
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2018/2019 

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

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Špeciálna základná škola, Mierová 166/171, Svit 

Adresa školy Mierová č. 166/171, 059 21 Svit 

Telefón +421 52 77 56 388, mob.: 0911839019 

E-mail skola@szs-svit.sk 

Webová stránka školy www.szssvit.sk 

Zriaďovateľ Okresný úrad Prešov, odbor školstva 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Emília Marešová 0527756388 0911839019 skola @szs-svit.sk 

ZRŠ Ing. Mária Šalingová 0527756388 0911839019 skola @szs-svit.sk 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Mgr.  Schneiderová Viera 

pedagogickí zamestnanci Mgr.  Zajacová Anna 

    

ostatní zamestnanci           Hurajt Ján 

    

zástupcovia rodičov           Čonková Gabriela 

            Olachová Žaneta 

    

zástupcovia zriaďovateľa Ing.   Mária Zakuťanská 
 Mgr. Tomáš Kolárik  

  Mgr. Henrieta Wintnerová 

  Mgr. Vladimír Wittner 

 



Poradné orgány školy 

1. Pedagogická rada 

2. MZ- vedúca Mgr. Anna Poradová 

3. PK - vedúca Mgr. Jarmila Jurínyiová 

4. Výchovná poradkyňa - Mgr. Viera Schneiderová 

5. Koordinátor prevencie - Mgr. Iveta Kacvinská 

6. Koordinátor informatizácie - Mgr. Anna Geciová 

7. Koordinátor environmentálnej výchovy - Mgr. Anna Poradová 

8. Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Svetlana Lásková 

 

Názov MZ a PK Vedúci Členovia MZ 

MZ - 1.stupeň Mgr. Anna Poradová Mgr. Marešová Emília, Mgr. Zajacová Anna,  

    Mgr. Lásková Svetlana, Mgr. Geciová Anna, 

    Mgr. Juríčková Mária, Mgr. Hermelová Mária, 

    Mgr. Kovalčíková Svetlana,  

    Ličková Lenka, Ing. Vančová Viera - asistentky 

PK – 2. stupeň Mgr. Jarmila Jurinyiová Ing. Šalingová Mária, Mgr. Schneiderová Viera, 

    

Mgr. Kacvinská Iveta,Mgr. Bojková Zdenka,      

Mgr. Otčenášová  Gavalierová, Mgr. Mišaniková 

Ivana 

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 112 

Počet tried: 13 

 

 

 

 



Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 1   3 2 2 2 1 1 1 13 

počet žiakov 14 9 8 21 20 14 9 12 5 112 

Počet žiakov A variant: 11 9 7 10 18 8 3 6 4 76 

Počet žiakov B variant: 2   1 11 1 6 6 4   31 

Počet žiakov C variant: 1       1     2 1 5 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci do ŠZŠ 

 
Počet novo zapísaných žiakov (zo ZŠ): 15 

Z toho počet novo zapísaných prvákov: 9 

Počet žiakov na prvom stupni /A,B,C): 52 

Počet žiakov na druhom stupni (A,B,C):60 

Počet končiacich žiakov (A,B,C): 16 

Počet žiakov vzdelávaných podľa IVP:14 

Ukončenie školskej dochádzky na ŠZŠ k 30.6.2019: (variant A,B,C):  

Školskú dochádzku v škol. roku 2018/2019 ukončilo spolu 16 žiakov. 

v 6. ročníku 1 žiak 

v 7. ročníku 2 žiaci 

v 8. ročníku 8 žiakov 

v 9. ročníku 5 žiakov 

 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 0  0 1  2  8  5 16 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  OU Spolu 

prihlásení 3   

prijatí 3   

% úspešnosti 100   

 



§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Priemerný prospech žiakov z hlavných predmetov vo variante A 

Trieda SJL MAT PVC 

1. - 4. 3,49 2,70 1,97 

5. - 9.. 2,74 2,69 1,60 

1. - 9- 3,11 2,70 1,79 

Prospech žiakov 

Prospech žiakov podľa ročníkov vo variante A 

Ročník Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

prvý 11 5 6 0 

druhý 9 7 2 0 

tretí 7 7   0 

štvrtý 10 10   0 

piaty 18 18   0 

šiesty 8 8   0 

siedmy 3 3   0 

ôsmy 6 6   0 

deviaty 4 4   0 

SPOLU 76 68 8 0 

Dochádzka žiakov 

Variant Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 

na žiaka 

Variant 

A 
76 21843 287.40 20616 271,26 1227 16,14 

Variant 

B 
31 6094 196,58 5840 188,39 254 8,19 

Variant 

C 
5 296 59,20 258 51,6 38 7,6 

 



§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom postihnutia, so stredným stupňom 

postihnutia a s ťažkým stupňom postihnutia - ISCED-1- primárne vzdelávanie. Vzdelávací 

program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. Platnosť od 01.09.2013, platný pre ročník 9. 

Inovovaný vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie 

Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 05.05.2016 pod č. 2016-14674/20270:9-10FO s 

účinnosťou od 01.09.2016 platný pre ročníky 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., vo variantoch A,B,C. 

Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom postihnutia, so stredným stupňom 

postihnutia a s ťažkým stupňom postihnutia - ISCED-1 - primárne vzdelávanie pre 1. ročník 

špeciálnej školy až 8. ročník špeciálnej školy. 

Rozširujúce hodiny 

Inovovaný školský vzdelávací program v školskom roku 2018/2019 bol upravený vo 4. a 8. 

ročníku ŠZŠ vo variantoch A,B,C: 

I. stupeň - 4. ročník ŠZŠ - 4 vyučovacie hodiny týždenne 

II. stupeň - 8. ročník ŠZŠ - 4 vyučovacie hodiny týždenne 

Učebný variant Ročník Predmet Počet hodín v týždni 

A 4. SJL 2 

A 4. MAT 1 

A 4. VYV 1 

B 4. SJL 1 

B 4. RGZ 1 

B 4. MAT 2 

C 4. RSZ 1 

C 4. VYV 1 

A 8. Tvorivé čítanie 1 

A 8. MAT 1 

A 8. BIO 1 

A 8. VYV 1 

B 8. SJL 1 

B 8. MAT 2 

B 8 VYV 1 

C 8. RSZ 1 

C 8. INF 1/2 

C 8. PVC 1+1/2 



Štruktúra tried 

P.č. Trieda Triedny učiteľ Počet žiakov Ročník  

1. V.A Mgr. Iveta Kacvinská 10 V. A  

2. II.B Mgr. Svetlana Lásková 9 I.A, II.A, IV.B  

3. IX.A Mgr. Viera Schneiderová 7 VIII.A, IX.A  

4. IV.A Mgr. Anna Zajacová 11 IV.A, VII.B  

5. VI.A Mgr. Jarmila Jurínyiová 10 VI.A, VII. A, V.B  

6. II.A Mgr. Hermelová Mária 8 I.B, II.A, III.A  

7. I.A Mgr. Svetlana Kovalčíková 7 I.A  

8. IV. C Mgr. Anna Geciová 8 III.B, IV.B,V.C,VIII.C  

9. VIII.A Mgr. Anna Poradová 8 VI.B, VIII.B, IX.C,  

10. VII.A Mgr. Zdenka Bojková 8 I..B, VII.B, VIII.C  

11. IV.B Mgr. Mária Juríčková 7 IV.B, VI.B  

12. V.B Mgr. Marcela Sakmáryová 9 I.A, V.A  

13 III.A Mgr. Mária Otčenášová 9 III.A, VI.A, VI.B, VIII.B 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 16 6 16 0 

DPP 1   1   

Znížený 

úväzok 
  6   6 

ZPS 2       

Na dohodu 0 0 0 0 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 15 15 

asistentov učiteľa 0 2 2 

spolu 0 17 17 

 



§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

Predatestačné 1 2 

Aktualizačné 1   

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

- v oblasti VÝTVARNEJ sa každoročne zapájame formou žiackych prác do súťaží 

  Farebná jeseň, Vianoce očami detí, Jarné inšpirácie,  

- na celoslovenskej úrovni sme sa zapojili do súťaží: "AIDS pohľadnica", "Výtvarný      

  salón" znevýhodnených detí 2019 a "Všetko, čo mám rád" 

- Vo výtvarnej súťaži OZ Zanebudka Čarovná rozprávka získala naša žiačka Edita   

  Gáborová 2. miesto 

- na regionálnej úrovni zasielame práce našich žiakov do súťaže S vďakou našim mamám 

  a v Batizovciach prácami aj aktívnou účasťou pomáhame pri inštalácii veľkonočnej výstavy    

  "Krehká krása Batizoviec" 

- na celoslovenskej výtvarnej súťaži vyhlásenej časopisom pre deti Vrabček boli "O    

  najkrajší ornament" ocenený Eduard Gábor a v téme "Tulipány" - Ján Koky 

 

Akcie organizované školou: 

 
- Imatrikulácia prvákov 

- Otvorená hodina SJL - v rámci MZ 

- Školský časopis Špeci Veci - v školskom roku 2018/19 vyšli dve čísla tohto školského   

  elektronického časopisu, venovaného žiakom, pedagógom a priateľom školy 

Regionálne súťaže  

Podtatranský Kubko  

Sebastián Zubák na 2. mieste v B-variante 

Ružena Tomková 1. miesto 

Marián Pačaj 1. miesto  

Kristína Pačajová 2. miesto 

Daniel Gábor - 2. miesto 



Besedy: 

- beseda s príslušníčkou Mestskej polície 

- Život v osade - beseda v spolupráci s Komunitným centrom vo Svite 

- na enviromentálnu tému - 3 besedy s pracovníčkou TANAP-u: 

- Stopovanie zvierat a prikrmovanie, Rysica tatranská a Svetový deň vody 

Vedomostné a kultúrne podujatia: 

- v Mestskej knižnici vo Svite sme sa zúčastnili besied a vedomostných súťaží pri príležitosti    

   marca - mesiaca knihy a Svetového dňa detí 

- Matematická olympiáda vo Veľkej Lomnici 

- v Tatranskej galérii v Poprade sme navštívili výstavu Anjel Vianoc a výstavu Terakotová   

  armáda 

- v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sme navštívili kaštieľ v Batizovciach 

- v Dome kultúry vo Svite sme sa zúčastňovali výstav, vystúpení a akadémií svitských škôl 

Divadelné predstavenia: 

- O čudnom vajíčku - bábkové divadlo z Harichoviec zamerané na poznávanie domácich   

   zvierat 

- Divadlo Portál - Zachránené rozprávky a Divotvorný hrniec 

Oblasť športu: 

- niekoľko rokov po sebe sa aktívne zúčastňujeme futbalového turnaja o pohár primátora   

  Liptovského Hrádku, určeného pre žiakov ŠZŠ. Tohto roku sme získali 6. miesto 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých bola  škola v školskom  roku 2018/19 zapojená, ich zameranie, stručná 

charakteristika: 

- Recyklohry - počas školského roka sme vypracovali a zapojili sa do všetkých zadaných   

   úloh: 

- zMOBILizuj mozog, Halóóó?, Dotazník pre koordinátorov, Cesta elektroodpadu, Ako   

  oslavujú Recyklohráči Deň Zeme? 



- v zbere odpadu a batérií pokračujeme naďalej. Prostredníctvom firmi Asekol sme dvakrát   

  uskutočnili odvoz elektroodpadu. Tento školský rok sme sa zapojili do súťaže v zbere   

  nepotrebných mobilov. V tomto projekte získala škola diplom za aktívny prístup k   

  environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia, zaradili sme sa medzi 20   

  najlepších škôl na Slovensku. 

- Čas premien - projekt v oblasti ochrany zdravia o dospievaní, realizovaný v spolupráci s   

  firmou Procter and Gamble  

- Nebuď otrok drog - aktivity zamerané na predchádzanie užívania návykových látok 

- Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť - projekt zameraný na prevenciu týrania a   

  zneužívania detí 

- Červené stužky - v rámci tohto projektu si žiaci pripomínajú rôznymi formami nebezpečné     

  ochorenie - celoslovenská kampaň boja proti AIDS 

- Finančná gramotnosť - projekt na podporu poznatkov, zručností a skúseností v oblasti     

  financií 

- Deň Zeme - zameraný na ochranu životného prostredia 

- Česko-slovenský projekt - zameraný na nadviazanie kontaktov medzi českými a    

  slovenskými školami, na podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh 

- Detský čin roka - celoslovenský projekt, kde sme dlhoročne zapojení v písaní príbehov, aj    

  ako detská porota 

- Zober loptu, nie drogy - ideme hrať ping pooooong 

- Myvám- vynám - umelecko-edukatívny projekt, zameraný na zážitkové vyučovanie 

- Európsky týždeň športu - pohybom ku zdraviu - sa uskutočnila školská športová   

  olympiáda Hýb sa celá škola 

- Recykluj a vyhraj s Milk Agro venované separovaniu odpadov a šetreniu prírodných    

  zdrojov 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Riaditeľstvo školy sídli vo vlastných priestoroch vo Svite. V tejto budove je 5 tried. Škola je 

rekonštruovaná, zateplená, priestory spĺňajú hygienické podmienky, okolie je upravené, pri 

škole je školský pozemok a trávnatá plocha na hry. Celý areál je oplotený. Vykurovanie školy 

je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou. 

 



Škola má 2 elokované pracoviská:  

- elokované pracovisko v Batizovciach sa nachádza v budove, ktorá je prenajatá od RK cirkvi. 

Má 5 tried. Priebežne, podľa našich požiadaviek a finančných možností cirkvi bola na budove 

vymenená strecha, okná, plynové gamatky a v uplynulom školskom roku zateplené vchodové 

dvere a vybudovaný prístupový chodník a odvedenie dažďovej vody do kanalizácie. 

- elokované pracovisko Liptovská Teplička je v prenajme od Lesov SR š. p. Liptovský 

Hrádok. V tejto budove sú 3 učebne. Priestory sú vykurované nákladnejšie - prostredníctvom 

elektrických akumulačných pecí, ktoré boli postupne vymieňané za nové. Ich prevádzka je 

úspornejšia a tichšia, ako u predchádzajúcich. 

Na všetkých troch pracoviskách chýbajú telocvične, dielne, školské jedálne. 

Vybavenie školy učebnými pomôckami: 

Každé pracovisko je vybavené primeraným školským nábytkom, tabuľami a didaktickými 

pomôckami. 

Každé pracovisko má zabezpečené pripojenie na internet, wifi, počítačmi, tabletmi a 

interaktívnymi tabuľami, vyučovacími softwérmi.  

Vo fonde učebníc nám chýbajú niektoré učebnice a pracovné listy k predmetom (Matematika 

pre 4. roč. - PL, vlastiveda pre 5. roč. - PZ...) 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu  

Škole bol pridelený rozpočet na rok 2018 vo výške 476.893,00 € (mzdy, odvody, tovary a 

služby). Rozpočet bol upravovaný na základe dohodovacích konaní a rozpočtových opatrení. 

Kapitálové výdavky v roku 2018 škole neboli pridelené.  

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít 

V roku 2018 škola dostala viazané prostriedky na vzdelávacie poukazy od OU Prešov odbor 

školstva vo výške 3.123,00 €. Z toho na odmeny pre vedúcich záujmových krúžkov sa použilo 

1.500,00 €, na odvody 524,00 € a na materiálne vybavenie 1.099,00 €. 

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

-Účelovo viazané finančné prostriedky na dopravné pre žiakov dochádzajúcich zo spádových    



obcí boli poskytnuté škole od OU Prešov odbor školstva vo výške 3.050,00 €. 

- z toho čerpaných bolo 1.908,14 € a1 141,86 € bolo vrátených na účet OU odboru školstva v   

  Prešove. 

- ďalšie viazané finančné prostriedky vo výške 20.160,00 € boli použité na mzdy, odvody a   

  odmeny pre 2 asistentky učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

- ďalšie finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov boli príjmy od Úradu práce,    

  sociálnych vecí a rodiny v Poprade na dotáciu stravy a školských potrieb pre žiakov v    

  hmotnej núdzi vo výške 15.586,00 €. 

- skutočné náklady na stravu boli 15.280,00 €. Zostatok 306,00 € sme vrátili ÚPSVR v   

  Poprade. 

- na školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi sme vyčerpali všetky pridelené finančné   

  prostriedky vo výške 2.622,80 €  

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Ciele a priority školy sú stanovené v koncepcii školy a vychádzajú z dôslednej znalosti 

školského prostredia, sociálnej klímy a zloženia žiackeho kolektívu, odbornosti a 

kvalifikovanosti pedagogického kolektívu, požiadaviek rodičov, ale aj ďalších faktorov, ktoré 

ovplyvňujú vonkajší aj vnútorný život školy v niekoľkých oblastiach:  

Hlavným cieľom je vytvoriť zo školy inštitúciu, ktorá bude poskytovať komplexné služby 

nielen žiakom, ale aj ich rodičom, aby boli čo najlepšie pripravení na plnohodnotný život v 

dospelosti. 

- naša škola poskytuje mentálne postihnutým žiakom kvalitné primárne vzdelanie podľa   

  ISCED 1 a inovovaného   školského vzdelávacieho programu pre ročníky 1. - 8. ŠZŠ vo   

  variantoch A,B,C, ktoré schválilo MŠVVaŠ  SR s platnosťou od 5.5.2016 

- podľa ISCED 1 – primárne vzdelávanie. Vzdelávací program ako súčasť štátneho    

  vzdelávacieho programu pre 9. ročník ŠZŠ vo variantoch A,B,C, ktoré schválilo MŠVVaŠ   

  SR s platnosťou od 14.6.2012 

- uplatňujeme vo výchovno-vzdelávacom procese humánne, tvorivé postupy a metódy     

  zamerané na zážitkové učenie žiakov 

- vytvárame také podmienky pre žiakov s mentálnym postihnutím, aby si mohli osvojiť  

  primerane kľúčové kompetencie, ktoré by mohli využiť v praktickom živote 

- vytvárame pre žiakov a učiteľov podnetné a estetické pracovné prostredie 



- rozvíjame podmienky a schopnosti žiakov vo všetkých variantoch v oblasti počítačovej a   

  digitálnej gramotnosti 

- vytvárame podmienky žiakov v oblasti čitateľskej a finančnej gramotnosti 

- vedieme žiakov k zdravému životnému štýlu  

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Silné stránky: 

- kvalifikovanosť a pracovné nasadenie pedagógov 

- vypracovanie kvalitného školského vzdelávacieho programu 

- materiálne vybavenie v oblasti IKT 

- široká škála mimoškolských aktivít 

- prezentácia školy na verejnosti, účasť na súťažiach a olympiádach 

- podpora vzdelávania zamestnancov zo strany vedenia školy - kontinuálne vzdelávanie 

- kolektív je otvorený novým metódam a didaktickým postupom vo výchove a vzdelávaní 

- dlhodobé dosahovanie dobrých výchovných a vzdelávacích výsledkov 

- zvyšujúca sa kvalifikovanosť učiteľov (dosiahli sme 100% špeciálno-pedagogickú  

  kvalifikovanosť) 

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom OU Prešov, odborom školstva 

Slabé stránky: 

- edukačná činnosť elokovaných tried v prenajatých budovách Batizovce a Lipt. Teplička 

- chýba bezbariérové prostredie 

- školské dielne (chýbajú priestory na ich zriadenie aj vybavenie) 

- chýba telocvičňa, multifunkčné športové ihrisko 

- nemáme žiadne priestory aby sme mohli využívať projekty 

- znižovanie počtu žiakov, dodržiavanie počtu žiakov v triedach v zmysle vyhlášky najmä v   

  elokovaných triedach nedostatok finančných prostriedkov v rámci rozpočtu 

Príležitosti: 

- uplatňovanie školského zákona a vyhlášky o špeciálnej škole v praxi 

- vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím a vzdelávanie žiakov podľa variantu B a C   



  podľa vypracovaného inovovaného školského vzdelávacieho programu 

- rozširovanie vedomostí IKT vo vyuč. procese, skvalitňovanie vedomostí pedagógov i žiakov 

- zlepšovanie materiálno-technickej základne školy (vybavenie multimediálnou technikou z  

   projektov a zakúpením z rozpočtu školy) 

- zavádzanie digitalizácie do výchovno-vzdelávacieho procesu 

- zlepšovanie spolupráce s rodičmi a verejnosťou efektívnejšou prezentáciou školy 

Riziká: 

- nezáujem rodičov žiakov o spoluprácu so školou 

- nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu zariadenia tried a ostatných priestorov 

- zvyšujúca sa byrokracia 

- nedostatok finančných prostriedkov na odmeňovanie zamestnancov 

- migrácia rómskych rodín 

- oneskorené návrhy ZŠ na preradenie žiakov do ŠZŠ 

- integrácia žiakov s mentálnym postihnutím a so zdravotným znevýhodnením v základných     

  školách 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

V školskom roku 2018/19 ukončilo povinnú školskú dochádzku 16 žiakov vo variantoch A, 

B, C. 

Do Odborného učilišťa boli prijatí 3 žiaci a 13 žiaci  boli zaradení do pracovného pomeru.  

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Výchovno-vzdelávací proces prebieha na všetkých troch pracoviskách školy v jednozmennej 

prevádzke (Svit, Batizovce, Liptovská Teplička). 

Psychohygienické potreby učiteľov a žiakov boli rešpektované v rozvrhoch jednotlivých tried 

s prihliadnutím na priestory jednotlivých pracovísk.  

Interiéry a exteriéry sú pravidelne esteticky vyzdobované, vytvárajú príjemné pracovné 

prostredie pre žiakov aj učiteľov. 



Stravovanie vo všetkých troch pracoviskách zabezpečuje firma p. Renáty Ukaovej zo Šuňavy, 

Strava je pestrá (ide o o kombináciu varenej stravy a suchých obedových balíčkov. Pitný 

režim je zabezpečovaný firmou Ukaová a školou.  

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Informačnej techniky I. 11 Mgr. Iveta Kacvinská 

Informačnej techniky II. 9 Mgr. Viera Schneiderová 

Informačnej techniky III. 7 Mgr. Marcela Sakmáryová 

Krúžok - priatelia kníh 6 Mgr. Anna Poradová 

Krúžok malých majstrov 5 Mgr. Zdenka Bojková 

Krúžok spoločenských hier 9 Mgr. Svetlana Lásková 

Spoločensko-vedný krúžok 6 Mgr. Svetlana Kovalčíková 

Špeci veci - školský elektron. časopis 6 Mgr. Anna Geciová 

Športový krúžok 7 Mgr. Mária Hermelová 

Tvorivé dielne II. 9 Mgr. Mária Otčenášová Gavalierová 

Tvorivé dielne I. 9 Mgr. Jarmila Jurínyiová 

Výtvarný I. 10 Mgr. Anna Zajacová 

Výtvarný II. 5 Mgr. Mária Juríčková 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

- spolupráca s rodičmi je dlhodobo problematická, na predvolania a výzvy reagujú   

   nedostatočne a o pracovné výsledky svojich detí nemajú záujem 

- prostredníctvom výchovnej poradkyne sú rodičia informovaní o profesionálnej orientácii     

  žiakov, o možnostiach štúdia po skončení školy - formou pohovorov, dní otvorených dverí v   

  OU, či prezentácií učebných odborov v priestoroch našej školy 

- aktivity rodičov v rámci činnosti rady školy 

- spolupráca s rodičmi žiakov pri vybavovaní podkladov k dávkam v hmotnej núdzi pre   

  poskytovaní stravy a školských potrieb 



- spolupráca s rodičmi pri zabezpečovaní osobnej hygieny, starostlivosti a chorobnosti žiakov 

- veľkú oporu máme v asistentovi zdravia 

- akceptovanie individuálnych požiadaviek rodičov vyplývajúcich zo zdravotného   

   znevýhodnenia ich dieťaťa – znižovanie miery vyučovacej povinnosti pri doporučení   

  všeobecného detského lekára  

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

Škola v školskom roku 2018/19 spolupracovala: 

- so zriaďovateľom Okresným úradom Prešov-odbor školstva 

- so špeciálnymi školami a zariadeniami v regióne 

- s Úradom práce, sociálnych vecí a rod. v Poprade 

- so základnými školami vo Svite a spádovými základnými školami 

- s Mestskou políciou vo Svite 

- s Okresným oddelením policajného zboru vo Svite 

- s Úradom justičnej a kriminálnej polície v Poprade 

- s Úradom regionálneho zdravotníctva v Poprade 

- so Štátnym archívom pracovisko Spišská Sobota 

- s obecnými úradmi v Batizovciach, Gerlachove, Mengusovciach, Lučivnej a Liptovskej   

  Tepličke 

- s Mestským úradom vo Svite 

- s obvodnými detskými lekármi 

- s Mestskou knižnicou vo Svite 

- s Osvetovým strediskom Poprad 

- s CPPaP Poprad 

- s CŠPP Poprad 

- s SCŠPP Vysoké Tatry 

- s MPC Prešov 

- so zubnými lekármi a dentálnou hygieničkou 

- s asistentom zdravia 

- s komunitným centrom BONUM vo Svite 

- s Centrom pre deti a rodinu v Poprade 

- so sociálnou pracovníčkou z Útulku vo Svite 



- s Odborným učilišťom Poprad 

- s firmou Ukaová zo Šuňavy pri zabezpečovaní stravy pre žiakov a učiteľov 

- s firmou BAJAN zo Starej Ľubovne - servis IKT 

- s bezpečnostným technikom pri zabezpečovaní úloh BOZP, PO, CO 

- s firmou CUBS - v rámci projektu GDPR - ochrana osobných údajov  

 

 

 

 

 

Záver 

Vypracovala: Mgr. Emília Marešová 

Vo Svite, 26. septembra 2019 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.09.2019 

 

                     


