
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2019/2020 

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 

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 

Dňa 30.3.2020 skončilo funkčné obdobie rady školy. Osobitne prebiehali voľby členov do rady 

školy za pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov 24.2.2020. Dňa 

11.3.2020 prebehli voľby za rodičov do rady školy. Ustanovujúce zasadnutie novozvolenej rady 

školy sa uskutočnilo pre COVID-19 až 26.5.2020. Predsedom rady školy sa stala Mgr. Viera 

Schneiderová. 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy sa konalo 16.6.2020. Výberového konania sa 

zúčastnila jedna uchádzačka Mgr. Emília Marešová. Výberové konanie bolo neúspešné. 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Mgr. Schneiderová Viera   

pedagogickí zamestnanci Mgr. Zajacová Anna   

      

ostatní zamestnanci Hurajt Ján   

      

zástupcovia rodičov Klempár Marián   

  Olachová Žaneta   

zástupca zriaďovateľa Mgr. Mňahončaková Miroslava   



iní Mgr. Kolárik Tomáš   

  Mgr. Wintnerová Henrieta   

  PhDr. Havrila Marek, PhD.   

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. Bojková Zdenka 

    Mgr. Lásková Svetlana, Mgr. Kacvinská Iveta 

    Mgr. Kovalčíková Svetlana, Mgr. Hermelová Mária 

    Mgr. Diabelková Jana, Bc.Ličková Lenka- asistentka 

PK - 2 

stupeň 

Mgr. Jurínyiová 

Jarmila 
Ing. Šalingová Mária, Mgr. Schneiderová Viera, 

    Mgr. Zajacová Anna, Mgr. Geciová Anna,  

    
Mgr. Juríčková Mária, Mgr. Očenášová Gavalierová 

Mária, Mgr. Mišaniková Ivana 

Na zasadnutiach MZ a PK sa schválil nový obsah vzdelávania pre 9. ročník A, B, C variant, 

vypracovaný podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Prerokované a schválené 

boli aj plány práce činnosť MZ a PK na školský rok 2020/2021. Od 13.3.2020 do 31.5.2020 

prebiehalo vyučovanie dištančne. V edukačnom procese boli využívané všetky možné 

komunikačné kanály na pomoc pri samoštúdiu (telefón, messenger, skype, televízia ......) 

Upozornili sme žiakov a rodičov na vzdelávanie relácie prostredníctvom RTVS -Tumenca 

khere - s vami doma. Učiteľov sme upozornili na možnosť účasti na rôznych webinároch a 

kurzoch on line, sledovanie výučbových portálov www.bezkriedy.sk, www.kozmix.sk, 

www.planetavedomostí.iedu.sk, www.ucimsadoma.sk. 

Riaditeľka školy na základe daného usmernenia predložila návrh o spôsobe hodnotenia žiakov 

v čase COVID-19, ktorý bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou, ktorá sa konala 

17.4.2020 per rollam. 

 

 



§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov k 15.9.2019 

 
Počet žiakov školy: 111 

Počet tried: 13 

 

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

počet tried 2 1 1 2 2 2 2 1 0 13 

počet žiakov 12 15 7 11 22 18 13 9 4 111 

Počet žiakov A variant: 11 9 7 9 11 17 7 4 3 78 

Počet žiakov B variant: 1 4 0 2 11 0 6 5 0 29 

Počet žiakov C variant: 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4 

 

§ 2. ods. 1 c 
Zapísaní žiaci do ŠZŠ k 15.9.2019 

 

Počet novo zapísaných žiakov (zo ZŠ): 17 

Z toho počet novo zapísaných prvákov: 8 

Počet žiakov na prvom stupni /A,B,C): 45 

Počet žiakov na druhom stupni (A,B,C):66 

Počet končiacich žiakov (A,B,C): 14 

Počet žiakov vzdelávaných podľa IVP:11 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ŠZŠ k 30.6.2020: (variant A,B,C):  

 

Školskú dochádzku v škol. roku 2019/2020 ukončilo spolu 14 žiakov. 

v 7. ročníku 5 žiaci 

v 8. ročníku 5 žiaci 

v 9. ročníku 4 žiaci 

 

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

Počet žiakov 0 0 0 5 5 4 14 

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na OU 

 

  OU Spolu 

prihlásení 1   

prijatí 1   

% úspešnosti 100   

 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

 
Priemerný prospech žiakov z hlavných predmetov vo variante A,B a C. 

Pre COVID-19 sme žiakov v druhom polroku sme žiakov nehodnotili známkou, všetci žiaci 

prospeli.  



Prospech žiakov k 30.6.2020 

Prospech žiakov podľa ročníkov vo variante A, B a C 

Podľa pokynov MŠVVaŠ SR v čase mimoriadnej situácie COVID-19 prospeli všetci žiaci vo 

variante A,B,C. 

 

Ročník Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

prvý 11 11 0 0 

druhý 13 13 0 0 

tretí 7 7 0 0 

štvrtý 11 11 0 0 

piaty 23 23 0 0 

šiesty 18 18 0 0 

siedmy 12 12 0 0 

ôsmy 9 9 0 0 

deviaty 4 4 0 0 

SPOLU 108 108 0 0 

Dochádzka žiakov k 30.6.2020 

Dochádzka žiakov v školskom roku 2019/2020 bola riadne evidovaná do 13. 3.2020. Od 

13.3.2020 do 31.5.2020 sme žiakov vzdelávali dištančne. Od 1.6. 2020 do 30.6.2020 bola 

dochádzka žiakov dobrovoľná. 

Variant Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 

na žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 

na žiaka 

Variant 

A 
76 14968 196,94 14558 191,6 410 5,4 

Variant 

B 
28 3585 128,3 3462 123,6 123 4,4 

Variant 

C 
4 182 45,5 162 40,5 20 5,0 

 

§ 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.,9. 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 9. ročník špeciálnej školy. 

Rozširujúce hodiny 

Inovovaný školský vzdelávací program v školskom roku 2019/2020 bol upravený v 9. ročníku 

ŠZŠ vo variantoch A,B,C: 

II. stupeň - 9. ročník ŠZŠ - 4 vyučovacie hodiny týždenne vo variante A a B 3 vyučovacie 

hodiny týždenne vo variante C 

Učebný variant Ročník Predmet Počet hodín v týždni 

A 9. TEF 1 

A 9. MAT 1 

A 9. CHEM 1 

A 9. VYV 1 

B 9. SJL 1 

B 9. MAT 2 

B 9. VYV 1 

C 9. RSZ 1 

C 9. I 0,5 

C 9. PVC 1,5 

Štruktúra tried k 15.9.2019 

 

P.č. 
Trieda Triedny učiteľ Počet žiakov Ročník  

1. III.A Mgr. Iveta Kacvinská 6 3.A, 5.B 

2. I.A Mgr. Svetlana Lásková 7 1.A, 2.B 

3. VI.A Mgr. Viera Schneiderová 10 6.A 

4. V.A Mgr. Anna Zajacová 11 5.A 

5. VII.A Mgr. Jarmila Jurínyiová 10 7.A, 8.A, 9.A 

6. IV:B Mgr. Hermelová Mária 8 2.C, 3.A, 4.A 

7. II.A Mgr. Svetlana Kovalčíková 8 2.A, 2.B, 2.C 

8. V.B Mgr. Anna Geciová 8 2..A, 2.B, 2.C 

9. VIII.A Mgr. Anna Poradová 9 7.B, 8.B 

10. I.B Mgr. Zdenka Bojková 7 1.A, 1.B 

11. VII.B Mgr. Mária Juríčková 8 5.B, 7.B, 9.A 

12. IV.A Mgr. Jana Diabelková 9 2.A, 4.A 

13 VI.B Mgr. Mária Očenášová Gavalierová  10 6.A, 7.A 

 



§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

 

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 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov na našej škole je 100%-ná. 

 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

Predatestačné 2 2 

Aktualizačné 0 0 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 
- v oblasti výtvarnej sa každoročne zapájame formou školských žiackych prác do rôznych     

   súťaží  

  Školská úroveň: 

  Farebná jeseň, Vianoce očami detí  

  Celoslovenská úroveň:  

  ,,Mesiac detskej tvorby“ OZ Korytnačky 

 "AIDS pohľadnica" Gymnázium Trnava 

  Anjel Vianoc - Poprad - 3. miesto Ružena Tomková, Diplom: Matúš Gaži, Marko Gábor,      

  Čestné uznanie: Daniel Zubaj, Iveta Kokyová. 

  Výstava výtvarných prác žiakov ŠZŠ v areáli Slovenského vodohospodárskeho podniku v    

   Poprade. 

   ,, Integrácia umením“ - Workshope organizovanom Tatranskou galériou Poprad 

  Časopis Vrabček:  

- október-,, Jesenné kvety“ 

- február- ,,Čím budem“ - ocenený Milan Gábor -7. ročník 



 

 

Akcie organizované školou: 

- Školský časopis Špeci Veci - v školskom roku 2019/20 vyšlo jedno číslo tohto školského  

  elektronického časopisu, venovaného žiakom, pedagógom a priateľom školy. 

- celoškolská súťaž o najkrajšiu pokladničku - finančná gramotnosť 

 

Besedy a prednášky: 

- prednášky Mestská polícia Svit  

- prednášky koordinátora osvety zdravia p. Koky - Hygiena 

- besedy s príslušníčkou PZ Poprad  

- divadelné predstavenia 

- Vianočný koncert 

- Vianočná besiedka 

- Nábor žiakov do OU L. Mikuláš, OU Poprad 

- Karneval 

- 2 besedy s pracovníčkou TANAP-u: 

 

Vedomostné a kultúrne podujatia: 

- Mestská knižnica Svit-,,Medzinárodný deň tolerancie - beseda 

- Vianoce v múzeu - regionálna výchova - tradície a technika pečenia oblátok 

- Múzeum v obchoďáku - regionálna výchova - fašiangové zvyky a masky nášho regiónu -  

  tvorivé dielne 

- Včielky - náš život- prednáška včelárky 

- Prednáška SČK Poprad. Záchranár a prvá pomoc 

- Sv. deň duševného zdravia 

- Európsky týždeň mobility 

 

Divadelné predstavenia: 

- O zlatej rybke 

- Vianočný koncer t- Ja som malý remeselník p. Hlbocký z Piešťan 

Oblasť športu: 

- Európsky týždeň športu - zamerané na medzinárodný deň športu. 

 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

 
Projekty, do ktorých bola škola v školskom roku 2019/20 zapojená, ich zameranie, stručná 

charakteristika: 

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

  Čo s klimatickou krízou?, EKO- Adventný kalendár pre našu Zem, Zberová súťaž starých    

   mobilov a batérií. Úloha  

   pre koordinátorov: Prečo Recyklohry u nás v škole fungujú... 

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

   uskutočnili odvoz elektroodpadu.  

- 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 

- Záložka do knihy spája školy - 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 

- medzi nominovanými na DČR v kategórii "Pomoc v rodine" bola aj naša žiačka Kristína     

  Pokošová. 

- 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 prenájme 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 a interaktívne tabule s 

vyučovacími softvérmi. Na každom pracovisku sú počítače a tablety, ktoré sú už zastarané a je 

potrebné ich vymeniť za nové a výkonnejšie(hardvér, softvér). Tieto nedostatky sa prejavili 

hlavne v čase dištančného vyučovania počas COVID-19. 

Riaditeľka školy zabezpečila na prevádzku školy dostatok dezinfekčných prostriedkov, osobné 

ochranné prostriedky. Vedenie školy zabezpečilo na všetky pracoviská primerané množstvo 

bezdotykových teplomerov, zásobníkov na papierové utierky, zásobníky na tekuté 

antibakteriálne mydlá, štíty, okuliare, jednorazové rukavice, rúška a dezinfekčné prostriedky na 

upratovanie školy. 

 

 



§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu  

Škole bol pridelený rozpočet na rok 2019 vo výške 514.059,87 € (mzdy, odvody, tovary a 

služby) na normatíva a nenormatíva. Rozpočet bol upravovaný na základe dohodovacích konaní 

a rozpočtových opatrení. 

Kapitálové výdavky v roku 2019 škole neboli pridelené.  

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

podľa financovaných aktivít 

V roku 2019 škola dostala viazané prostriedky na vzdelávacie poukazy od OU Prešov odbor 

školstva vo výške 3.085,00 €. Z toho na odmeny pre vedúcich záujmových krúžkov sa použilo 

1.500,00 €, na odvody 524,00 € a na materiálne vybavenie 1.061,00 €. 

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 2.837,00 €. 

Z toho čerpaných bolo 2.056,04 € a 780,96 bolo vrátené na účet OU odboru školstva v Prešove. 

V druhom polroku 2019/2020 sa vyplácalo cestovné iba jedenkrát, z dôvodu dištančného 

vzdelávania žiakov pre COVID-19. 

Ďalšie viazané finančné prostriedky vo výške 22.176,00 € 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 vo výške 22.834,80 €i a školských potrieb 

pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške 2.672.60 €. Spolu 22.507,40 €. 

Skutočné náklady na stravu boli 19.854,00 €. Zostatok 2.980,80 € sme vrátili ÚPSVR v Poprade 

po vyúčtovaní. 

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

prostriedky vo výške 2.672,60 €  

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

 

Ciele a priority školy 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. Pred školou stojí teda vážna úloha, a tou nie je 

„čo“(informácie, obsah) ale „ako“ (spôsoby, metódy) učiť našich žiakov, 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. - 9. ŠZŠ vo     

  variantoch A,B,C.  

- 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 

- vedieme žiakov k zdravému životnému šýlu 

Stanovené úlohy a ciele školy sa nám podarilo splniť čiastočne, z dôvodu pandémie COVID-

19.  

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

Silné stránky: 

- 100% kvalifikovanosť učiteľov 

- vypracovanie kvalitného inovovaného ŠKVP 

- pestrá škála mimoškolských aktivít 

- prezentácia školy na verejnosti 

- vedenie školy podporuje vzdelávanie zamestnancov 

- v rámci dištančného vzdelávania zvýšená aktivita učiteľov a asistentov pri distribúcii     

  materiálov pre všetkých žiakov školy 

 

Slabé stránky: 

- elokované pracoviská (Batizovce, Liptovská Teplička) 

- chýbajúce priestory na zriadenie a vybavenie školských dielni, telocviční, kuchynky 

- zastarané vybavenie multimediálnou technikou 

- nedostatok finančných prostriedkov na zlepšenie vybavenia budov školy 

- dištančné vzdelávanie žiakov- spätná väzba, s rodičmi minimálna spolupráca 

 

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 

- výmena zastaranej digitálnej techniky (hardwer, softvér) 

 



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 

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

  školách 

- pokračovanie pandémie COVID-19, dištančné vzdelávanie 

 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

V školskom roku 2019/20 ukončilo povinnú školskú dochádzku 14 žiakov vo variantoch A, B, 

C. 

Do odborného učilišťa sa prihlásila jedna žiačka a 13 žiakov bolo zaradených 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  kombináciu varenej stravy a suchých obedových balíčkov. Pitný režim 

je zabezpečovaný firmou Ukaová a školou. V čase mimoriadnej situácie COVID-19 boli na 

škole sprísnené požiadavky na hygienu. Pri vstupe do školy bol umiestnený stojan s 

dezinfekčným prostriedkom. Vstup do školy bol povolený len v rúškach. Pri umývadlách boli 

umiestnené zásobníky na jednorazové papierové utierky a penové mydlo. Na všetky pracoviská 

boli zakúpené bezdotykové digitálne teplomery, ktorými sa merala teplota žiakom a učiteľom. 

Boli zakúpené rúška, štíty, jednorazové rukavice a ochranné okuliare.  

Škola zabezpečila a realizovala všetky usmernenia, príkazy a nariadenia, ktoré boli vydané 

MŠVVaŠ SR a hlavného hygienika SR.  

 

 

 

Voľnočasové aktivity 

 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Informačnej techniky I. 6   Mgr. Iveta Kacvinská 

Informačnej techniky II. 10   Mgr. Viera Schneiderová 

Informačnej techniky III. 9   Mgr. Jana Diabelková 



Krúžok - priatelia kníh 9   Mgr. Anna Poradová 

Krúžok malých majstrov 7   Mgr. Zdenka Bojková 

Krúžok spoločenských hier 5   Mgr. Svetlana Lásková 

Krúžok finančnej gramotnosti 7   Mgr. Svetlana Kovalčíková 

Špeci veci - školský elektron. časopis 5   Mgr. Anna Geciová 

Športový krúžok 7   Mgr. Mária Hermelová 

Tvorivé dielne II. 7   Mgr. Ivana Mišaniková 

Tvorivé dielne I. 9   Mgr. Jarmila Jurínyiová 

Výtvarný I. 12   Mgr. Anna Zajacová 

Výtvarný II. 7   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 - spolupráca výchovného   

  poradcu s končiacimi žiakmi - prihlášky do OU 

- 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 

- napriek maximálnemu úsiliu všetkých učiteľov a asistentov v čase mimoriadnej situácie   

  COVID-19 od 13.3.do 30.6.2020 pri distribúcii učiva, pracovných listov a domácich úloh pre    

  žiakov školy rodičia so školou nespolupracovali.  

  Spätná väzba bola minimálna.  

 

 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

 
Škola v školskom roku 2019/20 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 



- 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  

- s Úradom regionálneho zdravotníctva v Poprade  

- so Sociálnou poisťovňou 

 

 

 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

 
Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v 

súlade s nariadeniami hlavného hygienika SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných 

miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Záver 

 

 

Vo Svite, 22. septembra 2020                                         Vypracovala: Mgr. Emília Marešová 

 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 28.09. 2020  

 


