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výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 

2016/2017.  

                                                                                               Mgr. Gabriela Ondrašáková, 
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Stanovisko zriaďovateľa: 

 

Okresný úrad v Žiline - odbor školstva,  schvaľuje – neschvaľuje správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017. 

                                                                                                     

....................................................................                                                            

                                                                                      za zriaďovateľa 
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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2016/2017 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové 

čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo 

Adresa školy M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo 

Telefón +421 43 5522887 

E-mail ssino@ssino.sk 

WWW stránka www.ssino.sk 

Zriaďovateľ Okresný úrad Žilina 

 

Organizačné zložky školy 

Názov organizačnej zložky 

Špeciálna základná škola, M.Urbana 160/45, Námestovo (ŠZŠ) 

Odborné učilište, M.Urbana 160/45, Námestovo (OU) 

Praktická škola, M.Urbana 160/45, Námestovo (PrŠ) 

ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Mieru 549/16 Trstená (ZŠ s MŠ pri ZZ) 

Súčasti školy 

Názov súčasti školy 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, M.Urbana 160/45, Námestovo 

Školský klub detí, M.Urbana 160/45, Námestovo 

Školský klub detí, Mieru 549/16, Trstená 

Školská jedáleň, M.Urbana 160/45, Námestovo 

Školský internát 

Elokované pracovisko, Mútne 167, ako súčasť Spojenej školy internátnej, M.Urbana 160/45, 

Námestovo 

Vedúci zamestnanci školy 

Funkcia  meno priezvisko Telefón e-mail 

Riaditeľka PhDr. Ľubica Glombvá 043/5522971 glombova@csppno.sk 

ZRŠ pre ŠZŠ PaedDr. Vladimír Viluda 043/5507911 v.viluda@ssino.sk 

ZRŠ pre OU a PrŠ Mgr. Jana Jurkuľáková 043/5507911 jana.jurkulakova@ssino.sk 

ZRŠ pre ZŠ s MŠ 

pri ZZ Mgr. Adriana Ferenčíková 0907153603 adriana.ferencikova@ssino.sk 

Vedúci CŠPP Mgr. Michal Gabarík 0903478366 gabarik@csppno.sk 



Výchovný poradca Mgr. František Janolek   vpjanolek@ssino.sk  

Vedúca ŠJ Mgr. Veronika Poláková 043/5507924 polakova@ssino.sk 

Vedúca THP Zdenka Verčeková 043/5522887 zdenka@ssino.sk 

Vedúci správy 

budov Ing. Dušan Kanderka 043/5507932 dusan.kanderka@ssino.sk 

 

Rada školy 

Rada školy pracovala v hodnotenom období /školskom roku 2016/2017/v tomto zložení: 

Predseda RŠ Mgr.Ondrašáková G.     zástupca pedagogických zamestnancov   

Podpreseda RŠ Mgr. Betuštiaková O zástupca pedagogických zamestnancov   

Členovia Mgr.Poláková V. zástupca nepedagogických zamestnancov   

 p.Hlinová M.,  zástupca rodičov 

 p.Hradská J.,   zástupca rodičov 

 p.Vrábová B. zástupca rodičov 

 p. Ing. Števlíková V.     zástupca rodičov 

 Ing.Bartošová M.                    delegovaná za OU, odbor školstva 

 RNDr.Čuláková D.,PhD         delegovaná za OU, odbor školstva 

 Mgr.Kvaššay V.            delegovaný za OU, odbor školstva 

 p.Papanová  H. delegovaná za OU, odbor školstva 

 

RŠ  zasadala v zmysle plánu zasadnutí  a vyjadrovala sa  ku koncepčným zámerom školy, 

prerokovala predkladané materiály  a aktuálne náležitosti . 

Na zasadnutí 13. októbra 2016 RŠ prijala  a schválila  bez pripomienok Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach spojenej školy za školský rok 2015/2016. 

Ďalej  RŠ   informovala o  materiálno-organizačnom zabezpečení  edukačného procesu 

v školskom roku 2016/2017. Objasnila následnosť plnenia  koncepčného  zámeru rozvoja 

školy: edukačné ciele a materiálno-technické ciele, ktoré týkajú  realizácie  náučno-relaxačný 

parku,  zateplenie telocvične a internátu školy, výťah na internáte školy –  súčasťou žiadosti 

o ŠMŠ, viacúčelové školské ihrisko, dokončenie rekonštrukcie priestorov pre ŠMŠ a CVČ. 

Na zasadnutí  dňa 26.4.2017  RŠ sa súhlasne  vyjadrila k stanovisku riaditeľky SŠI 

o edukačných výsledkoch za III. štvrťrok. Riaditeľka školy predložila informácie  

o aktuálnom počte žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov jednotlivých zložiek 

spojenej školy.  RŠ bola oboznámená  s  novým plánom zasadnutí a s výročnou správou 

o činnosti RŠ za kalendárny rok 2016. 

Poradné orgány školy 

V školskom roku 2016/2017 tvorili poradné orgány školy uvedení vedúci MZ, koordinátori a 

výchovný poradca. Podrobné zhodnotenie činnosti uvádzame pod tabuľkou prehľadu.  

Názov Metodického združenia Vedúci 

MZ A variant a ZŠ s MŠ pri ZZ Mgr. Havlíčková Milada 

MZ B variant + PrŠ Mgr. Kurtulíková Eva 

mailto:vpjanolek@ssino.sk


MZ C variant Mgr. Čajková Denisa 

MZ OU  Mgr. Janolek František 

MZ ŠI a ŠKD Mgr. Kapičáková Zuzana 

Koordinátor pre IKT Mgr. Šulganová Alžbeta  

Koordinátorky pre tvorbu ŠkVP Mgr. Adamčíková Eva, Mgr. Chudjaková Lenka  

Koordinátor pre environmentálnu 

výchovu, prevenciu 

sociálnopatologických javov, 

výchovu k manželstvu a 

rodičovstvu, ľudské práva, duševné 

zdravie a boj proti obezite 

Mgr. Sumegová Anna 

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRÁCE MZ VARIANT A A ZŠ s MŠ PRI ZZ  

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

  
MESIAC PLÁNOVANÉ AKCIE VYHODNOTENIE AKCIÍ 

Október 10. – 14. 10. v rámci Svetového dňa 

výživy – prezentácia na 

informačnom paneli vo vestibule 

školy   

11.10-13.10. 2019- Deň zdravej 

výživy                                               

V rámci Svetového dňa výživy bola uskutočnená 

prezentácia na informačnom paneli vo vestibule. 

Cieľom bola prevencia obezity a ochrana zdravia a 

zdravého životného štýlu. 

11.10.2016 prebehlo v A variante tematické vyučovanie 

na tému Zdravá výživa, 12. 10. sme v rámci tvorivých 

dielní pripravovali zdravé pokrmy z ovocia a zeleniny, 

tie sme prezentovali 13. 10. na ochutnávke zdravých 

jedál. Naša prezentácia niesla názov Zdravie z našej 

záhrady.  

November 14.11. Beseda s výchovným 

poradcom o výbere profesie v rámci 

siete Odborných učilíšť pre žiakov 

9. ročníka pomocou. 

 

30.11. Deň počítačovej bezpečnosti 

– akcia zameraná na bezpečnosť na 

internete – multimediálna miestnosť 

– ŠZŠ, Praktická škola, Odborné 

učilište 

Žiaci 9. Ročníka sa zúčastnili besedy s výchovným 

poradcom, ktorý im vysvetlil možnosti ďalšieho 

vzdelávania sa v učebných odboroch OU, taktiež im 

ozrejmil podmienky prijatia do OU a podmienky 

a možnosti ukončenia vzdelávania v OU.  

Žiaci A variantu, Praktickej školy a OU boli 

oboznámení  s nástrahami, ktoré hrozia ak je nesprávne 

využívaný internet. Naučili sa správne a bezpečne 

internet používať.  

December Mikuláš 5.12.2016 

 

 

Vianočné tradície 14.-16. 12. 2016 

Vianočné trhy 

Zameranie: Prezentácia žiackych 

prác s vianočnou tematikou 

Cieľ:  Prezentovať vlastnú prácu 

žiakov. Rozvíjať sociálne 

zručnosti a komunikačné       

schopnosti. 

Termín:      16.12. 2016 

Vianočná besiedka -22.12.2016 

 

 

Cieľom akcie bolo spoločne a radostne prežiť deň 

svätého Mikuláša a nadviazať na dávnu tradíciu. Žiaci 

si pre Mikuláša pripravili pekný program a tešili sa 

z darčekov.  

Vianočné tradície a tvorivé dielne                                    

14.12. a 15.12. prebiehala príprava vianočných 

výrobkov. 

Cieľom bolo praktickou činnosťou precítiť vianočnú 

atmosféru.  

Žiaci ozdobovali vianočné stromčeky, skrášľovali 

triedy, školu, chodbami rozvoniavali pečené oplátky,  

medovníčky a popri tom sme si pospevovali vianočné 

pesničky, a tak sme si pripomenuli vianočné tradície. 

Tvorivé dielne nám umožnili tvoriť, pripraviť sa na 

Vianočné trhy. Žiaci spolu so svojimi triednymi 



 

Vianočný futbal 

 

učiteľmi rozvíjali svoje zručnosti a tvorivosť pri 

zhotovovaní rôznych vianočných ozdôb, pozdravov, 

dekorácií, a iných zaujímavých výrobkov, ktoré 

prezentovali na Vianočných trhoch. 

Zhrnutie priebehu akcie: 

Usporiadanie vianočných trhov v našej škole sa stalo 

tradičnou a vítanou udalosťou, ktorej sa aj tento rok 

zúčastnili nielen žiaci a učitelia našej školy, ale aj žiaci 

z iných námestovských škôl.  

Naši žiaci spolu s učiteľmi sa zodpovedne na akciu 

pripravili. Ponúkali rôzne vianočné ozdoby, ikebany, 

stromčeky a iné predmety s vianočnou tematikou, ktoré 

prezentovali ich vlastnú prácu, ich schopnosť tvoriť, 

spolupracovať. Stoly boli plné originálnych vianočných 

dekorácií  a dobrôt. 

Vianočné trhy otvorila p. riaditeľka príhovorom, po 

ktorom nasledoval kultúrny program našich žiakov. 

O príjemnú vianočnú atmosféru sa postarali žiaci 

odborného učilišťa s občerstvením. Žiaci si otestovali aj 

svoje finančné, sociálne zručnosti a komunikačné 

schopnosti. Zisk z vianočných trhov bude použitý pre 

potreby školy. 

Vianočné tradície na našej škole sme zavŕšili vianočnou 

besiedkou, na ktorú sme si so  žiakmi pripravili krásny 

vianočný program. 

Február Karneval  

 

 

Zimné účelové hry, hry na snehu, 

lyžiarsky výcvik 

T: 6. 2. -10.2 

 

 

Zúčastnili sme sa tematického karnevalu, k veselej 

atmosfére sme prispeli aj uplatnením svojej fantázie pri 

výrobe a predstavení masiek.  

Zimné účelové hry boli zamerané na oblasť zdravia 

a zdravého životného štýlu, prevencie proti obezite 

s cieľom aktívne zapojiť deti a žiakov do aktivít, ktoré 

podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl. 

Športovými aktivitami sme podporili prevenciu proti 

obezite, utužili telesné a duševné zdravie. Žiaci na 

jednotlivých stanovištiach riešili zadané úlohy, ktoré 

viedli k nadobúdaniu kompetencií potrebných pre život. 

Rozšírili ich oblasť poznania o vedomosti z oblasti 

zdravia a prevencie, z ochrany prírody a starostlivosti 

o zvieratá v zimnom období. Žiaci 7. ročníka sa 

zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa skončil 

úspešne, všetci žiaci zvládli základy lyžovania 

a v peknom prostredí lyžiarskeho strediska v Oravskej 

Polhore utužili nielen kamarátske vzťahy, ale aj svoje 

zdravie. V rámci lyžiarskeho výcviku žiaci 7. ročníka 

získali základy lyžovania. 

Marec Deň otvorených dverí – 8.3.2017 

Akcia bola zameraná na priblíženie 

špecifík vyučovacieho procesu 

v SŠI v Námestove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín - 14. 3. 2017 

 

Dňa 08.03.2017 sa na našej škole uskutočnil Deň 

otvorených dverí.  
Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa do 

tejto vzdelávacej akcie zapojila naša škola. Aj náš 

A variant bol pripravený privítať žiakov základných, 

špeciálnych škôl, rodičov, ako aj širokú verejnosť. 

Vyučujúci v jednotlivých ročníkoch mali pre hostí 

pripravené množstvo prekvapení, ktoré spočívalo nielen 

v prevedení vyučovacích hodín, ale boli pripravené aj 

prezentácie, ktoré  v nemalej miere obohacujú 

vyučovací proces. Taktiež hostia mali možnosť prezrieť 

si priestory školy, odborné učebne, oboznámiť sa s 

vybavenosťou odborných učební. 

Žiaci prezentovali nielen svoje schopnosti v recitácií, 

ale ukázali aj svoj postoj a svoju zodpovednosť pri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranené vtáčatá – Ružomberok 

15. 3. 2017 

 

 

 

príprave na túto akciu. Mnohí sa na súťaž tešili a aj sa 

zodpovedne pripravili, zvládli pamäťové naučenie sa 

vybraného textu, učili sa s ním pracovať, rozlišovať 

pasáže postáv, zvládať prvky recitácie a celkového 

vystupovania na verejnosti. Počas súťaže svojich 

spolužiakov podporovali, povzbudzovali a odmeňovali 

potleskom. K skvelej atmosfére prispeli aj žiaci z 1. 

stupňa, ktorí všetkých pobavili svojim veselým 

tanečným vystúpením.   

Najlepší recitátori reprezentovali našu školu na 

oblastnej recitačnej súťaží Ranené vtáčatá 

v Ružomberku.  

Našu školu reprezentovali: 

V kategórii próza: Šimon Taraj zo 4.A triedy a Rebecca 

Čerbáková zo 6.A triedy. 

V kategórií poézia: Kristína Detková z 5.A, Natália 

Sekerášová zo 7.A a Eva Kutláková z 9.A triedy. 

Výsledky súťaže „Ranené vtáčatá“ Ružomberok 
3. miesto v recitácií poézie získali žiačky Eva 

Kutláková z 9.A a Kristínka Detková z 5.A. 

Žiačka Rebecca Čerbáková z 7.A získala cenu poroty 

za veľmi peknú interpretáciu prózy.   

Apríl Veľkonočné tradície -10.4.-

12.4.2017 

 

 

 

 

Veľkonočné obdobie sme začali prípravou výrobkov 

s veľkonočnou tematikou. Žiaci A variantu a žiaci AU 

tried dňa 10.4. sa zúčastnili Tvorivých dielní, pracovali 

v tvorivej atmosfére, aby svoje výrobky mohli 

ponúknuť na Veľkonočných trhoch. Precítiť 

atmosféru veľkonočných sviatkov a pochopiť význam 

obety človeka pre dobro iných pomohla akcia Krížová 

cesta a svätá omša, ktorej sme sa všetci zúčastnili.  

Máj Detské atletické hry spájajú školu 

a rodinu- 22.5. 2017 

 

Pri organizovaní tejto akcie sme spolupracovali 

s Detským atletickým zväzom, ktorý prijal naše 

pozvanie, pripravil pre našich žiakov športové 

disciplíny. Inštruktorky s DAZ priviezli aj náčinie 

a športové náradie pre žiakov a neskôr nám túto 

športovú sadu aj darovali. Prisľúbili ďalšiu spoluprácu, 

na ktorú sa vzájomne tešíme. Podarilo sa nám získať aj 

pomoc od ďalších ochotných ľudí, ktorí rôznym 

spôsobom prispeli k realizácií tejto akcie. K nim patrí 

pán Ondrejovi Kubík, pán Peter Jurky, pani Ľudka 

Laštíková z CVČ Maják. Veľmi pomohli aj učitelia 

a zamestnanci školy, ktorí sa spojili pre jednu spoločnú 

vec, pripraviť pre deti SŠI v Námestove a ich rodičov 

deň naplnený šťastím, radosťou a láskou.  

Jún  Deň detí - 2.6. 2017 

 

 

Exkurzia do výrobného podniku 

HERN Námestovo -15.06. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomohli sme pri organizácií Dňa detí, túto akciu už po 

štvrtýkrát organizuje pán Igor Janckulík a Orava rescue 

systém. So žiakmi sme pripravili pre záchranárov 

program, ktorý pobavil aj hostí, žiakov zo ŠZŠ Dolný 

Kubín a rodičov žiakov.  

Exkurzie sa zúčastnili žiaci siedmeho, ôsmeho 

a deviateho ročníka ŠZŠ. 

Žiaci sa oboznámili s prácou dospelých v reálnom 

pracovnom prostredí počas plnej prevádzky, pozorovali  

prácu dospelých na rozličných pracoviskách, boli 

oboznámení s históriou, strojárskou výrobou 

pre zahraničných odberateľov, počtom zamestnancov. 

Bezpečnostný technik všetkých oboznámil 

s bezpečnosťou počas prehliadky priestorov a pohybu 

po firme. Po oboznámení s BOZP  sa žiaci presunuli do 

výrobnej haly, kde sa zoznámili s reálnym pracovným 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský výlet na Liptov -

27.6.2017 

 

prostredím. Mali možnosť vidieť  priame ukážky 

výroby v praxi, videli pracovný proces a proces výroby 

v lakovni. Niektoré procesy výroby im boli konkrétne 

popísané. Oboznámili sa s technológiou pieskovania, 

leštenia. Žiaci si pozreli ukážku nástreku práškovej 

farby, balenia výrobkov. Výrobný proces mali možnosť 

vidieť počas plynulej prevádzky. Mohli sa opýtať na 

všetko, čo ich zaujíma. Prejavili záujem o možnosti 

prijatia do zamestnania, zaujímali sa aj o platové 

podmienky. Ako spomienku na exkurziu dostali 

drobnosti na pamiatku - kľúčenku, reflexný pásik, pero. 

Žiaci boli počas exkurzie disciplinovaní, rešpektovali 

pokyny sprievodkyne a vyučujúcich. 

Zámerom exkurzie bolo aj posilňovať spojenie 

pracovného vyučovania so životom.  

 

Školský výlet do Liptovského Mikuláša potešil 

všetkých žiakov A variantu a aj žiakov autistických 

tried. Žiaci okrem bohatej zábavy v rezorte Tatrapolis, 

kde si mohli vyskúšať ponúkané atrakcie ako labyrint 

v zrkadlovej sieni, jazdu vláčikom po železnom 

mestečku, šoférovanie na autíčkach, skákanie na 

trampolínach a divokú strelu v člne, obdivovali aj 

zmenšeniny známych svetových stavieb. 

V kontaktnej ZOO obdivovali zvieratká, pohybovali sa 

v ich výbehoch, hladkali ich, dotýkali sa ich. Menšie 

deti sa previezli aj na poníkovi a od ošetrovateľov 

zvierat sa dozvedeli ako sa o zvieratá v ZOO starajú.  

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRÁCE MZ VARIANT B A PrŠ  

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

MESIAC PLÁNOVANÉ AKCIE VYHODNOTENIE AKCIÍ 

Október 11.10-13.10. 2019- Deň zdravej 

výživy 

 

 

24.10. Úcta k zosnulým - v rámci 

blížiacich sa sviatkov všetkých 

svätých a pamiatky zosnulých 

návšteva opustených hrobov          

                                    

11.10.2016 prebehlo tematické vyučovanie na tému 

Zdravá výživa, 12. 10. sme v rámci tvorivých dielní 

pripravovali zdravé pokrmy z ovocia a zeleniny, tie sme 

prezentovali 13. 10. na ochutnávke zdravých jedál.  

Po vytvorení vencov s prírodného materiálu žiakmi 

praktickej školy žiaci variantu B navštívili miestny 

cintorín a položili vence na opustené hroby, pri ktorých 

sa aj pomodlili za všetkých zosnulých. Cieľom bolo 

uctiť si zosnulých, na ktorých sa zabudlo a skrášliť ich 

miesto odpočinku.  

December 5.12.2016 Mikuláš 

 

 

14.-16. 12. 2016 Vianočné 

tradície, tvorivé dielne, vianočné 

trhy 

Zameranie: Prezentácia žiackych 

prác s vianočnou tematikou 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom akcie bolo spoločne a radostne prežiť deň 

svätého Mikuláša a nadviazať na dávnu tradíciu. Žiaci 

si pre Mikuláša pripravili pekný program a tešili sa 

z darčekov.  

Vianočné tradície a tvorivé dielne                                    

14.12. a 15.12. prebiehala príprava vianočných 

výrobkov. 

Cieľom bolo praktickou činnosťou precítiť vianočnú 

atmosféru.  

Žiaci ozdobovali vianočné stromčeky, skrášľovali 

triedy, školu, chodbami rozvoniavali pečené oplátky,  

medovníčky a popri tom sme si pospevovali vianočné 

pesničky, a tak sme si pripomenuli vianočné tradície. 

Tvorivé dielne nám umožnili tvoriť, pripraviť sa na 

Vianočné trhy. Žiaci spolu so svojimi triednymi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2016 Vianočná besiedka  

 

učiteľmi rozvíjali svoje zručnosti a tvorivosť pri 

zhotovovaní rôznych vianočných ozdôb, pozdravov, 

dekorácií, a iných zaujímavých výrobkov, ktoré 

prezentovali na Vianočných trhoch. 

Zhrnutie priebehu akcie: 

Usporiadanie vianočných trhov v našej škole sa stalo 

tradičnou a vítanou udalosťou, ktorej sa aj tento rok 

zúčastnili nielen žiaci a učitelia našej školy, ale aj žiaci 

z iných námestovských škôl. Naši žiaci spolu s učiteľmi 

sa zodpovedne na akciu pripravili. Ponúkali rôzne 

vianočné ozdoby, ikebany, stromčeky a iné predmety 

s vianočnou tematikou, ktoré prezentovali ich vlastnú 

prácu, ich schopnosť tvoriť, spolupracovať. Stoly boli 

plné originálnych vianočných dekorácií  a dobrôt. 

Vianočné trhy otvorila p. riaditeľka príhovorom, po 

ktorom nasledoval kultúrny program našich žiakov. 

O príjemnú vianočnú atmosféru sa postarali žiaci 

odborného učilišťa s občerstvením. Žiaci si otestovali aj 

svoje finančné, sociálne zručnosti a komunikačné 

schopnosti. Zisk z vianočných trhov bude použitý pre 

potreby školy. 

Cieľ:  Prezentovať vlastnú prácu žiakov. Rozvíjať 

sociálne zručnosti a komunikačné       schopnosti. 

 

Vianočné tradície na našej škole sme zavŕšili vianočnou 

besiedkou, na ktorú sme si so  žiakmi pripravili krásny 

vianočný program. 

Február 02.02.2017 -Karneval  -  

Zameranie- Sebaprezentácia 

a prezentácia triedy pred žiakmi, 

učiteľmi a rodičmi 

 

10.02.2017 Hry na snehu – akcia 

zameraná na zdravý životný štýl, 

prevenciu proti obezite 

 

Niekoľko dní vopred si karnevalové masky spolu 

s triednymi učiteľmi žiaci tvorili. Spoločným úsilím tak 

vznikli originálne diela, ktoré žiaci odprezentovali. 

Cieľ: Uplatniť fantáziu a tvorivosť pri výrobe masiek, 

rozvíjať pracovné zručnosti. 

Akcie prebehla v areáli školy za školským internátom. 

Po oboznámení sa s rôznymi zimnými športami 

a poučení o bezpečnosti počas hier, sme sa začali 

guľoval, sánkovať, stavať snehuliaka,...Cieľom akcie 

bolo rozvíjať pohybovú zdatnosť, prispieť k otužovaniu 

žiakov, viesť ich k bezpečnosti pri kolektívnych hrách, 

upevňovať priateľské vzťahy. 

Marec 14.03.  Hviezdoslavov Kubín – 

zameranie na prednes poézie 

a prózy slovenských autorov 

 

 

 

22.03.2017 -Svetový deň vody – 

zameranie na ochranu životného 

prostredia a zdravia 

 

 

Literárnej súťaže sa zúčastnili všetci žiaci B variantu 

a praktickej školy. P. O. Hviezdoslava sme si 

pripomenuli krátkou prezentáciou, Ďalej sme sa  

rozprávali o známych autoroch detských kníh 

a rozprávkach, ktoré žiaci poznajú a majú radi. 

Nasledoval prednes a recitácia poézie a prózy. Cieľom 

akcie bolo prezentovať svoje schopnosti v literárnej 

súťaži. 

Akcia sa uskutočnila v multimediálnej miestnosti SŠI. 

Zúčastnili sa jej žiaci B variantu a praktickej školy. 

Počas prezentácie sa žiaci oboznámili s kolobehom 

vody v prírode,  významom vody pre život človeka a 

dôležitosťou ochrany zdrojov pitnej vody. Výstupom 

akcie bolo vytvorenie plagátov o vode a jej ochrane. 

Cieľom bolo zvýšiť povedomie žiakov o ochrane vody, 

životného prostredia a tým aj zdravia. 

Apríl 10.4.-12.4.2017 

Veľkonočné tradície  

 

 

 

Veľkonočné obdobie sme začali prípravou výrobkov 

s veľkonočnou tematikou. Dňa 10.4. sa žiaci zúčastnili 

Tvorivých dielní, pracovali v tvorivej atmosfére, aby 

svoje výrobky mohli ponúknuť na Veľkonočných 

trhoch. Precítiť atmosféru veľkonočných sviatkov 



a pochopiť význam obety človeka pre dobro iných 

pomohla akcia Krížová cesta a svätá omša, ktorej sme 

sa všetci zúčastnili.  

Máj 22.5. 2017 -Detské atletické hry 

spájajú školu a rodinu 

 

Pri organizovaní tejto akcie sme spolupracovali 

s Detským atletickým zväzom, ktorý prijal naše 

pozvanie, pripravil pre našich žiakov športové 

disciplíny. Inštruktorky s DAZ priviezli aj náčinie 

a športové náradie pre žiakov a neskôr nám túto 

športovú sadu aj darovali. Prisľúbili ďalšiu spoluprácu, 

na ktorú sa vzájomne tešíme. Podarilo sa nám získať aj 

pomoc od ďalších ochotných ľudí, ktorí rôznym 

spôsobom prispeli k realizácií tejto akcie. K nim patrí 

pán Ondrejovi Kubík, pán Peter Jurky, pani Ľudka 

Laštíková z CVČ Maják. Veľmi pomohli aj učitelia 

a zamestnanci školy, ktorí sa spojili pre jednu spoločnú 

vec, pripraviť pre deti SŠI v Námestove a ich rodičov 

deň naplnený šťastím, radosťou a láskou.  

Jún  09.06.2017 -Exkurzia remeselné 

práce -  

Zameranie - využitie  jednotlivých 

remeselných prác  v praxi, 

Návšteva  ZUŠ Kolčáka- keramická 

dielňa.  

27.06.2017 -  Školský výlet- 

Miesto akcie: Rohačský vláčik – 

Zuberec Spálená – zameranie - 

regionálna výchova a ochrana 

životného prostredia 

Žiaci si pozreli dielňu, kde si zároveň vyskúšali prácu 

na keramickom kruhu a prácu s hlinou. Cieľom bolo 

ukázať žiakom ako sa dajú osvojené zručnosti, získané 

v remeselných prácach, uplatniť v praxi. 

 

Výlet bol zameraný na regionálnu výchovu a ochrana 

životného prostredia. Žiaci získali poznatky o prírode, 

o zvieratách žijúcich vo voľnej prírode, o starostlivosť 

celej prírody. Cieľom bolo prehĺbiť vzťah  k prírode, 

k svojmu rodnému kraju. 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRÁCE MZ VARIANT C  

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

MESIAC PLÁNOVANÉ AKCIE VYHODNOTENIE AKCIÍ 

Október 10. – 14. 10. v rámci Svetového dňa 

výživy – prezentácia na 

informačnom paneli vo vestibule 

školy   

 

11.10-13.10. Deň zdravej výživy 

 

 

V rámci Svetového dňa výživy bola uskutočnená 

prezentácia na informačnom paneli vo vestibule. 

Cieľom bola prevencia obezity a ochrana zdravia a 

zdravého životného štýlu. 

Tematické vyučovanie, Tvorivé dielne, Prezentácia 

výrobkov        

Cieľom  bolo získať poznatky o zdravej strave 

Prezentovať vlastnú prácu žiakov. Praktickou 

činnosťou získať poznatky o zdravej výžive a zdravom  

životnom štýle 

November 30.11. Deň počítačovej bezpečnosti 

– akcia zameraná na bezpečnosť na 

internete –  

multimediálna miestnosť – ŠZŠ, 

Praktická škola, Odborné učilište 

Akcia bola zameraná na bezpečnosť na internete. Žiaci 

boli rozdelení do skupín, aktívne sa zapájali do 

jednotlivých aktivít. Akcia prebehla úspešne. 

December 

5.12.2016 Mikuláš 

14.-15.12.Vianočné tradície, 

Tvorivé dielne 

Príprava vianočných výrobkov 

Žiaci pracovali v skupinách, ktoré boli zamerané na 

prácu s prírodným materiálom a zhotovovanie 

vianočných ikeban. Dňa 16.12 sa žiaci zúčastnili 

Vianočných trhov, kde predávali svoje výrobky.  

Nakoniec sa prezentovali vo vianočnom programe na 

Vianočnej besiedke, ktorá sa uskutočnila dňa 22. 12 

Február 2.2. Karneval/literárny/ 

 

7.2. Hry na snehu 

23.2.       Exkurzia do PRŠ 

Cieľom  bolo uplatniť fantáziu a tvorivosť žiakov s 

pomocou učiteľa ,rozvíjať pracovné kompetencie 

Cieľom  bolo radostne prežiť tento deň 

Získať poznatky o spôsobe a uplatnení štúdiom v PRŠ 

Marec 8.3. Deň otvorených dverí Priblížiť špecifiká vyučovacieho procesu v C variante 



14.3. Hviezdoslavov Kubín Rozvíjanie recitačných schopností žiakov 

Apríl 10.-12.4. Veľkonočné tradície 

Tvorivé dielne 

Veľkonočné trhy 

Žiakom sme priblížili  tradície veľkonočných sviatkov, 

pripravili si veľkonočné výrobky a na veľkonočných 

trhoch prezentovali  žiacke   práce 

Máj 22.5. Deň rodiny a školy v 

spolupráci so Slovenským 

atletickým zväzom 

Žiaci sa aktívne  zapojili do aktivít, ktoré podporujú 

výchovu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu.  

Športovými aktivitami sme uskutočnili prevenciu proti 

obezite, utužili telesné a duševné zdravie. 

Jún  2.6. MDD 

 

15.6 Canisterapia 

28.6. Školský výlet 

Žiakov sme zapojili  do rôznych súťažných aktivít s 

možnosťou vlastnej sebarealizácie 

Odbúrať agresivitu, rozvíjať jemnú aj hrubú motoriku 

Odmenenie žiakov za celoročnú prácu a prehĺbenie 

spolupráce vo vzťahu rodič-učiteľ-žiak 

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRÁCE MZ OU  

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

MESIAC PLÁNOVANÉ AKCIE VYHODNOTENIE AKCIÍ 

Október 11 13. 10. Deň zdravej výživy Účelom bolo priblížiť formou prípravy rôznych 

pokrmov možnosť zdravo sa stravovať prípravou 

studených a teplých pokrmov 

 Odborná exkurzia: odbor murár – 

Stavebný podnik 

Možnosť priblíženia žiakom paletu rôznych stavebných 

techník a materiálov 

 Odborná  exkurzia: odbor stolár – 

stolárska dielňa Oravská Jasenica 

Poznávanie spôsobov opracovania dreva strojovou 

výrobou 

 Odborná exkurzia: odbor- Služby 

a domáce práce- krajčírska dielňa 

Brehy 

Poznať spôsoby spracovania rôznych textílií – strihanie, 

šitie, balenie 

December 

14.-16.2016 

Vianočné trhy Touto akciou sa prezentovali jednotlivé odbory OU 

ukážkou svojej zručnosti a šikovnosti pri zhotovení 

rôznych vianočných dekorácii 

Február 

6.-10..2. 2017 

Lyžiarsky  výcvik, druhý ročník 

OU 

Výcvik preveril pohybové zdatnosti žiakov a zároveň 

pozitívne pôsobil po zdravotnej stránke na posilnenie 

imunity 

Marec 

8.3.2017 

DOD Akcia zameraná na prezentovanie činnosti jednotlivých 

odborov OU. Návštevníkom priblížili svoju náplň 

činnosti na daných pracoviskách 

Apríl 

11.-12.4.2017 

Veľkonočné tradície Atmosféru týchto sviatkov prezentovali žiaci OU 

svojimi výrobkami z rôznych materiálov. 

Máj 

22.05.2017 

Deň rodiny a školy Tento deň bol venovaný nielen deťom našej školy , ale 

aj ich rodičom. Žiacim plnili rôzne disciplíny na 

stanovištiach. Na záver boli odmenení medailami 

a posedením pri kotlíkovom guľáši. 

22.05.2017 Účelové cvičenie pre 1.,2.,3. ročník 

OU 

Žiaci OU plnili rôzne pohybové aktivity v areáli školy. 

Za aktivitu zbierali body za ktoré dostali sladkú 

odmenu 

Jún  

02.06.2016 

MDD Deň detí sa konal na nábreží Oravskej priehrady, túto 

akciu zastrešoval I. Janckulík a Orava Rescue, deťom 

boli prezentované rôzne záchranárske ukážky a na 

koniec navarili naším deťom kotlíkový guláš 

7.-9.6. 2017 

 

Účelové cvičenie pre  3.ročník OU- 

Kurz na ochranu života a zdravia 

 

Toto cvičenie je rozdelené na tri dni. Prvý deň žiaci 

absolvovali zdravotnú výchovu, druhý deň turistický 

pochod a tretí deň súťažili v rôznych disciplínach 

zameraných na enviro tému, civilnú ochranu a pohyb  

a pobyt v prírode 

19.-21.6.2017 Účelové cvičenie pre  1.ročník OU- 

Kurz pohybových aktivít v prírode 

 

Toto cvičenie je rozdelené na tri dni. Prvý deň žiaci 

absolvovali zdravotnú výchovu, druhý deň turistický 

pochod a tretí deň súťažili v rôznych disciplínach 

zameraných na enviro tému, civilnú ochranu a pohyb  



a pobyt v prírode 

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRÁCE MZ ŠI a ŠKD  

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

MESIAC PLÁNOVANÉ AKCIE VYHODNOTENIE AKCIÍ 

Október DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY 

Oblasť zamerania akcie:  

Zdravý životný štýl 

Cieľ akcie: Pripraviť a prezentovať 

zdravé stravovanie na celoškolskej 

akcii.  

Termín: 13. 10. 2016 

V mesiaci október sme sa zapojili do celoškolskej akcie 

s názvom Deň zdravej výživy. V rámci jednotlivých 

skupín ŠKD aj ŠI sme pripravili ovocné a zeleninové 

šaláty, ktoré mohli vyskúšať aj ostatné deti priamo počas 

akcie v školskej jedálni. Deťom sme počas prípravy 

zdôraznili ako veľmi strava ovplyvňuje kvalitu nášho 

života a naše zdravie. 

November ÚCTA K ZOSNULÝM 

Oblasť zamerania akcie: 

Prosociálna výchova  

Cieľ akcie: Prejaviť úctu k zosnulým.  

Termín: 03.11. 2016 

 

LETÍ, LETÍ ŠARKAN LETÍ 

Oblasť zamerania akcie: Jesenné hry 

s vetrom 

Cieľ akcie: Vyrobiť šarkany a využiť 

obratnosť a rýchlosť pri ich púšťaní.  

Termín: 07. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU V POHYBE 

Oblasť zamerania akcie: Športové 

aktivity, vzájomná spolupráca 

s deťmi inej školy.  

Cieľ akcie: Prejavovať pozitívny 

postoj k pravidelnému pohybu 

a aktívnemu využívaniu voľného 

času. 

Termín: 09. 11. 2016 

POPOLUDNIE S ROZPRÁVKOU 

Oblasť zamerania akcie: Zmysluplné 

trávenie voľného času a dodržiavanie 

zásad slušného správania na 

verejnosti, Cieľ akcie: Posilniť úctu 

ku kultúrnym hodnotám v najbližšom 

okolí  

Akcia bola zameraná na rozvíjanie prosociálneho cítenia 

detí. Príprava akcie spočívala v rozhovoroch o význame 

sviatku Pamiatky zosnulých, dôležitosti spomienky 

a výrobe vencov z prírodného materiálu, ktoré sme po 

krátkej modlitbe položili na spoločný pomník na 

mestskom cintoríne. 

Akcie sa zúčastnili všetky deti školského internátu. 

Pôvodne sa mala akcia uskutočniť už v októbri, ale 

vzhľadom na nepriaznivé počasie sa presunula na 

mesiac november. Akcii predchádzala výroba šarkanov. 

Deti si vyrobili šarkanov podľa vlastnej fantázie a pri 

príprave použili rôzne výtvarné techniky a materiály. 

Keď nám počasie konečne prialo, vybrali sme sa na 

školské ihrisko naučiť šarkany lietať. Deti sa dostatočne 

vyšantili, vyskúšali rýchlosť  šarkanov aj svoju 

obratnosť a šikovnosť pri ich púšťaní. V závere sa 

uskutočnilo vyhodnotenie, pochvala za prípravu 

šarkanov aj za aktívnu účasť počas ich púšťania 

 

Počas akcie sme spolupracovali so Základnou školou 

Brehy v Námestove. Akcie sa niesla pod názvom Spolu 

v pohybe. Na toto zábavné popoludnie sme pozvali deti 

zo Školského klubu detí. Navštívili nás deti z jedného 

oddelenia ŠKD spolu s pani vychovávateľkou. Podstata 

celej akcie bola v tom, aby deti súťažili spolu a nie proti 

sebe, preto boli deti počas pohybových aktivít 

pomiešané. Pohybové aktivity a súťaže ktorých spájali  

deti so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami 

s deťmi bežnej základnej školy. Akciu hodnotíme veľmi 

kladne.  

 

Poslednou novembrovou akciou bolo Popoludnie 

s rozprávkou. Akcia bola zameraná na zmysluplné 

trávenie voľného času a dodržiavanie zásad slušného 

správania sa na verejnosti. Všetky deti ŠI si spríjemnilo 

popoludnie pozeraním rozprávky v priestoroch 

Katolíckeho domu.  

December TRADIČNÉ VIANOCE 

Oblasť zamerania: Rozvíjanie 

emocionálneho cítenia a úcty 

k ľudovým tradíciám. 

Cieľ akcie: Poznávať ľudové tradície 

a zvyky našich starých rodičov.  

Termín: 21. 12. 2016 

Dňa 21. 12. 2016 sme si predvianočnú atmosféru 

spríjemnili pečením koláčikov zo suchého cesta, 

zdobením vianočného stromčeka, koledami 

a vianočnými rozprávkami. Rozprávali sme sa 

o vianočných zvykoch a tradíciách v našich rodinách. 

Vo večerných hodinách sme mali tradičnú vianočnú 

večeru na slávnostne prestretom stole. Nechýbal sladký 

punč, oplátok s medom a výborná vianočná kapustnica 



a tradičné vianočné koledy. 

Január HRY NA SNEHU A SO SNEHOM  

Oblasť zamerania: Pohybové aktivity, 

rozvoj manuálnych zručností,  

predstavivosti a fantázie 

Cieľ akcie: Prejaviť radosť z pohybu 

a hier Zhotoviť a dokončiť vlastný 

výtvor 

Termín: 25. 01. 2017 

 

Dňa 25. 01. 2017 sa uskutočnila akcia s názvom Hry na 

snehu a so snehom. Cieľom bolo prejaviť radosť 

z pohybu a hier, zhotoviť a dokončiť vlastný snehový 

výtvor. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou 

zdravia pri športe sa deti z výchovných skupín ŠI a ŠKD 

poobliekali a vybrali na kopec v školskom areáli. Prežili 

popoludnie na čerstvom vzduchu, súťažili v rôznych 

zimných disciplínach, stavali snehuliaka a iné diela zo 

snehu. Po ukončení akcie nás čakal teplý čas a sladká 

odmena. 

Február EXKURZIA DO VÝROBNÉHO 

PODNIKU 

Oblasť zamerania: Spoznávanie 

výrobného procesu v jednom 

z najväčších výrobných podnikov 

v Námestove. 

Cieľ akcie: Prezentovať jednu 

z možností zamestnania po úspešnom 

absolvovaní školy 

Termín: 22. 02. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSTÚPENIE FOLKLÓRNEHO 

SÚBORU MÚTŇANKA 

Oblasť zamerania: Ľudové umenie 

a kultúrne dedičstvo 

Cieľ akcie: Pestovať a rozvíjať cit ku 

kráse, k tradičnému ľudovému 

umeniu, uchovávaniu kultúrneho 

dedičstva našich predkov. Zoznámiť 

sa so slovenským ľudovým folklórom 

a ľudovou hudbou 

Termín: 23. 02. 2017 

Navštívili sme výrobný podnik Visteon. Exkurzie sa 

zúčastnili žiaci odborného učilišťa, ktorí navštevujú 

školský internát. Mali sme možnosť nahliadnuť do 

reálneho chodu výrobného podniku, stretnúť sa 

s odborníkmi z praxe, klásť otázky, ktoré nás zaujímali. 

V úvode nás privítali a oboznámili s chodom podniku,  

počtom zamestnancov, vysvetlili nám zameranie 

výrobného procesu. Prostredníctvom videa s výkladom 

nás informovali o bezpečnosti a ochrane počas 

prehliadky výrobnej haly. Pred vstupom do výrobnej 

haly každý z nás dostal bezpečnostné prvky, bez ktorých 

by nás do výroby nepustili. Po oboznámení s BOZ sme 

sa v sprievode jedného z manažérov presunuli do 

výrobnej haly. Výrobný proces  sme mali možnosť 

vidieť počas plynulej prevádzky v popoludňajších 

hodinách. Po ukončení celej obhliadky výrobnej haly 

a ostatných priestorov sme ešte dostali drobnosti na 

pamiatku. Poďakovali sme všetkým, ktorí si na nás našli 

čas a ukázali nám priestory, ktoré možno niekedy budú 

miestom budúceho zamestnania našich absolventov.  

 

Dňa 23. 02. 2017 sa v našej škole konalo vystúpenie 

folklórneho súboru Mútňanka. Mladé dievčatá a chlapci 

z folklórneho súboru Mútňanka nám zatancovali 

tradičné slovenské ľudové tance. Predviedli nám ľudové 

kroje z rôznych regiónov Slovenska a zaspievali známe 

ľudové piesne. Naše deti sa tiež nedali zahanbiť 

a zatancovali tanec na známu ľudovú pieseň. V závere 

sme si spoločne zaspievali obľúbené ľudové piesne, 

zjedli šišky a takto veselo sme ukončili fašiangové 

obdobie.  

Marec ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE 

Oblasť zamerania: Čitateľské 

aktivity, dramatizáciu a ilustráciu. 

Cieľ akcie: Cieľom je citlivo vnímať 

rozprávku, podnecovať komunikačné  

kompetencie pri počúvaní, 

reprodukovaní, dramatizácii, práci 

s ilustráciou,  kladení otázok a 

diskutovaní o obsahu rozprávky. 

Termín: 30. 03. 2017 

 

Dňa 30.03.2017 sa uskutočnila akcia pod názvom 

Rozprávkové popoludnie pri príležitosti mesiaca marec 

– mesiaca knihy. Zúčastnili sa jej všetky deti ŠKD aj ŠI. 

Deti mali pripravené rôzne rozprávkové aktivity, ktoré 

preverili čo si pamätajú z prečítaných rozprávkových 

kníh a či poznajú postavy z rozprávkovej ríše. Podľa 

piesne hádali o akú rozprávku ide, skladali rozprávkové 

puzzle, zoraďovali správne dej rozprávky. Zahrali sme si 

divadlo o repke a v závere sme aktivitu detí ohodnotili 

sladkou odmenou.   

Máj FAREBNÝ SVET 

Oblasť zamerania: Fantáziu, 

kreativitu, priestorové vnímanie 

Cieľ akcie: Zhotoviť výtvarnú prácu 

v určitom priestore 

Termín: 10. 05. 2017 

Akcia sa uskutočnila na školskom ihrisku a zúčastnili sa 

jej všetky deti školského internátu. Po oboznámení 

s programom a cieľom akcie nasledovalo kreslenie 

farebnými kriedami po ploche ihriska. Výsledkom 

výtvarného snaženia detí boli rôzne výtvarné práce, pri 

ktorých deti uplatnili svoju fantáziu, kreativitu 



Za akciu zodpovedná: Mgr. 

Adamusová  

 

 

VESELÉ KOLOBEŽKY 

Oblasť zamerania: Telovýchovné 

a športové aktivity, kolektívne 

vzťahov 

Cieľ akcie: Aktívne sa zapojiť  do 

pripravených aktivít. Upevňovať 

pozitívny vzťah k pohybovým 

aktivitám, rozvíjať telesnú zdatnosť, 

obratnosť, vytrvalosť,  súťaživosť  

a priestorové vnímanie. Pracovali jednotlivo alebo 

v skupinách. Na záver sa uskutočnilo vyhodnotenie 

najkrajších prác. Za aktivitu a slušné správanie dostali 

deti sladkú odmenu.  

 

Dňa 24. 5. 2017  sa na školskom ihrisku uskutočnila 

akcia s názvom Veselé kolobežky. Cieľom akcie bolo 

aktívne sa zapojiť do pripravených aktivít. Upevňovať 

pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, rozvíjať 

telesnú zdatnosť, obratnosť, súťaživosť a vytrvalosť. 

Najskôr sme si opiekli slaninu a klobásu, zaspievali s 

gitarou a zaspomínali na všetko čo sme zažili počas 

školského roka. Keď každý upiekol a zjedol svoju 

maškrtu, presunuli sme sa na ihrisku, kde už boli 

pripravené aktivity. Deti sa aktívne zapojili do 

pripravených pohybových aktivít, a po ukončení akcie 

každý dostal sladkú odmenu. 

Jún ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM 

ROKOM  

Oblasť zamerania: Ukončenie 

školského roka 

Cieľ: Rozvíjať prosociálne vzťahy, 

upevňovanie priateľských vzťahov 

v rámci kolektívu 

Termín: 29. 06. 2017 

Dňa 29. 6. 2017 sa uskutočnila Veselá rozlúčka so 

školským rokom. Akcie sa zúčastnili všetky deti ŠI 

a ŠKD. Deti sa aktívne zapájali do pripravených 

hrových aktivít, spievali a spomínali na všetko pekné čo 

počas školského roka zažili. Touto akciou sme ukončili 

školský rok, ktorý bol plný radosti, smiechu a zábavy. 

 

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRÁCE KOORDINÁTORA IKT  

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

MESIAC PLÁNOVANÉ AKCIE VYHODNOTENIE AKCIÍ 

September Informácie o možnosti využívania 

informačnej techniky na škole – 

nastupujúci pedagogickí pracovníci                                     

Využitie učební IKT – rozvrh                             

Pravidlá pre používanie počítačovej 

techniky – oboznámenie          

Kontrola počítačov v jednotlivých 

triedach a kabinetoch 

Podchytenie záujemcov o 

vzdelávanie pedagogických 

pracovníkov v oblasti využívania 

IKT v edukačnom procese                

spolupráca s školským klubom – 

využitie učebne IKT v rámci 

tematických blokov 

Informácie o možnosti využívania informačnej techniky 

na škole pre nových pedagogických zamestnancoch, 

rozvrhnutie využitia učební IKT, oboznámenie sa s 

pravidlami pri používaní počítačovej techniky. Tieto 

úlohy boli splnené a zároveň bol podchytený záujem o 

vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti 

využívania IKT v pedagogickom procese. 

Spolupracovali sme so ŠKD a ŠI v rámci využívania 

učební IKT. 

Október 10. – 14. 10. v rámci Svetového dňa 

výživy – prezentácia na 

informačnom paneli vo vestibule 

školy                                                 

V rámci Svetového dňa výživy bola uskutočnená 

prezentácia na informačnom paneli vo vestibule. 

Cieľom bola prevencia obezity a ochrana zdravia a 

zdravého životného štýlu. 

November 14.11. Beseda s výchovným 

poradcom o výbere profesie v rámci 

siete Odborných učilíšť pre žiakov 

9. ročníka pomocou  

30.11. Deň počítačovej bezpečnosti 

– akcia zameraná na bezpečnosť na 

internete –  

Dňa 14.11. sa uskutočnila akcia – beseda s výchovným 

poradcom. Akcia bola úspešná. 

 

 

Dňa 2.12. sa uskutočnila akcia Deň počítačovej 

bezpečnosti (zo dňa 30.11.) v MMM. Akcia bola 

úspešná a pre žiakov prospešná. 



multimediálna miestnosť – ŠZŠ, 

Praktická škola, Odborné učilište 

December 12. 12. Medzinárodný deň ľudských 

práv – spolupráca s triednymi 

učiteľmi, prezentácia výstupov na 

informačnom paneli   (13.12.)         

14. – 22. 12. Vianočné tradície – 

prezentácia na informačnom paneli 

vo vestibule školy    

V rámci Medzinárodného dňa ľudských práv bola na 

paneli vo vestibule uskutočnená prezentácia výstupov 

v spolupráci s triednymi učiteľmi. 

V rámci týždňa pred vianočnými sviatkami boli na 

paneli vo vestibule prezentované vianočné tradície. 

Január 30.1. Vypracovanie formuláru o 

využití IKT za minulý kalendárny 

rok a jeho následné zaslanie na 

príslušné miesto na Obvodný úrad v 

Žiline. 

Dňa 30.1. bol odoslaný formulár o využití IKT za 

kalendárny rok 2016 

Február 13.-17.2. školenie pre učiteľov – 

využívanie interaktívnej tabule vo 

výchovno-vzdelávacom procese 

V týždni 13.-17.2. sa konalo školenie pre učiteľov 

o využívaní i-tabule. Školenia sa zúčastnilo 13 

učiteľov. Po skončení školenia sa učitelia spolu 

s koordinátorom IKT dohodli na pokračovaní školení 

v máji 2017. 

Marec 20. 3.  Beseda s výchovným 

poradcom o predbežnom výbere 

profesie v rámci siete Odborných 

učilíšť pre žiakov 8. ročníka 

pomocou IKT 

 

21. 3. Medzinárodný deň lesov – 

vytvorenie plagátu pomocou IKT 

 

25.3. Deň zápasu za ľudské práva – 

prezentácia na informačnom paneli 

Dňa 20.3 sa uskutočnila beseda výchovného poradcu 

v spolupráci s koordinátorom IKT o predbežnom 

výbere profesie pre žiakov 8. ročníka. Beseda sa 

uskutočnila v multimediálnej miestnosti. 

 

V spolupráci s učiteľmi informatiky vytvorili žiaci na 

hodinách IFV plagáty k medzinárodnému dňu lesov. 

Plagáty sú vyvesené v učebni IKT. 

V rámci Dňa zápasu za ľudské práva bola na paneli vo 

vestibule prezentovaná prezentácia k tejto tematike. 

Apríl 3.4. Medzinárodný deň detskej 

knihy – využitie Multimediálnej 

učebne, knižnice 

            

22.4. Deň Zeme – prezentácia na 

informačnom paneli, využitie 

Multimediálnej učebne 

V rámci Medzinárodného dňa detskej knihy sme 

v spolupráci s p. učiteľkou Sumegovou prezentovali 

v knižnici prehliadku detských kníh. 

Pri príležitosti Dňa Zeme bola v spolupráci s triednymi 

učiteľmi vytvorená prezentácia najkrajších prírodných 

krás Zeme, ktorá bola potom prezentovaná na 

informačnom paneli vo vestibule školy. 

Máj 15. 5. Medzinárodný deň rodiny – 

prezentácia na informačnom paneli 

vo vestibule školy                                    

    

25. 5. Medzinárodný deň 

nezvestných detí – interaktívna 

prehliadka  

 

22. – 26. 5. práca s interaktívnou 

tabuľou, tvorba edukačných 

pomôcok – školenie pre učiteľov 

všetkých stupňov 

V spolupráci s triednymi učiteľmi boli vytvorené 

plagáty k Dňu rodiny, ktoré boli spojené do prezentácie 

vo vestibule školy. 

Na hodinách informatiky vyučujúci v spolupráci 

s koordinátorom IKT vytvorili interaktívnu prehliadku 

k Dňu nezvestných detí. 

V dňoch 23.-24.5. sa uskutočnilo školenie pre učiteľov 

na vytváranie edukačných pomôcok, testov a cvičení 

v programe Hot Potatoes využiteľných na interaktívnej 

tabuli v rámci všetkých predmetov. Školenia sa 

zúčastnilo 17 kolegov. V rámci zvyšovania 

informačných kompetencií boli naplánované ďalšie 

školenia v tejto oblasti v školskom roku 2017/2018. 

Jún  5. 6. Svetový deň životného 

prostredia – virtuálna prehliadka 

krás sveta nonstop prehliadka na 

informačnom paneli        

Kontrola stavu výpočtovej techniky 

vykonanie záverečného uloženia 

dát zhodnotenie práce - správa pre 

vedenie školy 

Dňa 5.6. bola v rámci Svetového dňa životného 

prostredia v spolupráci s koordinátorom 

environmentálnej výchovy na informačnom paneli vo 

vestibule školy prezentovaná virtuálna prehliadka krás. 

V závere mesiaca prebehla kontrola stavu výpočtovej 

techniky, zhodnotenie práce koordinátora IKT a o tejto 

činnosti bola predložená správa vedeniu školy. 

 



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRÁCE KOORDINÁTORA ŠkVP  

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

MESIAC PLÁNOVANÉ AKCIE VYHODNOTENIE AKCIÍ 

September Aktualizácia ŠkVP a evidencia zmien 

 

Oboznámenie pedagogických zamestnancov 

s usmerneniami vyplývajúcimi z POP 

 

Vypracovanie a oboznámenie s plánom 

práce koordinátora ŠkVP vedenie školy a 

vedúcich MZ 

 

Oboznámenie nových pedagogických 

pracovníkov so ŠkVP 

 

Vyhľadávanie vhodných vzdelávacích 

aktivít súvisiacich s koordinátorom ŠkVP  

Keďže ŠVP pre žiakov s mentálnym 

postihnutím prešiel inováciou, koordinátori 

aktualizovali a evidovali zmeny aj v ŠkVP 

všetky zložky SŠI. Upravovali časovú dotáciu 

disponibilných hodín, názvy vyučovacích 

predmetov a sčasti i obsah.  

Taktiež si pripravili príspevok pre pedagógov, 

v ktorom odprezentovali témy, potrebné 

zakomponovať do tematických plánov 

a následne do ŠkVP.   

Koordinátori oboznámili nových 

pedagogických pracovníkov s dokumentom 

ŠkVP, jeho tvorbou, obsahom a členením. 

Taktiež sa zaujímali o ponuky vzdelávacích 

aktivít a školenie v uvedenej oblasti. 

Vypracovali plán práce koordinátora ŠkVP 

a predstavili ho vedeniu školy a vedúcim MZ. 

Október Zverejnenie podkladov k prierezovým 

témam, ktoré budú zakomponované do 

ŠkVP  

 

Stretnutie koordinátorov ŠkVP s vedúcimi 

MZ ohľadom inovácii 

Koordinátori ŠkVP vypracovali podklady 

k prierezovým témam, ktoré vychádzajú 

z nových POP na školský rok 2016/2017 a 

zverejnili ich na nástenke v zborovni školy. 

Úlohou pedagógov bolo oboznámiť sa s 

témami a následne ich zakomponovať do 

svojich tematických plánov. Taktiež pripraviť 

podklady na doplnenie do vyučovacích 

predmetov v ŠkVP.  

Uskutočnilo sa stretnutie koordinátorov 

s vedúcim MZ A variantu ohľadom inovácii 

v ŠkVP. Boli rozdelené úlohy pedagógom, na 

ktorých pracovali priebežne celý mesiac. 

November Rozdelenie úloh vedúcim MZ v rámci 

príprav zmien v ŠkVP 

Koordinovanie práce tímov pri tvorbe 

podkladov k ŠkVP 

Koordinátori viedli pedagógov A variantu pri 

vypracovávaní zadaných úloh v rámci príprav 

zmien v ŠkVP. Priebežne koordinovali prácu 

tímu celý mesiac. Táto úloha pretrváva aj na 

nasledujúci mesiac. 

December Prejednanie spracovaných podkladov 

k zmenám v ŠkVP s vedúcimi MZ 

Predpríprava zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

variant A 

Zakomponovanie zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

variant A 

Koordinátori viedli pedagógov A variantu pri 

vypracovávaní zadaných úloh v rámci príprav 

zmien v ŠkVP. V priebehu mesiaca 

usmerňovali prácu tímov pri tvorbe podkladov. 

 

Január Predpríprava zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

variant B 

Zakomponovanie zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

variant B 

Vypracovanie polročnej hodnotiacej správy  

Koordinátori spolupracovali s učiteľmi B 

variantu na príprave podkladov, ktoré sa týkajú 

zmien v ŠkVP pre ŠZŠ variant B. Priebežne 

ich zakomponovali do ŠkVP. Vypracovali 

hodnotiacu správu.  

 

Február Vyhľadávanie vhodných vzdelávacích 

aktivít a školení súvisiacich s koordinátorom 

ŠkVP  

Predpríprava zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

variant C 

Zakomponovanie zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

variant C 

Koordinátori sa v priebehu mesiaca zamerali 

na vyhľadávanie vhodných vzdelávacích 

aktivít a školení súvisiacich s koordinátorom 

ŠkVP. Aktuálne nie je žiadna vhodná ponuka. 

Zrealizovalo sa stretnutie s učiteľmi C 

variantu, ktorého cieľom bolo rozdelenie úloh 

v rámci prípravy zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 



variant C. Následne boli zmeny 

zakomponované do ŠkVP pre ŠZŠ. 

Marec Predpríprava zmien do ŠkVP pre ŠZŠ autisti 

Zakomponovanie zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

autisti 

Zrealizovalo sa stretnutie s učiteľmi 

autistických tried /Šulganová, Sirotiarová, 

Ondrašáková/, ktorého cieľom bolo rozdelenie 

úloh v rámci prípravy zmien do ŠkVP a tie 

boli následne zakomponované. 

Apríl Predpríprava zmien do ŠkVP pre PrŠ 

Zakomponovanie zmien do ŠkVP pre PrŠ 

Koordinátori zrealizovali stretnutie s vedúcou 

MZ a učiteľmi PrŠ za účelom 

prekonzultovania aktuálneho ŠkVP pre PrŠ, 

resp. prípadných zmien. 

Máj Predpríprava zmien do ŠkVP pre OU 

Zakomponovanie zmien do ŠkVP pre OU 

Koordinátori zrealizovali stretnutie s vedúcim 

MZ a učiteľmi OU za účelom 

prekonzultovania aktuálneho ŠkVP pre OU, 

resp. prípadných zmien. Zmeny boli 

zakomponované do ŠkVP. 

Jún  Sledovanie nových usmernení a zmien 

v školských dokumentoch 

Informovanie pedagógov o nových POP 

Vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy 

pre vedenie školy 

Koordinátori informovali pedagógov o nových 

POP a úlohách vyplývajúcich z nich. 

Vypracovali záverečnú hodnotiacu správu. 

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRÁCE KOORDINÁTORA ENV, VkMaR, PS-PJ, ĽP, DZ 

a BPO V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

 
MESIAC PLÁNOVANÉ AKCIE VYHODNOTENIE AKCIÍ 

September ENV – téma:  Úbytok ozónovej vrstvy 

Aktivita: V každej triede umiestniť živé 

kvety. 

16.9. Medzinárodný deň ozónovej vrstvy 

V každej triede umiestniť živé kvety – 

celoročná starostlivosť. 

21.9. Deň bez áut 

Nástenka vo vestibule školy  

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

Aktivita bola bodovaná v každej triede. 

 

 

 

Upozornenie rodičov a pedagógov 

prostredníctvom nástenky. 

Október ENV – téma:  Racionálne využívanie 

prírodných zdrojov. 

Aktivita: : Deň zdravej výživy – spoločná 

ochutnávka pripravených jedál. 

3.10. Svetový deň zvierat 

10.10. Svetový deň duševného zdravia 

16.10. Svetový deň výživy – spoločná 

ochutnávka pripravených jedál. 

Nástenka vo vestibule školy 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

Každá trieda získala 1 bod. 

 

 

 

Upozornenie rodičov a pedagógov 

prostredníctvom nástenky. 

November ENV téma: Zachovanie rozmanitosti života. 

Aktivita: Výstavka prác žiakov k téme 

rastliny a živočíchy v regióne 

9.11. Medzinárodný deň boja proti fašizmu 

a antisemitizmu – prezentácia. 

16.11. Deň tolerancie - Výstavka prác 

žiakov k téme rastliny a živočíchy v regióne. 

Nástenka vo vestibule školy 

14.11. Beseda s výchovným poradcom o 

výbere profesie v rámci siete Odborných 

učilíšť pre žiakov 9. ročníka  

30.11. Deň počítačovej bezpečnosti – akcia 

zameraná na bezpečnosť na internete – 

multimediálna miestnosť – ŠZŠ, Praktická 

škola, Odborné učilište 

Nástenka vo vestibule školy 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

Každá trieda získala 1 bod. 

 

Pre starších žiakov bola pripravená 

prezentácia. 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie rodičov a pedagógov 

prostredníctvom nástenky. 



December ENV téma: Spotreba energie. 

Aktivita: Vianočné dielne a trhy. 

10.12. Deň ľudských práv – prezentácia 

16.12. – vianočné  predajné trhy 

Nástenka vo vestibule školy 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. Každá trieda získala 1 

bod. 

Žiaci si pomocou prezentácie pripomenuli 

tému: Ľudské práva, podrobnejšie sa jej 

venovali na hodinách občianskej výchovy 

Upozornenie rodičov a pedagógov 

prostredníctvom nástenky. 

Január ENV téma: Urbanizácia 

Aktivita:Starostlivosť o zvieratá počas 

zimy, prikrmovanie vtáčikov 

 Nástenka vo vestibule školy 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

Každá trieda získala 1 bod. 

Upozornenie rodičov a pedagógov 

prostredníctvom nástenky. 

Február ENV téma: Kyslý dážď 

Aktivita: Pomoc a ochrana živočíchov – 

didaktické hry, pexesá, maľovanky, IKT 

Nástenka vo vestibule školy 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

Každá trieda získala 1 bod. 

Upozornenie rodičov a pedagógov 

prostredníctvom nástenky. 

Marec ENV téma: Znečisťovanie ovzdušia 

Aktivita: Veľkonočné dielne, práca s 

prírodným materiálom. 

22.3. – Svetový deň vody 

23.3. -  Svetový meteorologický deň 

25.3. – Deň zápasu za ľudské práva 

Nástenka vo vestibule školy 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

 

Každá trieda získala 1 bod. 

 

Upozornenie rodičov a pedagógov 

prostredníctvom nástenky. 

Apríl ENV téma: Odlesňovanie 

Aktivita: Vytvorenie Eko kódexu 

v jednotlivých triedach 

1.4. – Medzinárodný deň vtáctva 

7.4. – Svetový deň zdravia 

18.4. – Medzinárodný deň pamiatok a sídiel 

22.4. – Deň Zeme 

Nástenka vo vestibule školy 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

Každá trieda získala 1 bod. 

 

 

 

Upozornenie rodičov a pedagógov 

prostredníctvom nástenky. 

Máj ENV téma: Erózia pôdy 

Aktivita: Liečivé rastliny – nástenka, beseda 

o význame, účinku, zbere a sušení liečivých 

rastlín, spoznávanie v atlasoch, IKT, herbár. 

3.5. – Deň Slnka 

15.5. – Deň rodiny 

31.5. – Deň boja proti fajčeniu 

Nástenka vo vestibule školy 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

Každá trieda získala 1 bod. 

22. máj - Detské atletické hry spájajú rodinu 

a školu- spoločná akcia so Slovenským 

atletickým zväzom – veľmi pozitívne ohlasy 

Upozornenie rodičov a pedagógov 

prostredníctvom nástenky. 

Jún  ENV téma: Odpad 

Aktivita: Didaktické hry a účelové cvičenie 

v prírode 

5.6. -  Svetový deň životného prostredia 

8.6. -  Svetový deň oceánov 

17.6. – Svetový deň zamedzenia 

dezertifikácie a sucha 

Nástenka vo vestibule školy 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

Každá trieda získala 1 bod. 

 

 

 

Upozornenie rodičov a pedagógov 

prostredníctvom nástenky. 

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov 
Počet žiakov školy na konci školského roku: 210 (SŠI) Počet tried: 33 

Z toho ŠZŠ: 139 žiakov/ 23 tried 

OU: 57 žiakov/ 7 tried 



PrŠ: 14 žiakov/ 3 triedy 
Podrobnejšie informácie: 

ročník PrR 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu 

Špeciálna základná škola 

počet žiakov ŠZŠ 9 10 13 10 15 12 12 9 15 20 5 139 

z toho v ŠKD 2 1 1 2 4 3 3 0 2 3 0 21 

Odborné učilište 

počet žiakov OU 6 28 11 12               57 

Praktická škola 

počet žiakov PrŠ   7 5 2               14 

Školský klub detí: počet žiakov: 21 žiakov/ 6 dievčat 

Školský internát: počet žiakov: 27 žiakov/ 11 dievčat 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o 

počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na 

stredné školy 

Zapísaní žiaci ZŠ 
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet 10 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet 10 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016: 16 žiakov + 3 nepokračujúci v ďalšom 

vzdelávaní 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  OU PrŠ Spolu 

prihlásení 16 9 25 

prijatí 16 9 25 

% úspešnosti 100 100 100 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

Klasifikácia tried 

Prehľad klasifikácie tried z jednotlivých predmetov: 

Trieda BIO DEJ DPU EKO ETV FYZ GEG HUV CHE ILI IFV INF MAT MTE NBV 

Prípravný ročník C 
       

1 
    

1 
  

I.A 
       

1 
    

1,2 
 

1 

II.A 
       

1 
    

1,5 
 

1 

III.A 
       

1 
    

1,43 
 

1 



IV.A 
       

1 
    

1 
 

1 

V.A 
       

1 
   

1 1,75 
 

1 

VII.A 1,67 1,17 
   

1 1,33 1 
  

1 1 1,64 
 

1 

VIII.A 2 1,29 
   

1,71 1,43 1 
  

1 
 

2,14 
 

1 

IX.A 2,14 2,14 
   

1,43 2 1 1,57 
 

1 
 

2,29 
 

1 

I.BV 
       

1 
    

1,75 
 

1 

II.BV 
       

1 
  

1 
 

2 
 

1 

III.BV 
       

1 
  

1,25 
 

1,63 
 

1 

I.CV 
       

2 
    

2 
  

II.CV 
       

1 
    

1,33 
  

III.CV 
       

1,6 
  

1 
 

1,6 
 

1 

IV.CV 
       

1 
  

1 
 

1 
 

1 

V.CV 
       

1 
  

1 
 

1 
 

1 

VI.CV 
       

1 
  

1 
 

1 
 

1 

I.AU 
       

1 
    

1,25 
  

II.AU 
       

1 
    

1,25 
  

III.AU 1,5 1,5 
   

2 1,5 1 2 
 

1,5 
 

1,25 
 

1 

IV.BM 
       

1 
  

1 
 

2,25 
 

1 

VII.CM 
       

1 
    

2,5 
  

PROU 
            

1,83 
 

1 

I.KU 
            

1,89 
 

1 

I.ST 
   

1,29 
        

2,55 1,82 1 

I.SD 
            

1,4 
 

1 

I.MU 
   

2 
        

2,11 1,44 1 

II.KU 
            

1,71 
 

1 

III.KU 
   

1,6 
        

2,2 
 

1 

I.P 
  

1 
    

1 
    

1 
 

1 

II.P 
  

1 
    

1 
    

1,4 
 

1 

III.P 
  

1,4 
    

1 
    

1,4 
 

1 

 

Trieda OBN ODK OVY OVN PEC PTN PZH PNV PWB PJV RNP RDV RGZ RGP RKS 

Prípravný ročník C 
       

1 
    

1 
 

1 

I.A 
       

1 
     

1,5 
 

II.A 
       

1 
       

III.A 
       

1 
       

IV.A 
       

1 
       

V.A 
       

1,13 
       

VII.A 1,17 
      

1,36 
       

VIII.A 1,29 
      

1,14 
       

IX.A 2,14 
      

1,29 
       

I.BV 
       

1,5 
    

2 
 

1,67 

II.BV 
       

1,25 
    

1,67 
 

1,67 

III.BV 
       

1,25 
       

I.CV 
       

2 
    

2 
  

II.CV 
       

1 
    

1 
  

III.CV 
       

1,6 
    

1,6 
  

IV.CV 
       

1 
    

1 
 

1 

V.CV 
       

1 
    

1 
  



VI.CV 
       

1 
    

1 
  

I.AU 
       

1,5 
     

1,25 
 

II.AU 
       

1 
     

1,25 
 

III.AU 1,5 
      

1 
    

1 
  

IV.BM 
       

1 
    

2 
  

VII.CM 
       

2,5 
    

2,25 
  

PROU 1 
 

1,5 
            

I.KU 1 
 

1,44 
  

1,44 
         

I.ST 1 
 

1,73 
            

I.SD 1 
 

1,1 
   

1,3 
        

I.MU 1 1,5 1,33 
     

1 
      

II.KU 1 
 

1,57 
  

1 
         

III.KU 1 
 

1,6 
            

I.P 
    

1 
    

1 1,75 1 
   

II.P 
    

1 
    

1 1 1 
   

III.P 
    

1,4 
    

1,4 1,4 1,4 
   

 

Trieda RXX RKH RVK RVA RSO RUP RPE SJL SPR SBN STO STZ SEE TEQ TEC 

Prípravný ročník C 
    

1 
   

1 
      

I.A 1,5 
      

1,2 1 
      

II.A 
       

1,17 1 
      

III.A 
       

1,43 1 
      

IV.A 
       

1 1 
      

V.A 
       

1,88 1 
      

VII.A 
       

1,73 1 
   

1,17 
  

VIII.A 
       

1,86 1 
   

2 
  

IX.A 
       

2 1 
   

1 
  

I.BV 
  

1 
    

1 1 
      

II.BV 
  

1 
    

2 1 
   

1 
  

III.BV 
  

1,63 
    

1,5 1 
   

1 
  

I.CV 
 

2 
  

2 
   

1 
      

II.CV 
 

1,33 
  

1 
   

1 
      

III.CV 
 

1 
  

1,6 
   

1 
      

IV.CV 
 

1 
  

1 
   

1 
      

V.CV 
 

1 
  

1 
   

1 
      

VI.CV 
 

1 
  

1 
   

1 
      

I.AU 1,5 
      

1,5 1 
      

II.AU 
   

1,2 
   

1 1 
      

III.AU 1 
  

1 
   

1,25 1 
      

IV.BM 
 

2 1,67 
 

1 
  

1,67 1 
   

1 
  

VII.CM 
 

1 
  

1,25 
   

1 
      

PROU 
       

1,67 1 
   

1 1 
 

I.KU 
       

1,22 1 
 

1,22 
   

1,56 



I.ST 
       

2,55 1 
  

1,36 
  

1,82 

I.SD 
     

1,1 
 

1,2 1 
      

I.MU 
       

2,11 1,22 1,44 
 

1,33 
   

II.KU 
       

1,29 1,29 
     

1,14 

III.KU 
       

1,6 1,2 
     

1,8 

I.P 
      

1,5 1 1 
      

II.P 
      

1,2 1,2 1 
      

III.P 
      

1,4 1,8 1 
      

 

Trieda TDV TJP TSV TEV VUC VLA VKM VYV VYW ZAR ZRT VDR 

Prípravný ročník C 
   

1 1 
  

1 
  

1 
 

I.A 
  

1 
 

1,33 
  

1 
    

II.A 
  

1 
 

1 
  

1 
    

III.A 
   

1 1 
  

1 
    

IV.A 
  

1 
  

1 
 

1 
    

V.A 
  

1,13 
  

1,25 
 

1 
    

VII.A 
  

1,25 1 
 

1 
 

1,09 
    

VIII.A 
   

1 
   

1,14 
    

IX.A 
   

1,29 
   

1 
    

I.BV 
  

1 1 2 
  

1 
    

II.BV 
  

1,33 1 1 
  

1 
    

III.BV 
   

1,25 1 
  

1 
    

I.CV 
    

2 
  

2 
  

2 
 

II.CV 
    

1,17 
  

1 
  

1 
 

III.CV 
    

1,6 
  

1,6 
  

1,6 
 

IV.CV 
    

1 
  

1 
  

1 
 

V.CV 
    

1 
  

1 
  

1 
 

VI.CV 
    

1 
  

1 
  

1 
 

I.AU 
  

1 
 

1 
  

1 
    

II.AU 
   

1 
 

1 
 

1 
    

III.AU 
  

1 1 1 1 
 

1 
    

IV.BM 
   

1 1 
  

1 
  

1 
 

VII.CM 
    

1 
  

1 
  

1 
 

PROU 
   

1 
        

I.KU 
   

1 
        

I.ST 
   

1 
        

I.SD 1,4 1 
 

1 
        

I.MU 
   

1 
        

II.KU 
   

1 
     

1 
  

III.KU 
   

1 
    

1,4 
   

I.P 
  

1 
   

1 1 
   

1 

II.P 
  

1 
   

1 1 
  

1 1,4 

III.P 
  

1 
   

1 1 
  

1 1,4 



Prospech žiakov 

V školskom roku 2016/2017 všetci žiaci našej školy prospeli. Štyria žiaci neboli klasifikovaní 

z dôvodu dlhodobej PN. Podrobný rozpis uvádzame v tabuľke. 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Prípravný ročník C 6 6 0 0 

I.A 5 5 0 0 

II.A 6 6 0 0 

III.A 7 7 0 0 

IV.A 7 7 0 0 

V.A 8 8 0 0 

VII.A 11 11 0 0 

VIII.A 7 7 0 0 

IX.A 7 7 0 0 

I.BV 4 4 0 0 

II.BV 4 4 0 0 

III.BV 8 8 0 0 

I.CV 6 5 0 1 

II.CV 6 6 0 0 

III.CV 5 5 0 0 

IV.CV 7 5 0 2 

V.CV 5 4 0 1 

VI.CV 6 6 0 0 

I.AU 4 4 0 0 

II.AU 5 5 0 0 

III.AU 3 3 0 0 

IV.BM 5 4 0 1 

VII.CM 4 4 0 0 

PROU 6 6 0 0 

I.KU 9 9 0 0 

I.ST 6 6 0 0 

I.SD 8 8 0 0 

I.MU 8 8 0 0 

II.KU 7 7 0 0 

III.KU 0 0 0 0 

I.P 4 4 0 0 

II.P 3 3 0 0 

III.P 5 5 0 0 

 

 

 



Dochádzka žiakov 

Prehľad počtu vymeškaných, ospravedlnených a neospravedlnených hodín za jednotlivé 

triedy uvádzame za celú školu v nasledujúcej tabuľke. 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 

Ospravedln

ené 

Ospr. na 

žiaka 

Neospravedl

nené 

Neosp. na 

žiaka 

Prípravný 

ročník C 
6 784 130,67 784 130,67 0 0,00 

I.A 5 596 119,20 596 119,20 0 0,00 

II.A 6 743 123,83 711 118,50 32 5,33 

III.A 7 624 89,14 624 89,14 0 0,00 

IV.A 7 380 58,10 380 58,10 0 0,00 

V.A 8 1072 145,05 1072 145,05 0 0,00 

VII.A 11 1371 129,37 1371 129,37 0 0,00 

VIII.A 7 859 131,19 859 131,19 0 0,00 

IX.A 7 926 132,29 926 132,29 0 0,00 

I.BV 4 684 171,00 684 171,00 0 0,00 

II.BV 4 612 153,00 612 153,00 0 0,00 

III.BV 8 970 121,25 970 121,25 0 0,00 

I.CV 6 199 33,17 199 33,17 0 0,00 

II.CV 6 783 130,50 783 130,50 0 0,00 

III.CV 5 63 12,60 63 12,60 0 0,00 

IV.CV 7 432 86,40 432 86,40 0 0,00 

V.CV 5 175 39,00 175 39,00 0 0,00 

VI.CV 6 692 115,33 692 115,33 0 0,00 

I.AU 4 403 100,75 403 100,75 0 0,00 

II.AU 5 406 81,20 406 81,20 0 0,00 

III.AU 3 307 102,33 307 102,33 0 0,00 

IV.BM 5 246 61,50 246 61,50 0 0,00 

VII.CM 4 116 29,00 116 29,00 0 0,00 

PROU 6 707 117,83 707 117,83 0 0,00 

I.KU 9 813 90,33 813 90,33 0 0,00 

I.ST 6 661 110,17 660 110,00 1 0,17 

I.SD 8 515 64,38 515 64,38 0 0,00 

I.MU 8 1008 126,00 991 123,88 17 2,13 

II.KU 7 992 141,71 961 137,29 31 4,43 

III.KU 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

I.P 4 52 13,00 52 13,00 0 0,00 

II.P 3 83 27,67 83 27,67 0 0,00 

III.P 5 112 22,40 112 22,40 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Žiaci špeciálnych základných škôl sa nezúčastňujú externých meraní. 



Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL 0 0 0 

Monitor MAT 0 0 0 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Prehľad jednotlivých učebných plánov a učebných odborov vyučovaných v Špeciálnej 

základnej škole, Odbornom učilišti a v Praktickej škole, ako organizačných zložiek Spojenej 

školy internátnej.  

Učebný variant / odbor kód 
Stupeň 

vzdelania 
PrR 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu 

Špeciálna základná škola 

Variant A   ISCED 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 

Variant B   ISCED 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 

Variant C   ISCED 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 8 

UP pre žiakov s autizmom 

alebo pervazívnymi 

vývinovými poruchami s MP 

  ISCED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 

Odborné učilište 

Spracúvanie dreva - stolárska 

výroba 
3383G02 

ISCED 

2c 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Stavebná výroba - murárske 

práce 
3686G03 

ISCED 

2c 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Obchodná prevádzka - práca pri 

príprave jedál 
6491G01 

ISCED 

2c 
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Služby a domáce práce 6494G00 
ISCED 

2c 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Prípravný ročník OU 7940B00 
ISCED 

2c 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Praktická škola 

Príprava na výkon 

jednoduchých pracovných 

činností (PrŠ) 

6492E03 
ISCED 

2c 
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Spolu tried v SŠI 3 4 5 5 3 1 2 4 2 4 0 33 

Nepovinné predmety 

V SŠI, M.Urbana 160/45, Námestovo sa v školskom roku 2015/2016 nepovinné predmety 

nevyučovali. 

 



Štruktúra tried 

Spojená škola internátna v Námestove vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím a inými 

pridruženými postihnutiami, preto všetky triedy v škole sú špeciálne. 

  Počet tried Počet žiakov 

Špeciálnych tried 33 210 

Spolu 33 210 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer 
Všetci 

zamestnanci 
Počet PZ Počet NPZ 

Počet 

úväzkov PZ 

Počet 

úväzkov 

NPZ 

TPP 

104/95,26 

úväzku 57 47 56,46 38,8 

Znížený úväzok 9 2 13 0 4,8 

ZPS 12 0 12 0 9 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 37 37 

vychovávateľov 1 4 5 

asistentov učiteľa 0 7 7 

MOV 0 8 8 

spolu 0 57 57 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 3 2 

2. atestácia 1 1 

špecializačné kvalifikačné 2 3 



V pláne kontinuálneho vzdelávania bolo zaradených 29 PZ na rôzne vzdelávania 

(aktualizačné, inovačné, kurzy, kvalifikačné, špecializačné, adaptačné). Celkovo v školskom 

roku 4 vzdelávania učitelia absolvovali, 21 vzdelávaní sa neotvorilo a 4 vzdelávania stále 

prebiehajú. Všetky vzdelávania boli zamerané predovšetkým na také kompetencie, ktoré 

prispejú k skvalitneniu pedagogického pôsobenia našich zamestnancov s orientáciou na žiaka.  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet žiakov regionálne kolo kraj. kolo národ. kolo 

Ranené vtáčatá 5 

3. miesto v recitácií 

poézie získali žiačky 

Eva Kutláková  

a Kristínka Detková. 

Rebecca Čerbáková 

získala cenu poroty za 

veľmi peknú 

interpretáciu prózy.   

  

Celoslovenská súťaž 

prakt.zruč.a 

odb.ved.-služby 

a domáce práce- 

Michalovce 

2 
  

Silvia Večerková, 

Ľudmila Pisoňová - 1. 

miesto 

Celoslovenská súťaž 

– stavebná výroba-

murárske práce- 

Snina 

2 
  

Šimon Jaňák, Jozef 

Gabriel – 4.miesto 

Trojboj - Bytča 4 
 

1.miesto – Kevin 

Jasnowski. Soňa 

Repková 

2.miesto – Simona 

Repková, Andrej 

Hojo 

 

Miniplayback show - 

Ružomberok 
3 

2.miesto – Dominika 

Tarkuličová   

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V školskom roku 2016/2017 sme organizovali nasledovné akcie: 

Akcia zameranie termín 

Tvorivé dielne- ŠZŠ 
Zdravý životný štýl, zdravá výživa, 

stravovanie v minulosti 
13.10.2016 

Exkurzia- Šarm móda Priblíženie práce v odevnej firme 20.10.2016 



Námestovo –OU  

Úcta k zosnulým – ŠI , B-var. Prosociálna výchova  24.10.2016 

Letí, letí, šarkan letí- ŠI,ŠKD Jesenné hry s vetrom 25.10.2016 

Exkurzia v stolárskej dielni- 

OU 
Priblíženie práce v súkromnej firme 27.10.2016 

Spolu v pohybe, ŠI a ŠKD pri 

ZŠ Námestovo 

Športové aktivity žiakov špeciálnej 

a základnej školy 
9.11.2016 

Beseda o výbere odborov do 

OU  
Profesijná orientácia 14.11.2016 

Deň počítačovej bezpečnosti – 

ŠZŠ, OU, PRŠ  

Zvýšiť povedomie o bezpečnom 

používaní internetu a mobilov, o rizikách 

virtuálneho priestoru a o možnostiach 

poradenstva 

2.12.2016 

Vianočný futbalový turnaj - 

17.ročník 

Zachovávanie vianočných tradícií našej 

školy 
13.12.2016 

Vianočné tvorivé dielne +trhy 
Zachovávanie vianočných tradícii 

a výroba ozdôb 
14.-16.12.2016 

Hry na snehu a so snehom-

ŠI,ŠKD 

Pohybové aktivity, rozvoj motorických 

zručnosti 
25.1.2017 

Karneval- celoškolská akcia   Fašiangové zvyky a tradície 2.2.2017 

Lyžiarsky výcvik, Oravská 

Polhora- OU, ŠZŠ 

Rozvoj koordinácie pohybov, 

sprístupnenie zimných športov 
6.-10.2.2017 

Zimné účelové hry- A var. Aktivizácia detí k súťaživosti 10.2.2017 

Exkurzia do výrobného podniku 

Visteon Námestovo- ŠI 

Spoznanie výrobného procesu 

v najväčšom výrobnom podniku 
22.2.2017 

Vystúpenie folklórneho súboru 

Mútňanka - ŠI 

Rozvíjanie citu ku kráse a tradičnému 

ľudovému umeniu 
23.2.2017 

Miniplayback schow- 

Ružomberok 
Súťaž žiakov špeciálnych škôl 24.2.2017 

Deň otvorených dverí SŠI Škola otvorená verejnosti 8.3.2017 

Hviezdoslavov Kubín 

Súťažná prehliadka- rozvíjanie 

recitačných a prezentačných schopností 

žiakov 

14.3.2017 

Ranené vtáčatá – recitačná 

súťaž Ružomberok  

Súťaž v prednese poézie a prózy- 

oblastné kolo 
15.3.2017. 

Popoludnie s rozprávkou v – ŠI, 

ŠKD 
Možnosti využitia školskej knižnice 30.03.2017 

Veľkonočné tradície – 

celoškolská akcia – trhy 

Pestovať u žiakov vzťah k tradíciám 

a kresťanským hodnotám  
11.4.2017 

Celoslovenská súťaž 

prakt.zruč.a odb.ved.-služby 

a domáce práce- Michalovce 

Prezentácia zručnosti 26.4.2017 

Farebný svet- ŠI, ŠKD Rozvoj tvorivosti a predstavivosti 3.5.2017 

Futbalový turnaj Martin  Súťaž družstiev 16.05.2017 

Detské atletické hry spájajú 

školu a rodinu 
Spolu prežiť príjemný deň 22.5.2017 

Celoslovenská súťaž – stavebná 

výroba-murárske práce- Snina 
Prezentácia zručnosti 29.-30.5.2017 



Veselé kolobežky- ŠI, ŠKD Rozvíjanie motoriky a dopravná výchova 31.5.2017 

Deň detí Rescue systém Orava plní deťom sny 1.6.2017 

Škola v prírode- A var. Oravská 

Polhora 
Zážitkové učenie v prírode 5.-9.6.2017 

Kurz ochrany života a zdravia – 

OU -3.roč 

Ochrana vlastného zdravia, pomoc pri 

zachraňovaní zdravia iných, aktívna 

účasť na ochrane prírody 

       7.-9.6.2017 

Trojboj -Bytča Atletické hry žiakov špeciálnych škôl 8.6.2017 

Exkurzia Hern s.r.o. 

Námestovo- 7.-9.roč. A var. 

Spoznanie výrobného procesu vo 

výrobnom podniku 
15.6.2017 

Canisterapia- C var. Zlepšenie sociálneho kontaktu s okolím 15.6.2017 

Kurz pohybových aktivít 

v prírode - OU 

Upevňovanie zdravia a pohybovej 

výkonnosti 
19.-21.6.20107 

Školský výlet A var. a aut. – 

ZOO Lipt. Mikuláš 
Pestovanie vzťahu ku zvieratám 27.6.2017 

Školský výlet B var., PRŠ – 

Zverovka  
Regionálna výchova 27.6.2017 

Školský výlet OU– Slaná voda Dejiny Slovenska, pamiatky regiónu 27.6.2017 

Školský výlet C var.- Oravská 

Polhora 
Regionálna výchova 28.6.2017 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená. 

V školskom roku 2016/2017 škola vypracovala 1 projekt Zvýšenie efektivity vzdelávania 

žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017 cez MŠVVaŠ SR, ktorý nebol úspešný. Tiež 

sme dlhodobo zapojení do projektu Podpora zamestnávania občanov so zdravotným 

znevýhodnením, ktorého vyhlasovateľ je ESF. Celkovo sme z projektov MŠVVaŠ SR získali 

7 568 EUR za rok 2016 s implementáciou v šk. roku 2016/2017.  

Cez Nadáciu EPH sme získali grant v sume 2 499,98 EUR za podaný projekt Florbal spája 

školy. 

Máme podaný projekt „Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia špecializovaných 

učební ŠZŠ v Námestove“, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR c cieľovou dotáciou 153 872,20 EUR. Máme schválený projektový 

zámer a čakáme na ďalšie kroky v podaní projektu.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu, do ktorej sa naša škola 

zapojila s projektom „Podpora školskej inklúzie v ŠZŠ v Námestove“ s cieľovou dotáciou 

62 280 EUR. Projekt je podaný, čakáme na vyhlásenie výsledkov. 

Podrobnejší rozpis uvádzame v tabuľke. 

Názov projektu Vyhlasovateľ Výsledok Stav 

podpora zamestnávania občanov ESF 18 392,27 EUR prebieha 



so zdravotným postihnutím 

Vybudovanie a zlepšenie 

technického vybavenia 

špecializovaných učební ŠZŠ v 

Námestove 

MPaRV SR 153 872,20 EUR 

Schválený 

projektový 

zámer, podaný 

projekt 

Podpora školskej inklúzie v ŠZŠ v 

Námestove 
MŠVVaŠ SR 62 280 EUR Projekt podaný 

Florbal spája školy Nadácia EPH 2 499,98 EUR V realizácii 

Prebiehajúce projekty vypracované v školskom roku 2015/2016 a ukončované v roku 

2016/2017: Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016 

Modernizácia dielne odborného 

výcviku pre učebný odbor 

Stavebná výroba 

MŠVVaŠ SR 2 290 EUR V realizácii 

Inovatívne a relaxačne v edukácii MŠVVaŠ SR 2 428 EUR V realizácii 

Digitalizácia vzdelávania 

v A variante 
MŠVVaŠ SR 2 850 EUR V realizácii 

Úspešné projekty vo výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“. 

Modernizácia dielne odborného výcviku pre učebný odbor Stavebná výroba: Zariadenie, 

ktoré zakúpime pomocou tohto projektu využijeme na získanie manuálnych zručností našich 

absolventov, ktoré dokážu uplatniť v praktickom živote a pri získavaní budúceho 

zamestnania. Tieto zariadenia budú využité v praktickej príprave, prispejú k zabezpečeniu 

lepšej bezpečnosti pri práci a zároveň ochrane zdravia, nakoľko sú ľahko ovládateľné. 

Pomocou týchto zariadení podporíme víziu, ktorou sa bude uberať naša Spojená škola – 

vytvorenie „Záhrady pre zdravie“, ktorá bude slúžiť pre praktické vyučovanie žiakov, 

„Náučno-poznávacieho chodníka“ a „Relaxačného parku“. V týchto projektoch budú tieto 

zariadenia – vibračná doska, vibračná lata, laserový merač a akumulátorová sada naplno 

využité, čím sa rozvinú u žiakov potrebné kompetencie. 

Celková dotácia na projekt: 2 290 EUR. 

 

Inovatívne a relaxačne v edukácii: Vybavenie triedy elokovaného pracoviska v Mútnom, 

ktoré je súčasťou Spojenej školy internátnej by bolo obohatené o interaktívnu tabuľu 

a relaxačné pomôcky. Nakoľko ide o elokované pracovisko, nie je možné využívanie 

multimediálnej miestnosti a iných špeciálnych učební kmeňovej školy. Edukačný proces 

s využitím interaktívnej tabule patrí medzi moderné a progresívne formy výuky a to aj pri 

žiakoch s mentálnym postihnutím.  

Uvedená technická pomôcka by bola využívaná aj na relaxáciu žiakov, preto je potrebné, aby 

mali žiaci aj na odpočinok počas edukačného procesu vytvorené vhodné podmienky.  

Spomínané vyhovujúce podmienky vytvoríme pomocou relaxačných sedacích vakov 

a koberca.  

Vzhľadom ku skutočnosti, že sa jedná o elokované pracovisko v Mútnom, je nevyhnutné 

vytvoriť aj týmto žiakom s postihnutím čo najpozitívnejšie podmienky pre výučbu a celkový 

rozvoj ich osobnosti.  



Celková dotácia na projekt: 2 428 EUR 

Digitalizácia vzdelávania v A variante: Umožniť učiteľom tried A variantu využívať 

v edukačnom procese moderné kompenzačné pomôcky zabezpečením interaktívnej tabule, 

vizualizéra a tabletu. 

Interaktívny systém MIMIO TEACH je prenosný systém, ktorý z každej tabule jednoducho 

vytvorí e-tabuľu. Nemusíme kupovať drahé príslušenstvo, ale využívame školské tabule 

v triedach. Vďaka pribalenému softwéru môžeme vytvoriť tematické, pre žiaka zaujímavé 

a interaktívne vyučovacie hodiny. Z malého rozpočtu, veľa úžitku pre školu. 

Sada pier MIMIO CAPTURE je rozšírenie pre interaktívny systém MIMIO TEACH, 

možnosť nahrávania práce učiteľa resp. žiaka a následná prezentácia na interaktívnej tabuli. 

Ukladáme v bežných formátoch ako napr. PDF, JPEG a HTML. 

Bezdrôtový tablet MIMIO PAD 2 slúži k pohodlnej práci učiteľa v triede bez nutnosti stáť 

pri interaktívnej tabuli alebo sedieť za počítačom. V prípade potreby môže tablet odovzdať 

žiakovi a ten pokračuje v práci zo svojho miesta, čo je výhoda pri žiakoch so zníženou mierou 

pohyblivosti. 

Vizualizér MIMIO VIEW je pomôcka, ktorá jednoduchým spôsobom sprostredkuje každý 

predmet, všetkým žiakom pomocou interaktívneho systému MIMIO TEACH. Umožňuje  

zachytávanie a priame zdieľanie videa, obrázkov, 3D objektov a dokumentov. Jednoduchým 

spôsobom komunikuje s mikroskopom s elektronickým výstupom, výhoda pri pozorovaniach 

na predmetoch. 

Interaktívna tabuľa CLEVER BOARD 5 má podporu multitouch (multi dotyku) a tak má 

možnosť práce 2 žiakov naraz. Rozozná dotyk prsta, pera alebo ukazovadla. Uhlopriečka je 

198 cm. Pomer strán 16:10. Keramický povrch je odolný voči poškriabaniu, je popisovateľný 

za sucha stierateľnými fixkami. Hliníkový rám zabezpečuje pevnosť tabule a prijateľnú 

hmotnosť a povrch tabule je magnetický. IR optická technológia s rýchlou odozvou 

a presnosťou (menej ako 1 mm) pri rozlíšení tabule 9600x9600 je tiež výhodou pre našu 

prácu. Súčasťou dodávky je aj softwérové vybavenie (galéria obrázkov, lokalizácia 

v slovenčine) a 5 plastových pier pre pohodlné písanie, polička na perá, konzoly na prípadné 

upevnenie tabule na stenu, USB kábel. Je okamžite pripravená na prácu. 

Celková dotácia na projekt: 2 850 EUR. 

Úspešný projekt vo výzve cez Nadáciu EPH v roku 2017: 

Florbal spája školy: Projekt zahŕňa športové aktivity (spoločné tréningy, krúžky, prípravné 

zápasy...) v spolupráci s partnerskou CZŠ sv.Gorazda Námestovo, organizáciu florbalového 

turnaja pre žiakov špeciálnych škôl Žilinského kraja, unifikovaného florbalu pre žiakov 

okresu Námestovo. Zakúpili sme mantinely, vozík, hokejky, chrániče kolien, 

automatického tréningového brankára.  

Celková dotácia na projekt: 2 499,98 EUR 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 



V šk. roku 2015/2016 nebola vykonaná inšpekčná činnosť v SŠI, M.Urbana 160/45, 

Námestovo.  

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

      Škola sa skladá z  budovy školy, internátu a telocvične. Na prízemí a poschodiach školy a 

internátu  sa nachádza 34 bežných tried vybavených podľa potreby nastaviteľným nábytkom 

s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania. Bežné 

hygienické zariadenia a hygienické zariadenia určené pre vozíčkarov na každom poschodí.  

V  ŠZŠ sa vyučuje v piatich odborných učebniach na pracovné vyučovanie:  

kuchynka, práčovňa, krajčírska dielňa, drevodielňa, kovodielňa, strojovňa, školský pozemok, 

ovocný sad, 2x skleník. 

Informatická výchova sa vyučuje v dvoch učebniach IKT – učebňa zriadená prostredníctvom 

projektu Infovek a Multimediálna učebňa.  

V C variante sú zriadené špecializované učebne:  

prírodná miestnosť, hudobná miestnosť, herňa, snoezelen so senzorickými pomôckami.  

V priestoroch internátu, kde je sústredené OU a PrŠ sa okrem bežných tried  vyučuje 

v odborných učebniach: murárska dielňa, stolárska dielňa, krajčírska dielňa, 2x kuchynka, 

multimediálna miestnosť pre OU a PrŠ. 

      V budove školy sa nachádzajú aj zborovňa, riaditeľňa, kancelárie,  kabinety, pracovne CŠPP, 

rehabilitácia.                                                                                          

      Priestory pre telovýchovné aktivity:   

Telocvičňa, malá telocvičňa, viacúčelové ihrisko, detské ihrisko,  

Školský internát poskytuje ubytovanie v celkovej kapacite 55 lôžok.                                                                                                                                     

Škola má bohatú knižnicu pre žiakov a učiteľov, ktorú využívajú naši žiaci ako čitáreň na 

hodinách slovenského jazyka a literatúry. 

Priestory školskej jedálne slúžia pre spoločné stravovanie rešpektujúc hygienické normy.  

V závislosti od finančných možností sa budeme snažiť ďalej  skvalitňovať vybavenie učební, 

dokupovať učebné pomôcky a školský nábytok. Na internáte školy zabezpečiť výťah pre 

imobilných žiakov. V súlade s novou víziou školy na roky 2014-2019 chceme sprístupniť 

a dobudovať školské pozemky pre vozíčkarov, vytvoriť záhradu pre zdravie, náučno-

poznávací chodník a vytvoriť exteriérový náučno-relaxačný park.  

  

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Normatívne finančné prostriedky prevádzkového rozpočtu, ktoré nám boli pridelené so 

štátneho rozpočtu sme použili na financovanie základných výdavkov ako elektrickú energiu, 

vodu, plyn, bežné opravy a revízie, odvoz komunálneho odpadu, nákup učebných pomôcok, 

čistiace a hygienické potreby, renováciu tonerov, materiálu pre údržbu a pod.. Dokúpili sme 

učebné pomôcky pre odbor Obchodná prevádzka – práca na príprave jedál  a zrealizovali sme 

opravu elektroinštalácie, podláh a obkladov miestnosti určenej na odbornú prípravu tohto 

odboru. Zakúpili sme školský nábytok, interiérové vybavenie a učebné pomôcky pre 

špeciálnu materskú škôlku. Z rozvojových projektov sme získali prostriedky na nákup 

pomôcok a učebných pomôcok pre výchovno-vzdelávací proces a  odborné intervencie 

špeciálnych pedagógov a psychológov Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. 



Dokončili sme opravy dlažieb, schodových ramien a podest v internáte školy. Nenormatívne 

finančné prostriedky, ktoré boli účelovo  určené, sme použili na financovanie konkrétnych 

účelov: asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, na lyžiarsky kurz, školu v prírode a 

na mimoriadne výsledky žiakov. Z kapitálových prostriedkov sme uhradili projektové práce 

k projektu „Evakuačného výťahu“ v internáte. 

 

2. Z povoleného prekročenia limitu finančných výdavkov sme zakúpili pomôcky pre 

výchovno-vzdelávací proces. 

 

3. Nenormatívne finančné prostriedky prijaté na  vzdelávacie poukazy sme použili na 

zabezpečenie pracovného materiálu a pomôcok spojených s krúžkovou činnosťou  a vyplatili 

sme odmeny pre vedúcich krúžkov.  

Finančné prostriedky na 

vzdelávacie poukazy 

Odmeny zamestnancov 

(610) 

Odvody do 

poisťovní (620) 

Všeobecný materiál 

(630) 

5 206,00 2 700,00 944,00 1 562,00 

 

 

4. Finančné prostriedky od iných subjektov na základe darovacej zmluvy nám poslúžili na 

zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu nákupom učebných pomôcok. 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov... 

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie v šk. roku 2016/2017 (EUR) 
 

Bežné výdavky spolu             1 754 492 

z toho normatívne finančné prostriedky:                                                                                             1 649 667  

   Mzdy 1 072 824 

   Odvody  369 156 

   Cestovné náhrady 940 

   Energie, voda, komunikácie 51 224 

   Materiál 45 372 

   Dopravné 3 049 

   Údržba 66 680 

   Nájomné 4 330 

   Služby 32 860 

   Transfery 3 232 

    

Z toho nenormatívne finančné prostriedky - súčet 104 825 

 

   mimoriadne výsledky žiakov 600 

   na dopravu žiakov 22 669 

   na asistentov učiteľa 63 252 

   na lyžiarske kurzy 2 550 

   na školu v prírode 1 300 

   vzdelávacie poukazy 5 206 

   rozvojové projekty 9 248 

  

Kapitálové výdavky 15 000 

 

 

Z uvedených čerpaných normatívnych finančných prostriedkov sme najviac investovali do:  

 



Nákup učebných pomôcok pre odbornú prípravu – Obchodná prevádzka - práca pri príprave 

jedál  8 303,- 

Oprava obkladov a dlažby v miestnosti kuchynku určenej do odbornú prípravu 6 600,- 

Oprava elektroinštalácie v miestnosti kuchynku určenej do odbornú prípravu 6 864,- 

Oprava podláh na chodbách internátu 11 400,- 

Úprava povrchov schodových ramien a podest internátu  19 900,- 

Nákup školského nábytku a interiérového vybavenia pre ŠMŠ  5 458,- 

Nákup učebných pomôcok pre ŠMŠ 1 043,- 

Nákup postelí a matracov 2 130,- 

 
 § 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

V školskom roku 2016/2017 sme si stanovili krátkodobé aj dlhodobé ciele, ktorých stav 

plnenia uvádzame v tabuľke.  

P.č. Úloha: Plnenie 

1. Rozvoj kompetencií a zručností vyplývajúce z POP:  Do vyučovacích predmetov zaradiť 

témy: dopravná výchova, environmentálna výchova, ekologická výchova, mediálna 

výchova, ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj,  ľudské práva a práva 

detí, regionálna výchova, finančná gramotnosť, čitateľská gramotnosť, zdravý životný 

štýl, boj proti obezite, rovnoprávnosť rás, výchova k manželstvu a rodičovstvu, globálne 

rozvojové vzdelávanie, znižovanie informačnej nerovnosti. 

SPLNENÉ 

2. V rámci ochrany životného prostredia zapojiť žiakov do zberu a triedenia odpadu v areáli 

školy počas celého roka. 
V PLNENÍ 

3. V rámci propagácie zdravého životného štýlu uskutočňovať pravidelné turistické 

vychádzky do prírody. Aktivita prebiehala raz mesačne 
SPLNENÁ 

4. V rámci národného programu prevencie obezity s dôrazom na propagáciu zdravého 

spôsobu života sa zamerať na zásady správnej výživy, životosprávy a starostlivosti o seba 

a svoje zdravie – pracovali sme v kuchynke, kde sme varili zdravé jedlá, rodičia na 

desiatu deťom priniesli ovocie a zeleninu, zapojili sme sa do dňa výživy, kde sme 

pripravili zdravé jedlo 

SPLNENÁ 

5. Prostredníctvom dostupných projektov dovybaviť učebne a kabinetné zbierky učebnými 

pomôckami. 
SPLNENÁ 

6. Modernizovať vyučovanie prostredníctvom dostupných programov (rôzne výukové 

softvéry) 
V PLNENÍ 

7. Sledovanie psychohygieny žiakov s dodržaním výchovných a vzdelávacích štandardov 

pre jednotlivé ročníky 
V PLNENÍ 

8. Zavedenie projektového vyučovania do vyučovacieho procesu   SPLNENÁ 

9. Prostredníctvom odborného výcviku zariadiť nábytok do zborovne školy, knižnice 

a multimediálnej miestnosti (stoly pre učiteľov, stoly pre asistentov, stoly pre žiakov 

a stôl do knižnice) 

V PLNENÍ 

10. Prostredníctvom odborného výcviku učebného odboru Stavebná výroba – murárske práce 

rekonštruovať miestnosti na internáte školy, potrebné pre pripravované zriadenie 

špeciálnej materskej školy, centra voľného času, kúpelní a toaliet. 

V PLNENÍ 

11. Dobudovanie výťahu na školskom internáte V PLNENÍ 

12. Zateplenie internátu a telocvične V PLNENÍ 

13. Vybudovanie „Záhrady pre zdravie“ v rámci areálu školy V PLNENÍ 

14. Vybudovanie náučno-poznávacieho chodníka V PLNENÍ 

15. Vybudovanie školských ihrísk V PLNENÍ 



16. Zabezpečiť dostatočný počet záujmových útvarov podľa záujmov žiakov a požiadaviek 

rodičov, na transparentné uplatnenie vzdelávacích poukazov žiakov uplatňujúcich si ich 

v našej organizácii. 

SPLNENÁ 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

Úspechy a nedostatky 

Silné stránky Slabé stránky 

-          silný manažment 
-          kvalifikovanosť učiteľov 
-          spolupráca vedenia školy s vedúcimi MZ, 

koordinátormi 
-          komplexný rehabilitačný servis 
-          alternatívne vyučovacie metódy 
-          CŠPP 
-          kreatívnosť 
-          otvorenosť novým veciam 
-          ľudskosť 
-          bezbariérovosť 
-          spolupráca s rodičmi 

-          osveta  školy 
-          technické vybavenie areálu školy 
-          finančné ohodnotenie pedagógov 
-          slabý učebnicový fond 

  

Príležitosti: 
-          komplexný špeciálnopedagogický servis / 0 – 

22 rokov/ 
-          zvýšenie podpory zo strany rodičov 
-          celoživotné priebežné odborné vzdelávanie 

pedagógov 
-          vzdelávanie pedagógov v bežných MŠ,ZŠ 

Hrozby: 
-          integrácia žiakov s MR do bežných škôl 
-          demografický pokles populácie 
-          zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

  
  

 

 

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov 

na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

Uplatnenie žiakov 

Kód Názov učebného odboru 

Celkový počet 

absolventov 

Počet evidovaných 

nezamestnaných žiakov k 

31.8.2016 

6494 G 00 Služby a domáce práce 2 0 

6491 G 01 

Obchodná prevádzka - 

práce pri príprave jedál 
5 0 

3686 G 03 

Stavebná výroba - 

murárske práce 
1 0 

3383 G 02 

Spracúvanie dreva – 

stolárska výroba 
4 0 

6492 E 00 Praktická škola 2 0 

  Spolu 14 0 

 

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 



Psychohygienické podmienky 

Škola zabezpečuje bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. 

Na začiatku každého školského roka sú všetci žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a Školskom vnútornom poriadku, s ktorým oboznamujeme aj rodičov. Žiaci sú 

s pravidlami oboznamovaní aj v priebehu roka na vyučovacích hodinách a triednických 

hodinách, pri organizovaní exkurzií, výletov, vychádzok, kurzov. Zamestnanci školy 

absolvujú  pravidelné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, 

v priebehu celého roka  riaditeľka školy a bezpečnostný technik uskutočňujú pravidelné 

kontroly, ktoré vyhodnocujú a zabezpečujú odstraňovanie prípadných nedostatkov podľa 

výsledkov revízií. Psychohygienu našich žiakov prispôsobujeme ich postihnutiu a následným 

potrebám. Dodržiavame režim dňa, dĺžku prestávok, pitný režim, individuálny prístup ku 

každému žiakovi vo výchovno-vyučovacej činnosti , vzhľadom k postihnutiu kladenie 

primeraných nárokov počas vyučovacích hodín, uplatňovanie relaxačných chvíľok počas 

vyučovania, zabezpečenie fyzioterapeutických a rehabilitačných cvičení zdravotnou sestrou.  

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo 

školy postupuje podľa § 2 ods. 24 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

V školskom roku 2016/2017 žiaci navštevovali 13 záujmových útvarov v našej škole, kde sa 

zapájali do športových krúžkov a krúžkov zručnosti.  

Na začiatku školského roku sme vydali 211 vzdelávacích poukazov. Z toho 173 žiakov si 

uplatnilo vzdelávací poukaz v našej škole.  

a) Špeciálna základná škola: 105 žiakov 

b) Odborné učilište: 54 žiakov 

c) Praktická škola: 14 žiakov. 

Počet žiakov, ktorí nesplnili podmienky na uplatnenie vzdelávacích poukazov za školský rok 

2016/2017: 5. 

Podrobnejšie uvádzame v tabuľke. 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Carwing 10 Mgr. Eva Kolčáková 

Čitateľský 13 Mgr. Anna Sumegová 

Divadelný 14 Mgr. Zuzana Stopjaková 

Florbal 8 Mgr. Ľudovít Briš 

Futbalový 16 PaedDr. Vladimír Viluda 

HIP-HOP I. 22 PaedDr. Zdenka Zátopková 

HIP-HOP II. 15 PaedDr. Zdenka Zátopková 

Malý šikovník 9 Mgr. Gabriela Holubjáková 

Príroda pod lupou 14 Mgr. Margita Stašová 



Rozvoj motorických zručností 15 Mgr. Lenka Obalová 

Spevácky 12 Mgr. Alžbeta Šulganová 

Šikovné ruky 14 PaedDr. Anna Červenková 

Tanečný 11 Mgr. Mária Halušková 

 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca SŠI s rodičmi žiakov sa neustále rozvíja, rodičia majú zriadenú vlastnú miestnosť, 

kde čakajú počas vyučovania na svoje deti. Zúčastňujú sa rôznych  školských akcií,  triednych 

rodičovských združení.  

Rodičia, zákonní zástupcovia a verejnosť majú možnosť oboznámiť sa s chodom školy 

prostredníctvom webových stránok školy a článkov v regionálnych  novinách. 

Pri škole pracuje Združenie rodičov školy, ktoré sa stretáva na celoškolských rodičovských 

združeniach spravidla 2 krát ročne, v prípade potreby aj častejšie. Spolupracuje pri rôznych 

akciách organizovaných školou. V školskom roku 2016/2017 Rada rodičov organizovala pre 

našich žiakov Deň sv. Mikuláša.  V rámci spolupráce školy a rodičov sa každoročne 

stretávame na školskom plese, ktorý má už dlhoročnú tradíciu.   

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

Inštitúcie Zameranie spolupráce 

ZŠ Námestovo 
poskytnutie cvičných pracovísk pre OVY 

žiakov OU 

Orava Rescue Systém Spolupráca pri organizácii akcií školy 

DHZ Námestovo Spolupráca pri organizácii akcií školy 

Angelus Spolupráca pri prezentácii pomôcok pre TP 

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád Organizácia unifikovaných športov 

Charitas Spolupráca pri akciách školy a exkurziách 

Podnikateľské subjekty v Námestove a 

okolí Spolupráca pri organizovaní exkurzií 

Mestská polícia Námestovo Organizovanie besied 

CHKO Horná Orava Spolupráca pri besedách a aktivitách ŽP 

Široká verejnosť 
Vianočné a veľkonočné trhy, DOD, Deň 

zdravej výživy 

 

 



Správa o výchovno -  vzdelávacej činnosti Základná škola s Materskou školou pri 

zdravotníckom zariadení za školský rok 2016/2017 

a) základné identifikačné údaje o škole 
1. Názov školy 

Základná škola s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení 

2. Adresa školy 

Mieru 549/16, 028 01 Trstená 

3. Telefónne a faxové čísla školy 

Telefónne číslo :0911676015 

Faxové čísla : nemá 

4. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie 

Mgr. Adriana Ferenčíková – zástupca riaditeľa  školy 

5. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

Na škole nemáme ustanovenú radu školy 

b) Údaje o počte žiakov 

Na našej škole máme 1 triedu ZŠ, 1 triedu MŠ a 1 oddelenie ŠKD. Výchovno – 

vyučovací proces prebieha na detskom a chirurgickom oddelení. 

Mesiac 
ZŠ MŠ ŠKD 

September 9 7 12 

Október 7 5 10 

November 9 5 12 

December 8 8 9 

Január 8 7 11 

Február 8 8 11 

Marec 7 6 9 

Apríl 8 6 10 

Máj 7 5 12 

Jún 8 6 11 

Počet naplnenosti v % 79 79 134 

Lôžko dni 1464 1081 2018 

 

Počet zaškolených detí na jednotlivých oddeleniach: 

 

 Detské oddelenie Chirurgické oddelenie Spolu 

ZŠ 364 107 471 

MŠ 335 4 339 

ŠKD 505 164 669 

 



Do vyučovacieho procesu sa zaraďujú žiaci so súhlasom ošetrujúceho lekára. 

         g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu               

pedagogických zamestnancov 

Na škole pracujú dvaja pedagogickí zamestnanci. 

Učiteľka ZŠ -     VŠ učiteľstvo pre MVOS - I. kvalifikačná skúška 

- Absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov 

             

Učiteľka MŠ   -     učiteľstvo pre materské školy 

- vychovávateľstvo 

- špeciálna pedagogika 

                             -     Univerzita Konštantína a Filozofa v Nitre, odbor etika – 2.stupeň    

                                   VŠ 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100 %. 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Učiteľka ZŠ -    kurz: Správca počítačových systémov 

- Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa 

- Univerzita  tretieho veku, odbor právo 

- Fit učiteľa 

- Komunikácia 

- Základy personálneho manažmentu 

- Absolvovanie rôznych odborných seminárov 

 

Učiteľka MŠ   -     cyklické vzdelávanie: Tvorba projektov pre ŠKD a DM / VMV 

- Etická výchova v podmienkach domova mládeže a ŠKD pri ZŠ 

- Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa 

- Obsahová reforma v MŠ – aktualizačné vzdelávanie 

          

i) Údaje o  aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Činnosť školy sa riadila podľa plánu práce Spojenej školy internátnej v Námestove. Plán 

práce bol dynamický, dopĺňal sa podľa aktuálnych potrieb školy. Súčasťou plánu práce školy 

boli aj plán metodického združenia, projekt protidrogovej prevencie na škole a program 

prosociálnej výchovy v MŠ, ktoré boli vypracované na podmienky našej školy. 

Medzi najúspešnejšie akcie na škole patrili: výtvarné súťaže, napr. Každé dieťa má svoj 

svet, Štetec pani Zimy, Farby malého maliara , rôzne didaktické hry – veľmi obľúbené 

medzi deťmi, aktivity zamerané na správny životný štýl a životosprávu. Besedy; napr. 

„Zdravotné postihnutie medzi nami “, „Cestujeme po Európe“, s príslušníkmi polície, 

Deň prvej pomoci v nemocničnej škole, Deň zdravia, Deň Zeme, Po stopách 

Dobšinského, Rozprávkový deň s Dobšinským, popoludnie o drogovej prevencii, Moje 



zúbky, Lili v knižnici. Bábkové divadlá : „Červená čiapočka“, „Sedem kozliatok“. 

Besiedka k Sv. Mikulášovi s programom „Traja králi“, ktorý pre hospitalizované deti 

pripravili žiaci ŽS Hviezdoslavova, Trstená, celodenný program na Deň detí, karneval, 

Valentínska pyžamová party. Kvízy, napr. Cestička poznania, Moje milé Slovensko, Čo 

sa patrí a čo nie .. 

Žiaci našej školy sa vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôžu zapájať do rôznych súťaží 

a olympiád. Do úvahy prichádzajú len súťaže, kde práce žiakov môžu byť zaslané. V tomto 

školskom roku sme sa zapojili do rôznych výtvarných súťaží vyhlásených detskými časopismi 

a využívali sme možnosti rôznych výstav, kde sme prezentovali výsledky našej práce. 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Naša škola je zapojená do projektu „Infovek“. V rámci tohto projektu učitelia absolvovali 

kurz zameraný na využitie informačných a komunikačných technológii v práci učiteľa.  

Ďalej je zapojená do projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl 

ako súčasť reformy. V rámci tohto projektu je učiteľka MŠ zapojená do vzdelávania 

pedagogických zamestnancov. 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej a kontrolnej činnosti a prijatých opatreniach 

V školskom roku 2016/2017 na našej škole nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 

l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy 

Naša škola je umiestnená v priestoroch Hornooravskej nemocnice s poliklinikou 

v Trstenej. Máme jeden školský kabinet, jednu triedu MŠ a jednu triedu ZŠ, v ktorej 

priestoroch v popoludňajších hodinách je činnosť ŠKD.  

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie   

jeho plnenia 

V tomto školskom roku sa naša škola orientovala na realizáciu enviromentálnej výchovy 

v podmienkach školy so zameraním sa na ochranu zdravia človeka, správnych hygienických 

návykov, správnej filozofie stavovania, denného režimu, ochrany životného prostredia školy, 

okolia a pod. 

Uvedený cieľ sa nám podarilo splniť prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na 

dosiahnutie pozitívneho výsledku. Organizovali sme rôzne besedy s lekármi, psychológom, 

výtvarne súťaže, , nástenky a pod. 

 

 

 

 

 



 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“) 

Údaje o celkovom počte detí v CŠPP  v  šk. r. 2015/2016: 

Počet klientov k 30. 8. 2016  v CŠPP Námestovo  

Skutočný počet klientov, kt. bola poskytnutá služba v šk. roku 2015/2016 1432 

Prepočítaný počet zamestnancov 14.80 

Údaje o počte zamestnancov a ich zameraní: 

V CŠPP pracovalo, k 30. augustu 2016, 20 odborných zamestnancov na prepočítaný úväzok 14,8. 

Rozdelenie prepočítaných úväzkov na úseky a oddelenia je uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

2015/16 k 30. augustu 2016 

špeciálny 

pedagóg 
logopéd psych. iný  

Úsek špeciálnopedagogického poradenstva: 7,5 3,3 0 0 10,8 

1.     Oddelenie senzorických postihnutí 0,4 0 0 0   

2.     Oddelenie narušenej komunikačnej schopnosti 0 3,3 0 0   

3.     Oddelenie MP a PAS 1,1 0 0 0   

4.     Oddelenie TP a vývinových porúch 6         

Úsek psychologického poradenstva 0 0 4 0 3 

Úsek rehabilitačnej činnosti 0 0 0 1 1 

 

Všetci zamestnanci centra sú kvalifikovaní.  

Zaradenie odborných zamestnancov podľa výkonu hlavnej činnosti k 30. 8. 2016: 

Kategória odborných zamestnancov počet  

špeciálny pedagóg 10 

školský logopéd 5 

psychológ 4 

iný (§5, 325/2008) 1 

SPOLU 20 

 

Štruktúra odborných zamestnancov podľa kariérového stupňa: 

Kariérový stupeň počet 

začínajúci odborní zamestnanci 1 

samostatní odborní zamestnanci 15 

odborní zamestnanci s 1. atestáciou 4 

odborní zamestnanci s 2. atestáciou 1 

SPOLU 19 

 

Do štruktúry odborných zamestnancov nebolo možné zaradiť 1 zamestnanca centra - fyzioterapeutku - 

nakoľko nespadá do štruktúry kariérových stupňov v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. 



o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch“). 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov: 

CŠPP Námestovo umožňuje, v medziach zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, 

vzdelávať sa v oblasti ich špecializácie formou: 

a) akreditovaných vzdelávacích programov poskytovaných Metodicko-pedagogickým 

centrom, univerzitami a inými oprávnenými inštitúciami – individuálnou účasťou 

podľa výberu odborného zamestnanca; 

b) neakreditovaných vzdelávacích programov alebo akreditovaných pre oblasť 

zdravotníctva – kurzy, výcviky (napr. psychoterapeutický výcvik, výcvik v terapiách, 

sociálno-psychologický výcvik, supervízny výcvik, a pod.) – individuálne podľa 

potreby centra a výberu odborného zamestnanca; 

c) výcvikov, výmenných pobytov a kurzov v zahraničí – v rámci projektov alebo 

individuálne podľa výberu odborného zamestnanca; 

d) účasti (aktívnou/pasívnou) na konferenciách, odborných seminároch a pracovných 

stretnutiach; 

e) kurzov celoživotného vzdelávania pre získanie a udržanie si kompetencií pre 

štandardný výkon činností mimo profesijných – komunikačných, IKT a pod.  

 

Vzdelávania odborných zamestnancov v akreditovaných programoch kontinuálneho vzdelávania, 

v zmysle napĺňania cieľov profesijného rozvoja a koncepčných zámerov centra sú uvedené v Pláne 

kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2016/2017. 

Z nich absolvované: 

- Špeciálnopedagogická diagnostika dyskalkúlie  

- Zaškolenie v používaní RR screeningu – 2 

- SM systém – 1 

- Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Elkonina – 5 

- Podpora rozvoja komunikácie u detí s ťažkým viacnásobným postihnutím -1 

 

Odborní zamestnanci centra sa ďalej vzdelávajú účasťou na vedeckých a odborných konferenciách, 

seminároch a workshopoch, kde získavajú nové poznatky a prezentujú odborné skúsenosti.  

Absolvované konferencie: 

- Novodobé formy ohrozenia detí a mladistvých – 3 

- Expresívne terapie vo vedách o človeku – 4 

- Aktuálne perspektívy pre ľudí s poruchou autistického spektra – 6  

     

 

Údaje o aktivitách a prezentácii CŠPP na verejnosti: 

Odborní zamestnanci sa zúčastňujú rodičovských združení, kde prezentujú služby poskytované deťom 

s postihnutím a/alebo vývinovou poruchou.  

Osvetovú činnosť o službách centra sme vykonávali najmä prostredníctvom osobných kontaktov 

odborných zamestnancov s pedagogickými zamestnancami jednotlivých škôl, ale aj prostredníctvom 

webovej stránky a profile centra na facebooku.  

Okrem uvedeného sa vedenie centra zúčastnilo riaditeľskej porady v školských obvodov v okrese  

Námestovo, kde boli prezentované naše služby, zodpovedané otázky riaditeľov a získané cenné 

podnety k zlepšeniu služieb centra.  



Odborní zamestnanci reprezentujú CŠPP aj publikovaním odborných príspevkov do časopisov, 

zborníkov a iných odborných publikácii, ako aj účasťou na konferenciách a workshopoch a prácou 

v expertných tímoch.  

Kvantitatívne údaje:  

 Počet publikovaných odborných príspevkov: 4.  

 Počet odovzdaných odborných príspevkov v recenznom konaní: 2 

 Účasť na konferenciách a odborných seminároch: 8 odborných zamestnancov (OZ). 

 Účasť na valnom zhromaždení Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní: 1 OZ.  

Údaje o projektoch, do ktorých je CŠPP zapojené: 

Názov projektu Vyhlasovateľ Výsledky 

Zvyšovanie úrovne výsledkov 

vzdelávania všetkých žiakov-

kvalita inkluzívneho vzdelávania 

Európska Agentúra pre špeciálne 

a inkluzívne vzdelávanie 
2017 ukončený 

Precizovanie diagnostiky 

v CŠPP Námestovo 
MŠVVaŠ SR 

2016 ukončnený 

1770 EUR 

Hrou Boccia k sociálnej 

integrácii 
Nadácia EPH 

2017 začatý 

410 EUR 

Montessori pomôcky pre deti 

raného veku 
MŠVVaŠ SR 

2017 začatý 

1950 EUR 

Relaxačné kútiky v základných 

školách 
Nadácia VW 

2017 začatý 

2600 EUR 

 

Okrem uvedených projektov zamestnanci centra vypracovali žiadosti o financovanie ďalších  6 

rozvojových projektov, ktoré však neboli podporené.  

 

 

 

Raising the Achievement of all Learners in Inclusive Education - Európska Agentúra pre špeciálne a 

inkluzívne vzdelávanie 

Naše CŠPP participuje na plnení cieľov projektu Európskej Agentúry pre špeciálne a inkluzívne 

vzdelávanie, zabezpečovaním plnenia čiastkových cieľov za Slovenskú republiku. Náš odborný 

zamestnanec je v expertnom tíme. Hlavná idea projektu RA4AL /Raising the Achievement of all 

Learners in Inclusive Education/ je zvyšovanie úrovne výsledkov vzdelávania všetkých žiakov – 

kvalita inkluzívneho vzdelávania.  

V roku 2017 absolvoval zahraničnú pracovnú cestu na Maltu, kde sa podieľal na vyhodnotení 

výsledkov projektu a implementácii zistení do záverov, ktoré budú spracované pre jednotlivé členské 

štáty.  

„Precizovanie diagnostiky v CŠPP Námestovo“ 

Cieľom projektu bolo precizovanie diagnostiky zabezpečením diagnostického testu zameraného na 

vyšetrenie inteligencie u detí vo veku 2,5 – 7 rokov a posudzovacej škály detského autizmu. 

Prostredníctvom testu SON-R 2½ - 7 môžu psychológovia realizovať precíznejšiu psychodiagnostiku 

rozumových schopností už u detí od 2,5 roka a prostredníctvom posudzovacej škály CARS-2 

získavajú špecifické, spoľahlivé a komplexné informácie k diferenciálnej diagnostike porúch 

autistického spektra.   

„Hrou Boccia k sociálnej integrácii“ 



V spolupráci s OZ Stonožka participujeme na plnení cieľov projektu zorganizovaním aktivity "Boccia 

pre všetkých" v rámci preventívnych a osvetových aktivít Centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva v Námestove. 

„Montessori pomôcky pre deti raného veku“ 

Cieľom projektu je efektívnejšie zabezpečenie saturovania potrieb dieťaťa so zdravotným 

znevýhodnením v ranom veku. Napomáhanie dieťaťu aktívnou stimuláciou rozvíjať oslabené, 

zaostávajúce funkcie, v prípade nevyhnutnosti kompenzovať ich deficit prostredníctvom využitia 

pomôcok Montessori. Znižovať dôsledky senzorickej, telesnej, sociálnej deprivácie s cieľom 

predchádzať, eliminovať alebo zmierniť následky postihnutia alebo narušenia.  

Z poskytnutých finančných prostriedkov budú zakúpené Montessori pomôcky pre Úsek raného 

poradenstva a rehabilitácie.  

„Relaxačné kútiky v základných školách“ 

Projekt je zameraný na zariadenie individualizovaných relaxačných kútikov v triedach, v ktorých sa 

vzdelávajú žiaci s autizmom. Cieľom je zabezpečiť čo najdlhšiu prítomnosť žiaka v triede počas 

vyučovania vybudovaním relaxačných kútikov v triedach a vytvoriť tak osobný priestor, kde sa dieťa 

cíti bezpečne. Materiál na kútiky chceme bezplatne zapožičiavať školám (základné a materské školy v 

okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín) a participovať na vybudovaní individualizovaných 

kútikov podľa možností triedy a potrieb konkrétneho žiaka.  

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach zariadenia:  

CŠPP sídli v priestoroch Spojenej školy internátnej v Námestove. Priestory  sú bezbariérové. Odborní 

zamestnanci pracujú  samostatne v  18 miestnostiach, k dispozícii majú ďalšie 3 špecifické miestnosti 

snoezelenu, miestnosť  určená pre deti a rodičov raného veku, dve miestnosti pre EEG BFB 

a novozriadené behaviorálne laboratórium. Súčasťou CŠPP sú aj rehabilitačno-stimulačné miestnosti a 

supervíziu zabezpečujú rehabilitačný lekár a ortopéd.  

Každý odborný zamestnanec CŠPP má k dispozícii PC, tablet a pripojenie na internet.  

CŠPP postupne rozširuje (najmä vďaka projektom) dispenzár kompenzačných a rehabilitačných 

pomôcok.  

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení činnosti zariadenia:  

Finančné zabezpečenie CŠPP sa realizuje z rozpočtu SŠI.  

Ciele určené koncepčným zámerom: 

Ciele boli definované v Koncepcii rozvoja Spojenej školy internátnej v Námestove na roky 2014 – 

2019 možno považovať t. č. za naplnené. V ďalšom období ich plánujeme precizovať.  

Základné ciele centra a ich plnenie 

- poskytujeme komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, 

poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú 

činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím 

vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a 

sociálnu integráciu; 

- naďalej zabezpečujeme (na základe žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu) vyššie uvedené 

služby deťom a žiakom so zdravotným postihnutím a/alebo vývinovými poruchami 

ambulantne v centre alebo po dohode v školách alebo rodinách, individuálne, ale v prípade 

špecifických činností aj skupinovo; 

- naďalej poskytujeme služby konzultačnej metodickej a materiálnej podpory pre učiteľov 

vzdelávajúcich žiakov so postihnutím alebo vývinovou poruchou – možnosti konzultácie 

konkrétnych postupov (aj formou pomoci priamo na vyučovaní), zapožičiavania metodických 

materiálov a pracovných listov; 

- pre rodičov detí so zdravotným postihnutím poskytujeme krízovú intervenciu a psychoterapiu 

zameranú na zvládanie ťažkých životných situácii; 



- naďalej zabezpečujeme diagnostiku školskej zrelosti u detí s postihnutím a/alebo vývinovou 

poruchou.   

 

Vybrané špecifické ciele pre šk. rok 2016/2017 a ich plnenie: 

Ciele Plnenie a aktivity 

- zintenzívniť depistážnu činnosť 

smerom k deťom s postihnutím raného 

veku a následne zabezpečiť intervenčnú 

činnosť (všetci odborní zamestnanci),  

- rozšírením spolupráce so všeobecnými 

lekármi a špecialistami; 

- rozšírením spolupráce s CVI ZA. 

- zabezpečiť pravidelné logopedické 

intervencie v materských školách a ŠZŠ, 

podľa možností – zvážiť odborné a časové 

nároky pre poskytovanie služieb a nastaviť 

ich efektívnu frekvenciu (oddelenie pre 

narušenú komunikačnú schopnosť),  

- skracovať časové intervaly medzi 

žiadosťou o službu a jej poskytnutím 

(všetci odborní zamestnanci),  

 

- všetky žiadosti o logopedické 

intervencie v MŠ boli uspokojené. 

 

 

 

 

- interval medzi posledným vyšetrením 

alebo diagnostickým výkonom 

a odovzdaním správy sme skrátili na 2 -

3 týždne. 

- budovať spoluprácu s rehabilitačnými 

centrami/klinikami a zvyšovať svoje 

odborné kompetencie vo vzťahu k 

rehabilitácii detí a žiakov s ťažkým 

viacnásobným postihnutím (úsek raného 

poradenstva a rehabilitácie),  

- vzdelávanie členov úseku 

v manipulačných technikách, bobath 

koncepte a využitia AAK. 

- zvyšovať svoje odborné kompetencie 

vo vzťahu k diagnostike intelektu detí a 

žiakov s ťažkými senzorickými a 

viacnásobnými postihnutiami (úsek 

psychologického poradenstva a 

diagnostiky),  

- priebežne zabezpečované konziliárnymi 

zhodnoteniami v spolupráci 

s odbornými zamestnancami iných 

zdrojových centier.  

- zabezpečiť intenzívne denné intervencie 

pre deti s postihnutím vo veku od 2 – 5 

rokov (oddelenie pre mentálne postihnutie a 

PAS, oddelenie pre vývinové poruchy a 

telesné postihnutie),  

- zabezpečené 3x týždenne.  

- zistiť požiadavky riaditeľov 

materských, základných a stredných škôl na 

služby centra a operatívne, podľa možností, 

ich zabezpečovať (vedenie), 

- zabezpečované priebežne. 

- zorganizovať min. 2 metodické 

stretnutia so školskými špeciálnymi 

pedagógmi regiónu (vedenie, všetci odborní 

zamestnanci),  

- 2. februára 2017 „Vzdelávanie detí a 

žiakov s mentálnym postihnutím 

formou individuálnej integrácie“ 

- 14. júna 2017 „Metodický deň pre 

špeciálnych pedagógov. 

- podieľať sa na organizácii odborného 

seminára organizovaného SŠI (úseky 

špeciálnopedagogického poradenstva a 

- 15. marca 2017 „Stretnutie špeciálnych 

pedagógov a psychológov pracujúcich 

v oblasti raného poradenstva, včasnej 

intervencie a terénneho poradenstva.“  



diagnostiky a psychologického poradenstva 

a diagnostiky),  

- podieľať sa na propagácii centra a 

osvete (vedenie a všetci odborní 

zamestnanci),  

- propagačnými materiálmi centra 

v ambulanciách; 

- webová a facebooková stránka; 

- exkurziou účastníkov na stretnutí 15. 3. 

2017. 

- zisťovať spokojnosť klientov s 

poskytnutými službami (všetci odborní 

zamestnanci),  

- priebežne dotazníkom spokojnosti – 

100% dotazovaných hodnotilo služby 

centra ako veľmi dobré až výborné.  

- vytvoriť koncepciu Úseku metodiky a 

postupovať v zmysle cieľov (vedenie, úsek 

metodiky),  

- pilotná koncepcia bola vytvorená, gro 

práce úseku je tvorba projektov 

a metodická pomoc pri zabezpečovanie 

služieb deťom a žiakom vzdelávaných 

formou školskej integrácie.  

- vytvoriť programy kontinuálneho 

vzdelávania pre pedagógov predprimárneho 

a primárneho vzdelávania, v oblasti ŠVVP 

(úsek metodiky),  

- nesplnené, plánované v šk. roku 

2017/18. 

- po analýze potrieb, naďalej poskytovať 

poradenské služby na základných a 

stredných školách, podľa pripraveného 

harmonogramu (oddelenie TP a vývinových 

porúch). 

- plnené priebežne; 

- 120 stretnutí na 25 školách, z toho 9 

škôl pravidelne.  

 

SWOT analýza: 

Silné stránky:             

- poskytovanie komplexného špeciálnopedagogického, psychologického a ďalšieho podporného 

servisu pod jednou strechou,  

- zabezpečovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb klienta od raného veku až po 

ukončenie profesijnej prípravy, 

- nadštandardné vlastné priestory, 

- veľmi dobré materiálno-technické vybavenie, ktoré je neustále dopĺňané,  

- využívanie  špeciálnych korekčných, kompenzačných a lokomočných pomôcok , ktoré sú 

majetkom školy, pri ktorej je  CŠPP zriadené, 

- systém poradenstva CŠPP je garantom blízkosti a dostupnosti služieb každému klientovi so 

zdravotným znevýhodnením, 

- spolupodieľanie sa na zabezpečovaní kompenzačných pomôcok klientom, zaškoľovanie 

klientov v používaní pomôcok,  

- využívanie edukačných a stimulačných programov,  

- usporadúvanie metodických stretnutí pre špeciálnych pedagógov, učiteľov, riaditeľov škôl, 

- spolupráca s VÚDPaP, ŠPÚ, MŠVVaŠ SR,  CPPPaP Námestovo, CPPPaP Trstená, CPPPaP 

Dolný Kubín, 

- spolupráca s odbornými lekármi podľa ich špecializácii,  

- spolupráca s oddelením posudkových činností ÚPSVaR Námestovo, 

- intenzívna spolupráca s vybranými MŠ, ZŠ a SŠ, pri zabezpečovaní špeciálnych edukačných 

potrieb detí a žiakov v prostredí ich kmeňových škôl,  

- schopnosť operatívne reagovať na potreby detí, rodičov a pedagógov, mimo priestorov CŠPP 

vďaka autám vlastneným SŠI, 

- anonymné meranie spokojnosti klientov so službami poskytovanými centrom,  

- najväčšie poradenské zariadenie svojho druhu na Slovensku,  

- odborní zamestnanci špecializovaní pre každý druh postihnutia či vývinovej poruchy,  



- schopnosť odborných zamestnancov sledovať a vypracovávať finančne podporované projekty 

s vysokou mierou úspešnosti,  

- možnosť poskytovať služby nadregionálne ako zdrojové centrum.  

 

Slabé stránky: 

- vyšší dopyt po logopedických službách ako sme schopní pokryť pri súčasnom počte 

logopédov, 

- nedostatočná prax špeciálnych pedagógov a psychológov v posunkovom jazyku,  

- nedostatočná prax psychológov pre diagnostiku intelektu detí s raritnými diagnózami 

spojenými s ťažkým senzorickým postihnutím, 

- chýbajúci administratívny zamestnanec, a z toho vyplývajúca nadmerná byrokratická záťaž. 

 

Riziká: 

- nedostatok možností pre vyškolenie psychológov v diagnostike intelektu u detí s raritnými 

diagnózami spojenými s ťažkým senzorickým postihnutím,  

- v súčasnosti, aj v budúcnosti, nedostačujúci počet logopédov pre prácu v školstve,  

- neexistencia supervízej organizácie,  

- potreba intenzívnejšieho metodického vedenia,  

- veľmi dlhé čakacie doby pre vyšetrenie pervazívnych vývinových porúch špecializovanými 

klinickými pracoviskami.  

 

Príležitosti: 

- rozvíjanie spolupráce s univerzitami v SR aj v zahraničí,  

- rozvíjanie spolupráce s CSP v ČR,  

- rozvíjanie spolupráce s mimovládnymi organizáciami v rezortoch školstva, zdravotníctva 

a práce, sociálnych vecí a rodiny,  

- účasť v odborných a expertných komisiách,  

- riešenie rozvojových projektov a participácia na národných a medzinárodných projektoch,  

- diseminácia poznatkov z praxe pedagógom MŠ, ZŠ a SŠ,  

- posúvanie ťažiska pravidelných intervencií na školských špeciálnych pedagógov 

zabezpečovaním metodického vedenia a požičiavaním vhodných materiálno-technických 

pomôcok,  

- participácia na vzdelávacej politike, na regionálnej a štátnej úrovni, v oblasti starostlivosti 

o deti so zdravotným postihnutím,  

- tvorba nových programov kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných 

zamestnancov v oblasti starostlivosti o deti so ŠVVP,  

- sledovanie výziev na predkladanie rozvojových a nadačných projektov a následné žiadanie 

o ich financovanie,  

- členstvo v stavovských organizáciách a hájenie záujmov odborných zamestnancov so 

zreteľom na najvyššie dobro dieťaťa so ŠVVP.  

  

 

 



Záver 

Vypracovala: PhDr. Ľubica Glombvá 

V Námestove, 13. septembra 2017 


