
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2021/2022 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a) 

Údaje o škole 

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 

Webové sídlo školy www.szssvit.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail  

Riaditeľ Mgr. Emília Marešová 0527756388 0911839019 skola@szs-svit.sk do 31.10.2021 

Riaditeľ Mgr. Anna Zajacová 0527756388 0911839019 skola@szs-svit.sk od 01.11.2021 

ZRŠ Mgr. Anna Zajacová 0527756388 0911839019 skola@szs-svit.sk do 31.10.2021 

ZRŠ Mgr. Emília Marešová  0527756388 0911839019 skola@szs-svit.sk od 01.11.2021 

 

Rada školy 

 Titl., priezvisko, meno  

predseda Mgr. Schneiderová Viera  

pedagogickí zamestnanci Mgr. Poradová Anna  

ostatní zamestnanci Hurajt Ján Do 30.12.2021 

 Kondulová Jozefína Od 01.01.2022 

zástupcovia rodičov Klempár Marián  

 Olachová Žaneta  

zástupca zriaďovateľa Bc. Mária Batiková  

 Mgr. Marta Iličková  

 Ing Mariana Medvecová Do 08.03.2022 

 Ing. Marta Rybárová Od 09.03.2022 

 PhDr. Havrila Marek, PhD.  

 

§ 2. ods. 1 b) 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Regionálny úrad školskej správy Prešov 

Sídlo Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov 

Telefón +421513226901 

E-mail skolstvo@russ-po.sk 

 

 



§ 2. ods. 1 c) 

Činnosť rady školy  

Rada školy mala v školskom roku 2021/2022 mala štyri zasadnutia.  

Predsedníčka RŠ: Mgr. Schneiderová Viera. 

1. a  2. zasadnutie 13.10.2021 

1. zasadnutie - Rada školy prerokovala a vyjadrila sa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti jej 

výsledkoch a podmienkach v šk. roku 2020/2021 

2. zasadnutie - Rada školy uskutočnila výberové konanie na miesto riaditeľa ŠZŠ vo Svite. Rada školy 

odporučila zriaďovateľovi vymenovať Mgr. Annu Zajacovú do funkcie riaditeľa Špeciálnej základnej 

školy vo Svite. 

3. zasadnutie 17.02.2022 

Rada školy prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch rozboru hospodárenia školy za rok 2021 

4. zasadnutie 18.05.2022 

Rada školy bola oboznámená s návrhom na organizáciu školy na šk. rok 2022/2023 

 

Pedagogická rada - mala 5 zasadnutí a 6 pracovných porád. Zasadnutia PP a PR sa konali podľa ročného 

plánu. Všetky prijaté uznesenia boli splnené. 

 

§ 2. ods. 1 d) 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 103 Počet tried: 13 

Dochádzka žiakov v školskom roku 2021/2022 do školy bola ovplyvnená Covidovou pandémiou. Rodičia 

a žiaci často zneužívali túto situáciu na ospravedlnenie neprítomnosti. 

Dochádzku žiakov za školu sme hlásili denne v Covid automate, a 1x mesačne do sociálnej poisťovne.  

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

počet tried 1 2 2 1 2 2 2 1 0 13 

počet žiakov 5 16 13 16 14 6 20 9 4 103 

Počet žiakov A variant: 5 14 7 5 11 6 8 9 2 67 

Počet žiakov B variant: - 1 6 9 3 - 12 - 2 33 

Počet žiakov C variant: - 1 - 2 - - - - - 3 

 

 

 

§ 2. ods. 1 e) 

Zamestnanci 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. 

TPP 15 6 15 

AU 2  2 

Znížený úväzok  6 6 

ZPS 1  1 

Na dohodu 0 0 0 

 



§ 2. ods. 1 f) 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Kvalifikovanosť na škole dosiahla 100 % úroveň. V školskom roku 2021/2022 pracovali na pozícii: 

začínajúci učiteľ – 1 učiteľka 

uvádzajúci učiteľ s II. atestáciou – 1 učiteľka 

samostatný učiteľ - 1 učiteľka 

učiteľ s I. atestáciou - 4 učiteľov 

učiteľ s II. atestáciou - 8 učiteľov 

samostatný asistent - 2 asistenti 

 

Počet Kvalifikovaných Spolu 

vedenie školy 2 2 

učitelia 13 13 

asistentov učiteľa 2 2 

spolu 17 17 

 

 

§ 2. ods. 1 g) 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

-  V oblasti výtvarnej sa každoročne zapájame formou školských prác do rôznych súťaží  

Školská úroveň: 

Jeseň – obdobie plné farieb 

Krajská úroveň 

S vďakou naším mamám – ocenený Kristián Pecha 

Celoslovenská úroveň: 

Vianočné pohľadnice – MŠVVaŠ – poďakovanie za účasť 

Vianočné pozdravy – MV SR – poďakovanie za účasť 

Anjel Vianoc - Celoslovenská výtvarná súťaž pod záštitou Tatranskej galérie v Poprade – čestné uznanie 

– Alexandra Facunová 

Čo všetko vieme o jablku – spolupráca s firmou Plantex 

Hovorme o jedle – Chutné maľovanie 

Farebný svet – poďakovanie za účasť 

Celoslovenský výtvarný salón znevýhodnených detí – V hlbinách mora a Vojaci očami detí.  

Moje ľudské práva - umelecká súťaž – žiaci ŠZŠ ocenení ďakovným listom 

Rómska paleta – ďakovný list 

Medzinárodná úroveň 

O deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku 

 

 

 

Akcie organizované školou: 

Školský časopis „Špeci Veci“, v tomto školskom roku vyšli štyri čísla školského elektronického časopisu 

venovaného žiakom, pedagógom a priateľom školy 

Celoškolská súťaž o najkrajšiu peňaženku - finančná gramotnosť 

Uverejňované práce žiakov v časopise Vrabček 

Vianočné izbičky - zvyky, tradície, besiedky 

 

- Aktivity, besedy a prednášky: 

Oblasť - Environmentálna činnosť 

Sv. deň mlieka 

Medzinárodný deň stromov 

Majme radi svoju Zem - Deň Zeme 



Envirokriminalita – PZ SR Poprad 

Svetový deň vody - Vzácna kvapka 

Sv. deň vtáctva 

Zber papiera s firmou Brantner 

Odovzdanie 205 kg. opotrebovaných batérií 

Oblasť výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

Deň starých rodičov 

Deň matiek + výroba darčeka 

Deň otcov + výroba darčeka 

Beseda s pracovníkom osvety zdravia – p. Koky 

Beseda s pracovníkmi Komunitného centra Bonum na tému – Moja rodina 

Vianočné zvyky a tradície 

Deň komplimentov, Deň osamelých 

Oblasť dopravnej výchovy 

Poznaj značky a semafór 

Sv. deň bez áut 

Aj chodec je účastník cestnej premávky 

Oblasť protidrogovej prevencii 

Sv. deň bez fajčenia a tabaku 

Beseda s príslušníčkou PZ SR Poprad 

Beseda s príslušníčkou MsP Svit – Drogy nie 

Oblasť IKT 

Deň bez internetu 

Deň bez mobilu 

Internet a jeho hrozby 

Kyberšikana  

Oblasť finančnej gramotnosti 

Celoslovenská súťaž – Navrhni euromincu a eurobankovku 

Sv. deň sporenia – hry 

Poznávanie platidiel 

Oblasť športu 

Sv. deň behu 

Deň detí – súťaže a hry 

Oblasť zdravotnej výchovy 

Sv deň prvej pomoci 

Sv. deň boja proti AIDS 

Sv. deň mlieka 

Zdravý životný štýl 

Dentálna hygiena 

Deň jabĺk – ochutnávka 

Sv. deň diabetu 

Sv. Braillov deň – jeden deň bez zraku 

Deň lekárov - hry 

Vedomostné a kultúrno-spoločenské aktivity 

Sv. Mikuláš 

Medzinárodný deň tanca – tradície ,,rómsky tanec“ 

Vianočná besiedka 

Vianočné izby – zvyky a tradície našich  

Marec mesiac kníh – návšteva knižnice, ilustrácia rozprávky 

Veľká noc predo dvermi – múzeum Poprad 

Účasť na slávnostnej akadémii ZŠ Komenského Svit 

Účasť na slávnostnej akadémii SZUŠ Svit 

Detstvo bez násilia ,,Bubnovačka“ 

Gúľaj sa vajíčko – Veľká noc v Batizovciach - výstava 

Bystrá hlavička – matematická súťaž 



Pozri čo som vyrobil – prezentácia žiackych prác 

Liečivé byliny – kvíz 

Deň detí – kino Tatran Poprad 

Výlet - ZOO SNV 

Výlet – Štrbské Pleso 

Koľko lásky sa zmesti do krabičky od topánok – vianočná zbierka pre seniorov do DSS 

Karneval 

Návšteva OUI Poprad 

Divadelné predstavenia: 

V tomto školskom roku sa žiaci nezúčastňovali žiadnych divadelných predstavení z dôvodu situácie s 

pandémiou COVID 19 

 

§ 2. ods. 1 h) 

Projekty 

Projekty do ktorých bola škola v roku 2021/2022 zapojená. 

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

na dizajnérov, Čo s klimatickou krízou? Odovzdali sme viac ako 205 kg opotrebovaných batérii, odvoz 

použitých elektrozariadení a pokračujeme v zbere starých mobilných telefónov.  Patríme medzi 10 

najlepších škôl na Slovensku v Recyklohrách. 

Recykluj a vyhraj s firmou MILKAGRO - separovanie odpadov, recyklácia a šetrenie prírodných 

zdrojov, zapojení v sekcii: Výtvory výrobkov SABI.  

Záložka do knihy spája školy: Česko-slovenský projekt podporujúci čítanie detí a nadviazanie 

priateľstva medzi školami prostredníctvom výmeny záložiek do knihy. 

Detský čin roka: celoslovenský projekt, kde sme dlhodobo zapojení v písaní príbehov dobrých skutkov 

detí i v detskej porote. Medzi nominovanými sú opäť dve naše žiačky. Ocenené: Kristína Pokošová 

a Iveta Kokyová. Získali vecné ceny a nákupný poukaz v hodnote 50 €. 

Červené stužky - celoslovenská kampaň boja proti AIDS – Diplom za účasť 

Európsky týždeň športu - celoslovenský projekt vyhlásený Národným športovým centrom – diplom za 

účasť 

Snoezelen miestnosť – vybavenie 2  miestnosti technickým vybavením na relaxáciu a oddych pre našich 

žiakov 

Ideme hrať ping-poooong - celosvetový projekt. Svojou účasťou podporujeme mier medzi národmi na 

celom svete. 

Triedim triediš triedime – celoslovenský projekt Slovenskej agentúry životného prostredia. Podpora 

triedenia a separácie  odpadu do farebných tašiek, ktoré nám boli zaslané. 

KozmixLab – Recyklujeme. Celoslovenský 5-mesačný projekt pre ZŠ. Poďakovanie 

Učíme v oute (Hurá von) – netradičné vzdelávanie žiakov mimo budovy školy 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 j) 

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. 

Vykurovanie školy je zabezpečené plynovými gamatkami, pred každoročným vykurovaním je prevedená 

revízia zariadení. Budova je v rámci údržby v dobrom technickom stave. Nedostatky a závady, ktoré 

vznikli počas prevádzky školy riešil vlastník budovy RK cirkev. Malé opravy sme riešili vo vlastnej réžii. 

 



- elokované pracovisko Liptovská Teplička je v prenájme od Lesov SR š.p. Liptovský Hrádok. V tejto 

budove sú 3 učebne. Priestory sú vykurované nákladnejšie vzhľadom na zvýšenie cien energií - 

prostredníctvom elektrických akumulačných pecí. Ich prevádzka je úspornejšia a tichšia ako u 

predchádzajúcich. Je to staršia budova, ktorá nutne  potrebuje rekonštrukciu (strecha a komíny). Lesy SR 

nám v tomto šk. roku vymenili  ventilátory v 2 akumulačných peciach a stropné svietidlá.  

Malé opravy sa realizujú vo vlastnej réžii – údržbár (maľovanie triedy a oprava soklov v chodbe). 

 

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

Vybavenie školy učebnými pomôckami: 

Každé pracovisko je vybavené primeraným školským nábytkom, tabuľami a didaktickými pomôckami.  

V tomto šk. roku sme vymenili opotrebované školské lavice a stoličky za nové v 2 triedach (Svit 

a Liptovská Teplička). Vo výmene starého nábytku chceme pokračovať, ak nám to finančná situácia 

dovolí. 

 

Každé pracovisko má zabezpečené pripojenie na internet, wifi a interaktívne tabule s vyučovacími 

softwérmi. Na každom pracovisku sú počítače a tablety, ktoré sú už zastaralé a je potrebné ich vymeniť za 

nové a výkonnejšie (hardwér, softwér). Tieto nedostatky sa prejavili hlavne v čase dištančného 

vyučovania počas COVID-19. 

Vedenie školy zabezpečilo 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, 

jednorázové rukavice, rúška, respirátory a dezinfekčné prostriedky na upratovanie školy. Dezinfekcia 

priestorov školy a elokovaných pracovísk sa prevádzala 3x denne. 

Škola zabezpečila pre žiakov samotesty na COVID 19. Testovali sa v škole so súhlasom rodičov žiakov. 

 

§ 2. ods. 1 k) 

Úspechy a nedostatky 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky - silné stránky: 

- 100% kvalifikovanosť učiteľov 

- využívanie IKT všetkými učiteľmi 

- materiálne vybavenie IKT 

- ochota učiteľov podieľať sa na riadení 

- vypracovanie kvalitného inovovaného ŠkVP 

- flexibilita, reagovanie na novú situáciu 

- pestrá škála mimoškolských aktivít - obmedzená Covidom 19 

- prezentácia školy na verejnosti 

- vedenie školy podporuje profesijné vzdelávanie zamestnancov 

- dobré vzťahy v rámci školy – Team building – Trenčianské Teplice a okolie 

- dobrá komunikácia v kolektíve 

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

   materiálov pre všetkých žiakov školy 

- reprezentácia školy žiakmi 

- školský časopis 

 

Slabé stránky: 

- elokované pracoviská (Batizovce, Liptovská Teplička) 

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

- zastaralé vybavenie multimediálnou technikou – interaktívne tabule  

- nedostatok finančných prostriedkov na zlepšenie vybavenia budov školy 

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

- chýbajúce finančné prostriedky na kúpu PL pre všetky ročníky 



- nedostatočné financovanie štátom 

- slabé finančné ohodnotenie učiteľov 

- záškoláctvo  

- dodržiavanie počtu žiakov v triede 

- žiadni sponzori 

- migrácia rodín 

 

 

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 zastaralej digitálnej techniky (hardwer, softver) 

- výmena šk. lavíc a stoličiek v triedach 

- spolupráca s odborníkmi 

- projekty, výzvy 

 

Riziká: 

-  nestále legislatívne prostredie 

- nezáujem žiakov o vzdelávanie 

- nezáujem rodičov žiakov o spoluprácu so školou 

- nezamestnanosť rodičov (sociálna oblasť) 

- nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu zariadenia tried a ostatných priestorov 

- zvyšujúca sa byrokracia a nárast administratívy 

- psychické vyhorenie učiteľa 

- nedostatok finančných prostriedkov na odmeňovanie zamestnancov 

- migrácia rómskych rodín 

- inklúzia žiakov s mentálnym postihnutím a so zdravotným znevýhodnením v základných školách 

- pokračovanie pandémie COVID-19, dištančné vzdelávanie 

- zneužívanie a uplatňovanie žiadosti na zníženie miery vyučovacích povinností pre žiakov rodičmi  

- časový stres 

 

§ 2. ods. 3 b) 

Prijatí žiaci 

Počet zapísaných žiakov k 30.6.2021: 18 žiakov z toho 5 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2022: 8 žiakov z toho 2 dievčatá 

 

§ 2. ods. 3 c) 

Podaná prihláška na OUI Poprad – 7 žiaci z toho prijatí žiaci 7 

V 1. kole boli prijatí 5 žiaci a v 2. kole 2 žiaci 

 

§ 2. ods. 3 e) 

Klasifikácia tried 

Žiaci boli klasifikovaní známkou. 

 

Prospech žiakov 

A variant. 67 žiakov. 

Ročník Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

prvý 5 2 3 preradení do B 0 



var. 

druhý 14 10 4 preradení do B 

var. 

0 

tretí 7 5 1 preradená do B 

var. 

1 preradený do C 

var. 

0 

štvrtý 5 5 0 0 

piaty 11 11 0 0 

šiesty 6 6 0 0 

siedmy 8 8 0 0 

ôsmy 9 9 0 0 

deviaty 2 2 0 0 

SPOLU 67 58 9 0 

  

Neprospeli 8 žiaci, ktorí boli na základe odporúčania psychologického a  špeciálno-pedagogického 

vyšetrenia preradení do B variantu. 

V B variante sa vzdelávalo 33 žiakov.  1 žiak bol na základe odporúčania psychologického a špeciálno-

pedagogického vyšetrenia preradení do C variantu. 

V C variante sa vzdelávali 3 žiaci. 

§ 2. ods. 5 a) 

Finančné a hmotné zabezpečenie  

Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy bolo prostredníctvom rozpočtu a čerpania 

viazaných prostriedkov od ÚPSVaR v Poprade na zabezpečenie stravy a školských potrieb pre žiakov v 

hmotnej núdzi. Čerpanie viazaných prostriedkov od RÚŠS Prešov na dopravné, vzdelávacie poukazy a 

asistentov učiteľa. Škole boli poskytnuté kapitálové výdavky v sume 3798,00 € na kúpu vibroakustického 

bazéna k vybaveniu dvoch Snoezelen miestnosti. 

 

§ 2. ods. 5 b) 

Voľnočasové aktivity 

 

V školskom roku 2021/2022 bolo vydaných 103 vzdelávacích poukazov. Prijatých bolo 94. 

 

 

Názov záujmového krúžku Vedúci 

Informačnej techniky I. Mgr. Iveta Kacvinská 

Informačnej techniky II. Mgr. Viera Schneiderová 

Informačnej techniky III. Mgr.Jana Diabelková 

Krúžok – kamaráti kníh a hier Mgr. Anna Poradová 

Krúžok malých majstrov Mgr. Zdenka Bojková 

Krúžok spoločenských hier Mgr. Svetlana Lásková 



Krúžok malí finynčníci Mgr. Svetlana Kovalčíková 

Špeci veci - školský elektron. časopis Mgr. Anna Kacvinská 

Športový krúžok Mgr. Mária Hermelová 

Regionálna výchova Mgr. Jarmila Jurínyiová 

Šikovné ruky Mgr. Dominika Cvanigová 

Krúžok tvorivých dielní Mgr. Mária Otčenášová 

Výtvarný krúžok Mgr. Mária Juríčková 

 

§ 2. ods. 5 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 profesijnej orientácii žiakov, o      

  možnostiach štúdia po skončení školy - formou pohovorov, dní otvorených dverí v OUI, či        

  prezentácií učebných odborov v priestoroch našej školy 

- spolupráca výchovného poradcu s končiacimi žiakmi - prihlášky do OUI 

- aktivity rodičov v rámci činnosti rady školy 

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

  stravy a školských potrieb 

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

  oporu máme v asistentovi osvety 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 pri distribúcii učiva, pracovných listov a domácich úloh pre žiakov školy rodičia so školou  

    nespolupracovali. Spätná väzba bola minimálna. 

 

§ 2. ods. 5 d) 

Iné podstatné skutočnosti 

Škola v školskom roku 2021/22 spolupracovala: 

- so zriaďovateľom Regionálny úrad školskej správy Prešov 

- 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 a Prešov 

- 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 - NIVAM od 1.7.2022 

- so zubnými lekármi a dentálnou hygieničkou 

- s asistentom osvety 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 internátnym 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 

Vypracoval: Mgr. Anna Zajacová  Vo Svite, 28.07. 2022 

 

Správa vypracovaná v súčinnosti s radou školy. 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:  25. augusta 2022 

Správa prerokovaná  radou školy dňa: 28.09.2022 


