
Správa 

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

rok 2015/2016 

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 907153603 adriana.ferencikova@ssino.sk 

Vedúci CŠPP Mgr. Michal Gabarík 903478366 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 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Mgr. Ondrašáková Gabriela 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Betuštiaková Oľga 

ostatní zamestnanci Mgr. Poláková Veronika 

zástupcovia rodičov Ing. Števlíková Veronika 

  Vrábová Božena 

  Hlinová Marianna 

  Hradská Jana 

zástupca zriaďovateľa Ing. Bartošová Marianna 

  RNDr.Čuláková Dana, PhD. 

  Mgr. Kvaššay Vladimír 

  Papanová Henrieta 

 

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

prerokovala predkladané materiály  a aktuálne náležitosti . 

Na zasadnutí 19.októbra 2015 RŠ prijala  a schválila  bez pripomienok Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach spojenej školy za školský rok 2014/2015.   

RŠ podala informácie o  materiálno-organizačnom zabezpečení  edukačného procesu 

v školskom roku 2015/2016. Objasnila koncepčný zámer rozvoja školy v troch oblastiach: 

 1.matriálno-technické zámery, ciele  

 2.výchovno-vyučovacie zámery, ciele /ŠZŠ, OU, PrŠ, CŠPP,ZŠ s MŠ pri ZZ / 

 3. vytvorenie chránených dielní pre absolventov PrŠ, resp. OU a zriadenie ŠMŠ a CVČ. 

Na zasadnutí  dňa 28.4.2016  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 2015. 

Poradné orgány školy 

V školskom roku 2015/2016 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 Mgr. Kurtulíková Eva 

mailto:vpjanolek@ssino.sk


MZ C variant Mgr. Čajková Denisa 

MZ OU a PrŠ Mgr. Janolek František 

MZ ŠI a ŠKD Mgr. Adamusová Viera 

Koordinátor pre IKT Mgr. Alžbeta Šulganová 

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

Koordinátor pre environmentálnu 

výchovu, prevenciu 

sociálnopatologických javov, 

výchovu k manželstvu a 

rodičovstvu, ľudské práva, duševné 

zdravie a boj proti obezite 

Mgr. Zuzana Štefaňáková 

 

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

V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 

 MZ pracovalo podľa plánu . Ciele a úlohy sa nám darilo plniť v stanovenom termíne.  ZŠ s 

MŠ pri NsP v Trstenej je súčasťou SŠI v Námestove, aj tento školský rok škola 

zabezpečovala výchovu a vzdelávanie žiakov školského veku, ktorí boli v nemocničnom 

ošetrení. Členovia MZ spolupracovali pri realizovaní plánovaných akcií celoškolských aj pri 

realizovaní akcií v rámci variantu, pri organizovaní „Dňa otvorených dverí“ a svojou prácou 

prispeli aj k akcii „Srdce na dlani“.   

  
Výchovno-vyučovacie výsledky žiakov: Takmer všetci žiaci vzdelávaní v A variante 

dosiahli dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, zvládli učivo podľa plánov A variantu. Od 

budúceho školského roka bude z A variantu do B variantu preradený žiak Marek Michtalík. 

Vyskytli sa aj výchovné problémy- ubližovanie spolužiakom, porušovanie školského 

poriadku, nevhodné správanie sa na verejnosti. Tieto výchovné problémy sme so žiakmi 

riešili, do školy boli predvolaní aj rodičia žiakov. Sankcionovaní boli pokarhaním  v súlade s 

platnými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.  

  

Vyučovací proces 
Vo vyučovacom procese sme okrem tradičných foriem a metód vyučovania uplatňovali aj 

inovatívne a aktivizujúce metódy vyučovania s pozitívnym výsledkom na žiaka. Žiaci 

pracovali v skupinách, pracovali na žiackych projektoch individuálnych aj skupinových. Tieto 

projekty vytvárali z jednotlivých predmetov na vyučovaní a aj v domácej príprave. 

Realizovali sme aj projektové vyučovanie v projektovom týždni s názvom Vianočné tradície 

(v 1. polroku) a projektový deň - Deň Zeme a stavanie mája – obnova tradícií na Orave. 

Zúčastnili sme sa aj medzinárodného projektu „Záložka do knihy spája školy“. Žiaci na 

záložku zobrazovali svojich obľúbených literárnych hrdinov, tieto záložky si navzájom 

vymenili s pridelenou školou. Zodpovedná za projekt: Mgr. Sumegová. 

Žiaci na vyučovaní pracovali s modernými IKT – využívajú počítače, internet, počítačové 

výučbové programy, pracujú na interaktívnej tabuli. Vyučovanie prebieha v triedach, 

dielňach, učebni VYV, učebni IKT, v multimediálnej miestnosti, využívajú telocvičňu, 

školský areál. S výchovno-vzdelávacími výsledkami žiakov boli rodičia pravidelne 

informovaní na rodičovských združeniach a prostredníctvom žiackej knižky.  

Inštalovali sme výstavky prác žiakov vo vestibule a na chodbách školy. 



Výstavka prezentuje výrobky žiakov, ktoré robili hlavne v rámci VYV a PNV (zodp. 

Iskierková, Hriňová). So svojimi prácami sa žiaci zúčastnili aj na výstave „Slnko v duši“, 

ktorá bola inštalovaná v Žiline, a taktiež sa zúčastnili aj akcie organizovanej mestom 

Námestovo „Gorazdovo výtvarné Námestovo“.  

Naši žiaci reprezentovali školu na súťažiach v rámci okresu a kraja. Zúčastňovali sa 

športových súťaží, súťaži v speve a v recitácii. Žiak Radovan Kosmeľ sa zúčastnil aj 

celoštátnej súťaže v recitácii poézie a prózy, súťaž sa konala v Spišskej Novej Vsi pod 

názvom „Gaňova Tarnava“.  

Aktívne sme sa zapájali do celoškolských akcií a akcií naplánovaných v rámci variantu A.  

  

Akcie MZ A variantu 

Letné účelové hry/ Didaktické hry 
Zameranie: Akcia bola zameraná na oblasť zdravého životného štýlu a prevencie proti 

obezite, ochranu zdravia, na rozšírenie oblasti záujmov žiakov, na dopravnú výchovu, 

environmentálnu výchovu. 

Cieľ: Rozšíriť vedomosti žiakov a praktických zručností o ochrane zdravia a života, 

o bezpečnosti na cestách, o ochrane prírody.  

Termín: 4. 9. 2015 

Zodpovedný: Havlíčková 

  

  
Zimné účelové hry (5. -9. Roč.)  + lyžiarsky výcvik 

Zameranie: Akcia bola zameraná na oblasť zdravého životného štýlu a prevencie proti 

obezite, na rozšírenie oblasti záujmov žiakov. 

Cieľ: Zvládnuť základy lyžovania, rozšíriť záujmovú oblasť žiaka, a tým prispieť 

k zmysluplnému využívaniu voľného času žiakov aj do budúcnosti.  

Termín: od 8. 2. – 12. 2. 2016 

Zodpovedný: Červenková 

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.  

  

Noc čítania Biblie  

Zameranie: Akcia bola zameraná na podrobnejšie zoznámenie sa s Bibliou, poznávanie 

biblických postáv Starej a Novej zmluvy, vznik Biblie, jej autor, biblická reč, preklady Biblie, 

literárne druhy v Biblii, ako čítať a chápať Bibliu, dosah Biblie na život človeka. 

Cieľ: Povzbudiť deti k čítaniu a počúvaniu Biblie prostredníctvom hovoreného slova alebo 

videa 

Zodpovedný: Dibdiak 

  

V dňoch 8. – 9.4.2016  sa v knižnici našej školy uskutočnila akcia Noc čítania Biblie s 

témou Božie milosrdenstvo.  Našou úlohou bolo spoznať Božie milosrdenstvo a naučiť sa ako 

ho dosiahnuť. Rozprávali sme sa o Biblii, čítali sme z nej, pozerali sme príbeh o 

„Márnotratnom synovi“, naučili sme sa hymnu SDM v Krakove. V noci sme sa boli prejsť ku 

kostolu v NO. Pozerali sme príbeh o sv. Faustíne, modlili sme sa ruženec k Božiemu 

milosrdenstvu a rozprávali sme sa o sv. spovedi. Žiaci dostali knižku o Božom milosrdenstve 

domov. 

  



Súťažné aktivity A variantu: 

  
Dňa 25. mája 2016 sme sa zúčastnili krajskej súťaže v speve ľudových piesní Červené 

jabĺčko v Ružomberku. Jediná súťažiaca z našej školy bola Bibiana Facunová, ktorá si svojim 

nádherným hlasom a krásnym spevom vyspievala v I. kategórii 2. miesto. Ukázala tak 

všetkým, že má zlato v hrdle, ale aj odvahu a chuť ukázať ostatným, že má talent. 

Veľa zábavy zažili naši žiaci aj na súťaži Mini playback show v Ružomberku.  

  

Hviezdoslavov Kubín 
Zameranie: Súťaž  bola zameraná na rozvíjanie interpretačných a recitačných schopností 

žiakov a na sociálne interakcie. 

Cieľ: Prezentovať svoje recitačné schopnosti na verejnosti. 

Termín: 26. 2. 2016 

Zodpovedná: Havlíčková  

  

Zhrnutie priebehu akcie: 
Tohtoročná súťažná prehliadka recitácie žiakov A variantu prebiehala v príjemnej atmosfére 

v priestoroch školskej knižnice. Žiaci prezentovali nielen svoje schopnosti v recitácií, ale 

ukázali aj svoj postoj a svoju zodpovednosť pri 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 pani učiteľky z 1. stupňa a pán učiteľ Kasan, ktorí 

si pre deti pripravili a zahrali bábkové divadielko „Koza Rohatá a jež“. Deťom, hlavne tým 

menším sa divadielko veľmi páčilo. Tí starší sa bavili hlavne pri spievaní pesničiek 

s doprovodom gitary. Najlepší recitátori boli odmenení diplomom a vecnými cenami. 

Všetkým súťažiacim sa ušla sladká odmena, ktorú do súťaže venovala p. Sumegová. 

Výsledky súťaže: 

1. kategória (žiaci 1., 2. Roč. poézia) 
1. miesto Brišák Martin 

2. miesto Murínová Annamária 

3. miesto Skurcoňák Vladimír 

2. kategória (žiaci 3. , 4. Roč. poézia) 
1. miesto Facunová Bibiana 

2. miesto Skurcoňáková Kristína 

3. miesto Jančová Anežka 

3. kategória (žiaci 5., 6., 7. Roč. poézia) 
1. miesto Burdilák Boris 

2. miesto Hajdučíková Dorotka 

3. miesto Branický Václav  

4. kategória (žiaci 8., 9. Roč. poézia) 
1. miesto Štefanigová Kristína 

2. miesto Šálka Dávid 

3. miesto Ďubek Peter  

5. kategória próza  
1. miesto Oselský Marián 

2. miesto Taraj Šimon 

3. miesto Feranec Subastián 

  

Ranené vtáčatá 



  
Zameranie: Súťaž  bola zameraná na rozvíjanie interpretačných a recitačných schopností 

žiakov, na sociálne interakcie, na nadobúdanie skúseností s vystupovaním na verejnosti. 

Cieľ: Prezentovať svoje recitačné schopnosti na verejnosti. 

Termín: 17. 3. 2016 

Zodpovedná: Havlíčková  

  

Našu školu reprezentovali: 
V kategórii próza: Šimon Taraj 3.A 

                              Marián Oselský 3.A 

                              Anežka Blažeňáková 10. roč. B variant 

  

V kategórií poézia: Radko Kosmeľ 9.A 

                                Eva Kutláková 8.A 

                                Andrej Števlík III.AU 

  

Výsledky súťaže „Ranené vtáčatá“ Ružomberok 
2. miesto v recitácií prózy porota udelila Šimonovi Tarajovi z 3.A. 

3. miesto v recitácií prózy získal Marián Oselský z 3.A triedy a Anežka Blažeňáková z triedy 

B variantu Mútne.  

V poézii boli úspešní dvaja žiaci: Radko Kosmeľ z 9.A triedy, získal 2. miesto a Eva 

Kutláková si z Ružomberka odniesla diplom za 3. miesto v recitácií poézie.  

Žiaci Radko Kosmeľ a Šimon Taraj postúpili do krajského kola recitačnej súťaže s názvom 

„Gaňova Tarnava“, kde našu školu reprezentovali opäť v Ružomberku 12. 4. 2016. 

  

Súťaž „Gaňova Tarnava“ v Ružomberku 
V priestoroch Synagógy v Ružomberku sa konalo 12. 4. 2016 krajské kolo recitačnej súťaže 

„Gaňova Tarnava“, v ktorom preukázali svoje recitačné zručnosti Šimon Taraj z 3.A triedy 

a Radko Kosmeľ z 9.A triedy. Chlapci svojimi výkonmi zaujali súťažiacich aj porotu 

a z krajského kola si odniesli diplomy a pekné vecné ceny. 

Šimon Taraj zaujal porotu svojim prednesom prózy a zaslúžil si 3. miesto vo svojej 

kategórii.  

Radko Kosmeľ stavil na poéziu, svojim umeleckým prednesom presvedčil porotu, a tá mu 

udelila 1. miesto, ktoré mu zabezpečilo postup do celoštátnej súťažnej prehliadky v prednese 

poézie a prózy, konanej 18. 5. 2016 v Spišskej Novej Vsi.   

  

Zhodnotenie akcie 

Gaňova Tarnava- Spišská Nová Ves 

  

Celoštátna súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných 

škôl 
Zameranie: Súťaž  bola zameraná na rozvíjanie interpretačných a recitačných schopností 

žiakov, na sociálne interakcie, na nadobúdanie skúseností s vystupovaním na verejnosti. 

Cieľ: Prezentovať svoje recitačné schopnosti na verejnosti. 

Termín: 18. 5. 2016 

Zodpovedná: Havlíčková  

Zhrnutie priebehu akcie: 
V Spišskej Novej Vsi sa stretli víťazi krajských kôl recitačnej súťaže, s cieľom reprezentovať 

svoj kraj a školu, ale aj popasovať sa s konkurenciou a zabojovať o prvenstvo v celoštátnej 

súťaži. Pokúsil sa o to aj žiak našej školy Radko Kosmeľ, ktorý do súťaže postúpil z 1. miesta 



krajskej súťaže s recitáciou poézie. Podľa jeho slov bola konkurencia veľmi silná a napriek 

jeho veľkej snahe a výbornému výkonu sa mu nepodarilo získať popredné umiestnenie. 

Domov však išiel s dobrým pocitom, obohatený príjemnými zážitkami a novými 

skúsenosťami.  

  

Exkurzie, besedy a výlety:  
Pekáreň  

Zameranie: Exkurzia bola zameraná na oboznámenie žiakov s pracovným prostredím 

výrobnej prevádzky. 

Cieľ: Oboznámiť sa s reálnym pracovným prostredím, vidieť prácu v pekárni. 

Termín: 16. 5. 2016 

Zodpovedný: Kasan 

  

Dňa 16. 5. 2016  sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v pekárni 

Jackulík. Počas exkurzie sa zoznámili s reálnym pracovným prostredím v pekárni. Videli celý 

proces výroby chleba: miesenie, váženie a formovanie cesta, vkladanie vypracovaného cesta 

do foriem na chlieb, nakysnutie cesta vo formách, vkladanie do pece, pečenie aj vyberanie 

hotového upečeného chleba. Videli ukážku krájania a balenia chleba a jeho prípravu na 

expedíciu do obchodov. Zoznámili sa s nástrojmi a strojmi, ktoré sa používajú v pekárni. 

Zoznámili sa aj s prevádzkou na pečenie drobného pečiva, ale keďže na tejto prevádzke sa 

pracuje v poobednej a nočnej zmene, proces výroby drobného pečiva nemohli vidieť, preto im 

bol konkrétne opísaný. Na záver žiaci mali možnosť ochutnať jednotlivé druhy hotového 

pečiva. 

   

  

Beseda Preventívne poradenstvo 
 V rámci predmetu „Svet práce“ sa dňa 15.4.2016 uskutočnila beseda s pani Ing. Zuzanou 

Kudjakovou z UPSVaR, ktorá sa zaoberá preventívnym poradenstvom v rámci aktívneho 

hľadania si zamestnania. Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť žiakov s internetovou stránkou 

ISTP – internetový sprievodca svetom práce a porozprávať sa so žiakmi   na tému výber 

budúceho povolania a o dôležitosti ukončenia OU. Tiež oboznámiť žiakov o kurzoch, ktorými 

si po ukončení štúdia môžu rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti, o aké profesie je záujem 

u zamestnávateľov a čo je dôležité pri pracovnom pohovore. Besedy sa aktívne zúčastnili 

žiaci VII.A,  VIII.A a IX.A triedy, tiež žiaci OU, ktorých preberaná téma zaujala. 

  

Výlet (Oravský hrad): 24.6. 2015 
Zameranie: Výlet bol zameraný na poznávanie historických a kultúrnych pamiatok. 

Cieľ: Navštíviť Oravský hrad v Oravskom Podzámku, dozvedieť sa o spôsobe života našich 

predkov, poznávať našu históriu. 

Termín: 24. 6. 2015  

Zodpovedný: Glonek 

Za celoročnú prácu boli naši žiaci odmenený školským výletom, na ktorý sa veľmi tešili a aj 

si užili veľa zábavy pri prehliadke Oravského hradu.  

  

 Vypracovala: Mgr. Milada Havlíčková, vedúca MZ A variant 

V Námestove 27. 6. 2016 

   



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRÁCE MZ  VARIANT B 

V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 

 1.       Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V prvom polroku sa podľa školského vzdelávacieho programu pre B variant vzdelávalo 30 

žiakov v piatich triedach. Vzhľadom na nízku úroveň dosahovaných vedomostí z viacerých 

predmetov bola na štvrťročnej hodnotiacej porade navrhnutá rediagnostika týmto žiakom: 

-       I.BV: Rachel Bubláková , Milan Glovaťák, Janka Grobarčíková, Zuzana Jurčáková, 

-       II.BV: Martin Marlenga, Lenka Sitárová, Mária Volná 

-       III.BV: Filip Hradský, Nikola Pikošová, Norika Toporová 

-       IV.BV: Nikola Margeťáková 

-       IV.BVM: Filip Bjaloň 

Všetci žiaci do polročnej klasifikačnej porady prešli pedagogickou, špeciálnopedagogickou 

a psychologickou rediagnostikou. Na ich základe a po odsúhlasení pedagogickou radou dňa 

25.1.2026 boli žiaci Glovaťák, Grobarčíková, Jurčáková, Marlenga, Volná, Hradský, 

Pikošová, Margeťáková a Bjaloň preradení do variantu C. V druhom polroku sa vzdelávali 

podľa variantu C vo svojich kmeňových triedach. Žiačky Toporová a Sitárová mali 

odsúhlasený IVP z predmetov SJL a MAT. Žiačka Bubláková bola preradená do autistickej 

triedy. 

Ostatní žiaci stanovené učivo preberali podľa školského vzdelávacieho programu, žiaci učivo 

zvládli primerane schopnostiam. V správaní žiakov počas školského roka neboli zistené 

závažné porušenia ustanovení vnútorného poriadku školy, ktoré by viedli k udeleniu zníženej 

známky zo správania.    

Na koncoročnej klasifikačnej porade bolo navrhnuté na základe pedagogickej, 

špeciálnopedagogickej a psychologickej rediagnostiky preradenie žiačky Sone Repkovej od 

nového školského roka do variantu A – 7.ročník. Žiakovi Nikolasovi Šrámekovi navrhla 

triedna učiteľka od nového školského roka IVP z predmetov PNV a RGZ, Lenke Sitárovej 

IVP z predmetov  SJL, MAT a  Milade Zvrteľovej IVP z predmetu MAT. Pedagogická rada 

návrhy schválila.  

Pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy bola udelená týmto žiakom: Adam 

Modránszky, Nikola Pikošová a Anežka Blažeňáková. 

Do praktickej školy v školskom roku 2016/2017 nastupujú žiaci Anežka Blažeňáková, Adam 

Modránszky a Michal Franek, ostatní žiaci postupujú do vyššieho ročníka.   

 2.       Priebeh zasadnutí MZ 

Na zasadnutiach MZ B variant sa riešili úlohy vyplývajúce z plánu práce a iné aktuálne úlohy, 

ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka (viď. zápisnice z MZ).  

Členovia MZ sa v tomto roku stretli 6-krát v termínoch: 

-       26. august 2015 

-       11. november 2015 



-       21. január 2016 

-       14. apríl 2016 

-       20. jún 2016 

Priebežne sme sa stretávali aj: 

a)       s vyučujúcimi v B variante 

b)       s vychovávateľkami ŠK a školského internátu 

c)       vyučujúcimi ostatných variantov 

d)       so zamestnancami CŠPP 

e)       s rodičmi žiakov 

 3.       Akcie za prvý a druhý polrok 

  

 Didaktické hry v prírode 
Zameranie: globálne vzdelávanie a environmentálna výchova, zdravie a zdravý životný štýl, 

dopravná výchova 

Cieľ: hravými aktivitami upevniť poznatky získané z jednotlivých oblastí 

Termín: 04.09.2015 

Zodpovedná: Mgr. Kurtulíková 

  

Deň zdravej výživy 
Zameranie: Akcia bola zameraná na oblasť zdravého životného štýlu a prevencie proti 

obezite. 

Cieľ: Praktickou činnosťou  získať poznatky o zdravej výžive a zdravom životnom štýle. 

Termín: 15.10. 2015 

Zodpovedná: PaedDr. Svinčáková 

  

Zážitkové učenie v B variante 
Zameranie: Akcia bola zameraná na bezpečnosť a prevenciu v školskom prostredí, zdravú 

životosprávu, regionálnu výchovu, globálne vzdelávanie a environmentálnu výchovu. 

Cieľ: Upevnenie učiva tematických celkov VUC netradičnou formou s využitím inovatívnych 

metód. 

Termín: 6.11.2014            

Zodpovedná: Mgr. Kurtulíková a vyučujúci B variantu 

  

Vianočné tradície  
Zameranie: Akcia bola zameraná na prezentáciu žiackych prác s vianočnou tematikou a na 

získavanie zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti a globálneho vzdelávania. 

Cieľ: Prezentovať vlastnú prácu žiakov, získavať zručnosti vo finančnej gramotnosti 

a interpersonálnej komunikácii. Poznať ľudové zvyky v období adventu, rodinné tradície 

počas vianočných sviatkov. 

Termín: 17., 18. a 22.12.2015    

Zodpovedná: Mgr. Kojdová  

  

Tematický karneval 
Zameranie: Akcia bola zameraná na zdravý životný štýl, uplatnenie práv dieťaťa 

Cieľ: Budovať u žiakov pozitívny vzťah k fašiangovým tradíciám, uplatniť fantáziu, tvorivosť 

a pracovné zručnosti žiakov pri výrobe masiek 

Termín:05.2.2016 

Zodpovedná: PaedDr. Svinčáková 

 



Hviezdoslavov Kubín 
Oblasť zamerania akcie: Čitateľská gramotnosť 

Cieľ akcie: Súťaž v prednese poézie a prózy, na ktorej žiaci prezentovali svoje recitačné 

schopnosti na verejnosti 

Termín: 26.02.2016 

Za akciu zodpovedná: Mgr. Kojdová 

Deň otvorených dverí spojení s Dňom v školskej knižnici – Rozprávkový hrdina 

Zameranie: Akcia bola zameraná na uplatnenie práv rodičov a priateľov školy, širšej 

verejnosti mať informácie o priebehu vzdelávania sa žiakov na našej škole. Akcia bola 

zameraná na čitateľskú gramotnosť, etickú výchovu 

Cieľ: Prezentovať výchovno – vzdelávaciu činnosť so žiakmi v našom zariadení. Viesť žiakov 

k čítaniu detskej literatúry, vnímať v rámci svojich intelektových schopností krásu literárnych 

diel. 

Termín: 09.03.2016 

Zodpovedná: PaedDr. Svinčáková, Mgr. Kapičáková 

Veľkonočné tradície /Krížová cesta, Veľkonočné trhy/ 

Zameranie: Ľudské práva – právo na vierovyznanie, finančná gramotnosť, regionálna 

výchova 

Cieľ: Vedieť pochopiť na konkrétnom príklade význam obety človeka pre dobro iných. 

Prezentovať vlastnú prácu žiakov, získavať zručnosti vo finančnej gramotnosti. 

Termín: 22.03., 23.03. 2016 

Zodpovední: Mgr. Eva Kurtulíková 

Deň Zeme 

Zameranie: Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 

Cieľ: Vlastnou činnosťou prispieť k čistému a zdravému životnému prostrediu v areáli školy. 

Viesť žiakov k ochrane životného prostredia 

Termín: 29.04.2016 

Zodpovedná: Mgr. Sviteková 

 Besiedka ku Dňu matiek 

Zameranie: Akcia bola zameraná na rozvíjanie osobnostných a sociálnych kompetencií – 

upevňovanie kladného vzťahu dieťa a matka 

Cieľ: Uvedomiť si dôležitosť matky v živote dieťaťa. 

Termín: 13. 05. 2016 

Za akciu zodpovedné: triedne učiteľky variantu B 

Školský výlet do Múzea oravskej dediny v Zuberci 

Zamerania: regionálna výchova 

Cieľ:  Priblížiť žiakom život našich predkov, kultúrne tradície Bližšie poznať krásy nášho 

regiónu. 

Termín: 10.06.2016 

Za akciu zodpovedná: Mgr. Kurtulíková 



Vzdelávanie učiteľov 

Mgr. Eva Kurtulíková – I. atestačná skúška 

   

4.       Projekty 
  

Pre variant B boli vypracované tieto projekty: 

-          Bezpečne do školy 

-          Učíme sa interaktívne 

-          Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotný znevýhodnením 2016: 

Inovatívne a relaxačne v edukácii /2428/ 

K dnešnému dňu bol schválený projekt Inovatívne a relaxačne v edukácii. 

   

Vypracovala: Mgr. Eva Kurtulíková, vedúca MZ B variant 

Dňa: 30.6.2016 

  



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRÁCE MZ C VARIANT A AUTISTI 

V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 

  

MZ C variantu pracovalo v školskom roku 2015/2016 podľa plánu MZ. Ciele a úlohy 

sa plnili v stanovených  termínoch. Členovia MZ spolupracovali pri realizovaní plánovaných 

akcií.  

Novoprijatých žiakov v šk.roku 2015/2016 bolo 9 žiakov prípravného ročníka.  

Na zasadnutiach MZ C- variantu sa riešili úlohy vyplývajúce z plánu práce a iné aktuálne 

úlohy, ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka (viď. zápisnice z MZ). Členovia MZ sa 

v tomto školskom roku stretli v termínoch: 

-       2. September 2015 

-       16.november 2015 

-       19. január 2016 

-       18. apríl  2016 

-       21.jún 2016 

Priebežne sme sa stretávali aj: 

a)       s vyučujúcimi v B variante 

b)       s vychovávateľkami ŠK a školského internátu 

c)       vyučujúcimi ostatných variantov 

d)       so zamestnancami CŠPP 

e)       s rodičmi žiakov 

  

Projekty:  
V tomto školskom boli  vypracované projekty ,,Náučný chodník - Človek a obnoviteľné 

prírodné zdroje“, zameraný na zvyšovanie environmentálneho povedomia  u žiakov 

prostredníctvom poznávania prírodných zákonitostí a prepojenie aktivít na témy učebných 

osnov prírodovedných vyučovacích predmetov.  /projekt neúspešný/      

,,Montessori cestou v autistickej triede“,zameraný na edukáciu autistických žiakov 

prostredníctvom pomôcok a Montessori pedahogiky. /projekt neúspešný/      

,,Hravá škola“, zameraný na vzdelávanie detí s ťažkým viacnásobným postihnutím hravou 

formou. /projekt neúspešný/      

Vzdelávanie učiteľov  
V školskom roku 2015/2016 učitelia absolvovali tieto prednášky, semináre a vzdelávania: 

Mgr. Mária Halušková úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie 

Kurzy Montessori – semináre č. 1,2 

  
Výchovno-vyučovacie výsledky žiakov: Žiaci vzdelávaní v C variante a v autistických 

triedach sa vzdelávajú podľa IVP. Ich výchovnovzdelávacie výsledky sú primerané ich 

postihnutiu a zdravotnému stavu. U žiakov smerujúcich do PrŠ sme rozvíjali manuálne 

a pracovné zručnosti. U ostatných žiakov sme rozvíjali verbálnu a neverbálnu komunikáciu, 

ktorou vyjadrujú svoje požiadavky, potreby, pocity, rozvíjali sme sociálne spôsobilosti 

prostredníctvom kľúčových kompetencii. 

V správaní žiakov počas šk. roka neboli zistené závažné porušenia ustanovení vnútorného 

poriadku školy, ktoré by viedli k udeleniu zníženej známky zo správania.  



Dochádzka žiakov v šk. roku 2015/2016 bola priemerná. Počet vymeškaných hodín bol 

primeraný ich zdravotnému stavu, všetky hodiny boli ospravedlnené.  

Dlhodobo chorí žiaci A.Vráb, M. Kubasák, A. Bulák 

Žiaci odchádzajúci do PRŠ T.Kušnierik, D.Vráb, J.Hadár, G.Lukašák 

Žiaci postupujúci do prípr. roč. OU A.Števlík 

Žiaci končiaci povinnú šk. dochádzku M.Nezníková, V.Blahútová, P.Žíbek 

  

 Vyučovací proces 

Vo vyučovacom procese sme uplatňovali  inovatívne a aktivizujúce metódy vyučovania 

s pozitívnym výsledkom na žiaka. Implementovali do vyučovacieho procesu  alternatívne 

formy vyučovania, ako napr. prvky Montessori pedagogiky, ktoré je vhodné využívať aj u 

detí s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím: metódy práce s pomôckami a materiálom – 

dostatok a rozmanitosť stimulujúcich pomôcok a aktivít, aktivity s dôrazom na senzorickú 

stimuláciu. Dôraz sme kládli na slobodný výber činnosti. Taktiež sme využívali zážitkovú 

pedagogiku, koncepciu Step by step. Najvýznamnejším prostriedkom zážitkovej 

pedagogiky je hra, ktorou sme rozvíjali žiaka v rovine somatickej, sociálnej a afektívnej 

s prihliadnutím na oslabenú kognitívnu zložku. Zapojili sme sa aj do projektového vyučovania 

v rámci celoškolskej akcie Deň Zeme a stavanie mája.  

Zúčastnili sme sa aj medzinárodného projektu „Záložka do knihy spája školy“. Žiaci 

s pomocou učiteľov vytvorili záložky, ktoré si navzájom vymenili s pridelenou školou. 

Zodpovedná za projekt: Mgr. Sumegová. 

Vyučovací proces v priebehu školského roka neprebiehal len v triedach, ale aj v miestnostiach 

:Snoezelen, prírodná izba, hudobná izba, multimediálna miestnosť.  

Pozornosť sa venovala žiakom s VNP a poruchami autistického spektra, ktorým sme venovali 

individuálny prístup a kvalitne vypracovaným IVP s prihliadnutím na zdravotný stav detí.  

Posilňovali sa  komunikačné/verbálne aj neverbálne/ zručnosti, ktoré žiaci rozvíjali okrem 

vyučovacieho procesu aj akciami: Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkovo... 

Zamerali sme sa  na rozvíjanie sociálnych zručností v celoškolských akciách: Deň matiek, 

Vianočné tvorivé dielne, Deň Zeme /stavanie mája/, karneval, návšteva Kinderlandu. 

Rozvíjali sme u žiakov mediálne kompetencie pri práci s interaktívnou tabuľou. 

Základné pracovné zručnosti, ako aj sebaobslužné činnosti sme rozvíjali a následne 

prezentovali na jesenných pracovných dielňach ,vianočných a veľkonočných trhoch.   

Do vyučovacieho procesu sme včlenili  prvky AAK, ergoterapie, dramatoterapie, biblioterapie 

a muzikoterapie. Kladnú spätnú väzbu nám prinášajú akcie, na ktorých sa zúčastnili aj rodičia, 

aj celoškolské akcie, kde mali možnosť sa naši žiacizapojiť do aktivít, ktoré dokážu zvládnuť. 

S výchovno-vzdelávacími výsledkami žiakov boli rodičia pravidelne informovaní, mali 

možnosť zúčastniť sa aj konzultačných hodín s učiteľmi, ktoré však nevyužívali.  

  

Akcie MZ C variantu a autistov v šk. roku 2015/2016 

Deň výživy 
Tak ako každý rok aj tento rok sa dňa 15. októbra 2015 uskutočnila krásna celoškolská akcia 

– Deň zdravej výživy -  zameraná predovšetkým na zvyšovanie povedomia žiakov o zdravej 

výžive.  

Aj náš C variant sa aktívne zapojil do tejto celoškolskej akcie. Deťom touto akciou bola 

zdôraznená potreba zdravého stravovania sa, pretože práve výživa vo veľkej miere 

ovplyvňuje naše zdravie. 

 

Deň hier v Kinderlande 
Dňa 16.10.2015 sa žiaci C variantu, prípravného ročníka a autisti zúčastnili akcie pod 

názvom: Deň v Kinderlande.  



Akcia bola zameraná na rozvoj hrubej a jemnej motoriky ako aj sociálnych zručností žiakov. 

 

Exkurzia v Charitase 
Akcia zameraná na  socializáciu so širšou verejnosťou Cieľom akcie bolo  zoznámiť žiakov 

C-variantu s klientmi sociálneho zariadenia Charitas Dňa 06.10.2015 sa žiaci C-variantu  

spojili so žiakmi praktickej školy. Exkurzia prebehla podľa plánu. Klienti Charitasu nám 

ukázali svoje priestory, kde vyrábajú svoje výrobky a trávia voľný čas. Na záver si pripravili 

pre nás pohostenie. 

 

Vianočné tvorivé dielne 
Dňa 15.12.2015 sa žiaci C variantu, prípravného ročníka a autisti zúčastnili akcie pod 

názvom: Vianočné tvorivé dielne. Akcia bola zameraná na vianočnú tematiku, zachovávanie 

vianočných tradícií a zhotovovanie vianočných ozdôb. 

Deň Zeme, stavanie mája 
Akcia bola zameraná na environmentálnu výchovu s dôrazom na regionálne prvky. 

Cieľom akcie bolo prispieť vlastnou činnosťou a prostredníctvom čistenia okolia školy 

k zdravšiemu životnému prostrediu a zároveň si pripomenúť tradície v našom regióne. 

Deň matiek  
Dňa 6.5.2016  žiaci C variantu, prípravného ročníka a autistických tried pozvali svoje mamy 

a staré mamy na besiedku do multimediálnej miestnosti .  

Akcia začala krátkym programom, kde deti zo slov a tanečných pesničiek uvili symbolickú 

voňavú kyticu, aby prejavili úctu a vďaku mam svojim mamám za ich veľkú lásku. 

Rozprávkovo 
Prostredníctvom príbehov sa žiaci C variantu a autisti preniesli do sveta rozprávok dňa 19.4. 

v knižnici našej školy. Cieľom akcie bolo priblížiť žiakom dve rozprávky prostredníctvom 

dramatizácie, stimulovať komunikáciu, podporovať sociálne správanie v skupine a rozvíjať 

pracovné zručnosti. 

Koncoročný výlet  
Cieľom bolo oboznámiť sa s prírodou v okolí Oravskej priehrady v rámce regionálnej 

výchovy, oboznámiť sa s históriou Slanického ostrova umenia. Prehlbovali sme  spoluprácu 

vo vzťahu rodič – učiteľ – žiak. Budovali sme sociálne správanie v nových interakciách. 

 Všetky akcie pokladáme za vydarené, pekné a účelné. Žiaci zažili v nich úspech, prezentovali 

svoje schopnosti, rozvíjali kompetencie potrebné pre život: sociálne, osobnostné, 

komunikačné...V budúcom šk. roku by sme chceli niektoré akcie vypustiť a zapojiť sa do 

iných akcií aj v rámci integrácie. 

  

Vypracovala: Mgr. Denisa Čajková, vedúca MZ C variant a autisti 

V Námestove  30. 06. 2016 



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA MZ OU a PrŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 

 Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu 

 Prioritou náplne práce MZ bolo venovať svoje úsilie v rámci výchovnovzdelávacieho 

procesu na  žiakov odborného učilištia v rámci teoretických vedomostí a pracovných 

zručností  a v oblasti sociálnej adaptácie aj  občianskych spôsobilosti v zmysle jeho ďalšieho 

profesijného uplatnenia. U žiakov praktickej školy na  získavanie manuálnych zručnosti a 

sociálnych kompetencii s cieľom fungovania absolventa praktickej školy v chránených 

dielňach, chránených bývaniach, respektíve v domácom prostredí.  

Na začiatku školského roka sa v OU vzdelávalo 52 žiakov, v priebehu roka sa počet zvýšil na 

53, ale konečný stav sa upravil na počet 52, z dôvodu zanechania štúdia jedným žiakom a PrŠ 

13 žiakov v 10 triedach. Na konci  školského roka v počet žiakov v OU 52  žiakov, z toho 

skončených absolventov tretích ročníkov 23 a PrŠ 13, z toho končiacich 3 ročník 5 žiakov. 

Vo všetkých ročníkoch sa stanovené učivo preberalo  podľa učebných osnov, žiaci učivo 

zvládli primerane schopnostiam. V správaní žiakov počas školského roka 2015/2016 boli 

riešené porušenia ustanovení vnútorného poriadku školy, ktoré po prerokovaní v pedagogickej 

rade viedli k udeleniu zníženej známky zo správania a vylúčenie žiakov zo školy.  

Rozvíjanie pracovných zručností bolo realizované prostredníctvom odbornej praxe na 

odbornom výcviku, ktorý bol úzko prepojený s teoretickými vedomosťami, ktoré si žiaci 

osvojili v rámci teoretického vyučovania prostredníctvom vhodných zásad, metód a foriem 

vyučovania pre efektívnejšiu aplikáciu teoretických informácii na osvojené vedomosti žiakov. 

Učili sa  vykonávať základné pracovné úkony a operácie od najjednoduchších k zložitejším, 

podľa technologického postupu, organizovať prácu, pestovať vzťah k hospodárnemu 

využívaniu surovín a energií, mať zodpovednosť za kvalitu vykonanej práce a dodržiavať 

zásady hygieny a bezpečnosti pri práci. Odborný  výcvik prebiehal v odborných učebniach  

školy a na zmluvných pracoviskách. V  učebnom odbore obchodná prevádzka –práce pri 

príprave jedál sa posilňovali  sociálne komunikačné kompetencie na cvičných pracoviskách 

ŠJ pri ZŠ Komenského Námestovo, ŠJ pri ZŠ Brehy Námestovo a ŠJ pri SŠI Námestovo, 

rozvíjali sme u žiakov komunikačné zručnosti a sociálne väzby. Jednou z priorít bola príprava 

žiakov tretieho ročníka v učebnom odbore obchodná prevádzka – práce pri príprave jedál, 

Stavebná výroba- murárske práce a Služby a domáce práce na záverečné skúšky, ktoré 

úspešne prebehli v dňoch 20.06. – 22.06.2016. Všetkých 23 žiakov ukončilo štúdium 

výučným listom. Praktickú školu v tomto školskom roku  ukončili 5 žiaci záverečným 

vysvedčením. 6 žiakov pokračuje v štúdium v ďalšom učebnom odbore v rámci nášho OU. 

V priebehu tohto školského roka sme uskutočnili školské a mimoškolské aktivity pre žiakov, 

rodičov a občanov. Pre  webovú stránku našej školy sme pripravili fotodokumentáciu za 

jednotlivé učebné odbory pre záujemcov o štúdium na našej škole, prostredníctvom ktorej 

chceme oboznámiť verejnosť s našou školou, jej aktivitami a možnosťami štúdia.  

V tomto školskom roku v rámci jednotlivých odborov OU a v PrŠ sme však zaznamenali aj  

nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie,a  pracovných činností, ktoré sa 

snažíme eliminovať neustálym pôsobením na osobnosť každého žiaka.  Slabšou stránkou bola 

priama spolupráca a zaangažovanosť rodiča do školských a mimoškolských akcií ako aj 

zapojenie rodičov do riešenia problémových situácii.  



     Pracovná náplň, z čoho vyplývali ciele a úlohy MZ OU a PrŠ boli zamerané na aktuálne 

potreby školy a plnenia celoročného plánu práce školy. Plán práce v oboch polrokoch 

školského roku 2015/2016 bol splnený. 

Perióda zasadnutí MZ v školskom roku 2015/2016 

Na zasadnutiach MZ OU  sa riešili úlohy vyplývajúce z plánu práce a iné aktuálne úlohy, 

ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka (viď. zápisnice z MZ).  

Členovia MZ sa počas školského roka  2015/2016 stretli  v termínoch: 

27. august 2015 

18. november 2015 

20. január  2016 

13. apríl 2016 

10. jún 2016 

  

Okrem stanovených stretnutí členov MZ prebiehala spolupráca aj s členmi iných metodických 

združení, s pracovníkmi špeciálnopedagogickej poradne, ale zároveň nevyhnutnou súčasťou 

efektívnej práce boli stretnutia s rodičmi žiakov. 

Akcie OU a PrŠ v školskom roku  2015/2016 

   

Akcie Praktickej školy: 

  

Mesiac Akcia Zodpovední  

Október 
06.10. 2015 

Exkurzia v Charitas 
Červenková 

  

December 
16.12.2015 Vianočná besiedka spojená s prezentáciou prác žiakov 

Červenková 

Štefaňáková 

  

18.12.2015 
Výstava vianočných prác v Charitas 

Červenková 

  

Január 
29.1.2016 Zimné športové hry 

  

Štefaňáková 

  

  

  

Akcie OU:  

  

Mesiac Akcia Zodpovední 

Október 
04.09.2015 

I. Účelové cvičenia prvého a druhého ročníka OU 
  

Opalková 

November 
.20.10 2015 

Odborná exkurzia: odbor murár – stavebniny 

Námestovo 

  

Mikunda 

14 .10 2015 Odborná  exkurzia: odbor stolár – Námestovo Janolek 

13.10.2015 Odborná exkurzia: odbor- Služby a domáce práce( 

hotelové zariadenie) 

Diko 



Február 
8.-12. 2016 

Lyžiarsky  výcvik, druhý ročník OU – podľa 

snehových podmienok 

  

Červenková 

Máj   

27.052016  

25.-27.05 2016 

Účelové cvičenie pre  1. a 2. ročníky OU 

KOŽAZ- pre 3. ročník OU  

Opalková 

Lazovská 

  
Ciele a zameranie akcií v školskom ruku 2015/2016 boli splnené. Na pracovných  poradách, 

každá akcia  bola zhodnotená a odovzdaná vypracovaná písomná správa z akcie. 

 

Hodnotiaca a kontrolná činnosť 
 Hodnotiaca a kontrolná činnosť bola v jednotlivých zameraná na tieto oblasti: 

Vedenie triednej agendy. Úprava a estetika priestorov na vyučovanie a odborný výcvik. 

Atmosféra v triede, individuálny prístup k žiakom. Hodnotenie žiakov- priebežné, záverečné. 

Implementácia medzi predmetových vzťahov vo vyučovaní. Súlad hodnotenia žiakov 

s metodickými pokynmi na hodnotenie žiakov. Uplatňovanie aktivizujúcich vyučovacích 

metód vo vyučovaní. Príprava a využívanie pomôcok na teoretickom a praktickom vyučovaní. 

Využitie IKT vo vyučovaní 

 Hodnotiaca a kontrolná činnosť prebehla v stanovených termínoch. Triedni učitelia  

jednotlivé úlohy splnili. 

 Aplikácie metodických postupov v praktických činnostiach OU v školskom roku 

2015/2016. 

Realizačné práce v školskom roku 2015/2016 v OU 

Prípravný ročník OU: 
-          príprava desiaty pre učiteľov počas roka 

-          pomoc pri príprave cateringu- cukrárenské výrobky 

-          príprava dekoračných predmetov na školské trhy 

-          upratovanie chodieb počas búracích prác v priestoroch školy 

-          zapojenie sa do prípravy výrobkov na výstavu“ Slnko v duši“ 

Odbor: Služby a domáce práce 
-          zhotovenie obrusov na ples a záverečné skúšky v OU 

-          výroba výrobkov na trhy 

-          pranie a žehlenie uterákov a obrusov 

-          upratovanie areálu školy 

-          príprava výrobkov na výstavu “ Slnko v duši“ 

-          príprava občerstvenia na Deň matiek pre B,C variant 

Odbor: Obchodná prevádzka- práce pri príprave jedál 
-          príprava desiaty pre učiteľov počas roka 

-          odborná prax pre žiakov 2 a 3. Ročníka v školských jedálňach ZŠ brehy a ZŠ Komenského 

-          príprava rôznych pokrmov na Deň zdravej výživy 

-          príprava občerstvenia na Vianočné trhy, Deň Zeme, Slnko v duši 

-          príprava a obsluha počas školského plesu 

-          výroba rezancov a knedlí 

-          účasť na celoslovenskej súťaži OU 26.05.2016 v príprave pokrmov- zisk 1. miesta 

Odbor: Stavebná výroba- murárske práce 
-           úprava priestorov internátu- 3 poschodie, príprava materskej škôlky 

-          úprava priestorov náboženskej výchovy 

-          úprava sociálnych zariadení na prízemí internátu 



-          príprava betónového podkladu pre výstavbu skleníka 

-          maľovanie a uloženie podlahy pre CŠPP 

-          dokončenie betonáže po izolovaní stolárskej dielne 

-          oprava oporných múrov v areáli školy 

Odbor: Spracúvanie dreva- stolárska výroba 
-          výroba nábytku pre školskú knižnicu- regály na knihy, stôl na čítanie 

-          výroba kancelárskeho stola pre správcu budov  

-          výroba obojstranných stolov pre učiteľov do zborovne 

-          výroba počítačových stolov do zborovne 

-          výroba stolov pre asistentov učiteľov 

-          výroba nových sedacích častí záhradných lavičiek 

-          oprava poškodených častí nábytku v rámci školy, príprava dekoračných výrobkov na trhy 

  

  
Vypracoval: Mgr. František Janolek, vedúci  MZ OU a PrŠ 

Dňa: 28.06.2016 



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA ČINNOSTI MZ ŠI A ŠKD ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 

   

Do výchovných skupín ŠI a ŠK bolo k 30.6. 2016 zaradených celkovo 41 žiakov, z toho: 

1.       vých.skupina ŠI - 12 žiakov (vych. Mgr. Adamusová Viera) 

2.       vých.skupina ŠI   - 10 žiakov (vych. Bc. Vrábľová Mária) 

1.       ŠKD   - 10 žiakov (vych. Mgr. Astrabová Beata) 

2.       ŠKD  -  9 žiakov (vych. Bc. Kusová Eva) 

  

Výchovný proces vo výchovných skupinách ŠI a  ŠKD prebiehal v školskom roku 2015/2016 

podľa výchovných plánov a plánov akcií MZ ŠI a ŠKD. Aktivity zaradené do činností  

v rámci denného plánu výchovných skupín ŠI a ŠKD rešpektovali zásady individuálneho 

prístupu k dieťaťu. Atmosféra v ŠI a ŠKD bola celkove pozitívna, spolupráca s asistentkami 

bezproblémová.  Deti sa primerane k ich mentálnym dispozíciám adaptovali na režim a  

prostredie internátu a školských klubov.  

 V  školskom roku 2015/2016 sme zrealizovali nasledovné podujatia, akcie a súťaže: 

 Október  

Jeseň a jej podoby. 
Akcia bola zameraná na rozvoj zručností, tvorivosti a kreativty detí a zahŕňala zhotovenie 

nástenky vo vestibule ŠI, realizácia jesennej výzdoby internátu. Do prípravy výzdoby sa 

zapojili prevažne staršie deti a žiaci, na samotnej výzdobe -  lepení, podávaní sa podieľali aj 

najmenšie deti. 

 Šarkaniáda – púšťanie šarkanov, hry s vetrom. 

Celointernátnej akcie s názvom „Šarkaniáda,“ zameranej na rozvíjanie pohybových zručností,  

sa zúčastnili deti a žiaci zo ŠI a ŠKD.  Aktivity sa uskutočnili na školskom ihrisku. 

Úspešnému priebehu akcie predchádzala príprava šarkanov, ktorých si deti si zhotovili 

vlastnoručne . Počas akcie bol kladený dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia.  

November 

Úcta k zosnulým – návšteva cintorína 
Daná akcia bola zameraná na rozvíjanie prosociálneho cítenia detí. Príprava akcie spočívala 

v rozhovoroch o význame sviatku Pamiatky zosnulých, dôležitosti spomienky na zosnulých 

a výrobe dušičkových vencov, ktoré sme s deťmi následne položili na opustené hroby na 

mestskom cintoríne.  

Návšteva Kinderlandu 
Návšteva Kinderlandu bola pôvodne plánovaná na apríl. Využili sme však príležitosť 

sponzorovania akcie občianskym združením Spojme sa pre Oravu a realizovali ju už 

v novembri. Akcia bola zameraná najmä na sociálnu interakciu a integráciu detí do nového 

sociálneho prostredia a zúčastnili sa jej deti zo ŠKD. Správanie  detí v novom prostredí, ako 

aj ich kontakt s intaktnými deťmi bol spontánny a bezproblémový a akciu hodnotíme 

pozitívne. 

 Súťaž v netradičných športových disciplínach 

Realizovaná akcia bola zameraná na podporovanie súťaživosti a upevňovanie kolektívnych 

vzťahov, prostredníctvom netradičných športových disciplín. Priebeh akcie bol 

bezproblémový. Miestom akcie bola telocvičňa. Po poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia  



nasledovali pripravené disciplíny ako: beh cez netradičnú prekážkovú dráhu,  „budem za teba 

vidieť“ – dieťa so zaviazanými očami bolo vedené kamarátom, čím sa upevňovala vzájomná 

dôvera detí, „nestrať svoju loptičku“ – dieťa sa snažilo prejsť cez dráhu s loptičkou na 

lyžičke. .Žiaci boli aktívni, prejavili  radosť z pohybu, ako aj športové cítenie. 

 December 

Vianočné trhy 
Aj tento rok sme sa v rámci prípravy na Vianoce zapojili do výroby a predaja výrobkov na 

vianočné trhy, ktoré sa konali v priestoroch školskej jedálne.  Žiaci v ŠKD a ŠI sa spoločne 

s vychovávateľkami aktívne podieľali na zhotovovaní jednoduchých vianočných ozdôb 

a dekorácií. Počas prípravy na vianočné trhy sme sa snažili navodiť sviatočnú atmosféru 

vianočnou výzdobou internátu a vestibulu ŠI, ktorá sa pribežne dopĺňala detskými výrobkami 

so zimnou a vianočnou tematikou, počúvaním vianočných kolied a hudby, sledovaním 

rozprávok s vianočnou tematikou, čítaním Vianočného príbehu a rozprávaním o vianočných 

zvykoch. Všetky decembrové aktivity  vyvrcholili poslednou akciou kalendárneho roku – 

Vianočnou besiedkou. 

Vianočná besiedka  
Akcia ŠI a ŠKD prebehla v spoločenskej miestnosti. Besiedku sprevádzala príjemná 

atmosféra, spev vianočných piesní a chutné pohostenie, za ktoré ďakujeme p. Lazovskej 

z učňovky, ktorá nám zabezpečila kapustnicu a nápoje. 

 Január 

Najkrajší snehový výtvor,  Zimné športové hry na snehu 
Napriek nevyhovujúcemu počasiu a nedostatku snehu sa nám podarilo vystihnúť vhodné 

podmienky a zrealizovali sme dve zimné akcie, pri ktorých sme kládli dôraz na rozvoj 

manuálnych zručností, predstavivosť a fantáziu pri stavaní snehových sôch, ako aj na 

aktivizáciu detí k súťaživosti pri zimných hrách na snehu. Akcie sa zúčastnili najmä deti zo 

ŠI. 

Február 

Pečenie šišiek 
V rámci oboznámenia detí s fašiangovými tradíciami a zvykmi si deti a žiaci zo ŠI a ŠKD 

pripomenuli zvyky fašiangového obdobia tradičným pečením fašiangových šišiek. Okrem 

zoznamovania sa s tradíciami sa v žiakoch rozvíjali manuálne zručnosti a zmysel pre 

spoluprácu, pričom sa zdôrazňovala nevyhnutnosť dodržiavania bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci.  

 Fašiangový karneval 

Ukončenie fašiangového obdobia bolo venované príprave masiek a karnevalu. Akcia bola 

realizovaná v priestoroch internátu a zamerala sa na včlenenie sa detí do širšieho kolektívu, 

ako aj na ich schopnosť prezentovať sa v pripravených maskách. Počas karnevalu sa deti 

zabavili pri zábavných súťažiach a tanci. 

 Marec 

Popoludnie s knihou v mestskej knižnici 
V rámci marca – mesiaca knihy sa žiaci ŠI zúčastnili návštevy mestskej knižnice.  Počas 

krátkej besedy s pracovníčkami knižnice sa oboznámili s významom, fungovaním 

a možnosťami využívania mestskej knižnice, ako aj rôznymi žánrami kníh a časopisov.  



 Veľkonočné trhy 

V rámci celoškolskej akcie sa aj žiaci ŠI a ŠKD zapojili výroby  veľkonočných ozdôb 

a dekorácií na prvé  veľkonočné trhy. Okrem rozvíjania manuálnych zručností a fantázie si pri 

spoločnej práci rozvíjali aj sociálne zručnosti a pocit zodpovednosti za spoločnú prácu. Počas 

tvorenia sme sa v rámci rozhovoru snažili deťom priblížiť veľkonočné zvyky a tradície, ako aj 

podstatu veľkej noci z náboženského hľadiska. 

 Apríl 

Deň Zeme 
V školskom internáte a klube detí uskutočnila akcia venovaná Dňu Zeme. Vzhľadom na 

nepriaznivé počasie sme boli nútení zmeniť plán upratať okolie školy, a rozhodli sme sa 

priblížiť si krásy našej planéty, ale aj jej znečisťovanie  a nevyhnutnosť jej ochrany  

prostredníctvom PC prezentácie a videa. Deti sa aktívne zapájali do rozhovoru o tom, čím 

človek ničí prírodu a čo môže robiť pre jej ochranu. V knihách o prírode sa zoznámili 

s rôznym prírodným prostredím našej planéty, ako aj s rastlinami a živočíchmi, ktoré sú ich 

súčasťou. Záver patril pastelkám, ktoré poslúžili na vyfarbenie omaľovaniek a spoločnej práce 

detí – plagátu ku Dňu Zeme. 

Máj 

Škola na kolesách 
V rámci protidrogovej prevencie bola v priestoroch školského areálu a školského ihriska 

zrealizovaná akcia so zameraním na boj proti drogám pohybovou aktivitou. Jej primárnym 

cieľom bolo vytvárať u detí negatívny postoj k užívaniu drog a iných návykových látok, ako 

aj upevňovať pozitívny vzťah k pohybu a športovým aktivitám. Žiaci súťažili v rôznych 

športových disciplínach na kolobežkách a odrážadlách. Záver akcie patril nájdeniu 

jednotlivých písmen a následné zloženie ústredného hesla akcie – Neber drogy ! Radšej cvič! 

Maľovanie na chodník 
Daná akcia priamo nadväzovala na akciu Škola na kolesách. Úlohou detí bolo zhotoviť 

výtvarnú prácu v určitom priestore a nakresliť, ako vnímajú svet bez užívania návykových 

látok. Okrem rozvíjania priestorového vnímania detí a výtvarných zručností sa  v rámci ich 

spoločnej práce rozvíjali aj sociálne a komunikačné zručnosti. 

 Jún 

MDD – popoludnie zábavy a hier 
V rámci oslavy MDD bolo pre deti a žiakov ŠI a ŠKD pripravené zábavné popoludnie so 

súťažami v spoločenských hrách a detskou diskotékou, ktoré bolo zakončené palacinkovou 

párty. Akcia bola zameraná na rozvíjanie schopnosti relaxovať prostredníctvom pohybu 

a hier. Deti prejavili súťaživosť, ako aj schopnosť akceptovať pravidlá spoločenských hier. 

Do akcie, ktorá sa konala v priestoroch klubovne a chodby ŠKD sa zapojili všetky prítomné 

deti ŠI, ako aj ŠKD, spoločne s viacerými rodičmi. 

Rozlúčka so školským rokom 
Pre mimoriadne teplé počasie a únavu detí sa plánovaný táborák nekonal a so školským 

rokom sme sa rozlúčili vo svojich klubovniach ŠKD a ŠI pri pozeraní detských rozprávok, 

počúvaní detskej hudby, tancovaní a občerstvení. Počas rozhovoru deti spomínali na to, čo 

spoločne  zažili počas školského roku a rozprávali o tom, ako by si predstavovali prázdniny. 

 V priebehu školského roku 2015/2016 boli realizované všetky akcie vyplývajúce z plánu 

akcií MZ ŠI a ŠKD. Pri práci s deťmi boli dodržiavané zásady práce s deťmi a žiakmi 



vyžadujúcimi špeciálnu starostlivosť, pričom sme kládli dôraz najmä na prípravu na 

vyučovanie a vytváranie pozitívnej atmosféry. Atmosféra v skupinách je dobrá. Medzi deťmi 

sú priateľské vzťahy aj napriek vekovým rozdielom a rôznemu stupňu postihnutia. VČ je 

prispôsobená záujmom, potrebám, možnostiam a schopnostiam detí. 

 Vzdelávanie členov MZ ŠI a ŠKD 

individuálne štúdium odbornej literatúry a časopisov 

štúdium legislatívy na internete 

výmena pedagogických skúseností počas  hospitácií  a diskusií v rámci MZ 

  

Vypracovala: Mgr. Viera Adamusová, vedúca MZ 

V Námestove 30.6. 2016 



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU ZA ŠKOLSKÝ 

ROK 2015/2016 

 Pracovná náplň výchovného poradenstva v školskom roku 2015/2016 bola zameraná v rámci  

viacerých oblastí. Jednou z nich bolo riešenie  problémov  v oblasti správania sa žiakov 

jednotlivých ročníkov v jednotlivých zložkách našej školy- zisťovanie príčin a dôsledkov 

formou osobných pohovorov ako aj ich spôsoby ich odstránenia. Ďalšou oblasťou bola   

profesijná príprava žiakov 9 ročníka, ale aj pred profesijná príprava žiakov 8 ročníka do OU  

a to nielen s triednymi  učiteľmi ale aj s  učiteľmi jednotlivých predmetov o  vyučovacích 

výsledkov žiakov  a pracovných predpokladoch potrebných pre zvládnutie  vybraných 

odborov v OU. Práca bola zameraná  na žiakov 9. ročníka ŠZŠ v rámci konečnej profilácie a 

výberu  konkrétneho odboru v rámci OU, taktiež prebiehala konzultácia s rodičmi na 

rodičovských združeniach týchto žiakov, ale aj s triednym učiteľom, ako aj s  vyučujúcimi 

predmetov Slovenský jazyk a Matematika o vedomostnej úrovni potrebnej pre zvládnutie 

prijímacích pohovorov a vyučujúcimi predmetu Pracovné vyučovanie o pracovných 

schopnostiach  a zručnostiach žiakov potrebných pre odbornú  prípravu do OU. So žiakmi 9. 

ročníka prebehli osobné pohovory o vybraných odboroch a o náplni práce týchto odborov.  V 

tomto školskom roku sa žiaci 9 ročníka rozhodli pre pokračovanie v našom odbornom učilišti, 

jeden žiak si podal prihlášku do OU v Banskej Bystrici. Po vzájomnej dohode s vyučujúcimi 

predmetu Pracovné vyučovanie sa uskutočnila exkurzia pre žiakov 7,8,9 ročníka v 

jednotlivých odborov v rámci nášho OU pre vizuálnu skúsenosť našich žiakov pre lepšiu 

informovanosť a rozhodnosť pri výbere odboru v OU. Ďalšou oblasťou bola  spolupráca 

s koordinátormi jednotlivých oblastí v rámci príprav rôznych školských akcii, ako aj 

spolupráce s psychológom o riešení aktuálnych problémov žiakov. Ďalej bola práca 

výchovného poradcu zameraná na riešenie aktuálnych problémov žiakov, hľadania alternatív 

riešenia a prevencie pred vznikom negatívnych vplyvov na správanie žiakov. Taktiež činnosť 

poradenstva smerovala k spôsobom začleňovania absolventov OU do pracovného  

a spoločenského života- napr. beseda s pracovníčkou sociálneho oddelenia úradu práce 

v Námestove. Komunikácia prebiehala  aj v rámci celoslovenskej databázy výberu typov 

a odborov škôl v programe Proforient s ŠVS Liptovský Mikuláš pri zbere štatistických údajov 

pre daný školský rok a príprava novej databázy pre umiestnenie žiakov- budúcich deviatakov. 

Žiaci končiaci 9. ročník A variant ŠZŠ: 11  

Žiaci končiaci 10. Ročník B variant ŠZŠ: 2 

Žiaci končiaci 10. Ročník C variant ŠZŠ: 3 

Žiaci končiaci 9. Ročník AUT ŠZŠ: 3 

Žiaci končiaci vzdelávanie v ŠZŠ s ohľadom na dosiahnutý vek: 3 

Žiaci prijatí do OU Námestovo 
Prípravný ročník OU: 6, Odbor: Obchodná prevádzka- práce pri príprave jedál: 9, Odbor: 

Stavebná výroba – murárske práce: 4, Odbor: Služby a domáce práce: 8 

Odbor: Spracúvanie dreva- stolárska výroba: 7 

Žiak prijatý do OU Banská Bystrica: 1  

Žiaci končiaci 3 ročník OU Námestovo 
Odbor: Obchodná prevádzka- práce pri príprave jedál: 10 

Odbor: Stavebná výroba – murárske práce: 7 

Odbor: Služby a domáce práce: 5 

Žiaci končiaci 3 ročník praktickej školy: 5 
 

Vypracoval: Mgr. Janolek František - Výchovný poradca 

V Námestove 30.06.2016 



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA KOORDINÁTORA TVORBY ŠKOLSKÉHO 

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠK.R. 2015/2016 

  

V novom školskom roku koordinátori oboznámili vedenie školy a vedúcich MZ s plánom 

práce.                                                                   

Dokument ŠkVP bol predstavený aj novým pedagogickým zamestnancom.              

Koordinátori sa priebežne informovali a zaujímali o nové informácie a vzdelávania v oblasti 

ŠkVP.                                      

Realizovali sa úpravy v ŠkVP pre OU a ŠZŠ. Cieľom bola kontrola obsahu učiva jednotlivých 

vyučovacích predmetov a kľúčových kompetencií v ŠkVP. Zaznamenali sa aj zmeny 

v časovej dotácii niektorých predmetov. Dokončoval sa ŠkVP pre murárov, stolárov a domáce 

práce pre ďalšie ročníky. Potrebné bolo zjednotiť celú grafickú úpravu.  

Postupne sa pripravovali podklady pre vytvorenie nového vyučovacieho predmetu  do ŠkVP 

ŠZŠ. Zorganizovalo sa stretnutie s vedením školy a vedúcimi MZ, kde boli naplánované 

ďalšie kroky ohľadom tvorby nového predmetu. Boli rozdelené úlohy, na ktorých sa spoločne 

podieľali vedúci MZ a učitelia. Vypracované návrhy k predmetom boli odovzdané 

koordinátorom, ktorí ich prezentovali vedeniu školy. Avšak tie nespĺňali požadované kritéria 

a nebolo ich možné aplikovať do ŠkVP. 

Na konci školského roka boli učitelia informovaní o inovovanom ŠVP pre všetky zložky SŠI. 

Bolo potrebné stretnutie vedúcich MZ a učiteľov ohľadom zmien v ŠVP, s ktorými sa museli 

oboznámiť. Boli vytvorené pracovné tímy, ktorých úlohou bolo porovnať inovovaný ŠVP 

so ŠkVP a vykonať zmeny. Zmeny sa týkali časovej dotácie disponibilných hodín, obsahu 

a názvov niektorých vyučovacích predmetov. ŠkVP pre PrŠ bol doplnený o nový predmet 

Remeselné práce. Zmeny sme zakomponovali do ŠkVP pre ŠZŠ, OU a PrŠ. 

  

Priebežne boli  vypracované hodnotiace správy pre vedenie školy. 

  

V Námestove, dňa 30.06.2016     

Koordinátori ŠkVP:  Mgr. Adamčíková Eva 

      Mgr. Chudjaková Lenka 

  



  ZÁVEREČNÁ SPRÁVA ČINNOSTI KOORDINÁTORA IKT V ŠK.R. 2015/2016 
  
Plán koordinátora informatizácie bol skoncipovaný na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na školský 

rok 2015/2016, Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy, 

nového Vnútorného poriadku školy a výsledkov analýzy v minulom školskom roku. 

 
Každý mesiac bola vykonávaná kontrola práce školskej siete a zálohovanie dát, priebežne je aktualizovaná 

školská webová stránka a sú dopĺňané aktuálne informácie. Neustále a podľa potrieb sa počítače kontrolujú, 

dopĺňajú dáta, poprípade opravujú a inovujú. 

V Námestove, 30.6.2016 

Mgr. Šulganová Alžbeta, koordinátor IKT 

September Prejednanie plánu koordinátora IKT s vedením školy, 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 Zamerali sme sa na aktivity mimo vyučovania, ktoré žiaci budú využívať v prijateľnej forme - 

prácu s počítačom a internetom – na vyučovacích hodinách učitelia informovali svojich žiakoch 

o bezpečnej práci s informáciami a prevenciu pred zneužívaním.  

12. – 16. 10. V rámci Svetového dňa výživy bola uskutočnená prezentácia na informačnom 

paneli vo vestibule v rámci prevencie obezity a ochrane zdravia a zdravého životného štýlu. 

November V mesiaci november sa uskutočnilo stretnutie so žiakmi 9. ročníka – možnosti ďalšieho 

vzdelávania na Odborných učilištiach, kde boli žiaci informovaní o možnostiach ďalšieho štúdia. 

Stretnutie sa uskutočnilo po vyučovaní a spolu s koordinátorom IKT sa ho zúčastnil aj výchovný 

poradca – Mg. Janolek František. 

V  rámci Dňa počítačovej bezpečnosti uskutočnilo stretnutie žiakov všetkých variantov, kde boli 

informovaní o bezpečnom používaní internetu prostredníctvom stránok www.zodpovedne.sk, 

www.ovce.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.bezpecnenainternete.sk, apod. 

December Koordinátor IKT sa informoval o využívaní  kompetencií z oblasti IKT na všetkých 

predmetoch.V rámci Medzinárodného dňa ľudských práv sme spolupracovali s triednymi 

učiteľmi, čoho výsledkom bola prezentácia výstupov na informačnom paneli vo vestibule školy 

Január Začiatkom mesiaca koordinátor IKT pripravil a vypracoval formulár o využití IKT za minulý 

kalendárny rok – ten bol následne zaslaný na príslušné miesto na Obvodný úrad v Žiline. 

V priebehu mesiaca sme postupne riešili a vyhodnocovali využívanie IKT na vyučovaní.  

Február V termíne od 15. – 19. 2.  sme uskutočnili interné školenie pre učiteľov – program HotPotatoes. 

Zúčastnili sa ho vyučujúci, ktorí mali záujem s týmto programom pracovať. Školenie bolo 

prínosné a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci v rámci školenia pri práci s týmto programom. 

Spolupracovali sme so ŠKD a ŠI v rámci využívania učební IKT. 

Marec Dňa 18. 3. sa uskutočnila beseda s výchovným poradcom o predbežnom výbere profesie v rámci 

siete Odborných učilíšť pre žiakov 8. ročníka pomocou IKT. Akcie sa zúčastnili žiaci 8. ročníka 

a výchovný poradca. 

Z príležitosti Medzinárodný deň lesov dňa 21. 3. Sme v spolupráci s vyučujúcimi informatiky 

vytvorili plagát pomocou IKT na hodinách informatickej výchovy. Tento plagát bol následne 

zverejnený vo vestibule školy. 

Apríl V mesiaci apríl - 11.4.2016 sme na našej škole uskutočnili akciu zameranú na  mediálnu 

výchovu.  Cieľom bolo využitie informačných technológií vo vyučovaní u žiakov B variantu, 

oboznámenie sa s inovačnými metódami vo vyučovaní a využitím iPadu vo vyučovaní a vo 

voľnom čase. Akcia bola úspešná, splnila svoj účel, deťom sa páčila, mali možnosť vyskúšať si 

využitie technológií, ktoré nemajú bežne v triedach.  

Máj Koordinátor IKT sa informoval o využívaní  kompetencií z oblasti IKT na všetkých predmetoch. 

V rámci Medzinárodného dňa rodiny 15. 5. sme vytvorili prezentáciu na informačnom paneli vo 

vestibule školy. 

Jún V priebehu mesiaca sme postupne riešili a vyhodnocovali využívanie IKT na vyučovaní. 

V závere mesiaca sme spolupracovali s administrátorom, zálohovali dáta a pripravovali 

informačné technológie k ukončeniu školského roka. 



 

§ 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: 209 (SŠI) Počet tried: 33 

Z toho ŠZŠ: 144 žiakov/ 23 tried 

OU: 52 žiakov/ 8 tried 

PrŠ: 13 žiakov/ 2 triedy 
Podrobnejšie informácie: 

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

Špeciálna základná škola 

počet tried ŠZŠ 1 2 1 3 3 3 2 2 3 2 1 23 

počet žiakov ŠZŠ 9 13 8 15 13 12 11 15 21 21 6 144 

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

Odborné učilište 

počet tied OU 1 2 2 3               8 

počet žiakov OU 4 13 12 23               52 

Praktická škola 

počet tried PrŠ   1 0 1               2 

počet žiakov PrŠ   6 2 5               13 

Školský klub detí: počet žiakov: 21 detí/ 5 dievčat 

Školský internát: počet žiakov: 22 detí/ 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 30.6.2015: súčet 13  

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: súčet 13 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016: 19 žiakov + 3 žiaci končiaci vekom 

a 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 35 8 43 

prijatí 34 8 42 

% úspešnosti 97,1 100 97,7 



§ 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 FYZ GEG HUV CHE ILI IFV MAT MTE NBV OBN ODK 

II.A             1       1   1     

Pr.OU                     1   1 1   

IV.BV             1     1,5 1,5   1     

III.CV             1,86     2 1,86   1     

III.BV             1     1,3 1,88   1     

IV.CV             1,57     2 1,57   1     

I.CV             1     1 1   1     

Prípravný 

ročník             1       1         

I.A             1       1,83   1     

I.AP     1,33       1       1,33   1     

I.KU                     1,38   1,13 1   

I.MU                     1,33 2 1 1 1,83 

CM             1       2,5         

I.BV             1       1,2   1     

II.KU                     1   1 1   

II.ST                     1,5 2,25 1 1 1,75 

I.AU             1       1,25         

III.A             1       1,14   1     

III.AP     1       1       1   1     

BM             1     1 1,5   1     

III.SD       1,25             1   1 1   

IV.A             1       2   1     

II.BV             1       1,6   1     

III.AU 1       1 1 1 1   1 1,6   1 1   

VI.A             1     1 1,29   1     

II.CV             1     1 1   1,2     

V.CV             1     1 1   1     

VII.A 1,5 1,3     1,17 1,17 1     1 1,83   1 1,17   

II.AU 1 2,5     2,5 2,75 1 2,5   2,5 2,25   1,75 2   

VIII.A 1,86 1,9     2,14 1,71 1     1 2,29   1 1,86   

IX.A 2,27 1,4     1,64 1,36 1 1,82   1,2 1,09   1 1   

III.KU       1,8             1,5   1 1   

III.MU       1,29             1,57 1,43 1 1   

 



Trieda OVY OVN PEC PTN PZH PNV PWB PJV RDV RGZ RGP RKS RVK RVA RSO 

II.A           1                   

Pr.OU 1                             

IV.BV           1,5       1     1   1 

III.CV           1,71       1,9     1,86   1,86 

III.BV           1,25       1,5     1,63   1 

IV.CV           1,57       1,6     1,57   1,57 

I.CV           1       1     1   1 

Prípravný 

ročník           1       1,3 1   1 1 1 

I.A           1,17                   

I.AP     1,33         1,17 1             

I.KU 1,13     1,5                       

I.MU 1           1,83                 

CM           2,25       1,8     1,5   1,5 

I.BV           1       1,4     1,8   1 

II.KU 1     1,6                       

II.ST 2                             

I.AU           1         1,25     1   

III.A           1                   

III.AP     1         1 1             

BM           1,25       1,7     1     

III.SD 1,5       1,38                     

IV.A           1,17                   

II.BV           1,4       1,6     1   1 

III.AU           1,4         1,5     1,2   

VI.A           1,14                   

II.CV           1       1     1   1 

V.CV           1       1     1   1 

VII.A           1                   

II.AU           2               1,75   

VIII.A           1,43                   

IX.A           1,36                   

III.KU 1,2     1,4                       

III.MU 1,29           1,43                 

 

Trieda RUP RPE SJL SPR SBN STO STZ SEE TEQ TEC TDV TJP TEV VUC VLA 

II.A     1,8 1                 1 1   

Pr.OU     1 1       1,25 1       1     

IV.BV     1,4 1       1         1 1   

III.CV       1                   1,86   

III.BV     1,5 1       1         1 1,13   



IV.CV       1                   1,57   

I.CV       1                   1   

Prípravný 

ročník     1 1                 1 1   

I.A     1,5 1                 1 1,17   

I.AP   1,3 1,33 1                 1     

I.KU     1,5 1,25   1,25       1,3     1     

I.MU     2,33 1,83 1,67   1,67           1,33     

CM       1                   1,5   

I.BV     1,5 1                 1 1   

II.KU     1,6 1,2   1       1,6     1     

II.ST     1,5 1     1,5     2     1     

I.AU     1 1                 1 1   

III.A     1,14 1                 1 1   

III.AP   1 1 1                 1     

BM     1,25 1       1         1 1   

III.SD 1,25   1 1             1,25 1,63 1     

IV.A     1,83 1                 1   1,33 

II.BV     2 1                 1,67 1,2   

III.AU     1,6 1                 1 1 2 

VI.A     1,57 1                 1   2,14 

II.CV       1                   1   

V.CV       1                   1   

VII.A     1,83 1       1         1     

II.AU     2,25 1                 1     

VIII.A     1,86 1       1,14         1     

IX.A     2 1       1,55         1     

III.KU     1,1 1           1,8     1     

III.MU     1,43 1 1,57               1     

 

Trieda VKM VYV VYW ZAR ZRT VDR 

II.A   1         

Pr.OU             

IV.BV   1     1   

III.CV   1,7     1,71   

III.BV   1     1   

IV.CV   1,4     1,43   

I.CV   1     1   

Prípravný ročník   1     1   

I.A   1         

I.AP 1 1       1,33 

I.KU       1,13     

I.MU             



CM   1,3     1,25   

I.BV   1     1   

II.KU       1,2     

II.ST             

I.AU   1         

III.A   1         

III.AP 1 1       1 

BM   1         

III.SD             

IV.A   1         

II.BV   1     1   

III.AU   1         

VI.A   1         

II.CV   1     1   

V.CV   1     1   

VII.A   1         

II.AU   1,5         

VIII.A   1         

IX.A   1         

III.KU     1,2       

III.MU             

Prospech žiakov 

V školskom roku 2015/2016 všetci žiaci našej školy prospeli. Traja žiaci neboli klasifikovaní 

z dôvodu dlhodobej PN. Podrobný rozpis uvádzame v tabuľke. 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

BM 4 4 0 0 

CM 5 4 0 1 

I.A 6 6 0 0 

I.AP 6 6 0 0 

I.AU 5 5 0 0 

I.BV 5 5 0 0 

I.CV 5 5 0 0 

I.KU 8 8 0 0 

I.MU 6 6 0 0 

II.A 5 5 0 0 

II.AU 4 4 0 0 

II.BV 5 5 0 0 

II.CV 6 6 0 0 

II.KU 5 5 0 0 

II.ST 4 4 0 0 



III.A 6 6 0 0 

III.AP 4 4 0 0 

III.AU 5 5 0 0 

III.BV 8 8 0 0 

III.CV 7 6 0 1 

III.KU 1 1 0 0 

III.MU 1 1 0 0 

III.SD 6 6 0 0 

IV.A 6 6 0 0 

IV.BV 6 6 0 0 

IV.CV 8 7 0 1 

IX.A 10 10 0 0 

Pr.OU 4 4 0 0 

Prípravný ročník 5 5 0 0 

V.CV 6 6 0 0 

VI.A 7 7 0 0 

VII.A 6 6 0 0 

VIII.A 7 7 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 Ospravedlnené 

Ospr. 

na 

žiaka Neospravedlnené 

Neosp. 

na 

žiaka 

BM 4 152 38 152 38 0 0 

CM 5 90 22,5 90 22,5 0 0 

I.A 6 570 101,83 570 101,83 0 0 

I.AP 6 1007 167,83 1007 167,83 0 0 

I.AU 5 416 83,2 416 83,2 0 0 

I.BV 5 797 159,4 797 159,4 0 0 

I.CV 5 462 92,4 462 92,4 0 0 

I.KU 8 1357 169,63 1357 169,63 0 0 

I.MU 6 1023 170,5 933 155,5 90 15 

II.A 5 460 104 460 104 0 0 

II.AU 4 368 92 368 92 0 0 

II.BV 5 557 111,4 557 111,4 0 0 

II.CV 6 524 87,33 524 87,33 0 0 

II.KU 5 506 101,2 498 99,6 8 1,6 

II.ST 4 620 155 613 153,25 7 1,75 

III.A 6 211 35,17 211 35,17 0 0 



III.AP 4 234 58,5 234 58,5 0 0 

III.AU 5 264 52,8 264 52,8 0 0 

III.BV 8 663 82,88 663 82,88 0 0 

III.CV 7 114 19 114 19 0 0 

III.KU 1 52 52 52 52 0 0 

III.MU 1 52 52 52 52 0 0 

III.SD 6 511 85,17 509 84,83 2 0,33 

IV.A 6 560 100,33 560 100,33 0 0 

IV.BV 6 499 83,17 499 83,17 0 0 

IV.CV 8 166 23,71 166 23,71 0 0 

IX.A 10 1235 123,5 1235 123,5 0 0 

Pr.OU 4 416 104 416 104 0 0 

Prípravný 

ročník 5 388 77,6 388 77,6 0 0 

V.CV 6 137 22,83 137 22,83 0 0 

VI.A 7 644 92 644 92 0 0 

VII.A 6 596 99,33 596 99,33 0 0 

VIII.A 7 1063 151,86 1056 150,86 7 1 

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 1 1 1 1 0 9 

Variant B   ISCED 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 

Variant C   ISCED 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 6 



UP pre žiakov s autizmom 

alebo pervazívnymi 

vývinovými poruchami s MP 

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

Odborné učilište 

Spracúvanie dreva - stolárska 

výroba 
3383G02 

ISCED 

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

Stavebná výroba - murárske 

práce 
3686G03 

ISCED 

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

Obchodná prevádzka - práca pri 

príprave jedál 
6491G01 

ISCED 

2c 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

Služby a domáce práce 6494G00 
ISCED 

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

Praktická škola 

Príprava na výkon 

jednoduchých pracovných 

činností (PrŠ) 

6492E03 
ISCED 

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

Spolu tried v SŠI 2 5 4 6 3 3 2 2 3 2 1 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 33 209 

Spolu 33 209 

§ 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 96/93,2 úväzku 57 27 54,4 24 

Znížený úväzok 9 3 6 0 0 

ZPS 12 0 12 0 0 



Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 35 35 

vychovávateľov 0 5 5 

asistentov učiteľa 0 7 7 

MOV 0 10 10 

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 4 2 

2. atestácia 3 2 

špecializačné kvalifikačné 0 1 

V pláne kontinuálneho vzdelávania bolo zaradených 34 PZ na rôzne vzdelávania 

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

roku 12 vzdelávaní učitelia absolvovali, 12 vzdelávaní sa neotvorilo a 17 vzdelávaní stále 

prebieha. 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 

Gaňova Tarnava 

2 
 

Šimon Taraj - 

3.miesto, 

Radovan 

Kosmeľ - 

1.miesto 

Radovan Kosmeľ - 

bez umiestnenia 

Ranené vtáčatá 

5 

Šimon Taraj - 

2.miesto, Radovan 

Kosmeľ - 2.miesto, 

Marián Oselský - 

3.miesto, Anežka 

Blažeňáková - 3. 

miesto, Eva 

Kutláková - 3. 

miesto 

  



Praktické 

zručnosti a 

odborné 

vedomosti v UO 

Obchodná 

prevádzka - 

práca pri 

príprave jedál 

2 
  

Marek Konš, 

Nikola Sekerášová 

- 1. miesto 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V školskom roku 2015/2016 sme organizovali nasledovné akcie: 

Akcia zameranie termín 

Letné účelové hry, didaktické 

hry- ŠZŠ 

Globálne vzdelávanie, environmentálna 

výchova, zdravie a zdravý životný štýl, 

dopravná výchova 

04.09.2015 

Jeseň a jej podoby – ŠI, ŠKD  Rozvoj zručností, tvorivosti a kreativity 07.10.2015 

Tvorivé dielne- ŠZŠ 
Zdravý životný štýl, zdravá výživa, 

stravovanie v minulosti 
14.10.2015 

Šarkaniáda- ŠI, ŠKD  Rozvíjanie pohybových zručností 14.10.2015 

Exkurzia- práca v rekreačnom 

zariadení –OU  

Priblíženie práce v ubytovacom 

a reštauračnom zariadení 
21.10.2015 

Úcta k zosnulým – ŠI  Prosociálna výchova  03.11.2015 

Beseda o poľnohospodárstve- 

ŠZŠ  

Vzdelávacia oblasť človek a svet práce, 

informácie o poľnohospodárstve 
10.11.2015 

Súťaž v netradičných 

športových disciplínach – ŠKD, 

ŠI 

Súťaživosť a upevňovanie kolektívnych 

vzťahov 
11.11.2015 

Zážitkové učenie- B var. 
Aktívne prežiť spoločné aktivity 

s využitím zážitkového učenia 
18.11.2015 

Návšteva Kinderlandu – ŠKD  Sociálna interakcia 24.11.2015 

Deň počítačovej bezpečnosti – 

ŠZŠ, OU, PRŠ  

Zvýšiť povedomie o bezpečnom 

používaní internetu a mobilov, o rizikách 

virtuálneho priestoru a o možnostiach 

poradenstva 

30.11.2015 

Vianočné tvorivé dielne  
Zachovávanie vianočných tradícii 

a výroba ozdôb 
15.12.2015 

Vianočný futbalový turnaj - 

16.ročník 

Zachovávanie vianočných tradícií našej 

školy 
15.12.2015 

Tvorivé dielne – B var Príprava výrobkov na vianočné trhy 17.12.2015 

Tvorivé dielne – A var Príprava vianočných výrobkov 17.12.2015 

Vianočné trhy- celoškolská 

akcia  

Prezentácia žiackych prác s vianočnou 

tématikou 
18.12.2015 

Vianočná besiedka – ŠKD, ŠI  
Získavanie sociálnych zručností, 

prezentácia na verejnosti 
21.12.2015 

Zimné športové hry- ŠI  Aktivizácia detí k súťaživosti 21.01.2016 



Najkrajší snehový výtvor – 

ŠKD,ŠI  

Rozvoj manuálnych zručností, 

predstavivosti 
25.01.2016 

Fašiangový karneval – ŠKD,ŠI  Včlenenie detí do širšieho kolektívu 28.01.2016 

Karneval- celoškolská akcia   Fašiangové zvyky a tradície 05.02.2016 

Pečenie šišiek – ŠI  Fašiangové zvyky a tradície 09.02.2016 

Hviezdoslavov Kubín- A var 

Súťažná prehliadka- rozvíjanie 

recitačných a prezentačných schopností 

žiakov 

26.02.2016 

Deň otvorených dverí SŠI Škola otvorená verejnosti 08.03.2016 

Popoludnie s knihou v mestskej 

knižnici- ŠI 
Možnosti využitia mestskej knižnice 09.03.2016 

Ranené vtáčatá – recitačná 

súťaž Ružomberok  

Súťaž v prednese poézie a prózy- 

oblastné kolo 
17.03.2016 

Beseda o výbere odboru 

v rámci OU – ŠZŠ -8.roč 

Konkretizácia náplne jednotlivých 

odborov, kritéria prijatia 
18.03.2016 

Veľkonočné tradície – 

celoškolská akcia – trhy, 

krížová cesta  

Pestovať u žiakov vzťah k tradíciám 

a kresťanským hodnotám  
23.03.2016 

Celoslovenská súťaž v prednese 

poézie a prózy – OU – 

Hlohovec  

Prezentácia recitačných schopností 

žiakov 
31.03.2016 

Noc čítania biblie – ŠZŠ, OU 
Spoznanie Božieho milosrdenstva a jeho 

dosiahnutie 
08.04.2016 

IPad je náš kamarát- B var.-  
Využitie informačných technológií vo 

vyučovaní, využitie inovačných metód 
11.04.2016 

Beseda o zamestnanosti – 

ŠZŠ,OU  

Oboznámiť žiakov s internetovým 

sprievodcom trhom práce, aktívne 

vyhľadávanie zamestnania 

15.04.2016 

Rozprávkovo – C var.a aut 

Stimulovanie komunikácie, podpora 

sociálneho správania v skupine, rozvoj 

pracovných zručností 

19.04.2016 

Deň Zeme – ŠKD, ŠI  Priblížiť krásy našej planéty 27.04.2016 

Deň Zeme – celoškolská akcia  
Environmentálna akcia s regionálnymi 

prvkami 
29.04.2016 

Futbalový turnaj Martin  Súťaž družstiev 12.05.2016 

Besiedka ku Dňu matiek – B 

var 

Rozvíjanie osobnostných a sociálnych 

kompetencií 
13.05.2016 

Exkurzia – ŠZŠ – pekáreň 

Jackulík  

Oboznámenie žiakov s pracovným 

prostredím výrobnej prevádzky 
16.05.2016 

Gaňova Tarnava – celoštátna 

súťaž v prednese poézie a prózy 

žiakov ŠZŠ  

Rozvíjanie interpretačných a recitačných 

schopností žiakov, sociálne interakcie 
18.05.2016 

Účelové cvičenia – ochrana 

života a zdravia – OU  

Rozširovanie vedomosti a zručnosti 

žiakov o ochrane zdravia a života 
27.05.2016 



Školský výlet C var. a aut. – 

Slanický ostrov umenia 
Regionálna výchova 14.06.2016 

Školský výlet ŠZŠ – Oravský 

hrad  
Dejiny Slovenska, pamiatky regionu 24.06.2016 

Školský výlet OU, PRŠ – 

Goracy Potok  
Regionálna výchova-spolu bez hraníc 27.06.2016 

Kurz ochrany života a zdravia – 

OU -3.roč 

Ochrana vlastného zdravia, pomoc pri 

zachraňovaní zdravia iných, aktívna 

účasť na ochrane prírody 

25.5.-27.5.2016 

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

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená. 

V školskom roku 2015/2016 škola vypracovala 14 projektov Zvýšenie efektivity 

vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016 cez MŠVVaŠ SR a 3 boli 

úspešné. 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 a 7 216 EUR za projekty v roku 2015. Celkovo 

projekty z MŠVVaŠ SR: 14 784 EUR. 

 Podrobnejší rozpis uvádzame v tabuľke. 

Názov projektu Vyhlasovateľ Výsledok Stav 

podpora zamestnávania občanov 

so zdravotným postihnutím 
ESF 18 392,27 EUR prebieha 

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 

Prebiehajúce projekty vypracované v školskom roku 2014/2015 a ukončované v roku 

2015/2016: Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2015 

Digitalizácia vzdelávania 
v B variante 

MŠVVaŠ SR 3 400 EUR 
Ukončený v máji 2015 

s implementáciou do ďalších rokov 

Práce na pozemku 
MŠVVaŠ SR 1 140 EUR 

Ukončený v máji 2015 
s implementáciou do ďalších rokov 

Služby a domáce práce 
MŠVVaŠ SR 1 000 EUR 

Ukončený v máji 2015 
s implementáciou do ďalších rokov 

Spoločne do rozprávky 
MŠVVaŠ SR 1 676 EUR 

Ukončený v máji 2015 
s implementáciou do ďalších rokov 



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. (Ján 

Mikunda): 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 (Zuzana Kapičáková): 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 (Marián Glonek): 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. 

§ 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. SŠI Námestovo použila normatívne finančne prostriedky prevádzkového rozpočtu na 

financovanie základných výdavkov ako plyn, elektrickú energiu, vodu, revízie a bežné 

opravy, odvoz komunálneho odpadu, čistiace a hygienické potreby, renovácie tonerov, nákup 

učebných pomôcok a materiálu pre údržbu. Dokúpili sme učebné pomôcky pre odbor 

spracovanie dreva – stolárska výroba a zrealizovali sme opravu soklíkov v školskej kuchyni. 

Svojpomocne sme opravili a upravili priestory pre špeciálnu materskú škôlku a zdrojové 

centrum. 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. Z nenormatívnych finančných 

prostriedkov sme odstránili  havárie odvetranie a elektroinštalácie v školskej kuchyni. 

Účelovo určené nenormatívne finančné prostriedky sme použili na financovanie toho, ktorého 

účelu: asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, odchodné, dopravné a pre žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Z kapitálových prostriedkov sme zakúpili digestor do školskej 

kuchyne. 

2. Z povoleného prekročenia limitu finančných výdavkov sme financovali nákup pomôcok 

pre výchovno-vzdelávací proces. 

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

odmeny pre vedúcich krúžkov. Zabezpečili sme pracovný materiál a pomôcky spojené s 

krúžkovou činnosťou.  

 Finančné prostriedky na 

vzdelávacie poukazy 
Odmeny zamestnancov 

(610) 
Odvody do poisťovní 

(620) 
Všeobecný materiál 

(630) 

5 322,00 2794,00 976,00 1552,00 

 4. Z finančných prostriedkov získaných od iných subjektov na základe darovacej zmluvy sme 

zakúpili pomôcky pre vzdelávanie.  

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



Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2015 (EUR) 

 Bežné výdavky spolu             1 502 637 
z toho normatívne finančné prostriedky:                                           1 366 073  
   Mzdy 890 580 
   Odvody  307 239 
   Cestovné náhrady 851 
   Energie, voda, komunikácie 53 218 
   Materiál 41 481 
   Dopravné 4 092 
   Údržba 30 575 
   Nájomné 2 384 
   Služby 32 465 
   Transfery 3 188 

    

Z toho nenormatívne finančné prostriedky - súčet 136 564 
  
   na odchodné 2 005 
   na dopravu žiakov 21 945 
   na asistentov učiteľa 57 330 
   riešenie havarijných situácií 38 300 
   soc. znevýhodneného prostredia 1 555 
   vzdelávacie poukazy 5 322 
   rozvojové projekty 10 107 

  

Kapitálové výdavky 14 000 

 Z uvedených čerpaných prostriedkov sme okrem bežných prevádzkových výdavkom najviac 

investovali do:  

 Nákup obkladov, dlažieb a sanitárnych výrobkov  3 000,- 
Odstránenie technologickej havárie rozvodov vody 1 970,- 
Oprava elektroinštalácie v školskej kuchyni a skladoch 23 300,- 
Oprava odvetrania v školskej kuchyni  15 012,- 
Nákup digestora 1 800,- 

 

 

 § 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 2015/2016 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 

SPLNENÉ 



rozvojové vzdelávanie, znižovanie informačnej nerovnosti. 
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 6 0 

6491 G 01 

Obchodná prevádzka - 

práce pri príprave jedál 10 0 

3686 G 03 

Stavebná výroba - 

murárske práce 7 0 

6492 E 00 Praktická škola 5 0 

  Spolu 28 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 2015/2016 žiaci navštevovali 16 záujmových útvarov v našej škole a mimo 

toho žiaci ubytovaní v internáte školy navštevovali CVČ Maják v Námestove, kde sa zapájali 

do športových krúžkov a krúžkov zručnosti.  

Na začiatku školského roku sme vydali 204 vzdelávacích poukazov. Z toho 181 žiakov si 

uplatnilo vzdelávací poukaz v našej škole.  

a) Špeciálna základná škola: 122 žiakov 

b) Odborné učilište: 46 žiakov 

c) Praktická škola: 13 žiakov. 

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

2015/2016: 14. 

Podrobnejšie uvádzame v tabuľke. 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Anglický jazyk 10 1 Mgr. Miroslava Kvaková 

Carving 8 1 Mgr. Eva Kolčáková 

Čítanie hrou 9 1 Mgr. Jana Brišová 

Čitateľský 9 1 Mgr. Anna Sumegová 

Futbalový 17 1 PaedDr. Vladimír Viluda 

Kolektívne hry 11 1 Mgr. Lenka Obalová 

Nemecký jazyk 3 1 Mgr. Terézia Fernezová 

Playback show 23 1 Mgr. Daniel Dibdiak 

Počítačový 15 1 Mgr. Zuzana Stopjaková 

Snoezelen 17 1 Mgr. Daniela Kojdová 

Spevácky 13 1 Mgr. Alžbeta Šulganová 

Stolný tenis 6 1 Mgr. Jana Jurkuláková 

Šikovné ruky 6 1 PaedDr. Anna Červenková 

Šikovníček 11 1 Mgr. Veronika Kordiaková 

Športové hry 13 1 Mgr. Zdenka Opálková 

Tanečný 13 1 Mgr. Zuzana Štefaňáková 

§ 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 2015/2016 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 

CVČ Maják krúžková činnosť 

 

Správa o výchovno -  vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 za ZŠ s MŠ pri ZZ 

 

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 : +421911676015 

Faxové čísla : nemá 

 

4. Internetová a elektronická adresa školy 

 

adriana.ferencikova@ssino.sk 

 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy 



Obvodný úrad 

Komenského 35 

010 01 Žilina 

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie 

 

Mgr. Adriana Ferenčíková – zástupca riaditeľa  školy 

 

7. 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 7 4 10 

Október 6 5 10 

November 7 6 11 

December 8 6 10 

Január 4 4 7 

Február 10 6 14 

Marec 9 7 11 

Apríl 9 6 11 

Máj 8 7 10 

Jún 9 7 11 

Počet naplnenosti v % 77 73 132 

Lôžko dni 1432 1064 2003 

 

Počet zaškolených detí na jednotlivých oddeleniach: 

 

 Detské 

oddelenie 

Chirurgické  

oddelenie 

Spolu 

ZŠ 385 125 510 

MŠ 343 20 363 

ŠKD 493 174 667 

 

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 

- Inovačné vzdelávania 

- 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 

- Integrácia edukačného softvéru a digitálnych technológií 

- Inovačné vzdelávania 

          

 

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. Štetec pani Zimy, 

Farby malého maliara, rôzne didaktické hry – veľmi obľúbené medzi deťmi napr. 

Hry so slovami,Čarovné slovíčka, Šaty pre pani Jeseň, Život na farme, , aktivity 

zamerané na správny životný štýl a životosprávu. Besedy; napr.“Pyramída zdravia „ 

Lili v knižnici“, „Moje zúbky  “, „Cestujeme po Európe“, s príslušníkmi polície, 

Ako si chránime zdravie, „ Bacil Vasil a moje čisté ruky“, Deň zdravia, Deň 

Zeme, Rozprávkový deň s Dobšinským, popoludnie o drogovej prevencii. 
Bábkové divadlá : „Gaštankové dobrodružstvá“, „Sedem kozliatok“. Besiedka 

k Sv. Mikulášovi s programom, 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, Čarovná 

príroda, 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 

Nebola. 

 

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.  

 Materiálno – technické vybavenie našej školy je potrebné postupne inovovať.  

. 

 

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 environmentálnej 

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 a tvorby pozitívnej atmosféry školy. Organizovali 

sme rôzne besedy s lekármi, psychológom, výtvarne súťaže, , nástenky a pod., ktoré 

prispeli k tvorbe prostredia plného dôvery, spokojnosti a radosti, čo bolo ocenené aj 

rodičmi hospitalizovaných detí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Adriana Ferenčíková 

 



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

 

Základné identifikačné údaje: 

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

Adresa: Mila Urbana 160/45, 029 01 Námestovo 

Telefónne číslo zariadenia: 0911 545 305  

Internetová a elektronická adresa CŠPP: www.csppno.sk, csppno@csppno.sk  

Zriaďovateľ: Okresný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, Žilina 

Vedúci zamestnanci:  PhDr. Ľubica Glombová (riaditeľka CŠPP),  

    Mgr. Michal Gabarík (vedúci 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 1449 

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. 

Počas roka malo CŠPP zamestnanú jednu sociálno-administratívnu pracovníčku na mesiace 

apríl – júl, zamestnanú s podporou ESF.  

 

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 3 0 3 

Úsek rehabilitačnej činnosti 0 0 0 1 1 

     

14,8 

http://www.csppno.sk/
mailto:csppno@csppno.sk


Administratívny a sociálny pracovník  

(z prostriedkov ESF) 

   

 

  

 

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 3 

psychológ 5 

iný (§5, 325/2008) 2 

SPOLU 20 

 

Štruktúra odborných zamestnancov podľa kariérového stupňa: 

Kariérový stupeň počet 

začínajúci odborní zamestnanci 3 

samostatní odborní zamestnanci 10 

odborní zamestnanci s 1. atestáciou 5 

odborní zamestnanci s 2. atestáciou 0 

SPOLU 18 

 

Do štruktúry odborných zamestnancov nebolo možné zaradiť 2 zamestnancov centra 

(fyzioterapeuta a sociálno-administratívneho zamestnanca) nakoľko nespadajú 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 2015/2016.  

Odborní zamestnanci centra sa ďalej vzdelávajú účasťou na vedeckých a odborných 

konferenciách, seminároch a workshopoch, kde získavajú nové poznatky a prezentujú 

odborné skúsenosti.  

     

 

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, kde sme v minulom roku 

publikovali postery, na ktoré sme získali vynikajúcu spätnú väzbu od pedagógov a rodičov z 

celého Slovenska.  

Okrem uvedeného sa vedenie centra zúčastňovalo riaditeľských porád v školských obvodoch 

okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, 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 posterov: 7 (z toho 6 web, 1 medzinárodná vedecká konferencia). 

 Počet publikovaných odborných príspevkov: 4.  

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

 Účasť na valnom zhromaždení Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní: 3 

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 

pokračuje 

Rané poradenstvo - prvý krok 

k všestrannému rozvoju 

dieťaťa s postihnutím 

MŠVVaŠ SR 

2015 ukončený 

 

2468 EUR 

Behaviorálne laboratórium 

 
MŠVVaŠ SR 

2015 ukončený 

 



972 EUR 

Precizovanie diagnostiky 

v CŠPP Námestovo 
MŠVVaŠ SR 

2016 začatý 

1770 EUR 

 

Okrem uvedených projektov zamestnanci centra vypracovali žiadosti o financovanie ďalších 8 

rozvojových projektov a 1 nadačného projektu, ktoré však neboli podporené. Celková žiadaná 

suma činila 12 204,00 €.  

 

 

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 2015 absolvoval zahraničnú pracovnú cestu do Škótska (Glasgow), kde sa podieľal na 

zlepšovaní inkluzívneho vzdelávania v štátnej škole a zároveň diseminoval skúsenosti z nášho 

geopolitického priestoru a odbornej praxe.  

V novembri 2016 absolvuje evalvačú zahraničnú pracovnú cestu do Glasgowa, kde sa budú 

overovať uplatnenie navrhovaných postupov.  

 

"Rané poradenstvo - prvý krok k všestrannému rozvoju dieťaťa s postihnutím" 

Cieľom rozvojového projektu podporeného v rámci výzvy MŠVVaŠ SR "Psychologické a 

špeciálnopedagogické poradenstvo 2015" bolo skvalitnenie zabezpečovania ranej (včasnej) 

starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v našom centre 

zakúpením pomôcok na všestranný rozvoj detí raného veku.  

 

"Behaviorálne laboratórium" 

Cieľom rozvojového projektu podporeného v rámci výzvy MŠVVaŠ SR "Psychologické a 

špeciálnopedagogické poradenstvo 2015" bolo materiálne vybaviť miestnosť, ktorá bude 

slúžiť na diagnostickú a poradenskú prácu s dieťaťom raného a predškolského veku a jeho 

rodičom (resp. rodičmi). Ide o také vybavenie, ktoré umožňuje sledovať prácu odborného 

zamestnanca s dieťaťom rodičmi, a vice versa – sledovať interakcie rodiča s dieťaťom 

odborným zamestnancom, bez rušivej prítomnosti sledujúceho (v reálnom čase, prípadne zo 

záznamu). 

Nad rámec cieľa popísaného v žiadosti o financovanie projektu sa nám podarilo vybudovať 

okno s jednostranne priehľadným zrkadlom, ktoré umožňuje sledovanie diania v miestnosti 

bez nutnosti nahrávania alebo sledovania záberov kamier.  

 

„Precizovanie diagnostiky v CŠPP Námestovo“ 

Cieľom projektu je 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 budú môcť psychológovia realizovať precíznejšiu 

psychodiagnostiku rozumových schopností už u detí od 2,5 roka a prostredníctvom 

posudzovacej škály CARS-2 budú môcť získať špecifické, spoľahlivé a komplexné 

informácie k diferenciálnej diagnostike porúch autistického spektra.   

 

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, v ktorých pracujú fyzioterapeutky a supervíziu 

zabezpečujú rehabilitačný lekár a ortopéd.  

Rodičia majú možnosť čakať na svoje deti vo vkusne upravenej chodbe  s pripravenými 

informačnými letákmi a tlačou.  

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

CŠPP postupne rozširuje 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 (ďalej len „koncepcia“) a Plánu práce CŠPP v šk. roku 2015/2016 (ďalej len 

„plán práce“).  

Z koncepcie vyplývajú ciele: 

- zintenzívniť rané a terénne poradenstvo, 

- transformovať CŠPP na zdrojové centrum,  

- rozširovať spoluprácu s lekármi, poradenskými a rehabilitačnými centrami na Slovensku 

a v zahraničí.  

 

Z plánu práce vyplývajú: 

- poskytovať 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 zabezpečovať (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 poskytovať 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; 

- poskytovať pre rodičov krízovú intervenciu a psychoterapiu zameranú na zvládanie 

ťažkých životných situácii detí so zdravotným postihnutím, vzhľadom k ich 

komplexnému rozvoju a efektívnej edukácii.  



 

Opatrenia a činnosti smerujúce k napĺňaniu cieľov: 

 

Abmulantné služby 

Vyššie uvedené ciele sme priebežne zabezpečovali prevažne formou ambulantných 

stretnutí s klientmi, ich rodičmi a pedagógmi. Okrem štandardných diagnostických, 

intervenčných a poradenských stretnutí, sme pre deti s viacnásobným postihnutím vo veku 

od 2 – 5 rokov pripravili a pilotne spustili intenzívne skupinové intervencie v rozsahu 2 x 

4 hodiny týždenne. Od januára do júna 2016 prebehlo 40 stretnutí. Po pilotnom overení, 

na základe spokojnosti rodičov a markantného prínosu pre deti, plánujeme s týmito 

aktivitami pokračovať aj v budúcom roku. Tieto aktivity smerujú k napĺňaniu cieľa, 

viažuceho sa k ranému poradenstvu, definovaného v koncepcii.  

 

Terénne služby 

Okrem ambulantnej činnosti odborní zamestnanci centra absolvovali 265 pracovných ciest 

prevažne do škôl a školských zariadení, v ktorých sú vzdelávaní naši klienti, ale aj do 

domáceho prostredia. Prevažnú časť práce v teréne tvorili intervenčné a konzultačné 

činnosti. Diagnostické služby boli poskytované tým klientom, ktorí sa z objektívnych 

príčin nemohli v skorom termíne dostaviť do centra a škola, v ktorej sú vzdelávaní 

vytvorila také podmienky, ktoré plne vyhovujú štandardným požiadavkám pre 

diagnostiku. Tieto aktivity smerujú k napĺňaniu cieľa, viažuceho sa k terénnemu 

poradenstvu, definovaného v koncepcii.  

 

Metodicko-odborné služby 

Metodicko-odborné služby sme školským špeciálnym pedagógom poskytovali priebežne 

podľa požiadaviek a na dvoch metodických stretnutiach:  

 22. 10. 2015 - „Žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný formou individuálneho 

začlenenia v podmienkach ZŠ“  

 2. 6. 2016 – „Hodnotenie a klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami“ 

Účastníci metodických stretnutí vyjadrili sa v dotazníkoch o spätnej väzba vyjadrili 

veľmi pozitívne k forme aj obsahu metodických stretnutí.  

Tieto aktivity napĺňali ciele stanovené v pláne práce na školský rok 2015/2016.  

 

Vzdelávacie služby 

Z podnetov riaditeľov škôl, ako aj školských špeciálnych pedagógov zúčastnených na 

metodických stretnutiach, vyplynula požiadavka poradenského vedenia asistentov 

učiteľa, ktorú sme sa rozhodli riešiť žiadosťou o akreditáciu programu kontinuálneho 

vzdelávania určeného pre asistentov učiteľa s názvom „Úloha asistenta učiteľa v triede, 

kde sú vzdelávaní žiaci so ŠVVP.“ Žiadosť o akreditáciu bola podaná v júni 2016.  

Táto aktivita smeruje k napĺňaniu cieľa koncepcie o transformácii na zdrojové centrum.  

 

Zdrojové centrum 



6. 4. 2016 bol CŠPP udelený súhlas Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

pre pôsobenie ako zdrojové centrum špecializované na oblasť raného poradenstva pre deti 

s viacnásobným postihnutím, čím bol naplnený jeden z najdôležitejších bodov koncepcie.  

 

Spolupráca 

CŠPP spolupracuje s poradenskými zariadeniami v najbližšom okolí, ako aj s klinickými 

pracoviskami v regióne. K spolupráci boli oslovené aj univerzity vzdelávajúce 

špeciálnych pedagógov a psychológov. V šk. roku nadviazalo centrum bližšiu spoluprácu 

s UPJŠ v Prešove a KU v Ružomberku a nadáciou PONTIS.  

 

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 2016 


