
Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Špeciálnej základnej školy, Sokolská 2291/111, 960 01 Zvolen   

 za školský rok 2017/2018 

 
 

        

 

 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade  

 

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

2017/2018 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 27. 09. 2018. 

 

 

 

                   PaedDr. Adrián Ilečko 

                 riaditeľ školy  

 

 

II. Prerokovanie v rade školy 

 

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

2017/2018 prerokovala rada školy dňa 20.10.2018.  Rada školy odporúča zriaďovateľovi správu 

schváliť.  

 

 

Mgr. Ivan Krivošík 

            predseda rady školy 

 

 

 

 

III. Stanovisko zriaďovateľa:  

 

Okresný úrad – odbor školstva Banská Bystrica dňa .......... 

 
schvaľuje 

 

 

 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Špeciálnej základnej školy 

Sokolská 2291/111, 960 01 Zvolen za školský rok 2017/2018 

       

 
Mgr. Oľga Búryová 

                        vedúca odboru školstva 
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Správa 

o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v 

 Špeciálnej základnej školy, Sokolská 2291/111, 960 01 Zvolen   

 za školský rok 2017/2018 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

A.  Základné  údaje o škole 

 
1. Identifikačné údaje (§ 2 ods. 1 písm. a) bod 1 až 5 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

Názov školy:             Špeciálna základná škola 

Adresa školy:            Sokolská 2291/111, 960 01 Z V O L E N  

Telefónne číslo:        045 5360114, 0911 857022                          

E-mailová adresa:     szszvolen@szszvolen.sk, riaditel@szszvolen.sk 

www adresa:             www.szszvolen.sk  

Zriaďovateľ:             Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

 

 2. Vedúci zamestnanci školy: (§ 2 ods. 1 písm. a bod 6 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

PaedDr. Adrián Ilečko riaditeľ školy  

Mgr. Jana Sklienková zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň 

Mgr. Dáša Slamková zástupkyňa riaditeľa školy pre II.  stupeň 

Mgr. Alica Čiamporová vedúca CŠPP 

 

 

3. Údaje o rade školy (§ 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.)  

 

3.1 Údaje o rade školy: 

 

Rada školy pri ŠZŠ Zvolen bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

 

Rada školy pri ŠZŠ pracuje od 11.05.2016 v tomto zložení: 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 

1 Mgr. Ivan Krivošík predseda za pedagogických zamestnancov  

2 Mgr. Gabriela Marková  podpredseda za pedagogických zamestnancov 

3 Anna Vakaráčová  člen za nepedagogických zamestnancov 

4 Ing. Pavel Laššák člen za rodičov  

5 Katarína Lališová člen za rodičov 

6 Alica Leštianska člen za rodičov 

7 Petra Gašparová člen za rodičov 

8 Ing. Zdenka Mikulová  člen za zriaďovateľa 

9 Mgr. Pavol Kuka  člen za zriaďovateľa  

mailto:szszvolen@szszvolen.sk
mailto:riaditel@szszvolen.sk
http://www.szszvolen.sk/
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10 Mgr. Vladimír Škarba  člen za zriaďovateľa 

11. Mgr. Denisa Peknušiaková  člen za zriaďovateľa 

 

3.2. Činnosť Rady školy za školský rok 2017/2018  

 

Rada školy zasadala podľa plánu zasadnutí. Na prvom zasadnutí boli členovia Rady 

oboznámení so Správou o činnosti školy za školský rok 2016/2017. Správa bola schválená bez 

pripomienok. Ďalej bola Rada oboznámená s organizačnou štruktúrou, s plánom akcií a 

metodických orgánov na školský rok 2017/2018. Na ďalšom zasadnutí bola predložená Správa o 

činnosť školy za prvý polrok šk. roka 2017/2018, Správa o hospodárení školy za rok 2017 a návrh 

zmeny v šk. poriadku. Obidve správy boli podrobné a zrozumiteľné. Rada školy ich svojim 

uznesením vzala na vedomie. Jedno zasadnutie RŠ bolo iba za účasti vedenia školy a zástupcov 

pedagogických zamestnancov v RŠ s jediným bodom - diskusiou, kde sme si vysvetlili stanoviská. 

Táto diskusia, ako aj ostatné diskusie sa viedli vo vecnom a konštruktívnom duchu. 

 

4. Iné poradné orgány školy (§ 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

 pedagogická rada  

 metodické združenia a predmetové komisie 

 pracovná porada 

 

Všetky poradné orgány vypracovali plány práce, zasadali spravidla 5x ročne. Zo svojich 

zasadaní si viedli záznamy v súlade s rokovacím poriadkom poradných orgánov riaditeľa školy. 

 

4.1.Činnosť pedagogickej rady 

 

Pedagogická rada ako poradný orgán riaditeľa školy v oblasti výchovy a vzdelávania,  

v školskom roku 2017/2018 zasadala celkom 5-krát. Na jej zasadnutiach riaditeľ školy prerokoval 

zásadné strategické a výchovno-vzdelávacie ciele a priority školy a hodnotil úroveň ich plnenia. 

V pedagogickej rade bol prerokovaný Plán práce školy na školský rok 2017/2018, Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ŠZŠ Zvolen za školský rok 

2016/2017, Školský vzdelávací program ŠZŠ Zvolen s názvom „Učíme sa pre život“ (inovovaný  

pre ročníky – prípravný, prvý, druhý, tretí, piaty, šiesty a siedmy), boli prerokované aj ďalšie 

dôležité dokumenty a podmienky vzdelávania v jednotlivých učebných variantoch a IVP 

jednotlivých žiakov, ktorými sa vzdelávanie v školskom roku 2017/2018 uskutočňovalo. 

Pedagogická rada sa zaoberala aj pravidelným priebežným a súhrnným hodnotením výchovno-

vzdelávacích výsledkov žiakov.   

 

4.2.Činnosť metodických združení a predmetových komisií  

     

Metodické združenie  

 

        Počas školského roka 2017/2018 sme na 1. stupni zrealizovali päť zasadnutí MZ, zúčastnili 

sme sa exkurzie v Spojenej škole v Novej Bani, po ukončení školského roka sme uskutočnili pre 

členov MZ plánovanú aktivitu – prírodovednú exkurziu na Gavurky.   

V priebehu školského roka sme aktívne spolupracovali s CŠPPaP, dodržiavali ich pokyny 

a odporúčania a zohľadňovali potreby žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Vypracovávali 
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sme  individuálne vzdelávacie programy a implementovali ich do výchovno– vzdelávacieho 

procesu, do TVVP sme implementovali finančnú gramotnosť. 

Pokračovali sme vo vytváraní pozitívnej klímy v triedach, aplikovali  aktivizujúce metódy 

v zážitkovom vyučovaní, organizovali školské aktivity. Počas vyučovania sme dávali žiakom 

úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu a pomoc, zaraďovali kooperatívne vyučovanie, relaxačné 

prestávky, rozvíjali sebahodnotenie žiakov, využívali slovné hodnotenie, rozvíjali kompetencie v 

oblasti digitálnej gramotnosti, používali kompenzačné pomôcky, najmä u žiakov s viacnásobným 

postihnutím. 

Naďalej sme dbali o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích 

hodinách. V rámci SJL sme sa od 1.  do 3. ročníka  venovali osvojeniu správnej techniky čítania 

a v štvrtom ročníku sme sa zameriavali na čítanie s porozumením. Čitateľskú gramotnosť sme 

rozvíjali počas školských aktivít, kedy sa žiaci prezentovali v prednese poézie a prózy, navštívili 

krajskú knižnicu, aktívne sa zúčastnili školskej akcie pri príležitosti marca – mesiaca knihy 

v školskej  knižnici,  úspešne sa zapojili do literárnych a výtvarných súťaží. Na základe „Metodiky 

pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných a stredných škôl“  

sme finančnú gramotnosť implementovali do TVVP v predmetoch SJL, MAT, VUC, VLA, VUC, 

MHR, predovšetkým, prostredníctvom inscenačných metód a didaktických hier. V rámci dňa 

finančnej gramotnosti sme sa počas tematického dňa zamerali na porovnávanie cien rovnakého 

alebo podobného výrobku. Uplatňovali sme so žiakmi  zodpovedné rozhodovanie pri nákupe 

primerane ich veku a postihnutiu.  

Témam  ochrany prírody sme sa venovali  v Ekocentre CHKO Poľana pod odborným 

vedením ekológov. V apríli sme sa zúčastnili Lesníckych dní mesta Zvolen, v júni sme boli so 

žiakmi na prírodovedne zameranom školskom výlete v Zveroparku.  

Počas roka sme budovali základy mediálnej výchovy. Deti sme viedli k tomu, aby si 

uvedomovali význam a vplyv médií v živote, pochopili ich pozitíva a negatíva  a nadobudli 

základné zručnosti potrebné na využívanie médií. Zameriavali sme sa  na spoznanie žiakových 

osobných skúseností s médiami. Žiakom sme vytvorili priestor pre vyjadrenie vlastných 

skúseností, zážitkov s využívaním médií a ich obsahov. Viedli sme ich  k tomu, aby vedeli 

odpovedať na otázky týkajúce sa obsahu vypočutého, prečítaného, sledovaného jednoduchého 

mediálneho produktu - rozprávky, správy, reklamy a aby vedeli  rozpoznať rozdiel medzi realitou 

a mediálnym obrazom skutočnosti v rozprávke, filme, reklame či digitálnej hre. Začali sme s 

formulovaním najzákladnejších pravidiel bezpečného užívania internetu. Mediálna výchova sa 

prelínala vyučovacím procesom, najviac priestoru sme  jej naďalej venovali počas hodín práce s 

počítačom . 

Priebežne sme realizovali aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia 

i priaznivého multikultúrneho prostredia. Počas celého roka sme  zapájali žiakov do rôznych 

pohybových aktivít a súťaží. Žiaci si počas vyučovania prehlbovali poznatky o zdravom 

stravovaní. Aktivity z predchádzajúceho  šk. roka sme doplnili o tému obezity a jej zdravotných 

dopadoch v rámci tematického dňa, žiaci  sa aktívne zúčastnili exkurzie v pekárni. Vychádzali sme 

z predpokladu, aby žiaci najskôr poznali svoju kultúru a následne spoznávali iné kultúry. 

Nadviazali sme na Deň rómskej kultúry z predchádzajúceho školského roka a v tomto školskom 

roku sme sa venovali slovenským tradíciám počas tematického dňa  zameraného na slovenskú 

ľudovú kultúru i ďalších akcií – Mikuláš v škole, vianočný program, školský karneval.  Jedno 

zasadnutie MZ sme venovali téme boja proti rasovej diskriminácii. 

Počas zasadnutia MZ venovanému právam detí so zdravotným postihnutím sme rozobrali  

Dohodu o právach detí so zdravotným znevýhodnením. Predniesli a vysvetlili sme si základné 

body Dohody. Žiakov školy sme oboznámili so základnými právami i povinnosťami a vytvorili 

pre nich plagát v primeranej forme. Všetkých žiakov so zdravotným znevýhodnením sme sa 

snažili zapájať do života spoločnosti prostredníctvom viacerých školských aktivít i mimo pôdu 

školy – navštívili sme SNG na Zvolenskom zámku, Lesnícke zvolenské dni a pod. 
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      Okrem návštevy zberného dvora Marius Pedersen, ktorý bol toho času v rekonštrukcii, sme 

zrealizovali počas školského roka všetky plánované školské aktivity. Vytýčené úlohy v pláne práce 

MZ na školský rok 2017/2018 sme splnili. 

 

 

Predmetová komisia  

 

     Činnosť predmetovej komisie pri ŠZŠ vo Zvolene bola v školskom roku zameraná na riešenie 

úloh vyplývajúcich z Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2017/2018, 

inovovaného štátneho a školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy na školský rok 

2017/2018 a námetov členov PK.  

     V priebehu školského roka sme zrealizovali šesť stretnutí, siedma aktivita splavovanie Hrona 

na raftoch so zameraním na športové vyžitie, pobyt v prírode a pozorovanie vodných ekosystémov 

na úseku Hrona nebola zrealizovaná v júni, ale bola presunutá na mesiac august. 

 

Splnené úlohy a ciele: 

 Venovali sme  sa rozvíjaniu finančnej gramotnosti u žiakov na všetkých predmetoch, nakoľko 

témy súvisiace s  finančnou gramotnosťou boli zapracované do TVVP jednotlivých predmetov. 

 Finančná gramotnosť bola rozvíjaná aj prostredníctvom Vianočného  predaja výrobkov 

vyrábaných na hodinách PVC , čo viedlo aj k tomu, že sa naša škola dostala do povedomia 

laickej verejnosti. 

 Intenzívne sme sa venovali  rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania u žiakov vo 

všetkých vzdelávacích oblastiach. Spolupracovali sme s krajskou knižnicou Ľ. Štúra. 

 Zamerali sme sa na tvorbu stratégie na zvýšenie motivácie žiakov k činnosti, na dosiahnutie 

lepších výsledkov vo vzdelávaní a zlepšenie dochádzky žiakov.  

 Prispievali sme k rozvíjaniu environmentálnej výchovy a vzdelávaniu ako súčasti rozvoja     

osobnosti detí a žiakov, ktoré bolo  zamerané najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe 

zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania 

detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním 

životného prostredia. V rámci environmentálnej výchovy sme sa zúčastnili návštevy obce 

Slatinka, resp. Združenia Slatinka, ktoré v rámci environmentálnej výchovy zameriava svoje 

aktivity na životné zručnosti, environmentálnu výchovu a vzdelávane a podporu vzdelávania 

zamestnancov v tejto oblasti. Takisto v priebehu roka realizovali aktivity so žiakmi našej 

školy. 

 Zabezpečili sme vzájomnú výmenu skúseností učiteľov na hodinách telesnej výchovy,  

oboznámili sme učiteľov o pravidlách kolektívnej hry prehadzovaná a zrealizovali zápas medzi 

učiteľmi.  

 Pokračovali sme  vo využívaní informačných a komunikačných technológií vo výchovno-

vzdelávacom procese. 

 Nadviazali sme spoluprácu, resp. výmenu skúseností so zariadením DSS Hrabiny za účelom 

získania informácií o činnosti zariadenia, materiálno-technického vybavenia, používaných 

metódach a formách vzdelávania, podporných terapiách, službách atď. Návšteva DSS Hrabiny 

sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom u učiteľov. 

 

4.4. Činnosť pracovnej porady 

 

Pracovná porada ako poradný orgán riaditeľa školy je interné fórum na diskusiu o všetkých 

závažných otázkach týkajúcich sa organizácie, kontroly a riadenia školy. Slúži na oboznamovanie 
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sa s návrhmi vedenia školy, získavanie námetov, podávanie návrhov, oboznamovanie sa so 

školskou legislatívou, vyhodnocovanie plnenia úloh. Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. V 

školskom roku 2017/18 boli pracovné porady vždy prvý týždeň v mesiaci.  

 

 

5.  Údaje o žiakoch školy za školský rok 2017/2018 (§ 2 ods. 1 písm. b) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

     (počty žiakov)   

 

Počet detí k 15. septembru 2017  - 147 

Počet detí k 31. augustu 2018  - 144 

 

 

Triedy/ročníky k 15.09.2017 k 31.08.2018 
Prípravný ročník 8 8 

1.A 8 8 

2.A 7 6 

2.B 6 6 

3.A 9 8* 

4.A 10 9* 

5.A 9 9 

6.A 8 8 

6.B 8 8 

7.A 8 8 

7.B 8 8 

8.A 11 11 

9.A 8 8 

B var 7 7 

C var 7 7 

TVP1 6 6 

TVP2 5 5 

TVP3 8 7* 

IVP 6 6 

   

Spolu 147 144 

 

 
Oddelenia ŠKD k 15.09.2017 k 31.08.2018 

I. 8 8 

spolu 8 8 

 
* zmena - úbytok, prírastok počtu žiakov v triede 

 

 

6. Údaje o počte  žiakov I. ročníka a prípravného ročníka (§ 2 ods. 1 písm. c) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

Počet žiakov 1.ročníka v školskom roku 2017/2018 Z celkového počtu  Počet tried 

10 Dievčatá  7  Chlapci 3  1+časť v 2.A 

 

 

Počet žiakov prípravného ročníka 
Z celkového počtu po rediagnostike preradení  

do ZŠ – 1  
Počet tried 

8 Dievčatá    7 Chlapci 1  1   
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7. Údaje o počte žiakov končiacich PŠD v š. r. 2017/2018 (§ 2 ods. 1 písm. d) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.)  

 

 

Celkový 

počet 

Pokračujú vo vzdelávaní na OU 
Odmietli sa ďalej vzdelávať / ukončili 

PŠD 

Prihlásení Úspešní Prijatí 

Odmietli 

pokračovať vo 

vzdelávaní 

Ukončili PŠD / 

16 rokov veku 

15 9 9 9 6 6 

 

 

8. Údaje o prospechu  a dochádzke žiakov v š. r. 2017/2018 (§ 2 ods. 1 písm. e) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

    (celkový prospech, priemerný prospech podľa ročníkov) 

 

Prospech : 

 

Vedomostnú úroveň na základe záverov  klasifikácie hodnotíme ako veľmi dobrú. 

 

prospeli   143 žiakov 

neprospeli          1 žiak   

 

 

Vyučovacie predmety 
Priemerný prospech 

Pr.r 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r Bvar Cvar IVP TVP  

Slovenský jazyk a lit.   2,3  2 2,2 2 1,8 1,9 2,6 2,5 2,9 2,1  1 1,8  

Roz. kom. schopností 1,6          1,7 1 1,2 1,4  

Roz. graf. schopností 1,5          1,8 1 1,2 1,7  

Vecné učenie  1,9 1,5 1,3       1,8 1 1 1,4  

Vlastiveda     1,6 1,6 1,7       1,5  

Fyzika        2,3 1,8 2,4 4   1,5  

Chémia          2    2  

Biológia        2,3 2,4 1,8 4   2,3  

Dejepis        1,7 1,8 1,9 4   2  

Geografia         2 1,9 3   1,8  

Občianska náuka         1,3 1 4   1  

Etická/nábož.výchova                

Matematika 2 1,8 1,7 1,8 1,9 1,8 2,4 2,3 2,2 2,4 2 1 1 1,5  

Informatická výchova      1 1,6 1 1 1 1 1  1  

Pracovné vyučovanie 1,2 1,3 1 1,1 1 1,4 1 1,5 1,4 1,6 2 1 1 1,1  

Svet práce         2,2 1,1 2,5     

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1,3 1 1,2 1,8 1,6 2 1 1 1,1  

Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,3 1 1,5 1 1 1,2  

Telesná výchova 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,3 2,5 1 1 1,1  

Voliteľné predmety  

Telesná výchova    1           1  

Matematika hrou     1 1,4         1,6  

Matematika               1  

Dopravná výchova       1    1,7   1,1  

Práca s počítačom  1 1 1 1         1  

Hravé čítanie  1,6 1,3 1            

Rozvoj čit. schopností     1,4 1  2,5 1,5 1,9    1,3  

Dramatická výchova 1 1,3 1           1  

Rodinná výchova          1,5      

Rekreačná teles. vých            1    
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Rozvoj pohyb. zručn.            1    

Ochrana zdravia 1               

Výtv.-hud. zručnosti           1,3  1 1,3  

Prac.-pohyb. zručno.           1,3  1 1,3  

Environm.výchova  1 1,7 1 1 1  1,2 1,5  2,7   1,1  

Rozvoj soc. zručností            1  1  

 

 

 

Udelené výchovné opatrenia : 

 

- znížená známka zo správania stupeň 2                  7 žiakov  

- znížená známka zo správania stupeň 3                  1 žiak    

 

Dochádzka : 

 

Všetci žiaci vymeškali spolu                                 46 475 vyučovacích hodín 

Z toho ospravedlnených                                        41 461 vyučovacích hodín   

Neospravedlnených                                                 5 014 vyučovacích hodín   

 

 

 

 

9. Údaje o fyzickom počte zamestnancov, plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie a odbornosti vyučovania podľa 

jednotlivých predmetov (§ 2 ods. 1 písm. g) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 
 

Špeciálna základná škola Počet 

Zamestnanci ŠZŠ - spolu 45 

Z toho PZ* 31 

        z počtu PZ  31 

            - kvalifikovaní 30 

            - nekvalifikovaní 1 

            - dopĺňajú si kvalifikáciu 0 

Z toho NZ**                      7 

        z počtu NZ 7 

          - kvalifikovaní 7 

          - nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajúci si kvalifikáciu 0 

Z toho PrZ*** 7 

            - upratovačky/školník 5 

           - ostatní zamestnanci  2 

 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci,    

           PrZ*** - prevádzkoví zamestnanci 

 

Vyučovacie predmety 
Odbornosť 

vyučovania 

Slovenský jazyk a literatúra 100% 

Rozvíjanie komunikačných schopností 100% 
Rozvíjanie grafomotorických schopností 100% 
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Vecné učenie 100% 
Vlastiveda 100% 
Fyzika 100% 
Chémia 100% 
Biológia 100% 
Dejepis 100% 
Geografia 100% 
Občianska náuka 100% 
Etická/náboženská výchova 100% 
Matematika 100% 
Informatická výchova 100% 
Pracovné vyučovanie 100% 
Svet práce 100% 
Výtvarná výchova 100% 
Hudobná výchova 100% 
Telesná výchova 100% 

 

 

 

10. Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2017/2018 (§ 2 ods. 1 písm. h) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 
 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania 

začalo pokračuje ukončilo 

prípravné atestačné vzdelávanie 8 8 0 8 

rozširujúce štúdium ŠP 0 0 0 0 

doplňujúce pedagogické štúdium 0 0 0 0 

funkčné vzdelávanie 1 1 1 1 

funkčné inovačné vzdelávanie 0 0 0 0 

špecializačné vzdelávanie 1 1 0 1 

inovačné vzdelávanie 0 0 0 0 

kvalifikačné vzdelávanie 0 0 0 0 

aktualizačné vzdelávanie  2  0  0   0 

adaptačné vzdelávanie 0 0 0 0 

2.atestácia v kategórii PZ 4  4 0 4 

1.atestácia v kategórii OZ 2  2 0 2 

2.atestácia v kategórii OZ 1 1 0 1 

 

Do ďalších foriem vzdelávania (priebežné vzdelávanie, vzdelávanie podľa § 55 zákona č. 

317/2009 Z. z. ) sa zapojili všetci pedagogickí a odborní zamestnanci. Atestácie prvého stupňa 

v kategórii odborný zamestnanec úspešne vykonali 2 poradenskí zamestnanci a atestáciu druhého 

stupňa v kategórii odborní zamestnanec 1 zamestnanec. Ďalších 8 ukončilo prípravné atestačné 

vzdelávanie. Atestácie druhého stupňa v kategórii pedagogický zamestnanec úspešne vykonali 3 

učitelia. Riaditeľ školy ukončil funkčné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie a vykonal druhú 

atestáciu v odbore odborný zamestnanec.  

 

11. Údaje o aktivitách, ktoré organizovala škola (§ 2 ods. 1 písm. i) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.)  
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Názov aktivity školy 

 

Počet 

účastníkov 
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Cesta za chlebíkom 55 Návšteva pekárne v Tesco ZV 

akcia 1. stupňa 

Divadelné predstavenia v DJGT 

Zvolen 

12 Predstavenie Ďurošík 

(TVP 2, TVP 3) 

Školský karneval 73 Téma: Červená čiapočka 

Obezitka nie je naša kamarátka         72 akcia 1. stupňa 

Exkurzia Lesnícke a drevárske 

múzeum Zvolen 

85 téma : Diviak lesný 

Akcie v Ekocentre CHKO Poľana 50 Témy: Stopy zvierat 

           Netopiere 

Mikuláš 

Vianočný program 

140  

Anjelské Vianoce 

Nakupujeme s rozumom 64 akcia 1. stupňa 

Zahrajme sa v našej knižnici 68 akcia 1. stupňa 

Návšteva kultúrnych inštitúcií 

Zvolen- Zvolenský zámok 

62 Témy : Tajomstvá Zvolenského zámku 

           Farby vo vode 

Máme talent 76 akcia 1. stupňa 

Vystúpenie žiakov v Domove 

dôchodcov ZV 

50 3-krát : Október-mesiac úcty k starším, Anjelské Vianoce, Deň 

matiek 

Divadelné 

predstavenia/hosťujúce divadlá 

98 Divadlo Clipperton – Princezná so zlatou hviezdou,  

Divadlo Prešov – O zlatom kuriatku 

Nadácia červený nos - Fidlikára 

Naše slovenské dedičstvo 62 akcia 1. stupňa 

MDD 95 Návšteva rumunského súboru 

DFS Doruletul 

Didaktické hry na I. stupni  80 Téma: Prvá pomoc 

Školský výlet 50 akcia 1. a 2. stupňa 

Zveropark Revišské Podzámčie 

Lunterov ranč (TVP 1), Tekovská hvezdáreň v Leviciach 

Návšteva kina ZV 40 Predstavenie Králik Peter 

Milionár 21 Prírodovedné kompetencie. 

Exkurzia Lesnícke a drevárske 

múzeum Zvolen 

85 Prírodovedné kompetencie. Diviak. 

Týždeň zameraný proti drogám 

  

81 

 

Prevencia sociálno-patologických javov, hygiena tela. 

Vianočné posedenia pre žiakov 

jednotlivých tried 

125 Spoločenské podujatie – zvyky, tradície, rodinná výchova. 

Minútové čítanie 24 Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov II. stupňa 

Tvorivé dielne – Osvetové 

stredisko Zvolen 

30 Kultúrne a pracovné kompetencie žiakov. Regionálna výchova. 

Návšteva kultúrnych inštitúcií 

Zvolena/múzeum, zámok,.../  

62 Regionálna výchova. Umenie a kultúra. 

Medziokresné kolo súťaže  – 

stolný tenis 

5 Pohybové zručností žiakov. Podpora talentov. 

Lesnícke dni. Deň  Zeme. 75 Rozvoj prírodovedných kompetencií žiakov. 

Vystúpenie žiakov v Domove 

dôchodcov ZV 

30 Budovanie vzťahov k starším ľuďom. Kultúrne vystúpenie žiakov. 

Turnaj v minifutbale o pohár RŠ. 8 Podpora talentov. Rozvoj pohybových zručností žiakov. Účelné 

využívanie voľného času.  

Návštevy KK ĽŠ Zvolen 90 Kultúrne podujatie. Rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Športová súťaž – Putovný pohár 

náčelníka MP 

5 Branno-športová súťaž 

Účelové cvičenie žiakov II. 

stupňa  

55 Dopravná výchova žiakov. Spolupráca s MP Zvolen. 
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12. Údaje o dosiahnutých výsledkoch v súťažiach (§ 2 ods. 1 písm. i) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.)  

 

Názov súťaže, olympiády 

 

Umiestnenie – dosiahnuté výsledky Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 

regionálne krajské celosloven. Názov súťaže Umiestnenie 
Stolno-tenisový turnaj 4. miesto     

Minifutbal žiakov 

špeciálnych škôl 
3. miesto     

Výtvarná súťaž  

„Biblia očami detí“ 

 

 

2.miesto  

(S. Páchnik, K. 
Grendárová), 

 cena poroty 

1. miesto  
(S.Páchnik TVP3)   

 

Výtvarná súťaž  

„Ochranárik tiesňového 

volania 112 a CO“ 

    1., 2. miesta 
(S.Páchnik) 

    

Výtvarná súťaž - Mesto 

Zvolen 

„Policajt môj kamarát“ 

Ocenení 

(Nikolas Dunka -

8.A,  
Patrik Kuchár - 

4.A,  

Daniela 
Dunková - 3.A) 

    

Výtvarná súťaž – mesto 

Zvolen 

„protidrogová tematika“ 

2.miesto 

Nikoleta 
Barjaková 

(TVP3) 

    

 

 

 

13. Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená v š. r. 2017/2018  
      (§ 2 ods. 1 písm. j) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 
 

 

Vyzývateľ na predkladanie 

projektu, resp. vlastný 

projekt ZŠ 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

MŠVVaŠ SR 

Zdravie a bezpečnosť v školách 

2018 

„V škole hravo, v škole 

zdravo“ 

Osvojovať si poznatky o tele a zdraví, 

o pohybových činnostiach a ich kvalite, 

schopnosti dôležité k podpore zdravia, 

bezpečia a vytváranie zdravých životných 

návykov a postojov. Cieľovou skupinou sú 

žiaci 1. stupňa našej školy, vekovej 

kategórie 6 – 12 rokov. 

MŠVVaŠ SR 

Zvyšovanie efektivity 

vzdelávania žiakov so ZZ 2018 

 

„Zvýšenie efektivity 

vzdelávania žiakov II. stupňa 

ŠZŠ Zvolen“ 

Vybavenie 4 tried špeciálnej školy 

modernou výpočtovou a vizuálno-

interaktívnou technikou 

 

MŠVVaŠ SR 

Psychologické a špeciálno-

pedagogické poradenstvo 2018 

 

„Senzorická stimulácia“ Obnova materiálno-technického vybavenia 

CŠPP pri ŠZŠ novými výučbovými 

programami pre účely poradenstva 

v oblasti ranej starostlivosti pre deti so 

ŠVVP  
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13a.Údaje o projektoch do ktorých sme sa zapojili, ale neboli sme úspešní: 

 

Vyzývateľ na predkladanie 

projektu, resp. vlastný 

projekt ZŠ 

Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina 

MŠVVaŠ SR 

Zdravie a bezpečnosť v školách 

2018 

„V škole hravo, v škole 

zdravo“ 

Osvojovať si poznatky o tele a zdraví, 

o pohybových činnostiach a ich kvalite, 

schopnosti dôležité k podpore zdravia, 

bezpečia a vytváranie zdravých životných 

návykov a postojov. Cieľovou skupinou sú 

žiaci 1. stupňa našej školy, vekovej 

kategórie 6 – 12 rokov.  

MŠVVaŠ SR 

Zvyšovanie efektivity 

vzdelávania žiakov so ZZ 2018 

 

„Zvýšenie efektivity 

vzdelávania žiakov II. stupňa 

ŠZŠ Zvolen“ 

Vybavenie 4 tried špeciálnej školy 

modernou výpočtovou a vizuálno-

interaktívnou technikou 

 

MŠVVaŠ SR 

Psychologické a špeciálno-

pedagogické poradenstvo 2018 

 

„Senzorická stimulácia“  Obnova materiálno-technického vybavenia 

CŠPP pri ŠZŠ novými výučbovými 

programami pre účely poradenstva 

v oblasti ranej starostlivosti pre deti so 

ŠVVP 

 

 

14. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole. 
         (§ 2 ods. 1 písm. k) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 
 

V  školskom roku 2017/2018 bola v škole vykonaná tematická inšpekcia, ktorá bola 

zameraná na uplatňovanie princípu rovného prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do 

špeciálnej základnej školy. 

Závery 

Škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím v súlade s jej 
poslaním podľa ustanovení školského zákona. Silnou stránkou školy bola kultúra a estetika 
prostredia, vhodné priestorové, personálne aj materiálno-technické podmienky pre vzdelávanie 
žiakov s mentálnym aj viacnásobným postihnutím. Významnú úlohu zohrávala škola nielen v 
oblasti výchovy a vzdelávania, ale aj v oblasti socializácie žiakov prostredníctvom multikultúrnej 
a environmentálnej výchovy a výchovy k zdravému životnému štýlu prostredníctvom novo 
vytvorených predmetov, ako aj pravidelnými návštevami a spoluprácou s environmentálnymi a 
ďalšími inštitúciami. Pozitívne bolo zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít podporujúcich 
sociálnu inklúziu žiakov a rozvíjanie ich sociokultúrnych návykov pre budúce začlenenie do 
spoločnosti organizovaním aktivít pre širokú verejnosť (vianočná a veľkonočná burza spojená s 
predajom výrobkov), zapájaním žiakov do súťaží spolu so žiakmi ZŠ v meste, zapájaním 
zákonných zástupcov do spolupráce so školou. 
Do školy boli prijatí žiaci v zmysle právnych predpisov na základe písomnej žiadosti zákonných 
zástupcov, s ich písomným informovaným súhlasom, písomným vyjadrením školského zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie, vydanom na základe diagnostického vyšetrenia detí. Po 
prípravnom ročníku, príp. po absolvovaní 1. roku školskej dochádzky škola zabezpečila v zmysle 
usmernení MŠVVaŠ SR rediagnostické vyšetrenia v CŠPP ako súčasti ŠZŠ, ktorých záver potvrdil 
mentálne postihnutie žiakov a oprávnenosť ich edukácie v ŠZŠ. Dokumentáciu a ďalšiu 
dokumentáciu žiakov v škole viedli, priebežne ju dopĺňali. Všetci kontrolovaní žiaci mali vyplnené 
aktuálne tlačivo Návrhu. Jeho prílohami boli správy z vyšetrení a potrebné podklady k 
rozhodnutiam riaditeľa školy. Nedostatky sa vyskytli vo vypisovaní triednych výkazov. 
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15. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  
      (§ 2 ods. 1 písm. l) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 
             

Hlavný vyučovací proces prebiehal v dolnej (pavilón A), hornej budove (pavilón B) školy 

a telocvični (pavilón C). V pavilóne A bola umiestnená väčšina tried a učební. V pavilóne B 

prípravný ročník, trieda pre žiakov prípravného a prvého, a 1 oddelenie školského klubu detí. 

V pavilóne bola vydávaná aj strava v priestoroch školskej výdajne na prízemí.  

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy boli naďalej len vyhovujúce. Ako 

problémové sa javia prenajaté priestory (telocvičňa, budova Výdajnej ŠJ a CŠPP). Škola 

vynakladá veľké finančné prostriedky na ich prevádzku a sú tu veľmi potrebné aj rôzne opravy. 

Priestory sú majetkom MsÚ Zvolen. V súčasnosti sú však pre školu veľmi potrebné.  

V rámci učební bola na výchovno-vzdelávací proces k dispozícii terapeutická miestnosť, 

jazyková učebňa, 2 učebne výpočtovej techniky, posilňovňa, výtvarná učebňa, prírodovedná 

učebňa, učebňa muzikoterapie, drevo a kovo dieľna, keramická a šijacia dielňa a veľká sála – 

miestnosť na organizáciu kultúrnych podujatí. Škola má k dispozícii aj 6 interaktívnych tabúľ 

s kompletným príslušenstvom a 2 zborovne pre pedagogický personál. Okrem priestorov v budove 

školy sme využívali vo vyučovacom procese a aj v čase mimo vyučovania školský areál – ihrisko, 

telocvičňu a školský pozemok.  

Takmer všetky učebne sú stále nedostatočne vybavené okrem zrekonštruovanej kuchynky. 

Prostredníctvom finančného daru z občianskeho združenia Erima sme školu dovybavili novými 

učebnými pomôckami – a to športovými a didaktickými pomôckami. Občianske združenie 

financovalo aj dopravu na niektoré podujatia školy (výlety žiakov, vystúpenie v DSS).  

Nevyhovujúci je kancelársky nábytok v učebniach IKT ako aj dnes už staršia výpočtová technika. 

Pre zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov je vytvorená školská knižnica v ktorej sa realizovali 

vyučovacie hodiny a rôzne súťaže. Škola má  školský pozemok, na ktorom si žiaci preverujú 

v praxi teoretické vedomosti z pracovného vyučovania, vlastivedy, prírodopisu a environmentálnej 

výchovy. Priamo v škole boli vybudované kútiky živej prírody na balkónoch, ktoré okrem 

výchovného účelu spĺňajú aj estetický cieľ. 

Do CŠPP pri ŠZŠ sme obstarali 4 nové aktuálne testy prostredníctvom ktorých dôjde k zlepšeniu 

poskytovania špeciálnopedagogických, najmä diagnostických služieb žiakom a verejnosti. Suma 

obstarania bola vo výške 1400 €. Pre potreby sociálneho pedagóga, žiakov s autizmom, učiteľov 

II. stupňa i účtovníčky školy sme zakúpili 3 notebooky a 2 tlačiarne.   

 

16. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
         (§ 2 ods. 1 písm. m) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 
(Táto informácia je realizovaná v prílohe 1, v  Správe o hospodárení za rok 2017).  

 

 

17. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2017/18 

a vyhodnotenie ich plnenia. (§ 2 ods. 1 písm. n) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

 

1. Podporovať globálne vzdelávanie.  

Hodnotenie: 

Pri hľadaní tém globálneho vzdelávania v ŠZŠ sme vychádzali z dokumentu „Národná stratégia 

pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 až 2016“, oficiálneho programového dokumentu 

prijatého vládou Slovenskej republiky. Národná stratégia pre globálne vzdelávanie definuje 

globálne vzdelávanie ako „vzdelávanie, ktoré zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa)“. 

Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, ktoré sa týkajú 

každého jednotlivca, k rozvoju jeho kritického myslenia v týchto témach a k hlbšiemu 

porozumeniu oblastí a tém, ktoré sa týkajú celého sveta. Témy globálneho vzdelávania môžu aj 
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v podmienkach ŠZŠ motivovať žiakov k zodpovednosti a vychovávať ich smerom k zdieľaniu 

a osvojeniu si hodnôt demokracie a slobody. Realizácia podpory globálneho vzdelávania 

prebiehala prostredníctvom naplánovaných a realizovaných aktivít na témy – utečenci, terorizmus, 

fašizmus súčasnosti a pod.. Na sprostredkovanie informácií sme využívali najmä služby 

odborníkov v daných oblastiach najmä zo strany PZ SR a MP vo Zvolene. Témy boli vhodné pre 

starších žiakov, ktorí sa do diskusií zapájali.  

Úloha bola splnená. 

 

2. Pokračovať v rozvíjaní čitateľskej i finančnej gramotnosti.  

Hodnotenie: 

Na prvom stupni sme zvyšovali jazykovú kultúru žiakov na všetkých vyučovacích hodinách. 

Čitateľskú gramotnosť sme rozvíjali aj počas školských aktivít, kedy sa žiaci prezentovali 

v prednese poézie a prózy, navštívili krajskú knižnicu, aktívne sa zúčastnili školskej akcie pri 

príležitosti marca – mesiaca knihy v školskej  knižnici, úspešne sa zapojili do literárnych 

a výtvarných súťaží. Učitelia prostredníctvom inscenačných metód a didaktických hier 

implementovali finančná gramotnosť do TVVP v predmetoch SJL, MAT, VUC, VLA i VUC. 

V rámci dňa finančnej gramotnosti sme sa počas tematického dňa zamerali na porovnávanie cien 

rovnakého alebo podobného výrobku. Uplatňovali sme so žiakmi  zodpovedné rozhodovanie pri 

nákupe primerane ich veku a postihnutiu. Na druhom stupni boli plánované úlohy týkajúce sa 

rozvíjania čitateľskej a finančnej gramotnosti realizované v súlade s plánom. Aktivity ako 

minútové čítanie, milionár, návšteva knižnice, súťaž „Slniečko“  boli úspešné a splnili svoj cieľ. V 

rámci rozvoja finančnej gramotnosti boli do TVVP zapracované súvisiace témy a aktivity a 

priebežne boli realizované. 

Úloha bola splnená.  

 

3. Podporovať rozvíjanie prírodovednej a mediálnej gramotnosti.  

Hodnotenie: 

Na I. stupni sa prírodovedná gramotnosť rozvíjala nielen počas hodín VUC a VLA, ale 

predovšetkým počas voliteľného predmetu environmentálna výchova. Počas roka sme budovali 

základy mediálnej výchovy. Deti sme viedli k tomu, aby si uvedomovali význam a vplyv médií 

v živote, pochopili ich pozitíva a negatíva  a nadobudli základné zručnosti potrebné na využívanie 

médií. Mediálna výchova sa prelínala vyučovacím procesom, najviac priestoru sme  jej naďalej 

venovali počas hodín práce s počítačom. Žiakom sme vytvorili priestor pre vyjadrenie vlastných 

skúseností, zážitkov s využívaním médií a ich obsahov. Na druhom stupni sme uskutočnili viaceré 

akcie na rozvoj prírodovednej gramotnosti pre žiakov, pripomenuli sme si Deň vody, Deň Zeme, 

zúčastnili sme sa Lesníckych dní, kde sa žiaci aktívne zapájali do rôznych aktivít. Tvorivé 

ekologické dielne čiastočne naučili žiakov environmentálnemu cíteniu v ochrane prírody. Rozvoj 

mediálnej výchovy dosahujeme so žiakmi pri rozvíjaní učiva pomocou IKT, ukazovaním veľkých 

možností využitia rôznych médií pri získavaní poznatkov bežného života, poukazujeme na 

nebezpečenstvá pri práci s internetom.  

Úloha bola  splnená.  

 

4. Pokračovať vo vedení žiakov k zdravému životnému štýlu.  

Hodnotenie: 

Na prvom stupni sa priebežne realizovali aktivity a programy na podporu telesného a duševného 

zdravia. Počas celého roka sa žiaci zapájali do rôznych pohybových aktivít a súťaží. Žiaci si počas 

vyučovania prehlbovali poznatky o zdravom stravovaní. Aktivity z predchádzajúceho šk. roka sa 

doplnili o tému obezity a jej zdravotných dopadoch v rámci tematického dňa, žiaci  sa aktívne 

zúčastnili exkurzie v pekárni. Témou tohtoročného účelového cvičenia bola záchrana ľudského 
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života a nadobúdania zručnosti v poskytnutí 1. pomoci. Na druhom stupni sme v školskom roku 

realizovali rôzne aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia, čím sme sa 

snažili formovať názory, postoje a hodnoty mladého človeka počas celého školského roka. Cieľom 

bolo dosiahnuť, aby mali žiaci na primeranej úrovni vedomé úsilie uprednostňovať zdravý životný 

štýl a znižovať u žiakov mieru zlyhania v sociálno-patologických javoch. 

Úloha bola splnená.  

 

5. Pokračovať vo vytváraní priaznivého multikultúrneho prostredia.  

Hodnotenie: 

Na I. stupni sme nadviazali na Deň rómskej kultúry z predchádzajúceho školského roka, venovali 

sme sa slovenským tradíciám počas tematického dňa  zameraného na slovenskú ľudovú kultúru 

a slovenské dedičstvo. Prvky multikultúry sme vniesli i do ďalších akcií – Mikuláš v škole, 

vianočný program, školský karneval. Na druhom stupni sme vytvárali priaznivé multikultúrne 

prostredie realizovaním rôznych podujatí ako - noc v škole, lyžiarsky výcvik, minifutbal, stolný 

tenis. Uvedené akcie a ďalšie stretnutia prispievajú k poznaniu vlastnej kultúry a kultúr iných ľudí. 

Snahou bolo, aby žiaci dostatočne chápali  a porovnávali rôzne druhy kultúrnosti a vedeli sa 

správať podľa situácií, v ktorých sa práve ocitli. Toto je proces dlhodobý a budeme žiakom 

neustále pripomínať aj rôznymi vystúpeniami na verejnosti kultúru a toleranciu národov navzájom. 

Úloha bola splnená.  

 

6.  Zamerať sa na práva detí so zdravotným postihnutím.  

Hodnotenie: 

Právam detí so zdravotným postihnutím sa učitelia venovali priebežne počas celého školského 

roka a tematicky v rámci jednotlivých naplánovaných a úspešne zrealizovaných aktivít školy. Žiaci 

1.stupňa boli oboznámení so základnými právami i povinnosťami a vytvoril sa pre nich plagát 

v primeranej forme. Všetkých žiakov so zdravotným znevýhodnením sme sa snažili zapájať do 

života spoločnosti prostredníctvom viacerých už vyššie spomínaných školských aktivít i mimo 

školy. Práva detí so zdravotným znevýhodnením sú pre informovanie žiakov popísané 

a ilustrované na chodbe školy, na jednej zo stien. 

Úloha bola splnená. 

 

7.  Zamerať sa na zlepšenie motivácie žiakov na dosiahnutie lepších výsledkov vo vzdelávaní.  

Hodnotenie: 

Motivácia u žiakov 1. stupňa je dobrá a záujem týchto žiakov o učenie je dostatočný. Na 

dosahovaní lepších výsledkov v edukácii sa pracuje nestereotypným učením, častým striedaním 

foriem a metód práce, hrovými aktivitami, využívaním inovatívnych prvkov učenia. Na druhom 

stupni sa na vyučovaní pokračovalo v zintenzívňovaní vytvárania pozitívnej klímy v triedach, v 

aplikovaní aktivizujúcich metód, v zážitkovom vyučovaní, v organizovaní školských aktivít 

a iných aktivít  v záujme zvýšenia motivácie žiakov na dosiahnutie lepších výsledkov vo 

vzdelávaní. Žiaci majú neustále vysoký počet vymeškaných hodín, pričom vzdelanie nie je pre 

väčšinu žiakov žiadnou hodnotou a rodičia nespolupracujú so školou. Napriek všetkej snahe sa 

prospech žiakov výrazne nezlepšil, záujem o vzdelanie je na nízkej úrovni.  

Úloha bola čiastočne splnená.  

 

8.  Prijať opatrenia na zlepšenie dochádzky žiakov.  

Hodnotenie: 

Úlohu sme riešili v rámci svojim možností a kompetencií po celý školský rok. Prijaté opatrenia 

spočívali v zdokumentovaní prípadov záškoláctva nad rámec legislatívy, vrátane telefonického 
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obvolania príslušných lekárov, odoslania dokumentácie odboru sociálnej kurately na ÚP, 

prípadne návštev do rodín. V priebehu roka sme uskutočňovali besedy s PZ SR, príslušníkmi 

mestskej polície, ktorí sa tejto téme venovali a podrobne ju rozoberali. Ďalšie opatrenia spočívali v 

zintenzívnení komunikácie s komunitným centrom, ktoré sme neustále informovali 

a nedostatočnej dochádzke žiakov do školy. V priebehu školského roka sme pravidelne odosielali 

informácií o dochádzke žiakov na príslušné orgány verejnej i štátnej správy a tiež naďalej 

apelovali na lekárov, aby zvážili ospravedlňovanie dochádzky žiakov vystavením PN po 

niekoľkých dňoch bez návštevy žiaka u lekára. Dochádzku žiakov sa darilo zlepšovať len 

v ojedinelých prípadoch, a to len cez neustály tlak na rodičov, sociálneho pedagóga a výchovného 

poradcu, komunitných pracovníkov a príslušné úrady a orgány. Značná časť zákonných zástupcov 

porušovala školský poriadok školy a včas nám neoznamovala dôvod neprítomnosti žiakov na 

vyučovaní.  

Niektorí rodičia naďalej nerešpektovali predvolania do školy a nekomunikovali s ňou. 

Komunikácia bola sťažená aj neexistenciou mobilov, prípadne telefonických kontaktov na 

zákonných zástupcov.   

Úloha bola splnená.  

 

9. Participáciou na vyhlásených projektoch modernizovať IKT v škole.  

Hodnotenie: 

Škola spracovala projekt, ktorého cieľom bolo okrem iného modernizovať IKT v podmienkach 

ŠZŠ. Projekt s názvom „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov II. stupňa ŠZŠ Zvolen“ bol 

zameraný na zvýšenie efektivity vyučovacieho procesu pre žiakov so ZZ pomocou materiálno-

technického vybavenia. Išlo v ňom o zmodernizovanie štyroch tried o výpočtovú techniku – 

interaktívna tabuľa, dataprojektor a notebook v hodnote 8000 €. Cieľovou skupinou boli žiaci 6 až 

9.ročníka vzdelávacieho variantu A. Bol určený pre 51 žiakov. Realizáciou tohto projektu sme 

chceli docieliť celkové skvalitnenie služieb pre cieľovú skupinu žiakov, zvýšiť motiváciu učiť sa 

hravou a populárnou formou a rozvíjať žiacke informačné kompetencie. Výberová komisia na 

MŠVVaŠ SR nakoniec projekt neschválila. 

Úloha bola splnená čiastočne. 

 

10. Vzdelávať žiakov v oblasti predchádzania extrémizmu, antisemitizmu a xenofóbii.  

Hodnotenie: 

Učitelia vzdelávali žiakov v oblasti predchádzania extrémizmu, antisemitizmu a xenofóbii najmä 

na hodinách etickej a náboženskej výchovy. Z realizovaných hospitácii vedením školy vyplynulo, 

že učitelia volili pre žiakov vhodné stratégie a metódy vzdelávania. Žiakov motivovali stanovením 

tém prostredníctvom vizuálnych techník a IKT. Využívali množstvo aktivít, kde boli hlavnými 

nástrojmi pracovné listy a techniky zážitkového učenia. Žiaci mali možnosť vizuálne vidieť 

a vnímať výsledky rasizmu a fašizmu. Vcítiť sa do statusu odsudzovania detí pochádzajúcich zo 

SP, vojnových zón, z vylúčených rómskych komunít a pod. Žiaci mali možnosť rozlišovať medzi 

správnym a nesprávnym svetonázorom, vnímať pomoc od nepriateľa v živote ohrozujúcich 

situáciách, zamyslieť sa nad narodením sa do chudobných a vylúčených rodín. Učitelia používali 

vizuálne elektronické prostriedky (napr. text cez internet) a zvukové technické prostriedky (napr. 

ezoterická melódia),  používali medzipredmetové vzťahy najmä k SLJ, VYV, INF, PRV. Rozvíjali 

kritické myslenie žiakov prostredníctvom krátkych diskusií a hľadania riešení. Žiaci mali možnosť 

hodnotenia a sebahodnotenia, ktoré prebiehalo počas celého vyučovania v rámci väčšiny aktivít. 

Úloha bola splnená. 

 

 

18. Rámcové úlohy v školskom roku 2018/2019 
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Rámcové úlohy sú rozpracované a doplnené v jednotlivých oblastiach činnosti školy v Pláne 

činnosti na školský rok 2018/2019. 

 

 

1.    Zapojiť žiakov školy do akadémie k 70.výročiu založenia školy. 

 

2.    Podporovať globálne vzdelávanie. 

 

3.    Rozvíjať predčitateľskú, čitateľskú a finančnú gramotnosť.  

 

4.    Rozvíjať prírodovednú a mediálnu gramotnosť.  

 

5.    Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu.  

 

6.    Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie. 

 

7.     Podporovať vytváranie priaznivej sociálnej klímy v triedach.  

 

8.     Zlepšiť dochádzku žiakov do školy. 

 

9.     Oboznamovať žiakov s princípmi antidiskriminácie, ľudskými právami a právami detí.  

 

 

Aktivity k rámcovým úlohám sú zapracované v pláne činnosti školy a plánoch poradných 

orgánoch na školský rok 2018/2019. 

 

19. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
       (§ 2 ods. 1 písm. o) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 
 

 
SILNÉ STRÁNKY 

 

 
  

SLABÉ STRÁNKY 

 
 

    

Kvalifikovanosť  a odbornosť pedagogických 

a odborných zamestnancov. 

Starostlivosť o všetkých žiakov – zohľadnenie 

individuálnych potrieb každého žiaka. 

Používanie IKT, odborných učební 

a moderných vyučovacích metód. 

Zapojenosť do  projektov.  

Výborné výsledky žiakov v rôznych súťažiach. 

Mimoškolské aktivity. 

Množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí 

pre žiakov. 

ŠkVP vypracovaný podľa reálnych možností 

 

Nedostatočný počet funkčných počítačov 

na vyučovanie. 

Nedostatočné finančné krytie prevádzky školy. 

Zlá dochádzka žiakov do školy. 

Negatívny postoj verejnosti k špeciálnym 

školám. 

Nedostatočná spolupráca rodičov so školou – 

predovšetkým v prípadoch rodín žiakov zo SZ 

prostredia. 

Materiálne vybavenie učební IKT. 
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školy a potrieb žiakov.  

Dobrá spolupráca a pomoc rodičov žiakov 

s VCP. 

Dostatočné a aktuálne informácie pre verejnosť 

prostredníctvom internetového sídla školy. 

 

 

 

  

PRÍLEŽITOSTI STRATÉGIA 

 

 

Vypracovanie a realizácia projektov.  

Organizovanými  zbermi, trhmi, získavať 

nové finančné prostriedky na rozvoj školy. 

IKT využívať ako ďalší zdroj poznania. 

Naučiť učiteľov pracovať s novými 

nástrojmi internetového sídla školy. 

Odstraňovať zo školy stres, agresivitu. 

Rekonštrukcia budovy. 

Spolupráca s rodičmi. 

Propagácia školy. 

E-Twinning 

Zriadenie Praktickej školy a Špeciálnej 

materskej školy. 

Zriadenie stacionára pre žiakov 

s viacnásobným postihnutím. 

 

 

 

RIZIKÁ 

 

 

 

Legislatívna implementácia pozitívnej 

diskriminácie do školských právnych 

predpisov. 

Nepriaznivá ekonomická situácia 

v mnohých rodinách. 

Zvyšovanie cien za , tovary, energie a tým 

aj na prevádzku školy. 

Zvýšenie prenájmu budov. 

Vysoké % žiakov pochádzajúcich zo SZP. 

      Slabá motivácia žiakov učiť sa a ďalej  

      vzdelávať. 

Nedostatok učebníc a pomôcok. 

Nedostatok financií na odmeňovanie 

učiteľov. 

Migrácia žiakov. 

Inklúzia vzdelávacieho systému. 

 

Na získanie konkurenčnej výhody využijeme 

skutočnosť, že škola poskytuje všetky služby, 

ktoré môže v rámci svojho zamerania a zaradenia 

poskytovať špeciálna škola.  

Sme jedinou školou s týmto zameraním v meste 

Škola má dlhoročnú tradíciu a skúsenosti. 

Nedostatky sa budeme snažiť prekonávať lepšou 

propagáciou školy.  

Odstraňovať slabé stránky a vyhýbať sa rizikám, 

môžeme iba dôkladným  pochopením cieľov 

školy, akceptáciou a uplatňovaním stratégie 

školy. 
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Integrácia žiakov s MP v ZŠ. 

Vytváranie ŠT pre žiakov s MP v ZŠ. 

 

20. Ďalšie informácie o škole (§ 2 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
(§ 2 ods. 2 písm. a) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

 dodržiavať psychohygienické  zásady pri tvorbe rozvrhu hodín 

 vytvoriť v škole  nestresové prostredie, aby sa všetci cítili dobre, bez napätia 

 budovať a upevňovať dobré medziľudské vzťahy 

 netolerovať v žiadnej podobe prejavy násilia 

 netolerovať prejavy rasizmu a xenofóbie 

 dbať na estetické prostredie v triedach, dodržiavať režim vetrania, svietenia 

 relaxácia pre žiakov následne potom, ako sa zúčastnili rôznych súťaží v rámci    

   reprezentácie školy 

 vzhľadom na fyziologické potreby žiakov zabezpečiť obed pre žiakov po 3. 

vyučovacej hodine 

 dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  

 oboznámiť žiakov s vnútorným školským poriadkom, dbať na jeho dodržiavanie  

 

b) Voľnočasové aktivity školy – záujmová činnosť 
(§ 2 ods. 2 písm. b) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 
1. Krúžok plný hier 

2. Písmenkovo 2 

3. Biblický krúžok 

4. Svet fantázie 

5. Pohybové hry 

6. Literárno-dramatický krúžok 

7. Hravá slovenčina 

8. Práca s hlinou  

9. Spevácko-tanečný krúžok 

10. Výtvarný krúžok 

11. Šikovné ruky 

12. Prírodovedný krúžok 

                                                                                                                              
 Na financovanie a podporu záujmovej činnosti sme predovšetkým využívali  vzdelávacie 

poukazy a financie určené na prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

 

c) Spolupráca školy (§ 2 ods. 2 písm. c) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

 

Spolupráca so školskou jedálňou   

 

V škole bolo v školskom roku 2017/18 zaradených do kategórie hmotná núdza menej ako 

50% žiakov a preto sa všetkým žiakom školy neposkytovala strava za zvýhodnených podmienok. 

Stravu zabezpečovala ŠJ pri ZŠ M. Rázusa vo Zvolene v spolupráci s Mestom Zvolen a ZŠ 

D. Saviu Zvolen. 
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Iná spolupráca (§ 2 ods. 2 písm. d) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

Škola v školskom roku 2017/18 pokračovala v úspešnej spolupráci s: 

 

 OÚ - odborom školstva v Banskej Bystrici 

 DSS SYMBIA Zvolen 

 CVČ Zvolen 

 Mestská polícia Zvolen 

 Terénni komunitní pracovníci Mesta Zvolen 

 ZŠ Mesta Zvolen 

 MŠ Mesta Zvolen 

 Domov dôchodcov Zvolen 

 MsÚ Zvolen 

 CHKO Poľana 

 Vojenský útvar - Kasárne  Zvolen 

 Letecká základňa Sliač 

 Marius Pedersen Zvolen 

 Arborétum Borová Hora Zvolen 

 Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen  

 Quo Vadis Zvolen 

 

 

21. Školský klub detí pri ŠZŠ (§ 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.)  

 

V školskom roku 2017/2018 bolo vytvorené jedno oddelenie školského klubu (ďalej len ŠKD), 

ktoré navštevovalo osem detí – štyria chlapci a štyri dievčatá.   

Celoročný plán práce ŠKD bol podrobne rozpracovaný do ročného plánu výchovnej činnosti.  

Pravidelne v týždňových intervaloch sa striedali všetky tematické oblasti výchovy – spoločensko-

vedná, prírodovedno-environmentálna, telovýchovná-zdravotná a športová, esteticko-výchovná 

a pracovno-technická, kde sme sa snažili prinášať do práce nové a zaujímavé prvky i formy, 

vymýšľať aktivity primerané druhu a stupňu postihnutia, prispôsobiť obsah jednotlivých oblastí 

výchovy tak, aby zábavnou formou nadväzovali na obsah učiva v konkrétnych ročníkoch. Aktivity 

záujmovej činnosti boli zamerané na prehlbovanie slušného správania, pozitívneho vzťahu medzi 

deťmi, vytváranie si väzieb k živým tvorom, k neživému okoliu, rozvíjanie manuálnej a technickej 

zručnosti, zdravej športovej súťaživosti. Výsledky z videného, počutého alebo vytvoreného boli 

vystavované v triede, ale aj v chodbe  školy na nástenkách v podobe hotových výtvorov, pri 

ktorých deti použili rôzne materiály a techniky. 

Vychádzky spojené s pozorovaním prírody prispôsobené poveternostným podmienkam 

a zdravotnému stavu, mali za hlavný cieľ prebúdzať u detí lásku a spätosť k prírode a skĺbiť 

plnenie výchovných a vzdelávacích úloh so záujmami. 

Od októbra 2017 do ŠKD vedenie školy pridelilo asistentku ku jednému žiakovi s autizmom. Deti 

sa v ŠDK cítili veľmi dobre, naučili sa spoločne pracovať, hrať, deliť sa, a pomáhať  jeden 

druhému, preberať zodpovednosť za seba samého, svoje slová a celkové správanie, i za ostatných. 

Spokojní boli aj rodičia, čo sa odzrkadlilo vo veľmi dobrej spolupráce s nimi. Najvážnejší problém 

bol s finančnou úhradou poplatku za dochádzku dieťaťa do školského klubu, ku ktorému sme si 

viackrát museli predvolať rodičov. 

Veľký úspech zaznamenali u detí ŠKD akcie:  

- Zoznamovanie sa s mestom – Jesenné trhy 

- Jeseň v parku – zber lístia a plodov (gaštanov) pre ďalšie spracovanie 
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- Vianoce –  nácvik scénky „Vianoce nie sú o množstve darčekov, ktoré dostaneme, ale 

o množstve lásky, ktorú rozdáme“ 

- Posedenie pri Betleheme s vianočnými koledami 

- Vianočné trhy v meste- pozeranie živých zvieratiek v meste, vyrezávaného Betlehema 

- Príprava darčekov a ozdôb s vianočnou a veľkonočnou témou, ku Dňu matiek-  výstavky 

prác. 

- Karneval – výroba masiek a výzdoba triedy. 

- ŠZŠ má talent – pomoc pri príprave a zdobení sály, nácvik scénok detí 

- Jednodňové výlety – Kino, Cukráreň, Lesnícke dni, Dni mesta ZVOLEN, ZVEROPARK. 

- Spoznávanie a navštevovanie kultúrnych pamiatok mesta Zvolen 

- Nácviky pesničiek a básničiek 

- Posedenia s občerstvením pri príležitosti menín, narodenín, MDD 

- Vychádzky a hry v parku spojené s bezpečnosťou a uvedomením si zodpovednosti za seba 

i kamarátov 

Dobrou spoluprácou vychovávateľky, asistentky a triedneho učiteľa sa darilo úspešne vyriešiť 

a odstrániť množstvo nedostatkov v správaní detí, kde nemalú úlohu zohrávali aj rodičia. Menšie 

pochybenia a priestupky proti školskému poriadku sme vyriešili dohovorom. 

Deti do školského klubu chodili s radosťou. Niekedy poobede prejavovali znaky únavy a neochoty 

k činnosti a naplánovanú aktivitu bolo potrebné zmeniť, vždy sme však našli kompromisy vedúce 

k spokojnosti a dobrého pocitu zo vzájomného obohatenia.  

 

Všetky ciele a úlohy v školskom roku 2017/2018 sa v ŠKD splnili.  

 

 

Vo Zvolene vypracoval:  PaedDr. Adrián Ilečko  27. 09. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy   

1. Správa o hospodárení za  rok 2017 (§ 2 ods. 1 písm. m) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

2. Správa o činnosti CŠPP súčasti ŠZŠ Zvolen 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1  

 

 

 

 

Prehľad  

o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu za predchádzajúci 

kalendárny rok  (2017)  
(§ 2 ods. 1 písm. m) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 
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Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ v sídle kraja  

Číslo 
oznámenia 

Dátum úpravy 
Finančná 

čiastka v €  
Účel 

Bežné výdavky spolu: 870 515   

Normatívne: 831 899   

 005523-001  20.01.2017               646 370  610 – 425 343,- ,620 – 148 658,- , 630 – 72 369,- 

 005523-016  29.03.2017                 20 029 610 – 14 842,-, 620 – 5 187,- 

 005523-062 28.06.2017                 15 000  630 – 15 000,-  

 005523-123 26.10.2017                49 269  610 – 36 509,- , 620 – 12 760,-  

 005523-136 13.11.2017                  3 500  630 – 3 500,-  

 005523-145 21.11.2017                         0  620 – 2 150,-, 630 - -2 150,-   presun 

 005523-162 21.12.2017                97 731  610 – 72 420,- , 620 – 25 311,-  

 005523-162a 29.12.                         0  620 –  -471,-, 630 - 471,-   presun 

    

Nenormatívne: 38 616   

 005544-002 18.01.2017                   1 200   ŠvP  630  637007 

005540-002  18.01.2017                   1 800   LV  630  637007 

 005530-002  18.01.2017                   3 733   Dopravné  640  642014 

 005527-002  31.01.2017                   1 978   VP  610 – 981,-, 620 - 343,-, 630 – 654,- 

005529-002  31.01.2017                 18 072   AU  610 – 13 392,-, 620 – 4 680,- 

005529-005  25.07.2017                   9 036   AU  610 – 6 696,-, 620 – 2 340,- 

005529-008  27.09.2017                      564   AU  610 – 418,-, 620 – 146,- 

 005527-003 10.11.2017                   1 421   VP  610 – 705,-, 620 - 246,-,630 – 470,- 

 005530-005  09.11.2017                   1 353   Dopravné  640   

 005530-008 18.12.2017                   - 541   Dopravné  640   

 

Kapitálové výdavky spolu:    
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Príloha č. 2 

 

Správa o činnosti  CŠPP ako súčasti ŠZŠ Zvolen  

v školskom roku 2017/2018 
 

 

 

 

I. Základné údaje  

 

Názov školského zariadenia: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Sokolská 109, 

Zvolen ako súčasť Špeciálnej základnej školy, Sokolská 111, 

Zvolen                                              
Adresa :     Sokolská 109, 960 01 Zvolen 

Telefónne čísla:  045/ 5459387, 0908 963 673 

Elektronická adresa:  cspp@szszvolen.sk 

Webová stránka:   www.szszvolen.sk 

                                                           

Zriaďovateľ:    Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská 

     Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica 

Vedúci zamestnanci:   PaedDr. Adrián Ilečko – riaditeľ 

Mgr. Alica Čiamporová – vedúca CŠPP ako súčasti ŠZŠ 

                                        

 
II. Údaje o klientoch 

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ vo Zvolene poskytuje odborné 

poradenské intervencie a následnú odbornú individuálne orientovanú starostlivosť deťom a 

mládeži so zdravotným postihnutím vo veku od 0 rokov po ukončenie prvej prípravy na povolanie. 

Všetky odborné intervencie, ako aj následná pokračujúca starostlivosť je poskytovaná na základe 

požiadaviek a po predchádzajúcom písomnom súhlase zákonných zástupcov klientov alebo 

plnoletých klientov, po odporúčaní škôl, školských zariadení alebo iných poradenských či 

klinických pracovísk regiónu a v rozsahu potrebnom na kvalitné riešenie problému. 

 

Celkový počet evidovaných klientov k 31. 8. 2018:   1 278 

Z toho novoprijatých: 76 

 

 

 

III. Údaje o rozsahu odbornej starostlivosti 

 

Sumár aktivít pre štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 5-01:  

1. diagnostika: 3294 výkonov  

2. poradenstvo: 4919 výkonov 

3. terapia:   740 výkonov 

4. rehabilitácia: 3483 výkonov 

5. katamnéza:   107 výkonov 

Spolu:            12543 výkonov 
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Diagnostika: 

- sociálna, psychologická, špeciálno-pedagogická, liečebno-rehabilitačná. 

Poradenstvo: 

- v nadväznosti na diagnostiku – boli konzultované výsledky vyšetrení so zákonnými 

zástupcami, 

- v oblasti výchovy a vzdelávania – boli poskytované konzultácie k aktuálne vzniknutým 

problémom, 

- sociálno-právne – bolo poskytované zákonným zástupcom individuálne podľa ich 

požiadaviek, 

- internetové – boli uverejňované metodické materiály na našej stránke, prípadne zasielané 

záujemcom mailovou poštou, riešili sa individuálne požiadavky zákonných zástupcov, 

pedagogických a odborných zamestnancov, lekárov a klinických logopédov zaslané 

v mailovej podobe. 

Terapia a rehabilitácia: 

- individuálne orientované ambulantné špeciálno-pedagogické a sociálne intervencie boli 

realizované priamo v priestoroch centra každý utorok, podľa vopred stanoveného 

harmonogramu. Primárnym zostalo zameranie na klientov raného a predškolského veku, 

vrátane detí s OPŠD, 

- fyzioterapia bola realizovaná podľa vopred stanoveného týždenného harmonogramu 

v priestoroch centra (Ut, Št). 

Metodické vedenie: 

- zamestnancov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti centra (ZV, KA), 

- metodické vedenie CŠPP v územnej pôsobnosti zriaďovateľa. 

Terénne služby: 

- diagnostika, poradenstvo a prednášková činnosť v priestoroch škôl boli realizované podľa  

aktuálnych  požiadaviek, 

- fyzioterapia v MŠ na ul. Centrum  a ZŠ na ul. M. Rázusa vo Zvolene bola realizovaná 

podľa vopred stanoveného týždenného harmonogramu (Po, St, Pi). 

 

Sumárne počty výkonov pre EDUZBER: 

 

Výkony sú rozdelené podľa priemernej časovej náročnosti do 4 kategórií (I. – IV.). 

 

 I. II. III. IV. 

Priama činnosť 5546 3839 708 146 

MaN činnosť 5345 2501 260 454 

Odhadovaná časová náročnosť:   8060,75 h 

 

 

 

IV. Údaje o zamestnancoch školského zariadenia 

 

Počet odborných zamestnancov a ostatných poradenských pracovníkov zostal nezmenený. 

Celkový počet (v úväzkoch) zamestnancov CŠPP k 31.08. 2018 = 6,5; 

z toho: 

- 6,0 odborných poradenských zamestnancov 

- 0,5 ostatných poradenských zamestnancov 

 

Počet (v úväzkoch) a štruktúra odborných zamestnancov a ostatných poradenských pracovníkov: 

- 1,5 psychologičky 
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- 3,5 špeciálne pedagogičky – odbornosť: somatopédia, psychopédia, logopédia, tyflopédia 

- 1 sociálna pedagogička 

- 0,5 rehabilitačná pracovníčka 

 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady smerom k vykonávaným pracovným  

činnostiam. 

 

Vzhľadom ku kvalifikačnej štruktúre zamestnancov nebolo naše centrum schopné plne 

kvalifikovane zastrešiť špeciálno-pedagogickú starostlivosť o klientov s niektorými druhmi 

zdravotného postihnutia: 

- v zariadení absentoval špeciálny pedagóg pre deti s poruchami správania – etopéd, riešime 

zabezpečenie pokračujúcej starostlivosti u týchto detí spoluprácou s CPPPaP Zvolen, 

- v zariadení nebol ani špeciálny pedagóg pre deti so sluchovým postihnutím - surdopéd. Aj 

v tomto prípade situáciu riešime formou medziporadenskej spolupráce. 

 

Taktiež administratívne práce (vybavovanie poštovej agendy, telefonické informácie) vykonávali 

striedavo všetci zamestnanci, takže časť svojej pracovnej doby museli venovať tejto činnosti, čo 

obmedzovalo ich odbornú činnosť. Riešenie do budúcna vidíme v prijatí administratívneho 

pracovníka na čiastočný úväzok, prípadne prostredníctvom ÚPSVaR vo Zvolene cez absolventskú 

prax. 

 

 

V.    Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov zariadenia 

 

V tomto školskom roku v záujme zvýšenia kvalifikácie na výkon požadovanej práce svoju 

kvalifikáciu zvyšovali alebo rozširovali: 

1. 3 odborné zamestnankyne – KU Ružomberok, PF - CCV – požiadali o vykonanie 1. 

atestácie, pričom obe ju úspešne vykonali. 

2. 1 odborná zamestnankyňa – Centrum Dr. Sindelar Bratislava – aktualizačné vzdelávanie 

„Diagnostika a terapia deficitov dielčích funkcií – metóda Dr. Sindelar“. 

3. 1 odborná zamestnankyňa – ICV Komárno – „Výchova a učenie pomocou metódy 

nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň“. 

4. 1 odborná zamestnankyňa – ICV Komárno – „Výchova a učenie pomocou metódy 

nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň“. 

5. 1 odborná zamestnankyňa – MPC BMP Bratislava – „Odborní zamestnanci a edukácia detí 

a žiakov so zdravotným znevýhodnením“. 

  

Zamestnankyne sa zúčastnili aj ďalších vzdelávacích seminárov a konferencií: 

1. 1 odborná  zamestnankyňa – Tyflopedický seminár spojený s výstavou prác detí so ŠVVP 

(Bánovce nad Bebravou). 

2. 3 odborné zamestnankyne – seminár „Žiak s viacnásobným postihnutím“ (Bratislava). 

3. 2 odborné zamestnankyne – konferencia „Inovácie vo vzdelávaní sluchovo postihnutých 

a viacnásobne postihnutých žiakov“ (Kremnica). 

4. 2 odborné zamestnankyne – seminár „Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde“ (Rimavská 

Sobota). 

5. 2 zamestnankyne – „Burza stredných škôl“ (Zvolen). 

6. 1 odborná  zamestnankyňa – seminár „Ja na to mám“ (Prievidza). 

7. 1 odborná  zamestnankyňa – seminár „Integrácia“ (Banská Bystrica). 

8. 2 odborné zamestnankyne – tematický seminár k integrácii žiakov ZŠ (Zvolen). 
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9. 1 odborná  zamestnankyňa – konferencia „III. medzinárodná arteterapeutická konferencia – 

Od múzy k psyché“ (Bratislava). 

10. 1 odborná  zamestnankyňa – konferencia „Spolu o prevencii“ (Vígľaš – Pstruša). 

11. 1 odborná  zamestnankyňa – konferencia „Dieťa v ohrození“ (Bratislava). 

12. 2 odborné zamestnankyne – seminár „Diagnostika psychického vývinu (Banská Bystrica) 

13. 1 odborná zamestnankyňa – 4 x seminár „ABA terapia“ (Zvolen). 

 

Zamestnankyne zariadenia sa prihlásili, alebo absolvovali odborné semináre v oblasti svojich 

pracovných činností, aby bolo zabezpečené prehlbovanie vedomostí a zručností k vykonávaným 

pracovným činnostiam. Získavali tak potrebné kompetencie pre komplexnú diagnostiku a odborné 

terapeutické intervencie. 

 

 

VI. Údaje o aktivitách prezentácie zariadenia na verejnosti 

 

Na základe požiadaviek spolupracujúcich škôl a školských zariadení a našich poznatkoch o 

potrebách praxe, boli organizované metodické a vzdelávacie podujatia: 

1. Metodická návšteva 

Termín: 26.10.2017 

Miesto konania: ZŠ Krupina 

Zodpovedný: Mgr. Adriana Ilečková 

2. Metodická návšteva 

Termín: 7.3.2018 

Miesto konania: Konzervatórium, Banská Bystrica 

Zodpovedný: Mgr. Alena Viktorínová, Mgr. Alica Čiamporová 

3. Metodická návšteva 

Termín: 13.3.2018 

Miesto konania: SŠ SOŠ Elektrotechnická, Banská Bystrica 

Zodpovedný: Mgr. Alena Viktorínová 

4. Zápis žiakov do ZŠ  

Termín: 20. - 21.4.2018  

Miesto konania: ZŠ Lieskovec 

Zodpovedný: Mgr. Katarína Tuhárska 

5. Zápis žiakov do ZŠ  

Termín: 20. - 21.4.2018  

Miesto konania: ZŠ M. Rázusa 3, Zvolen 

Zodpovedný: Mgr. Tatiana Kohútiková 

6. Zápis žiakov do ZŠ  

Termín: 20.4.2018  

Miesto konania: ZŠ Jilemnického 2, Zvolen 

7. Zodpovedný: Mgr. Alena Viktorínová Metodická návšteva 

Termín: 7.5.2018 

Miesto konania: SŠ SOŠ Elektrotechnická, Banská Bystrica 

Zodpovedný: Mgr. Alena Viktorínová 

8. Metodická návšteva 

Termín: 14.5.2018 

Miesto konania: SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica 

Zodpovedný: Mgr. Alena Viktorínová 

9. Metodická návšteva 

Termín: 28. – 30.5.2018 
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Miesto konania: SŠ SOŠ Elektrotechnická, Banská Bystrica 

10. Zodpovedný: Mgr. Alena Viktorínová Integračná komisia a metodická návšteva 

Termín: 31.5.2018 

Miesto konania: ZŠ s MŠ Stará Kremnička 

Zodpovedný: Mgr. Alena Viktorínová 

11. Integračná komisia a metodická návšteva 

Termín: 31.5.2018 

Miesto konania: ZŠ Žiar nad Hronom 

Zodpovedný: Mgr. Alena Viktorínová 

12. Integračná komisia a metodická návšteva 

Termín: 12.6.2018 

Miesto konania: ZŠ s MŠ Sebechleby 

Zodpovedný: Mgr. Alena Viktorínová 

 

 

       

VII. Priestorové a materiálno-technické zabezpečenie zariadenia  

 

Zariadenie je umiestnené na prízemí a 1. poschodí budovy Sokolská 109, 960 01 Zvolen. 

Prízemie: 

Č. 5  -  miestnosť na diagnostiku a pokračujúcu starostlivosť pre deti raného a 

predškolského veku, konzultácie a poradenstvo, 

Č. 6  - miestnosť na diagnostiku a pokračujúcu starostlivosť pre telesne postihnuté 

deti, konzultácie a poradenstvo, 

Č. 7  - výtvarná dielňa, sklad a WC pre klientov a zamestnancov centra.  

 

Prvé poschodie: 

Č. 2  - miestnosť na diagnostiku, konzultácie, poradenstvo a pokračujúcu 

starostlivosť pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými 

poruchami učenia, s autizmom a s mentálnym postihnutím,  

Č. 3  - miestnosť vedúceho zamestnanca CŠPP a na poskytovanie komplexnej 

psychodiagnostiky, konzultácie a poradenstvo, 

Č. 4  - miestnosť pre sociálnu pracovníčku, na pokračujúcu starostlivosť v oblasti 

sociálnej pedagogiky, konzultácie a poradenstvo. 

Č. 5 - miestnosť na diagnostiku, konzultácie, poradenstvo a pokračujúcu 

starostlivosť pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a s autizmom. 

Ďalšie spoločne využívané priestory: 

- rehabilitačná miestnosť v prízemí budovy ŠZŠ, Sokolská 111, Zvolen (pokračujúca 

starostlivosť), 

 

Poloha zariadenia v rámci mesta je vcelku vyhovujúca. Priestory sú bez problémov dostupné pre 

peších, pre vozíčkarov je vybudovaná nájazdová rampa pri zadnom vchode do budovy. Parkovacie 

kapacity priamo v areáli sú obmedzené, komunikácie a areál sú čiastočne rekonštruované a sú vo 

vlastníctve a správe mesta. Zariadenie je dostupné aj prostredníctvom MHD, zastávka je vzdialená 

cca 200 m.  Problém predstavuje veľká vzdialenosť do centra a zlé dopravné spojenie pre klientov 

okrajových častí spádového regiónu, najmä z okresu Krupina. 

Práca v jednotlivých miestnostiach je plánovaná podľa rozsahu a foriem jednotlivých odborných 

intervencií a podľa vopred stanoveného harmonogramu práce. Miestnosti sú vybavené základným 

materiálnym vybavením pre odborné intervencie. Bezbariérovosť priestorov je zabezpečená len na 

prízemí budovy. 
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Vybavenie špeciálnym nábytkom a kompenzačnými pomôckami, stimulačnými hračkami (zrakové 

vnímanie, sluchové vnímanie, úchop, hrubá, jemná motorika) pre postihnuté deti sa za sledované 

obdobie zlepšilo, nie je ale optimálne. V súčasnosti sú pri práci využívané aj vlastné hračky 

zamestnankýň.  

Vybavenie IKT sa zlepšilo vďaka účasti zariadenia v projektoch a v súčasnom období je 

postačujúce. Zamestnankyne už nie sú nútené pracovať na vlastných počítačoch.  

Dostupné učebné pomôcky vyhovujú základným požiadavkám na prácu so zdravotne  

postihnutými deťmi. Vďaka úspešným projektovým riešeniam sa zlepšila vybavenosť vhodnými 

didaktickými a kompenzačnými pomôckami pre našich klientov. Kompenzačné pomôcky centrum 

zapožičiava aj školám a klientom za účelom debarierizácie vzdelávacieho procesu. 

 

 

 

VIII. Koncepčný zámer zariadenia 

 

Strategický cieľ: 

 Do konca šk. r.  2017/2018 zachytiť 60 % populácie zdravotne postihnutých detí raného  

a predškolského veku (0 – 6 rokov) v našom regióne. 

 

Tento cieľ je ťažiskovo ukotvený v stratégii kombinujúcej silné stránky nášho centra 

s príležitosťami z nášho okolia. Je v súlade s naším poslaním, ktorým je pomáhať deťom a mládeži 

so zdravotným postihnutím dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu, ako aj 

s našou dlhodobou víziou a s hodnotami, ktorým veríme.  Proces jeho napĺňania dá našej práci  

nový smer a dúfame, že aj pocit vnútorného uspokojenia. 

Úspešná realizácia tohto cieľa predpokladá jeho rozčlenenie na niekoľko čiastkových 

špecifických cieľov: 

1) Do konca šk. r.  2017/2018 etablovať systém vyhľadávania zdravotne postihnutých detí v 

spolupráci s lekármi v našom regióne. 

2) Do konca šk. r. 2016/2017 zaviesť depistáž zdravotne postihnutých detí v materských 

školách nášho regiónu. 

3) Do konca šk. r.  2015/2016 vytvoriť systém autoevalvácie práce nášho centra. 

 

  

IX. Kvalitatívna analýza poradenských činností  

     

Činnosť zariadenia v šk. r. 2017/2018 nadväzovala na predchádzajúci systém poskytovania 

služieb.  

Prioritou zostalo určenie optimálnych postupov vo výchovno-vzdelávacom procese ako 

základného faktoru, ktorý podmieňuje školskú úspešnosť detí a tým rozšírenie možností ich 

ďalšieho vzdelávania na stredných školách spojené s prípravou na povolanie v intenciách aktuálnej 

legislatívy.  

Realizácia diagnostík prebiehala v súlade so stanoveným harmonogramom činnosti. Požiadavky 

zákonných zástupcov, škôl a školských zariadení, aj ostatných spolupracujúcich zariadení boli 

riešené na štandardne vysokej odbornej úrovni, so snahou o uprednostnenie termínovaných úloh 

a krízových situácií. Čakacie doby na diagnostiku sa tým v niektorých prípadoch predĺžili, ale 

našou snahou bolo a naďalej zostáva neznižovať kvalitu poskytovaných služieb na úkor kvantity.  

Darilo sa nám pokračovať v poskytovaní rozšíreného servisu pre zákonných zástupcov našich 

klientov v oblasti sociálno-právneho poradenstva. Poskytovali sme poradenstvo pre členov rodiny 

bez účasti klientov, kde kvalitná a dôsledná práca sociálnej pedagogičky významne menila postoje 

rodiny k postihnutému dieťaťu. Nadviazali sme aj aktívnu spoluprácu so sociálnymi kurátormi 
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a komunitnými pracovníkmi obecných a mestských úradov, čo pomohlo zlepšiť dostupnosť našich 

služieb pre klientov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Metodické a vzdelávacie podujatia pre školy a školské zariadenia boli organizované na základe ich 

aktuálnych požiadaviek priamo v priestoroch ich školy.  

Naďalej sme poskytovali internetové poradenstvo cestou uverejňovania metodických materiálov 

na našej internetovej stránke a ich zasielaním mailovou poštou, čo prispelo k zefektívneniu 

poskytovaných služieb, nakoľko sa klienti a spolupracujúce zariadenia dostali bez zbytočného 

časového odkladu k potrebným informáciám a metodickým materiálom. Rovnako je možné z našej 

internetovej stránky priamo stiahnuť formuláre žiadostí o vyšetrenia a dotazník na pedagogickú 

charakteristiku žiaka. 

V oblasti metodického usmerňovaniu poradenských zariadení v územnej pôsobnosti nášho 

zriaďovateľa sme týmto zariadeniam poskytovali na požiadanie metodicko-konzultačný 

poradenský servis k aktuálnym otázkam a problémom prevažne telefonickou a mailovou formou, 

v nižšej miere osobne (v rámci stretnutí na externých podujatiach – semináre, vzdelávania, 

konferencie). Metodické stretnutie vedúcich zamestnancov CŠPP sa v tomto šk. r. neuskutočnilo. 

Zákonní zástupcovia väčšiny našich klientov všetky potrebné odborné služby pre svoje deti mohli 

dostať na jednom mieste. U klientov so závažnými diagnózami sa v individuálnych prípadoch 

kombinovala forma ambulantných i terénnych služieb v školách a školských zariadeniach.  

Pokračovali sme v aktivitách z oblasti preventívnej starostlivosti ohrozenej skupiny detí 

s prioritnou akcentáciou  na deti raného a predškolského veku. Táto prevencia minimalizuje počet 

detí, ktoré po nástupe plnenia povinnej školskej dochádzky by mohli byť žiakmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaľ, pri súčasnom počte zamestnancov a počte klientov 

nebolo možné do pokračujúcej starostlivosti formou individuálne orientovaných špeciálno-

pedagogických intervencií zaradiť všetkých klientov, u ktorých sme to považovali za vhodné, 

preto boli uprednostnení klienti so závažnejšou diagnózou a s pravidelnou dochádzkou. 

Naďalej sme ale neboli schopní v postačujúcej miere poskytovať psychologické terapie, cielené 

terapie deťom s pridruženými poruchami správania či psychiatrickým ochorením, nakoľko 

psychológovia zariadenia sú plne vyťažený diagnostickou prácou a chýba i špeciálny pedagóg – 

etopéd.  

V tomto školskom roku sa uchádzame o pridelenie dotácie na realizáciu projektu s názvom 

„Senzorická stimulácia“ (výzva MŠVaV SR na získanie finančných prostriedkov na rozvojové 

projekty). Zamerali sme sa v ňom na vybavenie špeciálnymi pomôckami na stimuláciu rozvoja 

detí raného a predškolského veku. 

Vzhľadom k súčasným podmienkam, ktoré sú na jednej strane charakterizované zvyšovaním počtu 

zdravotne postihnutej populácie a na strane druhej poddimenzovaným financovaním 

a personálnym obsadením CŠPP považujeme spôsob fungovania a výsledky práce nášho 

zariadenia v šk. r. 2017/2018 za dobré, na čom má najväčšiu zásluhu osobné nasadenie 

zamestnancov. 

 


