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1 Ú V O D 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení (ďalej Správa) je vypracovaná na základe § 14 ods. 5 písm. d)  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Vedenie školy pri jej príprave postupovalo v zmysle vyhlášky č. 435/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl.  

Správu o činnosti školy spracovali a podklady dodali: 

- PhDr. Lenka Hricová – riaditeľka školy 

- Mgr. Adriana Poltárska – zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň 

- Mgr. Erika Tóthová – zástupkyňa riaditeľky školy pre triedy ZŠ na ulici Dr. Herza 

- Mgr. Zdenka Cirjaková – zástupkyňa riaditeľky školy pre ŠMŠI a triedy I. stupňa na ulici Karola Supa 

- Alica Liptáková – vedúca vychovávateľka 

- PhDr. Hortenzia Sláviková – odborný zamestnanec CŠPP 

- výchovná poradkyňa 

- vedúci MZ a PK 

- koordinátori   

 

2 Základné identifikačné údaje o škole 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 235/2020 Z. z., § 2, ods. 1, písm. a) a b) 

2.1 Identifikačné údaje školy 

Názov školy: Spojená škola internátna 

Organizačné zložky: Špeciálna materská škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec 

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Karola Supa 

48, Lučenec 

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

internátna, Dr. Herza 6, Lučenec 

Organizačné súčasti: Školský klub detí (ŠKD), Karola Supa 48, Lučenec 
Školský internát (ŠI), Karola Supa 48, Lučenec 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), Karola Supa, Lučenec 

Školská jedáleň, Karola Supa 48, Lučenec 
Školská jedáleň, Dr. Herza 6, Lučenec 

Adresa školy: Karola Supa 48, 984 03  Lučenec 

Telefón: Karola Supa 48, Lučenec: 047/43 31459  

Dr. Herza 6, Lučenec: 047/4325268 

riaditeľka školy (K. Supa 48) - 451 1855, 0911/293 542 

Webové sídlo: www.zsisplc.edupage.sk 

E-mail: zsisplc@pobox.sk 

 

 
 

http://www.zsisplc.edupage.sk/
mailto:zsisplc@pobox.sk
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2.2 Členovia Rady školy 

Funkcia Meno a priezvisko Zvolený (delegovaný) za 

predseda Mgr. Andrea Malatincová zástupca pedagogických zamestnancov 

podpredseda Mgr. Tatiana Danková zástupca pedagogických zamestnancov 

člen Mgr. Agnesa Mészárošová zástupca nepedagogických zamestnancov 

člen Janka Machavová zástupca rodičov 

člen Martina Kučerová zástupca rodičov 

člen Tatiana Mrtvíková zástupca rodičov 

člen Ivana Gubalová zástupca rodičov 

člen PaedDr. Helena Bálintová, PhD. delegovaný zástupca zriaďovateľa 

člen Mgr. Lucia Pašková delegovaný zástupca zriaďovateľa   

člen Ing. Alena Šebjanová delegovaný zástupca zriaďovateľa   

člen Mgr. Adrián Líška delegovaný zástupca zriaďovateľa   

 

2.3 Vedúci zamestnanci 

PhDr. Lenka Hricová – riaditeľka školy 

Mgr. Adriana Poltárska – zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň, zástupca štatutára 

Mgr. Zdenka Cirjaková – zástupkyňa riaditeľky školy pre ŠMŠI a I. stupeň na ulici K . Supa 

Mgr. Erika Tóthová – zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň na ulici Dr. Herza 

Alica Liptáková – vedúca vychovávateľka 

Mgr. Agnesa Mészárošová – vedúca ekonomicko-správneho útvaru 

Monika Hodulová – vedúca školskej jedálne (Karola Supa) 

Jana Danišová – vedúca školskej jedálne (Dr. Herza) 

 

2.4 Údaje o zriaďovateľovi školy 

Zriaďovateľ: Okresný úrad Banská Bystrica 

Adresa: Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica 

Telefón: 048/430 600 

E-mail: skolstvo.bb@minv.sk  

 

2.5 Poradné orgány školy 

Poradnými orgánmi školy sú pedagogická rada, metodické združenia, predmetové komisie, vedenie 

školy a koordinátori pre jednotlivé oblasti. 

MZ učiteľov ŠMŠI: Mgr. E. Švantnerová 

MZ učiteľov I. stupňa: Mgr. A. Malatincová 

MZ logopédie, I. st. (H): PaedDr. I. Salajová 

MZ logopédie I. st. (S) + ŠMŠI, PK logopédie II. st.: Mgr. M. Lásková 

MZ vychovávateľov ZŠ na ulici K. Supa: p. H. Petiková 

MZ vychovávateľov ZŠ na ulici Dr. Herza: p. M. Sekerešová 

mailto:skolstvo.bb@minv.sk


6 

 

PK spoločenskovedné a výchovné predmety (DEJ, GEG, OBN, ETV): Mgr. E. Švecová 

PK predmetu matematiky, prírodovedných a technických  predmetov: Mgr. V. Malatinská 

PK predmetu SJL, KOZ, rozvíjajúce predmety ŠkVP + cudzie jazyky: Mgr. E. Vaňová 

Výchovný poradca: Mgr. K. Strnová 

Garant aktualizačného vzdelávania: PaedDr. M. Kortišová 

Koordinátor prevencie kriminality, drogových závislostí, sociálno-
patologických javov v ZŠ, ŠKD a ŠI: 

Mgr. M. Mužíková (H) 
PaedDr. Kortišová (S) 

Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. D. Klejová (H) 

Mgr. V. Malatinská (S) 

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu v škole, ŠKD a ŠI: 

 

Mgr. A. Katriňáková (H) 
Mgr. E. Vaňová (S) 

Koordinátor dopravnej výchovy:            Mgr. A. Kohútová (H) 

Mgr. R. Ľupták (S) 

H – ulica Dr. Herza 6                         S – ulica Karola Supa 48 

 

 

 

3 Uplatňované učebné plány 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 5, písm. d) 

Názov odboru: Názov učebného plánu, číslo: 

 

ŠMŠ internátna 

 

 
 

 

 

 

ZŠ pre žiakov 

so SP: 

 

Školský vzdelávací program „Šikovné jazýčky“. 

Vzdelávací program vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre deti so 
zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie. Schválilo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. mája 

2017 pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017. 

 

 

Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím 

„Keď hovoria ruky aj jazyk“. 
 

Inovovaný školský vzdelávací program vychádza zo štátneho vzdelávacieho 

programu. Ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu ho schválilo Ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky pod číslom 2016-14674/20275:12-10F0 s platnosťou 

od 1. 9. 2016. 
 

Výchovný program, školského klubu detí a školského internátu „Náš svet“. 
 

 

 

ZŠ pre žiakov 

s NKS: 

 

Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou 

schopnosťou „Od hlásky k jazyku“. 

 

Inovovaný školský vzdelávací program vychádza zo štátneho vzdelávacieho 

programu. Ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu ho schválilo Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky pod číslom 2016-14674/20272:10-10F0 s platnosťou 

od 1. 9. 2016. 
 

Výchovný program školského klubu detí a školského internátu „Náš svet“. 
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4 Poslanie a vízia školy 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 5, písm. d) 

Poslanie školy:  
 

 Motto: „Som schopný dokázať veci robiť sám a aktívne sa stavať k životu.“ 

 Zameriavame sa na rozvoj komunikačných schopností detí a žiakov, na rozvoj schopnosti učiť sa, 

podporujeme samostatnosť, objavujeme a rozvíjame individuálne danosti. Vytvárame prostredie, ktoré 

rozvíja dôveru vo vlastné schopnosti, vzájomnú spoluprácu a akceptovanie. Pripravujeme deti a žiakov 

s narušenou komunikačnou schopnosťou a sluchovým postihnutím na ich uplatnenie v budúcom 
osobnom aj pracovnom živote. Objavujeme a rozvíjame potenciál detí viacnásobne postihnutých a detí 

s autizmom. 

Naša spoločne formulovaná vízia školy: 

„Škola pre teba a pre mňa“ 

Tvoríme a rozvíjame školu, ktorá je svojim školským vzdelávacím programom, používanými výchovno-

vzdelávacími metódami a komplexnými službami orientovaná na špeciálno-pedagogické potreby deti a 

žiakov so zdravotným znevýhodnením (s narušenou komunikačnou schopnosťou, so sluchovým 

postihnutím, v materskej škole aj s viacnásobným postihnutím a s autizmom), zároveň poskytuje ako škola 

komplexné služby ich rodičom, vrátane odborného poradenstva.  

Z poslania a vízie školy vyplýva náš hlavný cieľ:  

 Dosiahnuť maximum v oblasti korekcie/reedukácie/kompenzácie NKS u žiakov so zdravotným 

znevýhodnením (narušená komunikačná schopnosť, sluchové postihnutie, autizmus alebo iná 
pervazívna vývinová porucha) 

 V rámci individuálnych možností rozvinúť u dieťaťa alebo žiaka tie schopností a zručností, ktoré môžu 

významnou mierou pozitívne ovplyvniť schopnosť celoživotného vzdelávania (metakognitívne 

a kognitívne stratégie), osobný a profesionálny život. 

 

5 Údaje o počte detí a žiakov 

5.1 Celkový počet žiakov v škole, detí v ŠMŠI, ŠKD a ŠI 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 1, písm. d) 

Prijímanie detí a žiakov do Spojenej školy internátnej  prebieha v súlade s § 7, odsek 1) Vyhlášky č. 

322/2008 Z. z. o špeciálnych školách – na základe diagnostických vyšetrení a so súhlasom zákonného 

zástupcu sa prijímajú deti a žiaci s preukázateľným zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzhľadom na 
svoje zdravotné znevýhodnenie nemôžu úspešne vzdelávať v základnej škole. Počet detí a žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je preto totožný s celkovým počtom detí a žiakov (§ 2, ods. 

2, písm. a) a § 2, ods. 3, písm. a). 

 
  

Špeciálna materská škola internátna 

Trieda Názov Počet detí 

K 15. 09. 2020 K 31. 08. 2021 

1. NKS 1 motýliková 10 10 

2. NKS 2 kuriatková 9 9 

3. NKS 3 rybičková 10 9 
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4. NKS 4 sovičková 8 8 

5. AU 1 lienková 6 6 

6. AU 2 mravčeková 6 5 

7. AU 3 slniečková 6 6 

SPOLU:  55 53 

 

 

 K 15. 09. 2020 K 31. 08.2021 

Ročník Trieda Počet detí/žiakov Trieda Počet detí/žiakov 

Základná škola pre žiakov s NKS internátna 

 

Prípravný 

Prípr. AS 9 Prípr. AS 9 

Prípr. BS 9 Prípr. BS 9 

Prípr. C 9 Prípr. C 9 

Prípr. D 9 Prípr. D 9 

 

Prvý 

I. AS 7 I.AS 7 

I. B 8 I.B 8 

I. C 8 I.C 8 

Druhý 
II. AS 6 II.AS 6 

II. B 10 II.B 9 

Tretí 
III. A 8 III.A 8 

III. B 9 III.B 9 

Štvrtý 
IV. AS 4 IV.AS 4 

IV. B 7 IV.B 7 

Piaty V. A 11 V.A 10 

Šiesty 
VI. AS 5 VI.AS 5 

VI.B 6 IV.B 6 

Siedmy 
VII.AS 7 VII.AS 7 

VII.B 7 VII.B 7 

Ôsmy 

 

VIII. AS 6 VIII.AS 6 

VIII.B 8 VIII.B 8 

Deviaty 
IX. AS 8 IX.AS 8 

IX. B 8 IX.B 8 

Základná škola pre žiakov so SP internátna 

Prípr.  2  2 

Prvý I.AS 2 I.AS 2 

Druhý II.AS 3 II.AS 3 

Tretí - - - - 

Štvrtý IV.AS 2 IV.AS 2 

Piaty V.A 0 V.A 0 

Šiesty VI.AS 3 VI.AS 3 

Siedmy VII.AS 1 VII.AS 1 

Ôsmy VIII.AS 3 VIII.AS 3 

Deviaty  IX.AS 1 IX.AS 1 

Žiaci vzdelávaní v zahraničí: 7  7 

CELKOM:  193  191 
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Školský klub detí 

 

Oddelenie 

Počet detí 

K 15.09.2020 K 31.08.2021 

1. oddelenie KS 9 8 

2. oddelenie KS 9 9 

3. oddelenie KS 9 8 

4. oddelenie KS 9 9 

5. oddelenie KS 9 8 

6. oddelenie KS 10 9 

1. oddelenie Hz 10 10 

2. oddelenie Hz 10 10 

3. oddelenie Hz 9 9 

4. oddelenie Hz 9 9 

5. oddelenie Hz 8 8 

6. oddelenie Hz 7 7 

7. oddelenie Hz 8 8 

8. oddelenie Hz 6 6 

CELKOM: 118 114 

 

KS = Karola Supa, Hz = Dr. Herza 
 

 

Do 16:30 hod. sú v rámci oddelení ŠKD aj deti školského internátu. Od 16:30 hod. sa vytvárajú 

výchovné skupiny školského internátu, do ktorých sa začleňujú žiaci I . stupňa, ktorí boli v ŠKD, 

a žiaci II . stupňa po skončení vyučovania. Prichádzajú sem aj deti z MŠ a žiaci z budovy na ulici 
Dr. Herza, ktorí sú ubytované v školskom internáte. 

 

 
 
 

 
Výchovná skupina 

Školský internát 

Počet ubytovaných žiakov 

K 15. 09. 2020 K 31. 08. 2021 

1. vých. skup. 12 12 

2. vých. skup. 12 10 

3. vých. skup. 10 10 

SPOLU 34 32 

 

 

5.2 Celkový počet evidovaných klientov CŠPP 
 

Počet evidovaných klientov 

K 31. 08. 2021 

    774 
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5.3 Údaje o počte zapísaných detí/žiakov do ŠMŠI a ZŠ 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 2, písm. b), § 2, ods. 3, písm. b). 

Škola Ročník 

Počet žiakov 

Údaje k 31. 8. 2021 

ŠMŠI 52 

ZŠ pre žiakov so SP 
prípravný 0 

1. 2 

ZŠ pre žiakov s NKS 
prípravný 30 

1. 23 

SPOLU (ZŠ) 55 

 

 
 

6 Údaje o zamestnancoch 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 1, písm. e) a f) 

 

6.1 Údaje o počte zamestnancov k 23. 6. 2021 (deň koncoročnej klasifikácie) 

 

 

Kategória: 

Stav k 23. 6. 2021: 

Prepočítaný počet 

úväzkov 

Vo fyzických 

osobách: 

Pedagogickí zamestnanci:   

- učitelia: 29,48 31 

- asistenti: 4,00 8 

- učiteľky MŠ: 13,60 14 

- vychovávatelia: 14,30 17 

Odborní zamestnanci:   

- školský logopéd (CŠPP): 2,0 2 

- špeciálny pedagóg (CŠPP): 1,0 1 

- psychológ: (CŠPP)  1,0 2 

- sociálna pracovníčka (CŠPP): 0,85 1 

Nepedagogickí zamestnanci:   

- pomocné vychovávateľky: 4,82 8 

- THP: 3,2 4 

- školský psychológ: 1,0 2 

- zdravotná sestra: 0,6 1 

- kuchynské pracovníčky: 9,8 10 

- prevádzkoví zamestnanci – v tom: technik BOZ 

a PO, upratovačky, kuriči - údržbári, vrátnici 

11,13 13 

CELKOM ZAMESTNANCOV: 96,78 114 
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6.2 Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

 

Prepočítaný počet zamestnancov za šk. rok 2020/2021 k 15.  09. 2021 a ich kvalifikovanosť 
 

 Prepočítaný počet 

 učiteľov 

Prepočítaný 

počet asistentov 

Prepočítaný 

počet vychovávateľov 

Prepočítaný 

počet - pomocný 

personál 

ŠMŠI 13,6 100 %     0,5 

ZŠ 29,48 84 % 4 100 %    

ŠKD   10,3 100 %  

ŠI   4,0 100 % 4,32 

SPOLU POČET ZAMESTNANCOV:  66,2 úväzku 

 

6.3 Rozčlenenie pedagogických zamestnancov do kategórií 

 

 Rozčlenenie pedagogických 

zamestnancov  

do kategórií 

 

Počet: 

 

Z toho 

ženy: 

 

So špeciálnou 

pedagogikou: 

 

S príslušnou 

pédiou: 

Učiteľ/ka ŠMŠI 14 14 12 12 

Vychovávateľ/ka 16 15 12 12 

Asistent/ka učiteľa: 4 3 2 1 

Učiteľ/ka ZŠ: 31 27 28 25 

 

6.4 Výkon špecializovaných činností pedagogických zamestnancov 

 

Triedny učiteľ: 29 (ŠMŠI: 7, ZŠ: 22) 
Výchovný poradca a poradca pre školský vzdelávací program: 1 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec: 2 

Vedúci metodického združenia: 6 
Vedúci predmetovej komisie: 3 

Koordinátor prevencie: 2 

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: 2 
Koordinátor environmentálnej výchovy:2 

Koordinátor dopravnej výchovy: 2 
 

6.5 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 

 

Stupeň vzdelania Odbornosť vyučovania 

Predprimárne vzdelávanie 74 % 

Primárne vzdelávanie 86 % 

Nižšie stredné vzdelávanie 82 % 

 

 

 

Predmet 
 

Odbornosť vyučovania v % 

prípr. – 4. ročník: 

 

Odbornosť vyučovania v % 

5 – 9. ročník 
Slovenský jazyk a literatúra 93 % 100 % 

Individ. log. intervencia 49 % 85 % 

Komunikačné zručnosti 75% 100 % 

Anglický jazyk 100 % 100 % 



12 

 

Čitateľská dielňa - 100 % 

Vlastiveda 100 % - 

Prírodoveda /Prvouka 100 % / 100 % - 

Fyzika - 58 % 

Chémia - 60 % 

Biológia - 100 % 

Dejepis - 100 % 

Geografia - 100 % 

Občianska náuka - 0% 

Mosty k poznaniu - 100 % 

Škola hrou 75 % - 

Etická výchova 100 % 100 % 

Náboženská vých. 100 % 100 % 

Matematika 89 % 100 % 

Informatika 100 % 100 % 

Pracovné vyučovanie 100 % - 

Technika - 0 % 

Výtvarná výchova 86 % 0 % 

Hudobná výchova 75 % 0 % 

Rytmicko-pohybová výchova 75 % 100 % 

Telesná a športová výchova 87,5 % 100 % 

Slovenský posunkový jazyk - 100 % 

 
 

6.6 Údaje o počte a plnení kvalifikačných predpokladov zamestnancov CŠPP   

 Údaje k 31. 08. 2021 

Kategória odb. a nepedag. zam. Počet OZ 

(fyz. osoby/úväzok) 

Plnenie kvalifikačného 

predpokladu 

Špeciálny pedagóg 1 osoba /1 úväzok plnia 

Logopéd/surdopéd 2 osoby /2 úväzky plnia 

Psychológ 2 osoby / 1 úväzok plnia 

Sociálna pracovníčka 1 osoba/ 0,8 úväzok plní 

SPOLU 6 osôb / 4,8 úväzku  

Počet zamestnancov v kariérnom stupni samostatný odborný zamestnanec:  4 

Počet zamestnancov s 2. atestáciou: 1 

 

7 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods.3, písm. e) 
 

7.1 Zhodnotenie výsledkov za II. polrok šk. roka 2020/2021 na I. stupni základných škôl 
 

Celkove sa na I. stupni ZŠ vzdelávalo 112 žiakov, z toho bolo 40 dievčat (1 žiak sa vzdelával v 

zahraničí). 

 Prípravný ročník – 38 žiakov, z toho 13 dievčat 
I. ročník –  25 žiakov, z toho 11 dievčat 

II. ročník –  19 žiakov, z toho 4 dievčatá 

III. ročník – 17 žiakov, z toho 9 dievčat 
IV. ročník – 13 žiakov, z toho 3 dievčatá 
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KLASIFIKÁCIA  ŽIAKOV - II. POLROK - I. stupeň základných škôl: 

Trieda Počet žiakov Priemerný 

prospech 

Prospeli Neprosp. Neklasifikovaní 

Prípravná AS 10 - 10 - - 

Prípravná BS 10 - 10 - - 

Prípravná C 9 - 9 - - 

Prípravná D 9 - 9 - - 

I.AS 9  9 - 1 žiak – HUV, VYV, TSV 

I. B 8  8 -  

I.C 8  8 -  

II. AS 9 1,8 9 - 3 žiaci - ANJ 

II. B 10 1,54 10 - - 

III. A 8 1,52 8 - - 

III.B 9 1,86 9 - 1 žiak - ANJ 

IV.AS 6 2,08 6 - 1-TSV, 2-ANJ 

IV.B 7 1,82 7 -  

Spolu:  112 1,77 112 - 8 žiakov 

 
 

SPRÁVANIE a DOCHÁDZKA – II. polrok 2020/2021 I. stupeň základných škôl: 

 
Trieda 

S p r á v a n i e D o c h á d z k a 
Pochvala Pokarhanie 

tr. učit. 

Pokarhanie 

riad. školy 

Znížená 

známka 

Vymeš. 

hod. 

Priemer 

vym. h. 

Osprav. 

hod. 

Priemer 

ospr. h. 

Neospr. 

hod. 

Priem. 

neosp.h. 

Prípr.AS 3    550 55 550 55 - - 

Prípr.BS 2    456 45,6 456 45,6 - - 

Prípr. C -    988 109,78 988 109,78 - - 

Prípr. D -    420 46,67 420 46,67 - - 

I.AS -   1 443 49,22 409 45,44 34 3,77 

I. B 2    238 29,75 238 29,75 - - 

I. C 2    282 35,25 282 35,25 - - 

II. AS -    695 77,22 695 77,22 - - 

II.B -    454 45,4 454 45,4 - - 

III. A -    183 22,88 183 22,88 - - 

III.B -    787 87,44 787 87,44 - - 

IV.AS 1   1 389 64,83 374 57 15 7,30 

IV.B 2    536 107 536 107 - - 

Spolu: 12   2 6421 57,33 6372 56,89 49 0,098 

 

Klasifikácia: 
V 13 triedach prospelo 112 žiakov. Prospelo s vyznamenaním 17 žiakov, prospelo veľmi dobre 19 žiakov. 

Neprospelo 0 žiakov. Podľa individuálneho vzdelávacieho plánu postupovalo 8 žiakov. 2 žiaci sa 

vzdelávajú v zahraničí. Priemerný prospech v škole: 1,77. Najlepší prospech dosiahla III.A – 1,52. 

Najslabší prospech dosiahla: IV.AS- 2,08.  

 

Správanie: 

Na pochvalu triednym učiteľom bolo navrhnutých 24 žiakov. Za reprezentáciu školy 0 žiakov. Pokarhanie 
ani napomenutie nebolo udelené žiadnemu žiakovi. Zníženú známku zo správania druhého stupňa mali 2 

žiaci. 
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Dochádzka: 

Celkovo vymeškali žiaci I. stupňa 6421 hodín, z toho dievčatá 2270 hodín. Z toho žiaci NKS: 5412 hodín, 

SP žiaci: 1009 hodín.  Priemer na žiaka predstavuje 57,33 hodín. 
Ospravedlnené hodiny: 6357 hodín, z toho dievčatá :2270 hodín. Priemer ospravedlnených hodín na žiaka: 

56,7 hod. .Neospravedlnených hodín: 49 hod., z toho 0 dievčatá. Priemer neospravedlnených hodín: 24,5 

hod.. 
Najviac vymeškali žiaci III.B triedy = 787 hodín (priemer 87,44 hod/žiak). 

Najmenej vymeškaných hodín mala III.A trieda = 183 hodín  (priemer  22,88 hod/žiak).  

 

7.2 Zhodnotenie výsledkov za II. polrok šk. roka 2020/2021 na II. stupni základných škôl 

 

Celkove bolo v škole  na II. stupni 74 žiakov, z toho 15 dievčat. 

- II. stupeň ZŠ pre SP – 8 žiaci /z toho 2 dievčatá 

- II. Stupeň ZŠ pre NKS – 66 žiakov /z toho 13 dievčat 

Spolu bolo na II. stupni ZŠ 9 tried. 

 

Klasifikácia: 

V škole prospelo 72 žiakov. Neprospeli 2 žiaci. Neklasifikovaných bolo 0 žiakov. Prospelo 

s vyznamenaním: 11 žiakov, z toho 2 dievčatá. Prospelo veľmi dobre: 23 žiakov, z toho 4 dievčatá. 
Neklasifikovaní z predmetov  boli 7 žiaci: V. A – 1 žiak (anglický jazyk), VI. AS – 3 žiaci (anglický jazyk), 

VI. AS – 1 žiak (telesná a športová výchova), VIII. AS – 1 žiak (anglický jazyk), VIII. B – 1 žiak (telesná 

a športová výchova). 
Priemerný prospech na škole za II. stupeň: 2,17. 

Najlepší prospech: IX. AS trieda – 1,77. 

Najslabší prospech: IX. B trieda – 2,9. 

Správanie: 

Na pochvalu bolo navrhnutých 10 žiakov, z toho pochvala triednym učiteľom bola navrhnutá 7 žiakom 

a pochvala riaditeľkou školy 3 žiakom. 

Napomenutie triednym učiteľom bolo udelené 1 žiakovi. Pokarhanie riaditeľkou školy – 2 žiaci. Znížená 
známka zo správania druhého stupňa – 3 žiaci, tretieho stupňa – 1 žiak, štvrtého stupňa – 3 žiaci. 

 

Dochádzka: 

Celkovo vymeškali žiaci II. stupňa: 5192 hodín, z toho dievčatá 909 hodín. Priemer na žiaka: 70,16 hod.  

Z toho ospravedlnených hodín: 4944, z toho 894 dievčatá. Priemer ospravedlnených hodín na žiaka: 66,8 

hod..  
Neospravedlnených hodín: 248 hod., z toho 15 hod. dievčatá. Priemer neospravedlnených hodín na žiaka: 

3,35 hod. 

Najlepší priemer dochádzky: IX. AS trieda – 30,64 hod. 

Najhorší priemer dochádzky: VI. AS trieda – 125,25 hod. 

 

KLASIFIKÁCIA  ŽIAKOV -  II. POLROK  2020/2021 – II. stupeň základných škôl: 

Trieda Počet 

žiakov 

Priemerná 

známka 

Prospeli Vyznam. Veľmi 

dobre 

Neprosp. Neklasifikovaní 

V.A 10/2 2,13 10 1/0 5/1 - 1 žiak - ANJ 

VI. AS 8/1 2,04 8 1/0 2/0 - 3 žiaci – ANJ 

1 žiak TSV 

VI.B 6/0 2,59 4 2/0 1/0 2/0 - 

VII.AS 9/3 1,93 9 1/0 5/2 -  

VII.B 7/0 2,07 7 1/0 0/0 - - 

VIII.AS 9/5 2,09 9 2/2 1/0 - 1 žiačka - ANJ 
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VIII. B 8/0 2,07 8 0/0 5/0 - 1 žiak - TSV 

IX.AS 9/1 1,77 9 3/0 3/1 - - 

IX.B 8/3 2,9 8 0/0 1/0 - - 

Spolu: 74/15 2,17 72 11 23 2 7 žiakov 

 

SPRÁVANIE a DOCHÁDZKA – II. polrok 2020/2021 – II. stupeň základných škôl: 
 

 

Trieda 
S p r á v a n i e  D o c h á d z k a 

Pochvala Pokarhanie/N

apomenutie 

tr. učiteľom 

Pokarhanie 

riad. školy 
Znížená 

známka 

Vymeš. 

hod. 

Priemer 

vym. h 

Osprav. 

hod. 

Priemer 

ospr. h. 

Neospr.h

od. 

Priem. 
neospr. 

V.A 1 - 2 1 744 74,4 744 74,4 - - 

VI. AS 1 - - - 1002 125,25 1002 125,25 - - 

VI.B 4 - - 1 531 88,5 419 69,83 112 18,66 

VII.AS 1 - - - 604 81,6 604 81,6 - - 

VII.B 1 - - - 620 88,57 620 88,57 - - 

VIII.AS 2 - - - 366 40,67 295 32,78 71 7,89 

VIII. B - 1 - - 518 64,75 518 64,75 - - 

IX.AS 3 - - - 237 30,67 231 25,88 6 0,66 

IX.B - - - 3 519 64,87 460 57,5 59 7,37 

Spolu: 13 1 2 5 5192 70,16 4944 66,8 248 3,35 

 
 

7.3 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 
 
 
 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov NKS             
 

Predmet 
Ročník Priemer 

za školu P 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Správanie  1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,54 1,0 1,15 1,25 1,1 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

  1,93 1,9 2,4 2,54 2,9 2,7 2,8 2,75 2,5 

Individ. log. interv. A A A A A A A A A A - 

Anglický jazyk - - 1,7 2,0 2,1 2,2 2,6 2,9 2,2 2,7 2,3 

Čitateľská dielňa - - - - - A A A A A - 

Vlastiveda - - - 2,0 1,9 - - - - - 2,0 

Prvouka   1,6 - - - - - - - 1,6 

Prírodoveda - - - 1,9 1,8 - - - - - 1,9 

Fyzika - - - - - - 2,3 2,5 2,6 3,0 2,6 

Chémia - - - - - - - 2,2 2,4 2,9 2,5 

Biológia - - - - - 2,2 2,4 2,3 2,5 2,5 2,4 

Dejepis - - - - - 3,1 3,1 2,55 2,4 2,5 2,7 

Geografia - - - - - 2,9 2,7 2,2 2,0 2,0 2,3 

Občianska náuka - - - - - - 2,3 1,2 2,1 2,8 2,1 

Mosty k poznaniu - - - - - A A - - - - 

Etická výchova - A A A A A A A A A - 

Náboženská vých. - A A A A A A A A A - 
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Matematika   1,8 2,0 2,4 2,9 2,5 2,2 2,6 3,0 2,4 

Informatika - - - - A 1,2 1,5 1,5 1,5 1,8 1,5 

Pracovné vyučov. - - - 1,0 1,0 - - - - - 1,0 

Technika - - - - - 1,5 1,2 1,1 1,05 1,3 1,3 

Výtvarná výchova A  1,1 1,0 1,0 1,6 1,5 1,0 1,05 1,3 1,2 

Hudobná výchova A A A A A 1,0 1,5 1,0 1,0 - 1,1 

Telesná a športová 

výchova 

A A A A A A A A A A - 

 slovné hodnotenie    A  absolvoval/a 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov SP         

 

Predmet 

Ročník Priemer 

za školu  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Správanie - 1,5 1,0 - 1,5 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,25 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

-  2,3 - 2 3,0 4,0 3,0 2,7 1,0 2,6 

Komunik. zručnosti - A A - A A A A A A - 

Anglický jazyk - - - - - - 2,0 2,0 2,7 1,0 1,9 

Čitateľská dielňa - - - - - A A A A -  

Vlastiveda - - - - 2 - - - - - 2 

Prvouka -  2 - - - - - - - 2 

Prírodoveda - -   - - 3 - - - - - 1,3 

Fyzika - - - - - - 2,5 2,0 2,3 1,0 1,95 

Chémia - - - - - - - 2,0 2,7 1,0 1,9 

Biológia - - - - - 3,0 2,5 2,0 2,3 1,0 2,2 

Dejepis - - - - - 4,0 3,0 2,0 2,7 1,0 2,5 

Geografia - - - - - 3,0 2,5 1,0 2,0 1,0 1,9 

Občianska náuka - - - - - - 3,0 1,0 2,7 1,0 1,9 

Etická výchova - - A - A - A A A A - 

Náboženská vých. - A - - A A - A A - - 

Matematika -  2,3 - 3,5 2,0 2,5 1,0 3,0 1,0 2,2 

Informatika - - - - A 2,0 1,5 1,0 2,0 1,0 1,5 

Pracovné vyučovanie - - - - 1,0 - - - - - 1,0 

Technika - - - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Výtvarná výchova -  1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,04 

Rytmicko-pohybová 

výchova 

- A A - A A A A A A - 

Telesná a šport. vých. - A A - A A A A A A - 

 slovné hodnotenie    A  absolvoval/a 

 
Výsledky žiakov 9. ročníka v externom meraní T-9 2021 

Externé meranie T-9 2021 sa v školskom roku 2020/2021 nekonalo. 
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8 Prijímacie pokračovanie 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 3, písm. c) a d). 

V školskom roku 2020/21 základnú školu ukončilo v  9. ročníku 17 žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou a 1 žiak so sluchovým postihnutím. Všetci žiaci si podali prihlášky na stredné 

školy a boli prijatí na štúdium, z toho dvaja žiaci v 2. kole prijímacích skúšok. 

 

 

 

Škola 

P o č e t : 

SP - 9. ročník NKS - 9. ročník NKS - 8. ročník 
bežná 

škola 
škola pre SP miestna iný región 

miestna iný 

región 

SŠ 1 0 1 1 0 0 

SOŠ – štvorročný odbor 0 0 4 2 0 0 

SOŠ – päťročný odbor 0 0 0 0 0 0 

SŠ – talentový odbor 0 0 0 0 0 0 

SŠ – umelecká 0 0 0 0 0 0 

SOŠ – trojročný odbor 0 0 8 0 0 0 

SOŠ – dvojročný odbor 0 0 0 0 0 0 

bez zaradenia 0 0 1 0 0 0 

C e l k o m : 1 17 0 

 

9 Priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020/2021 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 5, písm. d) 

Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2020/2021 bol výrazne poznamenaný pandemickou 

situáciou podobne ako predchádzajúci školský rok.   
Na začiatku školského roka všetci pedagogickí a odborní zamestnanci absolvovali online 

vzdelávanie, kde sa naučili, ako pracovať s platformou Bezkriedy. 

V Spojenej škole internátnej, ktorá vzdeláva deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením,  
prevažovala počas daného roku prezenčná forma realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti. Ku krátkemu 

prerušeniu a niekoľkodňovému prechodu na dištančnú formu došlo na jeseň 2020. Tento čas sme plne 

využili k nastaveniu organizácie a podmienok dištančného vyučovania pre žiakov II. stupňa a zároveň aj 

pre podporu a rozvoj technických zručností niektorých kolegov. Predbežne sa na podmienky dištančného 
vyučovania pripravovali aj vyučujúci I. stupňa, ktorí mali v príprave väčšiu voľnosť nakoľko si mohli sami 

riešiť rozvrh a dohodnúť sa s rodičmi. Dištančnú formu vyučovania sme realizovali v čase prerušenia 

prevádzky škôl v rámci celého Slovenska a tiež v dobe, kedy z dôvodu karanténnych opatrení prešli na túto 
formu. Prezenčné vyučovanie v celej škole a v obidvoch budovách bolo z dôvodu výskytu ochorenia 

prerušené jedenkrát. Pri ďalšom výskyte to už boli iba jednotlivé triedy a v jednom prípade celý II. stupeň 

(z dôvodu prechodu vyučujúcich do karantény).  
Pre dištančné vzdelávanie sme mali stanovené a zverejnené pravidlá. V súlade s usmernením MŠ 

SR na hodnotenie žiakov bol upravený aj spôsob hodnotenia žiakov. 

Celkovo môžeme zhodnotiť, že s dobre nastavenými pravidlami prevádzky, ich dodržiavaním a tiež 

s  podporou rodičov, ktorí boli ochotní tieto pravidlá akceptovať, sme prevádzku školy aj v týchto 
sťažených podmienkach dobre zvládli. Na spôsob realizácie dištančného vyučovanie boli v realizovanej 

ankete vo väčšine prípadov aj dobré ohlasy zo strany rodičov. Podobne ako v predchádzajúcom školskom 

roku sa do dištančného vzdelávania zapojili aj vychovávatelia a pedagogickí asistenti, ktorí podporovali 
učiteľov a poskytovali individuálnu pomoc žiakom. Boli zapojení podľa potreby, najmä u sluchovo 

postihnutých žiakov, kedy žiaci nezvládali samostatne učivo. 

Nepedagogickí zamestnanci pracovali podľa potreby – bolo zabezpečené upratovanie a dezinfekcia 

priestorov, pomôcok a hračiek. Zamestnanci, ktorí zabezpečovali potrebný chod školy (ekonomický úsek, 
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personalistka a sociálna pracovníčka) podľa potreby pracovali na pracovisku za dodržiavania hygienicko-

epidemiologických opatrení.  

Dištančným spôsobom pracovali odborní zamestnanci CŠPP. Výsledkom ich dištančnej činnosti 
boli námety na dotváranie novej webovej stránky centra a tiež niektoré diagnostické postupy. 

Podobne ako vlani, aj tento rok oceňovali rodičia aj pedagogickí zamestnanci blízky vzájomný 

kontakt, ústretovosť, zlepšenie vzťahov, väčšiu vzájomnú informovanosť a pravidelný kontakt. Problémom 
však boli technické problémy, chýbajúce zručnosti, prípadne chýbajúca technika. Podľa možností sme 

žiakom zapožičali školské tablety a starším aj notebook.  

Pomerne dobre spolupracovali žiaci, ktorí nemali prístup na internet. Používali sme pracovné listy 

a telefonický kontakt. 
V niektorých prípadoch však prerušenie vyučovania a karanténne opatrenia v rodine výrazne 

negatívnym spôsobom ovplyvnilo správanie sa žiakov a ich prístup k návšteve školy, čo sa neskôr prejavilo 

neplnením si povinností a záškoláctvom. Vzniknutú situáciu sme priebežne riešili so zákonným zástupcom 
a ÚPSVaR. 

Ďalšie informácie ohľadom priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti sú obsahom častí o činnosti 

metodických združení, predmetových komisií a koordinátorov. 

 

10 Informácie o činnosti Rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 1, písm. c) 

10.1 Činnosť Rady školy 

Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 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 po voľbách. 
Funkčné obdobie začalo dňom 24. október 2017 a končí sa dňom 23. október 2021. 

Rada školy pracovala na základe schváleného plánu zasadnutí na roky 2020 a 2021. V októbri 2020 

prerokúvala Správu o činnosti školy za školský rok 2019/2020, školské poriadky základnej a materskej 
školy, bola oboznámená s informáciami o počte a štruktúre prijatých žiakov (stav k 15. septembru) 

a o personálnom a finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020/2021. 

Vo februári 2021 bola Rada školy oboznámená s vyhodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. 
polrok školského roka. Na júlovom zasadnutí Rady školy bola prerokovaná Správa o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch za II. polrok školského roka, informácia o predpokladaných počtoch žiakov 

a štruktúre tried pre školský rok 2021/2022 a informácia o hospodárení školy za kalendárny rok 2020. 

Z dôvodu realizácie hygienicko-epidemiologických opatrení bola na rokovanie rady školy využívaná 
aj online forma rokovania.  

 

10.2 Činnosť poradných orgánov – MZ a PK 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 1, písm. c) 

10.2.1 Činnosť MZ učiteľov ŠMŠI 
 

Členovia metodického združenia: Mgr. E. Švantnerova (vedúca MZ), Mgr. Z. Cirjaková (zástupkyňa 
riaditeľky pre ŠMŠ), S. Golianová, Mgr. T. Danková, Mgr. L. Apjárová, E. Vargová, A. Mezöová Pálová, 

D. Árvaiová, J. Líšková, Mgr. V. Janštová, Mgr. L. Čampová, M. Sacherová. 

 
1. Hlavné ciele a úlohy MZ: Hlavné ciele a úlohy MZ boli stanovené na základe plánu práce školy na 

školský rok 2020/2021, realizácie ŠkVP a sú uvedené v práce činnosti MZ pre tento školský rok. 

 
2. Plnenie hlavných cieľov a úloh MZ: V školskom roku 2020/2021 navštevovalo ŠMŠ 52 detí vo veku 

3 – 7 rokov, zaradených do siedmych tried (štyri triedy pre deti s NKS s SP a tri triedy pre deti 
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s autizmom a viacnásobným postihnutím). Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

získalo 26 detí, ktoré odchádzajú do prípravných alebo prvých ročníkov. 

1. trieda – 10 detí, deti vo veku 5-7 rokov, NKS, VNP 
2. trieda – 9 detí, deti vo veku 5-7 rokov, NKS, VNP 

3. trieda – 10 detí, 4-5 rokov, NKS 

4. trieda – 7 detí, 3-4 roky, NKS 
5. trieda – 6 detí, 5-7 rokov, autizmus 

6. trieda – 5 detí, 4-7 rokov, autizmus 

7. trieda – 6 detí, 6-7 rokov, autizmus 

 
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania detí v ŠMŠ je zabezpečiť celkový rozvoj detí v oblasti 

kognitívnej, sociálno-emocionálnej, perceptuálno-motorickej. Tieto ciele boli plnené s prihliadnutím na 

individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a charakteristiky dieťaťa. Pre každé dieťa bol 
vypracovaný plán rozvoja a podľa potreby i IVVP. Sluchovo postihnuté deti absolvovali edukačné aktivity 

zamerané na rozvoj reči a sluchu. Deti predškolského veku absolvovali predškolskú prípravu so zameraním 

na rozvoj fonematického uvedomovanie (Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina) 
a matematickej gramotnosti podľa Hejného matematiky. Logopedickú starostlivosť poskytovali deťom 

logopedičky –  Zdenka Cirjaková,  Tatiana Danková, Lucia Apjárová, Vladimíra Bartková. 

V predchádzajúcich školských rokoch sa deti z predškolských tried zapojili do preventívneho 
programu Kozmo a jeho dobrodružstvá, ktorý  bol realizovaný v spolupráci s SCŠPP, Poltár. Tento rok sa 

nám však kvôli pandemickým opatreniam žiaľ nepodarilo do tohto programu zapojiť, ak to bude možné, 

radi sa v nasledujúcich rokoch určite zapojíme. Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu 
v súvislosti s pandémiou korona vírusu sa žiadne spoločne plánované akcie a aktivity a zasadnutia MZ 

nekonali. Aktivity sa konali len individuálne, v triedach. 

V mesiaci jún, po uvoľnení opatrení sa nám podarilo pre deti zrealizovať na „Deň detí“ prekvapenie 

v podobe zábavného programu pod vedením Šašky Bašky. Podarilo sa mi zrealizovať školský výlet na 

Mojín – Sokoliarstvo Kanát. Taktiež sa konala vystúpenie Doktora Klauna. 

 

3. Zasadnutia:  Uskutočnili sa 4 zasadnutia PK v termínoch: 24. 08. 2020, 11. 11. 2020, 14. 01. 

2021 a 15. 04. 2021. 
 

4. Plnenie konkrétnych úloh: 
 

September – Október  
 plán MZ ŠMŠI pre šk. rok 2020/2021 vypracovala Eva Švantnerová 

 triedne učiteľky vypracovali plány rozvoja každého dieťaťa 

 triedne učiteľky vypracovali IVP 
 uskutočnené rodičovské združenie v ŠMŠI  

 zriadené nástenné informačné tabule pre rodičov 

 

November – December 
 vianočná besiedka – každá trieda nacvičila krátky program, ktorý prostredníctvom videa pani 

učiteľky sprostredkovali rodičom 

 

Máj – Jún 

 Deň matiek – individuálny program v triedach, videá a darčeky pre maminky 

 školský výlet – Mojín – Sokoliarstvo Kanát 
 divadelné vystúpenia – Šaška Baška, Doktor Klaun 

 koncoročné hodnotenie detí 

 vyhodnotenie IVVP a plánov rozvoja 

V mesiaci január a február bola prevádzka materskej školy obmedzená, riadila sa aktuálnymi 
nariadeniami vlády. V tom čase navštevovali materskú školu len deti rodičov z kritickej infraštruktúry. 
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V prevádzke bola jedna trieda, ktorú navštevovali deti z rôznych tried. V čase od 8. 2. 2021 bola obnovená 

bežná prevádzka materskej školy, ktorá však trvala len štyri dni, pretože od 12. 2. 2021 bola materská škola 

zatvorená z dôvodu nariadenia ÚVZ (kvôli výskytu korona vírusu). Táto situácia trvala do 24. 2. 2021. 
V čase od 25. 2.2 021 bola materská škola v prevádzke a riadila sa platnými opatreniami. 

Počas celého školského roka boli vzhľadom na mimoriadnu situáciu upravené časy príchodov 
a odchodov detí do materskej školy tak, aby nedošlo k stretávanie a premiešaniu rodičov.  

Učiteľky všetkých tried si už na začiatku školského roka nadviazali s rodičmi kontakt aj 
prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. Učiteľky vytvorili uzavreté skupiny pre rodičov z daných 

tried, ktoré slúžili najmä na komunikáciu, zdieľanie informácií a tiež na dištančné vzdelávanie, ktoré sa 

tohto roku realizovalo počas prerušenia prevádzky na základe záujmu rodičov (do dištančného vzdelávania 

boli zaradené len tie deti, ktorých rodičia o to prejavili záujem a boli ochotní aj aktívne spolupracovať). 
Počas tejto mimoriadnej situácie učiteľky materskej školy pracovali z domu, tzv. „home office.“  

Na začiatku školského roka bola vykonaná zmena týkajúca sa týždenných tém školského 
vzdelávacieho programu. Na základe vzájomnej dohody, potrieb a komunikácie všetkých učiteliek sa 

vykonali zmeny niekoľkých týždenných tém, ktoré boli následne do školského vzdelávacieho programu 

zapracované a odsúhlasené na pedagogickej rade dňa 25.08.2020. 

 

VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

Mgr. Zdenka 
Cirjaková 

Veronika Tokárová: Pravidlá efektívnej komunikácie: „Ako správne 

komunikovať s rodičmi 

Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi; RAABE  
Fonologické terapie –SAL 

Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? Áno   RAABE 

KUPREV – preventívny program pre deti od 4 do 8 rokov 

Portfólio pedagogického zamestnanca – EDUSTEPS 
DIRFLOORTIME – 3Lobit 

Povinné predprimárne vzdelávanie – MŠ SR –p. Hajdúková 

Silvia Golianová 

Veronika Tokárová: Pravidlá efektívnej komunikácie „Ako správne 
komunikovať s rodičmi 

Certifikát CODiV 2020 – pre online dištančnú výučbu;  Komensky s.r.o 

Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi; RAABE  

Malý vedátor – Aktivity pre deti v MŠ; Vedomosti do vrecka 
Rozprávka ako východisko kľúčových kopetencií v MŠ; Akadémia vzdelávania 

Dramatická výchova v predprimárnom vzdelávaní; Vedomosti do vrecka 

Mgr. Tatiana 

Danková 

Veronika Tokárová: Pravidlá efektívnej komunikácie „Ako správne 
komunikovať s rodičmi 

Certifikát CODiV 2020 – pre online dištančnú výučbu;  Komensky s.r.o 

Kurz SAL - Fonologické terapie  

Dôsledky dyslexie (online workshop) 
Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami 

(webinár) 

Eva Švantnerová 

Veronika Tokárová: Pravidlá efektívnej komunikácie „Ako správne 
komunikovať s rodičmi 

Certifikát CODiV 2020 – pre online dištančnú výučbu;  Komensky s.r.o 

Pripravení na školu; RAABE 

Hudobné zázraky; Pro Solution 
ADÉHÁDÉ – Jak na emoce dětí s ADHD; RAABE 

Mgr. Lucia Apjárová 

Veronika Tokárová: Pravidlá efektívnej komunikácie: „Ako správne 

komunikovať s rodičmi 
Certifikát CODiV 2020 – pre online dištančnú výučbu;  Komensky s.r.o 

Fonematické terapie, Inštitút SAL 
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Logopedická chvíľka v MŠ, V Lavici s.r.o. 

Nevýchova – online webináre 

Eva Vargová 
Veronika Tokárová: Pravidlá efektívnej komunikácie „Ako správne 
komunikovať s rodičmi 

Jazyk a komunikácia – Hravá slovenčina, Pro Solution 

Andrea Mezöová 

Pálová 

Veronika Tokárová: Pravidlá efektívnej komunikácie „Ako správne 

komunikovať s rodičmi 
Certifikát CODiV 2020 – pre online dištančnú výučbu;  Komensky s.r.o 

Bianka Tóthová 

„Deti s inakosťou v kolektíve v MŠ“; Akadémia vzdelávania 

“Rozvíjajúce hry pre najmenšie deti v kolektíve“; Pro Solutions: „Tvorivosť 

v Muzikofiletike“; MTerapio: 
„Logopedická chvíľka v Mš- rozvíjajúce aktivity“; V Lavici s.r.o 

Ako učiť malé deti? Hrou !; RAABE 

Veronika Tokárová : Pravidlá efektívnej komunikácie 
„Ako správne komunikovať s rodičmi 

Certifikát CODiV 2020 – pre online dištančnú výučbu;  Komensky s.r.o 

Lenka Gáliková 

Veronika Tokárová: Pravidlá efektívnej komunikácie „Ako správne 

komunikovať s rodičmi  
Prvá atestačná skúška – 05.12.2020 

Certifikát CODiV 2020 – pre online dištančnú výučbu; Komensky s.r.o 

Dyslexia – dar alebo porucha 
DIRFloortime u detí s PAS 

Metódy v predčitateľskej gramotnosti 

Deti stratené v medzipriestore; EEG BIOFEEDBACK INŠTITÚT 

Mgr. Vanda Janštová 

Veronika Tokárová: Pravidlá efektívnej komunikácie „Ako správne 
komunikovať s rodičmi 

Certifikát CODiV 2020 – pre online dištančnú výučbu; Komensky s.r.o 

Logopedická chvíľka v MŠ - rozvíjajúce aktivity; V Lavici s.r.o. 
Vzdelávanie žiaka s PAS; V Lavici s.r.o. 

Komunikácia detí s autizmom; V Lavici s.r.o. 

Deti stratené v medzipriestore; EEG BIOFEEDBACK INŠTITÚT 

Diana Árvaiová 

Veronika Tokárová: Pravidlá efektívnej komunikácie „Ako správne 
komunikovať s rodičmi 

Certifikát CODiV 2020 – pre online dištančnú výučbu;  Komensky s.r.o 

Senzorická interakcia v pedagogike a špeciálnej pedagogike; 3 lobit 
Ružomberok 

Komunikácia detí s autizmom; V Lavici s.r.o. 

Deti stratené v medzipriestore; EEG BIOFEEDBACK INŠTITÚT  

Jana Líšková 

Veronika Tokárová: Pravidlá efektívnej komunikácie „Ako správne 
komunikovať s rodičmi 

Certifikát CODiV 2020 – pre online dištančnú výučbu;  Komensky s.r.o 

Vytváranie didaktických hier prostredníctvom online nástrojov; Akadémia 
vzdelávania s.r.o. 

Portfólio pedagogického zamestnanca; Akadémia vzdelávania s.r.o. 

Senzorická interakcia v pedagogike a špeciálnej pedagogike; 3 lobit 

Ružomberok 
Školská fóbia, úzkosť a strach; Inšpirácia 

Logopedická chvíľka v MŠ – rozvíjajúce aktivity; V Lavici s.r.o. 

Dieťa s ADHD v MŠ; V Lavici s.r.o. 
Psychiatrické poruchy u detí a mladistvých; V Lavici 

Agresívne správanie u dieťaťa v MŠ; V Lavici s.r.o. 

Dítĕ se vzteká: Jak ho uklidnit; Nevýchova 
Odmeny a tresty vo vyučovacom procese; V Lavici s.r.o. 

Komunikácia detí s autizmom; V Lavici s.r.o. 

Deti stratené v medzipriestore; EEG Biofeedback inštitút 
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Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na prvom stupni; OZ  Edusteps 

Mgr. Linda Čampová 

Veronika Tokárová: Pravidlá efektívnej komunikácie „Ako správne 

komunikovať s rodičmi 
Certifikát CODiV 2020 – pre online dištančnú výučbu;  Komensky s.r.o 

Monika Sacherová 

Veronika Tokárová: Pravidlá efektívnej komunikácie „Ako správne 

komunikovať s rodičmi 

Certifikát CODiV 2020 – pre online dištančnú výučbu;  Komensky s.r.o 

Záverečná hodnotiaca správa bola schválená na zasadnutí MZ dňa 01. 07. 2021 

Návrhy na skvalitnenie činnosti MZ ŠMŠ na šk. rok 2021/2022: 

 zúčastňovať sa na odborných seminároch a prednáškach týkajúcich sa problematiky ŠMŠ  
 doplňovať materiálne vybavenie MŠ pomôckami 

 podporovať spoluprácu s rodičmi 

 v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie zorganizovať pre rodičov na začiatku školského roka 
odbornú prednášku – informovať rodičov o vývine reči, o možnostiach podpory rozvoja reči aj 

v domácom prostredí, oboznámiť rodičov s komunikačnými stratégiami, v spolupráci so 

psychologičkami upozorniť na zmeny vo vývine a prípadné zmeny v diagnóze dieťaťa 
 prezentácia MŠ, šírenie povedomia o PAZ 

 úprava časového harmonogramu denného režimu 

 zúčastniť sa muzikoterapeutických aktivít 

 návšteva hudobných a divadelných podujatí 
 absolvovať školu v prírode, exkurzie, dopravné ihrisko 

 úprava detského ihriska, zapojenie sa do projektov na obnovu ihrísk. 

 

10.2.2 Činnosť MZ učiteľov I. stupňa 
 

Činnosť MZ učiteľov v školskom roku 2020/2021 prebiehala v súlade s vypracovaným plánom MZ 

a v súlade so strategickou víziou školy. Počas školského roka došlo viackrát  k prerušeniu prevádzky školy 
z dôvodu pandémie COVID – 19. Od 1.3. – 16.4.2021 bola zmena v rozvrhu hodín kvôli zhoršenej 

pandemickej situácii. Vzdelávanie žiakov prebiehalo v domácich podmienkach dištančnou formou. Kvôli 

karanténnym opatreniam sa niektoré triedy vzdelávali dištančnou formou aj v čase prezenčného 
vyučovania. 

Členovia MZ spolupracovali navzájom, ale aj s MZ logopédie, MZ vychovávateľov a CŠPP. 

Členovia MZ učiteľov: Mgr. Tóthová E.- zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň ZŠ pre žiakov s NKS,  

Mgr. Cirjaková Z.- zástupkyňa riaditeľky pre ŠMŠI, Mgr. Malatincová Andrea – vedúca MZ, Mgr. 

Bobáľová Jana, Mgr. Hadrabová Vlasta, Mgr. Hinduláková Sidónia, Mgr. Katriňáková Andrea, Mgr. 

KlejováDrahomíra, Mgr. Kyseľová Valéria, Mgr. Mužíková Margaréta, PhDr. Novodomská Gabriela, Mgr. 
Obročníková Romana, Mgr. Ondrušová Henrieta, Mgr. Pohorelcová Adriana, PaedDr. Salajová Ivana. 

Zasadnutia sa uskutočnili 4x za školský rok, z toho 2x (z hygienicko-epidemiologických dôvodov) 
sa stretli členovia len z Herzovej ulice, ostatní členovia z ulice K. Supa boli informovaní prostredníctvom 

e-mailu. Zasadnutie sa uskutočnilo v termínoch: 24. 08. 2020, 16. 11. 2020, 14. 04. 2021, 15. 06. 2021.  

Plánované akcie prebiehali v triedach, fotografie boli uverejňované na webovej stránke školy. 
 

Ďalej členovia MZ: 

- Vykonávali mapovanie priebehu dištančného vzdelávania v období prerušenia vyučovania medzi 

žiakmi. Zamerali sa na prekážky (technické, osobné) a návrhy na spôsob ich odstránenia. 
- Sumarizovali učivá, ktoré neboli prebraté a bolo potrebné ich začleniť do TPU. 

- Upravili formou dodatku školské vzdelávacie programy (učebné osnovy) s cieľom vyselektovať 

základné učivo a vytvorili  priestor pre utvrdenie a dobratie základného učiva z predchádzajúceho 
ročníka. 
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- Upravili Plány učiteľa so zreteľom na dobratie a utvrdenie potrebného základného učiva z minulého 

ročníka (vyznačili učivá a úpravu hodín v príslušnom ročníku, kde sa upravovalo, a dopísali doberané 

učivá a počet hodín z minulého ročníka). 
- Uskutočnili interné metodické školenia: Interné školenia k dištančnému vzdelávaniu – práca na 

BEZKRIEDY, MESSENGER, GOOGLE MEET a 

2 interné vzdelávania zamerané na inovačné metódy vo vyučovaní.  
- Zvyšovali svoju odbornú úroveň, zúčastňovali sa vzdelávacích  webinárov. 

- Využívali poznatky z absolvovaných vzdelávaní. 

- Aplikovali inovatívne metódy vo vyučovacom procese. 

- Venovali sa rozvoju finančnej gramotnosti a čitateľskej gramotnosti.  
- Vytvorili databázu pracovného materiálu pre potreby členov MZ. 

- Spolupracovali s MZ vychovávateľov pri riešení výchovných problémov, príprave spoločných akcií, 

vytvorení tematického prostredia v škole. 
- Vytvárali predpoklady pre efektívnu spoluprácu s rodičmi. 

 

Aj v tomto školskom roku po prerušení prevádzky školy sa žiaci vzdelávali doma dištančnou 
formou. Po skúsenostiach z minulého školského roka sme boli lepšie pripravené zvládnuť online 

vyučovanie. Učiteľky boli oboznámené s prácou cez Messenger, Google meet (každá dostala prezentáciu s 

návodom na prácu s Google meet), získali certifikát o absolvovaní CODiV 2020 na portáli Bezkriedy. 

Následne prostredníctvom týchto portálov a sietí prebiehalo vzdelávanie vo všetkých triedach. Domáce 
úlohy boli zasielané mailom alebo cez BEZKRIEDY. Žiakom, ktorí nemali možnosť pripojenia na internet, 

boli zasielané domáce úlohy poštou, učivo bolo podľa potreby vysvetlené ešte telefonicky.  

Na sprístupnenie úloh bola opäť využitá špecifická podpora-sociálneho pedagóga a sociálneho 
pracovníka TENENET CDR.  

Počas dištančného vzdelávania bol využívaný výklad učiva v prezentácii, rôzne ukážky, cvičenia 

a príklady, dialogické metódy, metódy názoru, skupinového vyučovania, projektové metódy, výskumné 

aktivity. 
Do konca školského roka 2020/2021 bolo učivo vo všetkých ročníkoch prebrané. 

Námety do ďalšieho školského roka 2021/2022: 
- V rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti zamerať sa v prípravnom - 1.ročníku na ROZPRÁVKY, v 2. 

ročníku na KOMIXY, v 3. – 4. ročníku na BÁJKY; 

- Dôraznejšie sa zamerať na rozvíjanie finančnej gramotnosti; 
- Rozširovať už vytvorenú databázu pracovného materiálu pre potreby členov MZ; 

- Využívať poznatky z absolvovaných vzdelávaní. 

 

 

10.2.3 Činnosť PK matematiky a prírodovedných predmetov 
 

             V šk. roku 2020/20201pracovala PK v zložení: Mgr. V. Malatinská - vedúca PK – BIO, CHEM; 

Mgr. A. Poltárska – MAT, BIO, Mgr. M. Lacková – MAT, FYZ, Mgr. J. Keľo – CHEM, Mgr. K. Strnová 
– MAT, Ing. J. Debnár – INF, FYZ. 

Členovia PK sa stretli na troch zasadnutiach PK. Do obdobia dištančného vzdelávania prebiehala 

práca podľa schváleného plánu práce na prvom zasadnutí. Stanovené ciele a úlohy sa plnili s dôrazom na 

strategickú víziu školy, Plán práce školy a ŠKVP. 
 

1. Plnenie hlavných cieľov a úloh PK: 

- Učitelia sa snažili u žiakov prehlbovať záujem o matematiku a prírodovedné predmety, rozvíjali 
u nich schopnosť samostatného logického myslenia. 

- V rámci školského vzdelávacieho programu učitelia rozvíjali všetky funkcie žiakov, ktoré sa 

podieľajú na rozvoji schopností používať matematické a logické myslenie v bežnom živote. 
- Učitelia využívali učebne IKT  a miestnosť s interaktívnou tabuľou v rámci hodín matematiky a  

prírodovedných predmetov. Rozvíjali u žiakov schopnosti pracovať s modernými informačnými 

technológiami, pracovať s PC, internetom a využívať rozličné zdroje informácií. 
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- Vyučujúci podporovali u žiakov aktivity smerujúce k zlepšovaniu zručností žiakov so zreteľom na 

pracovné a sociálne uplatnenie v spoločnosti. 

- Kládli dôraz na individuálne potreby každého žiaka vypracovaním Plánu rozvoja a podľa potreby 
Individuálneho vzdelávacieho plánu. 

- Využívali medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní prírodovedných predmetoch.  

- Na zasadnutiach PK si vymieňali skúsenosti a informácie na zefektívnenie výučby prírodovedných 
predmetov a rozširovali si nové poznatky z oblasti pedagogiky a psychológie. 

- Snažili sa v čo najväčšej miere rozvíjať čitateľskú gramotnosť v rámci prírodovedných predmetov 

a matematiky  aj počas obdobia dištančného vzdelávania. 

2. Zasadnutia: tri zasadnutia, 28. 08. 2020, 08. 04. 2021 a 17. 06. 2021. 

3. Plnenie konkrétnych úloh 
- Na prvom zasadnutí PK členovia prehodnotili časovo-tematické plány, podľa ktorých prebiehalo 

vyučovanie počas školského roka. 

- V septembri  uskutočnila  p. učiteľka Mgr. Lacková vstupnú previerku z matematiky pre žiakov 

piateho ročníka. Výsledky:  5.A. – 54,10 %. 
- Pre slabo prospievajúcich žiakov vypracovali učitelia IVP z predmetov MAT, BIO, CHEM, FYZ 

a INF. Celkovo bolo vypracovaných štrnásť IVP z prírodovedných predmetov. 

- Pod vedením p. zástupkyne Mgr. Adriany Poltárskej a  p. učiteľky Mgr. M. Lackovej  prebiehala 
systematická príprava žiakov deviateho ročníka  na Testovanie T-9. Príprava a organizovanie  T-9 

prebiehala pod vedením Mgr. K. Strnovej. Testovanie 9 bolo zrušené podľa pokynov Ministerstva 

školstva SR. 

- Vyučujúci MAT pripravili písomné práce pre jednotlivé ročníky. V šk. roku sa písala 1., 3. a 4. 
písomná práca z MAT. Výsledky boli vyhodnocované na zasadnutiach PK.  

Výsledky prvej písomnej práce z MAT: V.A. -  51,1%  , VI.AS. -   63,47%    , VI.B .-   61%   

VII.AS. – 51,07% ,    VII.B. - 24,23%,    VIII.AS .-  63 % , VIII.B.-  52,02% ,    IX.AS. - 72%      
IX.B. -  36,4%. 

Výsledky tretej  písomnej práce z MAT: sú nasledovné: V.A. – 29,6% (2 žiaci majú IVP), VI. AS. 

– 45,83%,  VI. B. – 46%,  VII.AS.  – 80,11%,  VII.B.- 56,2%,  VIII.AS – 51%      VIII.B. – 44,89%,  
IX.AS. – 54% ,  IX.B.- 32,7% (1žiačka má IVP).  

Výsledky štvrtej písomnej práce z MAT:  sú nasledovné: V.A. - 60%,  VI.AS. -   67%     VI.B. -   

41.8% , VII.AS.-  69,6%,  VII.B. -  46,9% ,  VIII.AS. -  55%  ,  VIII.B. -  74%      IX.AS. -   73%   

, IX.B.-   28,5% . 
- v mesiaci december sa uskutočnila v  škole každoročná akcia „Vianočná burza“ výrobkov zhotovených 

v rámci predmetu THD, pod vedením vyučujúcich: Ing. Debnára, Mgr. Malatinskej, Mgr. 

Malatincovej; 
- v mesiaci november sa uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov 

zamerané na online vzdelávanie žiakov pod vedením p. učiteľa Ing. J. Debnára (portál Bezkriedy); 

- celoškolská akcia plánovaná ku Dňu Zeme (apríl) pod vedením Mgr. Malatinskej, Ing. Debnára bola 

zrealizovaná v  mesiaci máj; 
- školské kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo v rámci jednotlivých tried; 

- okresného kola Technickej olympiády sa žiaci našej školy nezúčastnili; 

- v mesiaci december 2020 sa žiaci IX.AS a IX. B a VI.B triedy zúčastnili výstavy Leonarda Da Vinci 
v Synagóge Lučenec pod názvom STROJE LEONARDA  DA VINCI; 

- aj napriek pandemickým opatreniam  COVID-19 sa podarilo zúčastniť v rámci predmetu INF 

internetovej súťaže iBobor.sk (od 10. - 16. 11. 2020). V kategórii ml. žiaci boli úspešní žiaci tretieho 
ročníka, v kategórii st. žiaci boli úspešní žiaci 9.AS triedy; 

- súťaž a najlepšiu ročníkovú prácu v rámci predmetu INF bola zrealizovaná - žiaci budú odmenení na 

konci školského roka. 

 

Konkrétne úlohy, ktoré sa neuskutočnili vzhľadom na karanténne opatrenia covid-19 (prerušené 

vyučovanie): 

- testovanie T-9 deviatakov pod vedením Mgr. K. Strnovej bolo zrušené Ministerstvom školstva 
vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu; 
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- testovanie piatakov sa neuskutočnilo z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácii; 

- testovanie deviatakov bolo nahradené Monitoringom NUCEM , ktoré bolo zložené z testovacej časti 

a z dotazníka. Dotazník deviataci vypĺňali dňa 3. 6. 2021. Testová časť sa neuskutočnila, pretože 
žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a žiakom so sluchovým postihnutím testovanie online 

NUCEM neodporučil vykonať; 

- otvorené hodiny pre rodičov nebolo možné uskutočniť, kvôli aktuálnej pandemickej situácii; 
- testovanie E-test sa v školskom roku nerealizovalo; 

- celoslovenská súťaž v MAT a SJL v Bratislave sa vzhľadom na pandemickú situáciu nekonala; 

- exkurzia – Čistička odpadových vôd v Lučenci, plánovaná na mesiac máj 2021 pod vedením Mgr. 

Malatinskej sa nerealizovala; 
- exkurzia do Adientu – so žiakmi 8. a 9. ročníka v rámci profesijnej orientácie, plánovaná na mesiac 

máj 2021 sa nerealizovala; 

- účasť na Okresnom kole technickej olympiáde pod vedením Ing. J. Debnára sa neuskutočnila; 
- školské kolo matematickej súťaže pod vedením p. zástupkyne Mgr. A. Poltárskej, plánované na mesiac  

jún 2021 sa neuskutočnilo; 

- akcia pre škôlkarov – „Hókus - pokus“ pod vedením p. učiteľky Mgr. Lackovej, plánovaná na mesiac 
jún 2021 sa neuskutočnila. 

Neuskutočnené naplánované akcie sa prenášajú do nasledujúceho školského roka. 

 

4. Výchovno-vzdelávací proces prírodovedných predmetov počas dištančného vzdelávania: 
V priebehu dištančného vzdelávania  používali vyučujúci viaceré formy komunikácie so žiakmi: dištančná 

výučba prebiehala najčastejšie pomocou Google meet a pomocou portálu Bez kriedy. V komunikácii 
s rodičmi sa využívala e-mailová komunikácia, Gamo meet, Messenger, Viber . 

Zhodnotenie obdobia dištančného vzdelávania za jednotlivé vyučovacie predmety: 

Matematika: Dištančná výučba prebiehala pomocou Google meet a pomocou platformy Bez kriedy. 

Slabá spätná väzba bola u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, problémy boli  najmä 
s odovzdávaním zadaných úloh. Prebrané boli všetky učivá z MAT podľa tematických plánov. Jednotlivé 

tematické celky sa učitelia MAT snažili časovo prispôsobovať podľa dištančnej  a prezenčnej formy. 

Tematické celky, ktoré boli prebrané dištančnou formou  majú určité nedostatky, ktoré priebežne riešime.  

 

Biológia, chémia, fyzika: postupovalo podľa tematických plánov, neboli zrealizované praktické cvičenia. 

Žiakom, ktorí nemali technické vybavenie počas dištančného vzdelávania sa prefocovali  pracovné listy 

a osobne doručovali na vrátnicu školy, kde si ich žiaci, alebo rodičia žiakov vyzdvihli. 

 

Technika:  Počas dištančného vzdelávania sa prebrali  všetky témy z tematického plánu učiteľ .  

 
Informatika: Vedenie školy rozhodlo, že dištančné vzdelávanie z informatiky sa nebude realizovať.  V 

rámci iných predmetov sa úlohy zadávali  tak, aby sa žiaci zdokonaľovali v IKT technike. 

 

Pozitívne stránky výučby počas dištančného vzdelávania: 
- zlepšenie technických zručností  žiakov, vyučujúcich v oblasti IKT techniky  

- dobrá komunikácia s rodičmi 

- ochota rodičov aj učiteľov riešiť problémy vzniknuté so vzdelávaním 
- pomoc kolegov   

- pomoc vedenia 

- kreatívne hľadanie riešení problémov počas dištančného vzdelávania. 
 

Negatívne stránky výučby počas dištančného vzdelávania: 

- nedostatočné technické vybavenie domácností 
- nedostatočné internetové pokrytie domácností. 

 

Vzdelávacie aktivity pedagógov : 

Učitelia sa zúčastňovali hlavne webinárov:  Mgr. A Poltárska – Online vyučovanie matematiky s podporou 
interaktívnych aplikácií, Biológia na diaľku,  Ing. J. Debnár – absolvoval takmer všetky od 

https://komenskehoinstitut.sk/,  Mgr. Lacková absolvovala Webinár  ako učiť matematiku online, Mgr. 

https://komenskehoinstitut.sk/
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Strnová absolvovala webináre: Webinár ako učiť matematiku online, Podpora detí s narušenou 

komunikačnou schopnosťou v dištančnej forme vzdelávania, Mgr. Malatinská:  Lenivý učiteľ - zmysluplné 

domáce  a  online vzdelávanie, Ako hodnotiť žiakov vnímavo a užitočne 
Mgr. Magdaléna Krupinská Bocková absolvovala: Lenivý učiteľ – zmysluplné domáce a online 

vzdelávanie,   Online žúr alebo ako učiť žiakov 2. stupňa ZŠ z domu a nezblázniť sa. 

 

5. Návrhy pre ďalší školský rok : 
- Vo väčšej miere využívať IKT techniku (tablety) počas vyučovania prírodovedných predmetov, 

rozširovať poznatky a nové trendy v oblasti IKT vzdelávaním pedagógov. 
- Účasť učiteľov BIO, CHE, FYZ na vzdelávaniach a rôznych prezentáciách zameraných na nové trendy 

vo výučbe týchto predmetov. 

- Príprava prezentácií z absolvovaných exkurzií staršími žiakmi. 
- Zlepšiť spoluprácu s učiteľmi ILI najmä v oblasti matematiky. 

- Zapájať sa do rôznych projektov zameraných na prírodovedné predmety s cieľom zlepšiť materiálne 

vybavenie prírodovedných učební. 

- Do vyučovania BIO, FYZ, CHE budeme viac zaraďovať prvky skupinového a problémového 
vyučovania s cieľom zlepšiť spoluprácu žiakov. 

- Žiakom s hlbším záujmom o BIO budeme pravidelne zadávať úlohy dlhodobejšieho charakteru (napr. 

pozoruj a zapisuj si...). 
- Na hodinách MAT a FYZ budeme vo väčšej miere rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov. 

- Na hodinách prírodovedných predmetov rozvíjať hlavne nové trendy a metódy vyučovania, ich analýza 

na zasadnutiach.  
 

 

10.2.4 Činnosť PK slovenského jazyka a cudzích jazykov 
 

 PK pracovala v zložení: Mgr. Eva Vaňová (vedúca PK) – SJL, KMN, SPJ, CTD, Mgr. Eva Švecová 

– SJL, CTD, ANJ, PaedDr. Martina Kortišová – SJL, CTD, Mgr. Miroslava Moravčíková – ANJ. 

 

Hlavné úlohy a ciele v  školskom roku 2020/2021:  

Hlavné úlohy i ciele v oblasti vzdelávania a výchovy, ako aj špecifické ciele, stanovené v Pláne 

práce PK SJL, cudzích jazykov a rozvíj. predmetov sme plnili počas celého školského roka primerane 
s ohľadom na mimoriadnu situáciu prerušenia vzdelávania z dôvodu COVID 19. 

 

Analýza dosiahnutých výsledkov v uplynulom školskom roku:  

Vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím a žiakov s NKS prebiehalo v 5. -9. ročníku podľa 
príslušného školského vzdelávacieho programu, pričom pedagógovia zohľadnili aktuálnu úroveň rečového 

rozvoja všetkých žiakov, kládli dôraz na rozvoj kľúčových kompetencií a individuálny prístup k žiakom, 

ktoré zohľadňujú  cieľové hodnoty organizácie – integrácia do spoločnosti  - inovatívnosť - individualita 
- komunikácia - empatia  - spolupráca. Rovnako, ako po iné roky, zostávali našou prioritou rozvoj 

komunikačných, čitateľských zručností a individuálnych schopností žiakov.  

 Pedagógovia sa riadili metodickými pokynmi hodnotenia a klasifikácie žiakov so SP i žiakov so 
ŠVPU na 2. stupni, úzko sme spolupracovali s CŠPP, ŠPU a vyučujúcimi ILI, ktoré nám poskytovali 

v prípade potreby individuálne konzultácie. Pri práci využívali dostupné učebnice, zbierky úloh, vlastné 

pomôcky, tabuľky, prehľady, nami vytvárané pracovné listy ako aj všetky druhy slovníkov a počítače, 

internet, časopisy a pod. 
 

Uskutočnili sa 4 zasadnutia PK v termínoch: 27.8.2020, 2.12.2020, 22.4.2021 (online cez portál 

gamo meet) a 22.6.2021. 
 

Konkrétne úlohy sa plnili nasledovne: 

- Na začiatku šk. roka prebehla príprava a schválenie tematických plánov učiteľa a IVVP, 
oboznámenie sa s potrebnou dokumentáciou a diagnózami žiakov. 
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- V mesiaci október boli vyhodnotené vstupné testy žiakov, prebehlo zisťovanie úrovne čitateľských 

zručností žiakov 5. ročníka. Priemer triedy 19 %, následne celý šk. rok cielene prebiehal nácvik 

rôznych techník, zameraných na čítanie s porozumením. Retest prebehol začiatkom júna, 
percentuálna úspešnosť bola už 50%. Z rôznych typov úloh žiaci najlepšie zvládali jednoduché 

zatvorené otázky. 

- Týždeň zdravej výživy – projekt Žijeme zdravo, tvoríme hravo 16.10.2020 (1.miesto – žiak IX. AS 
triedy – báseň „Zjedz ho“ – paródia na Mor ho, 2.miesto – žiak VIII. B triedy, 3. miesto – VII. AS).  

- V rámci projektu „Spoznávajme Slovensko“ sme prispeli do PK spoločenskovedných predmetov 

s projektami zo SJL (IX.AS – Štúr, Hviezdoslav) 

- Doplnenie literárnych titulov na predmet CTD – od rodinných príslušníkov žiakov – úloha splnená, 
žiaci sú veľmi motivovaní a efektívne využívajú túto miestnosť, nové knižné tituly privítali s 

potešením.  

- Olympiáda zo SJL pre 9. roč. – organizované CVČ – zúčastnil sa žiak IX. AS triedy (online) 
- Úspešne sme realizovali projekt ministerstva školstva Čítame radi, kde sme za finančnú podporu 

800,-  eur doplnili detské tituly do jazykovej učebne. Realizovali p. Vaňová a Kortišová. 

- V mesiaci december si všetky členky PK vytvorili Plán prof. rozvoja, ktorý je v súlade so ŠkVP. 
- Medzi pomôcky PK SJL a  boli zakúpené rôzne spoločenské hry na rozvoj slovnej zásoby najmä 

pre mladších žiakov so sluchovým postihnutím. Počas prezenčného vyučovania  si členovia našej 

PK pripravili množstvo zaujímavých aktivít a súťaží propagujúcich čítanie ako napr: Posedenie 
s knihou pre 5. ročníky - súťaž knižný Milionár – kvôli pandémii realizované v júni p. Kortišovou, 

víťaz: žiak V. A triedy 

- Projekt 3 – odmenení boli, žiaci, ktorí počas jedného šk. roka prečítali minimálne 3 knihy  

- Projekt o prečítanej knihe na CTD – V. A trieda „Tri múdre kozliatka“ 
- Projekt ANJ - Vianoce v anglicky hovoriacich krajinách - 1.miesto: triedy IX.AS a VIII.AS, 

2.miesto:  VIII.B a 3.miesto VI.B  

- Počas obdobia prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie COVID 19 starší žiaci vypracovali  
Projekty a referáty o prečítaných knihách z predmetu ČTD. 

- Testovanie piatakov a deviatakov, triedne kolá recitačnej súťaže boli zrušené z dôvodu pandémie 

COVID 19. 
- Výstupné testy zo SJ vo všetkých ročníkoch vyhodnotili vyučujúce SJL nasledovne: 

V.A - 44 %                VI.B -    50%         VI.AS - 44%              VII.B– 55 % 

      VII.AS–65%           VIII.B–35%          VIII.AS - 54%      IX.AS  - 67%               IX.B –45% 

 

Vyhodnotenie obdobia počas dištančného vzdelávania: 

Všetky členky PK podrobne spracovali počas dištančného vzdelávania správy, ktoré sú súčasťou 

správ III.  zasadnutia PK. Podrobne v nich rozpracovali prácu za obdobie dištančného vzdelávania.  
Záver: Počas dištančného vzdelávania bolo vo všetkých ročníkoch v predmetoch SJL, ANJ a CTD prebraté 

učivo v súlade s TPU a ŠkVP a po nástupe do školy bolo toto učivo žiakom následne dodatočne vysvetlené 

a fixované formou precvičovania. 

  

Návrhy na zlepšenie v ďalšej činnosti: 

- na základe analýzy vstupných, tematických testov, čítania s porozumením v 5. ročníkoch – 

pravidelná práca s testovými úlohami na každej hodine SJL (konkrétne s PZ Hravá slovenčina 
a Hravá literatúra vo všetkých ročníkoch II. stupňa ), 

- naďalej pokračovať v osvedčených postupoch práce, v organizovaní primeraných aktivít 

zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií u žiakov a vytváraní vhodných pracovných listov 
a učebných materiálov pre žiakov, 

- zvýšiť úroveň používania IKT u žiakov - využívanie metód práce počas dištančného vzdelávania 

aj na bežných hodinách, príp. pri zadávaní domácej úlohy, 

- zvýšiť úroveň používania IKT u pedagógov - zabezpečiť školenie v oblasti využívania online 
vzdelávania, používania portálu edupage, 

- zvýšiť úroveň slovnej zásoby u všetkých žiakov tvorbou pojmového slovníka na každej vyučovacej 

hodine, u žiakov so SP pracovať s novými pojmami  najmä na hodinách KMN,SPJ, 
- zvýšiť úroveň čítania s porozumením u všetkých žiakov dôsledným zavedením základných 

stratégií učenia sa  na všetkých vyučovacích hodinách, 
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- podporovať a rozvíjať spoluprácu medzi žiakmi navzájom a využívať pri tom prácu s PC 

(vzájomná pomoc slabšiemu spolužiakovi...), 

- aplikovať získané informácie zo sebavzdelávania (webináre...) do pedagogickej praxe, 
- navrhujeme v 9. ročníku, ak je to možné, vrátiť do vých.vzdel. procesu predmet CTD, 

- doplniť tlačiareň a vhodnú žiarovku do dataprojektu v jazykovej učebni, 

- vytvoriť učebňu na výučbu cudzieho jazyka, dokúpiť nový CD prehrávač, 
- priebežne aktualizovať portfólio o nové a podnetné didaktické  materiály. 

 
 

10.2.5 Činnosť PK spoločenskovedných predmetov 

Patria sem predmety: dejepis, geografia, mosty k poznaniu, občianska náuka, výtvarná výchova, 
etická výchova, náboženská výchova. 

 PK pracovala v zložení: Mgr. Eva Švecová – vedúca PK (Huv, Vyv), Mgr. K. Malatincová (DEJ),  
Mgr. V. Malatinská (ETV, OBN ), Mgr. M. Krupinská (ETV, TSV), Mgr. J. Juriga (NAV kat.), Mgr. R. 

Ľupták (GEO, TSV, OBN), Mgr. J. Debnár (HUV),   Mgr. K. Strnová (HUV), Mgr. D. Nôtová ( Huv), Mgr. 

Martina Kortišová (ETV ) 

V školskom roku 2020/2021 zasadala predmetová komisia spoločenskovedných predmetov trikrát, 
a to 27. 08. 2020, 09. 12. 2020, 27. 05. 2021. Počas dištančného vzdelávania komunikovali členovia PK 

prostredníctvom technicky sprostredkovanej komunikácie počas celého obdobia karantény. Na svojich 

zasadaniach postupovali jej členovia podľa programu, ktorý vychádzal z plánu práce a aktuálnych potrieb. 
Činnosť PK spočívala v riadení a organizácii vyučovacieho procesu (organizovanie súťaží, príprava 

podujatí kultúrno-vzdelávacieho charakteru, dopĺňanie učebných pomôcok...), v kontrole a hodnotení 

(tvorba didaktických materiálov, príprava kontrolných materiálov...) Členovia plnili stanovené úlohy a ciele 
s dôrazom na strategickú víziu školy aplikovaním do výchovnovzdelávacieho procesu jednotlivých 

vyučovacích predmetov. 

Pedagógovia sa riadili metodickými pokynmi hodnotenia a klasifikácie žiakov so SP aj žiakov so 

ŠVPU na 2. stupni, spolupracovali s jednotlivými predmetovými komisiami, s CŠPP, ŠPU, CPPPaP.  
 

I. Všeobecné plnenie úloh a cieľov:  
Hlavné úlohy i ciele v oblasti vzdelávania a výchovy ako aj špecifické ciele stanovené v Pláne 

práce PK spoločenskovedných predmetov a výchov sa plnili počas celého školského roka primerane, 

v druhom polroku s ohľadom na mimoriadnu situáciu prerušenia vzdelávania z dôvodu pandémie.  

    Do vyučovacieho procesu spoločenskovedných predmetov boli aj počas tohto školského roka 

aplikované rôzne metódy a  formy vzdelávania s dôrazom na individuálny prístup, zážitkové učenie, 
projektové metódy, alternatívne metódy a iné inovatívne formy sprostredkovania nových informácií a 

zážitkov (IKT). V spolupráci s koordinátormi prevencie, ENV a VMR sa členovia PK priebežne zapájali 

do aktuálnych školských tematických podujatí (nástenky, projekty, súťaže – Biblická olympiáda,) a 
podporovali tak environmentálnu výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, prevenciu drogových 

závislostí, kriminality a sociálno-patologických javov v školskom prostredí, ako aj športové aktivity 

(Cvičenia v prírode, prevencia AIDS, Európsky týždeň boja proti drogám. Väčšina aktivít plánovaných na 
mesiace január, február, marec sa nemohla realizovať vzhľadom na núdzové opatrenia proti šíreniu 

pandémie. Vyučujúci realizovali priebežne formatívne aj sumatívne hodnotenie žiakov (ústne a písomné 

odpovede), kontrolu zošitov, pracovných listov s dôrazom na žiakov, ktorí si vyžadovali individuálny 

prístup .  
 

II. Plnenie konkrétnych úloh: Na prvom zasadnutí PK členovia prehodnotili časovo-tematické plány, 

podľa ktorých prebiehalo vyučovanie počas školského roka.  
Členovia PK sa oboznámili s plánom práce predmetovej komisie a odsúhlasili ho. Termín vypracovania 

tematických plánov stanovila vedúca PK na 25. september 2020.  

Stanovili sa aj termíny vypracovania individuálnych výchovnovzdelávacích plánov a plánov rozvoja. / 
október 2020/.  

Na druhom zasadnutí PK v decembri vedúca PK  zhodnotila prácu PK v prvom štvrťroku a prediskutovala 

s členmi PK akcie, naplánované na druhý štvrťrok.  
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III. Plán konkrétnych aktivít predmetovej komisie spoločenskovedných a výchovných (TSV, VYV) 

predmetov.  

  

Zorganizované exkurzie: V novembri  sa žiaci 5.ročníka  zúčastnili výstavy s názvom Da Vinciho stroje 
v lučeneckej synagóge, kde si spolu s vyučujúcou dejepisu prezreli maľby a repliky najvýznamnejších 

strojov Leonarda da Vinciho, zabavili sa v zrkadlovej sieni, vyskúšali si manipuláciu s niektorými strojmi. 

Exkurzia určite obohatila ich vedomosti z dejepisu, výtvarnej výchovy a techniky. Získané vedomosti  

Aktivita Zodpovedný: Termín: Kontrola: 

Oboznámenie sa so ŠkVP,  PP a Plánom PK                                                         

Príprava a schválenie TVVP ( IVVP) 

všetci vyučujúci do 25.9.2020 

IVVP – 

október 2020 

Splnené 

Vedúca PK doplní , vypracuje Plán PK Švecová do 26.9.2020 Splnené 

Aktuálna objednávka  učebníc    

(podľa stavu)                              

všetci vyučujúci september Splnené 

Celoslovenská kampaň Červené stužky 
www.cervenestuzky.sk. 

-propagácia na nástenke, aktivity na ETV a 

výtvarná súťaž 

Kortišová 
Triedni učitelia 

 

 

september –
december 

Splnené 

Zdravotná spôsobilosť žiakov, váženie, meranie, 

vstup .testy 

Krupinská Ľupták september Splnené 

OŽaZ – plán a realizácia 

-spolupráca so SZŠ Lučenec a koordin.prev. 

Krupinská 

Ľupták 

september Splnené 

Cvičenia v prírode - plán a realizácia Ľupták, 

Krupinská 

september Splnené 

Biblická olympiáda  - Biblia očami detí 

-vedomostná a výtvarná súťaž  

vyučujúci NAV 

Juriga 

celý šk. rok Splnené 

Žiak  IX. AS -
1.miesto krajské 

kolo, celoštátne 

kolo 1.miesto 

Európsky týždeň boja proti drogám                           
-projekty, nástenky ,    ETV 

vyučujúce ETV november Splnené 

Zbierka na podporu celoslovenskej kampane 

Liga proti rakovine – Deň narcisov 

Malatinská, 

Kortišová 

apríl Zrušené 

Plavecký kurz pre žiakov 6.ročníka +doplnenie 
z iných ročníkov 

Ľupták 
Krupinská 

jún Zrušené 

Informácie o zaujímavých a dôležitých 

webových strákach , webinároch atď                                                

Eva Švecová 

všetci vyučujúci 

priebežne Splnené 

Geografická olympiáda (školské kolo)                    
-súťaž tried a jednotlivcov  

Ľupták 2.polrok Zrušené 

Svetový deň bez tabaku 
-beseda so žiakmi 8. a 9. ročníka  

 

vyučujúci ETV, 
koordinátor 

máj Zrušené 

Svetový deň bez mobilov – projekt vyučujúci ETV, 

OBN 

máj 

 

Zrušené 

OŽAZ Ľupták 

Krupinská 

jún Splnené 

Cvičenie v prírode Ľupták 
Krupinská 

jún Splnené 

Rozlúčka deviatakov, príprava tabiel Krotišová 

Nôtová 

jún Splnené 

Vyhodnotenie celoročnej činnosti PK 
v podmienkach školy, Správa PK 

Mgr. Eva 
Švecová 

jún Splnené 

http://www.cervenestuzky.sk/
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z exkurzie boli overované vo vyučovacom procese formou žiackych prezentácií a projektov, plagátov 

a výzdobe násteniek.  

Realizácia vytýčených cieľov- dobré výsledky boli dosiahnuté:  

- v dodržiavaní náplne učebných osnov vo všetkých ročníkoch;  

- v uplatňovaní environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, výchovu k ochrane 

človeka a prírody podľa POP a primárnej drogovej prevencie;  

- v sledovaní úrovne vedomostí žiakov a registrovaní výsledkov;  

- v starostlivosti o slabo prospievajúcich a problémových žiakov;  

- vo využívaní medzipredmetových vzťahov. 

- vo využívaní špeciálno – pedagogických zásad pri práci so žiakmi so ŠVVP  

- v motivácii žiakov v zhotovovaní rôznych výrobkov a „projektov“ k vybraným témam.  

Ako aj minulý rok, aj v tomto školskom roku najkrajšie projekty žiaci zhotovovali v rámci domácej 

prípravy na hodiny geografie, najkrajšie práce boli vyhodnotené a odmenené a sú vystavené pred učebňou 
geografie.  

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku prebiehali akcie na podporu prevencie rôznych patologických 
javov v obmedzenej forme triednych projektov a násteniek, ako napríklad týždeň boja proti drogám, 

Červené stužky, beseda o právach detí, týždeň zdravej výživy a podobne. Pri príprave projektov pomáhali 

učiteľkám etickej výchovy a koordinátorom aj vybraní žiaci.   

Oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

 - využívanie didaktickej techniky;  

 - účasť žiakov v súťažiach. 
 

Vzdelávania členov PK: Účasť učiteľov na ďalšom vzdelávaní:  

- Vyučujúci v tomto školskom roku sledovali najmä ponuku vzdelávaní online – formou 

webinárov: samoštúdium didaktických materiálov – pre online hodiny;         

- online vzdelávanie s certifikátom  - Certifikát CODIV pre online dištančnú výučbu        

- Jeden svet na školách 2020/2022, GLOBÁLNE  VZDELÁVANIE  - štúdium  dokumentárnych filmov 
a metodických materiálov pre prax (SJL, ETV, koordinátor prevencie);             

- webinár z archívu 20.1.2017,  Dobré skúsenosti zo škôl, R-A-U  

- samoštúdium – eduworld.sk  Ako reagovať v triede na porušovanie vopred  stanovených pravidiel  

- štúdium  ponuky online webinárov od IUVENTA a zaslanie prihlášky na: Prevencia počítačovej 
kriminality v práci s deťmi/mládežou so znevýhodnením  

- online vzdelávanie sa v oblasti prevencie - 4 časti februárového seriálu Prevencia počítačovej 

kriminality v aplikácii v práci s mládežou,  2-hodinový webinár     

- štúdium  dokumentov od p. Diošiovej, regionálnej koordinátorky IUVENTA -Poďakovanie od 
generálneho riaditeľa IUVENTY za vyplnenie dotazníka_Prieskum záujmu o vzdelávacie a rozvojové 

aktivity v práci s mládežou  

- štúdium materiálov k webinárom  IUVENTA a OZ Priatelia Zeme-CEPA: Zmena klímy o piatej           

- Ako využiť PowerPoint na tvorbu didaktických hier - spoločnosti Microsoft Office cez 
www.vzdelavameprebuducnost.sk 

- Lenivý učiteľ - www.komenskehoinstitut.sk 

- Podpora detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v dištančnej forme vzdelávania Jóga s deťmi  - 

Tsv,  Ako cvičiť doma – Tsv, Ako upraviť svoj jedálníček ,ak chcem schudnúť – Tsv. 
 

V tomto roku absolvovali vzdelávania členovia PK: Mgr. R. Ľupták – štúdium špeciálnej pedagogiky – 
pedagogika psychosociálne narušených žiakov UK Bratislava  - ukončené v októbri 2020 

 

 

 

http://www.vzdelavameprebuducnost.sk/
http://www.komenskehoinstitut.sk/
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Výchovno–vzdelávací proces spoločenskovedných predmetov počas dištančného vzdelávania: 

Od 11. januára 2021 bolo nariadené prerušenie vyučovania na základe usmernenia ministerky 

školstva, vedy, výskumu a športu SR ako opatrenie proti šíreniu pandémie. Vyučovanie prebiehalo 
dištančnou formou až do 8.marca 2021, keď vyučovanie opäť začalo prebiehať prezenčnou formou.  

Vyučujúci sa museli adaptovať na podmienky domácej výuky  a nájsť čo najvhodnejšie spôsoby 

komunikácie so žiakmi a rodičmi, ako aj efektívne spôsoby spolupráce medzi sebou.  
Najčastejšou formou komunikácie bola mailová komunikácia, bezkriedy, edupage, komunikácia 

prostredníctvom mobilných aplikácií messenger a WhatsUp /textové správy, hlasové správy, videohovory/, 

PC aplikácie ako Gamo meet, Office 365, One note.  

Dištančné vzdelávanie sa realizovalo vzhľadom na odlišné technické možnosti jednotlivých žiakov 
rôzne. Na začiatku tohto obdobia sa museli nájsť čo najlepšie možnosti výmeny komunikácie pre 

jednotlivých žiakov. Upravil sa rozvrh pre jednotlivé triedy, každá trieda sa učila online formou dve 

vyučovacie hodiny. Zvyšné vyučujúce hodiny podľa rozvrhu boli odprezentované vyučujúcimi formou 
učebných materiálov prostredníctvom portálu bezkriedy a inými formami technicky sprostredkovanej 

komunikácie.  

Najčastejšia forma online vyučovacích hodín prebiehala prostredníctvom aplikácie google meet.   
Žiakom, ktorí nemali možnosť pracovať prostredníctvom techniky, boli učebné materiály 

doručované vyučujúcimi na vrátnicu školy, kde si ich žiaci, prípadne zákonní zástupcovia žiakov mohli 

vyzdvihnúť. Vyučujúci vytvárali učebné materiály takým spôsobom, aby žiakom čo najnázornejšie 

priblížili nové témy – prostredníctvom prezentácií, upravených tabuliek a pojmových máp, jednoduchých 
pracovných listov a poznámok. Akceptovali rôzne nepriaznivé okolnosti, ako napríklad slabé technické 

možnosti alebo nedostatok podpory rodinných príslušníkov a nízku mieru pomoci, ktorá bola, respektíve 

nebola,  niektorým žiakom poskytnutá. Na druhej strane oceňovali každý pokrok, ktorý jednotliví žiaci i 
s postupom času robili – napríklad sa naučili používať aplikácie, ktoré dosiaľ nepoznali alebo dokázali 

samostatnejšie pracovať a naučiť sa zorganizovať si svoj pracovný čas.  

Spätná väzba sa žiakom dostávala pravidelne aj s komentárom a poukázaním na prípadné chyby 

a nedostatky, ale hlavne boli zdôraznené pozitíva a pokroky u jednotlivých žiakov.  Žiaci aj rodičia mali 

možnosť pravidelne konzultovať prípadné nejasnosti v zadaných úlohách s každým vyučujúcim.  

V mesiaci marec bolo v škole obnovené vyučovanie pre žiakov s dodržiavaním vládou nariadených 

hygienických opatrení. Niekoľkokrát bolo prezenčné vyučovanie na určitý čas – dva týždne prerušené 

z dôvodu karantény školy.   

Zhodnotenie dištančného a prezenčného vzdelávania za jednotlivé predmety: 

Geografia. Učebný materiál: učebnica geografie pre príslušný ročník , prezentácie v powerpointe, pracovné 

listy, poznámkové listy, internet. Forma  výučby:  mailovou komunikáciou, pracovné listy , úlohy boli 

rôzneho charakteru – zamerané na vedomosti, znalosti, zručnosti a logiku. Vo všetkých ročníkoch sa učivo 

prebralo podľa plánu.  

Telesná výchova. Počas dištančného vzdelávania boli hodiny TSV obmedzené. Žiakom sa posielali úlohy 

jedenkrát za týždeň, aby neostali úplne bez pohybu. Z TSV sa učivo prebralo teoreticky z názornými 
ukážkami cez youtube.com. Telesná výchova nebola v tomto školskom roku klasifikovaná.  

Geografia a občianska výchova. Predmety sa dištančne vyučovali, pričom úlohy sa štandardne plnili. 
Problémy pri dištančnej výučbe boli so žiakmi, ktorí sa dostatočne nevenovali svojim povinnostiam alebo 

mali obmedzený prístup k informačnej technike. 

Dejepis. Učebný materiál: pracovné listy obsahujúce stručné poznámky a úlohy k danej téme. 

Forma  výučby:  - online vyučovanie prostredníctvom Google meet; zasielanie pracovných listov a 

materiálov na portál Bezkriedy 

Vo všetkých ročníkoch sa prebrali všetky tematické celky.  

Forma klasifikácie: známkou 
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Výtvarná výchova. Počas dištančného vzdelávania sa predmet výtvarná výchova  nevyučoval. Žiaci dostali 

zjednodušené zadanie z tohto predmetu. Výtvarné a tvorivé aspekty boli zohľadnené v úlohách z iných 

predmetov. Žiadne učivo nie je potrebné presúvať do ďalšieho ročníka. 

 Aktivity podľa plánu práce školy a ďalšie 

- príprava vianočných pohľadníc pre partnerské školy 

- príprava výrobkov do vianočnej burzy 

- organizácia a zabezpečenie vianočnej burzy 

- príprava a organizácia vianočného programu 

- príprava darčekov pre prípravky (akcia ŽP) 

- príprava a organizácia Dňa farebných ponožiek 

- príprava a organizácia Dňa detí (akcia ŽP) 

- úprava a aktualizácia nástenky vo vestibule školy 

- predsedanie a organizácia práce Žiackeho parlamentu 

Všetky aktivity boli úspešne zrealizované v príslušnom čase. Väčšina akcii prebehla v spolupráci so 
Žiackym parlamentom. 

 

Etická výchova. 

 Dištančné vzdelávanie. Počas dištančného vyučovania bola etická výchova zaradená do rozvrhu len z časti. 

Jednoduché domáce úlohy boli zadávané žiakom prostredníctvom portálu bezkriedy. Boli to väčšinou 
jednoduché aktivity -zaujímavé filmy, projekt Nebuď otrok drog a prezentácie  zamerané na  prevenciu 

závislostí, šikanovania a pozitívne medziľudské vzťahy (Deň súrodencov). Žiaci posielali svoje postrehy 

a reakcie na zadávané úlohy skôr sporadicky a stále tí istí. Po nástupe do školy boli témy žiakom názorne 

sprostredkované formou debaty, tvorby projektov apod. Aktivita žiakov bola ocenená pochvalou. 
V zredukovanej podobe boli prebraté všetky TC podľa TVVP.   

Problém bol u žiakov D. Kišš a T.Kišš zo VI.B, ktorí nemali prístup k internetu a počas 
prezenčného vyučovania školu nenavštevovali. Vzhľadom k aktuálnej situácii im bolo umožnené 

dodatočne, po nástupe do školy, vypracovať projekty a mohli byť hodnotení z ETV, a teda ju absolvovať. 

V predmete Mosty k poznaniu sa postupovalo aj počas dištančného vzdelávania podľa TVVP 

a žiakom boli zasielané jedenkrát týždenne učebné materiály cez bezkriedy. Spolupráca bola pomerne 

dobrá, úlohy boli vyučujúcej sprostredkované prostredníctvom rodičov, ktorí ich teda  kontrolovali. Išlo 

o písomné vypracovanie PL doplnené o fotografie alebo kreslené projekty, ktoré boli zamerané na 
všeobecný rozvoj osobnosti žiaka (napr. Triedny maskot, Rok v priebehu zmien, Domáci maznáčik...) 

 

Aktivity, projekty,  súťaže 

Aktivita bola síce poznačená aktuálnou epidemiologickou situáciu, ale v rámci možností sme 

realizovali tradičné aktivity na tému aktuálne témy: Deň zdravej výživy, Stop drogám, Prevencia AIDS, 
preventívne aktivity zamerané na kyberšikanovanie a nástrahy používania mobilných telefónov, vzťahy 

triede a prevencia šikanovania, diskriminácia... 

- zapojili sme do Celoslovenskej kampane červené stužky a na webstránke školy sme zverejnili fotografie 

z akcie (prezentácie so žiakmi o prevencii AIDS, výroba červených stužiek, film, úvaha v IX. 

ročníku...) prevenciu AIDS sme propagovali na ETV primerane v danom ročníku. 

- zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže TASR Nebuď otrok drog o poukážky na nákup elektroniky 
pre našu školu, využili sme tak ponúknutú možnosť a aktívne sme na ETV pracovali s projektom 

(prevencia formou rozhovorov a videí so známymi osobnosťami), žiakov táto aktivita zaujala.  

- výchovu k tolerancii a rešpektovaniu inakosti (pohlavia, rasy, národnosti, zdravotného postihnutia...) 

sme podporili v aktivite s názvom Inakosť je IN. V rámci školy bola počas dištančného vzdelávania 
(február 2021) zrealizovaná súťaž INAKOSŤ je IN. Do súťaže sa zapojilo 6 žiakov z druhého stupňa 

našej školy, ktorí posielali vyučujúcej ETV a zároveň koordinátorke prevencie svoje názory a výtvory. 
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Do súťaže sa zapojili žiaci II. stupňa a bola vyhodnotená na slávnostnom ukončení školského roka.  

Deň narcisov sa  z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie nemohol aktívne podporiť, 

pozornosť sa zamerala na na význam a dôležitosť spolupatričnosti a empatie. 
V  VI.AS triede bola v júni zrealizovaná preventívna aktivita MOBIL zameraná na  nebezpečenstvá 

súvisiace s častým používaním mobilných telefónov. 

Hudobná výchova. Forma výučby: portál bezkriedy, mailovou komunikáciou, aplikáciou messenger 

a WhatsUp. Učebný materiál: návrhy hudobných skladateľov a skladieb na počúvanie, prezentácie 

o hudobných skladateľoch a hud. obdobiach a pod.  

Hudobné materiály boli zamerané najmä na  vnímanie, prežívanie a aktívne pochopenie hudobných 
skladieb a na relaxáciu.  

Pozitíva dištančného vzdelávania:  
- vedenie žiakov k samostatnosti, zodpovednosti 

- zlepšenie IKT zručností 

- zlepšenie spolupráce s rodičmi 
- budovanie kreativity a spolupráce u žiakov 

- väčší priestor pre individuálnu komunikáciu s jednotlivými žiakmi 

- rýchla a efektívna forma komunikácie 

- časová a priestorová neobmedzenosť 
- menší stres pre žiaka. 

 

Nevýhody dištančného vzdelávania:  
- malá intenzita sociálnych kontaktov 

- horšia overiteľnosť skutočných vedomostí žiakov 

- technologické nedostatky u niektorých vyučujúcich i žiakov.  
 

Návrhy na zlepšenie v ďalšej činnosti PK: 

- zdokonaliť sa v používaní  IKT vo vyučovacom procese 

- pokračovať  a aplikovať  dištančné formy vzdelávania aj v budúcom školskom roku, viesť žiakov 
k práci s IKT a samostatnosti (IVVP, domáce úlohy, chýbajúci žiaci) 

- podporovať a rozvíjať spoluprácu medzi žiakmi navzájom a využívať pri tom prácu s PC (vzájomná 

pomoc slabšiemu spolužiakovi...) 

- aplikovať získané informácie zo sebavzdelávania (webináre...) do pedagogickej praxe 

- priebežne aktualizovať portfólio o nové a podnetné didaktické  materiály z pedagogickej praxe 

- na hodiny telesnej výchovy zakúpiť karimatky na cvičenie vonku 

- zakúpiť vitrínu s uzamknuteľnými sklenenými dvierkami na výstavu prác z výtvarnej výchovy, 

dejepisu a geografie, pretože na chodbe sú neustále ničené a kradnuté 

- zabezpečiť aspoň v jednej z počítačových učební programy využiteľné na hodiny výtvarnej 

výchovy – simulácia vytvárania 

- pôdorysu, dizajnérstva interiéru, odievania, úpravy tváre, ... (aspoň staršie verzie hry SIMS) 

- zlepšiť technické vybavenie tried (PC, dataprojektor, reproduktory) 

- vyučujúci hudobnej výchovy odporúčajú  kúpiť nejaké jednoduché hudobné nástroje ako pre 

učiteľa, tak aj pre žiakov . 

 

 
10.2.6 Činnosť PK logopédie – ulica K. Supa 

Vedúca PK: Mgr. Lásková Monika 

Členovia: PhDr. Hricová Lenka, Mgr. Cirjaková Zdenka, Mgr. Danková Tatiana, Mgr. Hinduláková 

Sidónia, Liptáková Alica, Mgr. Nôtová Dušana, Petiková Hedviga, PaedDr. Kortišová Martina, Mgr. 

Pohorelcová Adriana, Mgr. Kyseľová Valéria, Mgr. Apjárová Lucia. 
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Uskutočnili sa 3 zasadnutia PK  (jedno zasadnutie bolo zrušené v dôsledku protiepidemiologických 

opatrení a program bol presunutý na 3. zasadnutie) v termínoch: 26.8.2020, 27. 10. 2020 (zrušené), 23. 03. 

2021 a 09. 06. 2021. 

 

Hlavné ciele a úlohy PK: 

Hlavné ciele a úlohy PK boli stanovené na základe plánu práce školy na školský rok 2020/2021, ŠkVP 

„Šikovné jazýčky“ v ŠMŠI, ŠkVP a iŠkVP pre žiakov so sluchovým postihnutím, ŠkVP a iŠkVP pre 

žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a boli konkretizované v pláne práce PK logopédie.  

Hlavné úlohy a ciele PK sme plnili počas celého školského  roka  primerane, aj napriek hygienicko-

epidemiologickým opatreniam v súvislosti s  COVID 19.  

Plnenie hlavných cieľov a úloh PK a MZ: 

a) rozvíjané boli kľúčové kompetencie, s dôrazom na: komunikácia v materinskom jazyku, 
matematická kompetencia, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, kompetencie naučiť 

sa ako sa učiť; sústrediť sa na rozvoj predčitateľskej gramotnosti, čítania s porozumením, rozvoj 

aktívnej slovnej zásoby, schopnosti vyjadrovať sa, argumentovať a rozvoj matematických 
schopností 

b) dôsledne sa pristupovalo k žiakom na základe ich špeciálno-pedagogickej diagnózy a špeciálno-

pedagogických potrieb 

c) prihliadalo sa aj na sociokultúrny kontext vývinu dieťaťa/žiaka a ďalšie špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby žiaka 

d) pre každé dieťa/žiaka bol vypracovaný individuálny plán logopedickej intervencie, kde boli 

stanovené dlhodobé a krátkodobé ciele logopedickej intervencie 
e) vyučujúce ILI vzájomne priebežne a podľa potreby konzultovali progres, prípadne regres 

jednotlivých  žiakov 

f) u detí/žiakov ťažko sluchovo postihnutých boli využívané v súlade so ŠkVP prvky totálnej 
komunikácie, posunkový jazyk, bilingvizmus, aj niektoré formy AAK 

g) pre každé dieťa logopéd vypracoval podklady pre logopedickú časť individuálneho Plánu rozvoja  

h) počet hodín logopédie pre jednotlivé ročníky bol stanovený podľa ŠkVP pre príslušný typ školy, 

v žiadnej triede nebol navýšený 
i) boli pripravované vlastné pracovné listy  a iné materiály; 

j) využívali sa najnovšie prístupy (Laheyová, Eľkonin, Mikulajová, Sfumato, stratégie učenia, prvky 

metodiky Hejného) 
k) pre žiakov boli pripravené reedukačné aktivity – predčitovanie deťom v ŠMŠ, Hókus-pókus, 

recitačná súťaž, Dobre vedieť 3 – prvé dve menované akcie sa vzhľadom k nepriaznivej 

epidemiologickej situácii nezrealizovali 
l) členovia sa zúčastnili na vzdelávacích aktivitách (bližšie špecifikované v bode 3) 

m) prebiehala aktívna spolupráca s CŠPP pri doplňovaní a spresňovaní špeciálno-pedagogických 

diagnóz žiakov. 

Plnenie konkrétnych úloh: 

 Interné vzdelávacie aktivity: Naplánované interné vzdelávania – Komentovaný diktát, Tvorba 

testových úloh sa nezrealizovali z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. Uvedené 

vzdelávania po dohode s vedením školy budú zrealizované v termíne od 24. 8 do 31.8.2021 

 Vzdelávanie členov:  

o Mgr.Cirjaková : Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? Áno. (RAABE) 

o                            Fonologické terapie (SAL) 

o PhDr. Hricová: Stratégia "Lenivého učiteľa" a jej realizácia vo vyučovaní 
o Mgr. Lásková:   Písmo Comenia Script  (Indícia) 

o Mgr. Danková:    Fonologické terapie (SAL) 

-  online workshop - Dôsledky dyslexie  

- webinár - Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami?  

o Mgr. Nôtová:  Ako rozvíjať sluchové vnímanie u detí s ťažkosťami v učení 
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Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa s ťažkosťami v učení 

                    Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ 

Webinár: Vnútorný pokoj učiteľa v čase neistoty  
Webinár: Ako učiť vonku aj dištančne  

Webinár s detskou psychologičkou: Deti, izolácia a stres. Ako im pomôcť v čase korony 

Diskusia: Ako učiť “vylúčené” deti počas korony?  
Webinár: MALÉ ZMENY – VEĽKÉ INOVÁCIE, Ako sa dá meniť atmosféra školy  

Webinár: Ako predchádzať online záškoláctvu  

Webinár: Trieda, v ktorej sa číta pre radosť  

Online ŽÚR alebo ako učiť žiakov 2. stupňa ZŠ z domu a nezblázniť sa.  
Webinár:  talenty a silné stránky našich žiakov 

Webinár: Lenivé učiteľky a učitelia  

Webinár: Výchova a vzdelávanie žiakov so SZP /MRK 

o  Mgr. Pohorelcová: Fonologické terapie (SAL) 

o  Mgr. Hinduláková:  Fonologické terapie (SAL) 
o Mgr. Apjárová:  Fonematické terapie (inštitút SAL) 

                                             Logopedická chvíľka v MŠ  - webinár 

 Podľa potrieb boli realizované videozáznamy v rámci archivácie rečovej produkcie detí. 

 V mesiaci  jún bola zrealizovaná  aktivita zameraná na prácu s textom – Dobre vedieť 3. Išlo sa 
o tematickú prácu s neštruktúrovaným textom, v spolupráci logopédov kolektívnej, aj individuálnej 

ILI. Ohlasy zo strany žiakov, aj kolegov, boli pozitívne. Pridanou hodnotou by malo byť vytvorenie  

malej databázy textov a úloh do budúcich rokov. 

 Vo máji boli zrealizované triedne kolá  recitačnej súťaže. Zapojili sa  deti zo ŠMŠ a žiaci I. stupňa.   

 Nižšie uvedené aktivity sa nekonali z dôvodu prerušeného vyučovania v dôsledku hygienicko-

epidemiologických opatrení (COVID-19): Predčitovanie pre deti ŠMŠI, aktivita Hókus – pókus, 
školské kolo recitačnej súťaže,  interné vzdelávanie – Komentovaný diktát, Tvorba testových úloh . 

Diagnostika čítania sa bude realizovať v septembri v rámci vstupnej rediagnostiky žiakov. 

 

4.   Vyhodnotenie vyučovania počas dištančného vzdelávania  

Dištančná forma vzdelávania ILI v ZŠ: zasielanie domácich úloh prebiehalo podľa rozvrhu cez 
portál bezkriedy.sk 

o  forma spolupráce: výučba cez triedny mail, messenger, online hodiny cez zoom 

o  forma DÚ:  

- pracovné listy s rôznymi typmi úloh a rôznej náročnosti 

- grafomotorické aktivity (tvorba origami, mandaly z prírodných materiálov, práca s plastelínou) 

-  PL na priestorovú orientáciu 

- audio úlohy 

- úlohy rozvíjajúce literárnu tvorivosť 

-  sledovanie video záznamu a následné formulovanie vlastného názoru, postrehov 

- praktické činnosti – pečenie, varenie za pomoci dospelej osoby 

- Pl oromotorických cvičení a batérie slov na fixáciu hlások 

o  učebný materiál: 
- PL vytvorené učiteľom, pracovné zošity – Eva Kollerová – Hravé čítanie, Renáta Somorová – 

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

-  spätná väzba: 
- žiaci dostávali spätnú väzbu s komentárom úlohy mailom 

- úlohy boli skontrolované a okomentované spôsobom, aby nasmerovali žiaka k správnej 
odpovedi, dali mu podnet, ukázali smer uvažovania kde a ako hľadať správnu informáciu alebo 

chybu 

- zároveň komentáre slúžili ako motivačný prvok k vypracovávaniu aj ďalších úloh 
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- učiteľky oceňovali každú vypracovanú úlohu, bez ohľadu na kvalitu vypracovania a usilovali 

sa vyzdvihnúť úsilie žiaka, prípadne jeho originalitu pri tvorivých úlohách 
o  pozitíva: 

- možnosť pracovať bez časovej tiesne 

-  rozvoj jazykových schopností u žiačky so SP, ktorá si tento štýl práce pochvaľovala a navrhla 

v ňom pokračovať aj ďalej 
- zapojenie rodičov do vyučovacieho procesu a posilnenie vzájomnej komunikácie 

- zlepšenie zručností pri využívaní IKT 

- vedenie žiakov k samostatnosti , zodpovednosti a manažovania si vlastného času. 
 

o  negatíva: 

- neobjektívnosť – niektoré PL neboli vypracované žiakmi, ale ich rodičmi 

-  časová náročnosť kontroly a dávania spätnej väzby 
- chýbajúci osobný kontakt so žiakmi 

- slabé technické zabezpečenie zo strany rodiny žiakov – v sociálne slabších rodinách absentuje 

vybavenie počítačovou technikou, internetové pripojenie, príp. žiaci a aj rodičia nie sú dostatočne 
zruční pri používaní IKT. 

 

Činnosť PK počas celého školského roka je možné hodnotiť pozitívne. Členky PK viedli a motivovali 
žiakov, a to najmä v období dištančného vzdelávania. Oceniť je potrebné najmä vzájomnú komunikáciu 

„učiteľ – učiteľ“ a „učiteľ – rodič“. 

 

5.  Návrhy pre nasledujúci školský rok: 

- Pokračovať v trende kolektívnych ILI – v nižších ročníkoch prácu zamerať prioritne na reedukáciu 

dyslexie; 

- Opäť zaradiť predčitovanie pre deti MŠ v každom polroku školského roka. Túto akciu využiť na 
motivovanie žiakov, ktorí ešte majú problémy v čítaní, ale po predbežnej príprave dokážu jednoduchý 

text prečítať; 

- V budúcom šk. roku je zámerom časovo zladiť recitačnú súťaž s okresným kolom Hviezdoslavov 

Kubín; 

- Pokračovať v realizácii obľúbenej aktivity Hókus-pókus pre deti z MŠ a žiakov prípravného ročníka 

žiakmi 8. – 9. ročníka; 

- Pokračovať v zavádzaní prvkov Hejného metódy na kolektívnych aj individuálnych ILI; 

- Po dohode s vedením školy realizovať vzdelávanie v niektorej z týchto oblastí – ŠNVR, Matematika 
podľa Hejného – pokračovanie, čitateľská gramotnosť, tvorba úloh podľa PIRLS; 

- V spolupráci s vedením školy riešiť otázku počtu hodín ILI podľa konkrétnej triedy (počet žiakov, 

diagnózy). V niektorých triedach je stanovený počet hodín vzhľadom na počet žiakov a ich diagnózy 
nedostačujúci. 

 

 

10.2.7 Činnosť MZ logopédie – ulica Dr. Herza 
 
Členovia MZ:  Mgr. Tóthová Erika (zást. riad. školy), PaedDr. Salajová Ivana  (vedúca MZ), Mgr. 

Katriňáková Andrea, Mgr. Klejová Drahomíra, Mgr. Lokšová Andrea, Mgr. Malatincová Andrea, Mgr. 
Mužíková  Margareta, PhDr. Novodomská Gabriela, Mgr. Ondrušová Henrieta. 

Činnosť MZ logopédie prebiehala v školskom roku 2020/2021 v súlade s vypracovaným plánom 

MZ a v súlade so strategickou víziou školy. Členovia MZ navzájom spolupracovali, vymieňali si poznatky 

a skúsenosti, spolupracovali s CŠPP, CPPPaP, s MZ učiteľov a MZ vychovávateľov.  
Uskutočnili sa 4 zasadnutia PK v termínoch: 24. 8.  2020, 16.11.2020, 14.4. 2021, 15.6. 2021. 

  

1.  Všetci členovia: 
– dbali na odborné postupy a odporúčania v práci s deťmi s NKS a SP,  rešpektovali  individuálne  

špeciálno-pedagogické potreby  žiakov, v prvom polroku sa zamerali na prípadné spresnenie alebo 

doplnenie diagnózy u žiakov, viedli určenú logopedickú dokumentáciu, 
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– v rámci vyučovacích hodín a individuálnej práce na hodinách  ILI rozvíjali u žiakov kľúčové 

kompetencie, a to najmä komunikáciu v materinskom jazyku, v jeho ústnej aj písanej podobe, 

matematické a digitálne kompetencie a kompetencie v osvojovaní si stratégií učenia  sa, 
– implementovali finančnú gramotnosť do predmetu ILI, využívali rozprávky a príbehy ktorými rozvíjali 

porozumenie, naratívne schopnosti, dramatizovali vybranú rozprávku, analyzovali hodnotu peňazí pre 

svoju existenciu a existenciu rozprávkových postáv, 
– vypracovali Plán individuálnej logopedickej intervencie pre každého žiaka a logopedickú  

časť Plánu rozvoja, ktorý  obsahuje špeciálno-pedagogickú diagnózu, hlavné ciele v rozvoji  dieťaťa 

na najbližšie obdobie,  

– v zmysle dodržiavania epidemiologických opatrení vhodne využívali odborné učebne, 
– upozorňovali pedagógov a rodičov na zmeny v špeciálno-pedagogickej diagnóze, upresňovali ju podľa 

potreby  v spolupráci s CŠPP, 

– aktívne pristupovali k samoštúdiu, vyhľadávaniu informácií, zúčastňovali sa webinárov,  
– vytvárali interné  materiály v podobe spracovaných prednášok,  digitálnych záznamov na  

rôzne odborné a praktické témy, pracovných listov, prezentácie na odborné témy,  

– vo svojej práci využívali nové prístupy a metódy a organizovali vhodné reedukačné aktivity   žiakov, 
– pravidelne sme obnovovali logopedickú nástenku.  

 

Počas celého školského roka boli v maximálnej miere využívané aktivity zamerané na podporu 

čítania na vyučovaní, ale aj v domácom prostredí počas prerušenia prevádzky školy.  V rámci skupinových 
logopédii sa celá škola venovala čítaniu jednej knihy -  Jeden rok v živote včely. Následne  sa uskutočnilo 

overovanie porozumenia  a pochopenia významu prečítaného. V tomto školskom roku z dôvodu 

dodržiavania epidemiologických opatrení žiaci nenavštevovali mestskú knižnicu. Museli sme si vystačiť so 
školskou knižnicou, kde boli jej návštevníci  pasovaní za čitateľov školskej knižnice. Žiaci si vytvárali 

vlastné modelovanie naratív, leporelá alebo knihy, dramatizovali príbehy a rozprávky. Bola zorganizovaná 

triedna recitačná súťaž, výstavka kníh a iné skupinové aktivity,  žiaľ tento školský rok boli obmedzené.  

Žiaci boli vedení k osvojovaniu a používaniu  vhodných stratégií práce s textom nielen na hodinách ILI, 
ale počas celého vyučovania a tiež v oblasti výchovy.  

 

2. Konkrétne  úlohy pre pedagógov vyučujúcich  ILI:    
– všetky konkrétne úlohy   podľa plánu MZ boli splnené,  

– zistené nedostatky v logopedickej dokumentácii boli odstránené. 

 
Z dôvodu pandémie a prerušenia prevádzky školy boli vykonávané podporné logopedické činnosti 

bez osobného kontaktu, a  to nasledovne: 

1. Realizované boli osvetové, edukačné aktivity, poradenskú činnosť formou konzultácií s rodičmi 

a kolegyňami. Vyučujúci sa venovali príprave pomôcok, metodických materiálov, pracovných listov a vo 
veľkej miere samoštúdiu. 

2. Realizovaná bola aj tzv. teleprax, ktorá bola vyskúšaná už minulý školský rok (podľa odporúčaní 

CPLOL – Stálej komisie logopédov v EU). Samozrejme bol dodržiavaný Etický kódex. Tieto aktivity sa 
realizovali  po dôslednej diskusii so zákonným zástupcom dieťaťa s určením času, priebehu a obsahu 

aktivít. Každá učiteľka ILI si zvolila bezpečný kanál a prostredie, ktoré nenarúšalo ochranu a bezpečnosť 

žiaka. Realizované logopedické aktivity so samotným dieťaťom boli len za prítomnosti rodiča (ako 
koterapeuta, ktorý pomáhal s externou motiváciou a bol sprostredkovateľom edukácie – pri žiakoch 

s dyslexiou). Terapia bola vývinovo zabezpečená, rovnako ako na vyučovaní predmetu ILI. Od februára do 

19. apríla 2021 vyučovacie hodiny ILI boli realizované len kolektívnou formou.  

  
Uskutočnené prednášky:  

Fonologická terapia 

Učíme online 
Kahoot 

Fonologické schopnosti a čítanie  pri SP 

Fonematické uvedomovanie vo vývine detí so SP a možnosti intervencie 
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3.  Návrhy pre ďalšiu činnosť: 

V budúcom šk. roku pokračovať v internom vzdelávaní (podľa ponuky absolvovaného vzdelávania 

pedagógov), oboznámiť sa s novými publikáciami a ich využitím v praxi. Doplniť interný materiál 

zozbieraný a vytvorený  pedagógmi, podľa možností  nadviazať na začatú aktivitu Muzikoterapia – Škola 
bubnovania (precítiť rytmus pri akustickom a vibračnom vnímaní zvukov). Pre rodičov  naplánovať 

prednášky (napr. Fonologický tréning, Škola pozornosti, Rozvoj grafomotoriky, Rozvoj reči). 

Naďalej sledovať nové trendy, zúčastňovať sa ponúkaných vzdelávaní, webinárov, vytvárať interné 
metodické materiály  a podľa ponúkaných možností využívať výzvy na tvorbu projektov. 

 

 

10.2.8 Činnosť MZ vychovávateľov na ulici Dr. Herza 
 
         Metodické združenie vychovávateľov v školskom roku 2020/2021 malo 9 členov: Mgr. Erika 
Tóthová, Miroslava Sekerešová (vedúca MZ), Mgr.  Csöbönyei Sylvia, Mgr. Egedová Lucia, Hilšerová 

Iveta, Mgr. Kohútová Adriana, Kulišiaková Ivana, Mgr. Melicherčíková Iveta, Rechtoríková Jana. 

Zmena k januáru 2021: Mgr.  Csöbönyei S. z prevádzkových dôvodov nahradila vo výchovnej činnosti Bc. 
Mihályová Katarína (v súčasnosti už Mgr. Mihályová). 

Zmena k 3. 6. 2021: Mgr. Kohútovú Adrianu nahradila vo výchovnej činnosti Bc. Adámeková Dominika. 

         Plán práce MZ vychovávateľov v školskom roku 2020/2021 sa odvíjal od výchovno-vzdelávacej 
činnosti vyplývajúcej z „Výchovného programu“ školského klubu detí a školského internátu „Náš svet“, 

Sprievodcu školským rokom na školský rok 2020/2021 a Plánu práce Spojenej školy internátnej na školský 

rok 2020/2021. 

        Činnosť MZ vychovávateľov prebiehala počas celého obdobia až do januára 2021 v súlade 
s vypracovaným plánom práce MZ a strategickou víziou školy „Škola pre teba a pre mňa“. Členovia MZ si 

vymieňali  poznatky a skúsenosti a spolupracovali s MZ učiteľov a MZ logopédie. 

          Na prvom zasadnutí MZ (24. 8. 2020) bol schválený Plán práce MZ. Po vzájomnej dohode  boli 
rozdelené krátkodobé a dlhodobé úlohy jednotlivým členom MZ. Bola navrhnutá literatúra vhodná na 

interaktívne čítanie (kolektív autorov: Jeden rok v živote včely), zameraná na overovanie čitateľskej 

gramotnosti a  navrhnuté animačné aktivity pre ŠKD. 
          Druhé zasadnutie MZ (3. 11. 2020) sa venovalo zhodnoteniu výchovno-vzdelávacích činností za 

uplynulé obdobie. Úlohy boli splnené v takej miere, ako to dovoľovala situácia ohľadne pandémie COVID-

19. Ďalšou témou bola tvorba portfólia a prezentácie materiálov z obdobia prerušenia prezenčného 

vyučovania (marec 2020). Pani vychovávateľka Sekerešová odprezentovala prečítanú literatúru z tohto 
obdobia autoriek Ludmila Leiweberová, Milada Smutná - Dyslektický mozek- moderná neuroveda v praxi. 

          Tretie zasadnutie MZ (marec 2021) sa z dôvodu opatrení proti šíreniu nákazy COVID-19  

neuskutočnilo prezenčnou formou. V snahe zhodnotiť  výchovno-vzdelávaciu činnosť za obdobie 
dištančného vzdelávania, vedúca MZ požiadala vychovávateľky, aby odpovedali na nasledujúce otázky.  

 

 1.Akou formou komunikujete s rodičmi a deťmi?  
• Telefonická komunikácia, SMS správami, FB - messenger, skupinový aj individuálny videohovor cez 

FB- messenger, E- mail, Google Meet- online, Bezkriedy, Webex 

• Vo výchovných oddeleniach detí z prípravných ročníkov zadávanie tvorivých úloh a návrhov na 

činnosti z jednotlivých tematických oblastí výchovy prebiehalo pravidelne cez  e-mail, Zborovnu.sk 
Bezkriedy a  Messenger. Tvorivé úlohy (pracovné postupy) boli nahrávané ako videoprojekcie a 

pokračovanie čítania príbehov nahrávané ako hlasová projekcia na Bezkriedy.  V niektorých výchovných 

skupinách sa komunikácia s deťmi  odohrávala cez Gamo Meet a to formou hrania divadielka. Všetko sa 
konalo za spolupráce učiteľ-vychovávateľ. 

• Vo výchovných oddeleniach detí z vyšších ročníkov  vychovávateľky komunikovali nielen s 

rodičmi, ale priamo s deťmi, pretože väčšina z nich vlastní mobilné telefóny a má vlastné účty. 

Vychovávateľky boli pre rodičov a deti psychickou oporou. Okrem námetov a návrhov na výchovné 
činnosti, vychovávateľky s deťmi online čítali a riešili matematické úlohy. 

Všetky materiály a ponuky na spestrenie činnosti v domácom prostredí sa diali na báze dobrovoľosti, aby 

sa nezaťažovali deti ani rodičia. Následne na báze dobrovoľnosti rodičia ako spätnú väzbu posielali 
fotografie výrobkov a činností detí. 
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2.Aké komunikačné platformy používate? 
• Telefón -hovory, SMS správy, FB-messenger, E-mail, Google Meet, Bezkriedy 

 

3.Čo Vám toto obdobie prinieslo? 
• Pozitívne - zdokonalenie práce s PC technikou, kontakt s rodičmi - nová forma komunikácie, 

zmena vzťahu rodičov, detí a vychovávateľov, čas na samoštúdium-sledovanie webinárov, 
prekonanie obáv z virtuálnej komunikácie, čas na tvorenie pomôcok a pracovných materiálov, 

pohotovosť, flexibilnosť, pripravenosť na zmeny a rôzne scenáre, ktoré prinášala aktuálna situácia. 

 

• Negatívne - nedostatky v oblasti IKT, viac stresu, chýbanie sociálneho kontaktu s kolegami aj 
deťmi, chýbajúci vzájomný kontakt detí, pocit  neplnohodnotnej výchovno-vzdelávacej činnosti, 

chýbajúce pracovné stereotypy, voľnosť pohybu bez strachu, 

 

Pohľad na fungovanie ŠKD v súčasnej pandemickej situácii: 
• Chýbajúce spoločné animačné aktivity, nemožnosť stretávať sa s inými výchovnými skupinami, 

neustále napomínanie na dodržiavanie hygieny, strach z neistoty, prispôsobovanie sa  danej situácii. 
Činnosť ŠKD počas dištančného vzdelávania  bola odsunutá do úzadia na úkor vyučovania, ale 

napriek tomu sa vychovávateľky snažili o maximálnu spoluprácu s učiteľkami a o pomoc a podporu 

pre deti a rodičov.  

 
          Štvrté zasadnutie MZ sa konalo 28.6.2021. Bola zhodnotená celková činnosť a navrhnuté ďalšie 

ciele, ktorými sa vychovávatelia budú podieľať na dosiahnutí dlhodobej strategickej vízie školy.  

 

Mesiac Animačná aktivita Zodpovedná vychovávateľka 

September Imatrikulácia prípravkárov 

Európsky týždeň športu 

vychovávateľky prípravných ročníkov 

Mgr. Egedová 

Október Týždeň zdravej výživy  Kulišiaková 

November Deti a finančná gramotnosť 

Darčeky do DSS a DD Ambra  

Mgr. Csöbönyei 

Kulišiaková, Mgr. Egedová 

December Mikulášske predpoludnie 

Vianočný obchodík  

Mgr. Tóthová 

Mgr. Csöbönyei a všetky vychovávateľky 

Január Zimná olympiáda kresbou  Mgr. Kohútová, Sekerešová 

Február Karneval  Hilšerová, Rechtoríková 

Marec Popoludnie s knihou všetky vychovávateľky 

Apríl 
 

Farebný týždeň - Deň Zeme  
Dopravná výchova 

Sekerešová - Mgr. Melicherčíková 
Mgr. Kohútová 

Máj 

 

 

Deň matiek  

 

Darčeky do DSS a DD Ambra 

Mgr. Egedová a všetky vychovávateľky, 

spoločná aktivita s učiteľkami 

Mgr. Egedová, Kulišiaková 

Jún Deň detí 

Deň otcov  

Mgr. Kohútová, všetky vychovávateľky 

všetky vychovávateľky 

 

        Splnené animačné aktivity s prihliadnutím na pandemickú situáciu sa konali tak, aby boli dodržané 
všetky hygienické nariadenia a opatrenia proti šíreniu nákazy COVID-19.  

         Animačné  aktivity naplánované na  obdobie počas prerušenia prezenčnej výchovy a vzdelávania boli 

zrealizované dištančnou formou a niektoré boli presunuté do obdobia prezenčnej výchovy a vzdelávania. 
Fotografie z animačných činností boli zverejnené na stránke školy. 

        Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD bola prerušená po vianočných prázdninách od 11. 1. 2021 do 8. 

2. 2021, od 12. 2. 2021 pred jarnými prázdninami, 22. - 24. 2. 2021 po jarných prázdninách, od 26. 3. 2021 

do 31. 3. 2021 pred veľkonočnými prázdninami, na základe usmernenia ministra školstva, vedy,  výskumu 
a športu SR z dôvodu opatrení, ktoré mali zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 spôsobeného 

koronavírusom na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z 

dôvodu ochorenia COVID-19. Situácia  vo výchovných skupinách sa priebežne menila podľa 
momentálneho vývinu zdravotného stavu detí, rodičov  a karanténnych opatrení. 
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          Počas tohto obdobia všetky vychovávateľky vykonávali prácu z domu v súlade s pravidlami home-

office. Cieľom práce vychovávateľov bolo pomôcť učiteľom, deťom a rodičom pri zvládnutí voľného času 

ponúkanými inšpiratívnymi aktivitami a pri opakovaní, precvičovaní, upevňovaní a prehlbovaní učiva v 
domácom prostredí. Rodičom a deťom posielali návrhy aktivít z jednotlivých TOV, didaktických hier, 

pohybových a oddychových činností upravených pre domáce prostredie tak, aby rodičia neboli zbytočne 

zaťažovaní.   
       Vychovávatelia si viedli  evidenciu práce, ktorú týždenne v elektronickej forme predkladali zástupkyni 

školy Mgr. Tóthovej. Komunikovali s vedením školy, sledovali pracovné e-maily, usmernenia, právne 

predpisy a odporúčania. Aktívne spolupracovali s  triednymi učiteľkami pri dištančnej forme výchovno-

vzdelávacích činností a ich realizácii.    
       Venovali sa samoštúdiu prostredníctvom vzdelávacích portálov, ponúkaných webinárov a tvoreniu 

portfólia pre jednotlivé TOV. Mgr. Mihályová absolvovala vzdelávania s názvom „Metódy a nástroje 

pedagogickej diagnostiky“ a „Interaktívna tabuľa a softvér Active Inspire I.“,  Mgr. Kohútová absolvovala 
webinár „Hravá slovenčina“ a Sekerešová „Postavenie metodických orgánov v procese zvyšovania úrovne 

výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole, Wordwall v projektoch E-Twinnning v ŠKD“ a „Online 

dištančná výučba“. 
        Medzi vychovávateľkami nechýbala intenzívna vzájomná online komunikácia, výmena skúseností, 

hľadanie vhodných materiálov na internetových stránkach, sťahovanie, upravovanie  a  spracovávanie.  

 

 Odporúčania do budúceho obdobia: 

- Upevňovať a zlepšovať pozíciu ŠKD v rámci školy pestrou a zaujímavou činnosťou. 

- Využívať inovačné metódy a formy práce, zamerať sa skôr na proces ako na výsledok. 

- Vytvárať podmienky na formovanie zdravého životného štýlu so zameraním na kvalitu 

- pohybových aktivít sprístupnením telocvične deťom (pokiaľ to bude pandemická situácia 

dovoľovať). 

- Zachovávať tradície ŠKD, osvedčené postupy pre kvalitný oddych a prípravu na 

- vyučovanie. 

- Motivovať deti k aktívnej činnosti, umožniť im rozvíjať nadanie a talent neformálnym 

- vzdelávaním. 

- Zabezpečiť efektívnu komunikáciu s vonkajším prostredím, rodičmi, využívať 

- spoluprácu s nimi. 

- V spolupráci s vedením školy zabezpečovať a skvalitňovať podmienky na kvalitnú 

- výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

- Zlepšiť kultúru prostredia školského zariadenia. 

- Vychovávať aktívneho občana schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti.  

- Realizovať aktivity, ktoré vyzdvihujú ľudské hodnoty. 

- Realizovať aktivity na podporu čitateľskej a finančnej gramotnosti. 

- Rozvíjať kompetencie žiakov plnením úloh vo výchovnom programe. 

- Eliminovať nedostatky v IKT vedomostiach absolvovaním vzdelávaní tohto charakteru. 

Tvorenie videoprojekcie, hlasovej projekcie, tvorenie skupinových videohovorov, 

vytváranie vtipných a zábavných kvízov ( program Kahoot a podobne).  

- Aktívne spolupracovať  s MZ učiteľov a MZ logopédie 

- Oboznamovať  sa s novými publikáciami a ich využitím v praxi, zamerať sa na 

sebavzdelávanie cez dostupné webináre.  
Sledovať nové trendy vo výchovno-vzdelávacej činnosti a vytvárať metodické materiály pre skvalitnenie 

kolektívnych hodín ILI,  prípravy na vyučovanie a výchovných činností v ŠKD.   

 
 

10.2.9 Činnosť MZ vychovávateľov na ulici K. Supa – ŠKD a ŠI 
 
Členovia MZ: Hedviga Petiková (vedúca MZ),  Alica Liptáková, Mgr. Jaroslav Štetka, Dominika Pivková, 

DiS, Mgr. Dominika Ševčíková, Andrea Predmeská, Jana Líšková, Bc. Ľubica Šutárová, Ivana Imrovičová 
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 V školskom roku 2020/2021 sa postupovalo podľa platných rezortných predpisov a zákonov. Plnil 

sa Výchovný  program ako súčasť Školského vzdelávacieho programu. Ten bol vypracovaný k septembru 

roku 2018 a bez problémov uvedený do praxe. Plnili sa aj ciele vyplývajúce z plánu práce MZ 
vychovávateľov k školskému roku 2020/2021. 

Uskutočnili sa 4 zasadnutia PK v termínoch: 24. 08. 2020, 03. 11. 2020, 08. 04. 2021, 10. 06. 2021. 

 

Plnenie hlavných cieľov a úloh MZ: 

- U1: Všetci vychovávatelia sa oboznámili s diagnostikou detí, pristupovali podľa nej k deťom. Na 

nočnej službe boli umiestnené aj diagnostiky detí určené pre pomocné vychovávateľky. 

- Vychovávatelia sa oboznámili s Výchovným programom a začlenili ho do svojej výchovno-
vzdelávacej činnosti. 

- Vychovávatelia zvyšovali svoje odborné kompetencie počas školského roka priebežne samoštúdiom 

a účasťou na vzdelávaniach uskutočňovaných v rámci Metodických centier a Inštitútu celoživotného 
vzdelávania. 

- Deti boli vedené k návšteve školskej čitárne aj počas pobytu na internáte, využívali učebne IKT. Pri 

činnostiach sme viedli deti k dodržiavaniu bezpečnosti pri práci s IKT a internetom. 
- Deťom ŠI  bola poskytnutá široká ponuka záujmových aktivít v rôznych oblastiach ich záujmov a na 

zabezpečenie činnosti aktivít boli využité aj vzdelávacie poukazy. 

- V rámci činnosti skupinových ILI sme sa zamerali na  čítanie s porozumením a rozvoj matematického 

a logického myslenia. 
- Deti boli vedené k využívaniu kompenzačných pomôcok a k automatizácii práce s nimi 

- Vychovávatelia rozvíjali dobré vzťahy s rodičmi detí a svojím profesionálnym správaním si získali ich 

dôveru. 
- Deti sa zúčastnili výtvarnej súťaže 

 

Uskutočnené výchovno-vzdelávacie akcie pre deti ŠKD: 

Október: „Zdravá výživa“                            Zodpovedná: D. Ševčíková 
December: „Mikuláš“                                   Zodpovedná: H. Petiková 

Jún: „Deň detí“                                             Zodpovedná: Ľ. Šutarová 

 
Ďalšie naplánované akcie nebolo možné uskutočniť z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti 

s ochorením Covid-19 na území SR a prebiehajúcej forme dištančného vzdelávania v škole. 

 

Uskutočnené výchovno-vzdelávacie akcie pre deti v ŠI: 

September:  

- 9. 9. 2020: „Brigáda“ (upratovanie + opekačka) 

- 23.9. 2020: Kvíz „Čo sme (NE)ZABUDLI“ 
 

Október: 7. 10. 2020:  Spoločenské hry 

 
Január:  20.1. 2021: Orientácia v priestore školy 

 

Jún: 

- 2. 6. 2021: MDD 

- 16. 6. 2021: Popoludnie s vodou 

- 23. 6. 2021: Turistika 
 

Ďalšie naplánované akcie nebolo možné uskutočniť z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti 

s ochorením Covid-19 na území SR a prebiehajúcej forme dištančného vzdelávania v škole. 

 

Návrhy pre nasledujúci školský rok: 

- zamerať sa na čítanie s porozumením vo všetkých zložkách výchovnej činnosti, 

- zaviesť a aplikovať používanie inovatívnych metód aktívneho učenia v príprave na vyučovanie 
a výchovno-vzdelávaciu činnosť, 
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- využívať ponuky vzdelávaní MPC a iných vzdelávacích inštitúcií so zámerom zvyšovania kvalifikácie 

a odbornej úrovne vychovávateľov, 

- na prvom stupni v ŠKD každú stredu organizovať zábavno-relaxačné činnosti namiesto prípravy na 

vyučovanie. 
 

 

10.3 Činnosť koordinátorov a výchovného poradcu 
 

10.3.1 Aktivity koordinátora v oblasti primárnej drogovej prevencie, prevencie kriminality 

a sociálno-patologických javov  

 

I. Hlavné úlohy a ciele: 
        Prevencia kriminality, drogových závislostí a sociálno-patologických javov je jednou z hlavných 

výchovných priorít školy. Preventívna činnosť v uplynulom školskom roku bola v značnej miere 

ovplyvnená aktuálnou epidemiologickou situáciou súvisiacou s COVID 19 a to poznačilo aj plnenie  
Školského preventívneho  programu „ŠTVORLÍSTOK“, ktorý bol skoncipovaný na základe aktuálnych 

Pedagogicko-organizačných pokynov, Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho 

programu, Plánu práce školy, Vnútorného poriadku školy a  výsledkov analýzy sociálno-patologických 
javov v minulom školskom roku.  Aktivity boli opakovane zamerané najmä na  problematiku prevencie 

nenávistných prejavov, šikanovania a  rozvíjanie hodnôt tolerancie a vzájomného rešpektu v komunikácii. 

Hlavné úlohy a ciele vyplývajúce z Plánu práce koordinátora prevencie boli zároveň realizované s dôrazom 

na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného 
zdravia a ochranu vlastného zdravia a vychádzali z Dohovoru o právach dieťaťa i z rôznych národných 

programov, usmernení a stratégií. 

II. Metódy a formy práce: 

 Prevencia kriminality, drogových závislostí a sociálno-patologických javov bola realizovaná ako 

integrálna súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím rôznych metód a foriem práce v rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu školy i mimo nej. Keďže z dôvodu stále pretrvávajúcej nepriaznivej 

epidemiologickej situácie nebolo možné realizovať plánované besedy, návštevy rôznych podujatí mimo 

školy, z preventívnych dôvodov nebolo možné tvoriť zmiešané skupiny žiakov, mimo kmeňovej triedy, bola 
prevencia realizovaná viac individuálnou formou (Týždeň zdravej výživy, Deň farebných ponožiek...). 

Súťaže s tematikou prevencie, zdravého životného štýlu a pod.. sa tak presunuli aj do online prostredia 

(Nebuď otrok drog, Inakosť je dnes IN...). šlo o aktuálne nové projekty, ktoré boli iniciované 

celospoločenskými potrebami. Pri práci s nimi boli použité prezentácie a filmy z podnetnou tematikou. 
Žiaci následne  posielali koordinátorke prevencie svoje vlastné projekty formou vyplnenia PL (Nebuď otrok 

drog) alebo výtvarným spracovaním (Inakosť je dnes IN).  

 Problematika prevencie sa stala prirodzenou súčasťou vyučovacích a triednických hodín, ale bola 
prezentovaná aj formou rôznych celoškolských akcií (viď tabuľke). Činnosť bola prezentovaná nielen 

v priestoroch školy (básne na tému Zdravá výživa, STOP drogám, Červené stužky...), ale aj na webovej 

stránke (fotodokumentácia). 
 

III. Konkrétne úlohy a ich realizácia: 

 Spolupráca s rodičmi, triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi 
Rodičia, triedni učitelia a žiaci boli oboznámení so školským poriadkom, smernicou o prevencii a riešení 

šikanovania a s opatreniami vymedzenými proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí. 

Všetci  pedagogickí zamestnanci i členovia Rady školy a rodičov boli oboznámení s vypracovaným  

Školským preventívnym programom a jeho hlavným cieľom. Propagácia bola realizovaná formou informácií 
na webovej stránke školy alebo prostredníctvom triednych učiteľov (tr. emaily). Do uvedeného prípravného 

programu boli aktívne zapojení koordinátori prevencie, vyučujúce ETV a OBN.  

Koordinátor a triedni učitelia tiež  priebežne monitorovali situáciu v správaní žiakov, sledovali atmosféru 
v triedach a aktívne reagovali na podnety od pedagógov, rodičov i žiakov. Aktuálne bolo v máji 2021 

v VI.AS zrealizované tematické stretnutie Prevencia v používaní mobilov a IKT technoloógií. Preventívne 

stretnutie ohľadom  klímy v triede bolo zrealizované pre žiakov 5. ročníka.  
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              Spolupráca so Žiackym parlamentom 

Aktívna bola aj spolupráca so Žiackym parlamentom, ktorého členovia spolupracovali napríklad pri 

projektoch Týždeň zdravej výživy, Červené stužky, Deň farebných ponožiek, Deň učiteľov, Deň detí.   
Aktivita bola značne obmedzená z dôvodu stále pretrvávajúcej mimoriadnej situácie.  

 

        Spolupráca so školskom sociálnou pracovníčkou. Aktuálne vzniknuté  negatívne prejavy žiakov 
v oblasti šikanovania a sociálno-patologických javov boli riešené v zmysle školskej Smernice o prevencii 

a riešení šikanovania žiakov  konzultáciou s koordinátorom prevencie a následne (ak nedošlo k náprave) 

formou pohovorov u sociálnej pracovníčky za účasti triednej učiteľky, školskej psychologičky, výchovného 

poradcu a zákonných zástupcov žiakov.  
           Spolupráca s vyučujúcimi. V rámci Svetového dňa AIDS sme sa tradične zapojili do 

celoslovenskej kampane Červené stužky. Z aktivít OŽaZ boli zaradené témy, ktoré formujú vzťah žiakov 

k ochrane života a zdravia Európsky týždeň športu. Počas vyučovacích hodín  ETV, OBN a MPU žiaci 
tvorili vlastné individuálne, ale aj celotriedne projekty na aktuálne témy. Pri príležitosti Dňa zdravej výživy 

bolo zrealizované tradičné podujatie Týždeň zdravej výživy – v obmedzenom režime prebehla celoškolská 

súťaž o NAJ desiatu.  Vyučujúca výtvarnej výchovy Mgr. K. Malatincová sa so žiakmi zapojila  do 
celoslovenskej súťaže Pohľadnica pre  Červené stužky. Poslali sme spolu pohľadnice troch žiakov. 

Problematike xenofóbie sa venovali vyučujúce CTD pri práci s knihou v 7.ročníku Chlapec v pásikavom 

pyžame. Knihu čítali aj počas dištančného vzdelávania. Na CTD v 8.ročníku čítali žiaci, s veľkým 

záujmom, knihu Krič potichu, braček! Téma chlapca s autizmom bola veľmi podnetná na následnú diskusiu 
a výchovu k empatii, tolerancii inakosti. Žiaci robili počas práce s knihami rôzne projekty, PL, pozreli si 

film.  

Spolupráca so Strednou zdravotníckou školou v Lučenci. Plánovaná spolupráca nebola, z dôvodu 
preventívnych opatrení COVID 19, realizovaná.  

Spolupráca s CPPPaP  - Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie v Lučenci. Spolupráca 

s pracovníkmi centra bola rovnako obmedzená z dôvodu pandémie.   

Propagácia zrealizovaných aktivít. Zrealizované aktivity boli prezentované nielen v areáli školy, ale aj 
formou fotografií a aktuálnych krátkych správ na webovej stránke školy. 

 

PREVENÍVNE  AKTIVITY na riešenie sociálno-patologických javov 

Časová 

dotácia 
40 hodín 

Charakteristika preventívnej aktivity, metódy 

a formy 

Cieľová  

skupina 

Zodpovedný/: Termín: Kontrola 

1 Oboznámenie žiakov s Vnútorným poriadkom 

školy, BOZP a Vnútorným poriadkom ŠI 

1., 2.stupeň ZŠ tr. učitelia 

a vych. 

do 5.9. splnené 

2 Tvorba Školského preventívneho programu  ZŠ,ŠKD,ŠI koordinátor do 21.9. splnené 

1 Začlenenie problematiky prevencie do plánov tried. 

hodín 

triedni učitelia triedni učitelia do 21.9. splnené 

2 Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie  
v CPPPaP  v LC 

 koordinátor sept.-okt. * 

1 Príprava programu spolupráce so Žiackym 

parlamentom 

p. Malatincová, 

p. Malatinská, 

zástupcovia 

6.- 9.ročník 

koordinátori sept.-okt. splnené 

1 Deň pozitívneho myslenia - Bodkovaný deň 1., 2. stupeň ZŠ p. Nôtová, 

p. Malatincová 

13.9. nesplnené 

 

4 

 

 

Zapojenie sa do celoslovenskej kampane Červené 

stužky-registrácia a propagácia v škole                                                    

–výtvarná súťaž, prednáška, film    

- úvaha (na SJ) žiaci 9.ročníka                                                                             

-príprava červených stužiek (žiacke hliadky)                          

2.stupeň koordinátor,  

koordinátor 

VMR 

ETV,BIO, 

VYV,SJL 

september 

–december 

splnené 

3 Európsky týždeň športu – pohyb je prevencia proti 

závislostiam 

1., 2.stupeň ZŠ mesto LC, 

vyučujúci TSV 

september *len teoret. 

časť na 

TSV 
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*Vzhľadom k mimoriadnej situácie pandémie COVID 19 neboli zrealizované všetky naplánované aktivity 
alebo boli zrealizované s istými obmedzeniami (viď v tabuľke). Tieto budú realizované aktuálne v budúcom 

šk.r oku. Monitorovanie a analýza problematiky nenávistných prejavov, šikanovania, tolerancie a 

vzájomného rešpektu v komunikácii prebehne v úvode budúceho šk. roka.  
 

Konzultačné hodiny: podľa potreby 

1 Monitorovanie prostredia, z ktorého žiaci pochádzajú  

- dokumentácia, pozorovanie 

5.ročník, noví 

žiaci 

triedni učitelia, 

vych. 

september 

priebežne 

splnené 

1 „Ako byť sám sebou“                                            

Využívanie doplnkových učebných textov 

všetci žiaci vyučuj. ETV,  

tr. učitelia 

priebežne splnené 

1 Imatrikulácia – prijatie nových žiakov ŠI p. Ševčíková október obmedzené 

 

1 

Monitorovanie soc. klímy v triede, prevencia 

šikanovania 

-príprava dotazníka , realizácia dotazníka 

5.- 9.ročník koordinátor 

tr.učitelia 

1.polrok splnené 

3 Týždeň zdravej výživy - Svetový deň zdravej výživy 

(16.10.) 
- ochutnávka  zdravých jednohubiek v triede  

- tvorba básní, nástenka 

- spolupráca so ŽP 

MŠ, ZŠ, ŠI koordinátor, 

SZŠ v Lučenci 

tr. učitelia, 

rodičia 

október splnené 

s obmedze-
niami 

 Xenofóbia a jej dôsledky 

- čítanie knihy Chlapec v pásikavom pyžame  

7. ročník Vyučujúci CTD 

p. Kortišová, 

p. Vaňová 

celý 

školský 

rok 

splnené 

1 Týždeň boja proti drogám 

-filmy, projekty 

 

 

2.stupeň ZŠ 

koordinátor, 

vyuč. ETV, 

CPPPaP 

november splnené s 

obmedzeni

ami 

 

2 

Svetový deň detí Unicef – Dohovor o právach dieťaťa 

- nástenka, PC prezentácia,  aktivity                     

1. a 2.st.ZŠ vyučujúce 

ETV, OBN 

koordinátor 

20.11. 

 

splnené 

1 Deň bezpečného internetu – kyberšikanovanie 

- triedne projekty na aktuálnu tému 

1.a 2.stupeň koordinátor 

s CPPPaP, 

vyuč.INF 

február splnené 

s obmedze-

niami 

1 Šikanovanie v škole  - beseda pre žiakov- dotazník 
,ppt. Šikanovanie 

-preventívna rovesnícka skupina 

5. ročník koordinátor 
tr. učitelia 

priebežne splnené 

 

1 

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii 

(21.3.) – prevencia šikanovania s rasovým podnetom                                       

tvorba projektu, prezentácia 

2.stupeň vyučujúci 

OBN,ETV 

marec 

 

* 

1 Deň farebných ponožiek – Svetový deň Downovho 

syndrómu – rozhovor, propagácia, nástenky, 

spolupráca so ŽP... 

MŠ, ZŠ, ŠI p.Malatincová 

triedni učitelia 

ŽP 

21.marec splnené 

 

1 

Svetový deň zdravia „V zdravom tele zdravý duch“ , 

Cvičenie v prírode /OŽaZ 

1.a 2.stupeň koordinátor, 

p. Ľupták, TSV 

7.apríl -

máj 

splnené v 

júni 

4 Deň narcisov                                                                                    

-príprava a propagácia kampane, hliadky v škole, 

rozhovor o civilizačných chorobách 

učitelia, žiaci, 

rodičia 

koordinátor 

zdrav. sestra  

vyuč. ETV, 

BIO 

apríl * 

1 20.5. Svetový deň mlieka   - mliečny deň v škole všetci vedúca ŠKJ máj splnené 

1 31.5. Svetový deň bez tabaku                                       

„Fajčenie už nie je moderné“ – na ETV                                  

8. a 9.roč. RÚVZ v LC 

vyuč. VYV, 
ETV 

máj splnené 

1 Monitorovanie a analýza problematiky (šikanovanie, 

závislosti, zdravý životný štýl, práva detí) –dotazník 

všetky ročníky triedni učitelia 

koordinátor 

máj - jún * 

 

1 

Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku Prevencie 

kriminality, drogových závislostí a sociálno-

patologických javov, 

Správa o činnosti koordinátora prevencie 

vedenie školy koordinátor jún splnené 



45 

 

10.3.2 Aktivity koordináora v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu  

 

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) - je „utváranie základných vedomostí a 

zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a 

etickými normami.“(Učebné osnovy výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 1998). Chápe sa ako 

transpredmetné vyučovanie, t.j. jednotlivé jej časti definované v osnovách sa vyučujú podľa vhodnosti 

a potreby na viacerých predmetoch. Ciele VMR sa  realizovali vo všetkých ročníkoch na 2.stupni v témach 

podľa plánu VMR, v školskej i mimoškolskej činnosti, pričom niektoré témy sa prelínali. Bolo 

v kompetencii každého/ej učiteľa/ky kedy, v akom rozsahu a ako bude realizovať jej úlohy a ciele. Pri 

aktivitách sa kládol dôraz na individualitu osobnosti žiaka, jeho vek a rodinné prostredie.  

 

Na II. stupni ZŠ sme sa zamerali na objasnenie týchto tematických celkov: 

- priateľstvo, 
- kultivované dospievanie, 

- anatómia a fyziológia rozmnožovacích úkonov, 

- zodpovedný prístup k sexualite, 

- vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie človeka, 
- zásady bezpečného sexuálneho správania, ktoré triedni učitelia zaradili do svojich plánov triednických 

hodín. 

 

Konkrétne zrealizované aktivity: 

- príprava plánu VMR 

- začlenenie VMR do tematických plánov jednotlivých predmetov a plánov práce triedneho učiteľa 
- monitorovanie prostredia, z ktorého žiaci prišli (5. ročníky) 

- kampaň „Červené stužky“ 

- „Vianočná burza“ 

- vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku Výchovy k manželstvu a rodičovstvu v podmienkach školy 

- Čas premien – beseda v 7.a 8. ročníku dievčatá. 

 

Aktivity, ktoré nebolo možné uskutočniť z dôvodu prerušeniu vyučovania: 
- „Deň narcisov“ 

- „Dievčatá sú z Venuše, chlapci z Marsu“  - 8. ročník chlapci 

- „Báť, či nebáť sa“ – 7., 8., 9. ročník dievčatá 
- „Si online“ – 4. ročník. 

 

Návrhy: 

- naďalej pokračovať v osvedčených postupoch práce, v organizovaní primeraných aktivít pre všetky 
ročníky, 

- zvýšiť úroveň používania IKT u žiakov aj pedagógov, 

- zvýšiť úroveň slovnej zásoby u všetkých žiakov tvorbou pojmového slovníka na každej vyučovacej 
hodine, 

- podporovať a rozvíjať spoluprácu medzi žiakmi navzájom a využívať pri tom prácu s PC (vzájomná 

pomoc slabšiemu spolužiakovi...), 
- aplikovať získané informácie zo sebavzdelávania (webináre...) do pedagogickej praxe, 

- priebežne aktualizovať portfólio o nové a podnetné didaktické  materiály. 

 

 

10.3.3 Aktivity koordinátora environmentálnej výchovy  

 
         V mesiaci september so žiakmi  8.  a  9.ročníkov pracovali vyučujúci na referátoch na tému „Globálne 

otepľovanie“ (16. 9. Medzinárodný deň ozónovej vrstvy) a „Nebezpečenstvo jadrovej energie“. Niektoré 
referáty boli vystavené na environmentálnej nástenke. V rámci „Svetového dňa výživy“ (16. 10.) triedni 

učitelia uskutočnili so žiakmi 5., 6., 7. ročníkov prípravu jednohubiek  z racioproduktov a ovocia, ktoré si 
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vystavili v interiéri triedy. Na triednických hodinách triedni učitelia  uskutočnili besedy na tému „Svetový 

deň výživy“, v rámci hodín ETV a BIO sa uskutočnili rozhovory a aktivity na témy racionálna strava, 

športom a pohybom proti obezite, zdravý životný štýl. 
V 5. a 7. ročníkoch sa vyučujúci na hodinách OBN a BIO hlbšie venovali zdravému životnému štýlu 

a zdravej výžive. Žiaci si vypracovali v rámci týchto hodín  referáty. 

Počas dištančného vzdelávania žiaci 5. ročníkov vypracovali referáty  na tému „Vtáky našich 

lesov“. 

V mesiaci november bola pozornosť sústredená na prevenciu drog (Európsky týždeň boja proti 

drogám). V rámci ETV bolo uskutočnené a vyhodnotené vyplňovanie  dotazníkov so žiakmi II. stupňa na 

tému „Stop drogám“. V rámci hodín ETV zorganizovali p. učiteľka Kortišová a Malatinská besedy na tému 

„Miluj život, nie drogu“. Výtvarné spracovanie témy bolo zrealizované vo forme plagátov na chodbách 

školy. 

Mesiac december bol venovaný problematike AIDS. V rámci hodín ETV vyučujúci so žiakmi 

vyšších ročníkov vypracovali a vyhodnotili dotazníky na tému „Prevencia AIDS“. Väčšiu pozornosť 

v rámci uvedenej problematiky venovali vyučujúci aj v rámci hodín OBN a BIO v téme „Civilizačné 

choroby“. V rámci hodín BIO, GEO, OBN sa vyučujúci venovali národným parkom a CHKO (nástenka, 

mapky). Realizovali p. Ľupták, p. Malatinská. Chránené a ohrozené druhy živočíchov boli priebežne 

vystavované na nástenke environmentálnej výchovy. 

V mesiaci december sa konala aj vianočná burza výrobkov z ekologicky nezávadných materiálov, 

ktoré žiaci vyrábali počas hodín techniky. Burzu pripravili p. učiteľ Debnár, p. Malatinská, p. Malatincová. 

V mesiaci marec bola pozornosť sústredená na vyzdvihnutie významu vody v našom živote.  Žiaci 

vypracovali referáty na tému ohrozovania zdrojov pitnej vody a znečisťovanie vôd (tejto problematike sa 

v dostatočnej miere venovala pozornosť aj na hodinách BIO v 8. roč. a na hodinách CHE v roč.) 

 

Konkrétne akcie, ktoré sa neuskutočnili vzhľadom na karanténne opatrenia covid-19 (prerušené 

vyučovanie): 

- apríl ( 22. 4. ) – Deň Zeme (celoškolská akcia) sa presunula a zrealizovala v mesiaci máj 

- marec (22.3) – Svetový deň vody – exkurzia s vybranými žiakmi do podniku Veolia Lučenec 

 

Počas dištančného vzdelávania sa niektoré témy environmentálnej výchovy včlenili do domácich 

úloh, ktoré sa zadávali žiakom v rámci výučby prírodovedných predmetov BIO, FYZ, GEG,TCHV. Žiaci 

počas obdobia dištančného vzdelávania vypracovávali referáty, pracovné listy, posielali fotodokumentáciu 

vlastných projektov. 

 

Návrhy na ďalší školský rok: 

- akcie, ktoré sa neuskutočnili vzhľadom na karanténne opatrenia covid-19 (prerušené vyučovanie), sa 

presúvajú do ďalšieho školského roka. 

- príprava prezentácií z absolvovaných exkurzií staršími žiakmi 

- zapájať sa do projektov zameraných na environmentálnu tematiku 

- nezrealizované praktické zhotovovanie výrobkov v rámci TCHV v drevo dielni a kovo dielni  presunúť 

do nasledujúceho šk. roka. 

 

10.3.4 Aktivity koordinátora dopravnej výchovy  

Dopravná výchova vo výchovno-vzdelávacom procese bola realizovaná 2-krát mesačne triednou 

vychovávateľkou, a to na hodine ILI, alebo vo výchovno-vzdelávacej činnosti podľa plánu dopravnej 

výchovy. V rámci dopravnej výchovy žiaci vytvárali projekty, skupinové práce, riešili problémové situácie, 

rôzne dopravné hry. Dopravnú problematiku stvárnili aj prostredníctvom rôznych výtvarných prác, ale aj 
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dramatizáciou modelových situácii a následnou výrobou dopravných značiek. Deti vyrobili  dopravné 

pexeso, značky, kreslili, modelovali dopravné prostriedky. Žiaci sa naučili základné dopravné predpisy 

prostredníctvom didaktických hier: „Na semafor, Na križovatku, Na dopravné prostriedky“. Záujem u 
žiakov vzbudili najmä hádanky a básničky. 

      Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa celoškolské akcie nerealizovali, všetko prebiehalo 

individuálne v rámci triedy. Rozvíjala sa hlavne kognitívna, afektívna a psychomotorická oblasť výchovy 

k bezpečnosti v cestnej premávke. Veku primerane boli vytvárané konkrétne situácie a žiaci sa učili ich 

zvládať. Pozornosť bola sústredná hlavne na praktické cvičenia, uplatňovanie skúseností detí a aplikáciu 

návykov bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote. 

Hlavným cieľom dopravnej výchovy bolo viesť žiakov k zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť a naučiť 

ich ako sa správať bezpečne voči sebe a ostatným, a to konkrétne: 

- oboznámiť žiakov s cestnou premávkou, 

- bezpečne zvládnuť cestu do školy, 

- vhodné správanie sa počas čakania na autobus, 

- správne sa naučiť a vystupovať z dopravného prostriedku, 

- naučiť sa vhodne správať v dopravnom prostriedku, 

- poznať základné dopravné značky, 

- získať zručnosť potrebnú na správnu orientáciu v priestore, 

- naučiť sa riešiť praktické situácie v cestnej premávke, 

- poznať dôležité telefónne čísla: 112, 155, 150 a 158. 

Realizácia vyššie uvedených aktivít prispeje k zvýšeniu bezpečnosť detí v cestnej premávke a zároveň 

podporí aj ich pocit zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. 

 

 
10.3.5 Výchova k manželstvu a rodičovstvu   
 

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) - je „utváranie základných vedomostí a 

zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a 

etickými normami.“(Učebné osnovy výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 1998). Chápe sa ako 
transpredmetné vyučovanie, t. j. jednotlivé jej časti definované v osnovách sa vyučujú podľa vhodnosti 

a potreby na viacerých predmetoch. Ciele VMR sa  realizovali vo všetkých ročníkoch na 2. stupni v témach 

podľa plánu VMR, v školskej i mimoškolskej činnosti, pričom niektoré témy sa prelínali. Bolo 
v kompetencii každého/ej učiteľa/ky kedy, v akom rozsahu a ako bude realizovať jej úlohy a ciele. Pri 

aktivitách sa kládol dôraz na individualitu osobnosti žiaka, jeho vek a rodinné prostredie.  

 

 

10.3.6 Činnosť výchovného poradcu a koordinátora pre ŠkVP 

 

A. Výchovný poradca: 

 Zabezpečenie všeobecných úloh: 

 Spolupráca s inštitúciami a ďalšími odborníkmi (CŠPP, školské psychologičky, sociálna 

pracovníčka, spolupráca s CPPaP); 

 Spolupráca s triednymi učiteľmi a s vedením školy; 

 Testovanie5: 

a. prihlasovanie žiakov a riešenie účasti žiakov  

b. práca s PC programom „Testovanie“; 

c. príprava podľa daných pokynov, školenie administrátorov, špeciálnych pedagógov 
a externého dozoru, školenie žiakov ohľadne vypĺňania odpoveďových hárkov;  

d. konzultácie s učiteľmi MAT a SJL 5-ych ročníkov vo veci prípravy žiakov na celoplošné 

testovanie; 
e. Testovanie 5 bolo kvôli pandemickej situácii zrušené MŠSR. 

 

 Testovanie9: 
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a. prihlasovanie žiakov a riešenie účasti žiakov – v spolupráci s vyučujúcimi, p. zástupkyňou 

a po dohode so zákonnými zástupcami boli riešené úľavy v T-9  

, testovanie 9 bolo zrušené podľa pokynov Ministerstva školstva 
b. práca s PC programom „Testovanie“; 

c. príprava celoplošného testovania deviatakov podľa daných pokynov, školenie 

administrátorov, špeciálnych pedagógov a externého dozoru; 
d. oboznamovanie rodičov, žiakov a učiteľov s termínom a podmienkami testovania žiakov 

e. konzultácie s učiteľmi 9-ych ročníkov vo veci prípravy žiakov na celoplošné testovanie – 

učiť žiakov zápis odpovedí a ich opravy. 

 

 Monitoring NUCEM: 

a. prihlasovanie žiakov a riešenie účasti žiakov  

b. práca s PC programom „Edupage“; 

c. príprava celoplošného Monitoringu NUCEM podľa daných pokynov, školenie 
administrátorov 

d. oboznamovanie rodičov, žiakov a učiteľov s termínom a podmienkami testovania žiakov,; 

e. konzultácie s učiteľmi 9-tych ročníkov vo veci prípravy žiakov na Monitoring NUCEM. 
 

 V rámci voľby štúdia na strednej škole: 

a. individuálne a skupinové pohovory so žiakmi s cieľom usmerňovať záujem 

o stredoškolské štúdium; 

b. individuálne pohovory so zákonnými zástupcami; 
c. práca s počítačovým programom „Proforient“  

d. účasť na rodičovských združeniach 8. a 9. ročníka za účelom profesijnej orientácie žiakov 

a poskytovania informácií rodičom; 
e. v spolupráci so školskými psychológmi pohovory s rodičmi – individuálne poradenstvo na 

základe realizovaných odborných vyšetrení; 

f. elektronická spolupráca so Školským výpočtovým strediskom v Banskej Bystrici vo veci 
rozmiestňovania žiakov na SŠ; 

g. spolupráca s triednymi učiteľmi 9. ročníka, CŠPP  – možnosti štúdia žiakov, hodnotenie 

žiakov; 

h. zisťovanie podmienok talentových skúšok a prijímacích kritérií, spolupráca s vyučujúcimi 
jednotlivých predmetov v otázkach prípravy žiakov na talentové a prijímacie skúšky; 

i. spolupráca s CŠPP na psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení žiakov 

a kompletizácii materiálov; 
j. zaslanie prihlášok na SŠ;   

k. distribúcia zápisných lístkov – rodičia si boli osobne preberať alebo lístky boli nahradené 

čestným vyhlásením o nastúpení do školy  podľa požiadaviek strednej školy; 

l. v spolupráci s CŠPP boli realizované výstupné vyšetrenia žiakov 9. ročníkov a závery 
s odporúčaniami boli odoslané spolu s prihláškami na SŠ; 

m. riešenie druhého kola prijímacích skúšok u žiaka 9. R. 

 

 Monitorovanie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov: 

 spolupráca s triednymi učiteľmi, so sociálnou pracovníčkou a školskými psychologičkami pri 

riešení aktuálnych problémov žiakov; 

 individuálne pohovory s rodičmi a zákonnými zástupcami – riešenie plnenia PŠD (možnosti 

štúdia, dokončenia ZŠ), problémy v správaní; 

 individuálne pohovory so žiakmi, u ktorých sa vyskytli nežiaduce formy správania. 

 

 Iné: 

a. Vedenie dokumentácie výchovného poradcu. 

b. Aktualizácia nástenky k voľbe povolania. 

c. Informovanie 8. ročníkov o možnostiach ďalšieho štúdia, realizácia dotazníkov v týchto 

ročníkoch k lepšiemu spoznaniu seba samého a svojich záujmov.  
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d. Seminár pre rodičov a žiakov ôsmych a deviatych ročníkov prognózy trhu práce. 

 

B. Koordinátor ŠkVP: 

 dokončenie ŠkVP pre rok 2020/2021 

a. kontrola podkladov; 

b. kompletizácia;  

 monitorovanie ŠkVP: 

a. pohovory s vyučujúcimi so zameraním na predmety v rámci ŠkVP; 

 Príprava šk. roku 2021/2022: 

a. príprava ŠkVP a iŠkVP pre ďalší školský rok  

b. monitorovanie zmien v štátnom ŠVP – zvýšenie hodinovej dotácie v predmete dejepis 

v deviatom ročníku; 

c. príprava iŠkVP v spolupráci s vedením školy a pedagógmi – zmena rámcových učebných 
osnov, voliteľných predmetov a časovej dotácie. 

 

C. Pôsobenie výchovného poradcu počas home office: 
 

Silné stránky Slabé stránky 

Dostatočné technické zručnosti  

Dostatočné technické vybavenie počas obdobia 
home Office 

Výborná komunikácia s triednou učiteľkou 

žiakov deviatych ročníkov 
Výborná komunikácia s vedením školy 

Výborná komunikácia s centrom pedagogicko 

psychologického poradenstva. 

Komunikácia na dobrej úrovni so žiakmi 
deviateho ročníka. 

Slabé technické vybavenie žiakov deviateho 

ročníka. 
 

 

  

Návrhy vyplývajúce z obdobia home Office: 
- pravidelná záloha programu Proforient  na externý hardisk pre potreby okamžitej možnosti zmeny 

pracoviska, 

- pravidelná záloha programu Testovanie na externý hardisk pre potreby okamžitej možnosti zmeny 

pracoviska, 
- príprava podkladov pre prihlášky na strednú školu s predstihom, 

- kontrola podkladov na prihlášky na strednú školu ďalším pedagogickým zamestnancom , napríklad 

triednymi učiteľkami, 
- zber aktualizovaných telefonických kontaktov rodičov žiakov piateho a deviateho ročníka,  

- zber aktualizovaných mailových kontaktov rodičov žiakov piateho a deviateho ročníka, 

- vypracovať manuál postupu „Ako na strednú školu!“ a distribuovať k rodičom a zverejniť na 
webovej stránke školy v sekcii výchovné poradenstvo- manuál by mal obsahovať termíny , vzor 

zápisných lístkov, vzor prihlášky vzor odvolania a ostatné informácie týkajúce sa prijímacieho 

konania na strednú školu.     

 

D. Návrhy pre ďalší školský rok: 

 v septembri prihlásiť žiakov 5. ročníka na T5 – konzultovať s vyučujúcimi a podľa potreby so 

zákonnými zástupcami; 

 podľa potreby zvolávať Komisiu výchovného poradcu (spolupráca s psychologičkami, CŠPP, 

sociálnou pracovníčkou); 

 sústrediť sa na 8. a 9. ročníky, aktuálne informovať najmä o možnostiach voľby SŠ a usilovať sa 

o reálnosť predstáv a očakávaní žiakov;  

 v septembri alebo októbri riešiť organizačné záležitosti v súvislosti s T9 (zaradenie do skupín 

obmedzenia žiakov so ZZ), nadväzne v spolupráci s C ŠPP riešiť podľa potreby prijímacie skúšky 

na SŠ; 
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 v septembri sa zúčastniť ZRŠ 9. ročníkov so zámerom: zodpovedná príprava žiakov na T9, reálna 

voľba SŠ a priebeh prijímacieho konania; 

 v novembri prihlásiť žiakov 9. ročníkov na T9; 

 zabezpečiť kontrolné vyšetrenie žiakov v CŠPP tak, aby závery a odporúčania boli súčasťou 

prihlášky na SŠ; 

 zabezpečiť pedagogické hodnotenie žiakov deviatych ročníkov (triedni učitelia), 

 konzultácie s rodičmi ohľadom voľby SŠ realizovať tak, aby pohovory prebiehali v prítomnosti 

školskej psychologičky – nie oddelene (organizovať ich teda osobitne pre skupiny žiakov podľa 
toho, u ktorej psychologičky sú v starostlivosti); 

 v spolupráci s triednymi učiteľmi, s vyučujúcim informatiky (využiť testy záujmov a schopností na 

webe) a etickej výchovy sa usilovať zvýšiť sebapoznanie žiakov (poznať svoje záujmy, schopnosti 

a predpoklady, svoje silné slabé stránky); 

 v dostatočnom časovom predstihu riešiť žiakov, u ktorých predpokladáme problémy 

s umiestnením (najmä vzhľadom k diagnóze); 

 zodpovedne a kriticky pristupovať k príprave T5 a T9;  

 monitorovať zmeny v súvislosti so zavádzaním nového iŠkVP. 
 

 

 

11 Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 1, písm. g) 

Súťaže a predmetové olympiády 

 

Názov a zámer akcie: 

Dosiahnuté umiestnenie: 

 

Zodpovedný: 

Internetová súťaž iBobor.sk -  od 10. - 16. 11. 2020.  

V kategórii ml. žiaci boli úspešní žiaci tretieho ročníka, v kategórii st. žiaci 

boli úspešní žiaci 9. AS triedy 

Ing. J. Debnár 

Celoslovenská súťaž TASR „Nebuď otrok drog“ PaedDr. M. Kortišová 

Štúrovček – 3. miesto v okresnom kole, žiak 4. ročníka Mgr. Klejová 

V školskom roku 2020/2021 sa z dôvodu prerušenia vyučovania a realizácie hygienicko-

epidemiologických opatrení ako prevencia ochorenia COVID-19 neuskutočnili viaceré súťaže, v ktorých 
naši žiaci už tradične dosahujú výborné umiestnenia (napr. festival ZUČ – súťaže v pantomíme, výtvarné 

súťaže,  Celoslovenská a medzinárodná súťaž sluchovo postihnutých žiakov v matematike a v biológii v 

Bratislave, recitačná súťaž Štúrovček, Celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov a žiakov s 
NKS). Aktivity školy smerom k verejnosti boli obmedzené z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie. 

 

12 Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 1, písm. h) 

Projekty, do ktorých je škola dlhodobo zapojená, a projekty, ktoré boli podporené a realizované v šk. roku 

2020/2021: 

Názov projektu Zadávateľ 

Cieľ projektu/ prínos 

pre školu 

 a ŠZ 

Celková 

projektovaná 

suma 

Termín 

schválenia/ 

realizácie 

Kontaktná 

osoba  

pre projekt 

„Elektronizácia 

vzdelávacieho 

systému 

MŠVVaŠ 

SR 

Bratislava 

Výpožička IKT techniky 2.916,- € 

05.05.2014 –  

na dobu 

neurčitú 

ŠMŠ pri ZŠ pre 

SP 

Mgr. Cirjaková,  



51 

 

regionálneho 

školstva" 

 

zástupkyňa 

riaditeľky 

„Elektronizácia 

vzdelávacieho 

systému 

regionálneho 
školstva" 

 

MŠVVaŠ 

SR 

Bratislava 

Výpožička IKT techniky 2.496,- € 

05.05.2014 –  

na dobu 

neurčitú 

ZŠ s NKS pri 

ZŠI  

pre SP 

Mgr. Tóthová,  
zástupkyňa 

riaditeľky 

„Elektronizácia 
vzdelávacieho 

systému 

regionálneho 

školstva" 
 

MŠVVaŠ 
SR 

Bratislava 

Výpožička IKT techniky 11.736,- € 
05.05.2014 - na 

dobu neurčitú 

ZŠ pre SPI 

Mgr. Poltárska,  

zástupkyňa 

riaditeľky 

„Zvyšovanie 

kvality 
vzdelávania na 

základných a 

stredných školách 

s využitím 
elektronického 

testovania" 

 

NÚCEM 

Bratislava 
Licencia Škola,                      

Licencia Žiak 
2.921,- € 

12.06.2014 - na 

dobu neurčitú 

ZŠI pre SP 

Ing. Debnár,  

Mgr. Poltárska, 

zástupkyňa 

riaditeľky 

„Aktivizujúce 

metódy vo 

výchove“ 

Metodicko

-

pedagogic

ké 
centrum, 

B. Bystrica 

Dodávka hnuteľného 

majetku:  
1.381,29 € 

22.9.2014 – 

na dobu 

neurčitú 

Mgr. Poltárska,  

zást. riaditeľky  

Operačný 
program ľudské 

zdroje – podpora 

zamestnanosti 

UoZ 

ÚPSVaR 
dobrovoľník v ŠMŠI a 

ZŠ 
 

od septembra 

2019 do júna 

2020 

Mgr. Zdenka 

Cirjaková 

„Čítame radi“ 

(rozvojový 

projekt) 

MŠ SR 
Nákup kníh do školskej 

čitárne 
800,-€ 

november – 
december 2020 

PaedDr. 
Kortišová,  

Mgr. Vaňová 

„Múdre hranie“ 
(rozvojový 

projekt) 

MŠ SR 
Nákup pomôcok pre 

ŠMŠI 
500,-€ 

marec – máj 

2021 
Mgr. Cirjaková 

Podali sme aj ďalšie projekty a reagovali sme na ďalšie výzvy, v ktorých sme neboli úspešní: 

– projekt zameraný na vybavenie detského ihriska na ulici Dr. Herza (COOP Jednota – Program podpory 

lokálnych komunít),  

– výzva MŠ SR „Modernejšia škola“, 
– výzva MŠ SR na zlepšenie vybavenia školských jedální. 

 

13 Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti  

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 1, písm. i) 
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V školskom roku 2020/2021 nebola v Spojenej škole internátnej (ani v súčasti CŠPP) vykonaná 

inšpekcia. 

 

14 Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 1, písm. j) 

Škola má k dispozícii dve budovy v majetku štátu: budovu na ulici Karola Supa (účelová, 

vyhovujúca) a budovu na ulici Dr. Herza (zrekonštruovaná, vyhovujúca). 

V budove na ulici Karola Supa je umiestnená Špeciálna materská škola internátna, niektoré triedy I. 

stupňa a triedy II. stupňa. Nachádzajú sa tu aj priestory školského internátu a Centra špeciálno-

pedagogického poradenstva. V internáte sa nachádza 12 spální. V budove sa nachádza 8  logopedických 

učební, 1 chemické a fyzikálne laboratórium, 2 dielne (kovo a drevo dielňa), 2 počítačové učebne, 1 učebňa 

zemepisu, 1 učebňa s interaktívnou tabuľou,  kuchynka – učebňa výtvarnej výchovy, učebňa etickej 

výchovy s interaktívnou tabuľou, učebňa slovenského jazyka s veľkoplošnou obrazovkou, učebňa 

rytmicko-pohybovej výchovy. Prostredie tried je hygienicky vyhovujúce. Podlahy boli postupne vo 

všetkých triedach vymenené (PVC alebo celoplošné koberce). Tabule sú prevažne kriedové. Okná 

v triedach sú plastové, v izbách školského internátu drevené.  V nasledujúcom období bude potrebná 

rekonštrukcia podlahy chemicko-fyzikálneho laboratória.  

Súčasťou tejto budovy je telocvičňa, bazén (t. č. nefunkčný), spoločenská miestnosť a 2 herne pre 

mimoškolskú výchovu. Areál školy tvorí priestranný školský dvor a školské ihriská (detské, na loptové hry 
a atletiku). 

V budove školy sa nachádza aj zdravotné stredisko, ktoré pozostáva z 1 miestnosti pre zdravotnú 

sestru a 2 izieb pohotovostnej/izolačnej lôžkovej časti. 
Pitný a stravovací režim žiakov a zamestnancov školy je zabezpečený v školskej jedálni s vlastnou 

kuchyňou. Zariadenie školského stravovania zároveň slúži ako výdajná jedáleň pre špeciálnu základnú 

školu. Cez letné prázdniny sa nám podarilo vymeniť v jedálni podlahu, jedáleň a drevené obklady 
vymaľovať, resp. natrieť. Tiež sa nám ešte na konci roka 2020 podarilo vymeniť cca 80%  jedálenských 

stoličiek. 

Budova má zrekonštruovanú strechu a bezbariérovo upravený hlavný vstup, vrátane hygienického 

zariadenia na prízemí. V triedach a v niektorých kanceláriách sú vymenené podlahové krytiny a okná. 
Sociálne zariadenia pre internát a školu sú zrekonštruované. Inštalované sú nové vchodové dvere. Podľa 

finančných možností školy postupne obnovujeme IKT. V priebehu školského roka 2020/21 sme 

z finančných prostriedkov, ktoré poskytlo ministerstvo školstva SR, zakúpili ďalšie notebooky a webové 
kamery s mikrofónom pre podporu dištančnej výučby. Vo vyučovacom procese používame audiovizuálnu 

techniku a výučbové počítačové programy.  

V tejto budove sa nachádza Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (zahŕňa celkom 5 

miestností), ktoré poskytuje starostlivosť sluchovo postihnutým klientom a klientom s NKS vrátane 
klientov s poruchami učenia.  V CŠPP pracuje 6 zamestnancov (1 špeciálny pedagóg, 2 školskí logopédi, 

1 sociálna pracovníčka, 2 psychologičky). 
 

Druhou budovou školy je budova na Ul. Dr. Herza 6. V budove sa nachádza spravidla 8 – 9 tried I. 

stupňa.  Budova a jej strecha bola zrekonštruovaná. Vymenené boli aj okná vo väčšine tried. Triedy v tejto 
budove vytvárajú atmosféru rodinného typu, avšak vyhovujú nižšiemu počtu žiakov. Z uvedeného dôvodu 

sa niektoré triedy s vyšším počtom žiakov na začiatku školského roka presunuli do budovy na ulici K. Supa. 

V priebehu školského roka sme vybúraním deliacej priečky medzi dvomi triedami vytvorili ďalšiu triedu, 
ktorá vyhovuje vyššiemu počtu žiakov. V ďalšej triede bola vymenená podlahová krytina. Žiaci v tejto 

budove majú k dispozícii psychomotorickú učebňu, učebňu na muzikoterapiu, telocvičňu, učebňu 

INFOVEK, učebňu LEGO DACTA, logopedickú učebňu a učebňu anglického jazyka. Logopedická učebňa 

sa využíva v rámci CŠPP ako logopedická poradňa pre deti z mesta Lučenec i jeho okolia. Je vybavená 
množstvom pomôcok, vrátane IKT a interaktívnej tabule.  
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V školskom roku 2020/2021 prebehla v budove výmena plynového kotla a boli vymenené všetky 

ventily ústredného kúrenia. Tiež sme dokončili výmenu veľkých okien na chodbách.  

Problémom tejto budovy je vlhnutie suterénnych priestorov, ktoré zhoršuje využívanie tam 
umiestnenej triedy.          

V budove na Herzovej ulici je kompletne vybavená kuchyňa a školská jedáleň.  Súčasťou areálu školy 

je aj školský dvor so spevnenou vydláždenou časťou a s detskými preliezkami. Nespevnená časť školského 
dvora si dlhodobo vyžaduje finančne náročnú komplexnú rekonštrukciu, ktorá by sa mala uskutočniť na 

jeseň 2021.  

 

Odborné učebne 

Budova na ulici Dr. Herza Budova na ulici Karola Supa 

Učebňa anglického jazyka Geografická učebňa 

Počítačová učebňa Chemicko-fyzikálna učebňa 

Lego učebňa Počítačová učebňa – 2  

Muzikoterapia Učebňa na technické práce – 2  

Telocvičňa  Psychomotorická herňa 

Logopedické učebne Telocvičňa 

 Posilňovňa 

 Žiacka kuchynka 

 Logopedické učebne 

 Učebňa s interaktívnou tabuľou 

 Učebňa slovenského jazyka 

 Čitáreň 

 

 

15 Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 

a o oblastiach, v ktorých má nedostatky 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 1, písm. k) 

 

SWOT analýza školy 

Vedenie školy na základe rozboru výsledkov činnosti žiakov, správ vedúcich metodických útvarov 

a vedúcich zamestnancov jednotlivých úsekov, výsledkov ankety, ako aj rozborov záverov z kontrolnej a 

hospitačnej činnosti, spracovalo analýzu výsledkov práce školy v uplynulom školskom roku.  

Analýzou vonkajšieho prostredia školy sme dospeli k týmto celospoločenským a miestnym trendom: 

 Zvyšujúca sa požiadavka na integráciu žiakov so ŠVVP do škôl bežného typu, resp. inkluzívne 

vzdelávanie, integrácia. 

 Dôraz na rozvoj schopnosti získavať a spracovávať informácie, na schopnosť celoživotného 

vzdelávania – rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov (čitateľská, matematická, finančná). 

 Rastúca požiadavka na profesionalizáciu pedagogických a odborných zamestnancov, na používanie 

moderných metód vo vyučovaní (inovatívne prístupy, aktivizujúce metódy, kooperatívne učenie). 

 Zvyšujúci sa výskyt problémov vo výchovnej oblasti, nutnosť posilniť formatívny charakter 

vzdelávania. 

 Regionálny trend rastúcej požiadavky na vzdelávanie žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi 

vývinovými poruchami. 
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Silné stránky školy: 

 prispôsobenie sa potrebám žiakov so ŠVVP v ŠkVP (oblasť špeciálno-pedagogická podpora, vlastné 

vytvorené predmety zamerané na rozvoj jazykových schopností) 

 odborne pripravení vyučujúci, vysoká miera kvalifikovanosti v oblasti špeciálnej pedagogiky, vysoká 

odbornosť niektorých PZ a OZ a ich skúsenosti s inováciami 

 inovatívne prvky vo výchovno-vzdelávacom procese – najmä prípravný a prvý ročník 

 IVVP pre žiakov s viacnásobným postihnutím alebo ťažkým stupňom zdravotného znevýhodnenia 

 príprava na vyučovanie pod vedením kvalifikovaných vychovávateľov v rámci ŠKD až po 5. ročník 

 veľmi dobré výsledky žiakov v súťažiach pre žiakov s NKS a SP na celoštátnej úrovni (žiaci často 

obsadzujú prvé tri miesta) 

 ochota väčšiny PZ a OZ učiť sa – prehlbovať a aktualizovať si odborné vedomostí a profesijné 

kompetencie, osvojovať si nové metódy a formy práce 

 školský psychológ – operatívna spolupráca pedagógov s psychológom pri výchovných problémoch, 

podpora pri diagnostických otázkach, poskytovanie poradenstva pedagógom aj rodičom 

 PZ a OZ, ktorí dokážu realizovať kvalitné vzdelávanie pre svojich kolegov v oblasti efektívnej 

komunikácie, práce so žiakmi so SP a NKS 

 dobré hodnotenie CŠPP a školy okolím (najmä prípravné a prvé ročníky) 

 CŠPP priamo v priestoroch školy 

 škola „rodinného“ typu – nízky počet žiakov v triedach (I. stupeň do 10, II. stupeň do 12), užší kontakt 

s rodičmi najmä od prípravného po piaty ročník, v jednotlivých budovách zamestnanci poznajú dobre 

v podstate všetkých žiakov často aj s ich rodinami, často k nám chodia deti bývalých žiakov; s tým 
súvisí prístup a ústretovosť PZ a OZ k deťom, žiakom, rodičom a klientom 

 dobrá dopravná dostupnosť školy 

 veľký a pekný školský pozemok pri jednej z budov školy 

 možnosť poskytovania celodennej starostlivosti aj žiakom z blízkeho okolia  

 dobrá ponuka záujmových krúžkov v školskom internáte 

 

Slabé stránky školy: 

 slabšia podpora výchovno-vzdelávacích a voľnočasových potrieb (neinternátne deti) žiakov 

v mimovyučovacom čase 

 prevaha klasického spôsobu vyučovania u niektorých PZ – nižšia miera využívania aktivizujúcich 

a netradičných metód vo vyučovaní, čo v dôsledku znamená prevahu tradičných foriem práce 

(frontálne vyučovanie, ktoré málo podporuje aktivitu žiakov) 

 pretrvávajúce slabšie výsledky časti žiakov v rozvoji kľúčových kompetencií – najmä v oblasti 

čitateľskej gramotnosti (čítanie s porozumením, práca s textom), ktoré sú primárne dôsledkom ich 
zdravotného znevýhodnenia 

 nižšie IKT zručnosti časti žiakov aj pedagogických zamestnancov 

 nižšia motivácia časti žiakov k učeniu a stúpajúci trend problémov v správaní 

 chýbajúce znalosti zo špeciálnej pedagogiky u zamestnancov, ktorí sú iba na zástup 

 nízky počet pedagogických asistentov 

 nižšie kompetencie niektorých zamestnancov v oblasti efektívnej komunikácie s rodičmi a so žiakmi 

 problémy vznikajúce v dôsledku dvoch od seba vzdialených budov školy – spolupráca a komunikácia  

 aktuálne problémy súvisiace s pandémiou ochorenia covid-19, ktoré negatívne ovplyvňujú chod školy 

 slabšie vybavenie školského dvora – priestory na sedenie, na využívanie pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť a technický stav školského dvora pri druhej budove 

 slabšia obnova vybavenia  a fondu pomôcok z dôvodu nedostatku FP 

 nižšie využívanie možností IKT vo výchovno-vzdelávacom procese – aj z dôvodu chýbajúceho IKT 

vybavenia v jednotlivých triedach – dataprojektory v kmeňových triedach, notebooky pre všetkých 
vyučujúcich, zastaralé PC učebne 

 nedostatočné FP na vzdelávanie zamestnancov, rezervy v edukácii zákonných zástupcov 

 nižší záujem o zapojenie rodičov do diania v škole – najmä na II. stupni 

 slabšie povedomie verejnosti o charaktere školy, jej poslaní a jej úspechoch 

 zapojenie školy do komunity – spolupráca s mestom, miestnymi inštitúciami, absolventmi 
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 menej možností na poskytovanie ranej starostlivosti a terénnu prácu v C ŠPP 

Negatíva, ktoré môžu školu ovplyvniť: 

 silnejúci tlak na integráciu a inklúziu zo strany štátu 

 odlúčenie C ŠPP od školy 

 financovanie školy a jej organizačných súčastí 

 nižšia úroveň mimorozpočtových zdrojov 

 materiálne vybavenie a technický stav v škole a v budovách (najmä internát, ihriská, školské dvory 

a areál) 

 potreba obmeny technicko-materiálneho vybavenia (triedy, internát) 

 pretrvávanie trendu poklesu záujmu žiakov so sluchovým postihnutím o vzdelávanie sa v našom type 

školy (celoštátny trend) 

 zhoršujúca sa sociálno-ekonomická situácia rodičov žiakov školy a klientov C ŠPP 

 vyšší výskyt sociálno-patologických javov 

 nedostatočné vedomosti časti rodičov a verejnosti o problematike ŠVVP – narušená komunikačná 

schopnosť, sluchové postihnutie, autizmus (prejavy, prognóza, integrácia vs.  segregácia apod.) 

 zvyšujúca sa nespokojnosť zamestnancov vyplývajúca z nedostatočného finančného a morálneho 

ohodnotenia, nepriaznivá klíma v spoločnosti voči pedagógom 

 

Na základe analýz sme získali námety pre oblasti života školy, pre tvorbu strategických zámerov, 
ktoré sú príležitosťou pre rozvoj školy: 

1. Podporovať zavádzanie nových trendov vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov – meniť tradičné formy 
a metódy práce na moderné, využívať aktivizujúce metódy a formy výučby (vrátane vyššej miery 

využívania informačno-komunikačných technológií). 

2. Rozvíjať u detí a žiakov schopnosti, ktoré sú dôležité pre celoživotné vzdelávanie – kritické myslenie, 

stratégie učenia, predčitateľská a čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť. Zvážiť možnosti 
dištančnej podpory žiakov a ich rodičov. 

3. Zapájať rodičov do aktivít organizovaných školou – cielene vytvárať priestor pre komunikáciu 

a ponúkať možnosti zapojiť sa. 
4. Sprostredkovávať rodičom poznatky o zdravotnom znevýhodnení ich detí a námety, ako ich môžu 

podporovať a rozvíjať. 

5. Z projektov získavať prostriedky na lepšie materiálne a technické vybavenie školy. 
6. Zlepšiť a zvýšiť informovanosť verejnosti o činnosti, fungovaní a špecifikách školy pre žiakov 

s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre žiakov so sluchovým postihnutím  v regióne. 

Silné stránky školy ukazujú, na čom môžeme stavať a čo je dobré ďalej posilňovať. Sú to oblasti, kde 

dosahujeme dobré výsledky. 

 Vytvorili sme vlastné predmety, ktoré úspešne vyučujeme už niekoľko rokov. Tieto predmety 

podporujú rozvoj jazykových schopností, rozvíjajú schopnosť práce s textom, podporujú rozvoj 

kritického myslenia žiakov. V tomto trende chceme pokračovať. 

 Máme ambície v rámci aktualizačného vzdelávania využívať skúsenosti našich pedagógov, ktorí sú vo 

svojom odbore vysoko kvalifikovaní a odovzdávať si skúsenosti z práce so zdravotne znevýhodnenými 

deťmi a žiakmi aj z iných oblastí (napr. práca s IKT, využívanie sociálnych sietí k aktívnej a rýchlej 
komunikácii s rodičmi a k zdieľaniu života v triede apod.). 

 Aj naďalej chceme v prípravnom a v prvom ročníku využívať inovatívne prístupy vo vyššej miere – 

metodika Hejného matematiky, rozvoj fonematického uvedomovania, škola pozornosti.... 

 Kvalitným spracovaním IVVP pre žiaka a najmä jeho napĺňaním a individuálnym prístupom chceme 

podporiť maximálny možný rozvoj detí a žiakov s viacnásobným alebo ťažkým zdravotným 
znevýhodnením.  

 Aj v budúcnosti chceme zachovať dobrú a úzku spoluprácu s CŠPP ako podporu pre našich žiakov, 

rodičov aj pedagógov. 

 V spolupráci so školským psychológom vieme pružne riešiť problémové situácie, ponúknuť zákonným 

zástupcom podporu a pomoc. 
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 Účasť na súťažiach, kde sú deti s rovnakým zdravotným znevýhodnením, podporuje sebavedomie detí, 

dáva im možnosť zažiť často veľký úspech a pocit výnimočnosti. Naši zamestnanci sú v tejto oblasti 

tvoriví a dokážu nájsť a rozvíjať u detí schopnosti, ktoré im pomôžu vyniknúť. Naši žiaci už dlhé roky 

dosahujú významné ocenenia v pantomíme na festivale ZUČ sluchovo postihnutých žiakov. Úspešní 
sú aj v športových a výtvarných súťažiach. V posledných rokoch niektorí žiaci úspešne reprezentovali 

školu aj v recitačnej súťaži spolu s intaktnými žiakmi a dosiahli pekné umiestnenia. 

Zároveň považujeme za dôležité pôsobiť aj na slabé stránky školy a pokúsiť sa znížiť ich dopad. 
Posilňovanie aktívneho podielu detí a žiakov na výchovno-vzdelávacej činnosti by mohlo pozitívne 

ovplyvniť nielen klímu v triede, ale aj dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky a motiváciu žiakov 

k učeniu. V dnešnej dobe považujeme za veľmi dôležité pôsobiť na rozvoj IKT zručností žiakov, 

zamestnancov, ale aj napríklad rodičov. Radi by sme podporili rodičov v rozvíjaní zručností pracovať so 
stránkou Edupage, ktorá sa v poslednej dobe stáva dôležitým komunikačným kanálom medzi školou 

a zákonnými zástupcami. Za posledné tri roky sme výrazným spôsobom zlepšili prácu s webovou stránkou 

školy, najmä vďaka pozícii technika IKT. Dôležité je zabezpečiť pružnosť fungovania tejto stránky 
a aktuálnosť informácií, na čom chceme ešte popracovať.  

 

16 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 5, písm. d)  
 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami prebiehalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2020. 

Schválený rozpočet  a jeho čerpanie bol nasledovné: 

Položka Schválený rozpočet Čerpanie % 

610 – Mzdy                          1.348.566,- 1.348.566,- 100,00 

620 – Odvody do poisť. 440.791,- 440.790,- 100,00 

630 – Tovary a služby 156.325,- 156.315,- 99,99 

640 - Transfery 16.879,- 16.878,- 99,99 

700 – Kap. výdavky 34.990,- 34.99,-0 100,00 

Celkom 1.997.551,- 1.997.539,- 100,00 

Finančné prostriedky boli vyčerpané takmer v plnej výške. Na položke tovary a služby sa nevyčerpali fin. 

prostriedky vo výške 10,12 € a na bežných transferoch sa nevyčerpali vo výške 0,58 €. 

Bežné výdavky: 

Položka Čerpanie 

631 – Cestovné náhrady 87,- 

632 -  Energie 69.218,- 

633 – Materiál 31.486,- 

634 - Dopravné 739,- 

635 - Údržba 17.515,- 

636 - Nájomné 1.421,- 

637 - Služby 35.849,- 

Spolu 156.315,- 

 
Uvedené finančné prostriedky boli použité na nasledovné výdavky: 

- cestovné výdavky,  

- elektrická energia, voda, plyn, poštovné, telefón, 
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- čistiace prostriedky, potreby na upratovanie, hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky, kancelárske 

potreby, učebné pomôcky, príslušenstvo k PC, predĺženie licencie ASC agendy a programu na mzdy, 

materiálno spotrebné normy a receptúry pre ZŠS, vybavenie ZŠS, materiál na údržbu a opravu, 
stavebný materiál, vodoinštalačný materiál, pracovné oblečenie, obuv, tonery, tlačivá, odborné 

publikácie, lieky do lekárničky, náradie na údržbu, benzín do kosačky, náhradné diely do výpočtovej 

techniky, notebook, PC 

- PHM do služobného motorového vozidla, poistenie SMV, diaľničná známka, parkovacia karta,   

- oprava, údržba výpočtovej techniky, kuchynských zariadení, rozmnožovacích strojov, oprava HP, 

elektroinštalačné práce, telocvičňa v budove Dr. Herza, Lučenec, pílenie stromu na dvore ZŠ Dr. Herza, 

- prenájom VO kontajnera, signalizačného zariadenia, 

- prednášky, školenia, semináre, virtuálna knižnica, stravovanie, tvorba SF, vývoz komunálneho odpadu, 

poistenie PC učební a majetku školy, dohody, revízia bleskozvodov, revízia HP, revízia elektrických 

spotrebičov, revízia plynových zariadení, revízia komínov, dezinsekčné a deratizačné služby, poistenie 

majetku, služby technickej (vzdialenej) podpory, elektronické prístupové práva, tlač poštových 
poukazov, čistenie kanalizácie, elektroinštalačné práce. 

 

 V priebehu roka bol navýšený rozpočet na základe plnenia rozpočtu príjmov od žiakov, rodičov 
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť vo výške 9. 580,- €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Finančné prostriedky sa vyčerpali na nákup učebných pomôcok pre MŠ, INT a na energie.  

Rekreácie. Na rekreácie bola vyplatená zamestnancom v roku 2020 čiastka vo výške: 2.938,- €. 

Darovací účet. Finančné prostriedky na  darovacom účte sa navýšili v roku 2020 o 300,- € od Ernstprofilu 

Lučenec. Tieto  prostriedky boli darované MŠ a zatiaľ neboli použité. Na účte je čiastka  5.041,-€ . 

Nenormatívne finančné prostriedky: 
Asistent učiteľa. Na asistentov učiteľa so zdravotným znevýhodnením boli pridelené finančné prostriedky 

vo výške 48.768,-  €, z toho na mzdy 36.138,-  € a odvody 12.630,-  €. Finančné prostriedky boli vyčerpané 

v plnej výške. 

Vzdelávacie poukazy. V roku 2020 boli poskytnuté fin. prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške  

2.099,-  €. Nakoľko krúžky kvôli pandémii nepracovali, na mzdy boli použité fin. prostriedky vo výške 

212,-  €  a na odvody 75,-  € (vyplatili sa mzdy len za prvé tri mesiace pre zamestnancov, ktorí pracujú 
v krúžkoch). Ostatné fin. prostriedky  vo výške 1.812,- € boli použité na tovary a služby, a to na zakúpenie 

dezinfekčných prostriedkov. 

Príspevok na VaV pre deti MŠ. Na tento účel boli pridelené fin. prostriedky vo výške 5.333,- € a to na 

tovary a služby. Fin. prostriedky boli použité na určený účel, t. j. na učebné pomôcky. 

Príspevok na dopravné žiakov. V roku 2020 boli pridelené fin. prostriedky na dopravné pre žiakov vo 
výške  

8.596,- €. V mesiaci február boli rodičom žiakov vyplatené fin. prostriedky vo výške 1.680,70 €, v mesiaci 

marec vo výške 833,08 € , v mesiaci apríl vo výške 553,60 € ,  v mesiaci júl 287,08 € , v mesiaci november 
vo výške 2. 826,80 € a v mesiaci december  vo výške 2.414,74 €. Nevyčerpali sa finančné prostriedky vo 

výške 0,10 €. 

Príspevok na pohybové aktivity. V roku 2020  boli pridelené fin. prostriedky na školu v prírode vo výške 

3.000 €, ktoré neboli použité z dôvodu pandemickej situácie a boli tak vrátené späť do rozpočtu.  

Príspevok na učebnice. Príspevok na učebnice bol poskytnutý vo výške 5.588,- €. Finančné prostriedky 

sa použili na určený účel, a to na nákup učebníc pre žiakov I. a II. stupňa . Nevyčerpali sa finančné 

prostriedky vo výške 677,- €.   

Odchodné. V roku 2020 bolo vyplatené odchodné pre zamestnancov vo výške 4.189,- € a to: 1 asistentka 

učiteľa  – vo výške 2.079,- € a 1 hospodárka - vo výške 2.110,- €. 
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Rozvojové projekty. Škola sa zapojila do projektu „Čítame radi“, v rámci ktorého bola úspešná. Boli nám 

pridelené fin prostriedky vo výške 800,- €. Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie kníh do detskej 

čitárne a vyučovanie špeciálneho predmetu. 

 Tento rok sa niesol aj v duchu pandémie Covid 19, a tak pre zvýšenú bezpečnosť žiakov, učiteľov 

a zamestnancov školy bolo nutné pristúpiť k určitým opatreniam na zabezpečenie dezinfekcie školy a jej 
priestorov. Na dezinfekciu boli vyčerpané fin. prostriedky vo výške viac ako  3.000,- €. Z dôvodu pandémie 

Sociálna poisťovňa vrátila odvody za mesiac apríl v čiastke 27.971,- €, ktoré boli preúčtované na 

prevádzku. Boli použité na vykrytie nevyhnutných nákladov na prevádzku školy.  

Dištančné vzdelávanie. Na dištančné vzdelávanie boli pridelené fin prostriedky vo výške 2.000,-  €. Boli 

využité na zakúpenie notebookov a webkamery.  

Havarijné situácie. V roku 2020 boli pridelené fin prostriedky na havarijné situácie, a to je výmena okien 

na budove Dr. Herza vo výške 6.106,- € a oprava regulačnej skrine vo výške 3.600,- €.  

Kapitálové výdavky. Boli poskytnuté fin prostriedky na zakúpenie nového služobného motorového 

vozidla vo výške 15.000,- €,  nakoľko staré už bolo nepoužívateľné a hrozilo nebezpečenstvo havárie 

a poškodenia zdravia. Zakúpené bolo vozidlo SMV Citroen model Berlingo vo výške 14.990,-  € . Ďalej 
boli poskytnuté na havárie fin prostriedky na výmenu plynového kotla v  budove ZŠ na ulici Dr. Herza vo 

výške 20.000,-  €, kde starý kotol bol už nefunkčný a dochádzalo k výpadkom.  

Erasmus. V roku 2019 nám bol poskytnutý grant v rámci programu  ERASMUS +  od Národnej agentúry 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu vo výške 6 430 Eur, z čoho bolo vyčerpaných  5.144,- Eur v roku 2019 

a v roku 2020 boli dočerpané fin prostriedky vo výške 1.286,- € a to 905,- € sa použilo na vyplatenie 

odmeny pre účastníkov projektu, 295,- € na odvody a 86,- € na tovary a služby. Za tieto prostriedky boli 
zakúpené kancelárske potreby.  Projekt sa ukončil 31. 05. 2020 a všetky prostriedky boli vyčerpané. 

 

17 Ďalšie informácie 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 5, písm. d)  

17.1 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole  

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z., § 2, ods. 2, písm. a) 

Vyučovanie v pondelok až piatok začína o 8.00 hod. Prestávky sú 10-minútové. Veľké prestávky 
sú 15-minútové. Cez jednu veľkú prestávku je desiata a cez ďalšiu prestávku je relax. Prípravný ročník sa 

súvisle učí 4 vyučovacie hodiny. I. stupeň má súvisle 5 vyučovacích hodín a II. stupeň má súvisle 6 

vyučovacích hodín. Po obedňajšej prestávke, ktorá trvá 30 minút, je v niektorých triedach II. stupňa 
v utorok popoludňajšie vyučovanie. 

 Výchova mimo vyučovania nadväzuje na výchovno-vzdelávací proces po ukončení vyučovacích 

hodí.. Príprava na vyučovanie (PNV) na nasledujúci deň pre deti I. stupňa a denne dochádzajúcich žiakov 

sa končí o 16.00 hod. Pre žiakov II. stupňa ubytovaných v internáte je PNV od 16.30 do 18.00 hod. 
Organizovaná výchovná činnosť a krúžková činnosť pre žiakov školy je v čase od 14.00 do 19.30 hod. 

podľa časového harmonogramu. Večierka pre mladších žiakov je o 21.00 hod. a pre starších žiakov o 21.30 

hod. 
 

 

17.2 Zdravotná starostlivosť 
 
Na zdravotnom stredisku v izolačke boli liečení a ošetrovaní žiaci v priebehu celého školského roka 

podľa potreby (sledovanie zdravotného stavu, ošetrovanie chorých). 

Úrazovosť v školskom roku 2020/2021: Evidovaných bolo 16 úrazov, z toho registrovaný nebol ani 

jeden úraz. Na urgentnom príjme bolo ošetrených 9 žiakov. V ambulanciách bolo celkovo vyšetrených 41 
žiakov. 
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Evidované a dispenzarizované deti boli v odborných ambulanciách: 

- pedopsychiatrická ambulancia – podľa závažnosti zdravotného stavu boli vyšetrení 2 žiaci; kontroly 

boli realizované 2-krát ročne; v prípade naliehavosti a zhoršenia zdravotného stavu aj 1-krát mesačne; 

- neurologická ambulancia –  pravidelné kontroly – 5 žiaci; 

- urologická ambulancia – 1 žiak; 

- zubná ambulancia – ošetrených bolo 24 žiakov, ktorí majú uzatvorenú dohodu s MUDr. Gáborovou- 

absolvovali 2-krát ročne pravidelnú preventívnu prehliadku chrupu; ošetrenie zubných kazov bolo 
podľa potreby. 

Na zdravotnom stredisku boli v priebehu školského roka ošetrení žiaci podľa potreby. Bol im  

zabezpečený kľud na lôžku a poskytovaná zdravotná starostlivosť až do príchodu zákonného zástupcu. 
 

17.3 Školské stravovanie 
 
V školskom roku 2020/2021 sa v školskej jedálni na ulici Karola Supa priemerne stravovalo:  

- 30   internátnych žiakov   

- 67 denne dochádzajúcich žiakov 

- 50  detí v materskej škole 

- 54  zamestnancov  

Aj v tomto školskom roku sa pripravovali obedy pre výdajnú kuchyňu  Špeciálnej základnej školy 

na Zvolenskej ceste v Lučenci pre: 71 žiakov I., II. a III. stupeň a 19 zamestnancov. 

 V školskej jedálni po iné roky mali možnosť stravovať sa aj cudzí stravníci a dôchodcovia, ktorí 

si hradili stravnú jednotku v plnej výške s režijnými nákladmi. Túto formu stravovania v školskom roku 

2020/2021 sme nemali. Z dôvodu realizácie opatrení voči ochoreniu Covid-19 nie je umožnený vstup 
cudzím osobám a je zákaz balenia obedov. 

Prevádzka školskej kuchyne sa riadila Prevádzkovým poriadkom a vypracovaným systémom 

HACCP, Sanitačným programom a Plánom správnej hygienickej praxe. Zariadenie školského stravovania 
má 7 zamestnancov: 1 vedúca ZŠS, 1 hlavná kuchárka, 4 kuchárky v dvojzmennej prevádzke, 1 pomocná 

kuchárka v jednozmennej prevádzke. Nakoľko v šk. roku 2020/2021 boli zamestnanci dlhodobo práce 

neschopní, prijali sme do prevádzky na výpomoc 1 kuchárku.  

Pre internátnych žiakov sa pripravovala celodenná strava (R+D+O+Ol+V+V2) a pre denne 
dochádzajúcich žiakov zvolená kombinácia jedál. Jedálne lístky sa zhotovovali tak, aby zodpovedali 

zásadám pre zostavovanie jedálneho lístka, plnili odporúčané výživové dávky, časovú štruktúru, obsahovú 

štruktúru, všeobecné zásady, pestrosť výberu surovín a striedanie technologických postupov. Na prípravu 
jedál sa používali hygienicky nezávadné suroviny a potraviny od zmluvných dodávateľov, doplnkové 

stravovanie pozostávalo prevažne z čierneho pečiva s nátierkami, sladkého pečiva, pudingov ,ovocia 

a mliečnych nápojov. ŠJ je stále zapojená do programu Školské mlieko s dodávateľom Tatranská mliekareň 
a do programu Školské ovocie s firmou Valman.  Pitný režim bol zabezpečovaný ako k hlavným jedlám, 

tak i k doplnkovému stravovaniu. Pri rôznych školských podujatiach (Mikuláš, Deň detí ) školská jedáleň 

prispievala prostredníctvom svojich dodávateľov sponzorskými darmi k ich dôstojnému priebehu.  

Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva platbou mesiac vopred a to do 25. dňa v mesiaci 
formou poštových poukážok alebo prevodom na stravovací účet školy. Stravníci si uhrádzali len výšku 

finančného limitu na nákup potravín. Úhrady boli vykonávané pravidelne, v ojedinelých prípadoch sa 

doručovali upomienky za vzniknuté nedoplatky spojené so stravovaním. Od 1. 3. 2014 je v platnosti                
5. pásmo finančného limitu na nákup potravín.  

Prevádzka školskej kuchyne sa riadila Prevádzkovým poriadkom pre zariadenia školského 

stravovania, vypracovaným systémom e-modulu HACCP a Sanitačným programom, ktoré boli doplnené 

na základe usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích 
zariadení dodatkom k prevádzkovému poriadku s organizáciou režimu stravovania počas otvorenia 

prevádzky zariadení školského stravovania v čase mimoriadnej situácie. V mesiaci január a február 2021 

bola v prevádzke školská jedáleň len pre deti z MŠ a 1.stupňa ZŠ, pracujúcich rodičov z kritickej 
infraštruktúry. V mesiaci júl navštevovali MŠ deti v počte 25. 
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Kontrolná  činnosť  vedúceho pracovníka: Kontrola zameraná na dodržiavanie zásad správnej výrobnej 

praxe /HACCP/, sanitačného programu a plánu správnej výrobnej praxe v školskej jedálni, evidenciu, 

organizačné zabezpečenie sanitácie, čistenie a dezinfekcia, skladovanie potravín, príprava a výdaj  jedál, 

osobná hygiena, prevádzková hygiena, jedálny lístok. Prípadné nedostatky sa konzultovali a riešili ústne 

s hlavnou kuchárkou bez písomného záznamu, podľa potreby. 

Kontrolná  činnosť  regionálneho úradu verejného zdravotníctva: Kontrola RÚVZ je zameraná na: 

dokumentáciu, podmienky dodržiavania zdravotnej bezpečnosti potravín, príjem a skladovanie surovín, 

potravín a pokrmov, dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov, čistotu zariadenia a prevádzkových 

priestorov, skladovanie a odstraňovanie odpadu, manipuláciu s vajcami, odber vzoriek, vnútorné vybavenie 

prevádzky, strojno-technologické zariadenia, odber a uchovávanie vzoriek a dodržiavanie zákona 

o ochrane nefajčiarov. 

            Počas školského roka 2020/2021 neprebehla v zariadení školského stravovania kontrola 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci.  

Dodávatelia potravín pre šk. rok 2020/2021: 

Globactive  -            ovocie,zelenina,potraviny 

Kubo Lc  -  mäso 
Inmedia  - potraviny 

Pekáreň Halič  - pečivo 

GM plus  -  pečivo 
ATC -JR  - potraviny 

Bidfood  - mrazená hydina, mrazené výrobky 

Ag foods  - čaje a nápoje 

Tatranská mliekáreň - program „školské mlieko“ 
Valman   -  program „školské ovocie“ 

 

Počas školského roka boli vykonané potrebné opravy na zariadeniach. Do prevádzky boli 
zabezpečené aj kalibrované teplomery. V decembri 2020 zakúpená chladnička, nakoľko staré chladiace 

zariadenie bolo vyradené pre nefunkčnosť. Zakúpený bol i nový inventár taniere, poháre, príbory pre 

zariadenie školského stravovania. Požiadavky pre budúci školský rok sa budú priebežne predkladať a 
prerokovávať s vedením školy.   

 

Školská jedáleň na Ul. Dr. Herza: 

V školskom roku 2020/2021 sa stravovalo v priemere: 

- 2 internátni žiaci 

- 64   denne dochádzajúcich žiakov 

- 22     zamestnancov 

    Počas školského roka sa prevádzka školskej kuchyne riadila Prevádzkovým poriadkom pre 

zariadenia školského stravovania, dodatkom k prevádzkovému poriadku po dobu trvania pandémie 

ochorenia COVID -19, vypracovaným systémom e-modelu HACCP a Sanitačným programom. Výroba a 
výdaj jedál sa zabezpečoval podľa materiálno–spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie  

vydaných MŠVVaŠ SR revízia 2018 s účinnosťou od 01.09.2018. 

Školská kuchyňa má 3 zamestnancov: 1 vedúca ŠJ, 1 hlavná kuchárka, 1 kuchárka. 
      Zákonný zástupca dieťaťa si  mohol zvoliť kombinácie jedál z desiatej, obeda a olovrantu. Zvolenú 

kombináciu stravy mohli meniť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca písomným oznámením. 

      Jedálne lístky sa zhotovovali tak, aby zodpovedali zásadám pre zostavovanie jedálneho lístka, 
plnili odporúčané výživové dávky, časovú štruktúru, obsahovú štruktúru, všeobecné zásady, pestrosť 

výberu surovín a striedanie technologických postupov. 

      Na výrobu jedál a nápojov sa používali hygienicky nezávadné suroviny a potraviny od zmluvných 

dodávateľov. Doplnkové stravovanie pozostávalo prevažne z čierneho pečiva s nátierkami, sladkého pečiva, 
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mliečnych výrobkov, celozrnných výrobkov, ovocia a mliečnych nápojov. Pitný režim bol zabezpečovaný 

k hlavným jedlám aj k doplnkovému stravovaniu. 

      Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonávala mesiac dopredu do 25. dňa v  mesiaci formou 
poštových poukážok, alebo prevodom na stravovací účet školy. Stravníci si uhrádzali výšku finančného 

limitu na nákup potravín. Úhrady boli vykonávané pravidelne, v ojedinelých prípadoch sa pristúpilo k 

ústnemu upozorneniu za vzniknuté nedoplatky spojené so stravovaním. K písomnej forme upomienky 
nedošlo. 

      V mesiaci január  sa zatvorila prevádzka školského stravovania  v súvislosti s trvaním pandémie 

ochorením COVID – 19.  Prevádzka bola obnovená od 08. 02. 2021. 

       V mesiacoch november a december bol na základe požiadavky zakúpený potrebný DHM a KHM. 
Podľa potreby boli požiadavky na opravu elektrických spotrebičov. Požiadavky pre budúci školský rok sa 

budú predkladať priebežne podľa potreby a prerokovávať s vedením školy. 

 
Kontrolná činnosť vedúceho pracovníka: Kontrola zameraná na dodržiavanie zásad správnej výrobnej 

praxe, sanitačného programu v školskej kuchyni, evidenciu  čistenia a dezinfekcie, osobná hygiena, 

prevádzková hygiena, dodržiavanie váhy porcie pri výdaji stravy, dodržiavanie zásad správania na 
pracovisku v súvislosti s ochorením COVID – 19. Prípadné nedostatky sa konzultovali a riešili ústne s 

hlavnou kuchárkou bez písomného záznamu podľa potreby. 

 

Kontrolná činnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva: Počas školského roku 2020/2021 prebehla 
v zariadení školského stravovania v mesiaci jún kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 

Lučenci. Kontrola za účelom plnenia požiadaviek právnych predpisov a vykonávacích predpisov bola bez 

pripomienok.  Kontrola dokladu o odbornej spôsobilosti zamestnanca nebola dostačujúca, čo bolo uvedené 
do opatrení. Doklad o odbornej spôsobilosti zamestnanca bol dodatočne vystavený. 

 

Dodávatelia potravín pre školský rok 2020/2021: 

Inmedia, s.r.o. - potraviny, mlieko, mliečne výrobky, 
ATC – JR, s.r.o. - potraviny, mlieko, mliečne výrobky 

Kubo LC, s.r.o. - mäso, mrazený sortiment, výrobky z mäsa 

Globactive s.r.o. - zelenina, ovocie, potraviny 
GM plus s.r.o. - chlieb, pekárenské výrobky 

 

 

17.4 Sociálna starostlivosť 
 

Sociálna pracovníčka aj v školskom roku 2020/21 zabezpečovala prijímanie nových žiakov a podľa 

potreby aj v priebehu školského roka zabezpečovala komplexnosť ich osobných spisov. Pripravovala 
rozhodnutia o prijatí, rozhodnutia o oslobodení od povinnosti vzdelávať sa v konkrétnom predmete, 

rozhodnutia o povolení individuálne sa vzdelávať. Pri nástupe dieťaťa do školy rodičom internátnych detí 

vypisovala rozhodnutia o výške poplatkov za internát a stravu. Pripravovala rozhodnutia o výške poplatku 

za školský klub a za MŠ. Na konci školského roka vydávala rodičom odchádzajúcich žiakov oznámenia 
o ukončení vzdelávania v tunajšej škole.  

V prípade porušovania školského poriadku vykonávala so žiakmi pohovory a následne riešila 

problémy so zákonným zástupcom žiaka v spolupráci s výchovnou poradkyňou, koordinátorkou prevencie, 
školskými psychologičkami, triednymi učiteľmi, príp. ďalšími zainteresovanými zamestnancami školy. 

Z pohovorov boli vypracované písomné záznamy.  

Úzko spolupracovala s orgánmi starostlivosti o rodinu a dieťa, a to hlavne vtedy, keď dochádzalo 
zo strany rodičov k zanedbávaniu starostlivosti o dieťa, prípadne  pri riešení závažnejších  výchovných 

problémov. V uvedených prípadoch žiadala o priame šetrenie v rodine. Na vyžiadanie ÚPSVaR – odboru 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj súdu, či centier pre deti a rodiny, písala 

v súčinnosti s triednymi učiteľmi a vychovávateľmi správy o deťoch. 
Pri sociálnych problémoch na podnet zo strany rodičov resp. iných rodinných príslušníkov 

pomáhala hľadať riešenie problému. Pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky vykonávala s rodičmi 

pohovor a v prípade opätovného zanedbávania oznamovala túto skutočnosť ÚPSVaR, a to konkrétne 
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oddeleniu výplat prídavku na dieťa a príslušnému obecnému úradu. V zmysle školského zákona nahlásila 

žiakov školy na obce podľa miesta trvalého bydliska žiaka . 

V prípade nedoplatkov za internát a stravné internátnych detí písala upomienky, ktoré boli 
vymáhané v priebehu letných prázdnin.  

Sociálna pracovníčka ako personalistka školy administratívne zabezpečovala prijímanie nových 

zamestnancov, zabezpečovala komplexnosť ich osobných spisov a administratívne zabezpečovala 
personálne zmeny. Podľa potreby vypisovala platové dekréty. Zároveň viedla evidenciu práceneschopnosti 

zamestnancov spojenú s ich nahlasovaním do príslušných zdravotných poisťovní. Mesačne posielala cez 

aSc agendu požadované údaje o zamestnancoch do centrálneho registra – RIS. 

 

17.5 Voľnočasové aktivity detí 

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z., § 2, ods. 5, písm. b) 

17.5.1 Voľnočasové aktivity – krúžková činnosť na ulici Dr. Herza 

V školskom roku 2020/2021 nebola spustená činnosť záujmových krúžkov z dôvodu prísnych 

hygienických opatrení súvisiacich so šírením vírusu Covid-19.  

 

17.5.2 Voľnočasové aktivity – krúžková činnosť na ulici Karola Supa 

V školskom roku 2020/2021 nebola spustená činnosť záujmových krúžkov z dôvodu prísnych 
hygienických opatrení súvisiacich so šírením vírusu Covid-19. Avšak na školskom internáte za prísnych 

hygienických opatrení záujmové krúžky fungovali v obmedzenom počte detí a za podmienok nemiešania 

sa detí v skupinách. 
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18 Činnosť Centra špeciálno-pedagogického poradenstva – šk. rok 2020/2021 

 
CŠPP je organizačnou súčasťou Spojenej školy internátnej.  

Vízia Centra vychádza z poslania a vízie Spojenej školy internátnej. Na špecifickej formulácii vízie 

a úpravách loga sme v rámci tvorby Stratégie inštitucionálneho rozvoja pracovali v priebehu školského roka 

2020/2021. 

Naša vízia: 

„Dvere do budúcnosti sú otvorené PRE TEBA AJ PRE MŇA“ 

Ponúkame 5 P: podmienky, podpora, pomoc, poradenstvo a príležitosť. 

 

To znamená, že vieme: 

- povedať, aké sú predpoklady v oblasti rozvoja poznávacích, komunikačných a sociálnych schopností detí 

a žiakov, 

- poradiť a ukázať, ako tieto schopnosť rozvíjať, 

- a chceme Vám pritom pomáhať a podporiť Vás. 

Výsledkom je dôvera vo vlastné schopnosti, spolupráca, akceptovanie, užšie aj širšie sociálne 
a pracovné začlenenie v rámci individuálnych možností. 

 

 

 

Hodnoty, ktorým veríme: 

Integrácia do spoločnosti – veríme, že sa nám spoločnými silami podarí rozvinúť schopnosti a zručnosti detí 

a žiakov so zdravotným znevýhodnením tak, aby v najvyššej možnej miere dokázali kompenzovať svoje 

znevýhodnenie a dokázali sa zaradiť do spoločnosti a prežiť spokojný osobný aj pracovný život. 

Inovatívnosť – veríme, že vnášanie nových prístupov a metód, ktoré zodpovedajú súčasným trendom 

a vedeckým poznatkom, prispieva k výraznejšiemu rozvoju schopností dieťaťa a žiaka. 

Individualita – veríme, že je potrebné a opodstatnené plne rešpektovať danosti každého dieťaťa, žiaka a jeho 

rozvoj a pokroky posudzovať najmä vo vzťahu k nemu samotnému, veríme v možnosť rozvíjania potenciálu 

jednotlivých detí a žiakov aj formou individualizácie výchovno-vzdelávacieho procesu a poznávania samých 

seba – svojich silných a slabých stránok. 

Komunikácia – veríme vo vzájomnú a otvorenú komunikáciu, ktorá pôsobí na rozvoj pozitívnej klímy 

školského zariadenia a atmosféru dôvery a rešpektu, veríme vo vzájomnú toleranciu a kompromisy ako 

spôsobu predchádzania a riešenia konfliktov. 

Empatia – veríme v to, že vzájomným aktívnym počúvaním je možné dosiahnuť pochopenie postojov, 

problémov a prežívania druhého bez posudzujúceho a odsudzujúceho hodnotenia. 
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Spolupráca – veríme, že pri vzájomnom rešpektovaní individuálnych daností sa podporuje a rozvíja vzájomná 

spolupráca, spoločne vytvárané akceptujúce a podporujúce prostredie, ktoré poskytuje vzájomnú pozornosť a 

pochopenie. 

 

Možnosť voľby – veríme vo výber najlepšej možnosti pre rozvoj s rešpektovaním zistených špeciálno-

pedagogických potrieb každého jednotlivca. 

 

Údaje o počte detí v školskom zariadení: uvedené v bode 5.2. 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu odborných zamestnancov C ŠPP (k 

31.8.2021): uvedené v bode 6.6. 

Informácie o projektoch, do ktorých je C ŠPP zapojené:  V školskom roku 2020/2021 nebolo C ŠPP 

zapojené do žiadneho projektu. 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v C ŠPP:  V školskom roku 2020/2021 

nebola v C ŠPP vykonaná žiadna inšpekčná kontrola. 

Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienok CŠPP: 

C ŠPP je organizačnou súčasťou Spojenej školy internátnej v Lučenci, jeho priestory sú situované v oboch 

budovách uvedenej školy. Priestory C ŠPP na Ul. Karola Supa 48, toaleta aj vstup do budovy sú bezbariérovo 

upravené.  
Ul. Karola Supa 48: miestnosť jednej špeciálnej pedagogičky, 2 miestnosti psychologičiek, 2 miestnosti 

logopedičiek, terapeutická miestnosť na II. poschodí. Materiálno-technické vybavenie je prispôsobené 

potrebám cieľovej skupiny detí a žiakov – diagnostické a testové materiály, korekčné a reedukačné pomôcky 

sú prioritne zamerané na deti so sluchovým postihnutím, s NKS, s ADHD a s autizmom a inými PVP, HRV 
biofeedback 

Ul. Dr. Herza 6: miestnosť OZ - logopedičky, samostatná čakáreň a hygienické zariadenie pre rodičov a deti. 

Muzikoterapeutická učebňa. Bohatá škála vybavenia a pomôcok pre deti s NKS, vrátane VPU a porúch 
aktivity a pozornosti. Vybavenie IKT vrátane špeciálnych logopedických programov, HRV biofeedback.  

 

Informácie o oblastiach, v ktorých CŠPP dosahuje dobré výsledky, a o oblastiach, v ktorých má 

nedostatky – silné a slabé stránky:  

 

Silné stránky: 
 Odbornosť odborných zamestnancov C ŠPP 
 Skvalitňovanie starostlivosti o klientov cieľovej skupiny 

 Skvalitňovanie ranej logopedickej starostlivosti  

 Dobré materiálno-technické vybavenie, ako aj zariadenie terapeutickej miestnosti pomôckami M. 
Montessori a iným terapeutickým materiálom 

 Kvalitné vybavenie špeciálnopedagogickými a psychologickými diagnostickými metodikami 

 Tradícia C ŠPP – dlhodobé zameranie na deti so sluchovým postihnutím a s NKS, vrátane VPU 

 Dobré meno – v laickej aj odbornej verejnosti 
 Výborné kontakty s odborníkmi v špeciálnej pedagogike, prístup k novinkám v odbore. 

 

Slabé stránky: 
 Financovanie C ŠPP – dlhodobo poddimenzované 

 Slabá motivácia určitej cieľovej skupiny rodičov detí so SP, NKS a VPU 

 Úsek raného poradenstva nie je v niektorých oblastiach dostatočne vybudovaný  
 V spolupráci s vedením školy a finančným zabezpečením doriešiť personálne obsadenie CŠPP, ktoré 

by zodpovedalo vzrastajúcim nárokom na poskytovanie služieb CŠPP a nárastu klientely raného a 
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predškolského veku. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami a v záujme poskytovania komplexnej 

starostlivosti klientom CŠPP považujeme za nutné rozšíriť tím pracovníkov CŠPP a zosystematizovať 

terapeutickú činnosť klienta 
 CŠPP nedisponuje programom, ktorý by zabezpečil komplexnú evidenciu klientov a poskytovaných 

služieb 

 
Návrhy na organizačné zmeny v rámci CŠPP – podľa aktuálnych možností:  

a) Vzhľadom na narastajúci počet diagnostických a rediagnostických vyšetrení a s nimi súvisiace 

vypracovávanie potrebných legislatívnych dokumentov pre školy, je potrebné aj v budúcnosti jeden 

pracovný deň v týždni vyčleniť na administratívnu činnosť. 

b) Pre zdokonalenie sa v oblasti práce s metodikou výcviku fonematického uvedomovania podľa Eľkonina 

je nutné pokračovať v spolupráci so školskými logopédmi, ktorí pracujú s danými metodikami.  

c) V spolupráci so správcom školskej siete podľa potreby aktualizovať internetovú stránku C ŠPP. 

d) Pre efektívnejší priebeh internej činnosti CŠPP aj naďalej v rámci tímovej spolupráce organizovať 

pravidelné krátke informačné porady (1x týždenne). 

e) Zdokonaliť sa v oblasti IKT, ktoré úzko súvisia s dištančnou formou poskytovania služieb. 

f) Pre skvalitnenie a zefektívnenie intervencie je potrebné doplniť technické  vybavenie (tablety).  

g) Na efektívne uskladnenie terapeutického a diagnostického materiálu a zároveň estetizáciu priestorov 

CŠPP navrhujeme dokúpiť do miestnosti potrebný nábytok (skrine, stôl na diagnostiku, kreslá). 

 

Zhodnotenie činnosti CŠPP za školský rok 2020/2021: 

V školskom roku 2020/21 pracovali v CŠPP pri Spojenej škole internátnej, na Ul. Karola Supa: PhDr. Lenka 
Hricová (riaditeľka CŠPP), Mgr. Vladimíra Bartková (logopéd), PhDr. Hortenzia Sláviková (špeciálny 

pedagóg - psychopéd), PhDr. Veronika Tokárová (psychológ), PhDr. Miroslava Nemčeková (psychológ) a Bc. 

R. Novenková (sociálna pracovníčka) a na Ul. Dr. Herza: Mgr. Andrea Lokšová (logopéd). Pri plnení úloh 
sme spolupracovali tiež s Mgr. A. Mészárošovou – sociálnou pracovníčkou SŠI a Mgr. Katarínou Strnovou – 

výchovnou poradkyňou. 

 
Úlohy podľa plánu práce boli plnené. V priebehu školského roka 2020/21 sa naďalej profilovala 

klientela CŠPP smerom k deťom,  žiakom a študentom s narušenou komunikačnou schopnosťou, ale aj detí so 

sluchovým postihnutím, s vývinovými poruchami učenia a  viacnásobným postihnutím. Vzrástol počet detí 

raného a predškolského veku. V dôsledku uvedenej skutočnosti pretrvávajú požiadavky na zvýšenú realizáciu 
logopedických intervencií. Narastá aj počet klientov so sluchovým postihnutím a následná potreba intervencie. 

Aj naďalej pretrváva potreba vypracovávania nasledovných podkladov: podklady pre individuálnu školskú 

integráciu, podklady pre zaradenie žiakov s VPU do skupiny (testovanie deviatakov, maturitná skúška), ako aj 
na vypracovávanie metodických odporúčaní pre prácu so žiakmi a študentmi s VPU a rôznych informatívnych 

materiálov z oblasti práce so žiakmi s ADD, ADHD. Eviduje sa nárast žiadostí o komplexnú špeciálno-

pedagogickú diagnostiku a poradenstvo pre školy mimo mesta Lučenec.  
 

CŠPP sa zameriavalo vo svojej činnosti na uvedené oblasti: 

 starostlivosť o deti a žiakov so sluchovým postihnutím zaradených v bežných školách - komplexná 

špeciálnopedagogická, logopedická a psychlogická diagnostika, rediagnostika, špeciálnopedagogická, 
logopedická a psychologická intervencia, poradenská činnosť; 

 starostlivosť o deti a žiakov s NKS zaradených v bežných školách - komplexná špeciálnopedagogická, 

logopedická a psychologická diagnostika, rediagnostika, špeciálnopedagogická, logopedická 
a psychologická intervencia, poradenská činnosť; 

 starostlivosť o deti  a žiakov s vývinovými poruchami učenia zaradených v bežných školách - 

komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika, rediagnostika, špeciálnopedagogická 

a psychologická intervencia, poradenská činnosť; 
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 starostlivosť o deti a žiakov s pervazívnymi vývinovými poruchami - komplexná 

špeciálnopedagogická, logopedická a psychologická diagnostika, rediagnostika, 

špeciálnopedagogická, logopedická a psychologická intervencia, poradenská činnosť; 
 činnosť v oblasti individuálnej školskej integrácie – príprava podkladov, metodické usmerňovanie a 

pomoc školám. 

 spolupráca C ŠPP s ostatnými inštitúciami  
 účasť na webinároch 

 

V školskom roku 2020/21 bola poskytnutá komplexná špeciálnopedagogická, logopedická a psychologická 

starostlivosť 772 klientom, z toho zaznamenávame v evidencii CŠPP 117 nových klientov.  
 

1. Starostlivosť o deti a žiakov  so sluchovým postihnutím: 

V súčasnej dobe CŠPP evidujeme 87 detí a žiakov so sluchovým postihnutím, čo predstavuje nárast 
v porovnaní so šk. rokom 2019/2020. Pre evidovaných klientov realizujeme pravidelné kontrolné vyšetrenia, 

poradenský servis a zapožičiavanie pomôcok, materiálov (klientom, rodičom, školám), potrebnú rehabilitáciu, 

vypracovanie potrebných podkladov, metodických odporúčaní a rôznych informatívnych materiálov. 
Poskytuje sa aj sociálne poradenstvo vo vzťahu k získaniu individuálnych kompenzačných pomôcok. 

 

2. Starostlivosť o deti, žiakov a študentov s NKS a s vývinovými poruchami učenia: 

V tejto oblasti naďalej zaznamenávame nárast v počte klientov s NKS, v dôsledku čoho narastala aj 
potreba zvýšenej špeciálnopedagogickej, logopedickej a psychologickej starostlivosti a poradenstva rodičom 

a pedagógom. Činnosť CŠPP bola zameraná na materské, základné a stredné školy (deti s NKS, žiaci a študenti 

s NKS a VPU) formou ambulantnej starostlivosti. V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou 
poradenstvo prebiehalo dištančne. Terapie detí s NKS boli on-line formou, prostredníctvom videohovorov. 

Naďalej pozitívne hodnotíme úzku spoluprácu so školskými špeciálnymi pedagógmi a výchovnými poradcami 

na niektorých základných a stredných školách.  

V tomto školskom roku sme zvolili novú formu diagnostických správ – Správa z komplexného 
diagnostického vyšetrenia, ktorá obsahuje všetky zrealizované vyšetrenia u konkrétneho klienta 

(psychologické, logopedické, resp. špeciálnopedagogické). Takto vypracovaná správa je prehľadnejšia, 

umožňuje dotknutej osobe lepšiu orientáciu v diagnostických postupoch, závere a následných odporúčaniach 
pre výchovno-vzdelávací proces a prácu s klientom v domácom prostredí.  

 

Rozsah pôsobenia CŠPP aj v tomto školskom roku zasahovala do iných okresov kraja aj celého 
Slovenska.  

V priebehu školského roka zamestnanci CŠPP realizovali diagnostickú, terapeutickú, reedukačnú i poradenskú 

činnosť. Depistáže u detí v MŠ v tomto školskom roku neboli realizované z dôvodu nepriaznivej 

epidemiologickej situácie, nebol povolený vstup do MŠ v rámci mesta. Termíny diagnostických vyšetrení boli 
v čase obmedzenej prevádzky CŠPP presúvané na neskoršie obdobie. Ostatná činnosť bola realizovaná 

dištančnou formou.   

Za účelom diagnostiky majú školy k dispozícii naším C ŠPP vypracovanú prihlášku na diagnostické vyšetrenie, 
súčasťou ktorej je aj posúdenie učiteľa o prejavoch žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese v škole, prípadne 

Dotazník pre triedneho učiteľa. 

Zámerom zamestnancov CŠPP je usilovať sa postupne o vyššiu úroveň práce a získavať si klientov aj 
s ich zákonnými zástupcami do starostlivosti nášho zariadenia. CŠPP si postupne vybudovalo dobré meno 

nielen medzi rodičmi, ale i učiteľmi a odbornými zamestnancami škôl z iných okresov.  

3. Činnosť v oblasti individuálnej školskej integrácie  
Odborní zamestnanci C ŠPP sa podľa potreby zúčastňujú na zasadaní komisie v jednotlivých ZŠ pri 

prerokovaní navrhovanej integrácie žiakov so ŠVVP a za účelom poradenstva realizovali osobné konzultácie 

ohľadom dokumentácie integrovaných žiakov a študentov (v ZŠ, SŠ v LC aj mimo LC). Priebežne sme 
poskytovali poradenský servis jednotlivým pedagógom pri vypracovávaní individuálnych plánov pre týchto 

žiakov. Poradenský servis bol poskytovaný aj stredným školám v meste Lučenec.  
 

K efektívnemu plneniu individuálnej školskej integrácie výrazne prispievalo vypracovanie 

nasledovných materiálov a podkladov:  

 podklady pre individuálne začlenenie detí, žiakov v procese individuálnej školskej integrácie  
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 metodické odporúčanie k individuálnej školskej integrácii ( pre žiakov s VPU na I. a II. stupni ZŠ, pre 

žiakov s poruchou aktivity a pozornosti, pre žiakov so sluchovým postihnutím a pre žiakov s 

narušenou komunikačnou schopnosťou) 
 podklady pre zaradenie žiaka do skupiny pri celoplošnom testovaní piatakov a deviatakov 

 podklady pre zaradenie žiaka do skupiny pri vykonaní maturitnej skúšky 

 vyjadrenie k individuálnej školskej integrácii 
 odporúčanie k zavedeniu asistentov učiteľa 

 vyjadrenie k pokračujúcemu predprimárnemu vzdelávaniu 

 vyjadrenie k oslobodeniu od vyučovania II. CJ 

 vyjadrenie k zmene charakteru diagnózy 
 návrh na oslobodenie žiaka z vyučovania 

 odporúčanie pre vzdelávanie 

 odporúčanie k poskytnutiu kompenzačnej pomôcky 
 odporúčanie k štúdiu na VŠ. 

 

4. Spolupráca CŠPP s ostatnými inštitúciami a odborníkmi  
V rámci diagnostiky a rediagnostiky klientov naše centrum spolupracovalo s nasledovnými 

inštitúciami, odbornými pracovníkmi zdravotníckych a školských zariadení: 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - Lučenec, iné okresy. 

 Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva Lučenec a iné okresy 
 Mgr. Bednárová – klinický psychológ 

 Pedopsychiatrické ambulancie Lučenec a iné okresy 

 školský špeciálny pedagóg ZŠ M.R. Štefánika 
 Mgr. Hazuchová – špeciálny pedagóg IV.ZŠ  

 školský špeciálny pedagóg III.ZŠ 

 Mgr. Danóciová – výchovný poradca pre SOŠ - technická 

 výchovný poradca SOŠ technická 
 Mgr. Hukelová – výchovný poradca SOŠ technická 

 PhDr. Matušková – špeciálny pedagóg PaSA 

 Mgr. Bóna Csaba – zástupca riaditeľa SPŠ stavebná O.Winklera 
 Mgr. M. Molnárová – školský špeciálny pedagóg V.ZŠ 

 ostatní školskí špeciálni pedagógovia ZŠ mimo Lučenca  

 ostatní výchovní poradcovia SŠ mimo Lučenec. 

 

Účasť na odborných prednáškach a seminároch: 

Z hľadiska profesionálneho rastu a zvyšovania odbornosti zamestnancov CŠPP sa kolektív poradenských 

pracovníkov v školskom roku 2020/21 zúčastnil nasledovných odborných prednášok a školení:  

Certifikácia pre online dištančné vzdelávanie CODiV 
Odborná konferencia: Bezdrôtové technológie a dieťa s poruchou sluchu - Institut sociálního zdraví Univerzity 

Palackého Olomouc  

Odborné podujatie: Odborný zamestnanec – profesijné štandardy – portfólio – atestácie, MPC Prešov 
 

Práca v čase prerušenia prevádzky 
 

PhDr. Hortenzia SLÁVIKOVÁ – špeciálny pedagóg 

Poradenstvo prebiehalo formou priamej aj nepriamej činnosti a komunikácia s (a) klientmi a ich zákonnými 

zástupcami, (b) pedagogickými zamestnancami školy (zástupca riaditeľa, špeciálny pedagóg, triedny učiteľ a 
pod.) prebiehala dištančne: telefonicky, sms, e-mail.  

Priama činnosť zahŕňala:  
(a) poradenstvo zákonnému zástupcovi – problémy v oblasti učenia a ďalšieho vzdelávania žiaka  

(b) poradenstvo pedagogickým zamestnancom (zástupca riaditeľa, špeciálny pedagóg, triedny učiteľ) 
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- forma a spôsob vzdelávania konkrétneho žiaka, spôsob hodnotenia výsledkov práce žiaka a pod. 

Nepriama činnosť zahŕňala:  

(a) písomné dokumentácie  (písanie správ zo špeciálnopedagogických vyšetrení; vypracovanie odporúčaní 

k prideleniu PA)  

(b) konzultácie s pedagógmi a odbornými zamestnancami centier 

(c) vyhľadávanie a príprava pomôcok pre terapeutickú činnosť  

(d) účasť na webinároch/ informácie získané zo záznamu z webinárov (VÚDPaP, www.ucimenadialku)  

 Spracovanie pripomienok k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností 

 FreeTech – evidenčný a štatistický softvér 

 Zippyho kamaráti 
 Ako rozvíjať zrakové vnímanie u detí s ťažkosťami v učeni?   

 Ako pracovať s deťmi s problémami v učení? 

 Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učeni? 

 Dištančné vzdelávanie žiakov so SP v školskej inklúzii 
 ŠVVP a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou   

 Ako rozvíjať sluchové vnímanie u detí s ťažkosťami v učení   

 Žiaci s VPU v dištančnej forme vzdelávania 
 O rozvoji grafomotoriky a začiatkoch čítania v dištančnej forme vzdelávania; 

 Podpora dieťaťa s NKS v dištančnom vzdelávaní 

(e)  účasť na on-line  konferencii 

 Bezdrôtové technológie a dieťa s poruchou sluchu - Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého 

Olomouc  

(f)  Certifikácia pre online dištančné vzdelávanie CODiV 

Mgr. Vladimíra Bartková – logopedička CŠPP 

Práca a komunikácia s klientmi, zákonnými zástupcami, pedagógmi a odbornými zamestnancami prebiehala 

dištančnou formou prostredníctvom telefonického kontaktu, email, sms, videohovory. 

Priama činnosť zahŕňala: 

 individuálnu prácu s klientom –  

- online logopedické terapie najčastejšie prostredníctvom videohovorov 
- analýzy videonahrávok za účelom zistenia aktuálneho stavu komunikácie a možností ďalšieho 

poradenstva 

- pravidelné elektronické zasielanie materiálov na ďalšie precvičovanie (pracovných listov a videí) 
prostredníctvom portálu Bezkriedy. 
 

 poradenstvo zákonnému zástupcovi –  

- možnosti ďalšieho rozvíjania reči v domácom prostredí 

- komunikačné stratégie 

- pravidlá a techniky domáceho precvičovania 

- poradenstvo v oblasti zaškolenia (vyšetrené deti zo ŠMŠi) 
- výsledky vyšetrení a interpretácia diagnostických správ 

- poradenstvo v oblasti dištančnej práce so žiakmi. 

Nepriama činnosť zahŕňala: 

- písanie správ z logopedických vyšetrení  

- vypracovanie odporúčaní pre pedagogických asistentov 

- konzultácie s pedagógmi a odbornými zamestnancami centier 

- vyhľadávanie, prípravu a úpravu pomôcok a materiálov na domáce precvičovanie i na ďalšiu priamu 

činnosť s klientmi 

- štúdium odbornej literatúry 

- účasť na online webinároch. 

http://www.ucimenadialku/
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Absolvované školenia: 

- Fonologické terapie (D. Buntová a kol.) 

- Certifikácia CODiV (bezkriedy.sk) 

- „Klec zvaná diagnóza“ (M. Kolmanová – L. Leinweberová) 

- „Dištančné vzdelávanie žiakov so SP v školskej inklúzii“ (VÚdpap, Ľ. Kročanová) 

- „Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou“ (VÚDPaP) 

- „Podpora detí s NKS v dištančnej forme vzdelávania“ (ucimenadialku,sk, M. Mojžišová) 

- „Implementácia rozvoja jazykových schopností podľa Eľkonina“ (VÚDPaP, M. Mikulajová). 

 

PhDr. Veronika Tokárová – psychológ/školský psychológ 

 

Komunikácia s klientmi, žiakmi a zákonnými zástupcami prebieha dištančne: telefonicky, sms, e-mail, Skype. 

 

Priama činnosť: 

Individuálna práca s klientom: prevažne starší a klienti žiaci (2. stupeň) – problémy v oblasti prežívania: 

- poradenstvo v oblasti prof. orientácie 

- strata motivácie k učeniu a štúdiu 

- organizácia práce, výkonnostná krivka 

- strach o zdravie – svoje i príbuzných 

- úzkostné stavy  

- neistota z aktuálnej situácie. 

 
Poradenstvo zákonnému zástupcovi: prevažne mladší klienti a žiaci (1. stupeň) – problémy v oblasti: 

- problémov v oblasti správania a rešpektovania autority rodiča 

- detského vzdoru  

- problémov v súrodeneckých vzťahoch 

- vplyvu negatívnej finančnej situácie v rodine na dieťa 

- motivácie k pracovnej činnosti a učeniu 

- organizácia práce a času, výkonnostná krivka 

- poradenstvo v oblasti zaškolenia 

- interpretácie výsledkov psychologických vyšetrení. 

 
Účasť na vzdelávaní: WEBINÁRE 

So psychologickou tematikou :  

- Komunikácia „učiteľ- žiak“ v dištančnej forme vzdelávania 

- Komunikácia s klientom v online prostredí, napr. krízová intervencia v online prostredí 

- Možnosti intervencie zameranej na stabilizáciu psychického prežívania v čase pandémie  
- Rady ako pracovať s nespolupracujúcim dieťaťom, resp. rodičom 

- Zvládanie detského vzdoru v domácom prostredí 

- Súrodenecké vzťahy a ich upevňovanie v domácom prostredí 

- Psycho-hygiena rodičov v čase koronakrízy. 
 

 

Nepriama činnosť: 
Písanie správ zo psychologických vyšetrení:  prevažne rediagnostika  

- predškolákov ŠMŠI  

- žiakov prípravného ročníka 

- žiakov tretieho ročníka. 

 
Konzultácie s pedagógmi a odbornými zamestnancami: 

- poradenstvo v oblasti dištančnej práce so žiakmi 

- poradenstvo v oblasti motivácie žiakov k učeniu  v domácom prostredí 

- v oblasti prijímania detí do ŠMŠI 

- v oblasti zaškoľovania žiakov v SŠI 
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- interpretácia výsledkov psychologických vyšetrení detí a žiakov. 

 

PhDr. Miroslava Nemčeková – psychológ CŠPP/školský psychológ 
 

Práca v tomto období prebieha dištančnou formou – prostredníctvom e-mailu, telefonicky, resp. cez skype a 

viber.  

Priama činnosť sa zameriava na poradenstvo zákonnému zástupcovi v oblasti: 

- výchovného vedenia a regulácie správania dieťaťa 

- nastavenia denného režimu, motivácia k učeniu 

- úzkostné stavy, neistota z aktuálnej situácie 

- záverov a odporúčaní psychologických vyšetrení 

- poradenstvo v oblasti zaškolenia 
 

Nepriama činnosť: Evaluácia výsledkov psychologických vyšetrení a písanie správ zo psychologických 

vyšetrení 

 

Psychologické konzultácie s pedagógmi  (učitelia ZŠ) a odbornými zamestnancami (C ŠPP, C PPPaP) 

v oblasti: 

- poradenstva v oblasti dištančnej práce so žiakmi 

- poradenstva motivácie žiakov k učeniu  

- poradenstva ohľadom komunikácie s rodičmi a žiakmi pri domácom vzdelávaní 

- poradenstva ohľadom prijímania detí do ŠMŠi a SŠi 

- poradenstva zaškolenia, integrácia v ZŠ 

- záverov a odporúčaní zo psychologických vyšetrení 

 

Štúdium legislatívy a odbornej literatúry. Účasť na webinároch. 

 

 

Mgr. Andrea Lokšová – logopedička CŠPP 

 
- Logopedická diagnostika (vrátane online dg): 62 diagnostík a  66 rediagnostík 

- Logopedické terapie /vrátane online terapií) : 226 

- Analýza rečového prejavu z audio/videonahrávky: 154 

- Poradenstvo – telefonické, webová komunikácia (e-maily,  sms, skype, messenger, viber, zoom), 
výcvik rodiča ambulantne, výcvik rodiča pri intervenčnej činnosti: 794 

- Vypracovanie správ z vyšetrení: 128 

- Vypracovanie odporúčaní k prideleniu asistenta: 9 
- Porady C ŠPP, VÚDPaP, pedagogické rady, odborné školenia 

- Príprava logopedického  materiálu a pomôcok - PL, hry, prezentácie, videonávody, odporúčania a rady 

rodičom, vypracovanie online diagnostického materiálu 
- Vzdelávania – online webináre, odborné podujatie, online kurzy: 

 

Forma vzdelávania Dátum Názov vzdelávania 

Online webinár 10/2020 Dieťa s mutizmom v MŠ, Šárka Smitková 

Online webinár 10/2020 Logopedie jinak – námety pre logopedické aktivity 

v domácom prostredí, Šárka Smitková 
Online webinár 10/2020 Dieťa s vývinovou dysfáziou v MŠ, Šárka Smitková 

Online webinár 10/2020 Žiak  s vývinovou dysfáziou v ZŠ, Šárka Smitková 

Odborný kurz  11/2020 Fonologické poruchy, SAL PhDr. Dana Buntová, PhD. 
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Online webinár 04/2021 Sluchové vnímanie a výber načúvacích prístrojov u detí 

s poruchou sluchu, MUDr. Radan Havlík, PhD. 

Odborné podujatie 06/2021 Odborný zamestnanec – profesijné štandardy – portfólio 
– atestácie, MPC Prešov 

Online webinár 07/2021 Oromotorika hovoridiel a dychové cvičenia prakticky , 

Šárka Smitková 

Online webinár 08/2021 Výslovnosť  je čerešnička na torte – 3 piliere správnej 
výslovnosti, Mgr. Petra Nejedlá 

Online webinár 08/2021 Ako súvisí pohyb s výslovnosťou, Mgr. Zdeňka Wajdová 

 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti C ŠPP 

m 1) dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka: financovanie C ŠPP pri tunajšej škole sa realizuje z rozpočtu 

určeného zriaďovateľom na školu. Zriaďovateľ na základe údajov z Eduzberu a podľa rozpočítania na počet 
klientov a normu na koeficienty rozdelí rozpočet na jednotlivé C ŠPP v rámci svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti.  

m 2) C ŠPP nevyberá od  zákonných zástupcov žiakov žiadne prostriedky za poskytnuté služby. Nepoberá ani 

iné príspevky účelovo viazané (vzdelávacie poukazy ap.).  
 

 

Cieľ pre C ŠPP, z koncepčného zámeru rozvoja školy a školského zariadenia na príslušný školský rok, 

vyhodnotenie jeho plnenia.  

 

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre 
úspešné fungovanie C ŠPP v rámci 

špeciálnej školy a na spoluprácu 

s bežnými školami. 

 

U1: Cielené budovanie 
akceptujúceho prostredia. 

U2: odstraňovanie bariér 
v komunikácií s bežnými školami. 

U3: podpora a iniciovanie 
vzdelávania pre OZ C ŠPP s cieľom 

budovať podporujúce prostredie 

umožňujúce prestupnosť žiakov 

medzi vzdelávacími spôsobmi: 
integrované – segregované.  

 

 

 

V procese plnenia. 

Splnené úlohy: centrum poskytovalo starostlivosť (diagnostika 

a intervencia) ambulantnou formou aj v teréne viac ako 774 klientom 

so zdravotným znevýhodnením, z toho bolo 119 nových detí. C ŠPP 

poskytuje konzultačnú aj vzdelávaciu činnosť pre školských 

špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov, rodičov z blízkeho 

okolia ale aj v rámci SR, na prianie zákonného zástupcu detí, resp. 

odporúčanie odborníkov z regiónov.  

 

Odborní zamestnanci C ŠPP sa priebežne zúčastňujú rôznych foriem 

vzdelávania, kde si osvojujú nové metódy špeciálno-pedagogickej 

a psychologickej diagnostiky, založené na moderných prístupoch 

a aktuálnych vedeckých poznatkoch. To vedie ku skvalitneniu 

diagnostiky intelektových schopností, osobnostného vývinu, 

vývinových porúch učenia a ich prediktorov. 
 

C ŠPP v súčasnosti už disponuje dostatkom diagnostických materiálov 

a pomôcok. 

Nesplnené, resp. len čiastočne splnené úlohy: Aktuálny stav a  spôsob 

normatívneho financovania C ŠPP neumožňuje pokryť náklady ani 

v súčasnom personálnom obsadení. 
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Ostatné: 

V C ŠPP je zriadená aj odborná knižnica. Pomôcky a knižný materiál je k dispozícii aj pre pedagógov SŠI.  

Sociálna pracovníčka CŠPP zabezpečovala prvý kontakt s klientmi a vypisovanie potrebnej 
dokumentácie. V školskom roku 2020/2021 bolo vypísaných spolu 119 rozhodnutí o prijatí do starostlivosti 

CŠPP. Zabezpečovala odosielanie záverov zo špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia na 

príslušnú kmeňovú školu, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa a predvolávala klientov na špeciálno-
pedagogické, psychologické, logopedické a rediagnostické vyšetrenia do CŠPP. Viedla agendu a evidenciu 

klientov C ŠPP, ako aj výkonov zamestnancov. Poskytovala klientom nevyhnutné informácie z oblasti 

sociálneho poradenstva – predovšetkým v oblasti nároku na kompenzačné pomôcky. 

 

Údaje o počte detí s školskom zariadení: uvedené v bode 3.1. 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu odborných zamestnancov C ŠPP (k 

31.8.2021): uvedené v bode 7.4 
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19 Záver 
 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 25. augusta 2021. Po prerokovaní s 

príslušným orgánom školskej samosprávy do 15. októbra 2020 a s písomným vyjadrením Rady školy bude 

predložená do 31. 10. 2021 zriaďovateľovi. 

Riaditeľka školy schválenú správu zverejní v škole na nástenke vo vestibule a na internetovej stránke 

školy najneskôr do 31. 12. 2021. 

 

 
 
 

 

Lučenec, 25. 08. 2021       PhDr. Lenka Hricová 
                                     riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


