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                                                                                   predseda Rady školy pri SŠI v Námestove 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

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

vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018. 

                                                                                                     

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

                                                                                      za zriaďovateľa 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2017/2018 

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 materská škola, M.Urbana 160/45, Námestovo (ŠMŠ) 

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 voľného času, M.Urbana 160/45, Námestovo 

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 a ŠMŠ PaedDr. Vladimír Viluda 043/5507911 v.viluda@ssino.sk 

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

ZRŠ pre ZŠ s MŠ pri 

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

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

Výchovný poradca Mgr. František Janolek   vpjanolek@ssino.sk  

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

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

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

mailto:vpjanolek@ssino.sk


Rada školy  pracovala v hodnotenom období /školskom roku 2017/2018 v tomto zložení: 

Predseda RŠ Mgr.Ondrašáková G.     zástupca pedagogických zamestnancov   

Podpreseda RŠ Mgr. Betuštiaková O zástupca pedagogických zamestnancov   

Členovia 

Mgr.Poláková V. zástupca nepedagogických zamestnancov   

p.Hlinová M.,  zástupca rodičov 

p.Hradská J.,   zástupca rodičov 

p.Vrábová B. zástupca rodičov 

p. Ing. Števlíková V.     zástupca rodičov 

Ing.Bartošová M.                    delegovaná za OU, odbor školstva 

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

Mgr.Kvaššay V.            delegovaný za OU, odbor školstva 

p.Papanová  H. delegovaná za OU, odbor školstva 

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

predkladané materiály  a aktuálne náležitosti . 

Na zasadnutí 5. októbra 2017 RŠ hlavnú náplňou bolo oboznámenie sa so  Správou o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, výsledkoch a podmienkach spojenej školy za školský rok 2016/2017, ktorú predložila rš. Členovia RŠ 

vyjadrili spokojnosť s výsledkami školy vo všetkých oblastiach, žiadne kritické pripomienky neodzneli. Bola 

vyjadrená spokojnosť so zámermi vedenie školy pre budúci školský rok i s profiláciou školy. Ďalej rš 

informovala o materiálno –organizačnom zabezpečení edukačného procesu v školskom roku 217/2018. 

Objasnila následnosť plnenia koncepčného zámeru školy: edukačné ciele a materiálno-technické ciele, ktoré sa 

týkajú náučno-relaxačného parku, zateplenie telocvične a internátu školy, výťah na internáte školy, viacúčelové 

školské ihrisko, dokončenie rekonštrukcie priestorov pre ŠMŠ a CVČ. 

Na zasadnutí  dňa 24.4.2018  RŠ sa súhlasne  vyjadrila k stanovisku riaditeľky SŠI o edukačných výsledkoch za 

III. štvrťrok. Riaditeľka školy sa pozitívne vyjadrila o fungovaní nových organizačných zložiek- CVČ a ŠMŠ. 

Spätná väzba zo strany rodičov je veľmi dobrá. Ďalej rš predložila informácie  o aktuálnom počte žiakov, 

pedagogických a odborných zamestnancov v jednotlivých zložkách  spojenej školy, o pribúdajúcich žiakov aj 

počas školského roka.  RŠ bola oboznámená  s  novým plánom zasadnutí a s výročnou správou o činnosti RŠ za 

kalendárny rok 2017. 

Poradné orgány školy 

V školskom roku 2017/2018 tvorili poradné orgány školy uvedení vedúci MZ, koordinátori a výchovný poradca. 

Podrobné zhodnotenie činnosti jednotlivých MZ, koordinátorov a výchovného poradcu uvádzame v Prílohe 1.  

Názov Metodického združenia Vedúci 

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

MZ B variant + PrŠ Mgr. Kurtulíková Eva 

MZ C variant Mgr. Daniela Kojdová 

MZ AUT + ŠMŠ Mgr. Čajková Denisa 

MZ OU  Mgr. Janolek František 

MZ ŠI a ŠKD Mgr. Opálková Zdenka 

Koordinátor pre IKT Mgr. Šulganová Alžbeta  

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

Koordinátor pre environmentálnu výchovu, 

prevenciu sociálnopatologických javov, 

výchovu k manželstvu a rodičovstvu, 

ľudské práva, duševné zdravie a boj proti 

obezite 

Mgr. Sumegová Anna 

 



§ 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 evidovaných detí a žiakov v školskom roku 2017/2018: 234 

Počet žiakov školy na konci školského roku: 226 (SŠI) Počet tried: 36 

 

Z toho ŠMŠ: 21 detí/3triedy 

ŠZŠ: 137 žiakov/ 23 tried 

OU: 48 žiakov/ 6 tried 

PrŠ: 20 žiakov/ 4 triedy 

 
Podrobnejšie informácie: 

Vek detí 2 3 4 5 6 7 
     

Spolu 

Špeciálna materská škola 

počet detí 1 3 5 9 4 0 
     

22 

 

 

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

Špeciálna základná škola 

počet žiakov ŠZŠ 8 12 10 15 10 17 13 13 14 14 11 139 

z toho v ŠKD 4 3 1 4 5 4 5 3 1 3 2 35 

Odborné učilište 

počet žiakov OU 0 16 27 11               54 

Praktická škola 

počet žiakov PrŠ   9 7 5               21 

Školský klub detí: počet žiakov: 35 žiakov/ 9 dievčat 

Školský internát: počet žiakov: 25 žiakov/ 11 dievčat 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích 
skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy 

Zapísaní žiaci ŠZŠ  
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet 7 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet 11 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 4 

Ukončenie školskej dochádzky na ŠZŠ k 30.6.2018: 17 žiakov + 3 nepokračujúci v ďalšom vzdelávaní 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  OU PrŠ Spolu 

prihlásení 14 10 24 

prijatí 14 10 24 

% úspešnosti 100 100 100 

Z toho zo ŠZŠ 7 10 17 

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

 



Klasifikácia tried 

Prehľad klasifikácie tried z jednotlivých predmetov: 

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

Prípravný ročník                 1         1,17   

II.A                 1         1,5   

III.A                 1         1,5   

IV.A                 1         1,29   

V.A                 1       1 1   

VI.A                 1       1 1   

VIII.A 1,08 1,08       1,25 1   1     1 1,2 1   

IX.A 1,71 1,43       1,29 1,14   1 1,43   1   1,29   

I.BV                 1         1,57   

II.BV                 1     1 1 1,6   

III.BV                 1     1   1,43   

I.CV                 1         1,71   

II.CV                 1         1,4   

III.CV                 1,4     1 1,5 1,4   

IV.CV                 1,2     1 1 1,2   

V.CV                 1     1   1,75   

VI.CV                 1     1   1   

Prípravný ročník AUT                 1         1,25   

I.AU                 1         1,2   

II.AU                 1         1,25   

III.AU 1 2       2 2   1         1   

IV.BM                 1     1   2   

VII.CM                 1         2,5   

I.KU                           1,5   

I.ST       1,67                   1,33 1,56 

I.SD       1                   1,27   

I.MU       1,25                   1,6 1,6 

II.KU                           1,38   

III.KU       1,29                   1,43   

I.P     1           1         1   

II.P     1,5           1         1,5   

III.P     1,2           1         1,2   

IV.P     1           1         1,33   

 

Trieda NBV OBN ODK OVY OVN PEC POV ZTP PTN PZH PVC PWB PJV RNP RDV 

Prípravný ročník 1                   1         

II.A 1                   1         

III.A 1                   1,17         

IV.A 1                   1         

V.A 1                   1         

VI.A 1                   1,43         

VIII.A 1 1                 1,42         

IX.A 1 1,14                 1         

I.BV 1                   1,14         

II.BV 1                   1,2         

III.BV 1                   1,43         

I.CV                     1,71         



II.CV                     1,6         

III.CV 1                   1,4         

IV.CV 1                   1,2         

V.CV 1                   1         

VI.CV 1                   1         

Prípravný ročník AUT                     1         

I.AU                     1         

II.AU 1                   1         

III.AU 1 2                 1         

IV.BM 1                   1,25         

VII.CM                     2,75         

I.KU 1 1   1,5         1             

I.ST 1 1 1,67 1,67                       

I.SD 1 1   1 1         1           

I.MU 1 1 1 1,3               1,25       

II.KU 1 1   1,75         1             

III.KU 1 1   1,71         1             

I.P 1         1             1 1 1 

II.P 1         1,25             1,5 1,25 1,25 

III.P 1         1,2             1 1 1 

IV.P 1         1             1,5 1,5 1 

 

Trieda RGZ RGP RKS RXX RKH RVK RVA RSO RUP RPE SJL SPR SBN STO STZ 

Prípravný ročník 1,17   1,5         1       1       

II.A                     1,5 1       

III.A                     1,33 1       

IV.A                     1,29 1       

V.A                     1,29 1       

VI.A                     1,57 1       

VIII.A                     1,67 1       

IX.A                     2 1       

I.BV 1,86   1,25     1   2     1,2 1       

II.BV 1,67   1,25     1         1,8 1       

III.BV           1,14         1,43 1       

I.CV 1,71       2     1,14       1       

II.CV 1,6             1,6       1       

III.CV 1,4       1     1,4       1       

IV.CV 1,2       1     1,2       1       

V.CV 1,75       1     1       1       

VI.CV 1       1     1       1       

Prípravný ročník AUT 1 1,33   1       1     1,33 1       

I.AU   1,4   2             1,4 1       

II.AU       1,25             1,25 1       

III.AU   1   1     1       1 1       

IV.BM 2         1,75   1     1,67 1       

VII.CM 2,5             1,75       1       

I.KU                     1,25 1,25   1   

I.ST                     1,56 1     1,67 

I.SD                 1   1,36 1       

I.MU                     1,3 1,2 1,7   1,1 

II.KU                     1,13 1       

III.KU                     1,29 1       



I.P                   1 1 1       

II.P                   1,25 1,75 1       

III.P                   1 1,2 1       

IV.P                   1,5 1,5 1       

Trieda SEE TEQ TEC TDV TJP TSV TEV VUC VLA VKM VYV VYW VZA ZAR ZRT 

Prípravný ročník           1   1,17     1       1 

II.A           1   1,25     1         

III.A           1   1,17     1         

IV.A           1     1   1         

V.A           1     1   1         

VI.A           1     1,14   1         

VIII.A 1         1 1       1         

IX.A 1           1       1         

I.BV           1,25 1 1,29     1       1 

II.BV 1         1 1 1     1         

III.BV 1           1 1     1         

I.CV               1,71     1       1 

II.CV               1,4     1       1,6 

III.CV               1,4     1,4       1,4 

IV.CV               1,2     1,2       1,2 

V.CV               1,75     1       1 

VI.CV               1     1       1 

Prípravný ročník AUT           1   1     1       1 

I.AU           1   1     1,2         

II.AU           1     1   1         

III.AU           1 1 1 1   1         

IV.BM 1           1 1     1       1 

VII.CM               1     1       1 

I.KU     1,5     1                   

I.ST     1,67     1                   

I.SD       1,36 1,09 1                   

I.MU           1                   

II.KU     1,63     1               1   

III.KU     1,57     1           1,14       

I.P           1       1 1         

II.P           1       1,5 1         

III.P           1       1 1         

IV.P           1       1 1         

Prospech žiakov 

V školskom roku 2017/2018 všetci žiaci našej školy prospeli. Jeden žiak nebol klasifikovaný z dôvodu 

dlhodobej PN. Podrobný rozpis uvádzame v tabuľke. 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Prípravný ročník 6 6 0 0 

II.A 4 4 0 0 

III.A 6 6 0 0 

IV.A 7 7 0 0 

V.A 7 7 0 0 

VI.A 7 7 0 0 

VIII.A 12 12 0 0 

IX.A 7 7 0 0 



I.BV 7 7 0 0 

II.BV 5 5 0 0 

III.BV 7 7 0 0 

I.CV 7 7 0 0 

II.CV 5 5 0 0 

III.CV 5 5 0 0 

IV.CV 5 5 0 0 

V.CV 3 3 0 0 

VI.CV 5 5 0 0 

Prípravný ročník AUT 4 4 0 0 

I.AU 5 5 0 0 

II.AU 4 4 0 0 

III.AU 4 4 0 0 

IV.BM 4 4 0 0 

VII.CM 5 4 0 1 

I.KU 4 4 0 0 

I.ST 9 9 0 0 

I.SD 11 11 0 0 

I.MU 6 6 0 0 

II.KU 8 8 0 0 

III.KU 6 6 0 0 

I.P 5 5 0 0 

II.P 4 4 0 0 

III.P 3 3 0 0 

IV.P 3 3 0 0 

Lienky 
    

Sovičky 
    

Včielky 
    

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 

Prípravný ročník 6 460 76,67 460 76,67 0 0,00 

II.A 4 688 172,00 688 172,00 0 0,00 

III.A 6 723 120,50 723 120,50 0 0,00 

IV.A 7 755 107,86 755 107,86 0 0,00 

V.A 7 413 59,00 413 59,00 0 0,00 

VI.A 7 716 102,29 716 102,29 0 0,00 

VIII.A 12 1628 135,67 1628 135,67 0 0,00 

IX.A 7 956 136,57 956 136,57 0 0,00 

I.BV 7 1177 177,12 1177 177,12 0 0,00 

II.BV 5 1006 201,20 1006 201,20 0 0,00 

III.BV 7 822 117,43 822 117,43 0 0,00 

I.CV 7 551 78,71 551 78,71 0 0,00 

II.CV 5 541 108,20 541 108,20 0 0,00 

III.CV 5 103 20,60 103 20,60 0 0,00 

IV.CV 5 404 80,80 404 80,80 0 0,00 

V.CV 3 240 80,00 240 80,00 0 0,00 

VI.CV 5 624 124,80 624 124,80 0 0,00 

Prípravný ročník AUT 4 364 91,00 364 91,00 0 0,00 

I.AU 5 327 65,40 327 65,40 0 0,00 

II.AU 4 320 80,00 320 80,00 0 0,00 



III.AU 4 257 64,25 257 64,25 0 0,00 

IV.BM 4 293 73,25 293 73,25 0 0,00 

VII.CM 5 220 55,00 220 55,00 0 0,00 

I.KU 4 548 137,00 548 137,00 0 0,00 

I.ST 9 783 87,00 783 87,00 0 0,00 

I.SD 11 1092 99,27 1092 99,27 0 0,00 

I.MU 6 989 164,83 961 160,17 28 4,67 

II.KU 8 504 63,00 504 63,00 0 0,00 

III.KU 6 750 125,00 736 122,67 14 2,33 

I.P 5 481 96,20 481 96,20 0 0,00 

II.P 4 176 44,00 176 44,00 0 0,00 

III.P 3 376 125,33 376 125,33 0 0,00 

IV.P 3 62 20,67 62 20,67 0 0,00 

Lienky 6 327 54,50 327 54,50 0 0,00 

Sovičky 7 217 31,00 217 31,00 0 0,00 

Včielky 9 580 64,40 580 64,40 0 0,00 

Výsledky externých meraní   - Žiaci špeciálnych základných škôl sa nezúčastňujú externých meraní. 

§ 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 materskej škole, 

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 materská škola 
UP pre žiakov s autizmom alebo 

pervazívnymi vývinovými poruchami  
ISCED 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

UP pre deti s NKS 
 

ISCED 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Špeciálna základná škola 

Variant A   ISCED 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 

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

Variant C   ISCED 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7 

UP pre žiakov s autizmom alebo 

pervazívnymi vývinovými poruchami 

s MP 

  ISCED 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 

Odborné učilište 

Spracúvanie dreva - stolárska výroba 3383G02 ISCED 2c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Stavebná výroba - murárske práce 3686G03 ISCED 2c 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Obchodná prevádzka - práca pri 

príprave jedál 
6491G01 ISCED 2c 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Služby a domáce práce 6494G00 ISCED 2c 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Prípravný ročník OU 7940B00 ISCED 2c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Praktická škola 

Príprava na výkon jednoduchých 

pracovných činností (PrŠ) 
6492E03 ISCED 2c 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

Spolu tried v SŠI 2 6 7 6 2 2 3 2 2 2 2 36 



Nepovinné predmety 

V SŠI, M.Urbana 160/45, Námestovo sa v školskom roku 2017/2018 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 36 234 

Spolu 36 234 

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

Zamestnanci 

Pracovný pomer 
Všetci 

zamestnanci 

Počet 

PZ 
Počet NPZ 

Počet 

úväzkov 

PZ 

Počet 

úväzkov 

NPZ 

Počet  OZ 
Počet 

úväzkov 

TPP 115 74 28 71,045 26,4 13 13,35 

Znížený úväzok 9 1 5 0,5 2,9 3 1,55 

ZPS 15 3 12 
  

0  

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 48 48 

vychovávateľov 0 6 6 

asistentov učiteľa 0 12 12 

MOV 0 8 8 

spolu 0 74 74 

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

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 2 8 

2. atestácia 1 2 

špecializačné kvalifikačné 1 7 

V pláne kontinuálneho vzdelávania bolo zaradených 32 PZ na rôzne vzdelávania (aktualizačné, inovačné, kurzy, 

kvalifikačné, špecializačné, adaptačné). Celkovo v školskom roku 9 PZ vzdelávania absolvovali, 12 vzdelávaní 

sa neotvorilo a 11 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 

Názov súťaže regionálne kolo kraj. kolo národ. kolo 

Ranené vtáčatá 
2.miesto –próza R. Č. 

3.miesto –próza N.S. 

Gaňova Tarnava 

2.miesto -próza  



Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V školskom roku 2017/2018 sme organizovali nasledovné akcie: 

Akcia zameranie termín 

Exkurzia – Vasiľov 

OU 
Spracovanie mlieka 5.9.2017 

Účelové cvičenia v prírode OU 
Rozvoj koordinačných schopností 

 
22.9.2017 

Slávnostné otvorenie CVČ 

 
Vzájomné spoznanie sa 27.9.2017 

Exkurzia v stolárskej dielni- OU Priblíženie práce v súkromnej firme 28.9.2017 

Exkurzia OU Účel a konštrukčné prvky stavby 4.10.2017 

Exkurzia- Šarm móda Námestovo –

OU 
Priblíženie práce v odevnej firme 9.10.2017 

Zdravie z našej záhradky ŠKD/ŠI Zdravý životný štýl 10.10.2017 

Tvorivé dielne- SŠI 
Zdravý životný štýl, zdravá výživa, stravovanie 

v minulosti 
10.-12.10.2017 

Tradičné syrové korbáčiky CVČ Ľudové tradície 18.10.2017 

Úcta k zosnulým  ŠI , B-var. Prosociálna výchova  25.10.2017 

Letí, letí, šarkan letí CVČ Jesenné hry s vetrom 25.10.2017 

0. ročník unifikovaný futbal CVČ Súťaž medzi školami 27.10.2017 

„Majster palacinka“ OU Súťaž družstiev v Ružomberku 7.11.2017 

Deti deťom CVČ Rozvoj dramatickej výchovy 7.11.2017 

Jesenné svetielka ŠI/ŠKD Rozvoj tvorivosti a fantázie 8.11.2017 

Miniplayback show CVČ Imitácia slovenských interprétov 9.11.2017 

Páračky CVČ Priblíženie ľudových tradícií 13.11.2017 

Katarínska diskotéka CVČ Zábava pred pôstom 23.11.2017 

Deň počítačovej bezpečnosti – ŠZŠ, 

OU, PRŠ  

Zvýšiť povedomie o bezpečnom používaní 

internetu a mobilov, o rizikách virtuálneho 

priestoru a o možnostiach poradenstva 

30.11.2017 

Mikuláš SŠI Význam pomoci a obdarovania 6.12.2017 

Športový deň SŠI Rozvoj hrubej motoriky 8.12.2017 

Vianočné tradície v minulosti 

A variant ŠZŠ 
Spoločné posedenie so seniormi z Rabče 11.12.2017 

Vianočný futbalový turnaj - 17.ročník Zachovávanie vianočných tradícií našej školy 13.12.2017 

Vianočné tvorivé dielne +trhy SŠI 
Zachovávanie vianočných tradícii a výroba 

ozdôb, prezentácia výrobkov 
13.-15.12.2017 

Vôňa vianočného času ŠI/ŠKD Prosociálna výchova 20.-22.12.2017 

Noc s Bibliou NBV Čítanie Biblie 19.1-20.1.2018 

Pyžamová párty CVČ Tanec, hry, súťaže 30.1.2018 

Hry na snehu a so snehom A variant Pohybové aktivity, rozvoj motorických zručnosti 1.2.2018 

Spoznávanie profesií vých.poradca Poznať pracovné pozície 8.2.2018 

Kriminalita v našom okolí OU Beseda s policajtom 9.2.2018 

Karneval- celoškolská akcia   Fašiangové zvyky a tradície 13.2.2018 

Lyžiarsky výcvik, Krušetnica- OU, 

ŠZŠ 

Rozvoj koordinácie pohybov, sprístupnenie 

zimných športov 
12.-16.2.2018 

Deň otvorených dverí SŠI Škola otvorená verejnosti 7.3.2018 

Pravda o drogách OU Beseda s p. Kosmeľovou: Slovensko bez drog 9.3.2018 

Popoludnie s rozprávkou ŠI/ŠKD Čitateľské aktivity 14.3.2018 



Hviezdoslavov Kubín 
Súťažná prehliadka- rozvíjanie recitačných 

a prezentačných schopností žiakov 
14.3.2018 

Ľudské práva očami detí ŠI/ŠKD Prosociálna výchova 21.3.2018 

Ranené vtáčatá – recitačná súťaž 

Ružomberok  
Súťaž v prednese poézie a prózy- oblastné kolo 21.3.2018. 

Veľkonočné tradície – celoškolská 

akcia – trhy 

Pestovať u žiakov vzťah k tradíciám 

a kresťanským hodnotám  
21.-23.3.2018 

Beseda s ochranárom o zvieratách 

CVČ 
Vzťah k prírode a zvieratám 16.4.2018 

Florbalový turnaj Modra CVČ Súťaž družstiev 26.04.2018 

Kurz ochrany života a zdravia – OU -

3.roč 

Ochrana vlastného zdravia, pomoc pri 

zachraňovaní zdravia iných, aktívna účasť na 

ochrane prírody 

25.-27.4.2018 

Deň rodiny a školy 2 Spolu prežiť príjemný deň 18.5.2018 

Husľový kľúčik Bratislava Súťaž v speve 23.5.2018 

Unifikovaný futbal CVČ Súťaž družstiev námestovských škôl 25.5.2018 

Návšteva termálneho kúpaliska 

Oravice OU 
Relaxácia vo vodnom svete 28.5.2018 

Deň detí Rescue systém Orava plní deťom sny 1.6.2018 

Florbalový turnaj s CZŠ CVČ Športové aktivity 7.6.2018 

Letné účelové hry a hry v prírode A 

variant 
Zdravý životný štýl 12.6.2018 

Kurz pohybových aktivít v prírode - 

OU 
Upevňovanie zdravia a pohybovej výkonnosti 18.-20.6.20108 

Školský výlet A var. – ZOO Bojnice Pestovanie vzťahu ku zvieratám 26.6.2018 

Školský výlet B var., PRŠ – 

Zakamenné – zábavný park 
Regionálna výchova 27.6.2018 

Školský výlet C var.- Ranč u Edyho Regionálna výchova 28.6.2017 

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

Projekty 

V školskom roku 2017/2018 škola vypracovala 1 projekt Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2017 cez MŠVVaŠ SR, ktorý nebol úspešný.  

Tiež sme dlhodobo zapojení do projektu Podpora zamestnávania občanov so zdravotným znevýhodnením, 

ktorého vyhlasovateľ je ESF.  

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

s implementáciou v roku 2017/2018. Zúčastnili sme sa Majstrovstiev Slovenska ŠŠ vo florbale. 

Cez Nadáciu VW Slovakia sme získali grant v celkovej sume 1780 EUR za podaný projekt „Mladí majstri“, 

ktorého cieľom je znižovanie rozdielov praktických zručností medzi žiakmi a vzbudenie záujmu o manuálne 

činnosti potrebné pre ďalší profesijný rast. Implementácia projektu je naplánovaná v školskom roku 2018/2019. 

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

„Podpora školskej inklúzie v ŠZŠ v Námestove“ s cieľovou dotáciou 62 280 EUR. Projekt je v imlementácii. 

Podrobnejší rozpis uvádzame v tabuľke. 

Názov projektu Vyhlasovateľ Výsledok Stav 

podpora zamestnávania občanov so 

zdravotným postihnutím 
ESF 18 392,27 EUR prebieha 

Zníženie energetickej náročnosti budov MV SR 1 324 520,62 EUR prebieha 



Podpora školskej inklúzie v ŠZŠ v 

Námestove 
MŠVVaŠ SR 62 280 EUR prebieha 

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

Mladí majstri 

Nadácia 

Volkswagen 
1780 EUR V realizácii 

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

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V šk. roku 2017/2018 bola vykonaná inšpekčná činnosť v ŠZŠ, M.Urbana 160/45, ako organizačnej zložke  SŠI, 

M.Urbana 160/45, Námestovo, dňa 13.-14.3.2018  

Predmetom školskej inšpekcie bolo uplatňovanie princípu rovného prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov 

do špeciálnej základnej školy.  

Závery školskej inšpekcie:  Kontrolou záverov správ z diagnostických vyšetrení odb. zamestnancami školských 

zariadení výchovného poradenstva a prevencie nebolo zistené neoprávnené prijímanie žiakov 1.-4. ročníka do 

ŠZŠ. Škola zabezpečila žiakom rovný prístup k vzdelávaniu.  

§ 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 

36 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 ŠMŠ vyučujeme v 3 triedach, tiež zabezpečujeme odpočinok detí v jednej spálni. 

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. Pridelené normatívne finančné prostriedky prevádzkového rozpočtu sme použili na financovanie základných 

výdavkov ako mzdy, odvody, elektrickú energiu, vodu, plyn, bežné opravy a revízie, odvoz komunálneho 

odpadu, nákup učebných pomôcok, čistiace a hygienické potreby, renováciu tonerov, materiálu pre údržbu a pod. 



Zakúpili sme školský nábytok a interiérové vybavenie pre špeciálnu materskú škôlku, učebné pomôcky pre 

odbor Obchodná prevádzka – práca na príprave jedál a odbor Spracovanie dreva – stolárska výroba, ako aj 

počítače pre žiakov základnej školy. Z prevádzkových prostriedkov sme financovali búranie komína. Do CŠPP 

sme zakúpili test ADOS II pre diagnostiku a hodnotenie porúch autistického spektra. Z rozvojových projektov 

sme získali prostriedky na nákup učebných pomôcok Montessori pre deti raného poradenstvo pre výchovno-

vzdelávací proces a odborné intervencie špeciálnych pedagógov a psychológov Centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva. Dokončili sme práce spojené s úpravou vnútorných priestorov pre evakuačný výťah v internáte 

školy a uskutočnili Energetický audit budov. Finančné prostriedky nenormatívneho určenia, sme použili na 

financovanie konkrétnych účelov: asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, na lyžiarsky kurz, a aj 

príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ. NF prostriedky Európskeho sociálneho fondu sme použili na 

financovanie miezd asistentov učiteľa. Z kapitálových prostriedkov sme uhradili Evakuačný výťah v budove 

internátu ako aj projektovú dokumentáciu k projektu „Zníženie energetickej náročnosti“. 

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

proces. 

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

materiálu a pomôcok pre jednotlivé vzdelávacie krúžky. 

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

výchovno-vzdelávacieho procesu nákupom učebných pomôcok pre florbal v rámci projetku „Florbal spája 

školy“ a vybavením relaxačných kútiky cez Nadáciu Volkswagen Slovakia.  

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

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie v šk. roku 2017/2018 (EUR) 

 

Bežné výdavky spolu           2 002 691,- 

z toho normatívne finančné prostriedky:                                        1 881 457,-  

   Mzdy           1 208 962,- 

   Odvody  415 381,- 

   Cestovné náhrady 1 073,- 

   Energie, voda, komunikácie 50 678,- 

   Materiál 82 278,- 

   Dopravné 2 993,- 

   Údržba 64 311,- 

   Nájomné 5 380,- 

   Služby 46 872,- 

   Transfery 3 529,- 

    

Z toho nenormatívne finančné prostriedky – súčet 121 234,- 

 

   na dopravu žiakov 19 524,- 

   na asistentov učiteľa 89 279,- 

   na lyžiarske kurzy 3 000,- 

   príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ 1 147,- 

   vzdelávacie poukazy 6 432,- 

   rozvojové projekty 1 852,- 

 

Kapitálové výdavky 198 682,- 

 

Z uvedených čerpaných normatívnych finančných prostriedkov sme najviac investovali do:  

 

Nákup učeb. pomôcok pre odbornú prípravu – Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál  2 508,- 

Nákup keramickej dlažby 1 125,- 

Búranie komína 29 706,- 



Energetický audit 8 100,- 

Nákup výpočtovej techniky (PC) a komponentov k výpočtovej technike 6 923,- 

Nákup školského nábytku a interiérového vybavenia pre ŠMŠ  2 943,- 

Nákup Therapy air ion (čistička vzduchu) do priestorov MŠ 2 247,- 

Ozvučenie jedálne 1 694,- 

Výmena záznamových zariadení KS v škole a internáte 2 032,- 

Nákup učebných pomôcok do hudobnej miestnosti 989,- 

Práce spojené s úpravou vnútorných priestorov pre evakuačný výťah a výmena výplní otvorov 15 164,- 

Nákup učebných pomôcok do OU – spracovanie dreva – stolárska výroba 1 173,- 

Nákup učebných pomôcok – lyžiarsky výstroj 1 326,- 

Zakúpenie testov ADOS II 3 050,- 

Vybavenie školskej jedálne 2 329,- 

Evakuačný výťah v pavilóne internát (kap.výdavky) 178 000,- 

Projektová dokumentácia k projektu „Zníženie energetickej náročnosti“ (kap.výdavky) 20 682,- 

 

 § 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 2017/2018 sme si stanovili krátkodobé aj dlhodobé ciele, ktorých stav plnenia uvádzame v 

tabuľke.  

P.č. Úloha: Plnenie 

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

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

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

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

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

rozvojové vzdelávanie, znižovanie informačnej nerovnosti. 

SPLNENÉ 

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

školy počas celého roka. 
V PLNENÍ 

3. V rámci propagácie zdravého životného štýlu uskutočňovať pravidelné turistické 

vychádzky do prírody. Aktivita prebiehala raz mesačne 
SPLNENÁ 

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

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

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

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

pripravili zdravé jedlo 

SPLNENÁ 

5. Prostredníctvom dostupných projektov dovybaviť učebne a kabinetné zbierky učebnými 

pomôckami. 
V PLNENÍ 

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) 

SPLNENÁ 

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. 

SPLNENÁ 

11. Dobudovanie výťahu na školskom internáte SPLNENÁ 

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. 

V PLNENÍ 

§ 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 

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 – 

30 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 

31.8.2018 

6494 G 00 Služby a domáce práce 0 0 

6491 G 01 

Obchodná prevádzka - práce pri 

príprave jedál 
7 3 

3686 G 03 Stavebná výroba - murárske práce 4 0 

3383 G 02 Spracúvanie dreva – stolárska výroba 0 0 

6492 E 00 Praktická škola 5 0 

  Spolu 16 3 

§ 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 2017/2018 žiaci navštevovali 25 záujmových útvarov v našej 

škole, kde sa zapájali do rôznych krúžkov v rámci pravidelnej záujmovej činnosti, ktorá bola realizovaná 

v piatich oddeleniach Centra voľného času. Bolo to oddelenie spoločenských vied, prírodných vied, kultúry  

a umenia, telovýchovy a športu, informatiky. Deti navštevovali viacero záujmových krúžkov. 

Na začiatku školského roku sme vydali 212 vzdelávacích poukazov, z toho vrátených bolo 208 vzdelávacích 

poukazov a 172 deti si uplatnilo vzdelávací poukaz. 

a) Špeciálna základná škola: 110 žiakov 

b) Odborné učilište: 45 žiakov 

c) Praktická škola: 17 žiakov. 

Počet žiakov, ktorí nesplnili podmienky na uplatnenie vzdelávacích poukazov 

za školský rok 2017/2018: 30 

Podrobnejšie uvádzame v tabuľke. 

 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Futbal 16 Bc. Čajková Alica 

Boccia 20 Bc. Čajková Alica 

Chovateľský 13 Bc. Čajková Alica 

Klub dievčat - šperkársky 16 Bc. Čajková Alica 

Lego dielničky 14 Bc. Čajková Alica 

Folklór 12 Bc. Čajková Alica 

Počítač môj kamarát 16 Bc. Čajková Alica 

Internet a ja  23 Bc. Čajková Alica 

Príroda a ja  4 Bc. Čajková Alica 

Vzdušný hokej 4 Bc. Čajková Alica 

Stolný tenis. kalčeto 6 Bc. Čajková Alica 

Kuchárik  6 Mgr.Laštíková Ľudmila 

Výtvarná –šikovné ruky  6 Mgr.Laštíková Ľudmila 

Divadlo 21 Mgr.Laštíková Ľudmila 

Florbal 16 Mgr.Laštíková Ľudmila 

Mažoretky  8 Mgr.Laštíková Ľudmila 

Výtvarná- šikovné ruky  11 Mgr.Laštíková Ľudmila 

Tanečná 19 Mgr.Laštíková Ľudmila 

Parkour 19 Mgr.Laštíková Ľudmila 

Kuchárik 8 Mgr.Laštíková Ľudmila 

Stolové hry – vzdušný hokej 18 Mgr.Laštíková Ľudmila 

Z rozprávky do rozprávky I. 20 Mgr.Kojdová Daniela 

Z rozprávky do rozprávky II. 19 Mgr.Kojdová Daniela 

Hudobná 9 Mgr.Kasan Peter 

Carwing 10 Mgr.Kolčáková Eva 



§ 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 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 

Centrum sociálnych služieb Námestovo Poskytnutie cvičného pracoviska pre OVY  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení  

a) základné identifikačné údaje o škole 

1. Názov školy 

Základná škola s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení 

2. Adresa školy 

Mieru 549/16, 028 01 Trstená 

3. Telefónne a faxové čísla školy 

Telefónne číslo :0911676015 

Faxové čísla : nemá 

4. Internetová a elektronická adresa školy 

ssino@ssino.sk 

5. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie 

Mgr. Adriana Ferenčíková – zástupca riaditeľa  školy 

6. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

Rada školy je volená v Spojenej škole internátnej , M.Urbana 160/45, 029 01 Námestovo, ktorej 

organizačnou zložkou je aj naša škola.  

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 6 4 10 

Október 9 5 13 

November 10 6 13 

December 8 5 12 

Január 9 6 12 

Február 10 6 13 

Marec 9 8 11 

Apríl 7 8 11 

Máj 7 6 9 

Jún 11 6 14 

Počet naplnenosti v % 86 75 148 

Lôžko dni 1573 1089 2145 

 

Počet zaškolených detí na jednotlivých oddeleniach: 

 Detské oddelenie Chirurgické oddelenie Spolu 

ZŠ 428 112 540 

MŠ 338 1 339 

ŠKD 573 187 760 

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 

mailto:skolaprinsp@zoznam.sk


Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100 %. 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Učiteľka ZŠ -    kurz: Správca počítačových systémov 

- Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa 

- Univerzita  tretieho veku, odbor právo 

- Fit učiteľa 

- Komunikácia 

- Základy personálneho manažmentu 

- Absolvovanie rôznych odborných seminárov 

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

- Etická výchova v podmienkach domova mládeže a ŠKD pri ZŠ 

- Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa 

- Obsahová reforma v MŠ – aktualizačné vzdelávanie 

          

i) Údaje o  aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

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

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

metodického združenia, projekt protidrogovej prevencie na škole a program prosociálnej výchovy 

v MŠ, ktoré boli vypracované na podmienky našej školy. 

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

pani Zimy, Farby malého maliara , rôzne didaktické hry – veľmi obľúbené medzi deťmi, aktivity 

zamerané na správny životný štýl a životosprávu. Besedy; napr. „Zdravotné postihnutie medzi nami“, 

„Cestujeme po Európe“, s príslušníkmi polície, Deň prvej pomoci v nemocničnej škole, Deň 

zdravia, Deň Zeme, Po stopách Dobšinského, Rozprávkový deň s Dobšinským, popoludnie 

o drogovej prevencii, Moje zúbky, Lili v knižnici. Bábkové divadlá : „Červená čiapočka“, „Sedem 

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

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

pyžamová party. Kvízy, napr. Cestička poznania, Moje milé Slovensko, Čo sa patrí a čo nie .. 

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

Do úvahy prichádzajú len súťaže, kde práce žiakov môžu byť zaslané. V tomto školskom roku sme sa 

zapojili do rôznych výtvarných súťaží vyhlásených detskými časopismi a využívali sme možnosti 

rôznych výstav, kde sme prezentovali výsledky našej práce. 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

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

zameraný na využitie informačných a komunikačných technológii v práci učiteľa.  

Ďalej je zapojená do projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť 

reformy. V rámci tohto projektu je učiteľka MŠ zapojená do vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

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

V školskom roku 2017/2018 na našej škole nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 

l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy 

Naša škola je umiestnená v priestoroch Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej. Máme 

jeden školský kabinet, jednu triedu MŠ a jednu triedu ZŠ, v ktorej priestoroch v popoludňajších 

hodinách je činnosť ŠKD.  

 Materiálno-technické vybavenie našej školy je potrebné postupne obnoviť.  

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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. 2017/2018: 

Počet klientov za šk. rok 2017/2018 v CŠPP Námestovo  

Skutočný počet klientov, kt. bola poskytnutá služba v šk. roku 2017/2018 1426 

Prepočítaný počet zamestnancov k 30. 8. 2018 14.30 

 

Novoprijatí klienti 244 

z toho v ranom veku  16 

z toho v predškolskom veku  158 

z toho v školskom veku  70 

 

Novoprijatí klienti podľa diagnóz 

narušená komunikačná schopnosť 74% 

poruchy učenia a poruchy aktivity a pozornosti 11% 

mentálne postihnutie  5% 

viacnásobné postihnutie 3,5% 

autizmus a pervazívne vývinové poruchy 3% 

senzorické postihnutie 2% 

telesné postihnutie 1,5% 

 

Zastúpenie diagnóz medzi klientmi, ktorým bola v šk. roku 2017/18 poskytnutá služba 1426 

narušená komunikačná schopnosť 39% 

poruchy učenia a poruchy aktivity a pozornosti 28% 

mentálne postihnutie  9% 

viacnásobné postihnutie 9% 

telesné postihnutie 7% 

autizmus a pervazívne vývinové poruchy 5% 

senzorické postihnutie 3% 

 

Počet detí, ktoré požiadali o služby a čakajú na diferenciálnu diagnostiku v klinickom zariadení: 5 

7% novopriatých klientov prišlo z iného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 93% vyhľadalo naše 

centrum na odporúčanie klinika, školy, z vlastnej iniciatívy alebo boli vyhľadaní depistážou.  

Okrem logopedickej depistáže v materských školách centrum v školskom roku 2017/18 nevykonávalo žiadne 

aktívne vyhľadávanie formou hromadného testovania.   

 

 

 

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


Údaje o počte zamestnancov a ich zameraní: 

V CŠPP pracovalo, k 30. augustu 2018, 19 odborných zamestnancov na prepočítaný úväzok 14,3. 

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

 

2017/18 k 30. augustu 2018 

špeciálny 

pedagóg 
logopéd psych. iný  

Úsek špeciálnopedagogického poradenstva a 

diagnostiky: 6,3 2,5 0 0 8,8 

1.     Oddelenie senzorických postihnutí 0,3 0 0 0   

2.     Oddelenie narušenej komunikačnej schopnosti 0 2,5 0 0   

3.     Oddelenie MP a PAS 0,8 0 0 0   

4.     Oddelenie TP a vývinových porúch 5,2         

Úsek psychologického poradenstva a diagnostiky 0 0 3 0 3 

Úsek raného poradenstva a rehabilitácie 0 0 0 1 1 

Úsek metodickej činnosti 0,8    0,8 

Sekretariát    0,5 0,5 

SPOLU     14,3 

 

Všetci zamestnanci centra sú kvalifikovaní.  

 

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

Kategória odborných zamestnancov počet  

špeciálny pedagóg 10 

školský logopéd 5 

psychológ 4 

iný (§5, 325/2008) 2 

SPOLU 21 

 

Štruktúra odborných zamestnancov podľa kariérového stupňa: 

Kariérový stupeň počet 

začínajúci odborní zamestnanci 0 

samostatní odborní zamestnanci 13 

odborní zamestnanci s 1. atestáciou 5 

odborní zamestnanci s 2. atestáciou 1 

SPOLU 19 

 

Do štruktúry odborných zamestnancov nebolo možné zaradiť 2 zamestnancov centra - fyzioterapeutku 

a administratívnu pracovníčku - 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 2017/2018. 

Z nich absolvované: 

- Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina,  

- Seminár k vzdelávaniu Metódy Dr. Sindelar,  

- Empatické labolatórium,  

- Neverbálne techniky v práci s detským klientom,  

- Diagnostika psychického vývinu ako východisko pre rozvíjajúce sa postupy,  

- Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie,  

- Spôsoby administrácie a interpretácie Rey - Osterreithovej figúry,  

- Podpora rozvoja reči u detí s ťažkým kombinovaným postihnutím, 

- Skríning PAS u detí raného veku. 

 

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

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

Absolvované akcie: 

- Expresívne terapie vo vedách o človeku  

- Diagnostika a inklúzia v praxi slovenského školstva   

- Diagnostika , terapia a intervencia detí s vývinovými poruchami učenia a správania v inklúzii  

- Logopedická konferencia  

 

Pre neustále zvyšovanie kvality svojej práce odborní zamestnanci využívajú aj neformálne vzdelávanie štúdiom 

literatúry, účasťou na konzíliách, supervíziou a snímaním spokojnosti klientov so službou formou dotazníkov 

spokojnosti.  

 

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. Tiež sa zúčastňujú porád s pedagogickými zbormi, priamo v školách, 

kde sú vzdelávaní žiaci s postihnutím.  

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, ktoré majú čoraz väčšiu návštevnosť. 

V šk. roku 2017/2018 sme osvetovú činnosť zamerali aj na lekárov pre deti a dorast, pedopsychiatrov a detských 

neurológov, ktorých sme informovali o našich službách a poskytli letáky do ambulancií.   

Okrem uvedeného sa vedúci centra zúčastnil riaditeľskej porady v školských obvodov v okrese  Námestovo, kde 

boli prezentované naše služby, zodpovedané otázky riaditeľov a získané cenné podnety k zlepšeniu služieb 

centra.  

Odborní zamestnanci reprezentujú CŠPP aj publikovaním odborných príspevkov do časopisov, zborníkov 

a iných odborných publikácii, ako aj účasťou na konferenciách a workshopoch a prácou v expertných tímoch. 

V uplynulom roku to bola práca v expertných tímoch na Výskumnom ústave detskej psychológie 

a patopsychológie, Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, a Centre vedecko-technických informácií 

a v odbornej komisii pre CŠPP v Štátnom pedagogickom ústave. 

Publikačná aktivita odborných zamestnancov: 

- 1 odborný článok v odbornom špeciálnopedagogickom časopise (t.č. v tlači), 

- spoluautorstvo „Návrhu minimálnych štandardov pre diagnostiku NKS, VPU a VPaP“ (ŠPÚ,2017). 

 

Údaje o projektoch, do ktorých je CŠPP zapojené: 

 

Názov projektu Vyhlasovateľ Výsledky 

Relaxačné kútiky v základných školách 2 Nadácia VW 2018 podaný 

Zvýšenie informovanosti o službách raného poradenstva a skvalitnenie včasnej 

diagnostiky v CŠPP Námestovo 
MŠVVaŠ SR 

2018 začatý 

620€ 

Hrou Boccia k sociálnej integrácii Nadácia EPH 

2017 

ukončený 

410 EUR 



Montessori pomôcky pre deti raného veku MŠVVaŠ SR 

2017 

ukončený 

1950 EUR 

Relaxačné kútiky v základných školách Nadácia VW 

2017 

ukončený 

2600 EUR 

 

„Zvýšenie informovanosti o službách raného poradenstva a skvalitnenie včasnej diagnostiky v CŠPP 

Námestovo“ 

Cieľom rozvojového projektu je skvalitnenie zabezpečovania ranej (včasnej) starostlivosti o deti so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami; podpora materiálno-technického vybavenia Zdrojového centra špeciálno-

pedagogického poradenstva, Námestovo a skvalitnenie špeciálnopedagogického poradenstva v centre 

zabezpečením diagnostických testov na včasnú diagnostiku a precizovanie diagnostiky. 

 

„Hrou Boccia k sociálnej integrácii“ 

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

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

Námestove. 

 

„Montessori pomôcky pre deti raného veku“ 

Cieľom projektu je skvalitnenie zabezpečovania ranej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami prostredníctvom Montessori pomôcok, ktoré zodpovedajú ich potrebám. 

 

 „Relaxačné kútiky v základných školách“ 

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

žiaci s autizmom. Cieľom bolo zabezpečiť čo najdlhšiu prítomnosť žiaka v triede počas vyučovania 

vybudovaním relaxačných kútikov v triedach a vytvoriť tak osobný priestor, kde sa dieťa cíti bezpečne. Materiál 

na kútiky chceme bezplatne zapožičiavať školám (základné a materské školy v okresoch Dolný Kubín, 

Námestovo a Tvrdošín) a participovať na vybudovaní individualizovaných kútikov podľa možností triedy a 

potrieb konkrétneho žiaka.  

Relaxačné kútiky sú bezodplatne zapožičiavané školám na dobu vzdelávania detí a žiakov s autizmom alebo 

pervazívnymi vývinovými poruchami.  

 

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  behaviorálne 

laboratórium. Súčasťou CŠPP sú aj rehabilitačno-stimulačné miestnosti. 

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

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

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení činnosti zariadenia:  
Finančné zabezpečenie CŠPP sa realizuje z rozpočtu SŠI.  

 

 

Ciele určené koncepčným zámerom: 

Ciele boli definované v Koncepcii rozvoja Spojenej školy internátnej v Námestove na roky 2014 – 2019 možno 

považovať za naplnené v roku 2016/17. V uplynulom období sme ich precizovali a skvalitňovali.  

 

Základné ciele centra a ich plnenie 

- 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; 

- 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; 

- 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; 



- pre rodičov detí so zdravotným postihnutím poskytovať krízovú intervenciu a psychoterapiu zameranú 

na zvládanie ťažkých životných situácii; 

- zabezpečovať diagnostiku školskej zrelosti u detí s postihnutím a/alebo vývinovou poruchou.   

 

Vybrané špecifické ciele pre šk. rok 2017/2018 a ich plnenie: 

 

Úsek špeciálnopedagogického poradenstva a diagnostiky 

Ciele 

1. Zúčastniť sa na vzdelávaniach ohľadne zdokonalenia diagnostiky, poradenského procesu, očakávaní 

rodičov, práce s rodinou,  dané témy rozobrať aj na jednotlivých stretnutiach úseku. 

2. Poskytovať poradenskú a metodickú podporu ŠMŠ pri SŠI 

3. Realizovať terénne služby v ZŠ, MŠ 

4. Participovať na Metodickom dni pre špeciálnych pedagógov 

 

Ad. 1 

Bolo realizovaných 8 stretnutí odborných zamestnancov úseku vedených ku skvalitneniu, zosúladeniu 

diagnostického procesu, zefektívnenia našich služieb, zjednotenia formálnych záležitostí, organizácii práce, 

realizovanie intervízií,  riešenie aktuálnych problémov, hľadanie návrhov. 

Pre skvalitnenie našich služieb boli taktiež využívané podnety so spätnej väzby od rodičov, pedagógov a to buď 

vyplnením dotazníkov, alebo osobnou komunikáciou. 

Plnenie tohto cieľa je tiež popísané v časti Údaje o ďalšom vzdelávaní, vyššie. 

 

Ad. 2 

Špeciálnej materskej škole bolo poskytnuté odborné vedenie pri zostavovaní IVP, pri výchove a vzdelávaní detí. 

 

Ad. 3 

Špeciálni pedagógovia poskytovali komplexnú špeciálno-pedagogická činnosť: diagnostickú, poradenskú, 

preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu, špeciálno-pedagogické intervencie deťom, žiakom so zdravotným 

postihnutím vrátane vývinových porúch s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.  

 

Spolupracovali so zákonnými zástupcami detí, žiakov a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a 

vzdelávaní podieľajú (prevažne s vyučujúcimi, asistentmi pedagóga, rodičmi, starými rodičmi, súrodencami, 

vedením základných, materských škôl, lekármi). Odborní zamestnanci navzájom spolupracujú, pravidelne 

uskutočňujú konziliárne stretnutia. 

 

Poskytovali, zapožičiavali kompenzačné, reedukačné, špeciálne učebné pomôcky  našim klientom podľa ich 

individuálnych potrieb, učili ich tieto pomôcky využívať.  

Klienti dostali pod jednou strechou viaceré služby tak, aby to bolo pre nich efektívne (napr. klient je u logopéda 

a rodič u špeciálneho pedagóga, psychológa a pod.). Pri intervenciách využívame taktiež priestory Spojenej 

školy internátnej  (Snoezelen, prírodná miestnosť, telocvičňa).  

 

Špeciálni pedagógovia a logopédi centra absolvovali spolu 258 pracovných ciest, z toho logopédi: 122, špeciálni 

pedagógovia 136.  

V rámci pracovných ciest špeciálnych pedagógov bolo poskytnutých 480 komplexných výkonov (skladajúcich sa 

z viac ako jedného vykazovaného výkonu v EDUZbere) z toho reedukácia - 176, poradenstvo - 252 a diagnostika 

- 52. 

 

Služby poskytované školám: 

- pravidelné  

o  10 materských škôl v okresoch NO a TS, 

o  10 základných škôl v okrese NO,  

o  1 gymnázium v okrese NO. 

- nepravidelné  

o  20 škôl, z toho 3 v okrese DK, 9 v okrese TS, 7 v okrese NO a 1 v okrese RK.  

 

Ad. 4 

Úsekom metodiky boli zorganizované dve metodické stretnutia pre školských špeciálnych pedagógov,  

na ktorých participovali odborní zamestnanci centra. Viac vo vyhodnotení špecifických cieľov Úseku metodiky 

nižšie.  

 



Úsek psychologického poradenstva a diagnostiky 

Ciele 

1. Prehlbovať svoje spôsobilosti v psychodiagnostike zameranej na posúdenie úrovne rozumových schopností u 

detí so ŠVVP, so zameraním zvlášť na ranú diagnostiku a klientov so senzorickým postihnutím. 

2. Zefektívniť psychologické poradenstvo zohľadňovaním individuálnych potrieb rodiča (zákonného zástupcu) 

- zdokonaľovať svoje komunikačné kompetencie (pod odborným vedením v rámci výcvikov, kontinuálnych 

vzdelávaní, supervízie), 

- realizovať terénne služby v mieste bydliska klientov v priestoroch ZŠ, s ktorými máme nadviazanú 

spoluprácu, keď je to nevyhnutné,  

- organizovať podporné skupiny rodičov detí so ŠVVP (1 skupina, frekvencia stretnutí podľa potreby skupiny). 

 

Ad. 1 

Odborní zamestnanci úseku – psychológovia – v uplynulom školskom roku prehlbovali svoje spôsobilosti 

v psychodiagnostike využívaním novozakúpených testov, supervíziou a konzultáciami s klinickými pracoviskami 

a s odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti.  

Vytvárali pravidelný priestor pre vzájomné konzultácie a konziliárne zhodnocovali výsledky testovaní 

u raritných diagnóz a absolvovaním vzdelávaní uvedených vyššie.  

 

Ad. 2 

Zdokonaľovanie odborných kompetencií v poradenstve a poradenskej komunikácii bolo po formálnej stránke 

zabezpečené kontinuálnym vzdelávaním.  

 

V nevyhnutných prípadoch poskytovali svoje služby v teréne, počas 17 pracovných ciest v 7 základných školách, 

z toho 1 v okrese TS, ostatné v okrese NO.  

 

Boli realizované 2 pravidelné podporné skupiny pre rodičov detí ŠMŠ. Prostredníctvom zážitkových techník a 

krátkych teoretických blokov získavali rodičia hlbší vhľad, informácie, schopnosť porozumenia, lepšieho 

spoznania sa a možnosti riešenia psychologických prístupov. V nehodnotiacej atmosfére a podpornom prostredí 

rodičia prezentovali nové možnosti a spôsoby zvládania náročných životných situácií.  

Cieľom skupiny bolo ponúknuť bezpečný a dôverný priestor pre spätnú väzbu a skupinovú podporu rodičov, aby 

dokázali rozprávať o svojich obavách, výčitkách, smútku, rovnako však i predstavách, očakávaniach, viac či 

menej naplnených potrebách vo výchove i vedení svojich detí.  

 

Podľa potreby boli poskytované aj individuálne konzultácie rodičom klientov centra.  

 

Prostredníctvom individuálnych konzultácií poskytovali psychológovia rodičom oporu, informácie a posilňovali 

rodičovské kompetencie samotnej rodiny, aby bola schopná zvládať a reagovať na situáciu, v ktorej sa ocitla. 

Podporovali sme rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu, oceňovali a posilňovali ich drobné 

úspechy, podporovali intuitívne rodičovstvo, podľa potreby sprostredkovávali kontakty na iné odborné 

pracoviská. 

 

 

Úsek raného poradenstva a rehabilitácie 

Ciele 

1. Zabezpečiť poradenskú podporu pre klientov v Špeciálnej materskej škole. 

2. Rozvíjať spoluprácu s centrami včasnej intervencie.  

 

Ad. 1 

Úsek zabezpečil pravidelné konzultácie s učiteľkami ŠMŠ, rodičmi detí.  

 

Ad. 2 

Spolupráca s CVI bola prevažne zameraná na spolupráci a adresnejšom smerovaní klientov k bližším službám 

a pri vzdelávaniach, ktoré usporiadalo CVI ZA.  

 

 

Úsek metodiky 

Ciele 

1. Vypracovať program kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania, 

zameraný na aktualizáciu ich profesijných kompetencií vo vzťahu k skorej identifikácii ťažkostí detí, 

vyplývajúcich z postihnutia alebo vývinovej poruchy. 



2. Vypracovať program kontinuálneho vzdelávania pre odborných zamestnancov, s cieľom aktualizovať ich 

profesijné kompetencie vo vzťahu k poskytovaniu ranej starostlivosti pre deti s viacnásobným postihnutím.  

3. Zabezpečiť aktuálnosť webovej stránky a facebookového profilu centra so základnými informáciami pre 

rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov. 

4. Rozvíjať spoluprácu s obvodnými lekármi pre deti a dorast v okresoch Dolný Kubín, Námestovo a 

Tvrdošín a podporiť osvetovú činnosť. 

5. Technicky, materiálne i odborne zabezpečovať metodické stretnutia, semináre a workshopy organizované 

centrom.  

6. Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pre asistentov učiteľa „Úloha asistenta učiteľa v triede, kde sú 

vzdelávaní deti a žiaci s postihnutím alebo vývinovou poruchou.“ 

 

Ad 1.  

Program kontinuálneho vzdelávania bol vypracovaný a bude podaný na akreditáciu MŠVVaŠ SR. 

 

Ad 2. 

Tento program kontinuálneho vzdelávania nie dokončený nakoľko pre jeho úspešné obsahové zvládnutie je 

potrebné nadzviazať spoluprácu s externými odborníkmi, čo plánujeme v budúcom šk. roku.  

 

Ad 3. 

Cieľ bol zabezpečovaný priebežne.  

 

Ad 4. 

Lekárov pre deti a dorast, pedopsychiatrov a detských neurológov v okresoch DK, NO a TS, sme informovali 

listom a odborní zamestnanci osobne informovali o našich službách, ktorí zároveň poskytli letáky pre rodičov do 

ambulancií a čakární.   

 

Ad 5. 

Usporiadali sme dve metodické stretnutia pre školských špeciálnych pedagógov 28. 2. 2018 s témou 

„Špeciálnopedagogická podpora“ a 6. 7. 2018 s témou „Spôsoby intervencie u detí s poruchou autistického 

spektra v materskej škole.“ Na prvom metodickom stretnutí sa zúčastnilo 26 účastníkov z okresov Oravy, na 

druhom 38 z toho 10 z okresov mimo Oravy.  

Okrem toho sme 13. a 14. 7. 2018 v spolupráci s firmou KUPROG CZ usporiadali kurzy KUPREV a KUPOZ.  

 

Ad 6. 

Kontinuálne vzdelávanie bolo zabezpečené v priebehu februára – júna 2018, na ktoré sa prihlásilo 20 asistentov 

učiteľa, kvalifikačné požiadavky pre prijatie do vzdelávania splnilo 12 a úspešne absolvovalo 9 asistentov 

učiteľa.  

 

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, 

- vlastníctvo testových batérií umožňujúcich urýchlenie diferenciálnej diagnostiky pre niektoré diagnózy 

(ADOS-2, BayleyScale), 

 

 

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, 

 

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. 

 

Príležitosti: 

- rozvíjanie spolupráce s univerzitami v SR aj v zahraničí,  

- rozvíjanie spolupráce s CRP v ČR a CVI v SR,  

- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: PhDr. Ľubica Glombvá 

V Námestove, 19. septembra 2018 



Príloha 1 Sumárny prehľad práce jednotlivých MZ, koordinátorov a výchovného poradcu 

 
SUMÁRNY PREHĽAD Z PRÁCE MZ AUT A ŠMŠ  V ŠK. ROKU 2017/2018 

 

MESIAC PLÁNOVANÉ ÚLOHY VYHODNOTENIE ÚLOH 

Október Deň zdravej výživy/10. 10. – 12. 10./  

Zdravie a zdravý životný štýl, prevencia 

proti obezite 

Žiaci získali poznatky o zdravej strave 

Prezentovali vlastnú prácu, praktickou 

činnosťou získali poznatky o zdravej výžive 

a zdravom  životnom štýle. 

December 

Mikuláš /5.12./Tradície svätého Mikuláša, 

význam pomoci a obdarovania   

Vianočné tradície / 13. 12.- 14. 12./ 

Príprava vianočných výrobkov 

15. 12. Vianočné trhy/15.12./ 

Vianočná besiedka/22.12./ 

Radostne sme prežili deň sv. Mikuláša.   

Praktickou činnosťou sme precítili vianočnú 

atmosféru. Prezentovali vlastnú prácu žiakov. 

Rozvíjali sociálne zručnosti a komunikačné 

schopnosti. 

Prezentácia žiackych  prác s vianočnou 

tematikou. 

Odprezentovali pripravený program pre 

rodičov, zažili pozitívnu emóciu. 

Január Hry na snehu/1.2./ 

Športovými aktivitami podporiť prevenciu 

proti obezite, utužiť telesné a duševné 

zdravie. 

Aktívne sa deti zapojili do aktivít, ktoré 

podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý 

životný štýl, športovými aktivitami sme 

podporili prevenciu proti obezite, utužiť 

telesné a duševné zdravie. 

Február Karneval /16.2./ 

Včlenenie do širokého kolektívu žiakov 

školy, prirodzené vystupovanie 

Pri príprave masiek a programu sme podporili 

fantáziu a tvorivosť žiakov a rozvíjali sme  

pracovné kompetencie. 

Marec Deň otvorených dverí/ 7.3./Priblížiť 

špecifiká vyučovacieho procesu v SŠI v 

Námestove 

Veľkonočné tradície /22.3., 23.3., 28.3./ 

Hviezdoslavov Kubín/14. 3./ 

Poskytli sme poznatky o formách a metódach 

vyučovania žiakov v jednotlivých variantoch. 

Pripomenuli sme si  význam obety človeka pre 

dobro iných. Udržiavanie ľudových tradícií 

Prezentovali svoje recitačné schopnosti na 

verejnosti. 

Marec  ŠMŠ 

Z rozprávky do rozprávky/12.3./ 

Predčitateľská gramotnosť 

Apríl  ŠMŠ 

Bezpečne do škôlky/10.4./  

Deň Zeme-malý ochranár/19.4./ 

Dopravná výchova 

Sadenie stromčekov, pestovanie 

ochranárskych postojov k prírode 

Máj Deň rodiny/18.5./ 

ŠMŠ 

My sme malí remeselníci/17.5./ 

Potešili sa prítomnosťou rodičov, príjemne 

strávili deň, zapojili sa do súťažných aktivít. 

Poznávanie povolaní, finančná gramotnosť-

cena práce 

Jún  Deň detí /1.6./ 

Školský výlet/26.6./ 

Radostne prežili tento deň, oboznámili sa 

s prácou záchranárov, previezli sa na 

záchranárskych člnoch a štvorkolkách.  

Príjemne spoločne prežiť tento deň ako 

odmena za celoročnú prácu. 

 
SUMÁRNY PREHĽAD Z PRÁCE MZ VARIANT A A ZŠ s MŠ PRI ZZ V ŠKOLSKOM ROKU 

2017/2018 

 

MESIAC PLÁNOVANÉ AKCIE VYHODNOTENIE AKCIÍ 

Október 

 

 

 

Deň zdravej výživy 

10. 10. Tematické  vyučovanie 

11.10. Tvorivé dielne 

12.10. Prezentácia 

 

 

Milión detí sa modlí ruženec  

Žiaci získali poznatky o zdravej strave 

Prezentovali vlastnú prácu, praktickou 

činnosťou získali poznatky o zdravej výžive 

a zdravom  životnom štýle. 

 

Akcia bola zameraná na spoločnú modlitbu 

v ktorej sa deti pripojili k takmer 70 krajinám a  



18. 10. 9.00- 9.30 

 

zjednotili sa v modlitbe za pokoj a jednotu vo 

svete, v ktorom je viac ako 40 krajín 

sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným 

konfliktom.  

Cieľom bolo spoločnou modlitbou podporiť  

celosvetovú akciu, dôverujúc výpovedi sv.  

pátra Pia, že  „Keď sa milión detí pomodlí 

ruženec, svet sa zmení.“  

Deti a vyučujúci sa zhromaždili v jedálni 

školy, aby presne o 9. 00 začali spoločnú 

modlitbu sv. ruženca. Spoločne sme vytvorili  

spoločenstvo, ktoré sa pripojilo k mnohým 

deťom na celom svete, ktoré sa v rovnaký čas 

tiež modlili sv. ruženec. Okrem modlitby sme 

sa spojili aj pri speve piesní. Celá akcia 

prebehla v príjemnej atmosfére.  

December 

 

 

Mikuláš 

Vianočné tradície  

 13. 12., 14. 12. Tvorivé dielne 

 

 

 

15. 12. Vianočné trhy 

 

 

 

22. 12. Vianočná besiedka 

Vianočný futbal + svätá omša 

Radostne sme prežili deň sv. Mikuláša.   

Praktickou činnosťou sme precítili vianočnú 

atmosféru. Zhotovovali výrobky s vianočnou 

tematikou, prezentovali vlastnú prácu žiakov. 

Rozvíjali sociálne zručnosti a komunikačné 

schopnosti. Prezentovali sme sa na vianočných 

trhoch svojimi výrobkami, ich predajom žiaci 

nadobúdali skúsenosti a rozvíjali finančnú 

gramotnosť.  

Žiaci odprezentovali pripravený program, 

prežili blížiacu sa atmosféru Vianoc. 

Zapojili sa do turnaja v unifikovanom futbale. 

Zúčastnili sa svätej omše, ktorá bola prípravou 

na nadchádzajúce vianočné obdobie.  

Február 

Karneval 16.2. 

Pri príprave masiek a programu sme podporili 

fantáziu a tvorivosť žiakov a rozvíjali sme  

pracovné kompetencie. 

Marec Deň otvorených dverí 

Hviezdoslavov Kubín 14. 3.  

Poskytli sme poznatky o formách a metódach 

vyučovania žiakov v jednotlivých variantoch. 

Prezentovali svoje recitačné schopnosti na 

verejnosti. 

Apríl Veľkonočné tradície  

 

22.3. Tvorivé dielne 

23.3. Veľkonočné trhy 

 

 

 

 

 

 

 

28.3.Krížová cesta + svätá omša 

Pripomenuli sme si  význam obety človeka pre 

dobro iných. 

V rámci hodín PNV a VYV žiaci zhotovovali 

výrobky s jarnou tematikou, zdobili priestory 

školy jarnými motívmi, venovali sa aktivitám, 

ktoré niesli jednu tému - Jar a tradície Veľkej 

noci. Celé naše snaženie vyvrcholilo na 

veľkonočných trhoch. Žiaci ponúkali 

veľkonočné ozdoby, vlastnoručne zhotovené 

dekorácie, výrobky z dreva, ale aj rôzne 

dobroty. 

Účasťou na krížovej ceste a svätej omši sme so 

žiakmi precítili atmosféru blížiacich sa 

sviatkov a pripomenuli si význam obety.  

Máj Deň rodiny a školy Potešili sa prítomnosťou rodičov, príjemne 

strávili deň, zapojili sa do súťažných aktivít. 

Jún  Deň detí 01.06.2016 

 

 

 

Školský výlet 

Radostne prežili tento deň, oboznámili sa 

s prácou záchranárov, previezli sa na 

záchranárskych člnoch a štvorkolkach. 

Príjemne spoločne prežiť tento deň ako 

odmena za celoročnú prácu. Navštívili ZOO 

Bojnice a zámok v Bojniciach.  

 



  
 

SUMÁRNY PREHĽAD Z PRÁCE MZ VARIANT B A PrŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

 

MESIAC PLÁNOVANÉ ÚLOHY MZ B 

variant  a praktická škola  

VYHODNOTENIE ÚLOH  

Október Deň zdravej výživy 12.10.2017 

 

 

 

 

Úcta k zosnulým 26.10.2017 

 V rámci tvorivých dielní prebehla príprava so žiakmi B 

variantu a praktickej školy na tento deň. Pripravené 

pokrmy a nápoje boli odprezentované a ponúknuté 

hosťom. 

Žiaci praktickej školy vopred na hodinách ručných prác 

pripravili vence na hroby. Tie potom spolu so žiakmi B 

variantu zaniesli na opustené hroby, čím prejavili úctu 

k ich pamiatke. 

December Mikuláš  05.12.2017 

 

 

 

Vianočné tradície 15.12.2017 

 

 

 

 

 

 

Vianočná besiedka 22.12.2017 

 

 

 

Kapustnica 20.12.2017 

Žiaci sa naučili básničky a pesničky, ktoré 

odprezentovali pred Mikulášom. Ako odmenu dostali 

balíček sladkostí, ktorému sa všetci tešili a nezabudli sa 

zaň poďakovať. 

Niekoľko dní žiaci spolu s učiteľmi prežívali prípravu 

na vianočné sviatky. Pomocou prezentácií sa dozvedeli 

všetko o vianočných zvykoch. Vlastnoručne zhotovili 

darčeky a iné výrobky, ktoré v posledný deň 

odprezentovali a predávali na vianočných trhoch. 

Kolektív žiakova a učiteľov pred rodičmi a ostatnými 

hosťami odprezentovali vianočný program, ktorý 

niekoľko týždňov pripravovali.  

Žiaci a učitelia praktickej školy si spolu s rodičmi 

pochutili na vlastnoručne uvarenej kapustnici. Touto už 

tradičnou akciou sa snažíme upevňovať dobré vzťahy 

medzi rodičmi, učiteľmi a žiakmi. 

Február Hry na snehu 01.02.2018 

 

 

 

 

 

Tematický karneval 13.02.2018 

 

Pohybovými aktivitami sme rozvíjali u žiakov 

pohybové zdatnosti a pozitívny vzťah k zimným 

športom. Touto akciou bojujeme proti obezite, 

podporujeme otužovanie žiakov a vytvárame vzťah 

k zdravému životnému štýlu. 

Učitelia spolu s rodičmi pripravili pre žiakov 

fašiangovú zábavu, na ktorej sa mohli predviesť všetci 

zúčastnení v karnevalových maskách, pochutiť si na 

dobrotách, ktoré pripravili učni a zabavili sa pri 

pripravených hrách a hudbe. 

Marec Deň otvorených dverí 07.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín 14.03.2018 

 

 

 

Veľkonočné tradície 23.03.2018 

 

Pedagógovia  si pripravili otvorené hodiny, na ktoré sa 

mohli prísť pozrieť všetci návštevníci. Na nich mohli 

vidieť priamu prácu učiteľa so žiakmi. Učitelia 

odpovedali na všetky otázky, prezentovali rôzne 

pomôcky a metodické postupy, ktoré najčastejšie 

využívajú vo vyučovacom procese. 

Na školskom kole všetci žiaci predniesli úryvky 

z poézie a prózy. Dozvedeli sa zaujímavosti o známych 

slovenských autoroch, ktorý písali práve pre deti. 

Najlepší recitátori boli odmenení vecnými cenami, no 

za odvahu a snahu boli sladkosťami odmenení všetci 

žiaci. 

Prvý deň sa žiaci dozvedeli informácie o veľkonočných 

tradíciách na Slovensku i vo svete. Potom na tvorivých 

dielňach vytvárali s pomocou učiteľov výrobky, ktoré 

ponúkli návštevníkom veľkonočných trhov. 

Apríl Z rozprávky do rozprávky S cieľom rozvíjať čitateľskú gramotnosť u žiakov 



16.04.2018 pripravili učitelia akciu Z rozprávky do rozprávky. To 

sa im podarilo pomocou zaujímavých aktivít na 

viacerých stanovištiach. Aktivity boli prispôsobené tak, 

aby ich zvládli všetci žiaci. 

 

Máj Deň rodiny a školy 18.05.2018 Kolektív školy pripravil pre všetkých zúčastnených deň 

plný zábavy, hier. Na rôznych stanovištiach plnili žiaci 

spolu so svojimi rodičmi rôzne úlohy, pri plnení 

ktorých sa všetci zabavili. Nechýbalo pohostenie 

a spoločne posedenie. 

Jún  Školský výlet 26.06.2018 Odmenou za aktívnu prácu počas celého školského roka 

bol školský výlet, ktorý sme strávili v malebnej dedinke 

Zákamenné. Pobyt vo voľnej prírode spojený 

s opekačkou a varením kapustnice nám i rodičom 

našich žiakov veľmi prospel. 

 
SUMÁRNY PREHĽAD Z PRÁCE MZ VARIANT C V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

 

MESIAC PLÁNOVANÉ ÚLOHY MZ C 

variant 

VYHODNOTENIE ÚLOH  

Október Deň zdravej výživy 10-12.10.2017 

 

 

 V rámci tvorivých dielní prebehla príprava so žiakmi C 

variantu  na tento deň. Žiaci spoločne s triednymi 

učiteľkami prostredníctvom zážitkového učenia  

nachystali rozličné sladké  a slané  pochutiny a nápoje, 

ktoré boli odprezentované a ponúknuté hosťom. 

December Mikuláš  05.12.2017 

 

 

 

Vianočné tradície 13.-15.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohli sme  vidieť rôzne tanečné vystúpenia, recitáciu, 

spev piesní, ktorá si pripravili naši žiaci. Mikuláš za 

odmenu  všetkých žiakov   obdaroval sladkým   

balíčkom. 

Žiaci mali možnosť spoznať  pradávny slovanský zvyk: 

Uvítanie  chlebom a soľou.  Preniesli   sa cez 

 zaujímavé  dni a mená  v predvianočnom období , mali 

možnosť vyskúšať a zažiť  predvianočné zvyky : 

symbolicky povymetať izbu, liať olovo,  a tak hádať 

povolanie mládenca,  ktorého si zoberú za muža, na 

Ondreja triasť plotom a hádať, z ktorého konca bude 

ich ženích.... Vianočné obdobie sa  spája aj s adventom, 

kedy žiaci mali  najskôr uhádnuť  a neskôr poskladať 

z kociek, písmen  obdobie, ktoré začína mesiac pred 

Štedrým dňom.  Ako názornú ukážku mali adventný 

veniec so štyrmi  sviečkami, ktoré slúžia 

k symbolickému odpočítavaniu týždňov do Vianoc. 

Neskôr sme si  spoločne  vyzdobili vianočný stromček, 

predstavili Betlehem   a zrelaxovali pri čítaní Biblie 

a príbehu o narodení  Ježiška. Naše vyučovanie 

pokračovalo ukážkou Štedrého dňa a prestierania  

Vianočného stola, kde nechýbali šupinky z kapra, 

cesnak , med, jabĺčko, orechy a vianočné oblátky. Naše 

stretnutie sme ukončili spoločnou modlitbou a prianím 

všetkého dobrého. 

V nasledujúci deň  vyučovanie pokračovalo tvorivými 

dielňami, kde sme spoločne so žiakmi  vyrábali 

papierové vianočné ozdoby a dekorácie. 

Na Vianočných trhoch sme pri predaji a kúpe aplikovali  

finančnú gramotnosť. Zároveň spoznali nových 

kamarátov a  posilnili sociálne interakcie. 

Kolektív žiakova a učiteľov pred rodičmi a ostatnými 

hosťami odprezentovali vianočný program, ktorý 



 

 

Vianočná besiedka 22.12.2017 

niekoľko týždňov pripravovali.  

Ich veľkou odmenou bol srdečný potlesk s prianím 

všetkého dobrého do nasledujúceho roka. 

Február Hry na snehu 01.02.2018 

 

 

 

 

 

Tematický karneval 13.02.2018 

 

 

 

 

Exkurzia do praktickej školy 

16.02.2018 

Akcia sa konala v miestnostiach Snoezelen, kde si žiaci 

vyskúšali rôzne pohybové aktivity, detské hry spojené 

s pohybom a relaxačné cvičenia. Akciou sme u žiakov 

podporili zdravie a zdravý životný štýl, podporili 

vzájomnú pomoc pri hrách a spoluprácu . 

Učitelia spolu s rodičmi pripravili pre žiakov 

fašiangovú zábavu, na ktorej sa mohli predviesť všetci 

zúčastnení v karnevalových maskách, pochutiť si na 

dobrotách, ktoré pripravili žiaci OU a zabavili sa pri 

pripravených hrách a hudbe. 

Na exkurzii v praktickej škole žiaci 9. a 10. ročníka C 

variantu  prostredníctvom zážitkového učenia získali 

poznatky o spôsobe a uplatnení štúdia v PrŠ. 

Marec Deň otvorených dverí 07.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín 14.03.2018 

 

 

 

 

 

Veľkonočné tradície 22.-

23.03.2018 

 

Pedagógovia  si pripravili otvorené hodiny, v 

miestnostiach Snoezelen, na ktoré sa mohli prísť 

pozrieť všetci návštevníci. Na nich mohli vidieť priamu 

prácu učiteľa so žiakmi. Učitelia odpovedali na všetky 

otázky, prezentovali rôzne pomôcky a metodické 

postupy, ktoré najčastejšie využívajú vo vyučovacom 

procese. 

Na školskom kole sa žiaci preniesli prostredníctvom 

rozprávkových postavičiek do krajiny rozprávok. 

Zaujímavou formou  sa dozvedeli  o známych 

slovenských autoroch, ktorý písali práve pre deti. 

Najlepší recitátori boli odmenení diplomom a vecnými 

cenami. 

Žiaci sa dozvedeli informácie o veľkonočných 

tradíciách prostredníctvom prezentácií.   Vyučovanie 

pokračovalo tvorivými dielňami, kde  spoločne 

so žiakmi piekli a vyrábali veľkonočné dobroty 

a ozdoby a dekorácie. Na Veľkonočných  trhoch  pri 

predaji a kúpe aplikovali  finančnú gramotnosť. 

Zároveň spoznali nových kamarátov a  posilnili 

sociálne interakcie. 

Apríl Čarovný svet rozprávky  

25.04.2018 

S cieľom rozvíjať čitateľskú gramotnosť u žiakov si 

pripravili učitelia akciu: „Čarovný svet  rozprávky“. To 

sa im podarilo pomocou zaujímavých aktivít. Aktivity 

boli prispôsobené tak, aby ich zvládli všetci žiaci. 

Výsledkom bola vytvorená rozprávková knižka pre 

deti. 

Máj Deň rodiny a školy 18.05.2018 Kolektív školy pripravil pre všetkých zúčastnených deň 

plný zábavy, hier, ktorý sa konal v priestoroch školy. 

Na rôznych stanovištiach /miestnosti Snoezelen, triedy,  

chodby školy, areál školy, telocvičňa/  plnili žiaci spolu 

so svojimi rodičmi rôzne úlohy. Pri ich plnení  sa všetci 

potešili a zabavili. Nechýbalo pohostenie a spoločne 

posedenie. 

Jún  Deň detí  01.06.2018 

 

 

 

 

Školský výlet 26.06.2018 

Radostne sme prežili tento deň, oboznámili sme sa 

s prácou záchranárov,  spoznali štvornohých 

pomocníkov, previezli sa na záchranárskych člnoch 

a štvorkolkách. Pochutnali na výbornej torte a guláši. 

Odmenou za aktívnu prácu počas celého školského roka 

bol školský výlet, ktorý  sa uskutočnil  na známom 

pútnickom mieste v obci Klin, kde mali  možnosť 

rodičia spolu s deťmi načerpať duchovnú silu 

a poprosiť Krista o dar zdravia a Božiu ochranu. Keď  

si dostatočne oddýchli, presunuli sa do Koliby v obci, 



kde  sa vyhrali na rôznych atrakciách, ktoré boli pre 

nich určené. Posilnili  sa špecialitami tunajšej kuchyne . 

SUMÁRNY PREHĽAD Z PRÁCE MZ OU V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

 

MESIAC PLÁNOVANÉ AKCIE VYHODNOTENIE AKCIÍ 

September 1.Odborná exkurzia: odbor- 

Obchodná prevádzka- práce pri 

príprave jedál(05.09.2017) 

 

 

 

2.Odborná  exkurzia: odbor 

stolár(25.09.2017) 

 

3.Účelové cvičenie pre 1,2,3 ročník 

OU 

(22.9.2017 ) 

1. V mesiaci september sa uskutočnila exkurzia pre 

žiakov III.KU  na tradičnom salaši vo Vasiľove. Salaš 

vo Vasiľove má 450 ks oviec a žiaci si vyskúšali 

výrobu a spracovanie ovčieho mlieka, ako je zasyrenie 

mlieka, výroba oštiepku a žinčice a spoznali tak bežný 

denný chod práce a života na salaši.. 

2.Cieľom exkurzie v odbore stolár bolo spoznať proces 

výroby stolárskej dielne KEKO Námestovo, možnosti 

spracovania drevnej hmoty, montáže rôznych výrobkov 

a hlavne možnosti pracovného  uplatnenia  po skončení 

štúdia          

 3.Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy 

ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom 

rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na 

primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a 

upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať 

svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú 

pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom 

vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o 

zdravie, utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, 

telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy a 

individuálne potreby. 

 

Október 1.Deň zdravej výživy(12.10.2017) 

 

 

 

 

 

2.Odborná exkurzia: odbor 

murár(4.10.2017) 

1.Cieľom Dňa zdravej výživy bolo prezentovať 

výrobky z gastronómie pripravené zo zdravých 

produktov. Žiaci so svojimi majsterkami odborného 

výcviku pripravili rôzne pokrmy a prezentačnou 

formou ponúkli aj ostatných žiakov pekne prestretými 

stolmi v našej jedálni.  

2.Dňa 4.10.2017 sa žiaci I. MU v rámci odborného 

výcviku zúčastnili exkurzie na tému "Betónové 

konštrukcie". Cieľom exkurzie bolo spoznať stavbu 

priehradného  múru Oravskej vodnej nádrže. Cieľom 

exkurzie bolo spoznať účel a konštrukčné prvky stavby 

December Vianočné tradície (15.12.2018) 

 

Cieľom akcie bolo priblížiť prostredníctvom 

prezentácie ručne vyrobených produktov z rôzneho 

materiálu krásu a čaro Vianoc, prezentovali svoje 

pracovné zručnosti v praxi s možnosťou odpredaja 

produktov s cieľom zvyšovania finančnej gramotnosti 

Február  

Lyžiarsky  výcvik, druhý ročník 

OU(12.-16.2.2018) 

Cieľom kurzu je rozvíjať pohybové zručnosti na 

lyžiach, zvládnutie základných techník ovládania lyží 

na svahu, koordinácie pohybov horných a dolných 

končatín a upevňovania medziľudských vzťahov 

v kolektíve. Zároveň tento kurz pôsobí pozitívne na 

posilnenie imunity organizmu  

Marec 1.Deň otvorených dverí(7.3.2018 

 

 

 

 

 

 

 

2.Veľkonočné tradície(22.3.2018) 

 

1.Prezentácie činnosti našej školy pre širokú verejnosť. 

Ukážky činnosti práce v jednotlivých odboroch OU pre 

potencionálnych záujemcov ďalšieho vzdelávania 

v našej škol, podanie podrobných informácii o našej 

škole, dĺžke štúdia a predpokladoch prijatia ťiaka do 

OU 

2.Cieľom tejto akcie bolo ukázať prostredníctvom 

umeleckej tvorby našich žiakov krásu a podstatu 

Veľkonočných sviatkov. Ponúkané predmety boli 

vyrobené z rôznych druhov materiálov, ako aj pokrmy 



 

 

 

3.Hviezdoslavov Kubín (14.3.2018) 

typické pre toto obdobie. 

Táto akcia mala prínos upevnenia povedomia 

zachovávania ľudových tradícii. 

3.Umeleckým prednesom našich žiakov sa táto akcia 

dostáva do širšieho povedomia ľudí, lebo napriek 

rôznym diagnózam sa tieto deti dokážu naučiť básne 

rôzneho druhu a obtiažnosti a konečnom dôsledku aj 

reprezentovať našu školu na verejnosti 

Apríl Kurz na ochranu života a zdravia- 

3. ročník OU(18-20.4.2018) 

Cieľ kurzu: Rozširovanie vedomostí a praktických 

zručností žiakov o ochrane zdravia a života – zamerané 

hlavne na ochranu vlastného zdravia, na pomoc pri 

zachovaní zdravia iných spoluobčanov a aktívna účasť 

na ochrane prírody v mieste konania. V prípade potreby 

schopnosť vykonať účelovú činnosť v mimoriadnych 

situáciách, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných 

skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie 

Máj Deň rodiny  a školy(25.5.2018) Cieľom bolo priblížiť prácu našich žiakov a prostredie 

školy rodičom a rodinným príslušníkom. Žiaci 

v spolupráci svojich vyučujúcich pripravili rôzne 

športové stanovištia a sponzori spestrili tento deň 

peknými atrakciami. 

Jún  1.Deň detí(1.6.2018) 

 

 

 

 

 

2.Kurz pohybových aktivít 

v prírode- 1. ročník OU(18.-

20.6.2018) 

1.Cieľom akcie bolo spestriť sviatočný deň našich detí 

spoločnou činnosťou s členmi Orava rescue systém na 

nábreží Oravskej priehrady Spoločnými ukážkami 

svojej záchranárskej činnosti,  ponúknutím kotlíkového 

guľášu a sladkej torty pripravili pre naše deti 

nezabudnuteľný zážitok. 

2.Cieľ kurzu:    

      Zvyšovanie  úrovne  pohybových schopností, 

upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej zdatnosti 

a pohybovej výkonnosti. 

       Názorné a praktické metódy prevládajú nad 

verbálnym a hodnotenie žiakov je slovné. 

       Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje vedúci kurzu 

spolu so zdravotníckym pracovníkom odborne 

spôsobilým k výkonu zdravotníckeho povolania 

 

SUMÁRNY PREHĽAD Z PRÁCE MZ ŠI a ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

 

MESIAC PLÁNOVANÉ ÚLOHY MZ, 

Koordinátori 

VYHODNOTENIE ÚLOH 

Október Zdravie z našej záhrady Dňa 10.10.2017 sa uskutočnila v ŠI a ŠKD akcia pod 

názvom „Zdravie z našej záhrady.“ Počas akcie deti 

spoločne s pani vychovávateľkami pripravovali rôzne 

zdravé pochúťky ako mrkvovo - jablkový šalát, 

tekvicové sušienky a ovocné taniere, na ktorých si všetci 

veľmi pochutili. Taktiež deti maľovali, vystrihovali a 

lepili rôzne obrázky ovocia a zeleniny, z ktorých si 

urobili výstavku. Každé dieťa sa do pripravených 

činností zapájalo podľa svojich možností a schopností. 

Akcia prebehla v príjemnej atmosfére a deťom sa veľmi 

páčila. 

November Jesenné svetielka Dňa 8.11.2017 sa uskutočnila v ŠI a ŠKD akcia s 

názvom „Jesenné svetielka.“ Počas akcie sme s deťmi 

vydlabávali a vyrezávali jesenné svetielka z tekvíc 

rôznych veľkostí, farby a tvarov. Taktiež sme vyrábali aj 

svetielka zo sklenených fliaš, ktoré sme ozdobili do 

tvaru tekvíc a tekvice z papiera, ktorými sme si skrášlili 



klubovne. Z vydlabaných tekvíc sme si upiekli sladké 

tekvicové sušienky, ktoré nám boli odmenou za prácu. 

Deti sa do pripravených činností zapájali s veľkou 

chuťou a radosťou, každý podľa svojich schopností a 

možností a z akcie si všetci odniesli veľmi príjemné 

zážitky. 

December Vôňa vianočného času V dňoch od 18.12. do 21.12.2017 prebiehala akcia ŠKD 

a ŠI pod názvom Vôňa vianočného času. Žiaci pod 

vedením vychovávateľov zhotovovali pohľadnice, 

upiekli a ozdobili medovníčky, ktoré následne venovali 

klientom Centra seniorov v Námestove. Počas 

odovzdávania predviedli krátky kultúrny program, 

súčasťou ktorého boli koledy, tance a piesne v prevedení 

žiakov. Jedno popoludnie bolo vyhradené pre rozprávky, 

kedy si žiaci mohli pozrieť, prečítať alebo vypočuť 

rozprávky podľa vlastného výberu v školskej knižnici. 

Žiaci ukončili činnosť v tomto kalendárnom roku 

vianočnou besiedkou, deti zo školského internátu mali aj 

slávnostnú večeru, ktorej sa zúčastnila i pani 

zástupkyňa. Žiaci prispeli prípravou slávnostného stola, 

pečením koláčikov a vlastným krátkym programom. 

Akcia prebiehala vo vianočnom duchu, žiaci 

spolupracovali, navzájom si pomáhali a tešili sa, že 

mohli spríjemniť tento predvianočný čas tak sebe, ako aj 

starším ľuďom v domove. 

Január Noc s bibliou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimné radovánky 

Dňa 19.01.2018 sa uskutočnila akcia „Noc s Bibliou.“ 

Akcia začala návštevou sv. omše v kostole sv. Šimona a 

Júdu v Námestove. Po sv. omši sme sa presunuli s deťmi 

do internátu školy, kde sme mali spoločnú večeru z 

dobrôt, ktoré nám prichystali naše pani majsterky a 

rodičia. Potom boli deti rozdelené do skupiniek, každá 

skupinka dostala pergamen a ich úlohou bolo počas 

jednotlivých aktivít získať čo najviac pečiatok. Všetky 

aktivity boli spojené s prácou s bibliou, ako napr. deti 

delili postavy do starého a nového zákona, hrali hru 

biblické postavy a pod. Jednotlivé aktivity boli 

sprevádzané spievaním pesničiek. Pre deti bolo 

pripravené aj biblické divadlo o Abrahámovi a 

podobenstvo o rozsievačovi, ktorých spoločnou témou 

bola poslušnosť. Hlavnou a pre deti najzaujímavejšou 

akciou bola nočná hra, ktorú sme zakončili polnočnou 

modlitbou pri Fatimskej Panej Márii. Potom deti 

pozerali film s biblickou tematikou. Nakoniec unavené 

deti zaspali. Ráno druhého dňa sme začali spoločnou 

modlitbou a raňajkami. Za aktivitu a snahu boli deti 

pochválené a odmenené vecnými cenami. Potom si deti 

vyzdvihli rodičia. Deti sa so záujmom a veľkou chuťou 

zapájali do všetkých aktivít, veľmi pekná bola 

spolupráca detí medzi sebou navzájom. Celá akcia 

prebehla v príjemnej atmosfére, deťom sa veľmi páčila a 

hodnotíme ju ako veľmi úspešnú. 

Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnila akcia venovaná 

hrám na snehu so zameraním na rozvoj manuálnych 

zručností, predstavivosti a fantázie. Po oboznámení sa s 

bezpečnosťou a ochranou zdravia pri športe sa deti s 

výchovných skupín ŠI a ŠKD poobliekali a vybrali na 

kopec v školskom areáli. Prežili popoludnie na čerstvom 

vzduchu, pričom si súťažili v spúšťaní sa na lopároch, 



stavaní snehuliakov a rôznych výtvorov podľa ich  

Marec Popoludnie s rozprávkou 

 

 

 

 

 

Ľudské práva očami detí 

Dňa 14.3. 2018 prebiehala akcia ŠKD a ŠI pod názvom 

Popoludnie s rozprávkou. Žiaci sa presunuli do prírodnej 

miestnosti, v ktorej akcia prebiehala. Deti mali možnosť 

zúčastniť sa dramatizácie rozprávky Koza rohatá a jež. 

Potom si mohli vyskúšať pozíciu ktorejkoľvek postavy z 

danej rozprávky počas opakovanej dramatizácie. 

Následne deti vypracovali „rozprávkové“ pracovné listy 

a popoludnie ukončili pri speve piesní, ktorý sprevádzala 

hra na gitare. Akcia sa deťom veľmi páčila a už teraz sa 

tešia na marec v ďalšom kalendárnom roku. 

Dňa 21.03.2018 sa v ŠI a ŠKD uskutočnila akcia pod 

názvom „Ľudské práva očami detí.“ Po úvodnej 

prezentácii o ľudských právach, právach detí a ich 

povinnostiach nasledovala veľmi živá diskusia, do ktorej 

sa zapájali hlavne staršie deti, ktoré téma veľmi zaujala. 

Následne boli pre deti pripravené zaujímavé aktivity ako 

pexeso ľudských práv, práva v balóne, zrkadlo a farebný 

svet. Všetci sa do pripravených činností aktívne zapájali, 

každý podľa svojich schopností a možností. Atmosféra 

počas akcie bola príjemná a nenútená. Deťom sa akcia 

veľmi páčila. 

Apríl Skokandiáda Dňa 25. apríla 2018 sa uskutočnila akcia venovaná 

športovým hrám a súťažiam na posilnenie koordinácie 

pohybov, rozvoj vytrvalosti a súťaživosti. Po 

oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri 

športových aktivitách sa deti z výchovných skupín ŠI a 

oddelení ŠKD vybrali na školské ihrisko, kde boli pre ne 

pripravené rôzne súťaže. Bola to napríklad „skákaná 

škôlka,“ skok do diaľky, skok vo vreci, skákanie na fit-

lopte po určenej dráhe, skákanie cez gumu a švihadlo. 

Za každú súťažnú disciplínu dostali deti body a tieto si 

samé zapísali do vytvorenej tabuľky. Po ukončení 

všetkých disciplín sme získané body spočítali a 

najlepším deťom-skokanom boli udelené diplomy za 1., 

2. a 3. miesto. Deťom sa športové aktivity veľmi páčili a 

s radosťou sa do nich zapájali. 

Jún V zdravom tele, zdravý duch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 11. júna 2018 sa uskutočnila pešia túra ku kaplnke 

Panny Márie v Námestove, ktorej cieľom bolo posilniť 

úctu ku kultúrnym hodnotám a pamiatkam v okolí školy, 

zároveň pestovať kladný vzťah k prírode. Po 

oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia počas 

túry sa deti z výchovných skupín ŠI a deti ŠZŠ vybrali 

na túru ku kaplnke Panny Márie. Pri kaplnke im pani 

učiteľka Kvaková (vyučujúca NBV) vyrozprávala rôzne 

príbehy o zjavení Panny Márie, ktorej je zasvätená aj 

táto kaplnka. Potom sme sa spolu pomodlili a zapálili 

sviečky. Po návrate z túry nasledovali rôzne športové 

hry a aktivity na školskom ihrisku podľa výberu detí. 

Naostatok sme sa posilnili opekanými špekáčikmi a 

sladkou odmenou. Ako poďakovanie za pekný deň nám 

deti predviedli krátky program, ktorý si samé pripravili. 

Všetkým deťom sa akcia páčila a odniesli si z nej veľa 

pekných zážitkov. 

Dňa 20. júna 2018 sa uskutočnila akcia venovaná 

zábavným hrám a súťažiam v oratóriu Saleziánov v 



Popoludnie v oratóriu Saleziánov Námestove. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a 

ochranou zdravia pri športových aktivitách sa deti 

školského internátu presunuli do oratória Saleziánov, 

kde strávili príjemné popoludnie. Pani vychovávateľky 

si pre ne pripravili zábavné hry v príjemnom prostredí. 

Deti mali možnosť opekať špekáčiky, využiť hojdačky, 

preliezačky, šmýkačky, futbalové ihrisko. Príjemné 

popoludnie ukončili účasťou na svätej omši. Deťom sa 

nové prostredie páčilo, cítili sa tam veľmi dobre, aktívne 

a s radosťou sa zapájali do všetkých aktivít. 

 

SUMÁRNY PREHĽAD Z PRÁCE KOORDINÁTORA IKT V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

 

 PLÁNOVANÉ ÚLOHY 

KOORDINÁTORA IKT V ŠK. 

ROKU 2017/2018 

VYHODNOTENIE ÚLOH  

September • prejednanie plánu  koordinátora 

IKT s vedením školy 

• informácie o možnosti využívania 

informačnej techniky na škole – 

nastupujúci PZ                                     

• využitie učební IKT – rozvrh                             

• pravidlá pre používanie 

počítačovej techniky – 

oboznámenie 

• kontrola počítačov v jednotlivých 

triedach a kabinetoch 

• podchytenie záujemcov o 

vzdelávanie PZ v oblasti využívania 

IKT v edukačnom procese               

• spolupráca s školským klubom – 

využitie učebne IKT v rámci 

tematických blokov 

• zálohovanie údajov 

• sústavná kontrola práce školskej 

siete 

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 • 9. – 13. 10. v rámci Svetového 

dňa výživy – prezentácia na 

informačnom paneli vo vestibule 

školy                                                

• zálohovanie dát 

• sústavná kontrola práce školskej 

siete 

V rámci Svetového dňa výživy bola v dňoch 9.-13.10. 

uskutočnená prezentácia na informačnom paneli vo 

vestibule. Cieľom bola prevencia obezity a ochrana 

zdravia a zdravého životného štýlu. 

November • 13.11. Beseda s výchovným 

poradcom o výbere profesie v rámci 

siete OU pre žiakov 9. ročníka 

pomocou IKT         

•  zálohovanie dát 

• sústavná kontrola práce školskej 

siete 

• 30.11. Deň počítačovej 

bezpečnosti – akcia zameraná na 

bezpečnosť na internete – 

Spolupráca s triednymi učiteľmi – 

ŠZŠ, Praktická škola, Odborné 

učilište    

Dňa 13.11. sa uskutočnila akcia – beseda s výchovným 

poradcom. Akcia bola úspešná. 

Dňa 30.11. sa uskutočnila akcia Deň počítačovej 

bezpečnosti v spolupráci s triednymi učiteľmi v rámci 

triednických hodín. Žiaci si zopakovali  základné 

pravidlá bezpečnosti na internete, práci so sociálnymi 

sieťami a bezpečnosti pri zadávaní osobných údajov na 

internet. Akcia bola úspešná a pre žiakov prospešná. 

December • 12. 12. Medzinárodný deň 

ľudských práv – spolupráca s 

triednymi učiteľmi, prezentácia 

V rámci Medzinárodného dňa ľudských práv dňa 12.12. 

bola na paneli vo vestibule uskutočnená prezentácia 

výstupov v spolupráci s triednymi učiteľmi. 



výstupov na informačnom paneli            

 • 20. – 22. 12. Vianočné tradície – 

prezentácia na informačnom paneli 

vo vestibule školy        

• zálohovanie dát 

• sústavná kontrola práce školskej 

siete 

V rámci týždňa pred vianočnými sviatkami (20. 12. – 

22.12.) boli na paneli vo vestibule prezentované 

vianočné tradície, na vytvorení prezentácie 

spolupracovali aj žiaci ZŠ. 

Január • zálohovanie dát 

• sústavná kontrola práce školskej 

siete 

• 30.1. Vypracovanie formuláru o 

využití IKT za minulý kalendárny 

rok a jeho následné zaslanie na 

príslušné miesto na Obvodný úrad v 

Žiline.  

Koncom januára 2018 bol odoslaný formulár o využití 

IKT za kalendárny rok 2017. 

Február • zálohovanie dát 

• spolupráca s ŠKD a ŠI – 

využívanie učební IKT 

• sústavná kontrola práce školskej 

siete 

V mesiaci február sme sa zamerali na spoluprácu so 

ŠKD a ŠI v rámci využívania učební IKT. 

Marec • zálohovanie dát 

• sústavná kontrola práce školskej 

siete 

• 12. 3. – 16.3. Medzinárodný deň 

lesov – vytvorenie plagátu 

pomocou IKT 

• 26.3. Deň zápasu za ľudské práva 

– prezentácia na informačnom 

paneli 

V spolupráci s učiteľmi informatiky sme v dňoch 12.3.-

16.3. vytvorili so žiakmi na hodinách IFV plagáty k 

medzinárodnému dňu lesov. Plagáty sú vyvesené v 

učebni IKT. 

V rámci Dňa zápasu za ľudské práva bola na paneli vo 

vestibule prezentovaná prezentácia k tejto tematike. 

Apríl • 3.4. Medzinárodný deň detskej 

knihy – využitie Multimediálnej 

učebne, knižnice 

• 16.4. Beseda s výchovným 

poradcom o predbežnom výbere 

profesie v rámci siete Odborných 

učilíšť pre žiakov 8. ročníka 

pomocou IKT 

 • 23.4. – 27.4. Deň Zeme – 

prezentácia na informačnom paneli, 

využitie Multimediálnej učebne 

• zálohovanie dát 

• sústavná kontrola práce školskej 

siete 

V mesiaci apríl sa v rámci Medzinárodného dňa knihy 

počas hodín Slovenského jazyka interaktívne stretnutia 

a cvičenia v multimediálnej učebni a učebni IKT. Žiaci 

tak mali možnosť spoznávať interaktívne knižnice a 

spôsob vyhľadávania nových knižných noviniek z 

oblasti detskej knihy. 

Dňa 16. apríla sa v spolupráci s výchovným poradcom 

uskutočnila aktivita pre žiakov 8. ročníka o 

predbežnom výbere povolania v rámci siete Odborných 

učilíšť. 

Z príležitosti Dňa Zeme bola na informačnom paneli 

pripravená interaktívna prezentácia. 

Máj • zálohovanie dát 

• sústavná kontrola práce školskej 

siete 

• 15. 5. Medzinárodný deň rodiny – 

prezentácia na informačnom paneli 

vo vestibule školy                                    

• 25. 5. medzinárodný deň 

nezvestných detí – interaktívna 

prehliadka  

• 21. – 25. 5. práca s interaktívnou 

tabuľou, tvorba edukačných 

pomôcok – školenie pre učiteľov 

SŠI      

 

V mesiaci máj sa dňa 15.5. prezentovala PPT 

prezentácia z príležitosti Medzinárodného dňa rodiny 

na informačnom paneli vo vestibule školy. 

Pri príležitosti medzinárodného dňa nezvestných detí sa 

aj žiaci našej školy mohli pomocou interaktívnej 

prezentácie oboznámiť s touto problematikou a 

uvedomiť si tak dôležitosť správnej formy stretávania 

sa a komunikovania s cudzími osobami a to, aby si 

dávali na seba pozor. 

V týždni 21.-25.5. sa niektorí učitelia SŠI oboznámili s 

prácou s interaktívnou tabuľou a vytváraním 

interaktívnych cvičení. Učitelia, ktorí sa tohto školenia 

nezúčastnili majú možnosť zúčastniť sa ho v 

nasledujúcom školskom roku. 

Jún  • 5. 6. Svetový deň životného 

prostredia – virtuálna prehliadka 

krás sveta nonstop prehliadka na 

V rámci svetového dňa životného prostredia bola 

vytvorená interaktívna prehliadka na danú tematiku, 

ktorá bola prezentovaná na informačnom paneli. 



informačnom paneli           

• zálohovanie dát 

• sústavná kontrola práce školskej 

siete 

• kontrola stavu výpočtovej 

techniky 

• vykonanie záverečného uloženia 

dát 

• zhodnotenie práce a vyžitie 

výpočtovej techniky na škole - 

správa pre vedenie školy 

Na konci mesiaca jún prebehla kontrola stavu 

výpočtovej techniky, zhodnotenie práce a vytvorená 

správa pre vedenie školy. 

 

SUMÁRNY PREHĽAD Z PRÁCE KOORDINÁTORA ŠkVP V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

 

MESIAC PLÁNOVANÉ AKCIE VYHODNOTENIE AKCIÍ 

September Aktualizácia ŠkVP a evidencia zmien 

 

Oboznámenie pedagogických zamestnancov 

s usmerneniami vyplývajúcimi z POP  

 

Oboznámenie nových pedagogických 

pracovníkov so ŠkVP 

 

Vypracovanie a oboznámenie s plánom 

práce koordinátora ŠkVP vedenie školy a 

vedúcich MZ 

 

Doplnenie ŠkVP pre ŠMŠ 

Koordinátori aktualizovali ŠkVP a zaevidovali 

potrebné zmeny pre nový školský rok. 

Informovali pedagogických zamestnancov 

o usmerneniach a zároveň úlohách 

vyplývajúcich z POP.  

Vznik novej organizačnej zložky SŠI 

Námestovo, ŠMŠ si vyžaduje priebežne 

dopĺňanie ŠkVP pre ŠMŠ, na čom sa 

koordinátori budú podieľať v spolupráci 

s vedúcou MZ pre ŠMŠ. 

Koordinátori vypracovali a zároveň 

oboznámili s plánom práce koordinátora ŠkVP 

vedenie školy a vedúcich MZ. 

Informovali nových pedagogických 

zamestnancov o dokumente ŠVP a ŠkVP 

a oboznámili ich s náležitým obsahom. 

Poukázali na potrebu prepojiť prierezové témy 

s TVVP. 

Október Predpríprava zmien do ŠkVP pre ŠMŠ 

 

Zakomponovanie zmien do ŠkVP pre ŠMŠ  

Uskutočnilo sa stretnutie s vedúcou MZ ŠMŠ 

ohľadom doplnenia a konkretizovania tém 

ŠkVP. Potrebné údaje boli do ŠkVP 

zapracované. 

November Predpríprava zmien do ŠkVP pre PrŠ 

 

Zakomponovanie zmien do ŠkVP pre PrŠ 

Po stretnutí a konzultácii s vedúcou MZ PrŠ sa 

zrealizovali malé zmeny v ŠkVP pre PrŠ. 

December Predpríprava zmien do ŠkVP pre OU 

 

Zakomponovanie zmien do ŠkVP pre OU 

Prebehla konzultácia s vedúcim MZ OU a do 

ŠkVP boli zakomponované malé zmeny. 

Január Predpríprava zmien do ŠkVP pre ŠZŠ autisti 

Zakomponovanie zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

autisti 

Vypracovanie polročnej hodnotiacej správy  

Koordinátori v spolupráci s členmi a vedúcou 

MZ rozanalyzovali otázky týkajúce sa zmien  

a tie včlenili do ŠkVP. 

Február Predpríprava zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

variant C 

Zakomponovanie zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

variant C 

Po konzultácii s vedúcou MZ C variantu sa 

zaznamenali zmeny do ŠkVP. 

Marec Predpríprava zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

variant B 

Zakomponovanie zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

variant B 

Po konzultácii s vedúcou MZ B variantu sa 

doplnili potrebné zmeny do ŠkVP. 

Apríl Predpríprava zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

variant A 

Zakomponovanie zmien do ŠkVP pre ŠZŠ 

variant A 

Uskutočnilo sa stretnutie MZ A variantu, kde 

sa prediskutovali zmeny, ktoré boli 

zakomponované do ŠkVP. 



Máj Tvorba nového vyučovacieho predmetu ILI  Prebehlo stretnutie s vedením školy 

a vedúcimi MZ A, B, C, variantu, autistov 

a ŠMŠ ohľadom vytvorenia a spracovania 

nového vyučovacieho premetu. 

Jún  Štúdium a informovanie pedagógov 

o nových POP 

 

Spracovanie prierezových tém 

 

Vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy 

pre vedenie školy 

Koordinátori informovali o aktuálnych 

usmerneniach a zmenách v školských 

dokumentoch.  

Diskutovali a spoločne s učiteľmi spracovali 

niektoré oblasti z prierezových tém.  

Bola vypracovaná záverečná hodnotiaca 

správa pre vedenie školy. 

Júl Zakomponovanie prierezových tém do ŠkVP Zakomponovali prierezové témy do ŠkVP. 

August Zakomponovanie vyučovacieho predmetu 

ILI  

Do ŠkVP ŠZŠ, ŠMŠ bol implementovaný 

vyučovací predmet ILI. 

 

SUMÁRNY PREHĽAD Z PRÁCE KOORDINÁTORA ENV, VkMaR, PS-PJ, ĽP, DZ a BPO 

V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

MESIAC PLÁNOVANÉ AKCIE VYHODNOTENIE AKCIÍ 

September ENV – téma:  Voda – zdroj života 

Aktivita:  
Vymenuj 5 javov, ktoré majú vplyv na 

počasie? 

Nástenka vo vestibule školy 

Významné dni: 

9. 9.  Deň obetí holokaustu a rasového 

násilia 

11.9.  Deň starých rodičov 

16.9. Medzinárodný deň ochrany ozónovej 

vrstvy  

18.9. Svetový deň monitorovania vody 

21.9. Deň bez áut 

25.9. Svetový deň riek  

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

Aktivita bola bodovaná v každej triede. 

 

Upozornenie rodičov , pedagógov a žiakov 

prostredníctvom nástenky. 

Október ENV – téma:  Ekológia – organizácie na 

ochranu prírody, ekologické označenia 

Aktivita:  
Ako vzniklo označenie doba kamenná? 

Nástenka vo vestibule školy 

Významné dni: 

3.10.  Svetový deň zvierat  

10.10.Svetový deň duševného zdravia 

14.10.  Medzinárodný deň redukcie 

katastrof  

16.10.  Svetový deň výživy  

17.10. Medzinárodný deň odstraňovania 

chudoby  

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

 

Aktivita bola bodovaná v každej triede. 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie rodičov , pedagógov a žiakov 

prostredníctvom nástenky. 

November ENV – téma:  Biodiverzita – tri úrovne 

diverzity 

Aktivita:  
Včelie obydlie sa nazýva úľ. Premýšľaj 

a napíš, čo asi môže znamenať , keď sa 

povie: 

 „ Je tam ako v úli.“ 

Nástenka vo vestibule školy 

Významné dni: 

9.11.  Medzinárodný deň boja proti fašizmu 

a antisemitizmu 

16.11.  Deň tolerancie 

30.11.  Deň počítačovej bezpečnosti 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

 

 

Aktivita bola bodovaná v každej triede. 

 

 

 

 

Upozornenie rodičov , pedagógov a žiakov 

prostredníctvom nástenky. 



December ENV – téma:  Ohrozené živočíchy 

 

Aktivita:  
Kto je domáci maznáčik a prečo? 

Nástenka vo vestibule školy 

 

Významné dni: 

1.12.  Svetový deň boja proti AIDS 

10.12. Deň ľudských práv 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

Aktivita bola bodovaná v každej triede. 

 

 

 

Upozornenie rodičov , pedagógov a žiakov 

prostredníctvom nástenky. 

Január ENV – téma:  Vyčíňanie prírodných živlov 

Aktivita:  
Ktorý kontinent má podobu hlavy koňa? 

Nástenka vo vestibule školy 

 

Významné dni: 

24.1. Deň komplimentov 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

 

Aktivita bola bodovaná v každej triede. 

 

Upozornenie rodičov , pedagógov a žiakov 

prostredníctvom nástenky. 

Február ENV – téma:  Preťažená príroda 

Aktivita:  
Čo odstránil v roku 1907 Carl Hagenbeck?  

A/      čokoládovú zmrzlinu 

B/      klietky  

C/     zvieratá  

Nástenka vo vestibule školy 

Významné dni: 

28.2. Medzinárodný deň kvetinového 

dizajnu 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

 

Aktivita bola bodovaná v každej triede. 

 

 

 

Upozornenie rodičov , pedagógov a žiakov 

prostredníctvom nástenky. 

Marec ENV – téma:  Znečisťovanie vody, 

ovzdušia a pôdy 

Aktivita:  
Aká je chemická značka vody? 

Nástenka vo vestibule školy 

Významné dni: 

22.3.  Svetový deň vody  

23.3. Svetový meteorologický deň  

25.3. Deň zápasu za ľudské práva 

Pravda o drogách – beseda OU 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

Aktivita bola bodovaná v každej triede. 

 

Upozornenie rodičov , pedagógov a žiakov 

prostredníctvom nástenky. 

 

9.3. – prednáška spojená s besedou 

Apríl ENV – téma:  Nevyhnutnosť ochraňovať 

prírodu 

Aktivita:  
Akú úlohu plnia lesníci? 

A/      zbierajú huby 

B/     spoločne s lesnými robotníkmi sa 

starajú o les 

C/    vyháňajú návštevníkov z lesa                                                                                     

Nástenka vo vestibule školy 

Významné dni: 

1.4. Medzinárodný deň vtáctva a začiatok 

Mesiaca lesa  

7.4. Svetový deň zdravia  

18.4. Medzinárodný deň pamiatok a sídiel  

22.4. Deň Zeme  

Pravda o drogách – prednáška  

5.-9.ročník 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

 

Aktivita bola bodovaná v každej triede. 

 

Upozornenie rodičov , pedagógov a žiakov 

prostredníctvom nástenky. 

 

 

 

 

10.4. – prednáška s besedou 

Máj ENV – téma:  Civilizácia odpadu 

Aktivita:  
Vysvetli pojem recyklácia . Čo vyhodíš do 

zeleného kontajnera? 

Nástenka vo vestibule školy 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

 

 

Aktivita bola bodovaná v každej triede. 



Významné dni: 

3.5.  Deň Slnka 

8.5.  Deň víťazstva nad fašizmom 

15.5.  Deň rodiny 

24.5. Európsky deň národných parkov 

31.5.  Deň bez tabaku 

 

 

Upozornenie rodičov , pedagógov a žiakov 

prostredníctvom nástenky. 

Jún  ENV – téma:  Zdravé životné prostredie 

Aktivita:  
Vymenuj 5 liečivých rastlín. 

Nástenka vo vestibule školy 

Významné dni: 

5.6.   Svetový deň životného prostredia  

8.6.   Svetový deň oceánov   

17.6. Svetový deň zamedzenia dezertifikácie 

a sucha  

21.6. Deň kvetov 

Tému je potrebné zakomponovať do 

vyučovacieho procesu. 

Aktivita bola bodovaná v každej triede. 

Upozornenie rodičov , pedagógov a žiakov 

prostredníctvom nástenky. 

Vyhodnotenie ENV súťaže. 

1.miesto:  3.A 

2. miesto: 4.A 

3. miesto: 2.A 

 

 

 
SUMÁRNY PREHĽAD  ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU  V ŠK. ROKU 2017/2018 

MESIAC PLÁNOVANÉ AKCIE VYHODNOTENIE AKCIÍ 

Október Rodičovské združenie v 9. ročníku/ výber 

učebného odboru v OU(17.10.2017) 

Cieľom bolo prezentačnou formou 

jednotlivých priestorov OU priblížiť činnosť 

ponúkaných odborov v OU. Boli podané 

podrobné informácie o jednotlivých odboroch, 

podmienok prijatia, ako ajzdravotných 

indikátorov pre úspešné prijatie do vybraného 

odboru, dĺže štúdia a potrebných vedomostiach 

pre úspešné zvládnutie daného odboru. 

November Beseda  s výchovným poradcom o výbere 

profesie( učebného odboru )v rámci  siete 

Odborných učilíšť pre žiakov 9. ročníka 

pomocou IKT technológii 

(10.11.2017) 

V mesiaci november(10.11.2018)sa 

uskutočnila beseda pre žiakov 9. ročníka 

v rámci predmetu Svet práce s výchovným 

poradcom o výbere OU a ponúkaných odborov 

v rámci jednotlivých učilíšť. Žiakom bola 

prostredníctvom prezentácie priblížená 

pracovná náplň odborov ako aj predpokladov 

ich zvládnutia. V jednotlivých vstupoch videli 

žiaci pracovné zameranie ,  predpísaný odev 

v rámci odborného výcviku, ako aj fotografie 

prác a výrobkov jednotlivých odborov. Žiaci 

boli oboznámení s podmienkami prijatia, 

dĺžkou štúdia, spôsobmi  ukončenia štúdia, ako 

aj možnosťami ďalšieho uplatnenia v živote.  

Týmito informáciami si mohli vytvoriť 

ucelený obraz o dôležitosti vzdelávania v OU 

pre ďalšie pracovné ale aj sociálne 

začleňovanie sa do spoločnosti   

December Beseda  s výchovným poradcom pre žiakov 

OU o nebezpečenstve internetu 

a internetovom šikanovaní a jeho 

Beseda s touto tematikou mala odhaliť 

nástrahy prezerania rôznych stránok na 

internete, nebezpečenstve  zverejňovania 

svojho súkromia na sociálnych sieťach, ako aj 



dôsledkoch. (1.12.2017) 

 

právnych dôsledkoch svojho neuváženého 

konania, ako je dôležité si chrániť svoje 

súkromie a hlavne nezverejňovať určité druhy 

fotografii na internete. Ďalšou témou bolo 

správne vyjadrovanie sa prostredníctvom 

sociálnych sieti, nepoužívať vulgarizmy 

a hlavne neurážať a nevyhrážať sa iným 

ľuďom čo môže byť od určitého veku trestným 

činom 

Január Prehliadka činnosti jednotlivých odborov 

v rámci nášho Odborného učilišťa pre 

žiakov 2. stupňa a prehliadka činnosti PrŠ 

pre žiakov B variantu(12.1.2018) 

 

V mesiaci január sa uskutočnila prehliadka 

jednotlivých odborov v Odbornom učilišti 

našej školy  pre žiakov 2 stupňa  s vyučujúcimi 

predmet Pracovné vyučovanie.  

Prostredníctvom vizuálnej skúsenosti  sme 

žiakom  prezentáciou činnosti  v rámci 

odborov sprostredkovali  základné informácie, 

ktoré budú jedným z krokov pri výbere 

budúcej profilácie. Taktiež v rámci tohto 

predmetu vyučujúci spolu so žiakmi  B 

variantu navštívili triedy Praktickej školy, 

ktorých poslaním je vzdelávanie a príprava 

žiakov v rámci praktického zvládnutia činnosti 

v bežnom živote. Touto prehliadkou sme 

ponúkli žiakom reálnu predstavu o fungovaní 

OU a Praktickej školy 

Marec Beseda  s výchovným poradcom 

o predbežnom výbere profesie( učebného 

odboru ) v rámci  siete Odborných učilíšť 

pre žiakov 8. ročníka  pomocou IKT 

technológii(9.3.2018) 

 

Cieľom bolo prezentačnou formou  v IKT 

učebni OU priblížiť činnosť ponúkaných 

odborov v OU. Boli podané podrobné 

informácie o jednotlivých odboroch, 

podmienok prijatia, ako aj zdravotných 

predpokladov pre úspešné prijatie do 

vybraného odboru. Následne si žiaci prezreli 

dané priestory pre odborný výcvik kde sa 

dozvedeli o pracovnej náplni daného odboru, 

predpísanom pracovnom odeve, časovom 

rozsahu vyučovania a praxe, aby si samotní 

žiaci  upevnili vedomosti a na základe toho sa 

aj rozhodovali pre daný typ odboru 

Máj Rodičovské združenie v 8. ročníku/ 

predbežný výber učebného odboru 

v OU(15.5.2018) 

Cieľom bolo prezentačnou formou 

jednotlivých priestorov OU priblížiť činnosť 

ponúkaných odborov v OU. Boli podané 

podrobné informácie o jednotlivých odboroch, 

podmienok prijatia, ako aj zdravotných 

indikátorov pre úspešné prijatie do vybraného 

odboru 

 


