačka Spojená škola, Fabiniho 3, Spišská Nová Ves, 

       3- ročný učebný odbor opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti. 

Na základnej školy ostávajú 3 žiaci. 

Povinnú školskú dochádzku ukončili i 6 žiaci vzdelávaní v zahraničí. 

Do pracovného pomeru zaradení 2 žiaci, 1 žiačka neschopná na zaradenie. 

 

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 OU OU 

Žiaci s MP 

Pracovný 

pomer/iné 

ZŠŽNKSJVI 4  1  1  2 

ZŠŽTPJVI 3    1  2 

ZŠŽSPJVI 1      1 

ŠZŠJVI 11 3    2 6 

ZŠŽAJVI 2     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 9 žiaci. Počet prihlásených žiakov bol 9. Počet zapísaných žiakov 8. 

 

 

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

         vzdelania 

 

V školskom roku 2018/2019 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 2018/2019 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. 
9 5 2 2 

5. – 10. roč. 6 6 0 0 
Spolu 15 11 2 2 

 

ZŠ pre žiakov s  TP 

Prípr.- 4. 

roč. 
4 4 0 0 

5. – 9.roč. 6 6 0 0 
Spolu 10 10 0 0 

 

ZŠ pre žiakov s   

          NKS 

Prípr.- 4. 

roč. 
27 26 1 0 

5. – 9. roč. 24 22 0 2 



Spolu 51 48 1 2 
 

ZŠ pre žiakov s 

Autizmom 

Prípr.- 4. 

roč. 
12 12 0 1 

5. – 9. roč. 8 8 1 0 
Spolu 20 20 1 1 

 

Špeciálna základná 

škola 

Prípr.- 4. 

roč. 
25 28 0 0 

5. – 10. roč. 25 14 1 1 
Spolu 50 42 1 1 

 

Praktická škola  

1. roč. 8 8 0 0 
2. roč. 2 2 0 0 
3.roč. 3 3 0 0 
Spolu 13 13 0 0 

 

Výsledky celoslovenského testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019 

Vyhodnotenie výsledkov testovania žiakov 5. ročníka SŠJVI 

 

V školskom roku 2018/2019 Testovania 5-2018  konaného dňa 21. novembra 2018,  sa zúčastnili 

2 žiaci: Žofia Pušková a Jerguš Kočko z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.  

         

Výsledková listina žiakov školy:  

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ  v školskom roku 2018/2019 

 

Testovanie 5-2018 

Základné údaje/ Predmety MAT  SJL            

Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 2 2 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 18,0 14,0 

Priemerný počet bodov v rámci SR 17,8 17,5 

Priemerná úspešnosť školy (v%) 35,3 38,0 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v%) 59,3 58,4 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v%)  0,7 -11,7 

 

Výsledková listina žiakov školy:  

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ  v školskom roku 2018/2019 

 

Testovanie 5-2018 

 

Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

Meno a priezvisko Body Úspešnosť Percentil Body Úspešnosť Percentil 



Jerguš Kočko  18    60%   43,2   15    50%   32,6 

Žofia Pušková  18    60%   43,2   13    43,3%   24,8 

 

 

Výsledky celoslovenského testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019 

Vyhodnotenie výsledkov testovania žiakov 9. ročníka SŠJVI 

 
     V školskom roku 2018/2019 Testovania 9-2019 konaného dňa 3. apríla 2019, sa zúčastnili 3 

žiaci, Sarah Kroščenová, Erika Polohošová a Denisa Trautmanová  z predmetov  slovenský jazyk 

a literatúra a matematika. 

 

Výsledková listina žiaka školy:  

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  v školskom roku 2018/2019 

 

Testovanie 9-2019 

Základné údaje/ Predmety MAT  SJL            

Počet testovaných žiakov školy   3   3 

Maximálny počet bodov v teste   30   30 

Priemerný počet bodov školy  10,0 19,7 

Priemerný počet bodov v SR  18,9 18,7 

Priemerná úspešnosť školy (v%)  33,3 65,6 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v%)  63,1 62,3 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v%) -29,8  3,3 

 

Výsledková listina žiakov školy:   

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  v školskom roku 2018/2019 

 

Testovanie 9-2019 

 

Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

Meno a priezvisko Body Úspešnosť Percentil Body Úspešnosť Percentil 

Sarah Kroščenová      11    36,7%   17,3   20   66,70%   50,3 

Erika Polhošová    5    16,7%    2,7   19   63,3%   44,9 

Denisa Trautmanová   14    46,7%   27,0   20   66,7%   50,3 



 

Výsledky T-5 a T-9 nie sú potešujúce. Celkovo ako v predmete slovenský jazyk a literatúra tak aj 

v matematike žiaci dosiahli priemerné výsledky. Niektorí žiaci, ako vidieť podľa výsledkovej 

listiny, dosiahli dobré výsledky, u niektorých sú ešte veľké rezervy, čo v značnej miere súvisí s 

ich nesystematickou prípravou na vyučovanie. 

 Tieto výsledky nie sú potešujúce,  preto je  potrebné  hľadať spôsoby, ako žiakov motivovať 

k zodpovednejšej príprave na vyučovanie a štúdiu, k tomu, aby sa neuspokojili s dosiahnutými 

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

 

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. 2019: 

- počet pedagogických zamestnancov spolu:   49 (+ 4 RD) 

  z toho - učiteľov: 33  (+ 3 RD) 

             - vychovávateľov:  7  

             - asistentov:  9 (+ 1 RD) 

 

- počet nepedagogických zamestnancov spolu: 17                                  

   z toho - pomocných  vychovávateľov : 5                     

              - odborných  zamestnancov: 9 

              - ostatných zamestnancov : 3 

 
Tab. č. 3.:  Prehľad  kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov v školskom  roku 2018/2019 

 

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 

 

Adaptačné 4 Ukončené 

 Kvalifikačné 9 Prebieha 

 Inovačné 29 Ukončené 

 Aktualizačné 31 Ukončené 



 Špecializačné - - 

 Rozširujúce štúdium - - 

 Prípravné atestačné štúdium 3 Prihlásený 

 1.atestácia 2 

2 

Ukončené 

Prebieha 

 2.atestácia             2 

3 

Ukončené 

Prebieha 

 Rigorózne konanie - - 

Funkčné 2 Ukončené 

Funkčné inovačné 3 Ukončené 

 

 

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 2018/2019 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 výchovno-vzdelávacieho  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 2018/2019  - 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 aj 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 J. Katriňáková 

z DEJA-VÚ a pani M. Palugová z PIERIS MANON.  

 

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 – Tvorivé Vianoce  

Čas, kedy najväčším darom sú spoločné chvíle s najbližšími, to sú tie pravé Vianoce. 

K Vianociam neodmysliteľne patria aj darčeky. Tie, ktoré sú darované zo srdca a vlastnoručne 

vyrobené majú najväčšiu hodnotu. A práve také vyrábali dňa 19.12.2018 žiaci 2.S a 5.K počas 

projektového vyučovania Tvorivé Vianoce na Radnici. Pod vedením pani Zuzany Kamenickej si 

vyrobili darčeky pre svojich blízkych. Náušnice, náramky, vianočné ozdoby a vlastnoručne 

vyrobené krabičky, do ktorých svoje výrobky zabalili, už čakajú na svojich majiteľov. 

 

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 04.04.2019 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.  

 

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. 

 

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. 

 

Zimné športy 

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

druhmi zimných športov.  

 

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 zo 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.  

 

Škola v prírode 

V dňoch od 17.9.2018 do 21.9.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili školy v prírode na Čingove. 

Počas pobytu každý deň trávili čo najviac času v prírode – krátkymi turistikami, pobytom na 

detskom ihrisku, v krytom bazéne. Žiaci  si rozvíjali svoje pohybové schopnosti, sebaobsluhu, 

hygienické návyky, no aj slušné správanie sa na verejnosti – v reštaurácii a v dopravnom 

prostriedku. Žiaci s autizmom nemajú dostatočne rozvinutú spoločnú pozornosť, ktorá sa práve 

počas takýchto školských akcií rozvíja. Taktiež vedieť prijať zmenu a nový priestor - to všetko sa 

učíme nielen v triede ale hlavne v praxi. 

  

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  

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. 



Čím viac využívame  všetky zmysly, tým viac zo sveta poznávame. Aj naše deti si takto 

prostredníctvom interaktívnej výstavy v Múzeu špeciálneho školstva rozvíjali, zlepšili  zmyslové 

vnímanie pomocou cvičení a hier. Prospieva to ich učeniu i zapamätávaniu, pretože hlavne pri 

zábave a hre, ak majú deti radosť, sa môžu úplne otvoriť pre spoznávanie sveta všetkými 

zmyslami. 

 

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. 

 

Jarmok 

Aj v školskom internáte sa žiaci aktívne pripravovali na Veľkú noc 2019. Dňa 4.4.2019 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“  
Dňa 2. apríla 2019 sa uskutočnila vernisáž výstavy výtvarných prác nášho žiaka Denisa, ktorá 

potrvá do konca apríla v priestoroch Múzea špeciálneho školstva v Levoči. Jeho výnimočnými 

kresbami sme chceli zviditeľniť autizmus. Ukázať verejnosti, že aj takto postihnuté deti vedia 

byť tvorivé, výnimočné.  2.4. je Svetový deň povedomia o autizme, teda výstava nie je len 

o výtvarných prácach, ale aj o osvete. Nebyť ľahostajný, naučiť sa prijať inakosť v spoločnosti, 

neodsudzovať, to je to, na čo chce táto výstava poukázať. Nebrať autizmus ako strašiaka, neťahať 

tieto deti do nášho sveta, ale snažiť sa ich prijať akí sú. Prijať inakosť... 

 



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 nás samozrejmosťou, a aby sme sa v tejto činnosti zlepšili, pozvali 

sme si dentálnu hygieničku Mgr. Katarínu Demočkovú. Na stretnutí sme sa zamerali na nácvik 

čistenia vonkajších a žuvacích plôch zubov. Hovorili sme o pravidlách individuálnej ústnej 

hygieny. O správnej dentálnej hygiene nás všetkých poučila pri osobnej návšteve našej školy, 

zároveň ambulanciu dentálnej hygieny navštívili najmladšie deti zo školského internátu, neskôr 

aj postupne všetky internátne deti. Snažíme sa všetky rady a poučenia od pani hygieničky 

dodržiavať a odstraňujeme nesprávne zlozvyky pri čistení si zúbkov. 

 

Deň materských škôl 

Deň plný zábavy, hier, tanca, ale hlavne radosti a úsmevov si pre deti z materských škôl v Levoči 

pripravili študenti Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, detašované 

pracovisko v Levoči, v spolupráci s ich pedagógmi.  

 

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. Deti ŠMŠ navštívili školskú knižnicu a pripravili si kútik „Kniha – náš kamarát“. 

  

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. 

 

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.  

 

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. 

 

Spišské Vianoce 

V čase Adventu, keď sa všetci pripravujeme na narodenie Ježiška sa žiaci našej školy zúčastnili 

krásneho animačného programu pre deti v Spišskom múzeu pod názvom Spišské Vianoce. 

Kulisy, kostýmy, rôzne svetelné efekty, ktoré boli použité len umocnili ten krásny zážitok, ktorý 

sme si odnášali všetci domov. 

 

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.  

 

Počuť srdcom 

Nadácia Vlada Kulíška organizovala jubilejný XXVI. ročník veľkého benefičného koncertu 

Počuť srdcom, ktorý bol zostavený z vystúpení popredných slovenských, ale aj zahraničných 

umelcov, zaoberajúcich sa prevažne neverbálnymi druhmi umenia (pantomíma, spev, tanec, 

akrobacia a pod.). Celeste Buckingham, majsterka sveta v rope skipping, historickí šermiari a 

tanečníci, žongléri ap - to je len časť pestrej palety účinkujúcich tohto ročníka. Koncert pod 

záštitou prezidenta SR Andreja Kisku bol spojený s festivalom záujmovo umeleckej činnosti 

sluchovo postihnutých detí a mládeže. Jeho výťažok bude venovaný týmto deťom na celom 

Slovensku. Naše deti sa zúčastnili ZUČ so svojimi fotografiami, výtvarnými prácami a tancom. 

Bol pre nich pripravený bohatý program – prehliadka historického centra, zahrali si bowling 

a mnoho iného.  

Vyhodnotenie výtvarných prác a fotografickej súťaže: František Kočko vyhral v kategórii 

fotografickej súťaže starší žiaci 2. miesto svojou fotografiou „ Sklenený kaleidoskop“ a 1. miesto 

s fotografiou „Jarné prebúdzania“. S tancom „Ruský a olaský tanec“ boli  vyhlásení naši žiaci za 

najlepších tanečníkov a získali tak prvé miesto v kategórii ľudový tanec starší žiaci. 

Aj tento ročník podujatia dokázal životaschopnosť projektu, pretože stierajú bariéry medzi nami 

počujúcimi a nepočujúcimi, medzi deťmi aj dospelými. 

 

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.  

 

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 týchto kultúrnych a spoločenských 

podujatiach:  

  

 17.09.2018 Predstavenie: Dr. Klaun - ,,Cestou ne-cestou“  

 20.11.2018 Filmové predstavenie ,,Hotel Transylvánia 3“ 

 07.12.2018 Svätý Mikuláš – vystúpenie žiakov SOŠPg v Levoči a CVČ OLYMP  

 20.12.2018 Vianočná akadémia – vystúpenie žiakov našej školy 

 15.02.2019 Filmové predstavenie ,,Pat a Mat: Zimné dobrodružstvá“ 

 27.2.2019 Karneval 



 7.5.2019 Vystúpenie žiakov ZUŠ ,,Hráme a tancujeme deťom“ 

 30.05.2019 Deň detí s Dorotkou z Fidorkova 

 12.06.2019 Filmové predstavenie ,,Pat a Mat opäť v akcii“ 

 24.6.2019 Predstavenie: Dr. Klaun - ,,Klaun hudobníkom“ 

 

Divadelné a filmové predstavenia boli hradené kultúrnymi poukazmi platnými na rok 2018 a na 

rok 2019. Zvyšné kultúrne poukazy sa použijú na kultúrne podujatia do konca kalendárneho roka 

2019.  

 

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.  

 

Fúkaj vietor, šarkan leť 

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. 

 

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 2018 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 

16.11.2018 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. Po roku je tu opäť, deň plný 

smiechu, zábavy, spontánnej radosti, energie a dobrej nálady. Už tradične naša škola organizuje 

pre všetkých malých aj väčších. Tento rok nás navštívila Dorotka z Fidorkova. Krajina 

Fidorkovo je čarovná, deti sa v nej hrajú od rána do večera, spievajú a tancujú. Dorotka vtiahla 

detičky do fascinujúceho sveta príbehov a hier. Takto sa Fidorkovo na chvíľu stalo domovom aj 

pre deti a žiakov zo SŠJVI. Touto cestou sa chceme poďakovať Dorotke za skvelú atmosféru, ale 

aj deťom, ktoré boli veľmi disciplinované a snaživé. S radosťou sa zapájali do všetkých 

pripravených aktivít. 

 

Fun Ville 

Dňa 29.11.2018 sa žiaci Základnej školy pre žiakov s autizmom zúčastnili návštevy detského 

interiérového ihriska v Hozelci. Počas pobytu na ihrisku si mohli rozvíjať svoje pohybové 

schopnosti, koordináciu, šikovnosť no i slušné správanie sa na verejnosti. Žiaci s autizmom 

nemajú dostatočne rozvinutú spoločnú pozornosť, ktorá sa práve počas takýchto školských akcií 

rozvíja. Taktiež vedieť prijať zmenu, nový priestor, cestovať, to všetko sa učíme nielen v triede 

ale aj v praxi. Všetci žiaci, tí mladší, aj tí starší mali z ihriska veľký zážitok. 

 

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. 

 

Farby tanca 2018 – Americký sen 

Prijali sme pozvanie p. Veroniky Kaľavskej a v sobotu 10. novembra 20018 v kine Mier  

v Spišskej Novej Vsi sme  prezentovali  country tanec, ktorého choreografiu nám pripravila. 

Vystúpilo päť tanečných párov detí našej školy. Krásne rekvizity, nádherná hudba a ozvučenie, 

svetelné efekty. Pestrý tanečný program v podaní skvelých tanečníčok z Trenčína, Spišskej 

Novej Vsi a Popradu.  

 

Advent 2018 

V predvianočnom období si znova pedagógovia zo ZŠŽA v spolupráci s organizáciou SPOSA 

zorganizovali benefičné podujatie pre žiakov s autizmom Autvent 2018, z ktorého výťažok bude 

použitý na školu v prírode pre žiakov s autizmom. 

 

Vianoce v škole - Vianočná akadémia – kultúrne vystúpenie žiakov školy  

Čas sviečok, čas spomienok, čas očakávania- aj to sú Vianoce. Dňa 20.12.2018 sa v našej škole 

konala Vianočná akadémia. Rodičia našich detí a žiakov sa mohli potešiť z vianočných piesní, 

vinšov, tancov. Malí i veľkí žiaci boli  betlehemci, milí škôlkari zas vianoční tanečníci, žiaci 

s autizmom boli koledníci a v podaní malého Marka zazneli roľničky. Všetci sa s atmosférou 

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


Vianoc rozídeme k svojim rodinám, kde sa vôňa perníčkov a ihličia spája s láskou, pokojom a 

narodením Ježiša. 

 

Koleda 2019 

Dňa 9.1.2019 sa žiaci a zamestnanci školy stretli s Mons. Františkom Dlugošom v aule, aby sa 

spolu modlili na začiatku kalendárneho roka. Potom pán dekan za spevu koledníkov posvätil 

všetky triedy, internát i ostatné priestory školy. Poprial všetkým, aby sa im v škole dobre učilo 

i pracovalo. 

 

Korčuľovanie 

Každý utorok 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 27.02.2019 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.  

 

Školský výlet 

Dňa  15. 5.  2019 žiaci našej školy navštívili  detské  interiérové  ihrisko   pre deti v Spišskej 

Novej Vsi  -  Alex  park,  kde si  mohli vybrať z bohatej ponuky detských atrakcií  ako delovú 

arénu, ihrisko,   autodráhu,  alebo spider vežu, party room pre dievčatá a chlapcov, tobogany,  

trampolíny, ale aj šmýkačky.  

 

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 2018/2019 sa žiaci našej školy zapojili do dvoch remeselných trhov a tvorivých 

dielní,  do 7 výtvarných súťaží,  z toho 6 z nich celoslovenské, 1 s medzinárodnou účasťou. 

 

Remeselné trhy:  Vianočné remeselné trhy – december 2018 

                         Veľkonočné remeselné trhy pod názvom ,, Vítame jar tradične“ – apríl 2019 

 

Celoslovenské výtvarné súťaže: 

„Povedz drogám nie, zvoľ si umenie“ – november 2018 – celoslovenská výtvarná súťaž CZŠ 

R. Zaymusa v Žiline 

 

„Ženy a profesie v modernom svete“ – február 2019 - celoslovenská výtvarná súťaž 

organizácie idea v Bratislave 

 

„Moje neistoty 2019“ – február 2019 – krajská výtvarná súťaž predsedu prešovského 

samosprávneho kraja Milana Majerského pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka 

 

„Navrhni vlastnú obálku svojej obľúbenej knižke“ - marec 2019 - mestská výtvarná súťaž 

knižnice Jána Henkela v Levoči   

 



ZUČ – základná umelecká činnosť sluchovo postihnutých v Bratislave – apríl 2019 – pod 

názvom: „Svet okolo nás“ 

 

„Cesty za poznaním minulosti“ – apríl 2019 - XI. ročník celoštátnej výtvarnej a fotografickej 

súťaže Múzea SNP v Banskej Bystrici   

Výtvarná súťaž s medzinárodnou účasťou :  

„Rozprávočka moja naj“ – IV. Ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže občianskeho 

združenia J.D. Galéria J. L. v Prešove  

 

8. ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

Lyžiarsky výcvik 

Aj v tomto školskom roku žiaci SŠJVI v dňoch 25.02.-01.03.2019 absolvovali základný 

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

pobytovou formou v lyžiarskom stredisku - Dedinky. V priebehu celého týždňa sa naši žiaci 

postupne zdokonaľovali a v samom závere bezpečne zlyžovali svah, či samostatne zvládli jazdu 

na vleku, z nelyžiarov  sa stali lyžiari začiatočníci. Výcvik sa realizoval v krásnom horskom 

prostredí a viedli ho skúsení inštruktori – učiteľ Mgr. Tomáš Koterba,  Mgr. Marcel Holló 

a zdravotníčka Mgr. Zuzana Polláková. Cieľom tohto výcviku bolo osvojiť si základné lyžiarske 

pohybové činnosti na lyžiach.   Veríme, že aj s podporou ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu sme žiakom sprostredkovali nezabudnutelný zážitok a vzťah k prírode, či športu. 

 

53. ROČNÍK CELOŠTÁTNYCH ŠPORTOVÝCH HIER SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH 

ŽIAKOV  

V termíne 12.06. - 16.06. 2019 z poverenia MŠVVaŠ SR Spojená škola internátna Hrdličkova v 

Bratislave organizovala 55.ročník Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov. 

Športových hier sa zúčastnili žiaci zo škôl: Bratislava, Kremnica, Lučenec, Prešov a Levoča. 

Súťažiaci žiaci zápolili v atletických disciplínach,  futsale chlapcov, basketbale dievčat  

a stolnom tenise dievčat. Našu školu reprezentovali žiaci: Mária Vidová, Barbora Kováčova, 

Erika Polhošová, Veronika Polhošová, Denisa Trautmanová, Miroslav Kováč, Adam Kočko, 

František Kočko, Oliver Čonka, Rudolf Polhoš, Dušan Mirga. (výsledky viď. príloha) 

Usporadujúca škola si pre nás pripravila množstvo popoludňajších aktivít. Bola to návšteva 

interaktívnej výstavy AURÉLIUM, návšteva ZOO, návšteva múzea automobilov, každý deň sme 

mali k dispozícií bazén na zregenerovanie. Veľkým zážitkom bola pre nás beseda s JÁNOM 

VOLKOM  - slovenský atlét, šprintér. 

 

9. ÚČELOVÉ CVIČENIE 

Dňa 03.10.2018 sa naša škola zúčastnila 1. a dňa 06.06. 2019 2. 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. Žiaci prekonávali 

vzdialenosti rýchlou chôdzou – pešia turistika a plnili stanovené úlohy podľa vypracovaného 

plánu. 
 

10. ŠTÚROVČEK  

Dňa 20. júna 2019 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) 

 

11. 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. 

 

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. 

 

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 

Deň s  BIBLIOU 

Dňa 18. decembra sa na našej škole uskutočnil Deň s Bibliou. Začínali sme spoločnou svätou 

omšou v kostole. Po návrate do školy pokračoval program v aule  príbehom o narodení Ježiša 

Krista. V závere programu sme spoločne uložili dieťa do jasieľ a zaspievali sme pieseň Búvaj 

dieťa krásne. Potom sa žiaci rozišli do svojich tried, kde v napätí očakávali anjelov, ktorí ich 

obdarovali sladkou odmenou. 

 

KRÍŽOVÁ CESTA 
Dňa 17.4.2019 sa konala pobožnosť Krížovej cesty a vdp. Prof. František Dlugoš vysluhoval 

sviatosť zmierenia pred sviatkami Veľkej noci.  



 

V oblasti prípravy ďalších projektov sme v šk. roku 2018/2019 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 2018/2019 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 2018/2019  nebola vykonaná na škole inšpekcia Štátnou školskou 

inšpekciou. 

 

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 2 

ZŠŽTPJVI 1 

ZŠŽNKSJVI 5 

ŠZŠ 6 

PŠJVI 2 

ZŠŽAJVI 4 

Školský klub 3 

Školský internát 3 

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 

ILI 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 2018 

/podklad z protokolu Výkazu k správe o hospodárení za rok 2018  /YAYSXLUYSU/ 

 
 

 

 

Finančný zdroj 

 

suma v € 

Financované aktivity 

Mzdy a 
poistenie  

prevádzkové Z 
prevádzkový

ch  na 

Výchovu 
a vzdel. 

Transféry 
jednotlivci. 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu 725149 656926 63872 1810 3146 

4. odchodné 4421    4421 

5. Dopravné 5468    5468 

6. Asistent učiteľa 90720 90720    

7. Príspevok na výchovu a vzdelávanie 2547 2547    

8. Mimoriadne výsledky 800 800    

9. Príspevok na učebnice 54  54 54  

9. Príspevok na pohybové aktivity 1050  1050 1050  

 Príspevok  na školu v prírode 875  875 875  

10. Príspevky a dary 4389  3936 3936  

Finančné zdroje spolu: 836813  

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

o hospodárení školy za rok 2018: 



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 2018  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 2018: 

                                                                                       

                                                                         Spolu         Škola          Škol. zar.    

Pedagogickí zamestnanci                                  44,0           31,8               12,2       

Odborní zamestnanci                                          1,8              0,0                 1,8              

Nepedagogickí zamestnanci                             15,2              4,6               10,6      

S p o l u                                                 61,0         36,4             24,6    
      

 

3. Všeobecné vyhodnotenie hospodárenia  

 

ŠKOLA 

 
V roku 2018 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                           725.000  €  

Presun z r. 2018                                      149  € 

 

Použitie: 

Mzdy                                          477.922  €      

Odvody                                         179.004  €             

Cestovné náklady                                     743  €              

Energie                                              14.060  €        



Mat. náklady                                        12.891  €                

Údržba a opravy                                     4.883  €               

Nájomné                                               12.884  €               

Ostatné služby                                     18.411  € 

Dopravné                                                        0 €  

Trans.jednotl./náhrada PNS/                   3.146  €   

 

Nevyčerpané                                           1.205  € 

Presunuté do roku 2019                         1.205 €              

Vrátené do ŠR                                              0  € 

 

Zo ŠR nenormatívne                         105.526  € 

Presunuté z r. 2018  /dopravné/            1.749  €  

 

Použitie 

Mzdy                                                    69.527  €               

Odvody                                                24.540  €             

Cestovné  žiaci                                       5.468 € 

Odchodné                                               4.421 € 

Materiál. náklady                                         53 € 

Dopravné                                                  129 € 

Ostatné služby                                       1.796 €      

  

Nevyčerpané     (dopravné)                  1.340  € 

Presunuté do roku 2019                       1.200  € 

Vrátené do ŠR                                          140  € 

 

Pridelené finančné prostriedky na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  

pokryli skutočné náklady vynaložené pre asistentov.   

V  r. 2018  z dôvodu neprítomnosti žiakov v škole neboli vyčerpané prostriedky na dopravné 

žiakov. Uvedené nevyčerpané prostriedky boli presunuté do roku 2019, do 31.3.2019 sa uvedené 

FP vyčerpali – do ŠR  sa vracalo 140 €.  

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

v prírode a lyžiarsky kurz. 

      
Náklady na mzdy   -  545.565  € –  zamestnancom boli okrem všetkých nárokových zložiek 

mzdy vyplatené aj odmeny. 

 

Priemerný mesačný zárobok  školy dosiahol výšku:                            1.249   €                             

Priemerný mesačný zárobok pedag. a odbor. zamestnancov:               1.299  € 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov                898  € 

 

Náklady na sociálne poistenie -  vyčerpaných  203.544  €. Organizácia v roku 2018 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 9.959 €. 

Sociálne náklady -  vyčerpaných  18.941 €.  

V rámci sociálnych nákladov boli čerpané finančné prostriedky nasledovne: 

- tvorba sociálneho fondu -   4.724 € 

- stravné  zamestnancom  -   6.650 € 



- náhrady mzdy pri PNS   -   3.146 € 

- odchodné                        -   4.421 €  

- odstupné                         -          0 € 

 

Služby , opravy a údržba, energie 

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

využívajú žiaci počas školského roka 12.884 € , za telefón a poštové poplatky 1.360 €, ďalej boli 

použité finančné prostriedky na školenia,  semináre pre pedagogických zamestnancov, ochranu 

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

opravy a údržbu priestorov školy bolo  použitých celkom 4.883 € - výmena podlahy v aule, 

maľovanie tried a výmena podlahy v týchto triedach.  Značná časť finančných prostriedkov bola 

využitá na financovanie spotreby plynu a el. energie, vody -12.700 €.   

    

Materiálové náklady 

Plnenie  predstavuje čerpanie výdavkov spojených s prevádzkou školy.   Za 2.246 € sme zakúpili 

kancelárske potreby predovšetkým kancelársky  papier,  farby a tonery do tlačiarní 

a kopírovacieho stroja,  čistiace a hygienické potreby 1.053 €.  V roku 2018 sme použili  časť 

finančných prostriedkov  2.089 € na materiál na výpočtovú techniku potrebnú na výchovu 

a vyučovanie a administratívnu prácu, na učebné a kompenzačné pomôcky,  zakúpenie 

pracovných odevov, drobné údržbárske náradie, tlačiva  a pod. Podrobný rozpis použitia 

finančných prostriedkov je vyčíslený v tabuľke vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2018. 

 

Dary a príspevky 
 

Príspevky a dary od FO a PO spolu           4.389 € 

Prijaté FP v roku 2018                                  991 € 

Presunuté z roku 2017                                3.398 €      

 

Príspevky  zo ZRPŠ poskytlo FP na poistenie žiakov,  Nadácie prameň Bratislava, Nadácia 

Vlada Kuliška Počuť srdcom nám poskytli príspevky na exkurzie, poznávacie výlety žiakov, na 

knihy, materiál na výchovu a vyučovanie, KU Ružomberok na kancelárske potreby, všeobecný 

materiál...GAS Família na zakúpenie ovocia. 

Časť nevyčerpaného finančného príspevku  bola  presunutá  do  roku 2019.  

 

Presunuté do roku 2019                                453   € 

 

Školské zariadenia 
 

       V priebehu r. 2018 nám boli poskytnuté finančné prostriedky na školské zariadenia –  

Internát, MŠ, ŠK, VŠJ  a CŠPP nasledovne: 

                                                                                                  

z rozpočtov miest - Levoča                                               445.105  €   
z rozpočtov VUC                                                                       7.879  €    

Príspevky od rodičov /MŠ, ŠKD, popl. int. ostatné/              2.817   €  

Príspevky na stravné od žiakov a rodičov 

zamestnancov, zamestnávateľa,  z HN                                  29.137  € 

 

Z uvedených finančných prostriedkov bolo použitých  280.654  € na mzdy (Mesto 276.082 €, 

 VUC 4.572 €). Organizácia v roku 2018  uhradila 99.267 € (Mesto 97.643 €, VUC 1.624 €) 

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 – 4.550 €. 

 

Priemerný mesačný zárobok školských zariadení dosiahol výšku:              957 € 

Priemerný mesačný zárobok pedag.  a odbor. zamestnancov:                  1.131 € 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov                727 € 

 

Ostatné použitie: 

V roku 2018 sme finančné prostriedky získane od VUC  Prešov a Mesta Levoča  použili na 

nákup výpočtovú techniku vo výške  3.195 €, nájomné za budovu 5.193 €, štandardnú údržbu a 

úhradu bežných prevádzkových nákladov /ako energie, vodné stočné, poštovné služby, drobné 

opravy a údržba, mat. na výchovu, kancelárske, čistiace a hygienické prostriedky  atď./ 36.431 € 

bolo použitých na služby spojené so zabezpečením stravovania žiakov a zamestnancov 

dodávateľským spôsobom /zmluva so SZŠ/ a ostatné drobné služby .  Podrobné členenie použitia 

FP je vyčíslené vo Vyúčtovaní poskytnutej dotácie na rok 2018 za Mesto Levoča a VUC Prešov.   

 

Tržby za vlastné výkony a tovar za rok 2018 boli vo výške  31.954 €, 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 29.137 € použitých na úhradu stravy zamestnancov a žiakov ,  2.817 € na 

refundáciu nájomného, plynu a prania bielizne. 

 

 

4.  Hospodársky výsledok - v  roku 2018  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 2018 – 2023. 

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

špecifických cieľov a úloh pre školský rok 2018/2019. 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 2018/2019 a vo vyhodnocovacích správach PK a MZ. 

 

V školskom roku 2018/2019 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-

pedagogická, surdopeická 

 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 

                                   

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 

 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 

 nedostatok priestorov na prijímanie nových 

žiakov 

 

 

 

 

 



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 

 

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 

     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 

 

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 

 absencia učebníc, resp. ich nedostatok 

 prijímanie rómskych detí 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 2018/2019 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 2018/2019 silne 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 2018/2019 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 útvare:  

,,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 2018/2019 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 pri SŠJVI, 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 2018 /2019 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala a predkladá:    PaedDr. Monika Husková 

                                                     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 2018/2019 
 

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 vytvárania 

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

 

11.1 Duchovno pastoračný plán 

 

September 2018 

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutočnilo pri svätej omši dňa 3.9.2018, 

ktorú v Bazilike sv. Jakuba slúžil Mons. František Dlugoš. Vyzval pri nej žiakov, študentov, 

pedagógov a zamestnancov katolíckych škôl, aby sa nebáli ísť proti duchu dnešnej doby, pokora 

je viac. Slávnostné otvorenie v aule bolo spojené s modlitbou a požehnaním Vdp. Samuelom 

Štefanidesom. 

Dňa 14.9.2018 na sviatok Povýšenia sv. kríža sa zamestnanci školy stretli na duchovnej obnove, 

ktorá sa začala na Sivej brade. Zamestnanci i vypočuli o Spišskom Jeruzaleme, prešli krížovú 

cestu, Pažicu, Spišskú Kapitulu. V Kostole sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí svätú omšu 

slávil o. Marek Durlák. Spoločný obed bol v motoreste Šarvanec. 

Deň 21.9.2018 bol v našej škole vyhlásený za Deň pôstu a modlitieb za kňazov. 

 

Október 2018 

Dňa 18.10.2018 sa zišli deti, žiaci i zamestnanci školy v aule, aby sa pridali k výzve Milión detí 

sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete, lebo ako povedal sv. Ján Zlatoústy: modliaci sa 

človek má vo svojich rukách budúcnosť sveta.  

 

November 2018 

Sv. spoveď a sv. omša v gymnaziálnom kostole dňa 9.11.2018, ktorú slávil Mons. František 

Dlugoš pre žiakov a zamestnancov školy. 

 

December 2018 

Sv. spoveď a sv. omša v gymnaziálnom kostole dňa 3.12.2018, ktorú slávil Mons. František 

Dlugoš pre žiakov a zamestnancov školy. Dňa 6.12.2018 bolo pre žiakov pripravené Mikulášske 

prekvapenie v podaní študentov Strednej pedagogickej školy a CVČ Olymp. 

Dňa 18.12.2018 sa uskutočnil Deň s Bibliou. Začal sa svätou omšou v kostole. Pokračoval v aule 

príbehom o narodení Ježiša Krista. V závere programu dieťa Ježiša uložili do jasieľ a zaspievali 

koledu. Žiakov potom v triedach navštívili anjeli so sladkosťami.  

 

Január 2019 

Dňa 9.1.2019 sa žiaci a zamestnanci školy stretli s Mons. Františkom Dlugošom v aule, aby sa 

spolu modlili na začiatku kalendárneho roka. Potom pán dekan za spevu koledníkov posvätil 

triedy, internát a ostatné priestory školy. 



Dňa 23.1.2019 sa žiaci, pedagógovia i zamestnanci školy zišli v aule, aby sa v Týždni modlitieb 

za jednotu kresťanov spolu modlili. Tento rok pozývali k modlitbám kresťania z Indonézie. 

Témou bolo: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať.“ (Dt 16, 18-20).  

Sv. spoveď a sv. omša v gymnaziálnom kostole dňa 31.1.2019, ktorú slávil Mons. František 

Dlugoš pre žiakov a zamestnancov školy. 

 

Február 2019 

Sv. spoveď a sv. omša v gymnaziálnom kostole dňa 28.2.2019, ktorú slávil Mons. František 

Dlugoš pre žiakov a zamestnancov školy. 

 

Marec 2019 

Dňa 6.3.2019 na Popolcovú stredu deti, žiaci a všetci zamestnanci školy prijali v aule z rúk 

Mons. Františka Dlugoša popolec na začiatku pôstneho obdobia. 

Žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Prebehlo školské kolo, do 

diecézneho kola boli zaslané dve práce bez umiestnenia. 

 

Apríl 2019 

Sv. spoveď a sv. omša v gymnaziálnom kostole dňa 11.4.2019, ktorú slávil Mons. František 

Dlugoš pre žiakov a zamestnancov školy. 

Dňa 12.4.2019 sa v Spišskej Novej Vsi konala duchovná obnova pre zamestnancov školy, ktorú 

viedol školský vikár Viktor Pardel, riaditeľ DKÚ. Bola na tému Otcovo srdce a Koľko stojí 

odpustenie. Nasledovala svätá omša v malom kostole v Spišskej Novej Vsi. 

Dňa 17.4.2019 sa v aule stretli žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy pri modlitbe Krížovej 

cesty. 

 

Jún 2019 

Dňa 21.6.2019 sa v Bazilike navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči stretli žiaci so 

sluchovým postihom a iným zdravotným znevýhodnením z našej školy a žiaci a rodičia zo 

Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej v Prešove, aby tak spoločne slávili svätú omšu s o. 

Róbertom Colotkom v posunkovom jazyku. PaedDr. Róbert Colotka je riaditeľ a duchovný 

správca Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku v Banskej Bystrici. Do Levoče na Púť 

nepočujúcich prichádza od roku 2014. Tento rok spolu s ním svätú omšu slávil aj o. Stanislav 

Ferčák, farár zo Záhradného, ktorý práve v tento deň ďakoval za 22 rokov kňazstva. Bazilika na 

Mariánskej hore sa naplnila nielen deťmi so zdravotnými problémami, ale aj radostným 

a oduševneným spevom a úprimnou modlitbou.  

Žiaci pristupovali k sviatosti zmierenia pred prvým piatkom a pred sviatkami, zúčastňovali sa 

svätých omší počas prikázaných sviatkov v Bazilike sv. Jakuba. 

 

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. 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Fecková 

 

 

  
 



Hodnotiaca správa o činnosti Metodického združenia(ďalej iba MZ)  učiteľov 

Základnej školy pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím Jána 

Vojtaššáka internátnej (ďalej iba ZŠŽA JVI)  a Predmetovej komisie (ďalej 

iba PK) učiteľov  Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej  (ďalej iba 

PŠJVI) v školskom roku 2018/2019  
 

MZ a PK  v priebehu školského roka 2018/2019 vychádzali z úloh vyplývajúcich zo školského 

plánu práce, z pedagogicko–organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 a z aktuálnych 

podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2018/2019 sa uskutočnili štyri riadne a tri mimoriadne zasadania 

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

Džuganová, Mgr. Beáta Hrušovská, Mgr. Martina Kovalčíková, Mgr. Vladimíra Tatarková, Mgr. 

Mária Fecková, Mgr. Zuzana Polláková, Mgr. Mariana Šoltésová, Bc. Martina Kaľavská 

Kačengová 

 

Plán činnosti predmetovej komisie 
 

- podľa školských vzdelávacích programov sa v školskom roku 2018/2019 vzdelávali žiaci 

ZŠŽAJVI a PŠJVI 

-  pri vzdelávaní sme využívali prvky integrovaného vyučovania 

- na každej vyučovacej hodine sa využívali dostupné učebné pomôcky 

- využívali sa počítačové učebne a edukačné programy 

- pri vzdelávaní žiakov sme pracovali s edukačnými počítačovými programami, využívali 

inovatívne vyučovacie metódy a zároveň účinnejšie spôsoby pri získavaní vedomostí 

a zručností, do vyučovacieho procesu boli implementované alternatívne vzdelávacie 

metódy a postupy, ako napr. projektové vyučovanie, zážitkové a skúsenostné učenie 

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

správaním, šikanovaním, pred akýmkoľvek zneužívaním, pred fyzickým i psychickým 

týraním v zmysle „Dohovoru o právach dieťaťa“ 

- v rámci jednotlivých predmetov prehlbovali sme poznatky a právne vedomie  žiakov 

o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodnom dokumente 

 „ Všeobecná deklarácia o ľudských právach dieťaťa“ a realizovala sa výchova 

k manželstvu a rodičovstvu 

- triedni učitelia každodenne v rámci vzájomnej interakcie pozorovali a monitorovali 

zmeny v správaní žiakov. Menšie priestupky voči školskému poriadku riešili v rámci 

konzultačných hodín, väčšie boli bezodkladne riešené v prítomnosti zákonného zástupcu 

žiaka a vedenia školy.  

- 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 

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

rozvíjanie a prehlbovanie profesijného a odborného rastu členov MZ a PK 

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

v ZŠŽAJVI a PŠJVI  priebežná prax 

- v rámci tematického plánu učiva Ochrana človeka a zdravia sa uskutočnili dve účelové 

cvičenia v rozsahu 5. hodín, ktorých súčasťou bol aj nácvik evakuácie budovy školy.  

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


U žiakov sme preverovali získané vedomosti, zručnosti a návyky z oblasti Zdravotnej 

prípravy, Civilnej ochrany, Pohybu a pobytu v prírode. 

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

Deň s bibliou,  karneval, projektové vyučovania, výtvarné súťaže, sväté omše, exkurzie, 

návštevy filmových a divadelných predstavení 

- žiaci ZŠŽAJVI a PŠJVI sa zúčastnili školského výletu, navštívili interiérové detské 

ihrisko Alex v Spišskej Novej Vsi  

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

separovali odpad a zbierali papier  

- žiaci ZŠŽAJVI a žiaci PŠJVI navštevovali podujatia organizované mestom, výstavy 

v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči, mestskú knižnicu a podobne  

- podporovali sme rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, venovali zvýšenú pozornosť 

nácviku čítania s porozumením 

- školská knižnica sa využívala na uskutočnenie vyučovania predmetov: slovenského 

jazyka a literatúry, komunikačných zručností 

 

     Vyhodnotenie aktivít ZŠŽAJVI z plánu práce triednych učiteľov  tried 2.A, 3.A, 4.A  

- v mesiaci september bol uskutočnený celotýždenný pobyt v škole v prírode – Čingov 

- v mesiaci október žiaci zažili Deň jesene 

- v mesiaci november v spolupráci s OZ SPOSA-L sme participovali na príprave 

benefičného podujatia AUTVENT 2018  

- v mesiaci december bolo pre žiakov pripravené divadelné predstavenie v spolupráci so 

SPgŠ, hry na snehu v obci Závada a návšteva Levočskej Doliny 

- návšteva interiérového ihriska Funn Ville v Hozelci v rámci rozvíjania sociálnej 

interakcie 

- v mesiaci marec sme navštívili  regionálnu Knižnicu Jána Henkela v Levoči  

- v mesiaci apríl sme uskutočnili viacero aktivít: 2. apríl – Svetový deň povedomia 

o autizme: Čítanie v galérii mesta Levoča a rozsvietenie radnice na modro (Light it up 

blue), ďalej výstava výtvarných prác nášho žiaka s autizmom Denisa Holotňáka v Múzeu 

špeciálneho škostva v Levoči a s tým súvisiace prednášky o autizme, povedomie 

o autizme pre verejnosť, konkrétne pre študentov SPgŠ a učiteľky MŠ z Levoče 

a okolitých dedín 

- v mesiaci máj a jún sme uskutočnili zážitkové vyučovania: Dreveník, Spišský salaš, 

hydroterapia – Čingov, Vysoké Tatry  

- všetky školské aktivity boli finančne podporované z OZ SPOSA- L 

 

Vyhodnotenie aktivít PŠJVI z plánu práce triednych učiteľov tried 1.P, 2.P 

 

- v rámci tematického plánu učiva žiaci PŠJVI navštívili zdravotnícke zariadenia, 

jednotlivé úrady, mestský úrad, políciu, hasičský záchranný útvar  

- 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 

- žiaci PŠJVI na skvalitnenie edukácie a zvýšenie samostatnosti v odborno-praktickom  

predmete príprava jedál a výživa pripravovali viaceré gastronomické aktivity 

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

navštívili výstavu Biele Vianoce, kde videli postup pečenia vianočných oblátok 

a pripomenuli sme vianočné zvyky v minulosti 

- vo februári žiaci PŠJVI piekli fašiangové šišky 

- v marci navštívili  regionálnu Knižnicu Jána Henkela v Levoči 

- v apríli uskutočnili environmentálnu aktivitu, zbierali odpadky v okolí školy 

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

 

 V ZŠŽAJVI pre mentálne postihnutých žiakov bolo na začiatku školskom roka zapísaných 11 

žiakov, pracovali v dvoch triedach: 2.A a 3.A.  Od druhého polroka z dôvodu prijatia žiaka 

Patryka Pružinského bola vytvorená ďalšia trieda - 4.A. 

V  PŠJVI na začiatku školského roka bolo zapísaných 9 žiakov, pracovali v dvoch triedach: 1.P 

a 2.P.  Od druhého polroka sa triedy zlúčili do jednej triedy, kvôli zanechaniu štúdia troch žiakov 

v prvom polroku.. V druhom polroku jedna žiačka zanechala štúdium. 

 

Splnené úlohy 

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

na školský rok 2018/ 2019 

 

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 bol zodpovedný za prevzatie triednej dokumentácie a zároveň bol 

zodpovedný za vydanie triednej dokumentácie triednym učiteľom 

 

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 

- svojpomocne učitelia vyrábali učebné pomôcky 

 

V Levoči 28. júna 2019                                              Mgr. Anna  Džuganová,  

                                                                                     vedúca MZaPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa o činnosti MZ učiteľov Základnej školy pre žiakov so 

sluchovým postihnutím, telesným postihnutím , žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou  Jána Vojtaššáka internátnej 

v školskom roku 2018/2019 

 

MZ v priebehu školského roka   pracovali pedagógovia  podľa  úloh vyplývajúcich 

zo Školského plánu práce, z Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 

a podľa aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2018/2019 sa uskutočnili štyri riadne zasadania metodického 

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

Jana Tomalová, Mgr. Katarína Strážiková, Mgr. Eva Kašperová, ako stáli členovia MZ 

Mgr .Marta Palenčárová, Mgr. Dušan Verbovský, Mgr. Mária Molnárová ako hosťujúci 

členovia. 

 

Plán činnosti metodického združenia 

Na začiatku školského roka pedagogickí zamestnanci vypracovali a súčasne aktualizovali 

tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov. Týmto zaviedli do edukačnej 

praxe reformu obsahu vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

vo 4. ročníku. 

V školskom roku 2018/2019 sa podľa inovovaného školského vzdelávacieho plánu 

vyučovalo  v prípravnom, 1., 2., 3. a vo 4. ročníku vo všetkých základných školách  tj. v 

Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, telesným postihnutím, žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou .  

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 vyučovacích hodinách učitelia pri žiakoch so sluchovým postihnutím využívali totálnu 

komunikáciu. 

Na každej vyučovacej hodine pedagógovia využívali dostupné učebné pomôcky, 

využívala sa počítačová  učebňa  pri práci s výukovými programami a IT. 

Učitelia  zavádzali  inovatívne vyučovacie metódy a zároveň účinnejšie 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.  

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. 
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.   

V rámci tematického plánu boli zorganizované  účelové cvičenia v prírode, ktorých 

súčasťou bol aj nácvik evakuácie budovy školy. U žiakov sme preverovali získané vedomosti, 

zručnosti a návyky z oblasti Zdravotnej prípravy, Civilnej ochrany, Pohybu a pobytu v prírode. 

http://www.alf.sk/


V prvom polroku sa uskutočnilo prvé účelové cvičenie 19.9.2018 a v druhom polroku druhé 

účelové cvičenie 6.6.2019. 

Vo vyučovacom procese cudzieho jazyka v základných školách SŠJVI žiaci používali 

moderné učebnice a doplnkové výučbové prostriedky k nim, bol aplikovaný činnostne zameraný 

prístup k vyučovaniu a učeniu sa anglického jazyka.  Zvýšená pozornosť bola venovaná 

inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka. Vo všetkých 

ročníkoch bola uplatňovaná metóda celkovej fyzickej odpovede, ktorá je vhodná pre mladších 

žiakov. 

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

Bibliou, karneval, projektové vyučovanie, výtvarné súťaže, exkurzie, návštevy filmových 

a divadelných predstavení.  

Žiaci ZŠ so sluchovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou sa pod 

vedením svojich pedagógov pripravovali na súťaž „Štúrovček“ - prednes poézie a prózy, ktoré sa 

realizovali najskôr v triednych kolách. Školské kolo sa realizovalo v neskoršom termíne dňa 20. 

júna 2019 z dôvodu veľkej chorobnosti žiakov aj učiteľov. V tomto školskom roku sa Štúrovček 

realizoval ako prehliadka.   

 15. mája sa žiaci všetkých zložiek SŠJVI zúčastnili školského výletu. Navštívili 

interiérové ihrisko Alex park v Spišskej Novej Vsi.   

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

ktoré boli súčasťou aktivít žiakov počas celého školského roka.  

Záver školského roka bol ukončený  slávnostným vyhodnotením žiackych úspechov v šk. r. 

2018/2019. 

Žiaci zo ZŠ ŽTP si v mesiaci september pripravili Deň jablka, v mesiaci október sa 

zúčastnili Šarkaniády  a realizovali projektové vyučovanie Čarovná jeseň.  

Žiaci ZŠ ŽTP, ZŠ ŽSP, ZŠ ŽNKS  v mesiaci máj navštívili hasičský útvar pri príležitosti 

Dňa hasičov. 

 

Splnené úlohy    
Na riadnych zasadaniach metodického združenia  boli splnené všetky úlohy vyplývajúce 

z Plánu práce metodického združenia na školský rok 2018 /2019. Zároveň sa konali tri 

mimoriadne zasadnutia MZ v termínoch 19.12.2018, 4.4.2019 a 23.5.2019. 

 

Kontrola a hodnotenie 

Vedúci MZ bol zodpovedný za prevzatie triednej dokumentácie. Členovia MZ si 

preštudovali Pedagogicko - organizačné pokyny pre školský rok 2018/2019. 

 Učitelia viedli triednu dokumentáciu elektronicky, na klasifikáciu a hodnotenie používali 

okrem elektronickej triednej knihy aj klasifikačný záznam. Vypracovali tematické výchovno-

vzdelávacie plány k predmetom v elektronickej triednej knihe. 

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, ktoré využívali pri práci 

so svojimi žiakmi. Na každej vyučovacej hodine sa venovala zvýšená pozornosť hodnoteniu 

a klasifikácii vedomosti, zručnosti a návykov žiakov,  

 

Odborný rast členov MZ 

Pedagógovia zapisovali učivo do elektronických triednych kníh. Na zasadnutiach MZ sa 

pozornosť vynakladala 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. 



Svojpomocne sa vyrábali učebné pomôcky, pracovali s novými webovými stránkami určenými 

pre potreby pedagóga. 

 

 

 

V Levoči 28. júna 2019                                                 Mgr. Mária Kedžuchová 

                                                                                              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 s autizmom Jána Vojtaššáka internátnej  

v školskom roku 2018/2019 

 

    PK učiteľov základnej školy v priebehu školského roka 2018/2019 vychádzala 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. Martina Cihová, Mgr. Viera Dudičová, Mgr. Jana 

Antalová ako stáli členovia MZ.   

Hosťujúcimi členmi boli PaedDr. Nadežda Suranovská, Mg. Marián Kovalčík, PaedDr. Miloš 

Jozefčák, PhD. a Mgr. Katarína Neupauerová.  

 

Plán činnosti predmetovej komisie 
 

    Na začiatku školského roka pedagogickí zamestnanci vypracovali a súčasne aktualizovali 

tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov. Týmto zaviedli do edukačnej 

praxe reformu obsahu vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 8. 

ročníku. 

Žiaci sa v priebehu školského roka vzdelávali podľa Školských vzdelávacích programov pre 

žiakov so sluchovým postihnutím,  žiakov s telesným postihnutím, žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou a žiakov s autizmom. Do vyučovacieho procesu boli  zavedené 

inovatívne vzdelávacie metódy a postupy, ako napríklad projektové vyučovanie, zážitkové 

učenie a vyučovanie pomocou metódy webquest. 

Pozornosť predmetovej komisie sa upriamovala i na zapracovanie výchov do edukačných 

plánov. Vo výchovno-vzdelávacích plánoch figurovala Environmentálna výchova, Mediálna 

výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Regionálna výchova a Tradičná ľudová kultúra.  

  

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

sociálno-patologickými javmi. Triedni učitelia 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.  

 

V rámci tematického plánu učiva Ochrana života a zdravia sa uskutočnili dve účelové 

cvičenia, ktorých súčasťou bol aj nácvik evakuácie budovy školy. U žiakov sme preverovali 

získané vedomosti, zručnosti a návyky z oblasti Zdravotnej prípravy, Civilnej ochrany, Pohybu 

a pobytu v prírode. V prvom polroku sa uskutočnilo prvé účelové cvičenie 19.9.2018 a v druhom 

polroku druhé účelové cvičenie 6.6.2019. 

 Žiaci absolvovali Základný lyžiarsky kurz zjazdového lyžovania, ktorý bol zrealizovaný 

s finančnou podporou MŠVVaŠ SR v termíne 25.2 - 1.3.2019 v lyžiarskom stredisku Dedinky, 

kde sa základom zjazdového lyžovania, pobytu a pohybu v prírode učilo sedem žiakov. Boli to 

žiaci: Jerguš Kočko, Richard Pollák, Karol Gažík, Oliver Čonka, Barbora Kováčová, Jozefína 

Gažíková, Barbora Kočková. 

Vybraní žiaci sa zúčastnili 13. ročníka CZŠH SPŽ v Kremnici v termíne od 11.2. do 

14.2.2019. Našu školu reprezentovali žiaci:  Kováč Miroslav, Mirga Dušan, Kováčová Barbora, 

Vidová Mária. 

Celoročnú snahu v pohybovej oblasti žiaci zúročili na Celoštátnych športových hrách 

sluchovo postihnutých žiakov v Bratislave, ktoré sa konali od 12.6 do 16.6.2019.  Na 55. ročníku  

CŠH SPŽ našu školu reprezentovali títo žiaci: Čonka Oliver, Kočko Adam, Kočko František, 

Kováč Miroslav, Mirga Dušan, Polhoš Rudolf, Kováčová Barbora, Vidová Mária, Polhošová 

Erika, Polhošová Veronika, Trautmanová Denisa. 

Telesný a pohybový rozvoj, zdravý životný štýl a trvalý pozitívny vzťah žiakov k pohybovej 

aktivite sa u žiakov rozvíjal okrem bežnej Telesnej a športovej výchovy aj prostredníctvom 

netradičných pohybových aktivít.  V mesiaci jún sa konal Športový deň, počas ktorého si žiaci 

preverili svoju telesnú zdatnosť a zasúťažili si v zaujímavých disciplínach. 

 

    Žiaci sa  iniciatívne zapájali do všetkých aktivít organizovaných školou. Medzi nich patrili: 

Mikuláš, Deň s Bibliou,  karneval, projektové vyučovania, výtvarné súťaže, sväté omše, 

exkurzie, návštevy filmového predstavenia a divadelné predstavenia.  

 

   Pri vyučovaní cudzieho jazyka v základných školách SŠJVI žiaci používali moderné učebnice 

a doplnkové výučbové prostriedky k nim, bol aplikovaný činnostne zameraný prístup k 

vyučovaniu a učeniu sa anglického jazyka.  Zvýšená pozornosť bola venovaná inovatívnym 

metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka. Vo všetkých ročníkoch 

bola uplatňovaná metóda CLIL, v piatom ročníku metóda celkovej fyzickej odpovede, ktorá je 

vhodná pre mladších žiakov. 

 

    Žiaci ZŠ so sluchovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou a autizmom sa 

pod vedením svojich pedagógov pripravovali na prednes poézie a prózy, ktorý po realizácii 

triednych kôl vyvrcholil školským kolom „Štúrovček“ dňa 20. júna 2019. V tom školskom roku 

sa školské kolo realizovalo v neskoršom termíne z dôvodu veľkej chorobnosti žiakov aj učiteľov. 

Štúrovček sa nerealizoval ako súťaž, ale ako prehliadka. Z rovnakého dôvodu sa neuskutočnila 

plánovaná exkurzia do literárneho múzea Matice slovenskej a na Národný cintorín v Martine.  

 

    V tomto školskom roku sa žiaci 5. ročníkov zúčastnili Testovania 5-2018 a žiaci 9. ročníkov 

Testovania 9-2019. Testovania 5-2018, ktoré sa konalo dňa 21. novembra 2018,  sa zúčastnili 

dvaja žiaci: Žofia Pušková a Jerguš Kočko a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra 

a matematika.  

Testovania 9-2019 z predmetov  slovenský jazyk a literatúra a matematika, ktoré sa konalo dňa 3. 

apríla 2019, sa zúčastnili traja žiaci, Sarah Kroščenová, Erika Polohošová a Denisa Trautmanová. 



 

    Žiaci zo ZŠ ŽA si v mesiaci október  pripravili Deň jesene, zapojili sa do Šarkaniády a  

oddýchli si počas hydroterapie na Čingove. V predvianočnom období bolo zorganizované 

benefičné podujatie pre žiakov s autizmom Autvent 2018.  

   V priebehu školského roka títo žiaci navštívili divadelné predstavenie v spolupráci so SPgŠ, 

absolvovali hry na snehu v obci Závada, navštívili Levočskú dolinu a interiérové ihrisko Funn 

Ville v Hozelci. Pri príležitosti Marec – mesiac knihy,  žiaci ZŠ ŽA navštívili Mestskú knižnicu. 

     V jarných mesiacoch títo žiaci absolvovali krátku turistiku v prírode na Dreveník a do 

Vysokých Tatier. Aktivity boli finančne podporované z OZ SPOSA- L 

 

   Žiaci všetkých zložiek SŠJVI absolvovali školský výlet do interiérového ihriska Alex park 

v Spišskej Novej Vsi. Časť žiakov ZŠ NKS a ZŠ SP absolvovala dvojdňový výlet do Poľska 

a Českej republiky.  

 

  Počas školského roka žiaci navštevovali rôzne exkurzie, výstavy, workshopy a iné podujatia 

organizovaným mestom či múzeom. Zapojili sa do rôznych  súťaží v rámci Slovenska aj na 

medzinárodnej úrovni, v ktorých sa im podarilo uspieť.  

  V júni žiaci ZŠ NKS a ZŠ SP prežili zábavné dopoludnie s názvom Happy day, počas ktorého 

súťažili na školskom dvore a posilnili sa v pizzérii. 

   Posledný deň školského roka bol venovaný rozlúčke končiacich žiakov v aule školy. 

 

Splnené úlohy 

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

predmetovej komisie na školský rok 2018/2019. Zároveň sa konali tri mimoriadne zasadnutia PK 

v termínoch 19.12.2018, 4.4.2019 a 23.5.2019. 

 

Kontrola a hodnotenie 

    Vedúci PK bol zodpovedný za prevzatie triednej dokumentácie. Členovia PK si preštudovali 

Pedagogicko - organizačné pokyny pre školský rok 2018/2019. 

    Učitelia viedli triednu dokumentáciu elektronicky, na klasifikáciu a hodnotenie používali 

okrem elektronickej triednej knihy aj klasifikačný záznam. Vypracovali tematické výchovno-

vzdelávacie plány k predmetom v elektronickej triednej knihe. 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti 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 zvýšená  pozornosť venovala hodnoteniu 

a klasifikácii. 

 

Odborný rast členov PK 

Na zasadnutiach PK sa pozornosť vynakladala 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. 

 

 

V Levoči 28. júna 2019                                                       Michaela Zombeková, vedúca  PK 

 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa o činnosti Metodického združenia(ďalej iba MZ) 

učiteľov Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka internátnej  

(ďalej iba ŠMŠJVI)  

a Metodického združenia  (ďalej iba MZ) 

učiteľov Špeciálnej základnej školy Jána Vojtaššáka internátnej  

(ďalej iba ŠZŠJVI) v školskom roku 2018/2019 

 

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

z pedagogicko –organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 a z aktuálnych podmienok 

školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2018/2019 sa uskutočnili štyri riadne zasadania metodického 

združenia, ktoré pracovali v tomto zložení : Mgr. Eva Kašperová, Mgr. Viera Zoričáková, Mgr. 

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

Kuľová, Mgr. Larisa Jozefčáková,  Bc. Petronela Vašková,  Mgr. Eva Vandrová,                                   

Mgr. Terézia Galajdová, Bc. Miloš Jozefčák. 

                                

Plán činnosti metodického združenia ŠMŠ JVI, ŠZŠ JVI 

 v školskom roku 2018/2019 sa deti ŠMŠ vzdelávali podľa Štátneho vzdelávacieho programu 

pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0 a školského vzdelávacieho programu v 5 triedach 

 žiaci špeciálnej základnej školy sa v školskom roku 2018/2019 vzdelávali podľa inovovaných 

školských vzdelávacích programov v jednej triede, 

 pedagogický zamestnanci v školskom roku 2018/2019 priebežne sledovali informácie 

o výchove a vzdelávaní, ŠVP, pedagogickej dokumentácii, ďalšej dokumentácii, dokumentoch 

a aktualizovaných dokumentoch 

 žiaci a deti  SŠJVI sa zúčastnili dvakrát cvičenia v prírode : ,, Ochrana človeka a prírody“ 

pričom si upevňovali fyzické a duševné zdravie, telesný a pohybový rozvoj, zdravý životný 

štýl 

 zúčastňovali sme sa na filmových a divadelných predstaveniach 

 pedagógovia sa individuálne venovali štúdiu odbornej literatúry v problematike vzdelávania 

a starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 zúčastňovali sme sa na exkurziách a výstavách vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho 

plánu, následne tematického výchovno-vzdelávacieho plánu 

 venovali sme zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, zvyšovaniu úrovne vyučovania 

slovenského jazyka a materinského jazyka,  

 kládli sme dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami,  

 zavádzali sme inovatívne vyučovacie metódy a zároveň účinnejšie spôsoby pri získavaní 

vedomostí a zručností 

 spolupracovali s logopédmi a podporovali rozvíjanie komunikačných schopností žiakov 

 rozvíjali sme predčitateľskú gramotnosť detí a žiakov uplatňovaním špecifických metód; 

aktívne počúvanie s porozumením, vytvárali komunikačné a literárne podnetné prostredie 

 pri vzdelávaní sme využívali prvky integrovaného vyučovania 

 využívali sme dostupné učebné pomôcky, počítačové učebne a edukačné programy 



 učitelia získavali a využívali  informácie a materiály z virtuálnej knižnici, ktoré sú určené pre 

potreby učiteľa  

 pri výchove a vzdelávaní sa venovala zvýšená pozornosť hodnoteniu vedomostí, zručností 

a návykov detí a žiakov 

 členovia MZ ochraňovali deti a žiakov pred záškoláctvom, problémovým agresívnym 

správaním, šikanovaním, pred akýmkoľvek zneužívaním, fyzickým i psychickým týraním 

v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa 

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

vydanie triednej dokumentácie triednym učiteľom 

 vedúci MZ pravidelne raz štvrťročne kontroloval triedne knihy tried ŠMŠ: 1. MS, 2. MS,  3. 

MS, 4.MS, 5.MS 

 do tematických výchovno-vzdelávacích plánov, IVP a IVVP boli zapracované 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 sme  prehlbovali poznatky a právne 

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

Všeobecnej deklarácie o ľudských právach dieťaťa“  

 na zasadnutiach  MZ sa venovala pozornosť odborným a metodickým témam na rozvíjanie 

a prehlbovanie profesijného a odborného rastu členov MZ  

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

a ŠZŠ priebežná prax 

 rozvíjali sme  environmentálnu výchovu a vzdelávanie žiakov a detí zameranú najmä na 

vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, zhodnocovania 

(recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, na vytváranie správnych 

postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a 

poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody 

a krajiny 

 v rámci bezpečnosti a prevencie sme priebežne monitorovali správanie sa detí a žiakov, v 

prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu sme zabezpečili ich 

ochranu a bezodkladne riešili vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými 

zástupcami dieťaťa a žiaka 

 prostredníctvom tvorivých dielní sme rozvíjali pracovné zručnosti, tvorivosť detí a žiakov 

 pomáhali sme deťom z rómskych rodín zlepšiť ich adaptáciu na školu a predškolskú prípravu, 

získať základné sociálne a spoločenské návyky  

 zapojili sme sa do všetkých aktivít organizovaných školou : Mikuláš, Biblický deň, Vianočná 

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

 počas školského roka pedagógovia študovali odbornú literatúru, zhotovovali učebné pomôcky, 

sledovali a vyhodnocovali školskú dochádzku detí a vykonávali príslušné opatrenia – návšteva 

rodín 

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

odborníkmi 

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


 vykonávali sme estetickú úpravu tried a priestorov, viedli deti k zachovávaniu poriadku 

v triede a mimo nej 

 potláčali sme prejavy agresivity, netolerancie, viedli deti k ohľaduplnosti, spolupatričnosti 

a tolerancie 

 neustále sme rozvíjali u detí grafomotorické, komunikačné zručnosti a osobnostné 

kompetencie 

 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  

 v rámci edukačného procesu  sme sa zamerali hlavne na sociálny rozvoj a elimináciu 

nevhodného správania sa detí, prostredníctvom špeciálnopedagogických prístupov, 

využívaním obrazových materiálov, senzorických pomôcok, relaxačných cvičení a cielených 

relaxácií v multisenzorickej miestnosti 

 v rámci cielenej edukačno-rehabilitačnej starostlivosti boli našim deťom poskytované  

tréningy: canisterapia, podnetová terapia, masáže a muzikoterapia zamerané na tréning 

pozornosti, sústredenia, sebaovládania, zmiernenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie 

výkonu pamäte i intelektu.   

 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 

 pri výchovno-vzdelávacom procese sme kládli dôraz na individuálny prístup v rámci 

konkrétnych potrieb detí s autizmom 

 

V ŠMŠJVI bolo v školskom roku 2018/2019 zapísaných 47 detí vo veku od 2,5 do 7 rokov, ktoré 

pracovali v 5 triedach. Počas školského roka 1 dieťa prerušilo dochádzku do ŠMŠJVI,  z dôvodu 

pobytu v zahraničí. 

V 1. MS sa vzdelávalo 11 detí s NKS, ktoré bez väčších problémov zvládli adaptáciu v 

predškolskom zariadení. 

V triede 2.MS v  tomto školskom roku 7 detí ukončilo predprimárne vzdelávanie, 1 dieťa má 

odloženú povinnú školskú dochádzku, 2 detí pokračujú vo vzdelávaní v ŠMŠ a 1 dieťa má 

prerušenú školskú dochádzku. 

V 3. MS triede sa vzdelávalo 7 deti s  autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami.  Traja predškoláci absolvovali testy školskej zrelosti, dvaja z nich postupujú do ZŠ 

pre deti s autizmom a jedno dieťa má na žiadosť rodiča odklad povinnej školskej dochádzky. 

V triede 4. MS bolo v školskom roku  6 detí, u ktorých sa rozvíjali schopnosti v rámci svojich 

možností, ktoré vyplývajú z ich zdravotného znevýhodnenia - detí s autizmom, alebo ďalšími 

pervazívnymi poruchami. 

V 5.MS bol 13 detí. 4 deti ukončilo predprimárne vzdelanie, 1 dieťa ma odloženú povinnú 

školskú dochádzku. V tejto triede boli deti so sluchovým postihnutím, narušenou komunikačnou 

schopnosťou a ADHD.   

 



Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania v ŠMŠ JVI bola príprava detí na vstup do školy. 

V školskom roku 2018/2019  17 detí získalo osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania.  

Učiteľky ŠZŠ a ŠMŠ plánovali, prezentovali a ponúkali deťom a žiakom kvalitu, cieľavedomosť 

výchovného pôsobenia a posilnenie zážitku prostredníctvom rôznych aktivít, činností, aj napriek 

sťaženej organizácii práce. 

Splnené úlohy 

Na riadnych zasadnutiach metodického združenia, ktoré boli  štyri, boli splnené všetky úlohy 

vyplývajúce z Plánu práce metodického združenia na školský rok 2018/2019. 

 

Kontrola a hodnotenie 

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

individuálne  schopnosti detí a 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 MZ  si opätovne preštudovali metodické pokyny na hodnotenie žiakov 

 vedúci MZ pravidelne raz štvrťročne kontroloval  v ŠMŠ  kompletnosť zápisov v triednych 

knihách, triedni učitelia robili kontrolu triednych kníh každý týždeň 

 vedúci MZ vykonával podľa potreby kontrolu a zápis údajov do ASC agendy u žiakov ŠZŠ 

a deti ŠMŠ 

 

Odborný rast členov MZ  

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

 boli vypracované alebo doplnené tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých 

predmetov v elektronickej podobe 

 členovia MZ  pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste individuálnym štúdiom 

literatúry a ďalším vzdelávaním 

 niektorí pedagógovia ŠMŠ sa zúčastnili predatestačného vzdelávania 

 svojpomocne učitelia vyrábali učebné pomôcky 

 kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov 

 

 

 

V Levoči 28. júna 2019                                                               Mgr. Eva Kašperová, 

                                                                                                 vedúca MZ ŠZŠ JVI, ŠMŠ JVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa o činnosti predmetovej komisie 

všeobecnovzdelávacích predmetov učiteľov  

Špeciálnej základnej školy Jána Vojtaššáka internátnej 

v školskom roku 2018/2019 
 

 

V priebehu školského roka   pracovali pedagógovia  podľa  úloh vyplývajúcich 

zo školského plánu práce a pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 

a podľa aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

            V priebehu školského sa uskutočnili štyri riadne zasadania metodického združenia, ktoré 

pracovali v tomto zložení : Mgr. Eva Buštová, Mgr. Kamila Valentová, Mgr. Magdaléna 

Petrisková, Mgr. Marcel Hollo, PaedDr.Ing. Alena Jandušíková. Ako hosťujúci členovia – 

PaedDr. Monika Husková,  Mgr. Tomáš Koterba 

 

Na každej vyučovacej hodine pedagógovia využívali dostupné učebné pomôcky , 

využívali sa počítačové  učebne  pri práci s výukovými programami a IT. Na vyučovacích 

hodinách učitelia využívali totálnu komunikáciu. 

Učitelia  zavádzali  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. Na každej vyučovacej hodine sa venovala zvýšená pozornosť hodnoteniu a klasifikácii  

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

Učitelia podporovali rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov a 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 PK bol zodpovedný za prevzatie triednej dokumentácie a zároveň bol zodpovedný za 

vydanie triednej dokumentácie triednym učiteľom, kontrolu triednych kníh. 

Pedagógovia počas celého školského roka spolupracovali s vychovávateľmi. 

Pedagógovia do časovo tematických plánov zapracovali tieto výchovy : Dopravná výchova – 

výchova k bezpečnosti k cestnej premávke, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, 

Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna 

výchova a tradičná ľudová kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

Na zasadnutiach PK sa venovala pozornosť odborno – metodickým témam na rozvíjanie 

a prehlbovanie profesijného a odborného rastu členov PK. 

Školská knižnica sa využívala na uskutočnenie vyučovania literárnej výchovy. 

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. 

Účasť žiakov na svätých omšiach počas cirkevne prikázaných sviatkov. 

Divadelné predstavenia v aule školy. 

Žiaci sa zúčastnili koncoročného školského výletu – ZOO Spišská Nová Ves 

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  

http://www.alf.sk/


 a pohybový rozvoj žiakov a ich zdravý životný štýl. 

 

Splnené úlohy:   
 

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

z Plánu činnosti PK na školský rok 2018/2019, 

- počas roka boli splnené všetky termínované úlohy z Plánu činnosti PK učiteľov ŠZŠ, 

- tematicky v jednotlivých ročných obdobiach a v súlade s výchovno-vzdelávacími 

cieľmi Šk. vzdelávacieho programu sa uskutočnili: 

 

JESEŇ 

 vychádzka do prírody zameraná na pozorovanie zmien prírody v jeseni,  

 zber prírodnín, zhotovenie výrobkov a výstavka v triede pod názvom „Jeseň pani bohatá“, 

 projektové vyučovania: „Deň jablka“ – pečenie jablkového koláča, „Zdravá výživa“ – 

príprava zeleninových a ovocných šalátov. 

Október 

 návšteva detského ihriska,  

 „ Šarkaniáda “ - zhotovenie  a púšťanie šarkana. 

November  

 dodržiavanie zvykov a tradícií v jesennom období - návšteva cintorína – Pamiatka 

zosnulých. 

ZIMA 

 vychádzka do prírody zameraná na pozorovanie zmien prírody v zime,  

 zhotovenie výrobkov na výstavu z príležitosti Vianočných sviatkov, 

 oslava konca zimy - príprava karnevalových masiek,  

 dodržiavanie ľudových zvykov a tradícií v zimnom období. 

Január  

 „ Zimné radovánky “ - staviame si snehuliaka, hod snehových gúľ na cieľ, sezónne 

pohybové aktivity na snehu - sánkovačka. 

JAR 

 vychádzka do prírody zameraná na pozorovanie zmien prírody na jar, 

 v rámci mesiaca knihy návšteva školskej knižnice, 

 zhotovenie výrobkov na výstavu z príležitosti Veľkonočných sviatkov, 

 dodržiavanie zvykov a tradícií v jarnom období. 

Marec 

 návšteva knižnice Mateja Hrebendu - tlačiarne.   

Máj  

 návšteva Hasičského útvaru.  

Jún  

 „ Bezpečne na cestách “ - poznávanie dopravných značiek, riešenie dopravných situácií - 

návšteva Detského dopravného ihriska MŠ Železničný riadok. 

 „ Deň plný radosti “ - Medzinárodný deň detí  – návšteva cukrárne,  

 „ Dobrodružstvo na výlete “- v prírode. 

 

Hodnotenie telovýchovného procesu SŠJVI Levoča školský rok  2018/2019: 

 

- Školská telesná a športový výchova, telesná výchova sa realizovala vo všetkých zložkách 

školy na I. a II. stupni s dotáciou dvoch hodín týždenne. Obsah učiva vychádzal z TVVP, 



ktorý spĺňal potreby  našich žiakov a bol v súlade so školským a štátnym vzdelávacím 

programom. 

- Miesto realizácie TSV a TEV bolo rôzne, vychádzalo z možností školy a kooperácie 

s ostatnými školami v okolí. Prenajaté priestory veľkej telocvične pri gymnáziu J. F. 

Rimavského nám slúžili k výučbe v rozsahu 10. hodín týždenne. Športová hala pri SOUP 

Majstra Pavla nám slúžila k popoludňajšiemu vyučovaniu každú stredu v rozsahu dvoch 

hodín. 

- V prvom polroku sa uskutočnilo prvé účelové cvičenie 19.9.2018 a v druhom polroku 

druhé účelové cvičenie 6.6.2019. 

- Zúčastnili sme sa 13. ročníka CZŠH SPŽ v Kremnici v termíne 11. – 14.2.2019. Našu 

školu reprezentovali žiaci:  Kováč Miroslav, Mirga Dušan, Kováčová Barbora, Vidová 

Mária. 

- Absolvovali sme Základný lyžiarsky kurz v termíne 25.2- 1.3.2019 v lyžiarskom 

stredisku DEDINKY, kde sa základom zjazdového lyžovania, pobytu a pohybu v prírode 

učilo 7. žiakov.       (Jerguš Kočko, Richard Pollák, Karol Gažík, Oliver Čonka, Barbora 

Kováčová, Jozefína Gažíková, Barbora Kočková) 

- Celoročnú snahu v pohybovej oblasti sme chceli zúročiť na Celoštátnych športových 

hrách sluchovo postihnutých žiakov v Bratislave ( 12.6 – 16.6.2019).  Na 55. ročníku  

CŠH SPŽ našu školu reprezentovali títo žiaci:  

- Čonka Oliver, Kočko Adam, Kočko František, Kováč Miroslav, Mirga Dušan, Polhoš 

Rudolf, Kováčová Barbora, Vidová Mária, Polhošová Erika, Polhošová Veronika, 

Trautmanová Denisa. 

- V atletických disciplínach sme sa umiestnili takto: 

- Beh na 60.m CH: Mirga Dušan 4.miesto, Kočko František 9.miesto 

- Beh na 60.m D: Kováčová Barbora 6. Miesto, Truatmanová Denisa 7. miesto 

- Beh na 1000.m  CH: Čonka Oliver 6.miesto, Kočko Adam 9. miesto 

- Beh na 600.m D: Polhošová Erika 9. Miesto 

- Skok do diaľky CH: Mirga Dušan 5.miesto,  Kočko František 8. miesto  

- Skok do diaľky D: Vidová Mária, 5.miesto, Denisa Trautmanová 6. miesto 

- Vrh guľou CH: Mirga Dušan 7. Miesto, Polhoš Rudolf 9. miesto 

- Vrh guľou D: Mária Vidová 5.miesto: Polhošová Erika 6.miesto 

- Štafeta 4x60.m CH: Kováč Miroslav, Polhoš Rudolf, Mirga Dušan, Kočko František 

2.miesto 

- Štafeta 4x60.m D: Trautmanová Denisa, Kováčová Barbora, Vidová Mária, Polhošová 

Veronika 3.miesto 

- V stolnom tenise dievčat nám celkovo patrilo 3.miesto, v basketbale dievčat sme obsadili 

2.miesto a futsale chlapcov sme skončili na  3. mieste čo v súčte bodov za všetky 

disciplíny a športy nám vynieslo len tesné štvrté mimo pódiové umiestnenie. Vzhľadom 

na odliv sluchovo postihnutých žiakov je to reálny obraz pohybovej aktivity. 

- Celoročný telovýchovný proces hodnotím pozitívne, v prípade stálych materiálno – 

technických podmienok a cieľovo zameranej výučbe skupiny žiakov s doplnením 

o nových žiakov vidím ešte možné zlepšenie. (Mgr. T. Koterba) 

 

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, ktoré využívali pri práci so 

svojimi žiakmi, 



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

vedomosti, zručnosti a návykov žiakov, 

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

knihách, triedni učitelia robili kontrolu triednych kníh každý týždeň. 

 

Odborný rast členov PK: 

 

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

programy. Vypracovali tematické výchovno-vzdelávacie plány k predmetom 

a odovzdali v elektronickej podobe, 

- členovia PK pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste individuálnym 

štúdiom literatúry a ďalším vzdelávaním a rozširovaním si svojich odborných 

vedomosti, 

- účasť pedagógov na odborných seminároch – Nenásilná komunikácia I, II 

- svojpomocne sa vyrábali učebné pomôcky, 

- pracovali s novými webovými stránkami určenými pre potreby pedagógov. 

 

 

 

V Levoči 03.07.2019                                                      Mgr. Vladimíra Tatarková 

                                                                                                   vedúca PK ŠZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa zo slovenského jazyka a literatúry za školský rok 

2018/2019 

      
        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. Niektorí učitelia so svojimi žiakmi sa stali členmi 

mestskej knižnice, mesačne ju navštevovali a vypožičiavali si knihy, čím pestovali u žiakov 

pozitívny vzťah ku knihám a možnosť rozširovať si svoje poznatky prostredníctvom náučnej 

literatúry a tiež estetické vnímanie literatúry prostredníctvom beletrie. 

      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 20. júna 2019. V tom školskom roku 

sa školské kolo realizovalo v neskoršom termíne ako po minulé roky z dôvodu veľkej 

chorobnosti žiakov, ako aj učiteľov. Preto sa Štúrovček realizoval nie ako súťaž, ale ako 

prehliadka. Žiaci sa  spolu so svojimi učiteľmi  zodpovedne pripravovali, o čom svedčili aj ich 

pekné prednesy. 

          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 5-2018 a žiaci 9. ročníkov 

Testovania 9-2019. 

 

V Levoči 29. júna 2019                                                       Vypracovala: Mgr. Viera Dudičová 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa o kontrole individuálnych výchovno-vzdelávacích 

programov a individuálnych vzdelávacích plánov 

 
 

V školskom roku 2018/2019 bolo v Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej 59 žiakov 

s individuálnym výchovno-vzdelávacím programom (ďalej len IVVP). Šiesti z nich mali 

vypracované IVVP v priebehu školského roka. V ZŠŽAJVI mali vypracované IVVP 16 žiaci, v 

ZŠŽSPJVI 5 žiaci, v ZŠŽNKSJVI 5 žiaci, v ZŠŽTPJVI 7 žiaci, v ŠZŠJVI 22 žiakov, v PŠJVI 4 

žiaci. Na vypracovaní IVVP sa podieľalo 15 učiteľov. Za obsah  IVVP je zodpovedný triedny 

učiteľ, ktorý IVVP vypracoval. 

Individuálne vzdelávacie plány (ďalej len IVP) boli vypracované pre 32 žiakov (v jednom, 

viacerých alebo všetkých predmetoch). Traja z nich mali vypracované IVP v priebehu školského 

roka. V ZŠŽAJVI mali vypracované IVP 13 žiaci, v ZŠŽSPJVI 3 žiaci, v ZŠŽNKSJVI 1 žiak, v 

ZŠŽTPJVI 7 žiaci, v ŠZŠJVI 8 žiakov. Na vypracovaní IVP sa podieľalo 21 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 24.6.2019.  

 

29. júna 2019                                                         Vypracovala: PaedDr. Ing. A. Jandušíková 

 

 

 

Hodnotiaca správa z prípravy na ZUČ  

a účasti na Festivale ZUČ SP v Bratislave 
 

Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom, Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so 

sluchovým postihnutím internátna na Drotárskej ceste 48 v Bratislave a divadlo Aréna Bratislava 

organizovali 26. ročník benefičného koncertu Počuť srdcom s finančným príspevkom 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

V programe účinkovali : 

Celeste Rizvana Buckingham –speváčka, Matěj Vávra- hudobný doprovod Jumpplus World 

a Bratislava jumpers -majsterky sveta v rope skipping, skákanie cez švihadlo deti a mládež, 

Kristína Slováková -tanečnica, fakírka a žonglérka, Mondance -tanečnice z finále Česko-

Slovensko má talent, Vertigo – akrobati, Normani -historický šerm, Stano Mečiar-žonglér. 

Súčasťou podujatia bol aj 26. ročník festivalu záujmovo umeleckej činnosti sluchovo 

postihnutých detí a mládeže v divadle Aréna. 

Výtvarné a fotografické práce detí našej školy, boli ohodnotené odbornou porotou takto – 1. 

miesto František Kočko (fotografia Sklenený kaleidoskop), 2.miesto František Kočko (fotografia 

Jarné prebúdzanie) vo fotografickej súťaži starších žiakov.  

Ruský a olašský cigánsky tanec v kategórii ľudový tanec starších žiakov získal 1. miesto.  

Reprezentovali nás títo tanečníci – Adam Kočko, František Kočko, Barbora Kováčová, Miroslav 

Kováč, Dušan Mirga, Veronika Polhošová, Denisa Trautmanová a Mária Vidová.  

Mgr. Veronika Kaľavská  bola autorkou choreografie a vybrala k tancu i hudbu. Pomáhala pri 

nácviku tanečných prvkov. Deti sprevádzali a pobyt v Bratislave zabezpečili Marcela Kuľová a 

Peter Hlavatý. 

                                                           

 

V Levoči 29.06.2019               vychovávateľ: Mgr. Peter Hlavatý                                                           



Hodnotiaca správa plánu práce koordinátora primárnej prevencie závislostí 

a iných sociálno-patologických javov v podmienkach školy a školského 

zariadenia za školský rok 2018/2019 

 
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, zapájali sa do úloh projektu Zelená 

škola, napr.: čistením okolia školy, zberom odpadu, zberom papiera, navštívili Čističku 

odpadových vôd či Lesnú škôlku v Ľubici.  Na formovanie dobrých medziľudských vzťahov 

a pomoci si navzájom, organizovali sa spoločné akcie, napr: turistika, turnaj vo vybíjanej, 

Vianočná besiedka, Vianočné trhy, maľovanie veľkonočných kraslíc, Katarínska zábava, 

Karneval. Zúčastnili sa rôznych kultúrnych podujatí a tvorivých dielni. Svojimi príspevkami 

prispeli do školského časopisu Sedmokráska. 

          V popoludňajších hodinách mali deti možnosť rôzneho vyžitia sa v záujmových 

útvaroch – Šikovníček, Klub dievčat. Deti prešli celoročnou športovou prípravou na Celoštátne 

športové hry pre žiakov so sluchovým postihnutím, kde veľmi úspešne reprezentovali školu, 

skončili na 3. mieste zo všetkých zúčastnených škôl.  Deti zo školského internátu sa zúčastnili 

prednášok o dospievaní, slušnom správaní a hygiene v pubertálnom veku vedené Ing. Z. Šutou 

z MP Education.  

         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. 

 

V Levoči 29.júna 2019  vypracovala: Mgr. Zuzana Matalíková  

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa práce výchovného poradcu v školskom roku 2018/2019    

 

Výchovná poradkyňa pracovala podľa plánu práce pre školský rok 2018/2019:  

- 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 2018/2019, 

- monitorovala žiakov s nedbalou školskou dochádzkou – triednymi učiteľmi odoslané 

Oznámenia na príslušné Úrady práce, soc. vecí a rodiny. 

- dopĺňala informácie a dokumentáciu v práci výchovného poradcu, 

- spolupracovala s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi i vychovávateľmi končiacich žiakov pri 

zisťovaní profesijnej orientácie, 

- so žiakmi sa zúčastnila na dni otvorených dverí v Spojenej škole internátnej, Š. Kluberta 1, 

- so žiakmi sme absolvovali stretnutie so žiakmi a zamestnancami Spojenej školy internátnej, 

Duklianska 2, Prešov, počas ktorého nás informovali o možnostiach štúdia na ich škole.  

- pravidelne aktualizovala údaje potrebné pre adekvátne zaradenie žiakov a o možnostiach 

ďalšieho štúdia ich priebežne informovala – osobne aj prostredníctvom informačnej nástenky, - 

individuálne aj skupinovo spracovala so žiakmi, ktorí v školskom  roku 2018/2019 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, 

- spracovala a odoslala prihlášky na SŠ, 

- vyhodnocovala výsledky na prijímacích pohovoroch - stav prijatých, neprijatých žiakov,  

- vypracovala zoznam žiakov končiacich školskú dochádzku v školskom roku 2019/2020,  

- zisťovala predbežný záujem  o SŠ  u žiakov 8. ročníka,  

- informovala žiakov  PŠJVI  o možnostiach uplatnenia na trhu práce. 

 

V šk. roku 2018/2019 ukončilo vzdelávanie v spojenej škole celkom 21 žiakov.  

Bez prijímacích pohovorov boli prijaté 1 žiačka zo ZŠŽSPJVI a 1 žiak zo ZŠŽTPJVI (žiaci bez 

MP) : 

- 1 žiačka SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, 

                 4-ročný učebný odbor cukrár kuchár, 

- 1 žiačka Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča,  

                 4-ročný učebný odbor čalúnnik, 

Prijímacích pohovorov sa zúčastnila 1 žiačka ZŠŽNKSJVI a bola prijatá na študijný odbor 

kozmetik - SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves. 

Bez prijímacích pohovorov boli prijatí 1 žiak zo ZŠŽAJVI a 5 žiakov zo ŠZŠJVI (žiaci s MP): 

- 1 žiak Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča, 

                     3 -ročný učebný odbor spracúvanie dreva-čalúnenie nábytku, 

- 3 žiaci Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, Levoča, 

-          1 žiačka Spojená škola internátna - OU, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča, 

                     3- ročný učebný odbor služby a domáce práce, 

-         1 žiačka Spojená škola, Fabiniho 3, Spišská Nová Ves, 

       3- ročný učebný odbor opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti. 

Na základnej školy ostávajú 3 žiaci. 

Povinnú školskú dochádzku ukončili i 6 žiaci vzdelávaní v zahraničí. 

Do pracovného pomeru zaradení 2 žiaci, 1 žiačka neschopná na zaradenie. 

 



Prehľad  o rozmiestnení žiakov na stredné školy 

Tab. č. 1:   
zložka  

SŠJVI v LE 
      počet 

končiacich 

  žiakov 

Stredné školy - počet uchádzačov/ počet prijatých 
SOŠ      OU OU  

/žiaci s MP/  

 

       Praktická 

      škola 
 pracovný 

pomer 

pomer/iné 

 
ZŠNKSJVI 4 1 1   2 
ZSŽTPJVI 3  1   2 
ZŠŽSPJVI 1     1 
ZŠŽAJVI 2   1  1 
ŠZŠJVI 11   2 3 6 

spolu 21 1 2 3 3 12 

 

      

Tab. č. 2:   

zložka školy č.  meno žiaka 

umiestnenie 

škola odbor 

ZŠŽSPJVI 1 Oravec Adrián ostáva na ZŠ –––––––––––– 

  2 Polhošová Erika 

Spojená škola internátna , Nám. Š. Kluberta 1, 

Levoča   čalúnnik 

 ZŠŽNKSJVI 1 Čonka Roman bol vzdelávaný v zahraničí –––––––––––– 

 2 Koky Marek bol vzdelávaný v zahraničí –––––––––––– 

 3 Kroščenová Sarah SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves kozmetik 

 4 Trautmanová Denisa 

SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska 

brána 349/2 Kežmarok cukrár kuchár 

   ZŠTPJVI 1 Matušková Dana ostáva na ZŠ –––––––––––– 

 2 Polláková Kristína neschopná na zaradenie –––––––––––– 

  ZŠAJVI 1 Trautman Patrik 

Spojená škola internátna - OU, Nám. Š. Kluberta 1, 

Levoča   

spracúvanie dreva-

čalúnenie nábytku 

 2 Chovanec Martin ostáva na ZŠ –––––––––––– 

  ŠZŠJVI 1 Horváth Dávid bol vzdelávaný v zahraničí  –––––––––––– 

 2 Kroščen Patrik bol vzdelávaný v zahraničí  –––––––––––– 

  3 Pechová Ľudmila bola vzdelávaná v zahraničí  –––––––––––– 

  4 Lacko Kevin bol vzdelávaný v zahraničí  –––––––––––– 

  5 Kalejová Júlia 

Spojená škola internátna - OU, Nám. Š. Kluberta 1, 

Levoča   služby a domáce práce 

  6 Čonková Simona Spojená škola, Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 

opatrovateľská starostlivosť 

v zariadeniach sociálnej 

starostlivosti 

  7 Gabčová Viktória PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

  8 Poláková Ivana PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

  9 Polhošová Veronika PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

 10 Tišer Patrik do pracovného pomeru –––––––––––– 

 11 Koky Martin do pracovného pomeru –––––––––––– 

 

V Levoči 01.07. 2019                                                         Vypracovala: Mgr. Jana Antalová  

 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa o činnosti školskej knižnice  

v školskom  roku 2018/2019 

 
V školskej knižnici ku koncu kalendárneho roka náš knižný fond obsahoval  2 057   

titulov v celkovej hodnote    4 537,20 eur. Do našej knižnice v priebehu  roka pribudli 2 nové 

tituly z  odbornej  literatúry v  hodnote 14, 96 eur. Počas celého školského roka mali žiaci aj 

dospelí príležitosť v stanovenom čase využívať knihy z našej školskej knižnice. 

Najčastejšie  našu knižnicu navštevovali učitelia, ktorí majú veľký záujem   o  odbornú 

literatúru, ktorú sa snažíme dopĺňať. Počas celého roka sme hľadali spôsob , ako vzbudiť 

u žiakov záujem o čítanie  kníh,  preto mnohé knihy z našej knižnice našli svoje nezastupiteľné 

miesto  v policiach našich tried , školských klubov a internátu, kde slúžili ako dobrá učebná 

pomôcka, alebo príležitosť dobre využiť voľný čas. 

V marci mesiaci knihy sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže, navrhni obálku svojej obľúbenej 

knihy, ktorú organizovala mestská knižnica. 

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

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

 

 

V Levoči  01. 7. 2019                                                                      Mgr. Larisa Jozefčáková                       

                                                                                                             vedúca školskej knižnice 

                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

Hodnotiaca správa výchovno-vzdelávacej činnosti v  Školskom internáte  

a v Školskom klube detí v  školskom roku 2018 / 2019 
 

Hodnotenie činnosti MZ ŠI a ŠKD  
 

V tomto roku MZ ŠI a ŠKD plnilo poslanie byť výchovným zariadením rodinného typu, 

ktoré nahrádza v týždennej starostlivosti rodinné prostredie a plní úlohu formovania mladého 

človeka v duchu kresťanských zásad. Vychovávatelia pri svojej činnosti zohľadňovali skladbu 

detí (vek, zdravotné znevýhodnenie, individuálne potreby) vo výchovných skupinách, ich 

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

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

vytvorené možnosti pre široký výber záujmových činností tak, aby každé dieťa sa mohlo rozvíjať 

v oblasti svojho záujmu. Do aktivít, realizovaných aj formou popoludňajších záujmových 

útvarov bolo zapojených viac ako 90% detí navštevujúcich školský internát.  

V tomto školskom roku, popri plnení školských povinností (príprava na nasledujúci 

vyučovací deň), prevládali činnosti zamerané na rozvoj osobností, s cieľom pripraviť deti na 

aktívny život. Vytvárali sme deťom vhodné podmienky na formovanie zdravého životného štýlu 

so zameraním na kvalitu pohybových aktivít. Formou besied sme deťom priblížili tému 

prevencie proti drogám, agresivite a šikanovaniu kvalitnou a pestrou ponukou záujmových 

a relaxačných činností. V zimnom období sme veľmi ocenili návštevy zimného štadióna v Levoči 

aj možnosť športovať v telocvični štátneho Gymnázia. Počas roka sme deťom približovali aj naše 



tradície – vianočné obdobie, veľkonočné obdobie a počas celého roka sme sa snažili deťom 

vytvoriť príjemnú atmosféru na školskom internáte. V tomto školskom roku sme pokračovali 

v projekte Erazmus+ s názvom WebQuest do ktorého boli zapojení aj naši žiaci druhého stupňa. 

Výchovno-vzdelávacie plány školského internátu a školského klubu detí boli vypracované 

pre všetky skupiny na školský rok 2018/2019. Každý vychovávateľ si upravil plán práce na 

podmienky svojej výchovnej skupiny s prihliadnutím na špecifické problémy a potreby detí. 

Vychovávatelia realizovali výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal 

odpočinok a relax so vzdelávaním, záujmovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami. Výchovná 

činnosť prebiehala v troch výchovných skupinách: 
1.SI - Mgr. Hlavatý Peter  

2.SI - Mgr. Matalíková Zuzana  

3.SI - Mgr. Ferencová Marta 

 

a v troch oddeleniach školského klubu: 

1.SK – Vašková Mária  

2.SK – Mgr. Jasečková Silvia  

3.SK – Mgr. Holló Marcel 

 

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

útvaroch :  

Športová príprava - Ferencová 

Športovo – turistický útvar - Hlavatý 

Klub dievčat - Mataliková 

 

Plány v záujmových útvaroch boli vypracované podľa zamerania záujmového útvaru, potrieb 

detí, ktoré v záujmových útvaroch pracovali - podľa veku detí, ich schopností, podľa druhu 

a stupňa ich postihnutia. 

 

Úlohy MZ vypracované na školský rok 2018/2019 boli zamerané na aktivity, ktoré mali priblížiť 

deťom rôzne kultúrne, vzdelávacie, spoločenské a športové poznatky. Úlohy boli plnené 

priebežne a ich priebeh sme zaznamenávali na nástenke fotkami, prácami detí, ale aj na 

internetovej stránke školy. Do týchto aktivít boli zapojení všetci vychovávatelia. Tieto aktivity 

pomáhali deťom zmysluplne tráviť voľné chvíle na školskom internáte.  

 

 
V Levoči, 01.07.2019       Mgr. Marta Ferencová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie individuálnej logopedickej intervencie (ILI) a individuálnej 

logopedickej starostlivosti (INL) v školskom roku 2018/2019 

 
 

Vyučovací  predmet individuálna logopedická intervencia /ILI/  je určený pre žiakov, ktorí majú 

narušenú komunikačnú schopnosť. Individuálnu 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 špecifické postavenie v systéme vzdelávacieho procesu 

žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, pretože narušená komunikačná 

schopnosť je dominantným postihnutím, alebo sa prejavuje ako symptomatická porucha reči pri 

iných postihnutiach, najmä sluchovom, mentálnom a tiež u detí s pervazívnou vývinovou 

poruchou.                                        

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. 

Logopedickú intervenciu je potrebné viesť v celom komplexe dorozumievacieho procesu, 

konkrétne v oblasti foneticko – fonologickej roviny, lexikálno – sémantickej roviny, 

morfologicko – syntaktickej roviny, v oblasti rozvoja pragmatiky, naritív, gramotnosti a funkčnej 

komunikácie.   

Logopedická terapia bola v tomto školskom roku vykonávaná ako individuálna logopedická 

intervencia ( ILI ) v špeciálnej materskej škole, vo všetkých ročníkoch  základnej školy pre 

žiakov so sluchovým postihnutím, u ktorých je narušená komunikačná schopnosť /NKS/  

symptomatickou poruchou reči pri sluchovom postihnutí, vo všetkých ročníkoch základnej školy 

pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou u ktorých je NKS dominantným 

postihnutím, v špeciálnej základnej škole v triede 4. V , kde sa vzdelávali žiaci, ktorí okrem 

mentálneho postihnutia mali aj narušenú komunikačnú schopnosť. 

Logopedickú intervenciu vykonávali : Mgr. .Jana Antalová v rozsahu 10 vyučovacích hodín 

týždenne,  v triedach 3.K, 4.K a 5.K, Mgr. Mária Vašková 8 hodín týždenne v triedach 1.K a 2.K,  

Mgr. Dušan Verbovský  12 hodín týždenne v špeciálnej materskej škole, v triedach 

1.S a 2.S a v triede 1.K v prípravnom ročníku a Mgr. Eva Buštová v triede 4.V.  

V špeciálnej materskej škole a v triedach 1.S a 2.S bola ILI vykonávaná mimo riadneho 

vyučovacieho rozvrhu, kde žiaci na logopedickú intervenciu odchádzali z iných vyučovacích 

predmetov, v ostatných triedach bola ILI súčasťou riadneho vyučovacie rozvrhu.                                  

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

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

žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,  Mgr. Jana Antalová a Mgr. Mária Kedžuchová,  

tiež na čiastočný úväzok. Mgr. Jana Antalová okrem diagnostickej činnosti vykonávala 

logopedickú intervenciu u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v pôsobnosti CŠPP  

a Mgr. Mária Kedžuchová vykonávala logopedickú intervenciu u detí so sluchovým postihnutím. 

V špeciálnej materskej škole, kde sme mali v tomto školskom roku päť tried, sa v dvoch triedach 

vzdelávali deti prevažne s narušenou komunikačnou schopnosťou, v dvoch triedach deti 

s detským autizmom a v jednej triede to boli deti so sluchovým postihnutím. Z týchto tried  bola 

ILI poskytovaná 22 deťom, desiatim deťom s NKS, predovšetkým takým deťom , ktorí 

v budúcom školskom roku začnú plniť povinnú školskú dochádzku, siedmim deťom s detským 



autizmom a piatim deťom so sluchovým postihnutím. Frekvencia účasti detí zo špeciálnej 

materskej školy na logopedických intervenciách bola výrazne ovplyvnená dochádzkou týchto 

detí. Najväčší počet logopedických intervencií počas školského roka u jedného dieťaťa bol 21 – 

Simon Stoličný, ktorý má kochleárny implantát, najmenší počet  4 intervencie mala Barbora 

Oračková, ktorá navštevovala špeciálnu materskú školu len v určité dni v týždni a aj v tieto dni 

často chýbala. 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  dysgramatizmus, ale boli medi nimi aj deti, ktoré 

nekomunikovali orálnou rečou vôbec – Karin Lima Grich, Barbora Oračková. 

  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.  

Logopedická terapia je uvádzaná v Zázname o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti 

/ŠEVT 57 008 0/. 

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.  

Sluchovo postihnutí žiaci z 1.S triedy majú zatiaľ orálnu reč na veľmi slabej úrovni, najmä 

Viktor Šándor a Milan Pukleja. Milan Pukleja sa do veku dvanástich rokov vzdelával v bežnej 

základnej škole a pri nastúpení do našej školy nemal vyvodený ani hlas. 

Na hodinách  ILI  v triedach 1.K – 5. K sme pracovali so žiakmi skupinovo aj individuálne. Pri 

skupinovej práci sme využívali v značnej miere internet a interaktívnu tabuľu. Cvičenia boli 

zamerané na rozvoj zmyslového vnímania – vizuálneho aj auditívneho, rozvoj hláskovej analýzy 

a syntézy, fonologického uvedomovania hlások, dramatizácie, slovné hry, rozvoj slovnej zásoby, 

u starších žiakov to bolo čítanie s porozumením a rozvoj gramatickej a syntaktickej roviny 

rečového prejavu.  

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.K -5.K nastalo u niektorých žiakov zlepšenie v plynulosti reči, rečovej 

prozódie, rozvoji súvislého rečového prejavu, používaní súvetí. 

Okrem odstraňovania rečových porúch bola náplňou 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 1, Jazyk a reč,  DysCom 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. 

V tomto školskom roku sme na hodinách ILI začali používať nový počítačový program FONO 3, 

ktorý obsahuje aplikácie čítanie, písanie, reč, myslenie, pamäť. Pre naše potreby mal tento 

program uplatnenie najmä na rozvoj poznávacích procesov – porovnávanie, triedenie, rozvoj 

fonologického uvedomovania hlások, nácvik výslovnosti hlások L a R, rozvoj grafomotoriky 

a vizuálnej pamäti. 

 

V Levoči 29.júna 2019                                                            Vypracoval:  Mgr. Dušan Verbovský    

               



Hodnotiaca správa o zdravotníckej starostlivosti  

v  školskom roku 2018/2019 

 Hodnotiaca správa zdravotníckeho pracovníka CŠPP 

 
Súčasťou celoročného plánu prace zdravotníckeho pracovníka CŠPP bola rehabilitácia, 

diagnostika a poradenstvo.  

V školskom roku 2018/2019 sme 198 klientom poskytli rehabilitáciu, ktorá zahŕňa údržbu 

a servis načúvacích aparátov.   

Poradenstvo sme poskytli 49 klientom. 

Počas celého roka sme poskytovali klientom doprovod na psychologické a iné odborné 

vyšetrenie.  

Vybraní klienti centra, bolo ich 31 absolvovali masážny a rehabilitačný program so študentmi 

SZŠ v Levoči.  

Autistickí žiaci absolvovali canisterapiu. 

Počas celého školského roka sme úspešné spolupracovali so všetkými odbornymi lekármi 

a pediatrami. 

 

 

V Levoči 29.júna 2019    Vypracovala  Mgr.  Zuzana Polláková 

 

 

Hodnotiaca správa zdravotníčky - šk. rok 2018/2019 
 

V školskom roku 2018/2019 sa podľa potreby realizovali psychologické a psychiatrické 

vyšetrenia  žiakov. 

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

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

načúvacie aparáty, realizuje foniatrické poradenstvo a pohovory.  

Sluchovo postihnutí žiaci v škole v priebehu roka absolvovali audiometrické vyšetrenie.  

Počas celého školského roka vybraní  žiaci jeden deň  v týždni, vo štvrtok, absolvovali masáže 

s masérmi zo strednej zdravotníckej školy.   

Niektorí žiaci sa zúčastňovali na prednáškach prvej pomoci spojených s exkurziami v odborných 

učebniach na strednej zdravotníckej škole.  

Prvý krát v tomto šk.  roku sa dva dni v týždni realizovala Canisterapia pre deti a žiakov 

s autizmom .Zabezpečené boli všetky hygienické a bezpečnostne podmienky.  

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

lekármi našich žiakov, ktorá sa týkala nielen odborných konzultácií, ale aj exkurzií  žiakov 

v zdravotnom  stredisku týchto lekárov.  

V škole evidujeme registrované aj neregistrované školské úrazy. V tomto školskom roku sme 

mali dva  neregistrované školské úrazy a ani jeden registrovaný školský úraz. 

Priebežne sa realizovali  preventívne prehliadky všetkých zamestnancov.  

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

priebežne.  

 

 Levoča 29.júna 2019                                                           Vypracovala:  Mgr. Zuzana Polláková 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa 

o zabezpečovaní triednej dokumentácie, školských tlačív a vysvedčení 

v školskom roku 2018/2019 
 
 

 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.   

Triedna dokumentácia, školské tlačivá a vysvedčenia na školský rok 2018/2019 boli objednané 

vo februári 2018. Objednávanie komplikuje rôznorodosť triednej dokumentácie a to nielen 

z dôvodu prebiehajúcej  inovácie ŠVP, ale aj z dôvodu, 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 rezervou a v prípade potreby sa v 

priebehu školského roka uskutočňuje doobjednávka tlačív a dokumentácie prostredníctvom e-

mailu.  

Pre školský rok 2018/2019 sme pre jednotlivé zložky spojenej školy objednávali z trinástich 

druhov triednych kníh (53 ks), zo siedmich druhov triedny výkazov (29 ks) a z troch druhov  

klasifikačných záznamov (21 ks).  

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.  

 

 

V Levoči 29. júna 2019  Vypracovali: Mgr. Jana Tomalová, Mgr. Viera Dudičová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotiaca správa o činnosti Centra špeciálno-pedagogického poradenstva 

v školskom roku 2018/2019 

 
 

V školskom roku 2018/2019 k 28.06.2019  je celkový  počet klientov 437. Z toho nových 

klientov je 82 a  aktívnych klientov, ktorým boli poskytnuté odborné služby 335. 

Klientom poradne poskytovali odbornú činnosť šiesti  špeciálni pedagógovia so špecializáciami 

v oblasti logopédie, psychopédie 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.  

Poradenská a informačná služba bola poskytnutá 95 krát jednorázovo a 76 krát opakovane.  

Odporúčanie k zavedeniu asistenta učiteľa  bolo poskytnuté 107 klientom CŠPP.  

Vykonali sme 827 špeciálno-pedagogických  intervencií. Biofeedback bol realizovaný so žiakmi 

s autizmom 106 krát. Rehabilitácie .- masáže boli poskytnuté 198 krát 31 klientom, korekcia 

a kompenzácia bola vykonaná u 23 klientov. 

Psychologická diagnostika a rediagnostika  bola realizovaná 50 krát, logopedická rediagnostika 

13 krát a špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika 109 krát. 

Odbornú metodickú činnosť sme poskytli v rôznych typoch škôl ( základné, stredné špeciálne) i 

v rámci metodického dňa na príslušnej škole. Konzultovali sme vypracovávanie  IVVP a IVP 

žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

V rámci odborného rastu sa niektorí odborní zamestnanci zúčastnili odborných seminárov 

a školení, ktoré organizoval napr. VÚDPaP a Centrum Dr. Sindelar. 

 

 

V Levoči 30. augusta 2019     Vypracovala: Mgr. Eva Buštová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


