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o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
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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 2019/2020.  

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 

Mgr. Eva Kašperová                      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. 

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


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 Valas 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 

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 2019/2020 

 

Rada školy pri SŠJVI v Levoči v  školskom roku 2019/2020 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. 26.03.2019 sa konalo prvé zasadnutie RŠ, na ktorom bola predložená Výročná správa za rok 

2018. Zároveň bola predložená od ekonómky školy Správa o hospodárení a čerpaní 

finančných prostriedkov za rok 2018.  Riaditeľka školy prezentovala Návrh rozpočtu na 

kalendárny rok 2019. Zástupkyňa školy PaedDr. Nadežda Suranovská predstavila 

novovytvorené občianske združenie spojenej školy OZ pri SŠJVI a oboznámila všetkých 

prítomných s ich stanovami. P. Samoľová a p. Bendíková predložili rodičmi podpísaný 

Nesúhlas  so zmenou vychovávateľa v ŠKD pre deti s autizmom a navrhli vedeniu školy, aby 

učiteľka Zuzana Polláková sa vrátila späť do školského klubu. Vedenie školy zvolalo 

mimoriadnu pedagogickú radu, mimoriadne uznesenie MZPK a vzniknutú požiadavku 

vyriešili k spokojnosti obidvoch strán a hlavne v prospech detí. 

 

2. 06.06.2019 sa konalo druhé zasadnutie RŠ - členstvo v orgánoch školskej samosprávy  kde 

bolo zistené, že Mgr. Marcela Kuľová, učiteľ ŠMŠ v SŠJVI je členkov RŠ za rodičov. Podľa 

Zák.č.596/2003,§25/5/ členmi rady školy sú okrem iného zvolení zástupcovia rodičov, ktorí 

nie sú zamestnancami školy, alebo školského zariadenia. Predseda RŠ a riaditeľka školy 



vyzvali zástupcu rodičov, aby vykonali voľby zástupcov rodičov do RŠ. 12.06.2020 

zástupcovia rodičov v RŠ oznámili o zmene zástupcu rodičov v RŠ -  p.  Zuzana Wagnerová. 

Dňa 18.06.2019 predseda RŠ oznámil písomne o zmene zástupcu rodičov v RŠ Biskupstvo 

Spišské Podhradie, riaditeľa PaedDr. Maroša Labudu - SŠ - 695/2019.  Riaditeľka školy 

informovala o nutnosti zrealizovať od 9/2019 rodičovské združenie na jednotlivých úsekoch.  

 

3. 25.09.2019 sa konalo tretie zasadnutie RŠ, na ktorom p. riaditeľka predložila Správu 

o výchovno - vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019 SŠJVI v Levoči, Plán práce na 

školský rok 2019/2020, zároveň predstavila druhú zástupkyňu školy Mgr. Evu Kašperovú a  

absolvovali sme audit. Rodičia upozornili na nebezpečný  vchod do budovy školy a navrhujú 

osadenie retardéra. Žiadosť bola podaná - SŠ - 1075/2019 dňa 26.9.2019 Technickým službám 

mesta Levoča, ktoré sa nám 11.10.2019 listom vyjadrilo, aby sme sa k predmetnej veci 

obrátili na Mesto Levoča. 14.10.2019 sme sa preto obrátili listom na Mesto Levoča, ktoré nám 

26.11.2019 listom vyjadrilo stanovisko: Komisia neodsúhlasila predmetnú žiadosť o inštaláciu 

retardéra, vzhľadom k samotnej dĺžke komunikácie a osadenému zvislému dopravnému 

značeniu na predmetnej komunikácií / B1 + E12 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel okrem 

dopravnej obsluhy „ /. Komisia navrhla zástupcovi Mestskej polície mesta Levoča častejšiu 

kontrolu dodržania predmetného dopravného značenia. 

 

4. 20.12.2019 sa konalo štvrté  zasadnutie RŠ, ktoré sa nieslo v duchu blížiacich sa Vianoc, na 

ktorom riaditeľka školy a predseda RŠ poďakovala prítomným členom za spoluprácu  v roku 

2019 a popriali všetkým šťastné a milostiplné sviatky a všetko dobré v Novom roku 2020. 

 

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

zamestnanci školy zasadala v priebehu školského roka  2019/2020 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. 

 

Zamestnanecká rada – tvoria ju zástupcovia zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na rozhodovaní 

zamestnávateľa vo veciach sociálnych a ekonomických záujmov zamestnancov. Ich cieľom je 

zabezpečiť zamestnancom spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky. 

Zamestnanecká rada má právo na: 

- prerokovanie, 

- spolurozhodovanie, 

- informácie, 

- kontrolnú činnosť 

podľa § 233 - § 236 Zákonníka práce. 

 

Na základe iniciatívy  a dožiadania, zamestnanci Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej 

v Levoči požiadali riaditeľku školy PaedDr. Moniku Huskovú o zriadenie Zamestnaneckej rady, 

ktorá ako orgán zastupujúci všetkých zamestnancov školy vznikla v zmysle § 234 ods. 5/ zákona 



č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce priamou voľbou kandidátov s tajným hlasovaním v aule 

SŠJVI dňa 07.01.2020. 

Voľby do Zamestnaneckej rady prebehli v súlade s volebným poriadkom a členmi sú : 

Mgr. Janka Antalová -  predseda ZR,  

Mgr. Anna Džuganová – člen ZR  

Mgr. Vladimíra Tatarková podpredseda ZR. 

 

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. Zombeková 

M. Vašková 

A. Jandušíková 

K. Strážiková 

 

 

PK ZŠ 

 

 

2.stupeň ZŠ 

 

Všetky 

predmety 

 

 

A. Džuganová 

B.Hrušovská 

J. Antalová 

V. Dudičová 

M. Kedžuchová 

J. Tomalová 

 

MZ ŠZŠ 

 

 

Všetky oblasti 

1.-4. 

 

Všetky 

predmety 

 

M. Kovalčíková 

E. Buštová 

M. Holló 

K. Tatarková 

V. Zoričáková 

M. Petrisková 



 

    

PK ŠZŠ 

 

        

2. stupeň ŠZŠ 

 

     Všetky 

    predmety 

 

       

V. Tatarková 

M. Cihová 

M. Kovalčíková 

M. Popadičová 

A. Džuganová 

 

 

MZ ŠMŠ 

 

 

Všetky oblasti 

ŠMŠ 

  

 

Ľ. Duláková 

M. Kuľová 

K. Holotňáková 

M. Jozefčák 

L. Jozefčáková 

T. Galajdová 

P. Vašková 

D. Verbovský 

M. Kapustová 

M. Ondrejčáková 

 

 

MZ ŠI, ŠKD 

 

VZO, SDO, PTO, 

PRO, EVO, TZS, 

OZČ 

  

 

M. Valas 

 

M. Vašková 

M. Bujňák 

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 15.09.2019 Počet žiakov k 30.06.2020 

1. MS 10 9 

2. MS 12 11 

3. MS 5 5 

4. MS 6 6 

5. MS 8 8 

 

 

ZŠŽSPJVI  

   

 Trieda  Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2019 

Počet žiakov 

k 30.06.2020 

1. S Pr.,2.,4.,3. 6 6 

2. S  9., 3. 7 7 
 

 

ZŠŽAJVI  

   

Trieda Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2019 

Počet žiakov 

k 30.06.2020 

1. A Pr.,1. 4 5 

2. A Pr. 4 4 



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

4. A 2.,3.,4. 5 5 

5.A 4.,5.,7.,9. 5 5 
 

 

ŠZŠJVI  

   

Trieda Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2019 

Počet žiakov 

k 30.06.2020 

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

2. V Pr.,1.,2.,3.,5.,6. 12 12 

3. V 6.,4. 7 7 

4. V 2.,3.,5.,7.,8.,9. 16 15 

5. V 2.,3.,6.,9. 7 9 
 

 

ZŠŽTPJVI 

   

Trieda Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2019 

Počet žiakov 

k 30.06.2020 

1. T Pr.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,9. 13 13 
 

 

ZŠŽNKSJVI 

   

 Trieda  Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2019 

Počet žiakov 

k 30.06.2020 

1. K Príp., 1. 10 9 

2. K 2.,4. 7 6 

3. K 3. 10 10 

4. K Pr.,1.,5.,7. 10 9 

5. K 1.,4.,6.,8. 13 9 

6.K 6. - 5 

 

 

PŠJVI 

   

Trieda Ročník Počet žiakov 

k 15.09.2019 

 Počet žiakov 

k 30.06.2020   

1. P 1.,2.,3. 9 8 
 

 

Školský internát 

  

Výchovná skupina Počet žiakov k 15.09.2019 Počet žiakov k 30.06.2020 

1. SI 8 7 

2. SI 8 8 

3. SI 8 8 

        4. SI 8 7 

 

 

Školský klub detí 

  

Oddelenie Počet žiakov k 15.09.2019 Počet žiakov k 30.06.2020 

1. Sk 9 9 



2. Sk 8 9 

3. Sk 10 11 

 

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 4 

ZŠŽSPJVI 0 

ZŠŽAUJVI 1 

ZŠŽTPJVI 0 

ŠZŠJVI 1 

 

Počet žiakov prvého ročníka, ktorí absolvovali prípravný ročník:  

 

ZŠŽNKSJVI 4 

ZŠŽSPJVI 0 

ZŠŽAUJVI 0 

ZŠŽTPJVI 0 

ŠZŠJVI 0 

 

Počet žiakov zapísaných do prípravného ročníka: 

 

ZŠŽNKSJVI 6 

ZŠŽSPJVI 3 

ZŠŽAUJVI 7 

ZŠŽTPJVI 4 

ŠZŠJVI 1 

 

V šk. roku 2019/2020 ukončilo vzdelávanie v spojenej škole celkom 27 žiakov, z toho 19 žiakov 

zároveň ukončilo i povinnú školskú dochádzku. V nižšom ako 9. ročníku ukončilo vzdelávanie 

13 žiakov, 8. žiaci boli vzdelávaní v zahraničí. O ďalšie štúdium prejavilo záujem 11 žiakov – 

všetci boli prijatí bez prijímacích skúšok, žiadosť o predĺženia štúdia na základnej škole podali 2 

žiaci.  

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

prijatí  na stredné školy  sú v nasledujúcej 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 

SOŠ 

(maturitný 

odbor) 

 OU 

(učebný odbor) 

OU 

Žiaci s MP 

Pracovný 

pomer/iné 

ZŠŽNKSJVI 3    2  1 

ZŠŽTPJVI 4 1     3 

ZŠŽSPJVI 4  1  3   

ŠZŠJVI 14 1    2 11 

ZŠŽAJVI 2    1  1 

SPOLU: 27 2 1  6 2 16 



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

     o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 

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

internátnej, ktorými sú: 

a)  ukončenie vzdelávania v špeciálnej základnej škole, 

b) zdravotné znevýhodnenie s charakterom znemožňujúcim inú formu ďalšieho vzdelávania 

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

(odborného) lekára, prípadne Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, boli do prvého 

ročníka PŠJVI prijatí 5 žiaci. Počet prihlásených žiakov bol 5. Počet zapísaných žiakov 5. 

 

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

         vzdelania 

 

V školskom roku 2019/2020 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 2019/2020 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. 
6 5 0 1 

5. – 10. roč. 7 6 0 1 
Spolu 13 11 0 2 

 

ZŠ pre žiakov s  TP 

Prípr.- 4. 

roč. 
9 7 0 2 

5. – 9.roč. 4 3 0 1 
Spolu 13 10 0 3 

 

ZŠ pre žiakov s   

          NKS 

Prípr.- 4. 

roč. 
25 23 0 2 

5. – 9. roč. 23 17 1 5 
Spolu 48 40 1 7 

 

ZŠ pre žiakov s 

Autizmom 

Prípr.- 4. 

roč. 
18 17 0 1 

5. – 9. roč. 8 8 0 0 
Spolu 26 25 0 1 

 

Špeciálna základná 

škola 

Prípr.- 4. 

roč. 
25 17 0 8 

5. – 10. roč. 27 22 0 5 
Spolu 52 39 0 13 

 

Praktická škola  

1. roč. 5 5 0 0 
2. roč. 3 3 0 0 
3.roč. 1 1 0 0 
Spolu 9 9 0 0 



Výsledky celoslovenského testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2019/2020 

Vyhodnotenie výsledkov testovania žiakov 5. ročníka SŠJVI 

 

V školskom roku 2019/2020 Testovania 5-2019 sa zúčastnilo 5 žiakov: Daniel Bieľak, Klaudia 

Holubová, Martin Olšavský, Romana Polláková, Jaroslava Žigová z predmetov slovenský jazyk 

a literatúra a matematika.  

         

Výsledková listina žiakov školy:  

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ  v školskom roku 2019/2020  

Testovanie 5-2019 

 

Základné údaje/ Predmety MAT  SJL            

Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 5 5 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 15,0 17,0 

Priemerný počet bodov v rámci SR 19,0 19,4 

Priemerná úspešnosť školy (v%) 50,0 56,7 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v%) 63,4 64,8 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v%) -13,4 -8,1 

 

Výsledková listina žiakov školy:  

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ  v školskom roku 2019/2020 

Testovanie 5 - 2019 

 

 

Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

Meno  

a priezvisko Body Úspešnosť Percentil Body Úspešnosť Percentil 

Jaroslava 

Žigová 12 40% 18,6 11 36,7% 12,6 

Klaudia 

Holubová 24 80% 65,1 20 66,7% 44,0 

Martin 

Olšavský 27 90% 83,1 26 86,7% 79,7 



Daniel Bieľak 8 26,7% 10,2 17 56,7% 30,3 

Romana 

Polláková 4 13,3% 3,2 11 36,7% 12,6 

  

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  v školskom roku 2019/2020 z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra a matematika sa z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie COVID-

19 neuskutočnilo. 

 

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. 2020: 

- počet pedagogických zamestnancov spolu:   52 (+ 2 RD) 

  z toho - učiteľov: 36  (+ 1 RD) 

             - vychovávateľov:  7  

             - asistentov:  10 (+ 1 RD) 

 

- počet nepedagogických zamestnancov spolu: 18                                  

   z toho - pomocných  vychovávateľov : 6                     

              - odborných  zamestnancov: 9 

              - ostatných zamestnancov : 3 

 
Tab. č. 3.:  Prehľad  kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov v školskom  roku 2019/2020 

 

kvalifikačné predpoklady 

 

 počet pedagógov  

 

 

vyjadrenie v % 

 

Vzdelanie 
stredné pedagogické 1 1,82 

stredné špeciálno pedagogické - - 

vysokoškolské pedagogické I. st 2 3,64 

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 8 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 0 ----------- 

 Kvalifikačné 9 Ukončené 

 Inovačné 0 ------------ 



 Aktualizačné 52 Ukončené 

 Špecializačné - ------------ 

 Rozširujúce štúdium - ------------- 

 Prípravné atestačné štúdium - ------------- 

 1.atestácia 2 Ukončené 

 2.atestácia             3 Ukončené 

 Rigorózne konanie - ------------- 

Funkčné 0 ------------- 

Funkčné inovačné 0 ------------- 

 

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 2019/2020 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.  

 

Hlavné akcie plánované v školskom roku 2019/2020 - Plán školských akcií vypracovaný v súlade 

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

 

1. TVORIVÉ DIELNE 

Výroba a púšťanie šarkanov 

Jeseň má veľa príležitosti pre aktivity s deťmi, jednou z nich je výroba a púšťanie šarkanov. Deti 

zo školského klubu autistov si za pomoci vychovávateľov zhotovili vlastných šarkanov. 

 

Pečieme jablkový koláč 

Aj v škôlke sa deti tešia, že môžu pomáhať pri pečení koláčov. Nastal deň, keď si deti obliekli 

detské zástery a boli  nedočkavé, kedy už budú piecť jablkový koláč. Naša škôlka sa zmenila na 

cukrárenskú výrobňu, kde sa začalo piecť. Odmenou im bola sladká odmena – jablkový koláč. 

 

Tvarohovo- orieškový cheesecake 

Dievčatá z 2. SI výchovnej skupiny si pri plánovaní celoročného plánu záujmového útvaru Klub 

dievčat, mali možnosť vybrať z viacerých receptov na pečenie – varenie. Jeden z nich, ktorý si 

pripravili bol nepečený tvarohovo-orieškový cheesecake. 

Vo vianočnej pekárni 



Pečenie voňavých a chutných medovníkov je tradíciou Vianoc už dlhé roky. Vôňa medovníkov 

sa šírila aj v našej škole. Žiaci s autizmom prípravného ročníka sa tak v tento deň stali veľkými 

pekármi a cukrármi. Precvičili si svoje zručnosti, trpezlivosť i kreativitu.  
 

Adventný veniec 

Adventný veniec je symbolom adventného obdobia, ktoré začína štyri týždne pred Vianocami. 

Takýto veniec sme si spolu s deťmi zhotovili, je to pre deti dobrá príležitosť uplatniť kreativitu a 

zručnosť a porozprávať sa o advente a Vianociach.  

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. 

 

Deň jesene 

V tento deň si žiaci mohli rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti - poznávali jesenné ovocie a 

zeleninu, rozvíjali si zmyslové vnímanie ochutnávaním a ohmatávaním ovocia i zeleniny so 

zaviazanými očami. Svoju šikovnosť si preskúšali pri hádzaní gaštanov do koša i cvičeniami 

pomocou interaktívnej tabule - riešili rôzne jesenné kvízy, vyfarbovali jesenné omaľovávanky.  

 

Púšťanie šarkanov 

Púšťanie šarkanov je jesenný rituál, ktorý obľubujú deti i dospelí. Počasie nám prialo, svietilo 

zubaté slniečko a fúkal jemný vetrík, vďaka ktorému šarkan lietal a vznášal sa nad zemou ako 

vták. 

 

Hipoterapia 

Dňa 2.10.2019 sa žiaci 1.A a 2.A zúčastnili hipoterapie na Malom Majeri v Hrabušiciach. 

Prvotný kontakt so zvieraťom bol u niektorých spočiatku veľmi opatrný a neistý, no po osmelení 

bolo vidieť, ako sa žiaci uvoľnili a bez problémov spolupracovali. 

  

Historická radnica v Levoči 

Dňa 3. 10. 2019 sa žiaci spojenej školy vybrali objavovať historické krásy nášho mestečka. Naše 

kroky nás doviedli až k mestskej radnici, ktorú sme prebádali z vonku, ale aj z vnútra. Historická 

radnica patrí k najnavštevovanejším expozíciám v Levoči. Deti sa dozvedeli veľa nových 

informácií, boli zvedavé, aktívne a disciplinované.  

 

Canisterapia v ŠKD 

Žiaci tretej výchovnej skupiny Školského klubu detí sa dňa 7.10.2019 zúčastnili canisterapie.  

Počas vychádzky nás sprevádzala canisterapeutka p. Dzurňáková spolu s naším verným 

kamarátom – psíkom ,,Johnym“.  

 

Animoterapia 

Dňa 17.10.2019 sa žiaci Základnej školy pre žiakov s autizmom zúčastnili animoterapie vo 

Veľkom majeri v Hrabušiciach.. Animoterapiou si žiaci budujú sebavedomia, učia sa prekonávať 

strach a spolupracovať so živým tvorom. Žiakom sa veľmi páčila jazda na koníkovi.  



Návšteva reštaurácie 

V rámci rozvíjania komunikačných a sociálnych zručností žiaci s autizmom navštívili blízku 

reštauráciu. Pre žiakov s autizmom je veľmi dôležité využívať osvojené vedomosti a zručnosti 

v skutočnom prostredí. Žiaci sa učili sociálnemu správaniu v novom prostredí. Je to určite veľký 

krok ich samostatnosti. 

 

Galéria Dobrá hračka 

Stáť sa  požiarnikom Samom, vyskúšať si jazdu na požiarnickom aute, zasahovať pri požiari, či 

byť veľkým staviteľom a vyskúšať si riadiť žeriav, alebo pracovať so stavebným materiálom je 

snom viacerých detí. Žiaci prípravného ročníka Základnej školy pre žiakov s autizmom mali 

možnosť stať sa súčasťou týchto zaujímavých povolaní v galérii Dobrá hračka v Tatranskej 

Lomnici. Skúšali kormidlovať veľkú loď a chytať ryby v mori. Na chvíľku sa stali kozmonautom 

a leteli na mesiac. Formou zážitkového vyučovania sa mohli oboznámiť s prácou archeológa i 

lekára. Dievčatá sa na chvíľu preniesli do sveta módy, kde si mohli vyskúšať a  navrhnúť šaty 

podľa svojho vkusu. Na záver sa presunuli do cukrárne, kde si upiekli chutný koláčik.  Z galérie 

odchádzali plný dojmov, pekných a príjemných zážitkov. 

 

Hydroterapia - Čingov 

Žiaci s autizmom prípravného ročníka sa zúčastnili športovo- relaxačného podujatia 

Hydroterapie  na Čingove. Pobyt v bazéne pre žiakov bol veľkým prínosom. Rozvíjali kondíciu, 

vytrvalosť, posilnili si telesnú zdatnosť, obratnosť i koordináciu.  

 

Aktivity na detskom ihrisku 

Pre zdravý vývoj detí rôznych vekových kategórií sú pohybové aktivity nevyhnutné. Detské 

ihriská zabezpečujú nielen pohyb detí, ale v tvorivom priestore aj rozvoj ich kreativity. Na to, 

aby dieťa mohlo vyvíjať pohybovú aktivitu, často stačí jednoduchá hojdačka, preliezačka, 

šmýkačka, či kolotoč. Naše šikovné deti zvládli všetky pohybové aktivity na detskom ihrisku - 

preliezali cez preliezačku, šmýkali sa na šmýkačke a rozvíjali si rovnováhu na rovnovážnom 

chodníku. Najviac sa im páčila rýchla jazda na kolotoči. 

 

3. VÝSTAVY 

,, Jeseň je tu !“, 

- výstava prác detí ŠMŠ 

 

,, 16. Október Svetový deň výživy “ 

- žiaci zhotovili plagát o zdravom stravovaní,  pripravili si jednoduché ovocné  pochúťky, 

pričom si pripomenuli  význam ovocia a zeleniny v našej strave 

 

4. PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM LEVOČA – besedy, prednášky 

,,Učím sa učiť“ 

Ako inak začať školský rok, ako prednáškou na tému: „Učím sa učiť“. Ako sa máme správne 

učiť, ako sa na učenie pripraviť, aby nás nič nerozptyľovalo a prečo je dôležité mať strach, báť sa 

prišla žiakom vysvetliť a poučiť ich  pani lektorka, Ing. Šutá. 

  

Prevencia kriminality 

Dňa 08.11.2019 príslušníci oddelenia výkonu trestu Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

Levoča , navštívili Spojenú školu Jána Vojtaššáka internátu za účelom vykonania prednášky 

týkajúcej sa prevencie kriminality. Prednášky sa zúčastnili deti špeciálnej materskej školy, žiaci 

špeciálnej základnej školy, praktickej školy, žiaci základnej školy s narušenou komunikačnou 



schopnosťou a žiaci základnej školy so sluchovým postihnutím. Cieľom prednášky bolo u detí 

eliminovať negatívne prejavy správania, ktoré by mohli v budúcnosti smerovať, resp. často 

smerujú k trestnej činnosti (šikanovanie, záškoláctvo, drobné krádeže, závislosti, agresivita, 

násilie a pod.) a následnému výkonu trestu odňatiu slobody. Počas prednášky si deti mohli reálne 

vyskúšať niektoré donucovacie prostriedky (putá, spútavací opasok, lapaj, obušok, tonfa) 

a taktiež aj protiúderový komplet, ktorý sa deťom páčil najviac. Deti prednáška veľmi zaujala, 

boli aktívni a kládli množstvo otázok. Veríme, že predmetná prednáška splnila preventívno-

výchovnú úlohu a bude mať na ich správanie a ďalší život pozitívny vplyv. 

 

Deň otvorených dverí – SOŠ Majstra Pavla 

Deň otvorených dverí sa stal dlhoročnou formou prezentácie škôl. Dňa 12.11.2019  sa žiaci 

spojenej školy zúčastnili DOD, ktorý organizovala Stredná odborná škola Majstra Pavla. V 

príjemnej a neformálnej atmosfére sa stretli s pedagógmi a majstrami odborného výcviku. 

Program bol pripravený v priestoroch celej školy a dielňach, ktorými žiakov previedli 

zamestnanci školy.  Súčasťou programu bola i prezentácia učebných  a študijných odborov 

a systému duálneho vzdelávania. 

 

Bezpečne na ceste 

V každodennom živote sa ľudia stávajú účastníkmi cestnej premávky. Základné vedomosti, 

zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie si v rôznych situáciách deti získavajú už v 

predprimárnom vzdelávaní hravou a zábavnou formou. Zásady bezpečného správania sa v cestnej 

premávke podľa všeobecne právnych predpisov v role chodca deti uskutočnili v reálnom 

prostredí historického mesta Levoča  s preventistkou Okresného riaditeľstva Policajného Zboru  

v Poprade - por. Mgr. Máriou Holotňákovou. 

 

Farby tanca 2019 

Po roku sme opäť v sobotu 26. októbra 2019 vycestovali do kina Mier  v Spišskej Novej Vsi. 

Tento raz to bol ruský a olašský cigánsky tanec, ktorého choreografickou autorkou bola Veronika 

Shaden Kaľavská. Tancovali dve dievčatá a štyria chlapci. V programe účinkovali tanečníčky 

z Trenčína, Spišskej Novej Vsi, Popradu a skupina historického šermu Jago zo Spišskej Novej 

Vsi. 

 

Malí návštevníci Mestskej polície v Levoči 

Aj v tomto školskom roku žiaci navštívili priestory  polície v Levoči, kde sa od mestských 

policajtov dozvedeli veľa zaujímavého o tom, ako pomáhajú ľudom, ako sa máme správať a čo 

nesmieme robiť na verejnosti aj  v súkromí. Témou bola tiež dopravná výchova a bezpečné 

správanie sa na ulici. 

 

Zdravé zúbky 

O tom, že zdravý úsmev je naozaj dôležitý sa presvedčili aj deti z našej materskej školy, ktoré sa 

zúčastnili exkurzie  v ambulancii dentálnej hygieny v Levoči. Deti zažili pekný 

a nezabudnuteľný deň. Oboznámili sa s profesiou zubného lekára, upevnili si poznatky  

o správnom čistení zubov – dentálnej hygiene, vyskúšali si prácu zubára aj na vlastnej koži, 

zubárske kreslo aj všetky prístroje, ktoré sú pre prácu zubára dôležité a potrebné.  

 

Hasiči 

Spolu s deťmi sme sa vybrali navštíviť hasičskú stanicu. Pani hasiči nás previedli budovou 

hasičskej stanice, porozprávali nám , ako vyzerá ich bežný deň a dokonca nám ukázali aj 

spustenú sirénu a mohli sme si vyskúšať ich vybavenie na hasenie požiaru. Pre deti to bol 



obohacujúci zážitok, keďže si mohli pozrieť hasičské auto z vnútra, a tak sa viac vcítiť do úlohy 

skutočného hasiča.  

 

Vianočné divadlo 

Na Vianoce má dobro k ľudskej duši najbližšie.  Cítime ho najprv potichučky  a potom viac 

a viac...A ak sa mu otvoríme , vojde.  Spolu s chuťou vyobjímať a obdarovať  celý svet. Málokto 

vie, že to má na svedomí Anjel Vianoc. Žiaci takého Anjelika dostali od študentov IJP  v Levoči, 

ktorí každý rok si pripravujú rozprávkové pásmo pre deti, pretkané ľudovými múdrosťami 

a koledami. 

 

Výchovný koncert ,,Veselé Vianoce“ 

Umelecká agentúra Amos v predvianočnom období usporiadala koncert, ktorý sa uskutočnil 

v aule našej školy. Hudobno-vzdelávací zábavný program „VESELÉ VIANOCE“ priblížil 

žiakom pravú podstatu najkrajšieho sviatku v roku. Zábavnou a pútavou formou im bola 

prezentovaná história Vianoc, tradície, rozmanitosť osláv v rôznych krajinách sveta a dôležitosť 

priateľských, rodinných a medziľudských vzťahov. Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, 

v ktorej hrali dvaja hudobníci piesne naživo. Pomocou primeraných otázok boli žiaci vťahovaní 

do deja programu a za správne odpovede odmeňovaní. Umelci nám dopriali skutočne príjemný 

umelecký zážitok. 

 

Svätý Mikuláš 

Každoročnou predzvesťou Vianoc je sviatok svätého Mikuláša, ktorý patril aj tento rok k 

očakávaným dňom na našej škole. Mikuláš k nám zavítal spolu s anjelikmi. Sprevádzali ich 

veselí šmolkovia i Gargamel. Spoločne rozsvietili náš vianočný stromček a rozdali deťom sladkú 

odmenu. O krásny program sa postarali žiaci SOŠPg v Levoči a  CVČ OLYMP. 

 

Vianoce včera, Vianoce dnes 

Sú Vianoce, a to ako ich oslavujeme, stále rovnaké alebo sa zmenili? Spolu s deťmi našej škôlky 

sme sa o tom šli presvedčiť do Spišského múzea. Hľadali  sme tajomstvá vianočných chvíľ,  

predvianočných zvykov a tradícií. Edukačný vianočný program s pesničkami, ochutnaním 

oblátok a vianočného  teplého  nápoja a príjemná atmosféra na nádvorí múzea sa nám všetkým 

veľmi páčila 

 

Návšteva vianočnej výstavy Patchwork Klubu v Levoči 

Počas vianočných remeselných trhov sme s deťmi navštívili vianočnú výstavu Patchwork Klubu 

v Levoči, kde šikovné ruky ako včeličky dokázali vyrobiť neskutočné množstvo patchworkových 

výrobkov.  

 

Divadelné predstavenie ,,Snehulienka a sedem trpaslíkov" 

Dňa 15.1.2020 k nám zavítali herci z divadla Clipperton. Zahrali nám rozprávku o Snehulienke a 

siedmich trpaslíkoch.  

 
„JA a moje JA“ 

Vo štvrtok 16. januára 2020, nás opäť navštívila pani Ing. Šutá s prednáškou na tému:  „JA 

a moje JA“. Rozprávala sa s deťmi zo školského klubu a školského internátu o dospievaní, 

puberte, o zmenách v správaní, myslení i konaní v tomto období. O spoznávaní seba samého, 

o vnímaní okolia a rodiny v určitom období svojho vývinu.  

 

Popoludnie v knižnici 



Žiaci spojenej školy  v popoludňajších hodinách navštívili  mestskú knižnicu J. Henkela v 

Levoči. Zoznámili sa nielen  s priestormi knižnice, ale  mali možnosť si vybrať aj z bohatej 

ponuky kníh rôznych žánrov. Vypočuli si zaujímavý príbeh o jeseni a o meluzíne a po prečítaní 

príbehu tvorili výtvarné práce na tému jeseň, kde využili svoju fantáziu a kreativitu.  

 

Predstavenie ,,Klaunove snívanie“ 

22. január bol deň, kedy sa školou ozýval smiech a radosť. Prišiel k nám klaun (umelec Miro 

Kasprzyk) a predstavil nám vystúpenie ,,Klaunove snívanie“. Pantomímou upútal pozornosť nás 

všetkých a vyčaril úsmev na našich tvárach. Predstavenie pre nás zabezpečil Fond Dr. Klaun 

Trenčianskej nadácie. 

 

Deň otvorených dverí – Spojená škola internátna v Levoči 

Dňa 11.2.2020  sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili DOD, ktorý organizovala Spojená škola 

internátna v Levoči. Súčasťou programu bola  prezentácia učebných  a študijných odborov 

spojená s prehliadkou školy. Žiaci získali informácie o jednotlivých odboroch a zároveň  mali 

možnosť vyskúšať si praktické aktivity, čo určite prispeje k správnemu rozhodnutiu  pri výbere 

povolania. 

 

V decembri sa uskutočnili Vianočné trhy mesta Levoča, kde bola prezentácia a predaj výrobkov 

žiakov SŠJVI. 

 

5. SPOLUPRÁCA  S OSTATNÝMI  ZLOŽKAMI ŠKOLY, SO ŠKOLAMI 

ROVNAKÉHO TYPU 

 

Deň materských škôl 

Dňa 7.11.2019 bolo stretnutie detí predškolského veku z príležitosti osláv Dňa materských škôl. 

Myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku vznikla z iniciatívy Slovenského 

výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP). Levočské kino zaplnili deti 

materských škôl z Levoče a deti z okolitých obcí patriacich do Školského úradu Levoča. O 

zábavu sa postarala UsmievAnka. Deti si odniesli príjemný zážitok. 

 

Dobré vzťahy nás robia dobrými a šťastnými 

V každej materskej škole sa snažíme deťom odmalička vštepovať lásku a úctu jeden k druhému. 

Spoločne sme privítali deti, pani učiteľky, asistentky zo Spojenej školy internátnej - Špeciálnej 

materskej školy Štefana Kluberta. Všade bolo cítiť vianočnú atmosféru, vôňu ihličia, 

medovníkov, sladkého nealko punču, vianočných kolied. Ale najviac zo všetkého bolo cítiť 

lásku, pokoj a dobro, ktoré rozohreje každé ľudské srdce. Lebo dobré vzťahy nás robia dobrými a 

šťastnými. 

 

Vianočná besiedka 

20. decembra sa v našej škole konala Vianočná besiedka, ktorá sa niesla v rozprávkovom duchu 

s oživením vianočných tradícií. Žiaci svojim tancom, spevom a dramatizáciou príbehov 

o Jankovi a o jedličke vytvorili predvianočnú náladu. Koledníci na záver svojím spevom 

vytvorili pravú vianočnú atmosféru.  

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

podujatiach:  

  

29.11.2019  - Výchovný koncert ,,Veselé Vianoce“ 

05.12.2019  - Svätý Mikuláš - vystúpenie žiakov SOŠPg v Levoči a  CVČ OLYMP 



20.12.2019  - Vianočná besiedka - vystúpenie žiakov našej školy 

15.01.2020  - Divadelné predstavenie ,,Snehulienka a sedem trpaslíkov" 

22.01.2020 -  Predstavenie: Dr. Klaun - ,,Klaunove snívanie“ 

19.02.2020 -  Fašiangový karneval 

 

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

2019/2020.  

 

Žiaci pod vedením pedagógov pracovali s detskými časopismi Adamko, Bobík, Fifík, Maxik, 

Rebrík, Včielka, Vrabček, Zornička, Zvonček. 

 

6. SPOLOČNÉ ORGANIZOVANIE AKTIVÍT PRE ŽIAKOV 

 

Plávanie 

Vďaka  spolupráci OZ pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej a Centra voľného času 

v Levoči žiaci zo školského internátu mali možnosť navštevovať raz mesačne, počas celého 

školského roka, bazén v hoteli Čingov.  

 

Keď je pohyb radosť 

Jeseň je jedno z najkrajších ročných období, farebná príroda a hrejivé slnko vedia vyčariť 

nádherný zážitok. Aj celkom obyčajná prechádzka lesoparkom,  pri ktorej si zabeháme, 

preveríme našu   pohybovú zdatnosť a obratnosť  vie vyčariť úsmev na tvárach detí. Veď pohyb 

je radosť a my sa tak radi hýbeme. 

 

Korčuľovanie 

Veľmi obľúbenou športovou aktivitou detí zo školského internátu je korčuľovanie. Žiaci 

navštevovali Zimný štadión v Levoči dvakrát mesačne, od októbra do apríla.  

 

Turistická vychádzka 

Krátkou turistickou vychádzkou  na Mariánsku horu si žiaci užili krásne  popoludnie plné slnka, 

kde sa dosýta vyšantili, zabavili a na konci aj občerstvili piknikom. Popoludnie ukončili 

návštevou baziliky na Mariánskej hore. 

   

Katarínsky večer 

V adventom čase, keď sa v izbách a kuchyniach roztočili kolovrátky a pri vretenách sa zvŕtali 

dievčatá a ženy, sa aj mnoho narozprávalo. Na Katarínu sa začalo obdobie adventu. Pripomenuli 

sme si ho krátkou prezentáciou, kde sme si porozprávali o tradíciách na východnom Slovensku. 

Začína sa to Katarínskou zábavou, nasleduje Deň sv. Barbory, liatie olova na Ondreja,  svätý 

Mikuláš, svätá Lucia a Štedrý deň. Po prezentácií si žiaci zatancovali a zabavili sa. 

Zimný športový deň 

Žiaci 3.K navštívili lyžiarske stredisko Kubašok v Spišskom Bystrom, kde si sneh dostatočne 

užili. Prešli sa lyžiarskym strediskom, zasúťažili si a pošmýkali sa na klzákoch. Prežili deň na 

čerstvom vzduchu a odniesli si veľa pekných zážitkov. 

 

Hry na snehu 

Dňa 30.1.2020 sa žiaci tried Základnej školy pre žiakov s autizmom zúčastnili krátkej turistiky 

v prírode spojenej s hrami na snehu na Závade. Žiaci si počas športového dopoludnia posilnili 

svoju fyzickú zdatnosť, rozvíjali obratnosť, vytrvalosť i sociálne zručnosti. 

 



Konečne v snehu 

Žiaci školského klubu a internátu sa vyšantili v snehu v Ski Centre Levočská Dolina.  

 

Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde.... 

Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Je to obdobie od Troch kráľov do 

Popolcovej  stredy. Potom nasleduje štyridsať dni pôstu  pred Veľkou nocou, kedy sa má upustiť 

od požívania mäsa.  Počas fašiangov bolo hlavným účelom dosýta sa najesť a zabávať sa. 

Tradičným jedlom bolo vyprážané pečivo, šišky, pampúšiky, guľky, fánky. Tradíciou bolo 

chodiť po dedine v maskách, spievať a ponúkať  jedlo. Takýto krásny fašiangový deň si urobili aj 

žiaci s autizmom prípravného ročníka. Žiaci upiekli chutné šišky, ktoré ponúkali naším 

kamarátom, spolužiakom, pani učiteľkám, pánom učiteľom a tiež aj rodičom. Ich  vôňa sa šírila 

celou našou školou.  

 

Fašiangový karneval 

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a najmä obdobím karnevalov. Fašiangový karneval 

nechýbal ani v našej škole. Krásne vyzdobená aula sa premenila na tanečný parket s Disney 

postavičkami Mickey, Minnie a ľadovým medveďom, ktorý nás sprevádzali celým 

karnevalom.  Súčasťou karnevalu bola promenáda karnevalových masiek, tanečná zábava, 

tombola, súťaže a vyhodnotenie najkrajších masiek. Nechýbala ani sladká odmena.  

 

FunVille – detské kryté ihrisko 

Deti z tried 3. a 4. MS sa zapojili do pohybovo-relaxačných aktivít v interiérovom ihrisku 

FunVille v Hozelci. Ihriská majú vo všeobecnosti veľký význam pri výchove a vzdelávaní.   V 

prípade  detí s autizmom okrem relaxu, možnosti zdokonaľovať základné lokomočné pohyby je 

to aj spôsob socializácie, spoznávanie nových osôb, priestorov a situácií.  

 

Žiaci s autizmom sa iniciatívne zapájali do všetkých aktivít organizovaných školou. Medzi nich 

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

exkurzie, návštevy filmových a divadelných predstavení. Prispievali do školského časopisu 

„Sedmokráska“.  

Ďalej sa zúčastnili na týchto šk. akciách plánovaných v súlade s plánom práce triedneho učiteľa: 

- Hipoterapia Malý Majer Hrabušice, 

- Deň Jesene 

- AUTVENT 2019 – kultúrno – benefičné podujatie organizované v spolupráci OZ SPOSA 

/ príprava darčekov/ 

- Návšteva krytej plavárne – hydroterapia 

- Návšteva divadelného predstavenia v spolupráci so SPgŠ 

- Účasť na vianočnom pásme v Spišskom múzeu v Levoči 

- Návšteva cukrárne v rámci rozvíjania sociálnej interakcie 

7. VÝTVARNÉ AKTIVITY 

V školskom roku 2019/2020 sa žiaci našej školy (od materskej školy až po praktickú školu ) 

zapojili do výroby výrobkov pre mestské Vianočné remeselné trhy. Dňa 14.12. 2019 sa 

pedagogickí zamestnanci zúčastnili aj samotného  predaja výrobkov vyrobených žiakmi spojenej 

školy na Vianočných remeselných trhoch. 

Dňa 20.12. 2019 sa uskutočnil Vianočný program, kde prispeli aj naši žiaci výtvarnou tvorivou 

činnosťou: výrobou kulís, výrobou kostýmov, plagátu, a výzdoby dvier auly. 



Počas celého školského roka boli priebežne zdobené priestory školy aktuálnymi prácami našich 

žiakov. 

Nakoľko je ťažisko tvorivých dielní realizovaných múzeom špeciálneho školstva , výtvarných 

súťaží a záujmovo umeleckej činnosti v BA, od marca do júna nebolo možné kvôli  prerušeniu 

priameho vyučovania na školách z dôvodu predchádzania šírenia ochorenia COVID – 19 

zrealizovať žiadnu z nich. 

 

8. ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

Lyžiarsky výcvik 

V školskom roku 2019/2020 sa zrealizoval Základný lyžiarsky výcvik dochádzkovou dennou 

formou v trvaní 5. dní, 25. vyučovacích hodín v rekreačnom lyžiarskom zariadení Kubašok 

v Spišskom Bystrom. Lyžiarskeho výcviku v termíne od 13.1. – 19.1.2020 sa zúčastnili žiaci 

autistického úseku, ktorí plnili ciele výcviku: 

- dosiahnuť osvojenie základov racionálnej techniky lyžovania 

- dosiahnuť bezpečné ovládanie lyží, v primeranom lyžiarskom teréne optimálnou 

     lyžiarskou technikou 

- dosiahnuť osvojenie poznatkov o lyžiarskom výstroji a nebezpečenstve zimného pobytu 

v horách 

- dosiahnuť poznanie a uvedomenie si povinnosti rešpektovania pravidiel správania sa na svahu 

Výcvik sa realizoval v krásnom horskom prostredí a viedli ho skúsení inštruktori – učiteľ Mgr. 

Tomáš Koterba,  Mgr. Marcel Holló. 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 nezabudnuteľný zážitok a vzťah k prírode, či športu. 

 

56. ROČNÍK CELOŠTÁTNYCH ŠPORTOVÝCH HIER  

SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH  ŽIAKOV 

 

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým korona vírusom  COVID -19, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ( MŠVVaŠ SR) dňom 16.3.2020 prerušilo 

vyučovanie do odvolania.  

Vzhľadom k tomuto opatreniu sa v plánovanom termíne jún 2020 neuskutočnili Celoštátne 

športové hry sluchovo postihnutých žiakov v Prešove. ( 56. ročník) 

 

9. ÚČELOVÉ CVIČENIE 

 

V školskom roku 2019/2020 sa zrealizovalo v prvom polroku I. účelové cvičenie, ktoré bolo 

rozdelené na teoretickú časť 16.9.2019 a praktickú časť 17.9.2019. Detí a žiaci spojenej školy 

boli poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia, varovných signáloch, činnosti po ich vyhlásení a 

nácviku evakuácie.  

 

Dňa 17.09.2019 sa deti a žiaci našej školy zúčastnili 1. Účelového cvičenia. Po evakuácii školy 

sa všetci presunuli na určené stanovištia. I. stupeň a ŠMŠ sa presunuli na Staré ihrisko, kde mali 

rôzne didaktické hry a vychádzku do prírody spojenú  s prekonávaním prírodných  prekážok. 

Žiaci II. stupeň mali turistickú vychádzku: Mariánska hora - Kúty - Diablov vrch - Zimná hôrka - 

Úloža a späť.    

 

 

10.ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV KREMNICA 



 

Od nedele 09.02.2020 do štvrtka 13.02.2020 sa žiaci spojenej školy zúčastnili Zimných 

športových hier sluchovo postihnutých žiakov v Kremnici. Výučba zjazdového lyžovania 

prebehla v dňoch pondelok, utorok, štvrtok na lyžiarskom stredisku KRAHULE a bežecké 

lyžovanie sa uskutočnilo  v stredu na bežkárskom štadióne v aréne SKALKA. 

Reprezentanti našej školy boli: 

Mária Vidová súťažila v kategórii starších žiačiek, Miroslav Kováč súťažil v kategórii starších 

žiakov a Michaela Balážová súťažila v kategórii mladších žiačiek. 

Medailové umiestnenie: 

Mária Vidová, 1. miesto zjazdové lyžovanie, 1. miesto bežecké lyžovanie 

Miroslav Kováč, 3. miesto bežecké lyžovanie 

Michaela Balážová, 3. miesto zjazdové lyžovanie 

  

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“.  

V školskom roku 2019/2020 bolo v decembri vydané jedno číslo školského časopisu. Druhé číslo 

nebolo vydané z dôvodu prerušenia vyučovania na škole v čase mimoriadnej situácie COVID – 

19. 

 

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 detí 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 13.12.2019 bolo projektové vyučovanie DEŇ S BIBLIOU. Svätú omšu slávil vdp. Miroslav 

Lettrich. Mgr. Mária Fecková pripravila s mladším i staršími žiakmi dramatizácie: Kniha Rút, 

Kniha Jonáš, Zvestovanie, Najkrajší list a Narodenie Ježiša. 

V oblasti prípravy ďalších projektov sme v šk. roku 2019/2020 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 2019/2020 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 2019/2020  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: 25 - z toho:   

 

Zložka školy Počet tried 

ŠMŠJVI 4 

ZŠŽSPJVI 1 

ZŠŽTPJVI 1 

ZŠŽNKSJVI 7 

ŠZŠ 5 



PŠJVI 1 

ZŠŽAJVI 6 

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 nové PC 8 ks, notebook 1 ks a komponent sieťové uložisko 

s diskom. 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 2019 

/podklad z protokolu Výkazu k správe o hospodárení za rok 2019 

   
 

 

 

Finančný zdroj 

 

suma v € 

Financované aktivity 

Mzdy a 
poistenie  

prevádzkové Z 
prevádzkový

ch  na 

Výchovu 
a vzdel. 

Transféry 
jednotlivci. 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu 838504 761416 68885 5042 3643 



4. odchodné      

5. Dopravné 5680    4546 

6. Asistent učiteľa 99792 99792    

7. Príspevok na výchovu a vzdelávanie 3565 3565    

8. Sociálne znevýhodnené prostredie      

9. Príspevok na učebnice 232  232 232  

9. Príspevok na pohybové aktivity 1050  1050 1050  

 Príspevok  na mimoriadne výsledky 3400 1682 1718 1718  

10. Príspevky a dary 1873  1707 1203  

Finančné zdroje spolu: 954096  

 

 

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

činnosti školy správe o hospodárení školy za rok 2019: 

                                                                                                                        
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                                                                           

 

Prehľad o priemernom evidenčnom prepočítanom počte zamestnancov  v roku 2019: 

 

                                                                         Spolu         Škola          Škol. zar.    

Pedagogickí zamestnanci                                  46,0           31,4               14,6       

Odborní zamestnanci                                          1,7              0,0                 1,7              

Nepedagogickí zamestnanci                             16,5              4,9               11,6      

S p o l u                                                 64,2         36,3             27,9    
 

2.V roku 2019  sa nevyskytli žiadne dôležité skutočnosti, ktoré by ovplyvnili výsledok 

 hospodárenia  

 

 

3. Všeobecné vyhodnotenie hospodárenia  

 

ŠKOLA 
V roku 2019 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 následovne: 

 

Zo ŠR normatívne                           837.299  €  

Presun z r. 2018                                    1.205  € 

 

Použitie: 

Mzdy                                          554.508  €      

Odvody                                         206.908  €             

Cestovné náklady                                   1.026  €              

Energie                                              12.365  €        

Mat. náklady                                        16.292  €                

Údržba a opravy                                     6.172  €               

Nájomné                                               10.410  €               

Ostatné služby                                     22.620  € 

Dopravné                                                        0 €  

Trans.jednotl./náhrada PNS/                   3.643  €   

 

Nevyčerpané                                           4.560  € 

Presunuté do roku 2020                         4.560 €              

Vrátené do ŠR                                              0  € 

 

Zo ŠR nenormatívne                         112.519  € 

Presunuté z r. 2018  /dopravne/            1.200  €  

 

Použitie 

Mzdy                                                    77.939  €               

Odvody                                                 27.100  €             

Cestovné  žiaci                                        4.546 € 

Odchodné                                                          € 

Materiál.náklady                                     1.950 € 

Dopravné                                                    126 € 

Ostatné služby                                             924 €      

  

Nevyčerpané     /dopravné/                  1.134  € 

Presunuté do roku 2020                       1.134  € 

Vrátené do ŠR                                              0  € 

     Pridelené finančné prostriedky na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  

pokryli skutočné náklady vynaložené pre asistentov.   

     Uvedené nevyčerpané prostriedky boli presunuté do roku 2020, do 31.3.2020 sa uvedené FP 

vyčerpali – do ŠR  sme nevracali žiadne finančné prostreiedky.  

     Prínosom pre výchovno-vzdelávací proces bolo poskytnutie  finančných prostriedkov na 

lyžiarsky kurz. 

      
     Náklady na mzdy   -  629.807  € –  zamestnancom boli okrem všetkých nárokových zložiek 

mzdy vyplatené aj odmeny. 

Priemerný mesačný zárobok  školy dosiahol výšku:                            1.446   €                             

Priemerný mesačný zárobok pedag. a odbor. zamestnancov:               1.497  € 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov             1.115   € 

 



     Náklady na sociálne poistenie -  vyčerpaných  234.008  €. Organizácia v roku 2019 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 11.459 €. 

 

       Sociálne náklady -  vyčerpaných  16.105 €. V rámci sociálnych nákladov boli čerpané 

finančné prostriedky následovne: 

- tvorba sociálneho fondu -   5.497 € 

- stravné  zamestnancom  -   6.965 € 

- náhrady mzdy pri PNS   -   3.643 € 

- odchodné                        -          0 €  

- 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 10.410 € , za telefón a poštové poplatky 984 €, 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 6.172 € - výmena radiátorov, 

maľovanie a výmena podlahy v určitých častiach budovy.  Značná časť finančných prostriedkov 

bola využitá na financovanie spotreby plynu a el. energie, vody -11.381 €.   

    

Materiálové náklady 

 

     Plnenie  predstavuje čerpanie výdavkov spojených s prevádzkou školy.   Za 2.371 € sme 

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

a kopírovacieho stroja,  čistiace a hygienické potreby 1.033 €.  V roku 2019 sme použili  časť 

finančných prostriedkov  4.454 € 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 2019. 

 

Dary a príspevky 
Príspevky a dary od FO a PO spolu           1.873 € 

Prijaté FP v roku 2019                                 1.420 € 

Presunuté z roku 2020                                     166 €      

 

Príspevky  z ZRPŠ poskytlo FP na poistenie žiakov,  FO a PO  nám poskytli príspevky na 

exkurzie, poznávacie výlety žiakov, na knihy, materiál na výchovu a vyučovanie,  KU 

Ružomberok na kancelárske potreby, všeobecný materiál...GAS Familia na zakúpenie ovocia. 

Časť nevyčerpaného finančného príspevku  bola  presunutá  do  roku 2020.  

 

Presunuté do roku 2020                                166   € 

 

Školské zariadenia 
       V priebehu r. 2019 nám boli poskytnuté finančné prostriedky na školské zariadenia –  

Internát, MŠ, ŠK, VŠJ  a CŠPP nasledovne: 

                                                                                              

z rozpočtov miest - Levoča                                                   581.156  €              



z rozpočtov VUC                                                                       6.931   €                                                                                           

Príspevky od rodičov /MŠ, ŠKD, popl. int. ostatné/              3.665   €  

Príspevky na stravné od žiakov a rodičov 

zamestnancov, zamestnávateľa,  z HN                                  35.345  € 

 

Z uvedených finančných prostriedkov bolo použitých  360.059  € na mzdy /Mesto 356.054 €, 

 VUC 4.005 €/. Organizácia v roku 2019  uhradila 122.995 € /Mesto 121.591 €, VUC 1.404 €/ 

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 – 5.487 €. 

 

Priemerný mesačný zárobok školských zariadení dosiahol výšku:          1.083 € 

Priemerný mesačný zárobok pedag.  a odbor. zamestnancov:                  1.221€ 

Priemerný mesačný zárobok nepedagogických zamestnancov                   890 € 

 

Ostatné použitie: 

      

V roku 2019 sme finančné prostriedky získane od VUC  Prešov a Mesta Levoča  použili 

na nájomné za budovu a telocvične 6.447 €, 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./ 43.314 € 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 2019 za Mesto Levoča a VUC Prešov.   

 

Tržby za vlastné výkony a tovar za rok 2019 boli vo výške  39.010 €, 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 35.345 € použitých na úhradu stravy zamestnancov a žiakov ,  3.665 € na 

refundáciu oprav a údržby priestorov MŠ, internátu, na refundáciu nákladov na nájomné. 

 

4.  Hospodársky výsledok - v  roku 2019  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 2019/2020. 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 2019/2020 a vo vyhodnocovacích správach PK a MZ. 

 

V školskom roku 2019/2020 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, surdopedická 

 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 

                                   

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 

 

 

 

 

 



a skvalitňovanie života zverených žiakov 

 spolupráca s partnermi na zabezpečovaní 

      voľnočasových aktivít zverených žiakov 

 vytváranie vhodných podmienok pre  

edukáciu žiakov so ŠVVP 

 cvičná škola pre študentov špeciálnej 

pedagogiky 

 možnosť štúdia na Odbornom učilišti JVI, 

ako organizačnej zložky SŠJVI  - učebný 

odbor:  

 Spracúvanie dreva – výroba úžitkových 

a umeleckých predmetov 

 Keramická výroba – výrobky sanitnej 

keramiky 

 

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 2019/2020  riaditeľstvo SŠJVI spolu so všetkými pedagogickými pracovníkmi 

a vychovávateľmi školy plnilo úlohy vyplývajúce zo strategického plánu školy, z ročného plánu 

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

vzdelávací proces narušila pandémia COVID-19. Od 13.marca 2020 do 30. mája 2020 prebiehalo 

vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadením hlavného hygienika a Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dňa 16.marca 2020 MŠVVaŠ SR prerušilo výchovno-

vzdelávaciu činnosť do odvolania. V čase prerušenia vyučovania vo všetkých zložkách spojenej 

školy prebiehalo dištančné vzdelávanie žiakov. Od 1.6.2020 bolo obnovené dobrovoľné 

vyučovanie na školách a školských zariadeniach, bez možnosti otvorenia školského internátu. 

Veľkú pozornosť sme venovali prísnym hygienickým opatreniam, pravidlám slušnosti správania, 

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 2019/2020 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 2019/2020 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 

 spolupráca s CVČ Olymp Levoča, posilňovňa CVČ 

 

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

útvaroch :  

Pohybová príprava 

Športovo – turistický útvar  

Klub dievčat  

Šikovníček  

Dramatická výchova 

 

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 útvar“, - pracovalo tu 8 chlapcov podľa plánu, ktorý bol vypracovaný 

tak, aby žiakov zaujal  a poučil. Žiaci poznávali okolitú živú i neživú prírodu, jej krásy. Učili sa 

orientovať v blízkom okolí, teréne pomocou kompasu i turistických značiek. Vyskúšali si 

základy táborenia v prírode. Poznávali rastliny, zvieratá a vtákov u nás žijúcich. Osvojili si 

zásady poskytnutia prvej pomoci. V telocvični si rozvíjali jemnú i hrubú motoriku a koordináciu 

v pohybe. Prešli si základné pravidlá loptových hier / vybíjaná, futbal, basketbal, florbal /. 

V nepriaznivom počasí listovali v atlasoch rastlín, zvierat. Pozerali prírodopisné filmy cez 

interaktívnu tabuľu. 

 

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

manuálnych a športových zručností, na prípravu na starostlivosť o domácnosť, varenie- pečenie 

a celkovú prípravu dievčat do života. Pri činnostiach sa využívali odborné učebne v škole – 

výtvarná, rytmicko-pohybová i kuchynka v PŠ, ako i športoviská – telocvičňa, školský dvor 

a kultúrne ustanovizne mesta. Činnosť bola realizovaná tak, aby bola primeraná a vhodná veku 

dievčat, ich schopnostiam a možnostiam. 

     Cieľom tohto záujmového útvaru bolo zvyšovanie nárokov na samostatnosť dievčat, na  

rozvoj výtvarných, pracovných, športových a hygienických návykov i motiváciu detí. Naučiť 

dievčatá nakupovať potrebné ingrediencie na varenie – pečenie, pripraviť si všetko potrebné 

a uvariť alebo upiecť niečo presne podľa receptu. Dodržiavať hygienu a udržiavať poriadok. Učiť 

ich spolupráci a spolupatričnosti vo výchovnej skupine, odbúravať stres, agresivitu a iné 

patologické prejavy správania sa. Hlavným cieľom zvolených aktivít bol rozvoj manuálnych 



zručností detí, cibrenie pamäte, kreativity, zvyšovanie telesných a pohybových schopností 

a zručností. Priebeh činnosti bol realizovaný hrovou, zábavnou, súťaživou, ale i oddychovou 

a relaxačnou formou. 

 

,,Šikovníček“ - záujmová činnosť v krúžku bola realizovaná jeden krát v týždni a zameraná bola 

na rozvoj kreativity, talentu a záujmov, na rozvoj manuálnych a športových zručností, na 

prípravu na starostlivosť o domácnosť, varenie, pečenie  Pri činnostiach sa najviac využívala 

miestnosť výtvarnej výchovy ale i kuchynka v PŠ, školský dvor a žiaci pravidelne navštevovali 

mestskú  Knižnicu J. Henkela. Činnosť bola realizovaná tak, aby bola primeraná a vhodná veku 

dievčat, ich schopnostiam a možnostiam. 

     Cieľom tohto záujmového útvaru bolo zvyšovanie nárokov na samostatnosť detí, na  rozvoj 

výtvarných a tvorivých schopnosti,  hygienických návykov a motivácie u detí. Učili sa využívať 

rôzne výtvarne techniky, spracovávať výtvarne témy netradičným spôsobom, pripravovať 

jednoduché jedla, správne stolovať a servírovať jedlo, dodržiavať hygienu a udržiavať poriadok. 

Hlavným cieľom zvolených aktivít bol rozvoj talentu ,manuálnych zručností,  kreativity deti, ale 

aj zvyšovanie telesných a pohybových schopností a zručností. Priebeh činnosti bol realizovaný 

hrovou, zábavnou, súťaživou, ale i oddychovou a relaxačnou formou. 

 

,,Pohybová príprava“ – bola realizovaná raz týždenne v športovej hale Majstra Pavla na 

Strednej odbornej škole v Levoči. Táto športová príprava bola zameraná na prípravu detí, ktoré 

budú reprezentovať školu na športových hrách. Hlavným trénerom bol pán uč. Koterba. Do tejto 

prípravy boli zapojení aj žiaci, ktorí nenavštevovali internát. 

Cieľom prípravy bolo rozvíjať u detí pohybové schopnosti, vytvoriť trvalý záujem o športové 

aktivity. Žiakom sme dopriali krátkodobé intenzívne a pestré pohybové zaťaženie. Naša príprava 

bola zameraná na atletiku, basketbal, stolný tenis a futsal. Cvičenie prebiehalo v skupinách, aby 

sa mohli navzájom motivovať, napodobňovať a socializovať. Vyvrcholením našej prípravy mala 

byť účasť na športových hrách, ktoré sa pre pandémiu nekonali. 

 

,,Dramatická výchova“ – v školskom roku 2019/2020 sa žiaci pravidelne každý utorok 

zúčastňovali dramatického krúžku. Zamerali sme sa na osobnostný a sociálny rozvoj jednotlivca 

prostredníctvom prvkov a postupov dramatického umenia. Využívali sme predovšetkým 

dramatickú improvizáciu, ktorá je založená na ľudskej schopnosti jednať v simulovaných 

situáciách tak, ako keby boli skutočné. Na hodinách prostredníctvom dramatických hier dostávali 

žiaci príležitosť zažiť situácie, s ktorými sa môžu v živote skutočne stretnúť. Mali možnosť 

vyskúšať si i rolu niekoho iného a pozrieť sa na problém jeho očami. Dramatická výchova 

svojimi hernými postupmi pomáhala žiakom pri adaptácií na nové školské prostredie – pri jeho 

zaradení sa do skupiny, pri budovaní skupinovej integrity, pravidiel i zásad skupinovej 

spolupráce.  

Cieľom bolo prostredníctvom hier a cvičení vytvárať priateľskú atmosféru v kolektíve. Používať 

prvky a postupy dramatického umenia a s ich pomocou vyjadrovať svoje pocity, 

 

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 2019/2020 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, Ústav na výkon trestu odňatia  

slobody a tiež spolupráca na odbornej úrovni s CPPPaP v Levoči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu  

v jednotlivých zložkách spojenej školy 

 v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v škole  

od 30. marca 2020 do 01. júna 2020 

 
Výchovno - vzdelávací proces v školskom roku 2019/2020 narušila pandémia COVID - 19.  Od 

13.marca 2020 do 30. mája 2020 prebiehalo vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadením hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Dňa 

16.marca 2020 MŠVVŠ prerušilo výchovno-vzdelávaciu činnosť do odvolania. 

V čase prerušenia vyučovania vo všetkých zložkách spojenej školy prebiehalo dištančné 

vzdelávanie žiakov. 

 

ŠMŠ  

Po dohode s vedením SŠJVI a rodičmi boli upravené podmienky vzdelávania. Počas obdobia 

pandémie, od 16. 3. 2020, prebiehala komunikácia s rodičmi prostredníctvom webovej stránky 

školy EduPage, mailovej a elektronickej komunikácie, taktiež formou listových zásielok, 

osobných stretnutí, telefonických rozhovorov. Takýmto spôsobom boli  rodičom detí odosielané 

materiály, v súlade s týždennými výchovno-vzdelávacími a časovo-tematickými plánmi 

školského vzdelávacieho programu (pracovné listy, obrázkové materiály, rôzne návrhy na 

aktivity pre deti). Odoslaný materiál bol spracovaný podľa tematických okruhov.  

Dôraz sa kládol na zdravotný stav a zdravotné znevýhodnenie detí, rešpektovali sa ich 

individuálne predpoklady, obmedzenia v prístupe k technologickým zariadeniam, ak je v rodine 

väčší počet detí, najmä v prípade ak zdieľajú zariadenia so svojimi súrodencami.  

Spolupráca a spätná väzba nebola postačujúca, vo väčšine prípadov slabá až žiadna. No aj 

napriek tomu  je potrebné vyzdvihnúť rodičov, ktorí aktívne a ochotne spolupracovali, 

rešpektovali odporúčania pedagógov, snažili sa, aby predkladané aktivity sa realizovali podľa 

potreby detí a aby podľa možnosti boli realizované v prírode, aby pracovali na rozvíjaní 

sebaobslužných činností, samostatnosti, utvrdzovaní získaných schopností a celostnom rozvoji 

osobnosti dieťaťa.  

Odoslaný materiál, pracovné listy a jednotlivé zadania úloh boli v prípade odovzdania 

a doručenia pedagógom alebo  pri návrate do materskej školy skontrolované a hodnotené. Počas 

mimoriadnej situácie boli učitelia k dispozícii rodičom, ktorí mali možnosť komunikovať a 

konzultovať rôzne výchovné a vzdelávacie problémy detí prostredníctvom internetu, školského 

mailu, alebo telefonicky.  

Pedagogickí zamestnanci vykonávali prácu podľa pokynov a usmernení vedenia školy, 

vypracovali plány v e- triednej knihe, vykonávali činnosti súvisiace s pedagogickou/odbornou 

prácou, zvyšovali úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným štúdiom odbornej literatúry, 

pripravovali učebné pomôcky, PL na ďalšie vzdelávanie žiakov v ŠMŠJVI, viedli si záznamy/ 

harmonogram práce a činnosti počas pracovných dní.  

Od 1.6.2020 bolo obnovené dobrovoľné vyučovanie v školách a školských zariadeniach. 

Podľa počtu nahlásených detí vedenie SŠJVI vytvorilo 4 skupiny a prevádzka ŠMŠ bola od 

01.06.2020 obnovená.  
 

MZ - ZŠ 

Vzdelávanie žiakov na 1.stupni v základnej škole bolo zabezpečené dištančnou formou. Žiaci 

dostávali učebné materiály a domáce úlohy prostredníctvom emailu, internetového portálu 

www.bezkriedy.sk alebo poštou. V triede 2.K denne prebiehalo online vyučovanie, ktorého sa 

pravidelne zúčastňovali traja žiaci.  

http://www.bezkriedy.sk/


Pri sprostredkovaní učiva boli použité metódy priameho prenosu poznatkov: monologické 

slovné a dialogické slovné a metódy samostatnej práce: samostatná  práca s knihou, samostatná  

práca s pracovným zošitom, štúdium s využitím techniky /učivo prezentované prostredníctvom 

prezentácií/. Spätná väzba u väčšiny žiakov 1. stupňa bola slabá. Žiaci, ktorí úlohy poslali na 

kontrolu, boli priebežne hodnotení percentuálne alebo slovne.   

V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaného 

ministerstvom školstva , vedy, výskumu a športu SR a v zmysle súčasnej legislatívy, boli žiaci 

v 2.polroku školského roka 2019/2020 hodnotení slovným hodnotením v prípravnom a prvom 

ročníku. Žiaci druhého až štvrtého ročníka boli hodnotení známkou v predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, prírodoveda, vlastiveda a prvouka. Slovom 

„absolvoval/la“ boli žiaci hodnotení v predmetoch katolícke náboženstvo, pracovné vyučovanie, 

hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, informatika, individuálna 

logopedická intervencia, komunikačné zručnosti a rozvoj pohybových zručností. 

Od 1.6.2020 bolo obnovené dobrovoľné vyučovanie na školách a školských zariadeniach, bez 

možnosti otvorenia školského internátu. Pre internátnych žiakov bolo naďalej zabezpečené 

dištančné vzdelávanie. Z dôvodu zavedených opatrení neboli v školskom roku 2019/2020 

prebraté všetky tematické celky, ktoré sa následne prenášajú do školského roka 2020/2021 : - 

viď. príloha 

 

PK - ZŠ, PŠ 

Vzdelávanie žiakov na 2. stupni ZŠ a PŠ počas mimoriadnej situácie bolo zabezpečené 

dištančnou formou. Študijný materiál, domáce úlohy, pracovné listy a pokyny na prácu žiaci 

dostávali prostredníctvom internetového portálu www.bezkriedy.sk, emailu alebo poštou 

v pravidelných intervaloch. 

Počas dištančnej výučby pedagógovia používali najmä tieto metódy: práca s textom, práca 

s pracovným zošitom, práca s didaktickou technikou, gap filling, matching, dopĺňanie textu, test, 

prezentácie a interaktívne cvičenia. 

Žiaci v čase mimoriadnej situácie boli hodnotení percentuálne alebo slovne. V zmysle 

Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaného ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a v zmysle súčasnej legislatívy, boli žiaci v 2.polroku školského roka 

2019/2020 hodnotení slovným hodnotením v tirede1.T. Žiaci druhého stupňa základnej školy 

a žiaci praktickej školy boli hodnotení: 

- známkou v predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, fyzika, 

chémia, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka 

- slovom „absolvoval/la“  v predmetoch: katolícke náboženstvo, informatika, technika, hudobná 

výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, komunikačné zručnosti, rytmicko-

pohybová výchova, individuálna logopedická intervencia, rozvíjanie komunikačných 

schopností, zdravotná výchova, rodinná výchova, výchova k mravnosti a občianstvu, ručné 

práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti, pomocné práce 

v kuchyni, tkanie na tkáčskom stave, výroba keramiky, remeselné práce, pomocné práce 

v administratíve. 

 Komunikácia a spätná väzba so žiakmi  počas dištančnej výučby bola rôzna, niektorí žiaci svoje 

úlohy plnili zodpovedne, iní sporadickí a s niektorými sa nepodarilo nadviazať spoluprácu.  

Od 1. júna 2020 do 26. júna 2020 prebiehala dobrovoľná účasť žiakov na prezenčnom 

vyučovaní. Edukačný proces bol zameraný na upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých 

vedomostí, zručností a návykov, ale aj na zistenie úrovne osvojenia učiva, ktoré bolo zadané 

žiakom v čase dištančného vzdelávania v rámci hlavných vzdelávacích oblastí.  

http://www.bezkriedy.sk/


Z dôvodu zavedených opatrení neboli v školskom roku 2019/2020 prebraté všetky tematické 

celky, ktoré sa následne prenášajú do školského roka 2020/2021 : - viď. príloha 

 

MZ/PK - ZŠAU 

Vzdelávanie žiakov bolo zabezpečené dištančnou formou. Žiaci dostávali učebné materiály 

a domáce úlohy prostredníctvom emailu, internetového portálu www.bezkriedy.sk alebo poštou. 

Vyučovanie prebiehalo aj formou rôznych edukačných programov, napr. ALFBOOK, BEZ 

KRIEDY.SK, UCIME SA DOMA, taktiež formou rôznych prezentácií, videí.... 

Učebné materiály sa zasielali prostredníctvom emailov rodičom spolu s inštrukciami k ich 

vypracovaniu. Komunikácia a usmernenia k úlohám prebiehala aj telefonicky s rodičmi. 

Vyučovací proces sa realizoval aj cez  Messenger a ZOOM. Pracovali sme podľa učebných 

osnov a plánov ,taktiež podľa IVP. Využívali sme najmä formu projektov na celý týždeň, kde sa 

žiaci spolu s rodičmi mohli spolupodieľať. Vyučovanie sme sa snažili uskutočniť hravou formou 

so zapojením praktických činností, ktoré nám napomáhali k rozvoju matematických, jazykových, 

prírodovedných, sebaobslužných zručností.  

Pri výbere metód sme sa snažili čo najviac zapojiť deti do praktických činností bežného dňa 

multidisciplinárne. Pri sprostredkovaní učiva boli využité metódy: práca s textom, práca 

s pracovným zošitom, práca s didaktickou technikou, dopĺňanie textu, test. 

Od 1. júna do 30.júna prebiehalo dobrovoľné vyučovanie. V tomto období boli žiaci 

vzdelávaní podľa upraveného denného harmonogramu vyučovacích činností, s dodržiavaním 

hygienických nariadení a usmernení. Keďže každý žiak postupuje podľa vlastných IVP, učivo 4. 

štvrťroka je potrebné zopakovať v budúcom šk. roku. Na vysvedčení v druhom polroku boli žiaci 

v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, vecné učenie a vlastiveda hodnotení 

slovným hodnotením a v predmetoch katolícke náboženstvo, rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie, pracovné 

vyučovanie, hudobná výchova, telesná a športová výchova a výtvarná výchova boli hodnotení 

slovom – absolvoval/a. Všetci žiaci prospeli a postupujú do nasledujúcich ročníkov. – viď. 

príloha 

MZ/PK - ŠZŠ  

Vyučovanie v školách bolo prerušené a žiaci sa vzdelávali dištančnou formou od 16.03. do 

31.05.2020. Učivo, úlohy, pracovné listy a podklady k učivu k jednotlivým vyučovacím 

predmetom boli zasielané slovenskou poštou a elektronickou poštou na portál Zborovňa.sk.    

Všetky úlohy boli prispôsobené tak, aby ich žiaci aspoň čiastočne splnili. Pre žiakov boli 

vyhľadávané pracovné listy a obrázky na internetových stránkach zborovňa, učíme na diaľku, 

taktik, naše detičky, datakabinet, planéta vedomostí. Zadané úlohy na portáli Zborovna.sk boli 

vyhodnocované priebežne. Úlohy, ktoré boli zasielané poštou, žiaci, respektíve rodičia žiakov 

nedoručili v dohodnutom termíne, alebo ich nedoručili vôbec. 

Od 1. júna do 30. júna 2020 bolo obnovené vyučovanie s dobrovoľnou účasťou žiakov.  

Žiaci, ktorí nastúpili boli vzdelávaní podľa upraveného denného harmonogramu vyučovacích 

činností, s dodržiavaním hygienických nariadení a usmernení. Spôsob organizácie vzdelávania 

bol upravený, dve vyučovacie hodiny boli zamerané na učivo zo vzdelávacích oblastí: Jazyk 

a komunikácia a Matematika a práca s informáciami a v  ďalších dvoch vyučovacích hodinách sa 

učitelia zameriavali na vzdelávacie oblasti: Človek a príroda a Človek a spoločnosť.  

Keďže mnohí žiaci pristupovali k dištančnej forme vzdelávania nezodpovedne, neosvojili si 

všetko stanovené učivo z tematických výchovno – vzdelávacích plánov a IVP, je nevyhnutné, 

aby si žiaci zopakovali učivo v budúcom školskom roku.  

V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaného ministrom školstva, vedy 

a výskumu a športu SR a v zmysle súčasnej legislatívy, boli žiaci v 2. polroku školského roka 

2019/2020 hodnotení: známkou - v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, vecné 

http://www.bezkriedy.sk/


učenie, vlastiveda, fyzika, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka a v predmetoch: 

katolícke náboženstvo, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, telesná a športová výchova, 

výtvarná výchova a rozvíjanie komunikačnej schopnosti boli hodnotení slovom – absolvoval/a. – 

viď. príloha 

Aj napriek tomu, že v školskom roku 2019/2020 nastala mimoriadna situácia z dôvodu 

šírenia koronavírusu COVID-19 Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči dosiahla 

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

sú ďalšou perspektívou na splnenie 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 2019/2020 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Duchovno pastoračný plán 

 

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

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

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

potrebné neustále obnovovať duchovný život žiakov i zamestnancov školy.  

September 2019 

- Slávnostnú svätú omšu na začiatku školského roka 2019/2020 dňa 4.9.2019 slávil Mons. 

František Dlugoš. 

- Dňa 6.9.2019 v gymnaziálnom kostole vdp. Miroslav Lettrich vysluhoval sviatosť zmierenia 

a slúžil svätú omšu na prvý piatok v mesiaci. 

- Dňa 16.9.2019 bola k celodennej poklone vystavená Sviatosť Oltárna pri príležitosti Dňa 

rodiny, zúčastnili sa na nej starší žiaci. 

Október 2019 

- Vdp. Miroslav Lettrich vysluhoval sviatosť zmierenia dňa 3.10.2019, na svätej omši dňa 

4.10.2019 vo sviatok svätého Františka Assiského sa zúčastnili starší žiaci. 

- Dňa 11.10.2019 sa všetci žiaci i zamestnanci spoločne modlili ruženec. V ten deň bol aj 

dobrovoľný prísny pôst za kňazov. 

- V dňoch 17.10. – 19.10.2019 sa konala Celoslovenská katechetická konferencia na Spišskej 

Kapitule, ktorej sa zúčastnila Mgr. Mária Fecková, katechétka. 

- Dňa 30.10.2019 sa konala Duchovná obnova zamestnancov všetkých troch katolíckych škôl. 

Duchovnú obnovu viedol vdp. Miroslav Lettrich, hovoril na tému Pokrstení a poslaní. 

Vysluhoval sviatosť zmierenia, bola možnosť adorácie, spoločne sme slávili svätú omšu 

v gymnaziálnom kostole za zosnulých. 

November 2019 

- Dňa 19.11.2019 bola celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Bazilike sv. Jakuba, 

ktorej sa zúčastnili starší žiaci. 

December 2019 

- Dňa 5.12.2019 prišiel svätý Mikuláš, dňa 6.12.2019 bola svätá spoveď a svätú omšu v prvý 



piatok v mesiaci slávil vdp. Miroslav Lettrich. 

- Dňa 13.12.2019 bolo projektové vyučovanie DEŇ S BIBLIOU. Svätú omšu slávil vdp. 

Miroslav Lettrich. Mgr. Mária Fecková pripravila s mladším i staršími žiakmi dramatizácie: 

Kniha Rút, Kniha Jonáš, Zvestovanie, Najkrajší list a Narodenie Ježiša. 

- Dňa 18.12.2019 sa žiaci a zamestnanci pripravili na Vianoce svätou spoveďou a svätou 

omšou, ktorú slávil vdp. Miroslav Lettrich. 

Január 2020 

- Dňa 10.1.2020 bola Novoročná posviacka školy, ktorú vykonal vdp. Miroslav Lettrich. 

- Dňa  23.1.2020 v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov Mgr. Mária Fecková pripravila 

prezentáciu. K modlitbám za jednotu v tomto roku pozvali kresťania z Malty a témou 

modlitieb bolo: Preukázali nám neobyčajnú láskavosť, Sk 28,2. 

Február 2020 

- Dňa 7.2.2020 na prvý piatok v mesiaci vdp. Miroslav Lettrich spovedal a slúžil svätú omšu 

v gymnaziálnom kostole. 

- Dňa 26.2.2020 sa žiaci i zamestnanci školy zišli v aule, aby prijali popolec z rúk vdp. 

Miroslava Lettricha, a pripravili sa tak na prežívanie veľkého pôstu. 

- Dňa 28.2.2020 bola Duchovná obnova v Chráme presvätej Bohorodičky Ochrankyne 

v Levoči, ktorú viedol vdp. Miroslav Lettrich. Témou obnovy bol hriech z Knihy Genezis. 

Bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Spoločne sme sa modlili bolestný ruženec 

a slávili svätú omšu. 

- K prvému svätému prijímaniu pristúpil jeden žiak, k sviatosti birmovania pristúpili piati žiaci. 

Ostatné naplánované podujatia a aktivity sa neuskutočnili vzhľadom na celosvetovú pandémiu 

koronavírusu COVID-19, pri ktorej bolo prerušené školské vyučovanie od 13.3.2020 do 

1.6.2020. 

Jún 2020 

- Slávnostnú svätú omšu na konci školského roka slávil Mons. František Dlugoš dňa 26.6.2020. 

Ďakoval Bohu za 31 rokov strávených v Levoči, hovoril o svojom vzťahu k žiakom, 

študentom, pedagógom, o svojom prežívaní, keď sa niektorí študenti ocitli v ťažkostiach. 

Lúčil sa pri odchode do dôchodku s ubezpečením, že i naďalej bude nápomocný, či už fyzicky 

alebo modlitbou. Ďakujeme mu za starostlivosť a sprevádzanie modlitbou. 

                                                                                          Vypracovala: Mgr. Mária Fecková 



Príloha č.2 

Hodnotiaca správa o činnosti predmetovej komisie (ďalej iba PK) učiteľov 

Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím,  

žiakov s telesným postihnutím,  

žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou  

(ďalej iba ZŠŽSP  JVI, ZŠŽTP  JVI, ZŠNKS  JVI)  

a žiakov Praktickej školy Jána Vojtaššáka internátnej (ďalej iba PŠ JVI) 

v školskom roku 2019/2020 
 

PK učiteľov základnej a praktickej školy v priebehu školského roka 2019/2020 vychádzala z úloh 

vyplývajúcich z plánu práce školy, z Pedagogicko–organizačných pokynov na školský rok 

2019/2020, z aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2019/2020 sa uskutočnili štyri riadne zasadania predmetovej 

komisie, ktoré pracovali v tomto zložení : Mgr. Anna Džuganová, Mgr. Beáta Hrušovská, Mgr. 

Mária Kedžuchová, Mgr. Viera Dudičová, Mgr. Jana Antalová, Mgr. Janka Tomalová (kmeňoví 

členovia), Mgr. Tomáš Koterba, PaedDr. Nadežda Suranovská, PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD., 

Mgr. Marta Palenčárová, Mgr. Marián Kovalčík (hosťujúci členovia) 

 

Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie 

 

Pedagogickí zamestnanci v danom školskom roku vypracovali a súčasne aktualizovali 

tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov. Reforma obsahu vzdelávania 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  bola realizovaná v 9. 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 v praktickej škole. 

Pri vzdelávaní sme využívali prvky integrovaného vyučovania. Na vyučovacích hodinách sa 

využívali dostupné učebné pomôcky. Pri vzdelávaní žiakov sme pracovali s edukačnými 

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, metódy webquest, zážitkové a skúsenostné 

učenie. 
Pedagógovia do obsahu vzdelávania implementovali 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. 

Členovia PK  ochraňovali žiakov pred záškoláctvom, problémovým agresívnym správaním, 

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

„Dohovoru o právach dieťaťa“. Triedni učitelia denne 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. 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.  

V rámci tematického plánu učiva Ochrana človeka a zdravia sa uskutočnilo iba prvé účelové 

cvičenie, ktoré bolo rozdelené na teoretickú časť dňa 16. 9. 2019 a praktickú časť dňa 17. 9. 

2019. U žiakov sme preverovali získané vedomosti, zručnosti a návyky z oblasti zdravotnej 



prípravy, civilnej ochrany, pohybu a pobytu v prírode, súčasťou účelového cvičenia bol aj nácvik 

evakuácie budovy školy. 

Žiaci z 3.A triedy Martin Olšavský, Emanuel Artim, Tomáš Šulík a Samuel Jančár absolvovali 

základný lyžiarsky výcvik dochádzkovou dennou formou, ktorý bol zrealizovaný s finančnou 

podporou MŠVVaŠ SR v termíne od 13.1.2020 do 19.1.2020 v lyžiarskom stredisku Spišské 

Bystré. Cieľom výcviku bolo dosiahnuť osvojenie si základov racionálnej techniky lyžovania a 

bezpečné ovládanie lyží v primeranom lyžiarskom teréne i uvedomenie si povinnosti 

rešpektovania pravidiel správania sa na svahu.  

V školskom roku 2019/2020 sme sa zúčastnili 14. ročníka Celoštátnych zimných športových 

hier sluchovo postihnutých žiakov v Kremnici od 9.2. 2020 do 13.2.2020. V zjazdovom lyžovaní 

Mária Vidová obsadila 1. miesto  a Michaela Balážová 3. miesto a v bežeckom lyžovaní 

Miroslav Kováč obsadil 3. miesto. Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením 

respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID -19 sa v plánovanom termíne jún 

2020 neuskutočnil 56. ročník Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov 

v Prešove.  

Telesný rozvoj, zdravý životný štýl a trvalý pozitívny vzťah žiakov k pohybovej aktivite sa u 

žiakov rozvíjal okrem bežnej telesnej a športovej výchovy aj prostredníctvom pohybových aktivít  

v záujmovom útvare pohybová príprava , ktorý bol uskutočňovaný raz týždenne. 

Na hodinách slovenského sme rozvíjali komunikačné schopnosti u žiakov najmä pri 

prezentáciách projektových prác a referátov. Podľa potrieb sme zavádzali tzv. učenie riešením 

problému, prácu žiakov v skupinách, kedy riešili úlohy, učili sa správne argumentovať a 

vyvodzovať potrebné závery. Na hodinách sme vhodne pracovali s doplnkovou literatúrou 

/literárne diela, úryvky z kníh /, následne sme besedovali o literárnych ukážkach. Žiaci si viedli 

aj domáce písomné záznamy o prečítanej mimo učebnicovej literatúre, napr. čitateľské denníky. 

Navštívili sme školskú a 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.  

Mimoriadna situácia, ktorá nastala, zabránila v realizácii naplánovaných aktivít. 

Nezrealizovalo sa školské kolo v prednese poézie a prózy „Štúrovček“, neuskutočnila sa exkurzia 

do Slovenského národného múzea v Martine a nevyšlo ani júnové číslo školského časopisu, 

školský časopis „Sedmokráska“ vyšiel len raz a to v decembri. 

Pri vyučovaní anglického jazyka v základných školách SŠJVI žiaci používali moderné 

učebnice a doplnkové výučbové prostriedky, 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. 

 

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 PŠJVI na skvalitnenie edukácie a zvýšenie samostatnosti v odborno-praktickom  

predmete príprava jedál a výživa pripravovali viaceré gastronomické aktivity, v decembri piekli 

vianočné pečivo, vo februári pripravili zeleninové šaláty a zdravé koláčiky.  

Žiaci ZŠŽTP  JVI uskutočnili vychádzky do prírody spojené so zberom prírodnín, pripravili 

výstavu prác žiakov „Jeseň pani bohatá!“  Pripomenuli si význam ovocia a zeleniny v našej 

strave,  pripravili jednoduché ovocné a zeleninové pochúťky, upiekli jablkový koláč na 

projektovom vyučovaní „Deň jablka“. V decembri žiaci piekli vianočné pečivo, zhotovovali 

výrobky na vianočný remeselný trh, navštívili výstavu v Spišskom múzeu, kde videli postup 



pečenia vianočných oblátok a pripomenuli si vianočné zvyky v minulosti. V januári  sa žiaci 

tešili zimným radovánkam, stavali snehuliakov, hádzali snehové gule na cieľ, kĺzali sa, 

sánkovali, pozorovali prírodu v zime.   

V dôsledku mimoriadnej situácie prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom, z 

tohto dôvodu nebolo možne uskutočniť akcie naplánované na mesiace marec až jún. Školský 

výlet tiež nemohol byť zrealizovaný. 

 

Splnené úlohy 

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

školský rok 2019/ 2020 

 

Kontrola a hodnotenie 

- členovia PK si preštudovali Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2019/2020 

a plán práce školy  

- učitelia viedli triednu dokumentáciu elektronicky, na klasifikáciu a hodnotenie používali 

okrem elektronickej triednej knihy aj klasifikačný záznam. 

- 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 vyučovacej hodine sa venovala zvýšená pozornosť hodnoteniu  vedomostí, zručností 

a návykov žiakov 

- členovia PK si opätovne preštudovali metodické pokyny na hodnotenie žiakov  

- vedúci PK bol zodpovedný za prevzatie triednej dokumentácie  

 

Odborný rast členov PK 

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

literatúry a ďalším vzdelávaním 

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

a prehlbovanie profesijného a odborného rastu členov PK 

- Mgr. Mária Kedžuchová absolvovala 2. atestáciu a Mgr. Jana Antalová ukončila odborný 

seminár s názvom „Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia a správania“ 

v module 4 v Centre Dr. Sindelar 

 

 

V Levoči 30. júna 2020                                                                          Mgr. Anna  Džuganová,  

                                                                                                                                 vedúca PK 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 



Príloha č. 3 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy pre žiakov  

so sluchovým postihnutím, telesným postihnutím,  

žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a žiakov Praktickej školy 

Jána Vojtaššáka internátnej v čase mimoriadnej situácie 

 
Vedúca PK:  Mgr. Anna Džuganová 

 

Kmeňoví členovia PK:  Mgr. Beáta Hrušovská /1.P/ 

         Mgr. Mária Kedžuchová /2.S/ 

         Mgr. Viera Dudičová /5.K/ 

         Mgr. Jana Antalová /4.K/ 

         Mgr. Janka Tomalová /1.T/ 

                                     

Hosťujúci členovia PK: Mgr. Tomáš Koterba 

                                        PaedDr. Nadežda Suranovská 

                                        PaedDr, Miloš Jozefčák, PhD. /6.K/ 

                                        Mgr. Marta Palenčárová, pedagogický  asistent 

               Mgr. Marián Kovalčík, pedagogický asistent 

   

Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného 

koronavírusom COVID -19 prebiehalo vyučovanie od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 

mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadením hlavného hygienika a Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR.  Dňa 16. marca 2020 MŠVVŠ prerušilo vyučovanie do odvolania. 

Vzdelávanie žiakov počas mimoriadnej situácie bolo zabezpečené dištančnou formou. Študijný 

materiál, domáce úlohy, pracovné listy a pokyny na prácu žiaci dostávali prostredníctvom 

internetového portálu www.bezkriedy.sk, emailu alebo poštou v pravidelných intervaloch. 

Počas dištančnej výučby pedagógovia používali najmä tieto metódy: práca s textom, práca 

s pracovným zošitom, práca s didaktickou technikou, gap filling, matching, dopĺňanie textu, test, 

prezentácie a interaktívne cvičenia. 

Žiaci v čase mimoriadnej situácie boli hodnotení percentuálne alebo slovne. V zmysle 

Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaného ministerstvom školstva 

, vedy, výskumu a športu SR a v zmysle súčasnej legislatívy, boli žiaci v 2.polroku školského 

roka 2019/2020 hodnotení slovným hodnotením v tirede1.T. Žiaci druhého stupňa základnej 

školy a žiaci praktickej školy boli hodnotení: 

- známkou v predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, fyzika, 

chémia, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka 

- slovom „absolvoval/la“  v predmetoch: katolícke náboženstvo, informatika, technika, hudobná 

výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, komunikačné zručnosti, rytmicko-

pohybová výchova, individuálna logopedická intervencia, rozvíjanie komunikačných 

schopností, zdravotná výchova, rodinná výchova, výchova k mravnosti a občianstvu, ručné 

práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti, pomocné práce 

v kuchyni, tkanie na tkáčskom stave, výroba keramiky, remeselné práce, pomocné práce 

v administratíve. 

Komunikácia a spätná väzba so žiakmi  počas dištančnej výučby bola rôzna, niektorí žiaci 

svoje úlohy plnili zodpovedne, iní sporadickí a s niektorými sa nepodarilo nadviazať spoluprácu.  

http://www.bezkriedy.sk/


Od 1. júna 2020 do 26. júna 2020 prebiehala dobrovoľná účasť žiakov na prezenčnom 

vyučovaní. Edukačný proces bol zameraný na upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých 

vedomostí, zručností a návykov, ale aj na zistenie úrovne osvojenia učiva, ktoré bolo zadané 

žiakom v čase dištančného vzdelávania v rámci hlavných vzdelávacích oblastí.  

 Do školy nastúpil 1 žiak z triedy 6.K, 1 žiačka z triedy 1.T a 2 žiaci z 1.P, z tried 4.K, 5.K, 2.S 

sa dobrovoľného vyučovania nezúčastnil ani jeden žiak. 

Z dôvodu zavedených opatrení neboli v školskom roku 2019/2020 prebraté všetky tematické 

celky, ktoré sa následne prenášajú do školského roka 2020/2021 : 

Anglický jazyk 

5.ročník 

4.K - Unit 14: Did you have a good day? 

         Unit 15: Our holiday 

6.ročník 

6.K – Unit 7: Will it really happen? 

7.ročník 

4.K – Unit 9: Good news, bad news 

8. ročník 

5.K – Unit 4: Our planet  

                 Unit 5: Reuse and recycle 

                Unit 6: Crazy about wildlife 

9. ročník 

2.S – Unit 4: Our planet  

         Unit 5: Reuse and recycle 

         Unit 6: Crazy about wildlife 

2.S – IVP 4. ročník – prebraté všetky tematické celky 

2.S – IVP 5. ročník - prebraté všetky tematické celky 

 

Biológia 

5. ročník 

4.K - učivo prebraté v plnom rozsahu - všetky témy, okrem 2 praktických cvičení v 5.    ročníku 

1 praktické cvičenie TC Život vo vode a na brehu a 1 praktické cvičenie TC     Život na poliach 

a lúkach. 

6. ročník 

6. K - učivo prebraté v plnom rozsahu - všetky témy, okrem praktického cvičenia 

 pozorovanie mikroskopických preparátov ústnych ústrojov, končatín a krídel hmyzu 

 

Matematika 

Tematické celky  ako Pravdepodobnosť, štatistika, kombinatorika odporúčam prebrať 

v budúcom školskom roku, nakoľko žiakom boli odoslané len základné pojmy z týchto tém. 

Zároveň je nutné prebrať konštrukčné úlohy, ako rysovanie kružnice, opísanej a vpísanej 

kružnice , dotyčnice, Talesova veta (8.ročník) z dôvodu chýbajúcich pomôcok u žiakov doma, 

rysovanie štvorca a obdĺžnika, trojuholníka ( 4.,5.ročník) . 

Učivo ostatných predmetov v jednotlivých ročníkoch bolo prebraté podľa tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov. Učitelia odporúčajú učivo odučené dištančnou formou 

zopakovať v nasledujúcom školskom roku.   

                                                               

   

Vypracovala: Mgr. Anna Džuganová, vedúca PK 

 

 



Príloha č. 4 

Hodnotiaca správa o činnosti  metodického združenia (ďalej MZ) Základnej 

školy pre žiakov so sluchovým postihnutím,  

Základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou   

Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej  

v školskom roku 2019/2020 
 

MZ učiteľov základnej školy v priebehu školského roka 2019/2020 vychádzalo z úloh 

vyplývajúcich z Plánu práce školy, z Pedagogicko-organizačných pokynov na daný školský rok, 

 z aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. Počas školského roka sa 

konali štyri zasadnutia MZ, ktoré pracovalo v tomto zložení: Mgr. Michaela Zombeková, Mgr. 

Mária Vašková, Mgr. Katarína Strážiková, PaedDr. Ing. Alena Jandušíková ako stáli členovia 

MZ a Mgr. Eva Kašperová a Mgr. Miroslav Lettrich ako hosťujúci členovia MZ.  

 

Plán činnosti metodického združenia  

 

a) Priebežne úlohy  
 

    Na začiatku školského roka pedagogickí zamestnanci vypracovali, prípadne aktualizovali 

tematické výchovno-vzdelávacie plány pre prípravný, prvý, druhý, tretí a štvrtý ročník.  

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

žiakov so sluchovým postihnutím a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Do 

vyučovacieho procesu boli  zavedené inovatívne vzdelávacie metódy a postupy.  

Vo výchovno-vzdelávacích plánoch vyučujúci venovali pozornosť Environmentálnej 

výchove, Mediálnej výchove, Multikultúrnej výchove, Ochrane života a zdravia, Osobnostnému 

a sociálnemu rozvoju, Regionálnej výchove a Tradičnej ľudovej kultúre.  

     Učitelia viedli triednu dokumentáciu elektronicky, na klasifikáciu a hodnotenie používali 

okrem elektronickej triednej knihy aj klasifikačný záznam.  

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.  

Zvýšená pozornosť sa venovala čitateľskej gramotnosti žiakov. Na vyučovacích hodinách 

v ZŠ SP bola využívaná totálna komunikácia a zabezpečená logopedická starostlivosť. Žiaci ZŠ 

NKS absolvovali logopédiu v rámci vyučovacieho predmetu individuálna logopedická 

intervencia. 

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 triednických hodín si žiaci rozširovali poznatky o témy prelínajúce sa s učebným 

procesom. Učitelia rozvíjali osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú 

výživa, prevenciu zdravia a šikanovania.  

Pri vyučovaní cudzieho jazyka boli používané moderné učebnice a doplnkové výučbové 

prostriedky k nim, inovatívne metódy a formy výučby. Pri vyučovaní cudzieho jazyka bola vo 

veľkej miere využívaná lingvomotorická metóda – Metóda celkovej fyzickej odpovede, hra ako 

motivačná metóda, tvorivé zážitkové metódy a tvorba projektov. 



V rámci enviromentálnej výchovy boli žiaci vedení k uvedomelej spotrebe zdrojov, 

vytváraniu správnych postojov k životnému prostrediu a k prevencii pred znečisťovaním 

a poškodzovaním životného prostredia. 

      Dňa 16.marca 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

prerušilo vyučovanie do odvolania. Vzdelávanie žiakov bolo zabezpečené dištančnou formou.         

V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách boli žiaci v 2.polroku školského roka 2019/2020 

hodnotení slovným hodnotením v prípravnom a prvom ročníku. Žiaci druhého až štvrtého 

ročníka boli hodnotení známkou v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický 

jazyk, prírodoveda, vlastiveda a prvouka. Slovom „absolvoval/la“ boli žiaci hodnotení 

v predmetoch katolícke náboženstvo, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná 

výchova, telesná a športová výchova, informatika, individuálna logopedická intervencia, 

komunikačné zručnosti a rytmicko pohybová výchova.  

  Na základe psychologického vyšetrenia budú traja žiaci v školskom roku 2020/2021 

preradení do Špeciálnej základnej školy. Dvaja žiaci sú zo zložky ZŠ NKS a jedna žiačka zo 

zložky ZŠ SP. Žiačka Anna Mária Mirgová, žiačka prípravného ročníka ZŠ SP, bude v školskom 

roku 2020/2021 pokračovať v 1.ročníku ŠZŠ. Žiak Adam Kapsdorfer, žiak 2. ročníka ZŠ NKS, 

bude v školskom roku 2020/2021 pokračovať v 3. ročníku ŠZŠ. Žiačka Nancy Horváthová, 

žiačka 3.ročníka ZŠ NKS, bude v školskom roku 2020/2021 pokračovať v 4. ročníku ŠZŠ. 

 

b) Termínované úlohy 

V rámci tematického plánu učiva Ochrana života a zdravia sa zrealizovalo v prvom polroku 1. 

účelové cvičenie, ktoré bolo rozdelené na teoretickú časť - 16.9.2020 a praktickú časť - 

17.9.2020. U žiakov sme preverovali získané vedomosti, zručnosti a návyky z oblasti Zdravotnej 

prípravy, Civilnej ochrany, Pohybu a pobytu v prírode.  

    Žiaci sa  iniciatívne zapájali do aktivít organizovaných školou, medzi  ktoré patrili: Mikuláš, 

Vianočný program, karneval, sväté omše, návšteva filmového predstavenia a divadelné 

predstavenia.  

   Medzi zorganizované triedne aktivity patrili vychádzky do prírody, zber prírodnín, triedna 

výstava „Jeseň - pani bohatá“, šarkaniáda, stavanie snehuliaka, výroba karnevalových masiek, 

pečenie koláča z jesenných plodov, príprava zeleninového šalátu pri príležitosti Svetového dňa 

výživy, výroba pozdravu pre starých rodičov, návšteva cintorína, príprava vianočného programu, 

návšteva Spišského múzea spojená s vianočným programom. 

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

organizovaným mestom či múzeom.  

 

   V dôsledku pandémie COVID-19 a následného prerušenia vyučovania nebolo možné 

zrealizovať školu v prírode, ktorá bola plánovaná v termíne od 18. do 22.mája 2020. Ďalšie 

podujatia a aktivity, ktoré neboli zrealizované: triedne a školské kolo v prednese poézie a prózy 

Štúrovček, návšteva ekofarmy Odorica, veľkonočný workshop v Spišskom múzeu, Deň hasičov a 

školský výlet. 

 

    Od 1.júna 2020 bolo obnovené dobrovoľné vyučovanie na školách. Výchovno - vzdelávací 

proces zúčastnených žiakov bol zameraný na opakovanie a upevňovanie vedomostí, ale aj 

zistenie úrovne osvojenia si učiva, ktoré bolo zadávane žiakom dištančnou formou. Časť 

vyučovania v tomto období prebiehala v exteriéri, čomu vyučujúci prispôsobili vzdelávací proces 

a zrealizovali ďalšie triedne aktivity. Medzinárodný deň detí sa v 1.K niesol v duchu pohybových 

aktivít v prírode. Žiaci poznávali dopravné značky a riešili dopravné situácie pri aktivite 

„Bezpečne na ceste“. Pri zážitkovom vyučovaní „Kráľovstvo rastlín a živočíchov“ si žiaci 

prehlbovali vzťah k prírode a získavali nové vedomosti.  



 Splnené úlohy 

      Na riadnych zasadnutiach MZ boli splnené úlohy vyplývajúce z Plánu práce metodického 

združenia na školský rok 2019/2020. Prebehli 4 riadne zasadnutia MZ v mesiacoch september, 

október, február a jún. Triedne a školské aktivity, ktoré bolo možné uskutočniť do 12.marca 2020 

a od 1.júna 2020 boli zrealizované. Aktivity naplánované v období od 13.marca 2020 do 31. mája 

2020 neboli    v dôsledku pandémie COVID-19 zrealizované.  

 

Kontrola a hodnotenie 

    Členovia MZ si preštudovali Pedagogicko - organizačné pokyny. Riaditeľka a zástupkyňa 

školy v rámci kontrolnej činnosti vykonali vyučujúcim hospitačnú činnosť. Vedúci MZ vykonali 

kontrolu triednej dokumentácie členov MZ.  

     

Odborný rast členov PK 

Na zasadnutiach MZ sa pozornosť vynakladala odborno-metodickým témam a inovatívnym 

metódam a pomôckam využívaných vo výchovno - vzdelávacom procese. Pedagógovia počas 

školského roka pracovali na svojom kvalifikačnom a osobnostnom raste. Pedagógovia Mgr. 

Zombeková, Mgr. Kedžuchová a Mgr. Strážiková  vykonali 2.atestáciu. Mgr. Lettrich pokračuje 

v doktoranskom štúdiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity s predpokladaním 

ukončením v roku 2020/2021. 

 

 

V Levoči 30. júna 2020                                                                            Michaela Zombeková,  

                                                                                                                      vedúca  MZ ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v čase mimoriadnej situácie 

Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím,  

Základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou   

Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej 

Kmeňoví členovia MZ:  

Vašková Mária, Mgr. /1.S/ 

Jandušíková Alena, PaedDr. /1.K/ 

Strážiková Katarína, Mgr. /2.K/ 

Zombeková Michaela, Mgr. /3.K/ 

 

Hosťujúci členovia MZ:  

Kašperová Eva, Mgr. 

Lettrich Miroslav, Mgr. 

 

Od 13.marca 2020 do 30.júna 2020 prebiehalo vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadením hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Dňa 

16.marca 2020 MŠVVŠ prerušilo vyučovanie do odvolania. Vzdelávanie žiakov bolo 

zabezpečené dištančnou formou. Žiaci dostávali učebné materiály a domáce úlohy 

prostredníctvom emailu, internetového portálu www.bezkriedy.sk alebo poštou. V triede 2.K 

denne prebiehalo online vyučovanie, ktorého sa pravidelne zúčastňovali traja žiaci. 

Pri sprostredkovaní učiva boli použité metódy priameho prenosu poznatkov: monologické slovné 

a dialogické slovné a metódy samostatnej práce: samostatná  práca s knihou, samostatná  práca 

s pracovným zošitom, štúdium s využitím techniky /učivo prezentované prostredníctvom 

prezentácií/. 

Spätná väzba u väčšiny žiakov 1. stupňa bola slabá. Žiaci, ktorí úlohy poslali na kontrolu, boli 

priebežne hodnotení percentuálne alebo slovne.  V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v 

školskom roku 2019/2020, vydaného ministerstvom školstva , vedy, výskumu a športu SR 

a v zmysle súčasnej legislatívy, boli žiaci v 2.polroku školského roka 2019/2020 hodnotení 

slovným hodnotením v prípravnom a prvom ročníku. Žiaci druhého až štvrtého ročníka boli 

hodnotení známkou v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, 

prírodoveda, vlastiveda a prvouka. Slovom „absolvoval/la“ boli žiaci hodnotení v predmetoch 

katolícke náboženstvo, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná 

a športová výchova, informatika, individuálna logopedická intervencia, komunikačné zručnosti 

a rozvoj pohybových zručností. 

Od 1.6.2020 bolo obnovené dobrovoľné vyučovanie na školách a školských zariadeniach, bez 

možnosti otvorenia školského internátu. Nástup do školy potvrdili: 1.S – 1 žiak, 1.K – 8 žiakov, 

2.K – 2 žiaci, 3.K – 6 žiaci /nepravidelná dochádzka/. Pre internátnych žiakov bolo naďalej 

zabezpečené dištančné vzdelávanie.  

Z dôvodu zavedených opatrení neboli v školskom roku 2019/2020 prebraté všetky tematické 

celky, ktoré sa následne prenášajú do školského roka 2020/2021 : 

Prípravný ročník 

1.S – Tlačené tvary písmen C,Č, Š, Ž, R, H, CH, G, Ť, Ď, Ň, Rozvoj slovnej zásoby 

1.K – učivo prebraté 

http://www.bezkriedy.sk/


1.ročník 

1.K – učivo prebraté 

2.ročník 

1.S 

Matematika – Sčítanie a odčítanie v obore do sto s prechodom cez základ 10 

Slovenský jazyk a literatúra – Písanie viet, Oznamovacia veta, Opytovacia veta,  

                                                 Rozkazovacia veta 

Prírodoveda – Spoznávame živočíchy, Spoznávame rastliny 

2.K 

Matematika - Opakovanie tematických celkov, Zhrnutie a opakovanie učiva, Upevňovanie  

                      získaných vedomostí  

Prvouka – Spoznávame rastliny 

 

3.ročník 

3.K  

Matematika – Konštrukčné úlohy 

Slovenský jazyk a literatúra – Prídavné mená, Zámená, Číslovky, Slovesá 

Anglický jazyk – I like monkeys, Dinnertime, Tidy up, Action boy can run, Let´s play ball 

Katolícke náboženstvo - Ježiš nás pozýva na hostinu 

 

4.ročník 

1.S  

Matematika – Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 s prechodom cez 10, 100, 1 000 

Slovenský jazyk a literatúra – Ohybné slovné druhy, Neohybné slovné druhy 

Anglický jazyk - I like monkeys, Dinnertime, Tidy up, Action boy can run, Let´s play ball 

Prírodoveda – Pátrame po stopách prírodných spoločenstiev 

4.K  

Matematika - Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 

Slovenský jazyk a literatúra – Neohybné slovné druhy 

Anglický jazyk – You´re sleeping, Look at the animals, Look at the photos, Well done 

Prírodoveda – Potravinový reťazec, Chránené rastliny, Chránené živočíchy, Chránené územia  

Vlastiveda - Od Hornádu po Dunajec, Pamiatky UNESCO  

 

                                                                     Vypracovala: Mgr. Zombeková Michaela, vedúca MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.6 

Hodnotiaca správa PK učiteľov Základnej školy  

pre žiakov s autizmom  

Jána Vojtaššáka internátej v Levoči školskom roku 2019/2020 

 
V priebehu školského roka   pracovali pedagógovia  podľa  úloh vyplývajúcich zo školského 

plánu práce a pedagogicko–organizačných pokynov na školský rok 2019/2020 a podľa 

aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

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

pracovali v tomto zložení:  

kmeňoví členovia:      

Mgr. Martina Kovalčíková, Mgr. Martina Cihová, Mgr. Monika Popadičová, Mgr. Anna 

Džuganová 

hosťujúci členovia: 

Mgr. Marianna Šoltésová, Mgr. Katarína Neupauerová, Mgr. Martina Anderáková, Mgr. Mária 

Fecková 

 

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 pri získavaní vedomosti a zručnosti 

s webovou stránkou www. datakabinet.sk  a www.alf.sk . 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  vedomostí zručností a návykov detí a 

využívalo sa 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 a žiakov, 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 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. 

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

     a pohybový rozvoj žiakov a ich zdravý životný štýl. 

 

http://www.alf.sk/


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

činnosti PK na školský rok 2019/2020, 

- tematicky v jednotlivých ročných obdobiach a v súlade s výchovno-vzdelávacími cieľmi šk. 

vzdelávacieho programu sa uskutočnili nasledovné šk. akcie 

 

Vyhodnotenie plánu práce šk. aktivít v triedach: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A 

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 filmových a divadelných predstavení. Prispievali do školského časopisu 

„Sedmokráska“.  

Ďalej sa zúčastnili na týchto šk. akciách plánovaných v súlade s plánom práce triedneho učiteľa: 

- Hipoterapia Malý Majer Hrabušice, 

- Deň Jesene 

- AUTVENT 2019 – kultúrno – benefičné podujatie organizované v spolupráci OZ SPOSA / 

príprava darčekov/ 

- Návšteva krytej plavárne – hydroterapia 

- Návšteva divadelného predstavenia v spolupráci so SPgŠ 

- Účasť na vianočnom pásme v Spišskom múzeu v Levoči 

- Návšteva cukrárne v rámci rozvíjania sociálnej interakcie 

Vzhľadom  na to, že od 16.3.2020 do odvolania bol prerušený výchovno – vzdelávací proces, na 

základe nariadenia Ministerstva školstva, vplyvom pandémie COVID – 19, ostatné plánované 

akcie nebolo možné zrealizovať. 

 

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 

 

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 aktualizačnom vzdelávaní, 

- absolvovanie odborného semináru Arteterapia – autizmus (Mgr. Popadičová, Mgr. Tatarková), 

- absolvovanie Celoslovenskej katechetickej konferencie v Sp. Podhradí, Sp. Kapitula (Mgr. 

Fecková), 

- absolvovanie I. atestačnej skúšky (Mgr. Cihová), 

- svojpomocne sa vyrábali učebné pomôcky. 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Vladimíra Tatarková 



  Príloha č.7 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie -  

COVID – 19 

PK učiteľov Základnej školy pre žiakov s autizmom  

Jána Vojtaššáka internátej v Levoči školskom roku 2019/2020 
 

Od 13. marca do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 

v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

Vzdelávanie žiakov bolo zabezpečené dištančnou formou. 

1.A 

Vyučujúca: Mgr. M. Popadičová 

Žiaci 1.A triedy sa vzdelávali prostredníctvom mailovej komunikácie – učebné materiály sa 

zasielali prostredníctvom emailov rodičom spolu s inštrukciami k ich vypracovaniu. 

Komunikácia a usmernenia k úlohám  prebiehala aj telefonicky s rodičmi. Vyučovací proces sa 

realizoval aj cez ZOOM. 

Pracovali sme podľa učebných osnov a plánov ,taktiež podľa IVP (žiak Marko Jasenčák). 

Využívali sme najmä formu projektov na celý týždeň, kde sa žiaci spolu s rodičmi mohli 

spolupodieľať. Vyučovanie sme sa snažili uskutočniť hravou formou so zapojením praktických 

činností, ktoré nám napomáhali k rozvoju matematických, jazykových, prírodovedných, 

sebaobslužných zručností. Pri výbere metód sme sa snažili čo najviac zapojiť deti do praktických 

činností bežného dňa multidisciplinárne. 

Vyučovanie prebiehalo aj formou rôznych edukačných programov, napr. ALFBOOK, BEZ 

KRIEDY.SK, UCIME SA DOMA, taktiež formou rôznych prezentácií, videí... 

Hodnotenie žiakov bolo slovné, individuálne podľa jeho možností a schopností. Hodnotili sme 

priebežne zadané aktivity. Žiaci si úlohy vypracovávali zodpovedne, boli sme v neustálom 

kontakte, prístup rodičov k dištančnej forme vzdelávania bol vynikajúci. Spolupráca s rodičmi 

počas pandémie bola veľmi dobrá.   

V zmysle súčasnej legislatívy boli žiaci  hodnotení na vysvedčení v druhom polroku 

-slovným hodnotením v predmetoch: SJL, MAT, VLA, GEG, DEJ, OBN, FYZ, CHE, BIO, 

-slovom „absolvoval“ v predmetoch: KNB, RVA, RGP, INF, PVC, 

 TSV, VYV, HUV, RVA 

Dobrovoľného vyučovania v čase od 1.6.-26.6.2020 sa zúčastnili 4 žiaci.  

2.A 

Vyučujúca: Mgr. M. Cihová 

Žiaci 2.A triedy sa vzdelávali prostredníctvom mailovej komunikácie, online vyučovania, videí, 

prezentácií. učebné materiály sa zasielali na maily rodičom spolu s inštrukciami k ich 

vypracovaniu. Komunikácia  s rodičmi, bola telefonicky, pravidelná na veľmi dobrej rodine. 

Vyučovací proces sa realizoval cez Messenger a Zoom. 

Pracovali sme podľa učebných osnov a plánov . Vyučovanie sme sa snažili uskutočniť hravou 

formou so zapojením praktických činností, ktoré nám napomáhali k rozvoju matematických, 

jazykových, prírodovedných, seba obslužných zručností.  

Vyučovanie prebiehalo aj formou rôznych edukačných programov, napr. ALFBOOK, BEZ 

KRIEDY.SK, UCIME SA DOMA..., taktiež formou rôznych prezentácií, videí... 



Hodnotenie žiakov bolo slovné, individuálne podľa jeho možností a schopností. Hodnotili sme 

priebežne zadané aktivity. Žiaci k úlohám pristupovali veľmi zodpovedne, boli sme v neustálom 

kontakte, prístup rodičov k dištančnej forme vzdelávania bol vynikajúci. Spolupráca s rodičmi 

počas pandémie  veľmi dobrá.   

Počas pandémie sme opakovali učivo za 1., 2.,  a 3. štvrťrok, preto odporúčam učivo za 4. 

štvrťrok zopakovať v ďalšom školskom roku. 

 

3.A 

Vyučujúca: Mgr. H. Džuganová 

Vzdelávanie žiakov bolo zabezpečené dištančnou formou. Žiaci dostávali učebné materiály 

a domáce úlohy prostredníctvom emailu, internetového portálu www.bezkriedy.sk alebo poštou. 

Spätná väzba žiakov bola dobrá. Následne boli hodnotení percentuálne alebo slovne, pričom 

slovné hodnotenie obsahovalo zhodnotenie jednotlivých úloh a usmernenie k prípadnej oprave. 

V zmysle súčasnej legislatívy boli žiaci  hodnotení na vysvedčení v druhom polroku  

- známkou - klasifikáciou v predmetoch: SJL, MAT, ANJ, PDA, VLA, GEG, DEJ, 

OBN, FYZ, CHE, BIO 

- slovom „absolvoval“ v predmetoch: KNB, INF, PVC, THD,  TSV, VYV, HUV, 

RVA, RGP 

Pri sprostredkovaní učiva boli využité metódy: práca s textom, práca s pracovným zošitom, práca 

s didaktickou technikou, dopĺňanie textu, test,   

Dobrovoľného vyučovania v čase od 1.6.-26.6.2020 sa zúčastnili 5 žiaci.  

ANGLICKÝ JAZYK: 

Vyučujúca: Mgr. M. Zombeková 

Vzdelávanie žiakov v predmete anglický jazyk bolo zabezpečené dištančnou formou. Žiaci 

dostávali učebné materiály a domáce úlohy prostredníctvom emailu a internetového portálu 

www.bezkriedy.sk .  

Pri sprostredkovaní učiva boli použité metódy samostatnej práce: samostatná  práca s knihou, 

samostatná  práca s pracovným zošitom, štúdium s využitím techniky /učivo prezentované 

prostredníctvom prezentácií/, práca s pracovným listom – gap filling, matching, tvorba projektov. 

Spätná väzba žiakov 3.A bola veľmi dobrá. Žiaci, ktorí úlohy poslali na kontrolu, boli priebežne 

hodnotení percentuálne alebo slovne, pričom slovný komentár mal okrem zhodnotenia úloh aj 

motivačný a povzbudzujúci charakter.  

V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaného 

ministerstvom školstva , vedy, výskumu a športu SR a v zmysle súčasnej legislatívy, boli žiaci 

v 2.polroku školského roka 2019/2020 hodnotení v anglickom jazyku známkou.  

Od 1.6.2020 bolo obnovené dobrovoľné vyučovanie na školách. Žiaci 3.A sa venovali 

opakovaniu a upevňovaniu učiva.  

Z dôvodu zavedených opatrení v školskom roku 2019/2020 neboli v triede 3.A v anglickom 

jazyku prebraté všetky tematické celky, ktoré sa následne prenášajú do školského roka 

2020/2021 : 

4.ročník 

http://www.bezkriedy.sk/
http://www.bezkriedy.sk/


- Unit 12: You´re sleeping, 

- Unit 13: Look at the animals,  

- Unit 14: Look at the photos,  

- Unit:15: Well done 

5.ročník 

- prebraté všetky tematické celky 

8. ročník 

- Unit 4: Our planet,  

- Unit 5: Reuse and recycle 

- Unit 6: Crazy about wildlife 

9. ročník 

- IVP -  prebraté všetky tematické celky 

 

BIOLÓGIA: 

Vyučujúca: Mgr. J. Antalová 

5., 8., 9. roč. 

- cez virtuálnu knižnicu a mail posielané prezentácie, interaktívne cvičenia, pracovné listy 

a poznámky – s následnou spätnou väzbou, 

- učivo prebraté v plnom rozsahu - všetky témy, okrem 2 praktických cvičení v 5. roč. – 1 

praktické cvičenie TC Život vo vode a na brehu a 1 praktické cvičenie TC Život na poliach 

a lúkach 

 

PRÍRODOVEDA: 

Vyučujúca: Mgr. J. Antalová 

4. roč. 

-mailom posielané prezentácie, interaktívne cvičenia, pracovné listy– s následnou spätnou 

väzbou, 

- učivo prebraté v plnom rozsahu - všetky témy. 

 
MATEMATIKA: 

Vyučujúca: Mgr. K. Tatarková 

V tomto školskom roku prebiehala výučba v predmete matematika podľa platných učebných 

osnov a štandardov. 

Úlohou bolo rozvíjať matematické a logické myslenie žiakov, viesť žiakov k samostatnosti pri 

riešení úloh s cieľom využiť čo najviac poznatkov v praxi. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala od 13. marca v súvislosti s COVID 19 bolo 

vyučovanie v škole prerušené a nastala výučba žiakov v domácom prostredí. 

Úlohy boli žiakom posielané elektronicky a to formou mailu, priamo na portál bezkriedy.sk alebo 

posielané poštou z pracoviska. Hlavnou úlohou bolo upevniť učivo , ktoré sme preberali v škole, 

ale aj poskytnúť nové poznatky. 

Spätná väzba u niektorých žiakov bola úspešná, iní úlohy neodosielali. 

Tematické celky  ako: pravdepodobnosť, štatistika, kombinatorika odporúčam prebrať 

v budúcom školskom roku, nakoľko žiakom boli odoslané len základné pojmy z týchto tém. 



Zároveň je nutné prebrať konštrukčné úlohy, ako rysovanie kružnice, opísanej a vpísanej 

kružnice , dotyčnice, Talesova veta (8.roč) z dôvodu chýbajúcich pomôcok u žiakov doma, 

rysovanie štvorca a obdĺžnika, trojuholníka ( 4,5.roč) . 

 

4.A 

Vyučujúca: Mgr. M. Kovalčíková 

Počas tohto obdobia bolo rodičom žiakov zasielané učivo, úlohy, pracovné listy a námety na 

výtvarnú, telesnú a pracovnú činnosť prostredníctvom mailov. Raz týždenne prebiehala kontrola 

vypracovaných úloh. Spätná väzba od rodičov žiakov bola pravidelná, rodičia zasielali fotografie 

a videá vypracovaných úloh a činností. Žiaci: R. Bendík, I. Petáková, K. Varga a D. Vrábeľ 

dostali na konci šk. roka pochvalu triednym učiteľom za príkladnú prácu počas prerušeného 

vyučovania. 

Od 1. júna do 30.júna prebiehalo dobrovoľné vyučovanie. Všetci štyria žiaci 4.A triedy 

navštevovali v tomto období školu a boli vzdelávaní podľa upraveného denného harmonogramu 

vyučovacích činností, s dodržiavaním hygienických nariadení a usmernení. Keďže každý žiak 

postupuje podľa vlastných IVP, učivo 4. štvrťroka je potrebné zopakovať v budúcom šk. roku. 

Na vysvedčení v druhom polroku boli žiaci 4.A triedv v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, 

matematika, vecné učenie a vlastiveda hodnotení slovným hodnotením a v predmetoch katolícke 

náboženstvo, rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností, rozvíjanie 

grafomotorických zručností a písanie, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, telesná a 

športová výchova a výtvarná výchova boli hodnotení slovom – absolvoval/a. Všetci žiaci 

prospeli a postupujú do nasledujúcich ročníkov.        

 

5.A 

Vyučujúca: Mgr. V. Tatarková 

Počas dištančného vzdelávania bolo učivo z jednotlivých predmetoch upevňované podľa IVP, 

posielané mailom i poštou rodičom. Spolupráca i spätná väzba boli veľmi dobré. Na konci týždňa 

bola vždy kontrola vypracovaných úloh. Rodičia posielali odfotené vypracované úlohy, videá. 

Pri sprostredkovaní učiva boli využité metódy: práca s textom, práca s pracovným zošitom,  

dopĺňanie textu. V zmysle súčasnej legislatívy boli žiaci  hodnotení na vysvedčení v druhom 

polroku 

- slovným hodnotením v predmetoch: SJL, MAT, VLA, GEG, DEJ, OBN, FYZ, CHE, BIO, 

- slovom „absolvoval“ v predmetoch: KNB, RVA, RGP, INF, PVC, TSV, VYV, HUV, RVA.  

Dobrovoľného vyučovania v čase od 1.6.-26.6.2020 sa zúčastnili 3 žiaci. Učivo zo 4. štvrťroka 

IVP vo všetkých predmetoch bude upevnené v 1. štvrťroku budúceho školského roka. 

 

                                                               Vypracovala: Mgr. Vladimíra Tatarková 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.8 

Hodnotiaca správa o činnosti Metodického združenia (ďalej iba MZ)  

učiteľov Špeciálnej základnej školy Jána Vojtaššáka internátnej  

(ďalej iba ŠZŠJVI) v školskom roku 2019/2020 
 

MZ ŠZŠJVI v školskom roku 2019/2020 plnilo všeobecné i špecifické ciele vychádzajúc zo 

záväzných dokumentov MŠVVaŠ SR, POP 2019/2020, plánu práce Spojenej školy Jána 

Vojtaššáka intenátnej a z aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. V 

priebehu školského roka 2019/2020 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia metodického 

združenia, ktoré pracovali v tomto zložení : vedúca MZ: Mgr. Martina Kovalčíková, členovia: 

Mgr. Eva Buštová, , Mgr. Marcel Holló, Mgr. Magdaléna Petrisková, Mgr. Kamila Tatarková, 

Mgr. Viera Zoričáková a hosťujúci členovia: PaedDr. Mária Molnárová a PaedDr. Katarína 

Tamašiová. 

 

Vyhodnotenie plánu činnosti MZ ŠZŠJVI 

Na zasadnutiach MZ sme riešili úlohy vyplývajúce z plánu práce školy a ďalšie iné aktuálne 

úlohy, ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka. Priebežne sme vyhodnocovali plnenie úloh a 

analyzovali sme dosiahnuté výsledky, odovzdávali si skúsenosti a informácie o vyučovacom 

procese žiakov. Hlavné úlohy, mesačné aktivity a podujatia boli čiastočne splnené, nakoľko od 

13.marca do 30.júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.   

- na začiatku školského roka bol inovovaný školský vzdelávací program pre ŠZŠJVI, 

- boli vypracované tematické výchovno – vzdelávacie plány k jednotlivým predmetom,  

- pre niektorých žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami boli vypracované 

IVP v jednotlivých predmetoch, tiež boli vypracované komplexné IVVP, 

- do TVVP, IVP a IVVP boli zapracované tieto prierezové témy: mediálna výchova, 

environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, multikultúrna výchova, regionálna 

výchova a ľudová kultúra, dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

a ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj, 

- do školského vzdelávacieho plánu, do TVVP, IVP a IVVP boli zapracované témy súvisiace s 

multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských 

práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie, 

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

sociálno-patologickými javmi,  

- monitorovali sa zmeny v správaní detí, v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo 

psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu pedagógovia bezodkladne riešili 

problém v spolupráci s vedením školy, 

- pedagógovia dôsledne uplatňovali zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie, 

- dbali o bezpečné používanie internetu, 

- pedagógovia zavádzali na vyučovacích hodinách inovatívne vyučovacie metódy a  účinnejšie 

spôsoby získavania vedomostí a zručností, 

- rozvíjali osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na zdravú výživu a 

prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvyšovali povedomie v oblasti 

označovania potravín, 

- rozvíjali environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov 

zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie 



odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na 

prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia,  

- na hodinách u viacnásobne postihnutých žiakov pedagógovia využívali totálnu komunikáciu - 

posunky, odzeranie,  

- každý vyučujúci pred hodinou skontroloval kompenzačné pomôcky – načúvacie aparát, 

slúchadlá, 

- využívali dostupné učebné pomôcky, počítačové učebne a edukačné programy, 

- spolupracovali s logopédmi a podporovali rozvíjanie komunikačných schopností žiakov, 

- pomáhali žiakom z rómskych rodín zlepšiť ich adaptáciu na školu a predškolskú prípravu, 

získať základné sociálne a spoločenské návyky, 

- žiaci sa  zúčastňovali aktivít projektu zelená škola, 

- žiaci sa zúčastnili účelového cvičenia v prírode, 

- zúčastňovali sa na filmových a divadelných predstaveniach, 

- zúčastňovali sa na exkurziách a výstavách vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho plánu a 

tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, 

- pozorovali prírodu na jeseň, uskutočnili zber prírodnín, vyrábali predmety z odpadového 

materiálu, 

- uskutočnila sa akcia „ Šarkaniáda “,  

- žiaci sa zúčastnili besedy so zamestnancom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Levoči 

na tému: Prevencia kriminality, 

- žiaci navštívili miestny cintorín pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých, 

- prostredníctvom tvorivých dielní sa rozvíjali pracovné zručnosti a tvorivosť žiakov, 

- počas školského roka pedagógovia dbali na pravidelnú školskú dochádzku žiakov a 

vykonávali príslušné opatrenia – návštevy rodín, 

- pri výchove a vzdelávaní žiakov učitelia spolupracovali s rodičmi, vychovávateľmi a 

ostatnými odborníkmi, 

- v dňoch od 10. do 13.marca 2020 sa v triede 4.V konali komisionálne skúšky žiakov: Roman 

Čonka, Karol Gažik, Ivan Giňa, Vanesa Kostihová a Dušana Holubová. Z menovaných sa na 

komisionálne skúšky dostavil len žiak Karol Gažik, ktorý komisionálne skúšky úspešne 

zvládol, ostatní žiaci v skúškach neprospeli 

- od 16. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v Špeciálnej základnej škole Jána Vojtaššáka 

internátnej vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia 

života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré bolo 

zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19. 

 

Vyhodnotenie aktivít ŠZŠJVI z plánov práce triednych učiteľov 1.V, 2,V, 3.V, 4,V a 5.V 

- žiaci boli zapojení do všetkých aktivít organizovaných školou: Mikuláš, Deň s Bibliou, 

Vianočná besiedka, karneval, sväté omše 

- triedni učitelia vykonávali estetickú úpravu tried a priestorov a viedli žiakov k zachovávaniu 

poriadku v triede a mimo nej 

- triedni učitelia eliminovali prejavy agresivity u žiakov 

- viedli žiakov k ohľaduplnosti, spolupatričnosti a tolerancii 

- žiakom v hmotnej núdzi boli dvakrát do roka zabezpečované učebné pomôcky 

- triedni učitelia spolupracovali s rodičmi pri výchove, vzdelávaní a zabezpečovaní pravidelnej 

školskej dochádzky 

- učitelia dbali o vytvorenie priaznivej klímy v triede 

- bolo zrealizované jedno spoločné rodičovské stretnutie, so zámerom zhodnotenia dochádzky, 

správania sa a študijných výsledkov žiakov počas prvého polroka šk. roka 2019/2020, 



- niektoré plánované aktivity neboli zrealizované z dôvodu prerušeného vyučovania 

a mimoriadnej situácie v školách od 16.03.2020 do 30.06.2020. 

 

Splnené úlohy MZ  
Na riadnych zasadnutiach MZ boli splnené všetky úlohy vyplývajúce z Plánu práce metodického 

združenia ŠZŠJVI na školský rok 2019/2020. Konali sa štyri zasadnutia MZ v termínoch 

3.9.2019, 18.11.2019, 27.02.2020 a 30.06.2020.  

 

Kontrola a hodnotenie  
Vedúca MZ bola zodpovedná za prevzatie triednej dokumentácie a zároveň za vydanie 

dokumentácie triednym učiteľom. Pravidelne raz štvrťročne skontrolovala správnosť zápisov 

v triednej dokumentácii tried 1.V, 2.V, 3.V, 4.V, 5.V. Členovia MZ si preštudovali Pedagogicko 

- organizačné pokyny pre školský rok 2019/2020. Vypracovali tematické výchovnovzdelávacie 

plány k predmetom v elektronickej podobe. Učitelia viedli triednu dokumentáciu elektronicky, na 

klasifikáciu a hodnotenie používali okrem elektronickej triednej knihy aj klasifikačný záznam. 

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. 

 

Odborný rast členov MZ 

Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2019/2020 priebežne sledovali informácie o      

výchove a vzdelávaní, ŠVP, pedagogickej dokumentácii, dokumentoch školy a aktualizovaných    

dokumentoch. Pedagógovia si štúdiom odbornej literatúry zvyšovali svoju špeciálnopedagogickú 

odbornosť. Jeden člen MZ Mgr. Marcel Holló vykonal 1. atestáciu. Na zasadnutiach MZ bola 

pozornosť zameraná na odborno-metodické témy so  zameraním na rozvíjanie a prehlbovanie 

profesijných kompetencií a na odborný rast jej členov.   

 

V Levoči 30. júna 2020                                                               Martina Kovalčíková, vedúca MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Príloha č. 9 
Správa o priebehu výchovy a vzdelávania ŠZŠJVI  

v čase mimoriadnej situácie 
 

Od 16. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v Špeciálnej základnej škole Jána Vojtaššáka 

internátnej vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života 

a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré bolo zapríčinené 

šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19. Vyučovanie v školách 

bolo prerušené a žiaci sa vzdelávali dištančnou formou od 16.03. do 31.05.2020. Učivo, úlohy, 

pracovné listy a podklady k učivu k jednotlivým vyučovacím predmetom boli zasielané 

slovenskou poštou a elektronickou poštou na portál Zborovňa.sk. Všetky úlohy boli prispôsobené 

tak, aby ich žiaci aspoň čiastočne splnili. Pre žiakov boli vyhľadávané pracovné listy a obrázky 

na internetových stránkach zborovňa, učíme na diaľku, taktik, naše detičky, datakabinet, planéta 

vedomostí. Zadané úlohy na portáli Zborovna.sk boli vyhodnocované priebežne. Úlohy, ktoré 

boli zasielané poštou, žiaci, respektíve rodičia žiakov nedoručili v dohodnutom termíne, alebo 

ich nedoručili vôbec. Najviac úloh doručili rodičia posledné dni školského roka, dva dni pred 

odovzdávaním vysvedčení. Ale tie však z veľkej časti neboli vôbec vypracované. 

Od 1. júna do 30. júna 2020 bolo obnovené vyučovanie s dobrovoľnou účasťou žiakov. Sedem 

žiakov ŠZŠJVI navštevovalo školu a boli vzdelávaní podľa upraveného denného harmonogramu 

vyučovacích činností, s dodržiavaním hygienických nariadení a usmernení. Spôsob organizácie 

vzdelávania bol upravený, dve vyučovacie hodiny boli zamerané na učivo zo vzdelávacích 

oblastí: Jazyk a komunikácia a Matematika a práca s informáciami a v  ďalších dvoch 

vyučovacích hodinách sa učitelia zameriavali na vzdelávacie oblasti: Človek a príroda a Človek 

a spoločnosť.  

Keďže mnohí žiaci pristupovali k dištančnej forme vzdelávania nezodpovedne, neosvojili si 

všetko stanovené učivo z tematických výchovno – vzdelávacích plánov a IVP, je nevyhnutné, 

aby si žiaci zopakovali učivo v budúcom školskom roku.  

V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaného ministrom školstva, vedy 

a výskumu a športu SR a v zmysle súčasnej legislatívy, boli žiaci v 2. polroku školského roka 

2019/2020 hodnotení: známkou - v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, vecné 

učenie, vlastiveda, fyzika, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka a v predmetoch: 

katolícke náboženstvo, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, telesná a športová výchova, 

výtvarná výchova a rozvíjanie komunikačnej schopnosti boli hodnotení slovom – absolvoval/a.  

 

V Levoči 30. júna 2020                                                          Martina Kovalčíková, vedúca MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 10 

Hodnotiaca správa o činnosti Metodického združenia(ďalej iba MZ) 

učiteľov Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka internátnej  

(ďalej iba ŠMŠJVI) v školskom roku 2019/2020 
 

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

z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2019/2020 a z aktuálnych podmienok 

školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2019/2020 sa uskutočnili štyri riadne zasadania metodického 

združenia, ktoré pracovali v tomto zložení : Mgr. Ľubomíra Duláková, Mgr. Katarína 

Holotňáková, Mgr. Marcela Kuľová, Mgr. Larisa Jozefčáková,  Bc. Petronela Vašková,              

Mgr. Terézia Galajdová, Mgr. Dušan Verbovský, Mgr. Miroslava Kapustová, Bc. Miloš 

Jozefčák, Bc. Mária Ondrejčáková. 

                                

Plán činnosti metodického združenia ŠMŠ JVI 
 výchova a vzdelávanie  detí v špeciálnej materskej škole v školskom roku 2019/2020 bola 

poskytovaná  podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0 

a Školského vzdelávacieho programu, deti boli rozdelené do  5 tried 

 pedagogickí zamestnanci využívali inovatívne vyučovacie metódy, spolupracovali 

s logopédmi a podporovali rozvíjanie komunikačných schopností detí  

 rozvíjali sme predčitateľskú gramotnosť detí uplatňovaním špecifických metód; aktívne 

počúvanie s porozumením, vytvárali komunikačné a literárne podnetné prostredie 

 v školskom roku 2019/2020 sme priebežne sledovali informácie o výchove a vzdelávaní, ŠVP, 

pedagogickej dokumentácii, ďalšej dokumentácii, dokumentoch a aktualizovaných 

dokumentoch 

 deti  SŠJVI sa zúčastnili 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 

 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 

 rozvíjali sme  environmentálnu výchovu a vzdelávanie detí zameranú najmä na vedenie k 

uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a 

likvidácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, 

na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych 

problémov ochrany prírody a krajiny 

 pedagógovia sa individuálne venovali štúdiu odbornej literatúry v problematike vzdelávania 

a starostlivosti o jedincov 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,  

 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 osobnosti dieťaťa, jeho úspechov, 

hodnoteniu vedomostí, zručností a návykov detí  



 vedúci MZ bol zodpovedný za správnosť a aktualizáciu údajov triednej dokumentácie 

a zároveň bol zodpovedný za zavedenie záznamov v elektronickej triednej knihe  

 vedúci MZ pravidelne kontroloval e - 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  

prax študentov 

 podporovali sme  rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou 

realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku, využívali sezónne aktivity a výcviky 

realizované v súlade s podmienkami  ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity 

 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  

 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,  Vianočná besiedka, 

výchovný koncert, 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 

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

v triede a mimo nej, u detí sme vytvárali a rozvíjali cit ku krásam svojho regiónu, prírody, 

ľudového umenia a kultúrneho dedičstva našich predkov 

 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 

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


 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 rámci tematického plánu učiva  sme navštívili zdravotnícke zariadenia, políciu, hasičský 

záchranný útvar, cukráreň alebo podobné zariadenie, navštevovali sme podujatia organizované 

mestom a spolupracovali sme s CVČ Levoča 

 

V ŠMŠ JVI bolo v školskom roku 2019/2020  zapísaných 41 detí, na konci šk. r. sa vzdelávalo 

38 detí vo veku od 3 do 7 rokov, ktoré pracovali v 5 triedach. 

  
V triede 1. MS bolo v školskom roku 2019/2020 spolu 9 detí, z toho 5 chlapci a 4 dievčatá.   

V tejto triede boli zaradené najmenšie deti ŠMŠ, ktoré bez väčších problémov zvládli adaptáciu v 

predškolskom zariadení a 1 predškolák.                                                                                

V triede 2. MS  bolo 10 detí ( 4 dievčatá, 6 chlapcov) s NKS. Predprimárne vzdelávanie ukončilo 

9 detí, 1 dieťa ma odloženú povinnú školskú dochádzku. Vo vzdelávaní v našej škole budú 

pokračovať 4 žiaci, rodičia 5 detí  sa rozhodli pre vzdelávanie v iných školách. 

V  triede 3. MS sa vzdelávalo 5 detí s  autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami.  Traja predškoláci absolvovali testy školskej zrelosti a postupujú do ZŠ pre deti 

s autizmom,  jedno dieťa malo na žiadosť rodiča dočasne prerušenú školskú dochádzku. 

 

Triedu 4. MS navštevovalo 6 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Štyri novoprijaté deti sa adaptovali 

veľmi dobre, päť detí navštevovalo MŠ celodenne a jedno dieťa navštevovalo MŠ dopoludnia. 

Dvaja predškoláci postupujú do ZŠ pre deti s autizmom a jedno dieťa má na žiadosť rodiča 

odklad povinnej školskej dochádzky. 

 
V triede 5. MS bolo spolu 8 detí, z toho 3 chlapci a 5 dievčat. V tejto triede boli deti so 

sluchovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou a ADHD. Jedno dieťa postupuje 

do ZŠ pre deti s NKS a ďalšie  dieťa  odchádza do ZŠ v mieste bydliska. 

 

Deti ŠMŠJVI : 

 v septembri sa  zúčastnili  1. účelového cvičenia na ochranu človeka a prírody, navštívili 

mestskú radnicu 

 v októbri sme pripravili výstavu prác detí ,, Jeseň je tu !“, ,   

- zhotovili plagát o zdravom stravovaní,  pripravili sme si jednoduché ovocné  pochúťky, 

pričom sme si pripomenuli  význam ovocia a zeleniny v našej strave - ,, 16. Október Svetový 

deň výživy “ 

- pripravili sme Šarkaniádu a zapojili sme sa do pohybových aktivít na detskom ihrisku 

 v novembri sme navštívili rodiny za účelom skvalitnenia spolupráce a zlepšenia pravidelnej 

dochádzky 

- deti navštívili Mestskú políciu, ambulanciu dentálnej hygieny a Zbor HaZZ mesta Levoče 

- zúčastnili sa akcie Bezpečne na ceste a 

- deti s autizmom zrealizovali aktivity vo FunnVille 



 v decembri navštívil ŠMŠ Mikuláš, a p. J. Katriňáková z DÉJA-VU,  deti sa zapojili do 

prípravy programu na Vianočnú besiedku a privítali kamarátov zo ŠMŠ 

 v januári sa deti venovali zimným radovánkam 

 vo februári sme sa zúčastnili karnevalu,  

 v marci sme uskutočnili besedu ,, Záchranárik“  

 aktivity plánované v období od polovice marca až do konca júna sa neuskutočnili 

z dôvodu mimoriadnej situácie a dodržiavania opatrení súvisiacich s pandémiou 

 mesiac jún sa niesol v duchu mimoriadnych opatrení, ale pripomenuli sme si Deň detí 

a zrealizovali sme posedenie v cukrárni spojené s rozlúčkou na konci školského roka 

 

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

V školskom roku 2019/2020  16 detí ukončilo predprimárne vzdelávanie.  

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

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

napriek sťaženej organizácii práce a z dôvodu mimoriadnej situácie a dodržiavania opatrení 

súvisiacich s pandémiou. 

 

Splnené úlohy 

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

vyplývajúce z Plánu práce metodického združenia na školský rok 2019/2020. 

 

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 preštudovali metodické pokyny súvisiace so vzniknutou situáciou  

 vedúci MZ spolu s členmi pravidelne kontrolovali kompletnosť zápisov v triednych knihách a 

dokumentácii 

 

Odborný rast členov MZ  

 členovia MZ si preštudovali a osvojili legislatívne normy  

 bolo zavedené zapisovanie do elektronickej triednej knihy a evidencie dochádzky detí 

 vypracovali sme tematické výchovno-vzdelávacie plány v elektronickej podobe 

 členovia MZ  pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste individuálnym štúdiom 

literatúry a ďalším vzdelávaním 

 niektorí pedagógovia ŠMŠ získali osvedčenie o prvej atestácii a 1 ukončil rozširujúce štúdium 

špeciálnej pedagogiky 

 svojpomocne učitelia vyrábali učebné pomôcky 

 kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov 

 

 

 

V Levoči 30. júna 2020                                                               Mgr. Ľubomíra Duláková, 

                                                                                                       vedúca MZ  ŠMŠ JVI 

 

 

Prílohy: 

Hodnotiaca správa ŠMŠ JVI za školský rok 2019/2020 



Hodnotiaca správa za školský rok 2019/2020 

Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna,  

Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča 

 

Trieda: 1. MS - 9 detí                                                   Triedny učiteľ: Mgr. M. Kuľová   

Trieda: 2. MS  - 10 detí                                                Triedny učiteľ: Mgr. L. Jozefčáková   

Trieda: 3. MS   - 5 detí                                                 Triedny učiteľ: Mgr. Ľ. Duláková 

Trieda: 4. MS    - 6 detí                                                Triedny učiteľ: Mgr. T. Galajdová 

Trieda: 5. MS    - 8 detí                                                Triedny učiteľ: Bc. P. Vašková 

Učiteľ: Mgr. K .Holotňáková  

Pedagogickí asistenti : Bc. Jozefčák, Mgr. M. Kapustová, Bc. Mária Ondrejčáková 

 

Údaje o počte detí : 

 

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

V jednom zariadení máme päť tried. V ŠMŠ JVI sa v školskom roku 2019/2020  vzdelávalo 38 

detí vo veku od 3 do 7 rokov, ktoré pracovali v 5 triedach, celkovo je dochádzka detí do ŠMŠ 

dobrá. Všetky učiteľky  a asistenti sú kvalifikovaní  a oprávnení robiť požadovanú prácu. 

Priestory v našej ŠMŠ sú účelovo a primerane využité  k existencii a k práci s deťmi. Spĺňajú 

všetky hygienické  a výchovno-vzdelávacie kritéria pre úspešný chod  ŠMŠ. Po materiálnej 

stránke sme vybavení natoľko, nakoľko nám stačia finančné prostriedky a čo nám môže 

poskytnúť  zriaďovateľ.  Priebežne  sa  zabezpečujú hračky,  didaktické pomôcky,  metodická, 

odborná, taktiež detská literatúra. 

  
Po celý školský rok : 

- sme študovali odbornú literatúru,  

- odoberali sme pedagogickú tlač, 

- zhotovovali sme učebné pomôcky, 

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

návšteva rodín, 

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

odborníkmi, 

- estetická úprava tried a priestorov bola vykonávaná priebežne, viedli sme detí 

k zachovávaniu poriadku v triede a mimo nej, 

- viedli sme deti k ohľaduplnosti, spolupatričnosti a tolerancii, a k potláčaniu prejavov 

agresivity, netolerancie, 

- navštevovali sme aktuálne výstavy v meste, 

- zabezpečili sme školské pomôcky pre všetky deti počas celého roka, 

- deklarácia práv dieťaťa bola zachovaná, 

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

kompetencie, 

- posilňovali sme sebavedomie a sebahodnotenie, 

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

prax a exkurzie, 

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

literatúry a ďalším vzdelávaním 

- niektorí pedagógovia ŠMŠ získali osvedčenie o prvej atestácii a 1 ukončil rozširujúce 

štúdium špeciálnej pedagogiky 



- akcie sa plnili podľa plánu a korešpondovali s výchovno - vzdelávacím plánom, akcie 

a aktivity plánované v období od polovice marca až do konca júna sa neuskutočnili 

z dôvodu mimoriadnej situácie a dodržiavania opatrení súvisiacich s pandémiou 

- výchovno – vzdelávaciu prácu sme obohacovali zážitkovým vyučovaním, 

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

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

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

akcie zábavného charakteru a ďalšie,  

- deti a rodičia oceňovali túto formu programu ŠMŠ a kladne ju hodnotia, 

- učiteľky plánovali, prezentovali a ponúkali deťom kvalitu, cieľavedomosť výchovného 

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

sťaženej organizácii práce.  

 

Trieda: 1. MS - tr. uč. Mgr. Marcela Kuľová 

Počet detí: 9 

V triede 1. MS bolo v školskom roku 2019/2020 spolu 9 detí, z toho 5 chlapci a 4 dievčatá.   

V tejto triede boli zaradené najmenšie deti ŠMŠ a 1 predškolák, ktoré bez väčších problémov 

zvládli adaptáciu v predškolskom zariadení. Jeden predškolák, na žiadosť  rodiča ostáva naďalej 

v ŠMŠ. Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti prebiehalo v súlade s POP na školský rok 

2019/2020, so Školským vzdelávacím programom,  Plánom práce školy a naplánovanými 

triednymi aktivitami. Plánovanie obsahových celkov bolo rozvrhnuté do týždenných tematických 

okruhov. Stanovené ciele  sme plnili vo všetkých organizačných formách, ktoré boli realizované 

ako sled plynule nadväzujúcich činností so spoločným tematickým zameraním. Prostredníctvom 

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

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

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

súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami každého dieťaťa. Pre zlepšenie jemnej 

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

stavebnicami a skladačkami. Pri rozvíjaní grafomotorických zručností sme realizovali cvičenia, 

pri ktorých sme využívali aj interaktívnu tabuľu, zamerali sme sa aj na správne držanie ceruzky, 

pastelky, grafického materiálu. Dominantnou metódou bola hra, ktorá sa môže uplatniť v 

špeciálnej materskej škole v rôznych podobách orientovaných a zameraných na celostný 

osobnostný rozvoj dieťaťa, môže sa realizovať v organizačných formách počas celodenného 

pobytu dieťaťa v špeciálnej materskej škole pri dodržaní stanovených podmienok. Deti v našom 

predškolskom zariadení prichádzajú z rozdielneho,  no zväčša zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, ktoré ich ovplyvňuje a preto je pre našu prácu veľmi dôležitá a potrebná spolupráca s 

rodičmi založená na vzájomnej dôvere, o takúto spoluprácu sme sa usilovali počas celého 

školského roka. Realizovali sme s deťmi rôzne relaxačné, športové a pohybové aktivity s 

využitím množstva pomôcok. Veľmi dôležitým a potrebným krokom k správnemu výchovno-

vzdelávaciemu procesu bola spolupráca s rodičmi, ktorá bola na veľmi dobrej úrovni, taktiež 

spolupráca s CŠPP, psychológmi a ďalšími odborníkmi. Všetky zrealizované aktivity detí v 

spolupráci s učiteľkami, rodičmi sú zdokumentované na fotografiách. 

 

Trieda: 2. MS – tr. uč. Mgr. Larisa Jozefčáková 

Počet detí: 10 

V školskom roku 2019/2020 bolo v triede 2. MS 10 detí ( 4 dievčatá,6 chlapcov) s NKS. 

Predprimárne vzdelávanie ukončilo 9 detí, 1 dieťa ma odloženú povinnú školskú dochádzku. Vo 

vzdelávaní v našej škole budú pokračovať 4 žiaci, rodičia 5 detí  sa rozhodli pre vzdelávanie 

v iných školách. Výchovno - vzdelávací proces bol zameraný na plnenie úloh a cieľov v súlade 

so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0, ktorého hlavným cieľom je dosiahnuť školskú 



pripravenosť detí a rozvoj základných kľúčových kompetencií, pri rešpektovaní POP na šk. rok 

2019/2020. V priebehu roka získavali prostredníctvom hier, hrových aktivít a zážitkového 

vyučovania veľa vedomostí a poznatkov o sebe, o svojej rodine, ochrane zdravia, o mnohých 

prírodných i  spoločenských javoch a udalostiach. Boli vedení k používaniu spisovného jazyka, 

k schopnosti počúvať s porozumením a komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami. 

Prostredníctvom grafomotorických cvičení si osvojovali zručností potrebné na osvojenie si 

písanej formy slovenského jazyka. Deti sú schopné zapamätať si a prednášať krátke básne, 

reprodukovať ľudové aj autorské rozprávky, vnímať bábkové a iné divadlo. Rozširovali si slovnú 

zásobu, s dôrazom na správnu výslovnosť. Bola im poskytovaná aj individuálna logopedická 

intervencia školským logopédom. V oblasti rozširovania matematických predstáv si osvojili 

číselný rad v obore od 1 do 10, poznajú rovinné a niektoré priestorové geometrické tvary. 

Spoznávali a rozvíjali svoje počítačové zručnosti prostredníctvom edukačných programov a hier.   

Oblasť ich poznania zahŕňa aj orientácia v čase a priestore. Rozvíjali sa  ich  pohybové 

schopnosti a zručnosti, ovládajú základné lokomočné pohyby a postoje, vedia dodržiavať zvolené 

pravidlá hier, dokážu spolupracovať, súťažiť, manipulovať s loptou aj iným náčiním. V hudobno-

pohybových činnostiach a speve si rozvíjali zmysel pre rytmus,  uplatňovali rôzne tanečné prvky, 

naučili sa spievať detské i ľudové  piesne.. Pri realizácií výtvarných a pracovných činností 

rozvíjali estetické cítenie, výtvarnú tvorivosť a nápaditosť, osvojili si správne držanie grafickej 

potreby. V sociálno - emocionálnej oblasti prostredníctvom rôznych aktivít a hier si deti dokážu 

uvedomiť a vyjadriť radosť a emócie, posilňovali v nich pozitívne vzťahy, odbúravali negatívne 

prejavy správania. Vychádzkami do okolia si precvičili orientáciu v blízkom i širšom okolí školy, 

spoznávali okolitú prírodu, naše mesto.   Výchovno vzdelávací proces tento rok narušila 

pandémia Covidu - 19. Počas neprítomnosti  detí v MŠ   boli  rodičom detí, osobne doručované 

týždenne PL a iný pracovný  materiál. Pri návrate do škôl boli skontrolované a hodnotené. 

Ukázalo sa, že poniektorí rodičia venovali málo pozornosti svojím deťom. Mnoho osvojených 

poznatkov a vedomostí deti pozabúdali, preto sme  ich opakovali a upevňovali. Naše úsilie počas 

celého školského roka bolo vedené k tomu, aby sa deti do materskej školy tešili, aby prežívali 

pocit bezpečia, radosti a spokojnosti, aby bolí dobre pripravení na vstup do školy.  

Trieda: 3. MS – tr. uč. Mgr. Ľubomíra Duláková 

Počet detí:  5  

V  triede 3. MS sa vzdelávalo 5 detí s  autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami.  Traja predškoláci absolvovali testy školskej zrelosti a postupujú do ZŠ pre deti 

s autizmom,  jedno dieťa malo na žiadosť rodiča dočasne prerušenú školskú dochádzku. 

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti prebiehalo s ohľadom na individuálne osobitosti detí 

a ich zdravotné znevýhodnenie,  v súlade s POP na školský rok 2019/2020, so Školským 

vzdelávacím programom ISCED 0,  Plánom práce školy a naplánovanými triednymi aktivitami. 

Plánovanie obsahových celkov bolo rozvrhnuté do týždenných tematických okruhov. Stanovené 

ciele  sme plnili vo všetkých organizačných formách, ktoré boli realizované ako sled plynule 

nadväzujúcich činností so spoločným tematickým zameraním. Individuálnu formu práce sme 

kombinovali so skupinovou formou. Prostredníctvom činnostného, zážitkového učenia sme viedli 

deti k aktivite, k socializácii, k eliminovaniu stereotypov a nevhodného správania na verejnosti, 

usilovali sme sa rozvíjať ich fantáziu a kreativitu. Našim cieľom bolo zabezpečiť všestranný 

osobnostný rozvoj detí. Pracovali sme na zlepšení jemnej a hrubej  motoriky, lokomócie, 

pohybových,  grafomotorických i komunikačných zručnostiach. Kognitivizáciu sme realizovali 

prostredníctvom didaktických aktivít, hrových činností a zážitkového učenia, ktoré uľahčovali 

deťom proces poznávania. Dominantnou metódou bola hra, ktorá sa môže uplatniť v materskej 

škole v rôznych podobách a je  efektívnou metódou rozvíjania kompetencií detí v predprimárnom 

vzdelávaní orientovanom na celostný  rozvoj osobnosti dieťaťa.  

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.  Schopnosť sústrediť sa a uvoľniť, sme u detí posilňovali aktivitami v multisenzorickej 

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

pohybové kompetencie dieťaťa, ale aj ich komunikačné schopnosti.                                                                                                                                                             

Deti v našom predškolskom zariadení prichádzajú z rozdielneho domáceho prostredia, ktoré ich 

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

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

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

a aby sa v nej cítili príjemne a bezpečne. 

Trieda: 4. MS - tr. uč. Mgr. Terézia Galajdová  

Počet detí: 6 

Triedu v školskom roku 2019/2020 navštevovalo 6 detí vo veku od 3 do 6 rokov. V triede sa 

vzdelávali deti s  autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Štyri 

novoprijaté deti sa adaptovali veľmi dobre, spolupráca s rodičmi bola dostatočná. Päť detí 

navštevovalo MŠ celodenne a jedno dieťa navštevovalo MŠ dopoludnia. Školská dochádzka bola 

zväčša pravidelná. 
Dvaja predškoláci postupujú do ZŠ pre deti s autizmom a jedno dieťa má na žiadosť rodiča 

odklad povinnej školskej dochádzky. 
Počas obdobia pandémie od 16. 3. 2020, prebiehala naďalej komunikácia s rodičmi 

prostredníctvom webovej stránky školy EduPage, učiteľka  pravidelne zasielala rodičom detí 

množstvo materiálov, v súlade s týždennými výchovno-vzdelávacími plánmi školského 

vzdelávacieho programu (pracovné listy, obrázkové materiály, rôzne návrhy na aktivity pre deti). 

Ďalej s rodičmi komunikovala a konzultovala rôzne výchovné a vzdelávacie problémy detí 

prostredníctvom školského mailu, alebo telefonicky. 
Po uplynutí pandémie prejavili záujem o návštevu MŠ rodičia dvoch detí.  
Výchovno-vzdelávací proces počas školského roka 2019/2020 prebiehal v súlade so ŠKVP 

ISCED 0, Pedagogicko- organizačnými pokynmi, Vzdelávacím programom pre deti s autizmom, 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami pre predprimárne vzdelávanie,  plánom 

práce školy a naplánovanými triednymi aktivitami, s ohľadom na individuálne osobitosti detí 

a ich zdravotné znevýhodnenie. Stanovené ciele boli plnené prostredníctvom 

špeciálnopedagogických a špeciálnodidaktických zásad a metód, prostredníctvom plánovaných 

obsahových celkov, rozvrhnutých do týždenných tematických okruhov. Cieľom bolo u detí 

rozvíjať sociálne zručnosti prostredníctvom spoločných herných činností, rozvíjať  komunikačnú 

schopnosť aj prostredníctvom logopedickej intervencie, znížiť výskyt rôznych druhotných 

problémov, korigovať neadekvátne správanie, predchádzať vytváraniu stereotypného správania, 

vytvoriť špecifické, protetické, augmentatívne prostredie, ako spôsob komunikácie. Vytvoriť 

podmienky pre docielenie čo najlepšej adaptácie dieťaťa, sebaobslužných činností a 

samostatnosti. 

 

Trieda: 5. MS - tr. uč. Bc. Petronela Vašková 

Počet detí: 8 

V triede 5 MS bolo v školskom roku 2019/2020 spolu 8 detí, z toho 3 chlapci a 5 dievčat.  Deti sa 

vzdelávali podľa vzdelávacieho programu ISCED 0, rozvíjali svoje schopnosti v rámci svojich 

možností, ktoré vyplývajú z ich zdravotného znevýhodnenia - detí so sluchovým postihnutím, 

narušenou komunikačnou schopnosťou a ADHD. Dve deti absolvovali testy školskej zrelosti 

a postupujú do ZŠ pre deti s NKS.  V organizačných formách sa vyvážene striedali intelektové, 

pohybové pracovné a estetické činnosti, v ktorých si deti osvojovali návyky, vedomosti, 

zručnosti a schopnosti. Počas celého roka získali veľa poznatkov o sebe a svojom okolí, spoznali 

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

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



zlepšenie jemnej motoriky sme využívali rôzne hry a metódy práce. Úroveň jemnej motoriky 

zaostávala za úrovňou hrubej motoriky. Pri rozvíjaní grafomotorických zručností sme sa zamerali 

na správne grafického materiálu. Deťom sme uľahčovali proces poznávania prostredníctvom 

inovatívnych metód, ktoré napomáhali rozvíjaniu kompetencií detí v predprimárnom vzdelávaní 

orientovanom na osobnostný rozvoj dieťaťa. Realizovanie môže prebiehať v rôznych 

organizačných formách počas celodenného pobytu dieťaťa v materskej škole pri dodržaní 

stanovených adekvátnych podmienok. Využívaním nových inovačných metód sme sa snažili 

aktivizovať ich pozornosť, pamäť a logické myslenie. objekty. Učili sa uplatňovať organizovanú 

štruktúru miesta, času, postupu činnosti, prejavovať aktivitu v individuálnom učení, zvládnuť 

základy učenia pod vedením učiteľa, učili sa pracovať s hračkami, učebnými pomôckami,  učili 

sa sústrediť sa primerane dlhý čas na hru a zámerne riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

Veľmi dôležitým a potrebným krokom k správnemu výchovno-vzdelávaciemu procesu bola 

spolupráca s rodičmi, ktorá bola na veľmi dobrej úrovni, taktiež spolupráca s CŠPP, psychológmi 

a ďalšími odborníkmi. 

 

Triedy 1.MS - 5.MS  – uč.  Mgr. Katarína Holotňáková 

Výchovno-vzdelávací proces v poobedňajšom režime sa realizoval vo Vzdelávacej aktivite, 

Hrách a hrových činnostiach podľa vlastného výberu detí, podľa ŠVP a ŠkVP. Rozvíjali sme 

osobnostné kvality dieťaťa s pozitívnym prístupom, v ktorom sa kládol dôraz na sebarozvíjanie, 

individuálny prístup, svet zážitkov a rozvíjanie prirodzených potrieb pre zdravý telesný s 

duševný vývin. Obsah a ciele vzdelávania jednotlivých vzdelávacích oblastí boli prispôsobené 

najmä stupňu zdravotného znevýhodnenia  a jeho individuálnym špecifickým potrebám a 

osobitostiam.  Edukačný proces prebiehal v týchto vzdelávacích oblastiach: 

Človek a príroda - Deti nadobudli nové pojmy, fakty a poznatky v súlade                                          

so sprostredkovaním štandardizovaného obsahu školského vzdelávacieho programu pod 

zámerným vedením učiteliek, ale aj samostatne a aktívne, na základe vnútornej motivácie                    

a svojej zvedavosti. Správne riešili problémové úlohy súvisiace s časovou postupnosťou dňa                  

a nadobudnuté poznatky aplikovali v hrách napr. pri zostavovaní puzzle. 

Človek a spoločnosť - Pri poznávaní spoločenského prostredia sme stavali na detskej skúsenosti 

a prirodzenej detskej zvedavosti, využívali sme predovšetkým hru, pozorovanie, zážitkové učenie 

a riadený rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí, napodobňovanie modelov pozitívneho 

etického správania, rolové hry. Udržiavali sme dobré prosociálne správanie, cítenie a disciplínu. 

Osobnostné a sociálne kompetencie sme u deti rozvíjali prácou                               v skupinách, 

pričom boli vedené ku vzájomnej akceptácii, pomoci, prejavu ohľaduplnosti k svojmu okoliu a 

prostrediu, zotrvaniu v činnosti ako aj k ich dokončeniu. U detí dochádzalo                        k 

postupnému osvojeniu sebareflexie. Po vzniknutom konflikte a na výzvu učiteľky boli deti 

vedené k ospravedlneniu, poďakovaniu a požiadaniu o pomoc. Snažili sme sa o to, aby deti 

poznali svoj región, jeho krásy a tradičnú regionálnu kultúru. Väčšina detí dokázala samostatne 

nadviazať kontakt s rovesníkmi aj s dospelými.  

Človek a svet práce - Zaujímali sa o manipuláciu s rôzne veľkými stavebnicami. Preukazovali 

schopnosti hrať sa individuálne aj v skupine s primeranou sústredenosťou.  K najobľúbenejším 

stavebniciam patrili lego, z ktorého chlapci aj dievčatá vytvárali výtvory väčšinou podľa vlastnej 

fantázie. Ďalšou obľúbenou stavebnicou boli veľké plastové stavebnice , ktoré vhodne dopĺňali 

najmä rozmanité námetové hry a viedli ku kooperácii v skupine. Zážitkovým spôsobom získali 

poznatky o rôznych pracovných profesiách - kuchárka, predavačka, zverolekárka, hasič, učiteľka, 

herec, šofér, rušňovodič. Sprostredkovaným spôsobom o ďalších povolaniach napr. kozmonaut, 

lekár, horár a iné.  

Jazyk a komunikácia - V tejto oblasti sme rozvíjali komunikačné kompetencie deti                           

vo všetkých jazykových rovinách s využitím cieleného poznávania funkcií písanej                                  



a hovorenej reči. Upriamovali sme pozornosť detí na situácie, v ktorých sa zmysluplne využíva 

písmo, deti mali dostatok priestoru na to, aby s písaním samé experimentovali a objavovali, na čo 

písanie slúži a ako sa používa. V literárnej výchove sme sa viac zamerali na poznávanie a 

rozlišovanie rozmanitých literárnych žánrov ľudovej a autorskej poézie, rozprávok a príbehov. 

Kladný vzťah ku knihe sme u deti posilňovali v knižnom kútiku Knižnica.  Snažili sme sa, aby 

deti správne artikulovali a mali správnu výslovnosť, dbali sme na gramatickú správnosť a 

spisovnosť hovorenej reči. Voľný prístup ku knihám a časopisom využívali deti na ich prezeranie 

buď individuálne, vo dvojici alebo v malých skupinách. Encyklopédie a atlasy umožnili 

samostatne vyhľadať a získať informácie o rastlinách, hubách, zvieratách, svete, ľudskom tele, 

dopravných prostriedkoch. S knihami vedeli správne zaobchádzať a chápali niektoré ich 

špecifické ukazovatele napr. začiatok a koniec knihy, názov knihy, autor, ilustrátor, smer 

listovania, číslovanie strán, obsah knihy, postupnosť čítania v smere zľava doprava, postupnosť 

riadkov v smere zhora dole. Spoznali rozmanité literárne žánre – ľudové a autorské rozprávky, 

príbehy s detským hrdinom, básne, riekanky, hádanky. Pracovali sme s pracovnými listami a 

rozvíjali grafomotoriku ako predprípravu na vstup do školy.  

Matematika a práca s informáciami - Hravou formou a formou rôznych hier boli vedené                   

k samostatnosti v uvažovaní, rozvoju matematického myslenia, k argumentácii                                    

a rozhodovaniu o pravdivosti vyslovených tvrdení. Svoju snahu sme zamerali na predkladanie 

úloh z bežného života, ktoré majú viac riešení, alebo nemajú riešenie, ďalej na matematické hry a 

podnetné manipulačné činnosti na rozvoj logického myslenia. Logické myslenie si deti rozvíjali 

prostredníctvom počítača, IT a elektronickej hračky Bee-Bot, čím sa u nich rozvíjala aj digitálna 

gramotnosť. Využívali sme pracovné zošity a listy, aby deti postupne viac a samostatnejšie 

tvorili a objavovali. 

Zdravie a pohyb - Na rozvoj pohybových zručností a upevňovania zdravia detí                            

sme využívali všetky organizačné formy telesnej výchovy. Zaraďovaním jednoduchých 

zdravotných cvikov v zdravotnom cvičení s motiváciou, používaním náčinia a hudby ako aj 

zaraďovaním špeciálnych pohybových aktivít sme deti viedli k vytvoreniu kladného postoja           

k pohybu. V pohybových hrách, rôznych športových a súťaživých činnostiach dodržiavali 

pravidlá, spolupracovali a rešpektovali sa navzájom.  

Umenie a kultúra - V oblasti výtvarnej výchovy sme upriamili pozornosť k využívaniu rôznych 

techník kreslenia, maľovania, modelovania na rôzne témy, aj podľa vlastnej fantázie, prácu s 

farbou, miešanie farieb, prácu s rôznym materiálom, nožnicami, lepidlom, štetcom. Voľný 

prístup k výtvarným pomôckam umožňoval, aby deti podľa svojho záujmu kreslili, maľovali, 

modelovali. Vyskúšali si a naučili sa používať rozmanitý výtvarný materiál: ceruzky, drevené a 

voskové pastelky, suchý pastel, olejové farby, chodníkové kriedy, tuš, vodové a temperové farby, 

prstové farby. Výtvarné činnosti boli účelne realizované vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, 

aby mali deti dostatok podnetov pre spontánny výtvarný prejav. Deti si dostatočne uvedomujú 

svoju identitu a vedeli ju zachytiť v tematickej kresbe/maľbe svojej postavy. Vedeli prejaviť 

svoju fantáziu pri riešení výtvarných úloh v tvorbe nápadov, prepracovaní detailov, pružnom 

reagovaní, výbere farieb. Hudobná výchova je zložka, ktorú sme prirodzene uplatňovali v 

rôznych organizačných formách popoludní.  U detí sme pestovali veľmi pozitívny vzťah k spevu, 

tancu a hudbe. Využívali sme na to CD prehrávač a detské piesne. Deti spoznávali niektoré 

hudobné nástroje a mali možnosť vlastnej reprodukcie pri hre na hudobných nástrojoch Orffovho 

inštrumentára. Možnosť sebavyjadrenia deti po hudobnej stránke dostali v rámci prezentovania 

sa v speve pred skupinou deti, rodičov ako aj na verejnosti. Deti spievali intonačne čisto a 

správne aj z hľadiska rytmiky a dynamiky. Použili rôzne spôsoby hry na telo alebo hru na 

inštrumentálnych nástrojoch pri ich rytmizovaní. Repertoár osvojených detských piesní 

obsahoval ľudové i umelé piesne, ktoré sa motivačne viazali k edukačným témam alebo k 

blížiacim sa sviatkom počas roka. 

 



SEPTEMBER: Privítali sme deti po prázdninách, zoznámili sme sa s novými deťmi                       

a s režimom  dňa, orientáciou v priestoroch ŠMŠ, školy, jedálne a v internátne, deti sme 

oboznámili  s profesiou a prácou zamestnancov, všetky deti sme viedli k dodržiavaniu pravidiel, 

k spolupráci a rešpektovaniu ostatných. Navštívili sme  starobylú radnicu,  putovali sme po 

dominantách nášho mesta. Zúčastnili sme sa 1. účelového cvičenia na ochranu človeka a prírody.  

 

OKTÓBER: Uskutočňovali sme vychádzky do prírody spojené so zberom prírodnín, pripravili 

sme výstavu prác detí „JESEŇ JE TU !“. 16. október sa niesol v znamení „Svetového dňa 

výživy“ -  pripomenuli  sme si význam ovocia a zeleniny v našej strave,  pripravili sme si 

jednoduché ovocné pochúťky a zhotovili plagát o zdravom stravovaní. Pri priaznivom počasí 

sme pripravili Šarkaniádu a zapojili sme sa do pohybových aktivít na detskom ihrisku.    

 

NOVEMBER: Úzko sme spolupracovali s rómskou menšinou, navštívili sme rodiny za účelom 

skvalitnenia spolupráce a zlepšenia pravidelnej dochádzky do ŠMŠ, Mestskú políciu, ambulanciu 

dentálnej hygieny a Zbor HaZZ mesta Levoče. Zúčastnili sme sa akcie Bezpečne na ceste.  Deti 

s autizmom zrealizovali aktivity vo FunnVille.  

 

DECEMBER: Pozorovali sme prípravu na sviatok Mikuláša v školských priestoroch, v kostole 

a v meste, zapojili sme sa do nacvičovania  programu na vianočnú besiedku, spoločne s deťmi 

sme piekli medovníky, rozprávali sa o tradíciách a zvykoch našich predkov. Výrobu adventného 

venca nám  prišla ukázať pani Jarmila Katriňáková  z DÉJA-VU. Do našej ŠMŠ zavítal Mikuláš 

v spolupráci s CVČ a privítali sme kamarátov zo ŠMŠ. 

 

JANUÁR: V tomto mesiaci sme sa venovali zimným radovánkam – stavali sme snehuliakov, 

hádzali snehovými guľami na cieľ, kĺzali sa, sánkovali, no tiež sme pozorovali prírodu v zime.     

     

FEBRUÁR: Pripravovali sme karnevalové masky a zhotovili darčeky pre najbližších k sviatku 

svätého Valentína. Pestovali sme kladný vzťah k literatúre a dramatizovali sme rozprávky.   

 

MAREC: Vysvetlili sme si, že tento mesiac je mesiacom knihy, učili sme sa pracovať s knihou, 

poznávať a pomenúvať jednotlivé obrázky.  Pripravili sme si kútik „Kniha – náš kamarát“. 

S mesiacom marec súvisí aj príchod jari - pozorovanie jarnej prírody. V triede sme si zhotovili  

kútik živej prírody a uskutočnili sme besedu ,, Záchranárik“. 

 

Aktivity plánované v období od polovice marca až do konca júna sa neuskutočnili z dôvodu 

mimoriadnej situácie a dodržiavania opatrení súvisiacich s pandémiou. 

 

JÚN: Tento mesiac sa niesol v duchu  mimoriadnych opatrení, ale pripomenuli sme si Deň detí a 

zrealizovali sme posedenie v cukrárni spojené s rozlúčkou na konci školského roka.      

 

Hlavnou náplňou predprimárneho vzdelávania v našej ŠMŠ bola príprava detí na vstup do školy. 

V tomto školskom roku 16 detí ukončilo predprimárne vzdelávanie. 

Naplánované aktivity na školský rok 2019/2020 boli uskutočnené, aj napriek sťaženej organizácii 

práce, z dôvodu mimoriadnej situácie a dodržiavania opatrení súvisiacich s pandémiou. Plán 

práce bol čiastočne splnený -  aktivity plánované v období od polovice marca až do konca júna sa 

neuskutočnili z dôvodu mimoriadnej situácie a dodržiavania opatrení súvisiacich s pandémiou.. 

 

 

V Levoči 30. 06. 2020                                                            Mgr. Ľubomíra Duláková, 

                                                                                                              vedúca MZ  ŠMŠ JVI 



Príloha č. 11 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ŠMŠJVI  

v čase mimoriadnej situácie 
Kmeňoví členovia MZ:  

Kuľová Marcela. /1.MS/ 

Jozefčáková Larisa, Mgr. /2.MS/ 

Duláková Ľubomíra, Mgr. /3.MS/ 

Galajdová Terézia, Mgr. /4.MS/ 

Vašková Petronela, Bc. /5.MS/ 

Holotňáková Katarína, Mgr. /ŠMŠ/ 

 

Hosťujúci členovia MZ:  

Verbovský Dušan, Mgr., Kapustová Miroslava, Mgr., Jozefčák Miloš, Bc. 

Výchovno - vzdelávací proces v školskom roku 2019/2020 narušila pandémia COVID - u  19.   

Od 13.marca 2020 do 30. mája 2020 prebiehalo vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadením hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Dňa 

16.marca 2020 MŠVVŠ prerušilo výchovno-vzdelávaciu činnosť do odvolania. V našej MŠ 

prebiehalo dištančné vzdelávanie. Po dohode s vedením SŠJVI a rodičmi  sme upravili 

podmienky vzdelávania. Počas obdobia pandémie, od 16. 3. 2020, prebiehala naďalej 

komunikácia s rodičmi prostredníctvom webovej stránky školy EduPage, mailovej  

a elektronickej komunikácie, taktiež formou listových zásielok, osobných stretnutí, telefonických 

rozhovorov.  Takýmto spôsobom boli  rodičom detí odosielané materiály, v súlade s týždennými 

výchovno-vzdelávacími a časovo-tematickými plánmi školského vzdelávacieho programu 

(pracovné listy, obrázkové materiály, rôzne návrhy na aktivity pre deti). Odoslaný materiál bol 

spracovaný podľa tematických okruhov: Veľkonočné zvyky a obyčaje, Živá a neživá príroda, 

Rozkvitnutá lúka s veselým potôčikom, Srdiečko pre Teba, My sme malí remeselníci, Dopravné 

prostriedky, Týždeň detskej radosti. Kládli sme dôraz na zdravotný stav a zdravotné 

znevýhodnenie detí, rešpektovali sme ich individuálne predpoklady. Rešpektovali sme  

obmedzenia v prístupe k technologickým zariadeniam, ak je v rodine väčší počet detí, najmä v 

prípade ak zdieľajú zariadenia so svojimi súrodencami. Spolupráca a spätná väzba nebola 

postačujúca, vo väčšine prípadov slabá až žiadna. Je potrebné vyzdvihnúť rodičov, ktorí aktívne 

a ochotne spolupracovali, rešpektovali odporúčania pedagógov, snažili sa, aby predkladané 

aktivity realizovali podľa potreby detí, aby podľa možnosti boli realizované v prírode, aby 

pracovali na rozvíjaní sebaobslužných činností, samostatnosti, utvrdzovaní získaných schopností 

a celostnom rozvoji osobnosti dieťaťa. 

Odoslaný materiál, pracovné listy a jednotlivé zadania úloh boli v prípade  odovzdania 

a doručenia pedagógom alebo   pri návrate do materskej školy skontrolované a hodnotené. 

Počas mimoriadnej situácie boli učitelia k dispozícii rodičom, ktorí mali možnosť komunikovať a 

konzultovať rôzne výchovné a vzdelávacie problémy detí prostredníctvom internetu, školského 

mailu, alebo telefonicky. Pedagogickí zamestnanci vykonávali prácu podľa pokynov a usmernení 

vedenia školy, vypracovali plány v e- triednej knihe, vykonávali činnosti súvisiace 

s pedagogickou/odbornou prácou, zvyšovali úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným 

štúdiom odbornej literatúry, pripravovali učebné pomôcky, PL na ďalšie vzdelávanie žiakov v 

ŠMŠJVI,    viedli si záznamy/ harmonogram práce a činnosti počas pracovných dní.  

Od 1.6.2020 bolo obnovené dobrovoľné vyučovanie v školách a školských zariadeniach. Triedni 

učitelia zisťovali záujem/nezáujem rodičov o nástup detí do predškolského zariadenia 

k uvedenému dátumu. V jednotlivých triedach záujem potvrdilo: 1. MS – 6 detí, 2. MS – 8 detí, 

3. MS – 2 deti, 4. MS – 2 deti, 5. MS – 7 detí. Podľa počtu nahlásených detí vedenie SŠJVI 

vytvorilo 4 skupiny  a prevádzka ŠMŠ bola od 01.06.2020 obnovená.  



Príloha č. 12 

 

Hodnotenie činnosti MZ ŠI a ŠKD v školskom roku 2019/2020 

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 na utváranie návykov a tvorivé využívanie voľného času v oblasti ochrany a tvorby 

životného prostredia a ochrany prírody. Počas školského roka sme aktívne spolupracovali s CVČ 

Olymp Levoča – návšteva bazéna hotel Čingov, posilňovňa CVČ, návšteva zimného štadióna – 

korčuľovanie. 

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

všetky skupiny na školský rok 2019/2020. V pláne MZ  boli dané tematické oblasti výchovy 

s vymedzením výchovno-vzdelávacích činností, aktivít pre príslušné skupiny. 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 

vo výchovných skupinách: 
1.SI - Mgr. Hlavatý Peter  

2.SI - Mgr. Matalíková Zuzana  

3.SI - Mgr. Ferencová Marta 

4 SI – Mgr. Polláková Zuzana 

a v troch oddeleniach školského klubu: 

1.SK – Mgr. Jasečková Silvia 

2.SK – Mgr. Michal Bujňák 

3.SK – Vašková Mária  skupina bola počas roka zlúčená  

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

útvaroch : Pohybová príprava - Ferencová 

     Športovo – turistický útvar - Hlavatý 

     Klub dievčat – Mataliková 

     Šikovníček - Polláková 

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

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

Úlohy MZ vypracované na školský rok 2019/2020 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 alebo prácami detí, ale aj na 

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

pomáhali deťom tráviť zmysluplne voľné chvíle na školskom internáte. Z dôvodu pandémie sa 

úlohy v 2. polroku neplnili. 

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré 

bolo zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom 

COVID-19, bolo prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach od 16. marca 

2020 do 01.júna 2020.  

                                                                                                                         



HODNOTIACA  SPRÁVA  POČAS  MIMORIADNEJ  SITUÁCIE  V  ŠKOLSKOM  

INTERNÁTE  A  ŠKOLSKOM  KLUBE  DETÍ. 

Výchovno - vzdelávací proces v školskom roku 2019/2020 od 13.marca 2020 do 30. mája 2020 

v Školskom internáte a v Školskom klubu detí prebiehal individuálne – podľa zváženia 

vychovávateľov. V oddeleniach s mladšími deťmi vychovávatelia zasielali deťom rôzne 

omaľovánky a pracovné listy na spríjemnenie chvíľ.  

Od 01.06.2020 hlavný hygienik rozhodol, že môžu byť otvorené školské kluby, ale 

v mimoriadnom režime ( jedna trieda – jeden školský klub). Deti sa nesmeli spájať. Školské 

internáty svoju činnosť neobnovili. 

Triedni učitelia zisťovali záujem/nezáujem rodičov o nástup detí do SKD k uvedenému dátumu.  

Činnosť v ŠKD prebiehala nasledovne: 

SKD 1 Jasečková 5 deti 

SKD 2 Matalíková 2 deti 

SKD 3 Ferencová 8 deti 

SKD 4 Polláková 5 deti   

SKD 6 Vagnerová 2 deti 

SKD 7 Hlavatý 3 deti 

SKD 8 Bujňák  2 deti  

 

Od 15.06.2020 činnosť SKD bola upravená na 4 oddelenia z dôvodu nezáujmu detí o školský 

klub. SI do ukončenia školského 2019/2020 svoju činnosť neobnovil.  

 

Vypracovala: Mgr. Marta Valas, vedúca MZ 

 

. 

Príloha č. 13 

Hodnotiaca správa výchovno – vzdelávacej činnosti  

vo výchovnej skupine 1. SI  

v školskom roku  2019 / 2020 
            

Počet detí : 7  / chlapci, 9- 15 roční / 

Pobyt v školskom internáte ukončil Ondrej Szewczyk / 1.P/,ktorý tu bol od roku 2008.                  

Ladislav Tišer / 1.V / pokračuje ďalej v štúdiu u nás. 

Dochádzka detí bola dobrá. Viacej vynechávali Milan Pukleja ,Ladislav Tišer / obaja  1.V / a zo 

zdravotných dôvodov Mikuláš Hamburg / 1.T /. 

Pri chlapcoch mi pomáhala pomocná vychovávateľka Mária Uhrínová, ktorá zodpovedne a s 

láskou ako mama pristupovala ku každodenným povinnostiam. 

Z absolvovaných aktivít  deti si obľúbili relaxačné pobyty v hotely Čingov, korčuľovanie na 

zimnom štadióne. Pečenie vianočných medovníkov a hry na snehu v Sky centre  Levočská dolina 

mali u chlapcov veľký úspech. S vybranými dievčatami a pani Veronikou Shaden Kaľavskou 

sme nacvičovali nový gruzínsky tanec. Úlohy z celoročného plánu výchovy a vzdelávania sa 

podarilo splniť. Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie 

mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu v čase mimoriadnej situácie. 

 

                  vychovávateľ P. Hlavatý 

 

 



Príloha č. 14 

HODNOTIACA SPRÁVA VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

V 2. SI VÝCHOVNEJ SKUPINE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/ 2020 

 
Vychovávateľka:         Mgr. Zuzana Matalíková 

Počet detí v skupine:   8        Forma: týždenná 

 

V školskom roku 2019/20 bolo v 2.SI výchovnej skupine zapísaných 10 dievčat. V priebehu 

roka sa počet menil. Z DeD Spišské Vlachy odišlo domov jedno dievča, k rodičom do okresu 

Vranov n/Topľou. Ďalšie z dievčat sa s rodinou odsťahovala a do skupiny, od januára 2020, 

prišlo dievča, ktoré bolo taktiež vrátené z DeD v Spišskej Belej do rodiny, k matke. Vek detí bol 

od 7 – 17 rokov. Pri výchovno – vzdelávacej práci som vychádzala z pedagogicko – 

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

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

prostredníctvom: 

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

a napätia. Tieto činnosti boli psychicky a fyzicky nenáročné a pre dievčatá vhodné. 

b) rekreačných a telovýchovných činností – ktoré boli zamerané na spoznávanie okolia školy, 

mesta formou prechádzok. Telovýchovná činnosť bola realizovaná v telocvični  štátneho 

Gymnázia, na školskom dvore, v rytmicko - pohybovej učebni, na detských ihriskách, na 

Zimnom štadióne – korčuľovanie, v posilňovni CVČ, v bazéne hotela Čingov - plávanie 

a v aule našej školy.  

c) záujmových činností – pomocou ktorých som sa snažila u detí uspokojiť ich záujmy 

a rozvíjať nové. Činnosť bola realizovaná v záujmovom útvare „Klub dievčat“.  

V pláne, ktorý sme si stanovili, bolo veľa športových aktivít, vychádzok. Mojou snahou bolo 

naučiť deti samostatne pracovať, udržiavať poriadok v triede, v kuchynke, naučiť ich piecť 

a variť jednoduché koláče a jedlá, spolupracovať.  

d) spoločensko – vedných činností – ktoré mali vplyv na pozitívny vzťah k prírode, životnému 

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

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

životného prostredia. U detí som dbala hlavne na slušné a kultivované správanie. 

e) sebaobslužných činností – Deti si postupne osvojili hygienické zručnosti a návyky, zaužívali 

sme si určité hygienické rituály, ktoré teraz hravo zvládajú. Učili sme sa triediť čisté a použité 

prádlo, ukladať oblečenie do skriniek, do šatne, prezliekať posteľnú bielizeň.  

f) činnosti zamerané na prípravu na vyučovanie – išlo hlavne o prípravu na vyučovanie, 

preopakovanie učiva, zdokonaľovanie grafomotorických zručností a schopností, zdokonalenie 

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

pretože bola pre deti zaujímavejšia a menej únavná.  Využívali sme PL, omaľovánky, 

didaktické pomôcky, počítadlá, obrázky a mnoho ďalších pomôcok. 

 

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

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

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

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

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

ich niesť následky za svoje nevhodné správanie.  

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

si samé vybrali.      



     Na záver môžem zhodnotiť, že práca s výchovnou skupinou 2.SI bola milá a prospešná. 

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

 

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

čiastočne, a to do 13. marca 2020. Pretože od 16. marca 2020 bolo vyučovanie v škole, 

z rozhodnutia hlavného hygienika a Ústredného krízového štábu,  prerušené z dôvodu šírenia 

respiračného ochorenia COVID- 19 až do odvolania.  

 

Vyučovanie bolo znovu obnovené (na báze dobrovoľnosti) 1. júna 2020 do 30. júna 2020,  ale 

školské internáty ostali zatvorené, čiže sa nevykonávala žiadna činnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 15 

HODNOTIACA SPRÁVA VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

V 3. SI VÝCHOVNEJ SKUPINE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/ 2020 

 
Vychovávateľka:         Mgr. Marta Valas 

Počet detí v skupine:   8        Forma: týždenná 

 

V školskom roku 2019/2020 bolo vo výchovnej skupine zapísaných 9 chlapcov. Skupinu detí 

tvorili chlapci vo veku od 8 do 16 rokov zo škôl ZŠSP, ZŠA, ZŠ NKS, ŠZŠ. 

Počas školského roka došlo vo výchovnej skupine k zmene, ktorá bola ovplyvnená odchodom 

jedného dieťaťa na žiadosť rodiča – Ján Szewczyk (k 01.02.2020) a jedno dieťa prišlo  

Nikolas Fabiánek (od 13.01.2020). Správanie detí bolo primerané a aj zmeny ktoré v skupine 

nastali, zvládali bez problémov. Nikolasovi Fabiánekovi adaptácia na nové prostredie trvala 

trochu dlhšie, nakoľko v takom zariadení ešte nebol a nebol naučený na režim, ktorý je 

v školskom internáte nastavený. 

Vo výchovno–vzdelávacej práci som vychádzala z  Pedagogicko–organizačných pokynov MŠ 

SR rozpracovaných na podmienky školy. Úlohy Školského vzdelávacieho programu sú 

spracované v ročnom pláne a tie som plnila prostredníctvom  týždenných plánov. 

Výchovno – vzdelávaciu činnosť som realizoval prostredníctvom: 

a) odpočinkových a relaxačných činností - boli psychicky a fyzicky nenáročné a slúžili na 

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

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

prechádzať bezpečne cez cestu, spoznávali rastliny, na čo sa rastliny využívajú, aký význam 

má pre všetkých ochrana životného prostredia. 

b) rekreačných a telovýchovných činností  - boli vykonávané v prírode, na školskom dvore, 

v telocvični. Vďaka športu si utužovali zdravie, zlepšovali telesnú kondíciu, zregenerovali sa 

po psychickej stránke, pripravovali sa na športové hry. Navštevovali sme Zimný štadión, kde 

sme sa učili korčuľovať, posilňovňu CVČ, bazén v hoteli Čingov 

c) záujmových činností - počas ktorých mohli deti uspokojovať svoje záujmy a špecifické 

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

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

Každú stredu sme mali záujmový útvar Pohybovú prípravu, ktorá bola zameraná na prípravu 

detí na športové hry. 

d) spoločensko – vedných činností - tieto činnosti viedli detí k dobrovoľnej a prospešnej práci, 

ktorá mála pozitívny vplyv pre prostredie v ktorom žijú, ale aj na vývin ich charakterových 

vlastnosti. Deti pri tejto činnosti mali možnosť osvojiť si vedomostí a zručnosti pri ochrane 

životného prostredia. Získavali pozitívny vzťah k estetickej úprave okolia. 

e) sebaobslužných činností - mali z pohľadu detí skôr charakter povinností. Tieto činnosti sa 

zameriavali najmä na vedenie detí k samostatnosti (hygienické návyky, návyky starostlivosti 

o poriadok a jeho udržiavanie, slušné správanie sa, ako sa správať v školskej jedálni a pod.). 

f) činnosti zamerané na prípravu na vyučovanie - príprava na vyučovanie a plnenie si 

školských povinností. Pri príprave na vyučovanie som prihliada na individuálne potreby detí 

a ku každému dieťaťu som pristupovala individuálne a zodpovedne. Pri každej činnosti som 

brala ohľad na vek detí, ich schopnosti a stupeň postihnutia.  

 

Školský internát ani po ukončení pandémie nebol otvorený. Z tohto dôvodu sa od 16. marca 2020 

neplnili výchovno – vzdelávacie úlohy.  

 

 



Príloha č.16 

HODNOTIACA SPRÁVA VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

V 4. SI VÝCHOVNEJ SKUPINE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/ 2020 

 
Vychovávateľka:         Mgr. Zuzana Polláková 

Počet detí v skupine:   7       Forma:  týždenná 

 

   V školskom roku 2019/20 bolo v 4.SI výchovnej skupine zapísaných 8 deti. V priebehu roka sa 

počet menil. Vek detí bol od 7 – 12 rokov. Pri VVČ som vychádzala z POP MŠ SR, z úloh 

rozpracovaných v celoročnom výchovnom  pláne a z čiastkových týždenných plánov. VVČ bola 

realizovaná prostredníctvom: 

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

a napätia. Tieto činnosti boli psychicky a fyzicky nenáročné a pre dievčatá vhodné. 

b) rekreačných a telovýchovných činností – ktoré boli zamerané na spoznávanie okolia školy, 

mesta formou prechádzok. Telovýchovná činnosť bola realizovaná v telocvični  Gymnázia 

J.F.Rimavského, na školskom dvore, v rytmicko - pohybovej učebni, na detských ihriskách, 

na Zimnom štadióne – korčuľovanie, v posilňovni CVČ, v bazéne hotela Čingov - plávanie 

a v aule našej školy.  

c) záujmových činností – pomocou ktorých som sa snažila u detí rozvíjať  ich talent, záujmy 

a kreativitu . Činnosť bola realizovaná v záujmovom útvare „Šikovníček“. V pláne, ktorý sme 

si stanovili bolo veľa tvorivých a výtvarných aktivít a vychádzok. Mojou snahou bolo naučiť 

deti samostatne pracovať, udržiavať poriadok v triede, v kuchynke, naučiť ich piecť a variť 

jednoduché koláče a jedlá, spolupracovať.  

d) spoločensko – vedných činností – ktoré mali vplyv na pozitívny vzťah k prírode, životnému 

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

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

životného prostredia. U detí som dbala hlavne na slušné a kultivované správanie. 

e) sebaobslužných činností – Deti si postupne osvojili hygienické zručnosti a návyky, zaužívali 

sme si určité hygienické rituály, ktoré teraz hravo zvládajú. Učili sme sa triediť čisté a použité 

prádlo, ukladať oblečenie do skriniek, do šatne.  

f) činnosti zamerané na prípravu na vyučovanie – išlo hlavne o prípravu na vyučovanie, 

opakovanie učiva, zdokonaľovanie grafomotorických zručností a schopností, zdokonalenie 

posunkovej reči. Využívali sme PL, omaľovánky, didaktické pomôcky, počítadlá, obrázky 

a mnoho ďalších pomôcok. 

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

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

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

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

zdokonalenie seba obslužných činností potrebných pre život a mojou veľkou snahou bolo naučiť 

ich niesť následky za svoje nevhodné správanie. Za dobre vykonanú prácu a slušné správanie 

boli deti odmeňované hrou alebo zábavou, ktorú si samé vybrali.      

      Na záver môžem zhodnotiť, že práca s výchovnou skupinou 4.SI bola prínosná a prospešná.. 

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

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

čiastočne, a to do 13. marca 2020. Pretože od 16. marca 2020 bolo vyučovanie v škole, 

z rozhodnutia hlavného hygienika a Ústredného krízového štábu,  prerušené z dôvodu šírenia 

respiračného ochorenia COVID- 19 až do odvolania.  

     Vyučovanie bolo znovu obnovené (na báze dobrovoľnosti) 1. júna 2020 do 30. júna 2020,  ale 

školské internáty ostali zatvorené, a preto  sa nevykonávala žiadna činnosť. 



Príloha č. 17 

Hodnotiaca koncoročná (záverečná) - ročná správa šk. rok 2019/2020 

 
Skupina: I. ŠKD      Vychovávateľ: Mgr. Silvia Jasečková 

Zoznam detí (žiakov):  

1. Čonková Anna Mária 

2. Harnišová Šarlota Mária 

3. Holubová Sofia 

4. Pokutová Laura 

5. Pokutová Mirka 

6. Pokutová Nina 

7. Polák Robin 

8. Pušková Adela 

9. Ferencová Selina 

 

Hodnotenie: 

Dochádzka školského klubu sa väčšinou odvíjala od dochádzky vyučovacieho procesu, je 

pravidelná 90%-ntna, málokedy sa stalo, aby niekto chýbal (väčšinou len ak boli chorí, mali vši, 

alebo odchádzali zo školského klubu skôr). 

Deti (žiaci) sa pravidelne každý utorok zúčastňovali  ,, Dramatického krúžku“, na ktorý sa veľmi 

tešili pretože tam tancovali a obliekali si rôzne kostými. Nacvičovali sme Vianočný program, 

hrali sa, učili sme sa stále niečo nové. 

 

Ciele (aktivity) podľa ročného plánu splnené. 

1. Sánkovačka – mala veľký úspech, deti sa veľmi tešili, zabavili sa na snehu a mali z toho 

obrovskú radosť. 

2. Karneval – mal tiež veľký úspech, deti mali z neho obrovskú radosť, pripravili si rôzne 

masky, zahrali si rôzne súťaže, získali rôzne tomboly a vyšantili sa na diskotéke. 

S deťmi neboli žiadne väčšie problémy, okrem vší s ktorými sme bojovali celý rok. Deti majú 

najradšej hry na školskom dvore, pobyt vonku... (samé sa pýtali, či ideme vonku).                              

Za nepriaznivého počasia, ak sa prechádzka nedala realizovať sme sa hrali v triede a raz do 

týždňa sme šli do PC miestnosti. Deti sú veľmi šikovné, spolupracovali pri písani domácich úloh, 

rôznych aktivitách a hrách. 

Od 30.3.2020 sa v našej škole prerušil klub v dôsledku opatrení – coronavirus, šírenie nákazy. Na 

bezpečnosti detí mi veľmi záleží to je prvoradé. Obmedzenie kvôli nákaze pokračovalo až do 

konca mája. 1.6.2020 sme sa vrátili opäť do školy za dodržiavania prísnych hygienických 

opatrení. Meranie teploty pri vstupe do školy, striekanie dezinfekcie na ruky, nosenie rúšok 

v jedálni, 15 minút na obed. Ale aj napriek všetkým opatreniam sme tento mesiac zvládli. Čo 

najviac sme sa snažili tráviť čas vonku rôznymi hrami ak to počasie dovolilo. Deťom sa hry 

vonku páčili.  A ani sme sa nenazdali a už je znova koniec školského roka. 

Zoznam detí (žiakov): počas covid krízy 1.6.2020  

Skupina 1/COV: 

1. Čonková Anna Mária 

2. Holubová Sofia 

3. Pokutová Laura 

4. Pokutová Nina 

5. Polák Robin 

 

Od 1.6. – do 5.6.2020  - Dochádzka chodili 3. Nechodili Holubová Sofia a Pokutová Nina. 

Od 8.6. – do 12.6.2020 - Dochádzka chodili 3. Nechodili Holubová Sofia a Pokutová Nina. 

Od 15.6.2020 – sa mi spojili skupiny zástup za Mgr. Máriu Vaškovú. Spolu 20 detí. 

 



Zoznam detí (žiakov): počas covid krízy 15.6.2020  

Skupina 1: 

1. Čonková Anna Mária 

2. Holubová Sofia 

3. Pokutová Laura 

4. Pokutová Nina 

5. Polák Robin 

6. Harnišová Šarlota Mária 

7. Minárik Filip 

8. Pušková Adela 

9. Kostihová Lenka 

10. Pokutová Miroslava 

11. Polák Dávid 

12. Ferencová Selina 

13. Ferencová Sandra 

14. Čonková Natália 

15. Polák Samuel 

16. Tomusko Daniel 

17. Holub Samuel 

18. Horvátová Nancy 

19. Polláková Ivana 

20. Žiga Patrik 

 

Od 15.6. – do 19.6.2020 – Dochádzka chodili 7. 

Od 22.6. – do 26.6.2020 – Dochádzka chodil 1žiak - Filip Minárik. 

   

Príloha č. 18 

 

Hodnotiaca koncoročná (záverečná) správa šk. rok 2019/2020 

Skupina: II. ŠKD 

Vychovávateľ: Mgr. Michal Bujňák 

Pomocný vychovávateľ: Bc. Mária Ondrejčáková 

Zoznam detí (žiakov):  

1. Baluchová Ema 

2. Bendík Robert  

3. Hric Daniel 

4. Jasenčák Marko 

5. Olšavský Martin 

6. Petáková Ivana 

7. Samoľ Samuel 

8. Srnková Sofia Mária 

9. Tremko Viliam 

10. Varga Kristián 

11. Stanko Dávid 

12. Alex Grich 

 

V školskom roku 2019/ 2020  som mal v  školskom klube 11 detí, z toho 8 chlapcov a 3 dievčatá. 

Činnosť ŠKD sa riadila rámcovým plánom. Hlavné úlohy sa prelínali vo všetkých činnostiach. 

Dôraz som kládol hlavne na environmentálnu výchovu, upevňovanie vzájomných vzťahov, 

viedol som deti k tolerancii a priateľstvu. Sledoval som talenty detí, rozvíjal ich tvorivú činnosť 

stále novými kreatívnymi nápadmi. Všetky úlohy, ktoré mali deti stanovené, sme aj splnili. 

Všetky plánované akcie sme uskutočnili.  

 

V októbri  som spolu s deťmi vyrábal šarkanov z prírodného materiálu. Tie sme si boli popúšťať 

v mestskom parku a  potom sme si ich vyvesili na nástenku ako ukážku.  

 

V decembri sme sa spolupodieľali na príprave Vianočného programu pre rodičov v aule našej 

školy. Na záver programu bola pre deti prichystaná diskotéka.  V decembri pri príležitosti 

Mikulášskeho programu   bol v aule pripravený Mikuláš, ktorý rozdával deťom balíčky odmenou 

za nejakú peknú báseň alebo pieseň. Deti boli veľmi nadšené.  

 

Ďalšou akciou v januári bola ,,Sánkovačka” , mala veľký úspech, deti sa veľmi tešili, zabavili na 

snehu, mali z toho obrovskú radosť.  



Vo februári ŠKD organizoval akciu pod názvom ,,Karneval” ,mal tiež veľký úspech, deti mali z 

neho obrovskú radosť, pripravili si rôzne masky, zahrali si rôzne súťaže a vyšantili sa na 

diskotéke. 

Deti (žiaci) sa pravidelne každý pondelok zúčastňovali ,,Canisterapie“, z ktorej mali obrovskú 

radosť,  napĺňalo ich to a stále sa tešili na svojho verného kamaráta ,,Johnyho“. 

 

Hodnotenie: 

Dochádzka školského klubu sa väčšinou odvíjala od dochádzky vyučovacieho procesu, bola 

pravidelná 90%-ntna, málokedy sa stalo aby niekto chýbal (väčšinou len ak boli chorí, že sa 

nezúčastnili ani vyučovacieho procesu alebo odchádzali zo školského klubu skôr, kvôli rôznym 

terapiám). 

S deťmi neboli žiadne väčšie problémy i keď občas niečo vyskočilo (porozumenie a pochopenie 

kvôli zdravotnému stavu), deti mali najradšej popoludňajšie vychádzky – pozorovanie okolitej 

prírody, pobyt na čerstvom vzduch, atď... (samé sa pýtali, či ideme vonku). Za nepriaznivého 

počasia, ak sa prechádzka nedala realizovať, tak najradšej relaxovali v multisenzorickej 

miestnosti. Deti boli veľmi šikovné, spolupracovali či pri písani domácich úloh, rôznych 

aktivitách a hrách. 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnyn spôsobom 

v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

Späť do školy (školského klubu) sa deti vrátili 1. júna, boli však rozdelený do jednotlivých 

skupín, kvôli šíriacej sa epidémii. Ucelený spolu do jednej skupiny boli opäť od 15. júna, deti sa 

veľmi tešili, že sú opäť spolu a užívali si záverečne chvíle tohto školského roka 2019/2020. 

Ciele (aktivity) podľa ročného plánu splnené. Myslím si, že tento rok sme zvládli bravúrne. 

                                                                                                              

                                                                                                                      Mgr. Michal Bujňák 

 
Príloha č. 19 

 

Hodnotiaca správa záujmového útvaru  v školskom roku 2019/ 2020 

 
Záujmový útvar: Športovo - turistický 

Vedúci záujmového útvaru:     Mgr. Peter Hlavatý 

Počet detí v záujmovom útvare:  8 

 

Náplňou činnosti záujmového útvaru bolo pútavou a hrovou formou vhodne vyplniť voľný čas 

a snažili sme sa pestovať priateľské vzťahy medzi chlapcami. 

       

Poznávali sme okolitú živú i neživú prírodu, jej krásy. Učili sme sa orientovať v blízkom okolí, 

teréne pomocou kompasu i turistických značiek. Vyskúšali sme si základy táborenia v prírode. 

Poznávali sme rastliny, zvieratá a vtákov u nás žijúcich. Osvojili sme si zásady poskytnutia prvej 

pomoci. V telocvični sme rozvíjali jemnú i hrubú motoriku a koordináciu v pohybe. Prešli sme si 

základné pravidlá loptových hier / vybíjaná, futbal, basketbal, florbal /. V nepriaznivom počasí 

sme listovali v atlasoch rastlín, zvierat. Pozerali sme prírodopisné filmy cez interaktívnu tabuľu. 

Úlohy z plánu útvaru sa podarilo splniť. 

 

                                vychovávateľ P. Hlavatý 

https://webslovnik.zoznam.sk/synonymicky-slovnik/?s=nap%C4%BA%C5%88a


Príloha č. 20 

Hodnotiaca  správa  záujmového útvaru  Klub dievčat  v  šk. roku  2019/2020 

 
Vedúca záujmového útvaru:     Mgr. Zuzana Matalíková 

Počet detí v záujmovom útvare:  8 

 

   Záujmová činnosť v Klube dievčat bola zameraná na rozvoj vedomostných kompetencií, na 

rozvoj manuálnych a športových zručností, na prípravu na starostlivosť o domácnosť, varenie- 

pečenie a celkovú prípravu dievčat do života. Pri činnostiach sme využívali odborné učebne 

v škole – výtvarnú, rytmicko-pohybovú i kuchynku v PŠ, ako i športoviská – telocvičňu, školský 

dvor a kultúrne ustanovizne mesta. Činnosť bola realizovaná tak, aby bola primeraná a vhodná 

veku dievčat, ich schopnostiam a možnostiam. 

    Cieľom tohto záujmového útvaru bolo zvyšovanie nárokov na samostatnosť dievčat, na  rozvoj 

výtvarných, pracovných, športových a hygienických návykov i motiváciu detí. Naučiť dievčatá 

nakupovať potrebné ingrediencie na varenie – pečenie, pripraviť si všetko potrebné a uvariť 

alebo upiecť niečo presne podľa receptu. Dodržiavať hygienu a udržiavať poriadok. Učiť ich 

spolupráci a spolupatričnosti vo výchovnej skupine, odbúravať stres, agresivitu a iné patologické 

prejavy správania sa. Hlavným cieľom zvolených aktivít bol rozvoj manuálnych zručností detí, 

cibrenie pamäte, kreativity, zvyšovanie telesných a pohybových schopností a zručností. Priebeh 

činnosti bol realizovaný hrovou, zábavnou, súťaživou, ale i oddychovou a relaxačnou formou. 

 

     Plán práce stanovený na tento školský rok sme splnili len čiastočne, pretože od 16. marca 

2020 bolo vyučovanie v škole prerušené, na základe rozhodnutia hlavného hygienika 

a Ústredného krízového štábu, z dôvodu šírenia respiračného ochorenia COVID – 19, do 

odvolania.  

     I keď bolo vyučovanie od 1.júna 2020 znovu povolené (na báze dobrovoľnosti), školské 

internáty ostali zatvorené, preto činnosť v nich nebola realizovaná. 

 

     Z tohto dôvodu boli práce na tému: „Veľká noc“, „Deň Zeme“, „Deň matiek“, a „Doprava“ 

zadané deťom ako práca na doma – PL, omaľovánky, výrobky boli deťom na vypracovanie 

odoslané poštou.  

 

 
Príloha č. 21 

Hodnotiaca  správa  záujmového útvaru  Šikovníček   v  šk. roku  2019/20 
 

Vedúca záujmového útvaru:     Mgr. Zuzana Polláková  

Počet detí v záujmovom útvare:  7 

 

    Záujmová činnosť v krúžku bola realizovaná jeden krát v týždni a zameraná bola na rozvoj 

kreativity, talentu a záujmov, na rozvoj manuálnych a športových zručností, na prípravu na 

starostlivosť o domácnosť, varenie, pečenie  Pri činnostiach sme najviac využívali miestnosť 

výtvarnej výchovy ale i kuchynku v PŠ, školský dvor a pravidelne sme navštevovali mestskú  

Knižnicu J. Henkela. Činnosť bola realizovaná tak, aby bola primeraná a vhodná veku dievčat, 

ich schopnostiam a možnostiam. 

     Cieľom tohto záujmového útvaru bolo zvyšovanie nárokov na samostatnosť detí, na  rozvoj 

výtvarných a tvorivých schopnosti,  hygienických návykov a motivácie u detí. Učili sme sa 

využívať rôzne výtvarne techniky, spracovávať výtvarne témy netradičným spôsobom, 



pripravovať jednoduché jedla, správne stolovať a servírovať jedlo, dodržiavať hygienu 

a udržiavať poriadok. Hlavným cieľom zvolených aktivít bol rozvoj talentu ,manuálnych 

zručností,  kreativity deti, ale aj zvyšovanie telesných a pohybových schopností a zručností. 

Priebeh činnosti bol realizovaný hrovou, zábavnou, súťaživou, ale i oddychovou a relaxačnou 

formou. 

 

     Plán práce stanovený na tento školský rok sme splnili len čiastočne, pretože od 16. marca 

2020 bolo vyučovanie v škole prerušené, na základe rozhodnutia hlavného hygienika 

a Ústredného krízového štábu, z dôvodu šírenia respiračného ochorenia COVID – 19, do 

odvolania.  

     I keď bolo vyučovanie od 1.júna 2020 znovu povolené (na báze dobrovoľnosti), školské 

internáty zostali zatvorené, preto činnosť v nich nebola realizovaná. 

 

     Z tohto dôvodu boli práce na dane vychovno – vzdelávacie témy zadané deťom ako práca na 

doma – PL, omaľovánky, výrobky boli deťom na vypracovanie posielané poštou.  

 

 

 

 
Príloha č. 22 

 

Hodnotiaca správa záujmového útvaru POHYBOVÁ PRÍPRAVA 

 v školskom roku 2019/2020 

 
Vedúca záujmového útvaru:     Mgr. Marta Valas, Mgr. Tomáš Koterba 

Počet detí v záujmovom útvare:  12 + 4 

V záujmovom útvare tohto roku bolo zapísaných 12 detí zo školského internátu (5 chlapci a 7 

dievčat) a 4deti dennej dochádzky. 

 Stretávali sme sa 1x týždenne a činnosť sme realizovali v športovej hale Majstra Pavla na 

Strednej odbornej škole v Levoči. Táto športová príprava bola zameraná na prípravu detí, ktoré 

budú reprezentovať školu na športových hrách. Hlavným trénerom bol pán uč. Koterba.  

Do tejto prípravy boli zapojené aj deti neinternátne. Celkovo nás bolo 16 detí. 

Cieľom našej prípravy bolo rozvíjať u detí pohybové schopnosti, vytvoriť trvalý záujem 

o športové aktivity. Deťom sme dopriali krátkodobé intenzívne a pestré pohybové zaťaženie. 

Naša príprava bola zameraná na atletiku, basketbal, stolný tenis a futsal. Cvičenie prebiehalo 

v skupinách, aby sa mohli navzájom motivovať, napodobňovať a socializovať. Vyvrcholením 

našej prípravy mala byť účasť na športových hrách, ktoré sa pre pandémiu nekonali. 

 

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré 

bolo zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom 

COVID-19, bolo prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach od 16. marca 

2020 do 01.júna 2020.  

 

 

 

 

 

 



 
Príloha č. 23 

HODNOTIACA KONCOROČNÁ SPRÁVA Z DRAMATICKEJ VÝCHOVY 

ŠK. ROK 2019/2020 
 

Učiteľ: PaedDr. Mária Molnárová 

 

Zoznam žiakov: 

1. Čonková Anna Mária 

2. Ferencová Sandra 

3. Ferencová Selina 

4. Harnišová Šarlota M8ria 

5. Holubová Sofia 

6. Kostihová Lenka 

7. Pokutová Laura 

8. Pokutová Miroslava 

9. Pokutová Nina 

10. Polák robin 

11. Pušková Adela 

12. Srnková Sofia Mária 

 

Hodnotenie: 

V tomto školskom roku sa žiaci pravidelne každý utorok zúčastňovali dramatického krúžku. 

Dochádzka dramatického krúžku sa väčšinou odvíjala od dochádzky vyučovacieho procesu.  

Zamerali sme sa na osobnostný a sociálny rozvoj jednotlivca prostredníctvom prvkov a postupov 

dramatického umenia. Využívali sme predovšetkým dramatickú improvizáciu, ktorá je založená 

na ľudskej schopnosti jednať v simulovaných situáciách tak, ako keby boli skutočné. Na 

hodinách prostredníctvom dramatických hier dostávali žiaci príležitosť zažiť situácie, s ktorými 

sa môžu v živote skutočne stretnúť. Mali možnosť vyskúšať si i rolu niekoho iného a pozrieť sa 

na problém jeho očami. Dramatická výchova svojimi hernými postupmi pomáhala žiakom pri 

adaptácií na nové školské prostredie – pri jeho zaradení sa do skupiny, pri budovaní skupinovej 

integrity, pravidiel i zásad skupinovej spolupráce.  

Cieľom bolo prostredníctvom hier a cvičení vytvárať priateľskú atmosféru v kolektíve. 

Používať prvky a postupy dramatického umenia a s ich pomocou vyjadrovať svoje pocity, 

myšlienky, názory a postoje. Pomáhať objaviť a rozvíjať umelecký talent. Rozvíjať fantáziu 

a predstavivosť. Rešpektovať spolužiakov a ich názory. 

Na hodinách sme rozvíjali komunikačné schopnosti u žiakov najmä pri rôznych simulovaných 

situáciách zapájaním sa do skupinovej improvizácie a reagovaním na dané okolnosti. Podľa 

potrieb sme zavádzali tzv. rozlišovanie reálnej a hernej situácie a svojho reálneho a rolového  

„ja“. Využívali sme aj multisenzorickú miestnosť počas oboznamovania sa s dejom príbehu 

Červená čiapočka a Alica v krajine zázrakov. Nacvičovali sme Vianočný program. Žiaci zvládli 

naučiť sa choreografiu na Vianočný program – Vianoce a Crazy frog jingle bells mix, zvládli aj 

Baby shark, detskú zumbu, Spievankovo a pieseň Ai se eu te Pego (Michael Tello). Takto mali 

možnosť prezentovať sa a s pohybom reagovať na hudbu. Zároveň vyjadriť aj kresbou vzťah 

k hudbe, jej nálady a rytmus. Žiaci pracovali, tvorili, vymýšľali, hrali sa na hudobníkov, 

maliarov, dokonca sa na chvíľu stali aj hercami.      

Vzhľadom k tomu, že od 16.3.2020 do odvolania bol prerušený výchovno – vzdelávací 

proces, na základe nariadenia Ministerstva školstva, vplyvom pandémie COVID-19, niektoré 

plánované akcie nebolo možné uskutočniť. 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 24 

                   Hodnotenie telovýchovného procesu v školskom roku 2019/2020 

V školskom roku 2019/2020 sa základná školská Telesná a športová výchova realizovala ako 

v domácich priestoroch SŠJVI, tak v prenajatých priestorov športových hál pri Gymnázií J.F. 

Rimavského a Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči.  

V stredu sa celoročne realizoval záujmový útvar ( Pohybová príprava PPB), ktorý slúžil ako 

doplnok a príprava žiakov k Celoštátnym športovým hrám sluchovo postihnutých žiakov. Tejto 

záujmovej činnosti sa zúčastňovali žiaci u ktorých bol predpoklad k reprezentácii školy na 

športových podujatiach.  ( 56. ročník CŠH SPŽ v Prešove) ( Mária Vidová, Malvína Pechová, 

Michaela Balážová, Gizela Polhošová, Veronika Ľuptáková, Andrea Polhošová, Miroslav Kováč, 

Rudolf Polhoš, Milan Pukleja, Viktor Šándor, Oliver Čonka, Adam Kočko, František Kočko, 

Dušan Mirga ) 

V školskom roku 2019/2020 sa zrealizovalo v prvom polroku I. účelové cvičenie, ktoré bolo 

rozdelené na teoretickú časť 16.9.2019 a praktickú časť 17.9.2019. 

V školskom roku 2019/2020 sa zrealizoval Základný lyžiarsky výcvik dochádzkovou dennou 

formou v trvaní 5. dní, 25. vyučovacích hodín v rekreačnom lyžiarskom zariadení Kubašok 

v Spišskom Bystrom. ( 13.1 – 19.1.2020) Žiaci autistického úseku plnili ciele výcviku: 

- dosiahnuť osvojenie základov racionálnej techniky lyžovania 

- dosiahnuť bezpečné ovládanie lyží, v primeranom lyžiarskom teréne optimálnou 

lyžiarskou technikou 

- dosiahnuť osvojenie poznatkov o lyžiarskom výstroji a nebezpečenstve zimného pobytu 

v horách 

- dosiahnuť poznanie a uvedomenie si povinnosti rešpektovania pravidiel správania sa na svahu 

( Emanuel Artym, Martin Olšavský, Tomáš Šulík, Samuel Jančár) 

V školskom roku 2019/2020 sme sa zúčastnili Celoštátnych zimných športových hier 

sluchovo postihnutých žiakov v Kremnici. (9.2 – 13.2.2020)  V zjazdovom lyžovaní sme obsadili 

1. miesto (M. Vidová), 3. miesto (M. Balážová) a bežeckom lyžovaní 3. miesto (Miroslav 

Kováč). ( Michaela Balážová, Mária Vidová, Miroslav Kováč) 

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým korona vírusom   COVID -19, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ( MŠVVaŠ SR) dňom 16.3.2020 prerušilo 

vyučovanie do odvolania.  

Vzhľadom k tomuto opatreniu sa v plánovanom termíne jún 2020 neuskutočnili Celoštátne 

športové hry sluchovo postihnutých žiakov v Prešove. ( 56. ročník) 

Hodnotenie žiakov vzhľadom na neschopnosť v sledovanom období od 16.3.2020 dosiahnuť 

stanovené ciele predmetu TSV a aj po usmernení a odporúčaní MŠVVaŠ SR sa hodnotilo 

stupňom absolvoval. 

 

                                                                                                          Mgr. Tomáš KOTERBA                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 25 

Hodnotiaca správa o kontrole individuálnych výchovno-vzdelávacích 

programov a individuálnych vzdelávacích plánov 

V školskom roku 2019/2020 bolo v Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej 64 žiakov 

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

vypracovaný IVVP v priebehu školského roka. V ZŠŽSP mali IVVP 4 žiaci, v ZŠŽTP 10 žiakov, 

v ZŠŽNKS 3 žiaci, v ZŠŽA 23 žiakov, v ŠZŠ 21 žiakov, v PŠ 3 žiaci. Na vypracovaní IVVP sa 

podieľalo 15 učiteľov. Za obsah  IVVP bol zodpovedný triedny učiteľ, ktorý IVVP vypracoval. 

Individuálne vzdelávacie plány (ďalej len IVP) boli vypracované pre 29 žiakov. V ZŠŽSP mali 

IVP 2 žiaci, v ZŠŽTP 10 žiaci, v ZŠŽNKS 1 žiak, ZŠŽA 11 žiaci, v ŠZŠ 5 žiaci. Na vypracovaní 

IVP sa podieľalo 15 učiteľov. Za vypracovanie IVP, jeho obsah, stanovenie cieľov a 

vyhodnotenie bol zodpovedný učiteľ, ktorý daný predmet vyučoval. Ročne vypracované IVP boli 

predložené ku kontrole a podpisu vedúcim MZ/PK. Štvrťročne vypracované IVP boli predložené 

ku kontrole a podpisu každý štvrťrok vedúcemu MZ/PK. Zároveň prešlo kontrolou i 

vyhodnotenie štvrťročne a ročne vypracovaných IVP.  

          

Vypracovala: PaedDr. Ing. A. Jandušíková 
 

Príloha č. 26 

Hodnotiaca správa o činnosti školskej knižnice v šk. roku 2019/2020 

Ku koncu kalendárneho roka náš knižný fond obsahoval 2065  titulov v celkovej hodnote 

4 595,82 Eur. Do našej knižnice v priebehu  roka pribudlo 8 nových titulov z detskej aj odbornej 

literatúry. Výpožičky kníh sa vykonávali v priebehu celého roka podľa potreby pedagógov 

a žiakov. Viac túto možnosť využívali dospelí, ktorí vyberali hlavne odbornú literatúru určenú na 

osobný rast, ale aj knihy pre svojich žiakov v triedach. 

K medzinárodnému dňu školských knižníc sme tento rok  pozvali do našej školskej knižnice 

žiakov so školského internátu. Podujatie sme nazvali: Čítajme  každý deň 10 minút. Cieľom bolo 

vytvoriť pravidelnosť aktivity s knihou, vzbudiť záujem o čítanie kníh. Bude potrebné venovať 

ešte veľa úsilia a viac motivovať budúcich čitateľov.  

V mesiaci knihy sme pre mladších žiakov nezrealizovali podujatie: Z rozprávky do rozprávky 

pre mimoriadnu udalosť súvisiacou s pandémiou.   

Cieľom knižnice je aj naďalej starať sa o knižný fond, zabezpečovať jeho titulovú pestrosť, 

hľadať  nové cesty a spôsoby ako získavať nových čitateľov.  

 

                                                                       Mgr. Larisa Jozefčáková                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Príloha č. 27 

Hodnotiaca správa plánu práce koordinátora primárnej prevencie závislostí 

a iných sociálno-patologických javov v podmienkach školy a školského 

zariadenia za školský rok 2019/2020 

 
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, dbali na dodržiavanie hygieny. 

     Aktualizovali sme nástenky z  jednotlivých aktivít, premietali prezentácie. Žiaci sa zapájali do 

aktivít na ochranu prírody. Na formovanie dobrých medziľudských vzťahov a pomoci si 

navzájom organizovali sa spoločné akcie, napr: turistika, turnaje vo vybíjanej, basketbale, 

Vianočná besiedka a Vianočné trhy.  

      V popoludňajších hodinách mali deti možnosť rôzneho vyžitia sa v záujmových útvaroch –  

Klub dievčat, Šikovníček, Športová príprava a Športovo-turistický. Deti zo školského internátu 

sa zúčastnili prednášok o dospievaní, slušnom správaní a hygiene v pubertálnom veku vedené 

Ing. Z. Šutou z MP Education.  

       Úlohy celoročného plánu sa nám podarilo splniť len čiastočne. Pri všetkých aktivitách boli 

zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako aj ich rodinné prostredie. 

        Noc čítania Biblie, maľovanie veľkonočných kraslíc, Katarínska zábava, Karneval, 

lyžiarsky výcvik, Celoštátne športové hry pre žiakov so sluchovým postihnutím a ďalšie iné 

naplánované akcie sa neuskutočnili kvôli uzatvoreniu škôl a prerušeniu vzdelávania na školách 

z dôvodu, že od 16. marca 2020 bolo vyučovanie v školách, z rozhodnutia hlavného hygienika a 

Ústredného krízového štábu, prerušené z dôvodu šírenia respiračného ochorenia COVID- 19 až 

do odvolania.  

      Vyučovanie bolo znovu obnovené (na báze dobrovoľnosti) 1. júna 2020 do 30. júna 2020,  

ale školské internáty ostali zatvorené, čiže na internátoch sa nevykonávala žiadna činnosť. Počas 

tohto obdobia sme dbali na striktné dodržiavanie hygieny osôb i čistotu a dezinfekciu v škole.  

 

 

  vypracovala: Mgr. Zuzana Matalíková  

 

 



Príloha č. 28 

Hodnotiaca správa práce výchovného poradcu v školskom roku 2019/2020 

Výchovná poradkyňa pracovala podľa plánu práce pre školský rok 2019/2020:  

- 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 2019/2020, 

- monitorovala žiakov s nedbalou školskou dochádzkou – triednymi učiteľmi odoslané 

Oznámenia na príslušné Úrady práce, soc. vecí a rodiny – neospravedlnené hodiny evidované 

v 1. polroku v jedenástich triedach spojenej školy a v 2. polroku k 13.3.2020 v piatich triedach 

spojenej školy, 

- 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, 

Levoča a SOŠ Majstra Pavla Levoča, 

- žiakov informovala o Dni otvorených dverí – SOŠ Markušovská cesta – SNV, SZŠ Š. Kluberta 

– Levoča a SOŠ pedagogická – Levoča, na ktorých sa žiaci zúčastnili spolu s rodičmi, 

- 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 2019/2020 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, 

- využívala pri práci program Komposyt T, 

- zapojila sa do národného projektu VUDPaP – Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie 

k inklúzii a úspešnosti na trhu práce, kde vypracovávala Formuláre Dobrej praxe pre 

multidisciplinárny a inkluzívny prístup, 

- spracovala a odoslala prihlášky na SŠ, 

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

- vypracovala zoznam žiakov končiacich školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021, 

- zadávala údaje o žiakoch končiacich v šk. roku 2020/2021 v programe Proforient, 

- zasielala exporty databáz programu Proforient podľa časového harmonogramu,  

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

- informovala žiakov  PŠJVI  o možnostiach uplatnenia na trhu práce, 

- počas dištančného vzdelávania žiakov bola v kontakte so žiakmi a rodičmi telefonicky 

a mailom – informovala ich o zmenených termínoch zasielania prihlášok i prijímacích skúšok, 

o nových kritériách na prijatie – informácie dostupné na učímenadiaľku.sk. 

 

V šk. roku 2019/2020 ukončilo vzdelávanie v spojenej škole celkom 27 žiakov, z toho 19 žiakov 

zároveň ukončilo i povinnú školskú dochádzku. V nižšom ako 9. ročníku ukončilo vzdelávanie 

13 žiakov, 8. žiaci boli vzdelávaní v zahraničí. O ďalšie štúdium prejavilo záujem 11 žiakov – 

všetci boli prijatí bez prijímacích skúšok, žiadosť o predĺženia štúdia na základnej škole podali 2 

žiaci.  

 

 

 



Prehľad  o rozmiestnení žiakov na stredné školy 

Tab. č. 1:   
zložka  

SŠJVI v LE 
      počet 

končiacich 

  žiakov 

Stredné školy - počet uchádzačov/ počet prijatých 
SOŠ 

/maturitný 

odbor/     

OU 

/učebný 

odbor/ 

OU  

/žiaci s MP/  

 

       Praktická 

      škola 
pracovný 

pomer/iné 

 

ZŠNKSJVI 3  2   1 
ZSŽTPJVI 4    1 3 
ZŠŽSPJVI 4 1 3    
ZŠŽAJVI 2  1   1 
ŠZŠJVI 14   2 1 11 

Spolu 27 1 6 2 2 16 

 

Tab. č. 2:   

zložka školy č.  meno žiaka 

umiestnenie 

Škola odbor 

ZŠŽSPJVI 1 Oravec Adrián SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča cukrár 

  2 Kočko František 

Spojená škola internátna , Nám. Š. Kluberta 1, 

Levoča   polygraf- knihár 

 3 Kočková Vanesa SZŠ Š. Kluberta, Kláštorská 24A, Levoča masér 

 4 Vidová Mária  SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry kuchár 

 ZŠŽNKSJVI 1 Kočko Adama SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves murár 

 2 Holub František SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča 

technické služby v 

autoservise 

 3 Polláková Zdena do pracovného pomeru –––––––––––– 

 ZŠTPJVI 1 Tománková Helena bola vzdelávaná v zahraničí  –––––––––––– 

 2 Wagner Tadeáš PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča  praktická škola 

 3 Matušková Dana ostáva na ZŠ –––––––––––– 

 4 Holub Miroslav bol vzdelávaný v zahraničí  –––––––––––– 

 ZŠAJVI 1 Holotňák Denis ostáva na ZŠ –––––––––––– 

  2 Jančár Samuel 

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

Levoča   

technicko-administratívny 

pracovník 

 ŠZŠJVI 1 Žigová Sára bola vzdelávaná v zahraničí   –––––––––––– 

 2 Škop Damián bol vzdelávaný v zahraničí  –––––––––––– 

  3 Pompa Michal bol vzdelávaný v zahraničí  –––––––––––– 

  4 Pompa Tomáš bol vzdelávaný v zahraničí  –––––––––––– 

  5 Šimonič Filip bol vzdelávaný v zahraničí –––––––––––– 

  6 Gábor František bol vzdelávaný v zahraničí –––––––––––– 

 7 Gažík Karol do pracovného pomeru –––––––––––– 

 8 Giňa Ivan do pracovného pomeru –––––––––––– 

 9 Kostihová Vanesa do pracovného pomeru –––––––––––– 

 10 Holubová Dušana do pracovného pomeru –––––––––––– 

 11 Čonka Roman do pracovného pomeru –––––––––––– 

 12 Pechová Malvína Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad zahradníctvo 

 13 Polhoš Rudolf 

Skromná spojená škola – OU, Biela voda 2, 

Kežmarok 

stavebná výroba – stavebné 

práce 

 14 Kroščenová Žaneta PŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča praktická škola 

 

 

 

                                                                 Vypracovala: Mgr. Jana Antalová  
 



Príloha č. 29 

Vyhodnotenie individuálnej logopedickej intervencie 

v školskom roku  2019 / 2020 

Individuálna logopedická intervencia /ILI/   má špecifické postavenie v rámci vzdelávacieho 

procesu u žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, pretože narušená 

komunikačná schopnosť je buď dominantným postihnutím u týchto žiakov, alebo sa prejavuje 

ako symptomatická porucha reči pri iných postihnutiach, najmä sluchovom a mentálnom.                                                                                                                                
Logopedickú intervenciu chápeme ako zložitý multifaktoriálny proces, ktorý sa realizuje 

v záujme dosiahnutia svojich troch základných cieľov a tieto ciele sa vzájomne prelínajú 

v úrovniach: 

-logopedická diagnostika 

-logopedická terapia 

-logopedická prevencia                                                
Individuálna logopedická intervencia má v maximálnej miere podporovať rozvoj reči 

a jazykových schopností ako predpokladu k realizácii určitého komunikačného zámeru, 

odstrániť, alebo aspoň zmierniť narušenú komunikačnú schopnosť a eliminovať edukačné 

nedostatky, ktoré z nej vyplývajú. Ciele individuálnej logopedickej intervencie sú konkrétne 

závislé od výsledkov logopedickej diagnostiky každého žiaka. 

 

Logopedická terapia bola v školskom roku 2019 / 2020 vykonávaná ako individuálna 

logopedická intervencia ( ILI ) vo všetkých triedach špeciálnej materskej školy,  vo všetkých 

ročníkoch základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou u ktorých je NKS 

dominantným postihnutím, v triedach 1.A a 3.A, kde sa vzdelávajú autistickí žiaci, ale sú tam 

zaradení aj žiaci s NKS. Žiakom 1.S a 2.S triedy bola ILI poskytovaná prostredníctvom centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva Mgr. Otíliou Schmidtovou.  

Personálne obsadenie 

Špeciálne materská škola 

V 1. a  2. MS sa vzdelávali predovšetkým deti s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/.  

ILI tu vykonávali Mgr. Monika Popadičová  a Mgr. Dušan Verbovský po 1 vyučovacej hodine 

v oboch triedach. V 3. a  4. MS sa vzdelávali autistické deti, ILI tu vykonávali Mgr. Monika 

Popadičová a Mgr. Dušan Verbovský v 3. MS po 1 vyučovacej  hodine a v 4. MS Mgr. Dušan 

Verbovský jednu vyučovaciu hodinu.  5. MS  navštevovali deti s rôznym postihnutím, 

predovšetkým sluchovým, ILI im bola poskytovaná Mgr. Evou Buštovou a Mgr. Dušanom 

Verbovským po 1 vyučovacej hodine. 

Triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

1. K trieda – ILI vykonávala Mgr. Jana Antalová 4 hodiny s celou triedou a Mgr. Dušan 

Verbovský  3 hodiny s prípravným ročníkom. 

2. K trieda – Mgr. Viera Zoričáková  2 vyučovacie hodiny s celou triedou a Mgr. Dušan 

Verbovský so žiakmi 2. ročníka 2 vyučovacie hodiny. 

3. K trieda – Mgr. Mária Vašková   3 vyučovacie hodiny. 

4. K trieda – Mgr. Jana Antalová  4 vyučovacie hodiny, z toho 7. ročník mal 3 hodiny. 

5. K trieda – Mgr. Jana Antalová  3 vyučovacie hodiny 

6. K trieda – PaedDr. Miloš Jozefčák 2 hodiny a Mgr. Otília Schmiedtová 1 hodinu. 

V 1. A triede, kde sa vzdelávali autistickí žiaci, bol zaradený aj žiak Filip Minárik, ktorý má 

NKS a ILI mu bola poskytovaná Mgr. Monikou Popadičovou v rozsahu 7 vyučovacích hodín 

týždenne. 



V 3. A triede bola ILI poskytovaná len žiakom  3.ročníka Mgr. Vierou Zoričákovou v rozsahu 2 

hodiny týždenne. 

 

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

Ľudmila Smiková, klinická logopédka,  ktorá sa venovala predovšetkým diagnostickej činnosti 

žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a Otília Schmiedtová, tiež na čiastočný úväzok, 

ktorá vykonávala individuálne logopedické intervencie pre sluchovo postihnuté deti, ale aj deti 

s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Zo špeciálnej materskej školy  bola ILI poskytovaná všetkým deťom. Najväčší počet 

logopedických intervencií do prerušenia vyučovanie 13. marca pre pandémiu COVID 19 

u jedného dieťaťa bol 16, najmenší počet  4 intervencií. Najväčšiu skupinu tvorili deti, u ktorých 

sa počet intervencií pohyboval v rozpätí 10 až 14. U detí v predškolskom veku sa vyskytoval 

najmä výrazný deficit v rozsahu slovnej zásoby, oslabená verbálna a vizuálna pamäť a vnímanie, 

nedostatočné ovládanie spisovného jazyka, narušená vetná stavba,  dysgramatizmus ale vyskytli 

sa aj závažnejšie poruchy akou je dysfázia. Tretiu a štvrtú MS navštevovali autistické deti. 

Logopedickú intervenciu u týchto detí je potrebné obzvlášť diferencovať podľa jednotlivých 

daností i aktuálneho stavu týchto detí. Niektoré z týchto detí vôbec nereagujú na rečové podnety 

u iných je aspoň čiastočne rozvinutá impresívna zložka reči. ILI bola zameraná na dychové 

a hlasové cvičenia, rozvoj oromotoriky, poznávacích schopností, rozvoj auditívnej a vizuálnej 

pozornosti a pamäti, ale aj na rozvoj pasívnej slovnej zásoby. 

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

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

logopedická intervencia u jednotlivých žiakov.  Frekvencia jednotlivých logopedicko – 

terapeutických činností bola pri jednotlivých žiakoch rozdielna, závisela od dotácie vyučovacích 

hodín pre každú triedu, počtu žiakov v triede, závažnosti narušenia komunikačnej schopnosti 

a tiež od samotnej dochádzky žiakov. 

Logopedická terapia je uvádzaná v Zázname o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti 

/ŠEVT 57 008 0/ u detí špeciálnej materskej školy a v elektronickej triednej knihe u žiakov 

základnej školy. 

V základnej škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou / triedy 1. K až 6. K /  

vykonávali učitelia ILI so žiakmi celej triedy. V úvode týchto hodín to boli spoločné dychové 

a hlasové cvičenia, rozvoj oromotoriky, hrubej motoriky, rozvoj fonorytmiky, rytmizácie 

riekaniek, kladenia otázok, formulácie odpovedí, rozvoj naritív, u mladších žiakov rozvoj 

priestorovej a časovej orientácie, fonologické uvedomovanie  hlások u starších žiakov rozvoj 

čítania s porozumením, rozvoj fonologického uvedomovania – vyššie schopnosti / tvorba 

prešmyčiek a slovných hračiek / rozvoj slovnej zásoby – homonymá, synonymá, antonymá, 

cudzie slová, práca so slovníkmi, uplatňovanie metalingvistických stratégií – určovanie 

gramatických kategórií,  a celkovej pragmatickej roviny rečového prejavu. Následne po pridelení 

samostatnej práce žiakom sa učitelia venovali individuálne jednotlivým žiakom podľa ich potrieb 

a ich logopedickej diagnostiky. 

Z rečových porúch sa u žiakov najviac vyskytovala dyslália, dysgramatizmus, dysprozódia, 

znížený rozsah slovnej zásoby, nedostatočná verbálna pamäť, narušená vetná tvorba, 

nedodržiavanie dejovej línie v rečovom prejave, v menšej miere porucha hláskovej analýzy 

a syntézy, narušená sluchová diskriminácia a narušený fonematický sluch. 

Počas obdobia pandémie COVID 19, keď došlo k prerušeniu školského vyučovania bola sťažená 

realizácia ILI, pretože charakter tejto práce si vyžaduje bezprostredný kontakt logopéd – dieťa 

a niektoré aktivity v rámci ILI bez tohto kontaktu nie sú možné. Počas dištančného vzdelávania 

boli mladším žiakom posielané poštou pracovné listy so zameraním na opis obrázkov, rozvoj 



slovnej zásoby, vizuálnej diferenciácie, pozornosti, priestorovej orientácie, matematických 

predstáv, grafomotoriky, dopĺňanie slov do viet, tvorba antoným. Starším žiakom boli posielané 

pracovné listy poštou aj mailom so zameraním na čítanie s porozumením, vyššie fonologické 

procesy, dopĺňanie slov do viet, oprava viet, tvorba náročnejších antoným, s následnou spätnou 

väzbou mailom resp. odovzdané na konci školského roku. 

Okrem odstraňovania rečových porúch bola náplňou ILI  aj sluchová výchova predovšetkým pre 

deti 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  

sme používali počítačový program   FONO 1, FONO 2,  FONO 3, DysCom, Jazyk a reč a 

tiež rôzny obrazový materiál, súbory rôznych obrázkových kariet so slovami a obrázkové 

výukové kvartetá, pomocou ktorých sa žiaci učia rozvoju nielen samotnej slovnej zásoby, ale aj 

vyjadrenie dejovej postupnosti či vzájomnej súvislosti jednotlivých pojmov. V skupinovej práci 

v triedach 1. K až 6. K používali často vyučujúci aj internet a interaktívnu tabuľu. 

Pri svojej práci sme používali aj pracovné zošity Makovička I, Makovička II, Pramienok, 

Kolotoč, súbor kariet Nauč ma správne vyslovovať, synonymický slovník, frazeologický slovník, 

pravidlá slovenského pravopisu. 

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. 

                                                                                                                Mgr. Dušan Verbovský 

 

Príloha č. 30 

Hodnotiaca správa zdravotníčky 

školský rok 2019/2020 
 

V školskom roku 2019/2020 sa podľa potreby realizovali psychologické, pedopsychiatrické, 

foniatrické, logopedické a iné odborné vyšetrenia žiakov príslušnými odborníkmi, kde na základe 

ich odporúčaní bolo poskytnuté rodičom poradenstvo, resp. konzultácia. 

 Mesačne navštevuje školu 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. V prípade potreby bola vykonaná údržba 

a servis načúvacích aparátov, t. j. výmena bateriek, čistenie a nastavovanie načúvacích aparátov. 

Počas celého školského roka vybraní žiaci jeden deň v týždni, a to v pondelok, absolvovali 

masáže vykonávané masérmi zo strednej zdravotníckej školy. Niektorí žiaci sa zúčastňovali na 

prednáškach prvej pomoci spojených s exkurziami v odborných učebniach na strednej 

zdravotníckej škole. V priebehu  šk. roka raz v týždni sa realizovala Canisterapia pre deti a 

žiakov s autizmom. 

Zabezpečené boli všetky hygienické a bezpečnostne podmienky. V škole evidujeme 

registrované aj neregistrované školské úrazy. V tomto školskom roku nedošlo v škole k úrazu. 

Priebežne sa realizovali preventívne prehliadky všetkých zamestnancov. Pravidelne sa 

kontrolovali a dopĺňali lekárničky a brašne prvej pomoci, ktorých kontrola sa vykonáva 

priebežne. 

 

                                                                      Vypracovala: Patrícia Macášová, zdravotníčka školy 

 



Príloha č. 31 

Hodnotiaca správa o zabezpečovaní triednej dokumentácie, školských tlačív 

a vysvedčení v školskom roku 2019/2020 
 

 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 2019/2020 boli 

objednané vo februári 2019. Objednávanie komplikuje rôznorodosť triednej dokumentácie 

z dôvodu, že v spojenej škole sa vzdelávajú žiaci so sluchovým postihnutím, telesným 

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

postihnutím, žiaci v praktickej škole a deti v špeciálnej materskej škole. Veľkou záťažou je aj 

migrácia žiakov počas celého školského roka. Z tohto dôvodu sa nedá odhadnúť presný počet 

triednej dokumentácie. A preto triedna dokumentácia sa objednáva s rezervou a v prípade 

potreby v priebehu školského roka doobjednávame tlačivá a dokumentáciu prostredníctvom e-

mailu.  

Pre školský rok 2019/2020 sme pre jednotlivé zložky spojenej školy objednávali zo štyroch 

druhov triednych kníh (18 ks), zo šiestich druhov triedny výkazov (36 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.  

 

Vypracovali: Mgr. Jana Tomalová, Mgr. Viera Dudičová 

 
Príloha č. 32 

Hodnotiaca správa o činnosti CŠPP  v školskom roku 2019/2020 

 
V šk. roku 2019/2020 je v našom CŠPP celkový počet klientov 433. V rámci tohto školského 

roka nám pribudlo 52 klientov. Počas školského roka bolo 210 aktívnych klientov. 

Klientom CŠPP poskytovali odbornú činnosť piati špeciálni pedagógovia so špecializáciami 

v oblasti psychopédie, surdopédie a logopédie, 1 klinický psychológ, 1 klinický logopéd, 1 

školský logopéd a 1 zdravotnícky zamestnanec.  

CŠPP zabezpečovalo komplexnú špeciálno-pedagogickú, logopedickú, psychologickú, 

diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú 

odbornú činnosť deťom a žiakom SŠJVI, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami vzdelávanými v špeciálnych základných a stredných školách, 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 52 krát jednorázovo. Odporúčanie k zavedeniu asistenta učiteľa bolo poskytnuté 3 

klientom CŠPP. Biofeedback bol realizovaný s 5 žiakmi s autizmom 20 krát. Vykonali sme 683 

špeciálno-pedagogických intervencií. Rehabilitácie – masáže boli poskytnuté 299 krát 31 

zapísaným klientom. Psychologická diagnostika a rediagnostika bola realizovaná 40 krát, 

logopedická rediagnostika 44 krát, špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika 45 krát. 

V tomto školskom roku sme konzultovali vypracovávanie IVVP a IVP žiakov so zdravotným 

znevýhodnením. 

 

V Levoči 31.08.2020      Vypracovala: Mgr. M. Kapustová 


