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Základné údaje o škole 

 

1. Názov školy: Spojená škola internátna 

2. Adresa školy: Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča 

3. Telefónne a faxové čísla školy :    ústredňa  - 053451 2395  

riaditeľ  - 053451 4795,  mobil - 0905 859177 

fax        - 053451 4795 

4. Webové sídlo školy:  www.skola.nevidiaci.sk 

    Adresa elektronickej pošty:         skola@nevidiaci.sk 

5. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

 PaedDr. Šarlota Múdra, riaditeľka školy,  

 Mgr. Lucia Zalčíková, PhD., zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ ZPI, ZŠ NKSI, ZŠ pri ZZ, 

 Mgr. Viera Kamenická, zástupkyňa riaditeľa pre ŠZŠ ZPI, PŠI a ŠMŠ, 

 Mgr. Tatiana Huszthyová, zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania,  

 Mgr. Štefan Dredan, vedúci CŠPP, 

 Dušana Lazarová, hospodárka školy,  

 Mária Majerská, vedúca školského stravovania. 

 

Odborné pozície 

Školský logopéd – Mgr. Žaneta Mlynárová, Mgr. Erika Hrošárová 

Koordinátor protidrogovej prevencie a prevencie sociálno-patologických javov –  

Mgr. Alexandra Orletová 

Výchovný a kariérový poradca: Mgr. Jana Motyková 

 

6. Údaje o zriaďovateľovi školy:     

Do 31.12. 2021 Okresný úrad Prešov. Nám. Mieru 3, Prešov 

Od 1. 1. 2022 Regionálny úrad školskej správy v Prešove 

Adresa: Tarasa Ševčenka 3927/11, 080 01 Prešov 

Riaditeľ: od 1.1.2022 do 30.5.2022 poverený vedením Mgr. Marek Havrila, PhD. 

Od 1. 6. 2022 RNDr. Bc. Mária Takáčová 

• elektronická adresa: skolstvo@russ-po.sk 

• telefón:  051/3226902 
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7. Údaje o rade školy: 

• Rada školy – Má 11 členov a  pracuje v tomto zložení:  

Predsedom rady je Mgr. Mária Hlavajová. Druhým pedagógom v rade školy je Mgr. Valéria 

Fedáková a technicko-hospodárskych zamestnancov zastupuje Ing. Dagmar Gembická, ktorá 

je podpredsedníčkou rady školy.  

Ďalšími členmi rady školy boli 4 delegovaní zástupcovia RÚŠS v Prešove. Do 8.4.2022 to 

boli: PhDr. Marek Havrila, PhD., Mgr. Miroslava Mňahončáková, Ing. Ivana Aľušíková a 

Mgr. Adriána Smreková. Po tom boli nominovaní: Ing. Martin Smrek, Mgr. Miroslava 

Mňahončáková, Ing. Ivana Aľušíková a Mgr. Henrieta Wintnerová.    Rodičov žiakov školy 

do 8.4.2022 zastupovali Marcela Kupčihová, Miroslav Kožuško, Mgr. Martina Hudáčeková a 

Zuzana Poláková. Do novej RŠ boli za rodičov zvolení: p. Ema Duláková, p. Janka Šišková, 

p. Jana Milčáková a Ing. Arch. Lukáš Sečka,PhD. 

Rada školy má el. adresu: radaskoly@nevidiaci.sk 

 

Informácie o činnosti rady školy  

Prvé stretnutie rady školy v tomto školskom roku bolo 26.10.2021. Rada školy vzala na 

vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za  školský   rok 2020/2021 a Výročnú 

správu rady školy za rok 2020. V mesiacoch január až marec sa konali voľby do rady školy, 

pretože 8.4.2022 končilo starej rade školy volebné obdobie.  

Prvé stretnutie novej rady školy sa uskutočnilo 13.4.2022. Prítomní členovia si zvolili 

predsedu, podpredsedu a zástupcu do územnej rady školy. Uzniesli sa tiež, že ponechajú 

znenie štatútu rady školy tak, ako bolo platné. 

Ďalšie riadne stretnutie rady školy sa konalo 13.4.2022. Prítomní schválili školský vzdelávací 

program na školský rok 2022/2023, vzali na vedomie správu o hospodárení za rok 2021 a 

návrh koncepcie školy na školské roky 2021/2022, 2022/2023. Prerokovali aj  návrh na 

organizáciu školského roka 2022/2023. 

 

Počty detí a žiakov a tried 

Počty žiakov k 15.09.2021:     

MŠ 20 detí;  

ZŠ 71 žiakov (ZP 33  + NKS 38 );  

mailto:radaskoly@nevidiaci.sk
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ŠZŠ 62 žiakov;  

PŠ 14 žiakov;  

zahraničný žiak 2;  

spolu: 169 žiakov 

 

Počty žiakov k 30.06.2022:    

MŠ 20 detí;  

ZŠ 81 žiakov (ZP 37 + NKS 44);  

ŠZŠ 63 žiakov;  

PŠ 14 žiakov;  

zahraničný žiak 2;  

spolu: 180 žiakov  

 

V školskom roku 2021/2022 bolo v základnej škole pri zdravotníckom zariadení vyučovaných 

212 žiakov. Podľa ročníkov boli vzdelávaní žiaci zaradení takto: 

1. ročník    2 ž.    

2. ročník             12 ž.      

3. ročník   42 ž.             

4. ročník   16 ž. 

5. ročník   61 ž.      

6. ročník   55 ž.      

7. ročník   24 ž.  

8. ročník     0       

9. ročník     0 

 

 

Počty žiakov podľa spôsobu dochádzky k 30.06.2022: 

ubytovaní v internáte – 50 žiakov,  

dochádzajúci denne – 80 žiakov,  

individuálny učebný plán - 44 žiakov,  

oslobodení od dochádzania do školy– 4 žiaci,  

plnenie PŠD mimo územie republiky – 2 žiaci. 

 

Školský klub navštevovalo 41 žiakov. 
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Pretože sme špeciálna škola, každý žiak školy je žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. V školskom roku 2021/2022 mali 20 žiaci vypracovaný IVVP 

z jedného alebo viacerých predmetov a 11 žiakov bolo oslobodených z 1 alebo viacerých 

predmetov.  

Medzi žiakmi školy sa stále viac objavujú žiaci s viacnásobným postihnutím a s ťažkým 

telesným postihnutím. 

V školskom roku 2021/2022 sme mali 4 žiakov s takými poruchami správania, že pravidelne 

museli navštevovať psychiatra. Detí a žiakov, ktorí sú nechodiaci sme mali 11 v materskej 

škole, 24 v špeciálnej základnej škole a 1 v praktickej škole. 

Počas školského roka sme prijali 3 žiakov z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska. 

 

Počty tried: 

ŠMŠ  3 triedy 

ZŠ  10 triedy (v každej triede 1 ročník, vrátane prípravného ročníka) 

ŠZŠ  4 triedy var. A (zmiešané ročníky) 

  1 trieda var. B 

  4 triedy var. C 

PŠ  2 triedy 

 

CŠPP – počty klientov a výkony 

 V školskom roku 2021/2022 sa pracovníci CŠPP starali o 761 klientov, z nich 359 

malo zrakové postihnutie a 263 viacnásobné postihnutie. 

Okrem diagnostiky, rediagnostiky a poradenstva (vrátane raného veku ) sme klientom 

poskytovali aj ďalšie intervencie: špeciálnopedagogickú reedukáciu, nácvik sociálnej 

komunikácie, korekciu a kompenzáciu oslabených funkcií zraku (pleoptické a ortoptické 

cvičenia), rozvoj špecific. zručností v oblasti IT pre ZZ. Zrakový terapeut poskytoval súbor 

cvičení na rozvoj funkčného zraku prevažne u detí raného a predškolského veku. V rámci 

prevádzky zariadenia boli realizované intervencie v priamej činnosti s klientom, ktoré 

dopĺňali  priamo v teréne odborné usmernenia rodičov, zácvik rodičov, resp. aj učiteľov pri 

realizácii rozvíjajúcich programov.  

Podľa údajov z programu Freetech sme vykonali : 
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Čas.kategória Priame 

činnosti 

Nepriame 

činnosti 

Spolu 

I. 1166 1062 2228 

II. 3871 2432 6103 

III. 3949 1547 5496 

IV. 81 549 630 

Spolu 9067 5590 14657 

 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Do ŠMŠ sme prijali 8 nových detí. Predprimárne vzdelanie dosiahlo 9 detí. 

Do  ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou sme prijali 6 žiakov do 

prípravného ročníka a v 1. ročníku sme mali 6 žiakov. Na konci školského roka 3 žiaci získali 

primárny stupeň vzdelávania a 3 žiaci získali nižšie sekundárne vzdelanie. 

Do ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím sme do prípravného ročníka prijali 5 žiakov a v 1. 

ročníku sme mali 2 žiakov. Na konci školského roka 3 žiaci získali primárny stupeň 

vzdelávania a 2 žiaci získali nižšie sekundárne vzdelanie.  

V ŠZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím sme vzdelávali 3 prvákov vo variante A, 4 

prvákov vo variante C a do prípravného ročníka sme vzali 1 žiaka zaradeného do variantu B 

a jedného do variantu C.  

4 deviataci z variantu A získali primárny stupeň vzdelania. 

V praktickej škole sme mali v 1. ročníku 4 žiakov a na konci školského roka 8 žiaci získali 

nižšie odborné sekundárne vzdelanie. 

 

V školskom roku 2021/2022 využilo možnosť ubytovať sa v internáte 49 žiakov, v priebehu 

roka nastúpili ešte traja žiaci, takže celkový počet ubytovaných bol 52 žiakov. Internát mal 

nepretržitú prevádzku. V školskom klube bolo prihlásených 33 žiakov.  

Školská jedáleň v školskom roku 2021/2022 vydala 35 704 porcií hlavného jedla a 27 746 

porcií doplnkových jedál.  

 

Umiestnenie žiakov na stredných školách v školskom roku 

2021/2022  a výsledky v testovaniach 

K 30.6.2022 vzdelávanie v SŠI ukončilo spolu 38 žiakov, a to: 
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ŠMŠI – 8 detí (7 detí postúpilo na primárne vzdelávanie v tunajšej škole) 

ZŠ a ŠZŠ – 21 žiakov (13 žiakov pokračuje v stredoškolskom štúdiu,  4 žiaci odišli do inej 

školy, 4 žiaci ukončili vzdelávanie z dôvodu dosiahnutia 16.r. veku) 

PŠ – 9 žiaci 

 

Základná škola pre žiakov so ZP a NKS  

Končili 4 žiaci v 9. ročníku, všetci sa dostali na strednú školu podľa vlastného výberu. Traja 

žiaci končili v nižšom ako 9. ročníku a ďalší záujem o štúdium neprejavili. Jedna žiačka 

požiadala o možnosť ukončiť základné vzdelanie absolvovaním komisionálnych skúšok. 

Špeciálna základná škola pre žiakov s ZP 

V 9. ročníku ukončilo vzdelávanie 8 žiakov. Z nich 1 šiel na OU int. Poprad, ostatní budú 

pokračovať vo vzdelávaní v našej praktickej škole. 

Praktická škola  

Tretí ročník ukončilo 6 žiakov, jeden z nich prejavil záujem o pokračovanie štúdia na OU int. 

Poprad, kde bol prijatý.  

 

      6. 4. 2022 sa konalo  testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9 2022. 

Výsledky testovania boli pre T9 prepočítané  vzhľadom na covidovú situáciu iba na 

percentuálnu úspešnosť škôl, nebola zverejnená celoslovenská priemerná úspešnosť. Na 

testovaní sa zúčastnili 4 žiaci, 3 v zložke NKS a 1 žiačka v zložke ZP. 

Priemerná úspešnosť školy v MAT v zložke NKS je 33 %. Priemerná úspešnosť školy v SJL 

v zložke NKS je 56,7 %.  

V zložke  pre zrakovo postihnutých žiakov sa priemerná úspešnosť školy nezverejňovala 

kvôli ochrane osobných údajov vzhľadom na to, že na testovaní sa zúčastnila jedna žiačka.  

 Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka T5 

2022  sa konalo 18. mája 2022.  

Výsledky testovania sú nasledovné: 

- z predmetu matematika boli testovaní 3 žiaci v zložke NKS a dosiahli priemernú 

úspešnosť     53,3 %, v zložke ZP boli testovaní 3 žiaci a dosiahli priemernú úspešnosť 

50 %  (celoslovenská priemerná úspešnosť bola 61  %), 

- z predmetu slovenský jazyk a literatúra boli v zložke NKS testovaní 4  žiaci a ich 

priemerná úspešnosť bola 71,65 %, v zložke ZP boli testovaní 3 žiaci a ich priemerná 

úspešnosť bola      62,23 % (celoslovenská priemerná úspešnosť bola 69,2  %). 
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Počty zamestnancov a údaj o plnení kvalifikačných predpokladov 

 

K 30. 6. 2022 boli v škole tieto počty zamestnancov: 

  

Profesia Fyzický počet Prepočítaný stav 

Učitelia (vrátane učiteľov materskej školy) 33 29,4 

Vychovávatelia 13 13 

Asistenti 8 7,5 

Pomocní vychovávatelia 10 9 

Odborní zamestnanci 13 9,95 

Technicko-hospodársky personál 15 14,09 

Personál školskej jedálne (vrátane vedúcej ŠJ) 7 7 

 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky. Mgr. Marianna Garneková ukončila 

vzdelávanie v odbore Zrakový terapeut.  

Pedagogické asistentky G. Netíková a I. Krajňáková úspešne ukončili adaptačné vzdelávanie.  

B. Babejová ukončila rozširujúce štúdium v študijnom odbore: Učiteľstvo a pedagogické 

vedy, v študijnom programe: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. 

13 PZ a OZ má urobenú 1. atestáciu a 15 PZ a OZ 2. atestáciu. 

 

Pedagogickí asistenti 

Pretože škola vzdeláva mnoho detí a žiakov s viacnásobným postihnutím, na 

vyučovaní je potrebné mať aj asistentov učiteľa. V máji 2021 sme žiadali o pridelenie 

asistentov pre 21 žiakov, žiadali sme o 18,5 asistenta.  

  Finančné prostriedky sme dostali na 5 asistentov, aj to v nepostačujúcej výške. 

V skutočnosti sme zamestnávali 7,5 asistentov a v triedach vypomáhali aj pomocné 

vychovávateľky. Mzdové výdavky na zamestnancov nad pridelený limit sme hradili 

z normatívnych finančných zdrojov. 

Počas školského roku 2021/2022 sa zamestnanci školy zúčastňovali odborných seminárov, 

konferencií a školení, čím si zvyšovali svoju odbornosť. Podľa plánu profesijného rozvoja 

prebehli v škole aktualizačné vzdelávania:  
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Vnútorné predpisy SSI – 3 h 

Aspergerov syndróm. Ako s ním prežiť v škole – 3 h 

Aplikácia poznatkov z obsahu vyučovacieho predmetu ITC vo VVP – 2 h 

Zmeny v školskej legislatíve, zákony a vyhlášky – 4 h 

Finančná gramotnosť – 3 h 

Práca na interaktívnej tabuli s programom Activinspire – 3 h 

Šikana a kyberšika na škole – 4 h 

Práca špeciálneho pedagóga so žiakmi so zrakovým postihnutím – 7 h 

Práca špeciálneho pedagóga so žiakmi s NKS – 4 h 

 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Všetky aktivity školy sú pravidelne zverejňované na webovej stránke školy 

a facebooku školy. Občas pošleme správu do levočského informačného magazínu. 

V tomto školskom roku uverejnil LIM dlhší článok o škole, ktorý napísala Mgr. K. 

Szitáriová. Ďalšie články o škole vyšli v časopise Nový čas, ktorý vydáva SKN pre ľudí so 

zrakovým postihnutím a v časopise Oftalmológia pre prax, ktorý čítajú hlavne oční lekári. 

Pani riaditeľka bola hosťom v rozhlasovej relácii RTVS Nočné dialógy a táto relácia 

bola odvysielaná aj v televízii na stanici STV3. Ďalšie rozhlasové relácie o škole boli 

odvysielané stanicami Regina, Lúmen a príspevok odznel aj v internetovom vysielaní pre 

rusínskych poslucháčov.   

V auguste 2022 vystúpila p. Šarlota Múdra na odbornej konferencii o vzdelávaní 

žiakov so zrakovým postihnutím v Prahe.  

 V júni 2022 si škola pripomenula 100 rokov od vzniku prvého ústavu pre 

slepcov na Slovensku, ktorý bol na počiatku histórie školy. Pri tejto príležitosti sa konala 

slávnostná akadémia žiakov v mestskom kine, kde sme pozvali rodičov žiakov školy aj 

bývalých zamestnancov. V mestskom divadle sa konala oslava 100. výročia školy, na ktorú 

boli pozvaní významní predstavitelia mesta, školstva a kultúry, spolupracujúce organizácie aj 

sponzori. Pozvanie prijala aj štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Svetlana Síthová. Ďalším 

podujatím pri príležitosti osláv školy bolo stretnutie bývalých žiakov školy, ktorí prišli 

v hojnom počte.  

3. 6. 2022 sa konala vernisáž „Náš farebný svet“ spojená s predajnou výstavou obrazov 

maľovaných žiakmi SŠI na Jarmoku v Levoči a jej súčasťou bol aj krátky kultúrny program.   
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Ďalšie aktivity, ktorými žiaci školy reprezentovali školu: 

Víťazi školského kola Hviezdoslavovho Kubína. v prednese poézie aj prózy školu 

reprezentovali na okresnom kole: L. Čurilová obsadila v prednese prózy 2. miesto a M. 

Oračko v poézii 3. miesto.  

V máji vybraní žiaci ŠZŠ reprezentovali svoju školu na recitačnej súťaži „Gaňov literárny 

Prešov“. Medzi mladšími žiakmi obsadil 2. miesto K. Duda, zo starších žiakov na 2. mieste 

v prednese poézie skončila E. Kováčiková a rovnako 2. miesto získala medzi žiakmi 

praktických škôl S. Kupčihová. 

Centrum voľného času v Košiciach organizovalo18. ročník výtvarnej súťaže „Koláže 

rozprávajú“ Odoslané práce: M. Podvojský, L. Badovský, D. Steigauf 

Ocenený: Lukáš Badovský 

 

10. ročník výtvarnej súťaže –  Moje ľudské práva vyhlásilo Slovenské národné stredisko pre 

ľudské práva. Odoslané práce: M. Štelbacký, L. Čurilová, M. Deme, D. Antalová, R. Fabián, 

K. Landoriová 

Ocenená: L. Čurilová – 3. miesto 

 

Výtvarnú súťaž – Biblia očami detí každoročne usporiada Katolícke pedagogické a 

katechetické centrum, n. o. Odoslané práce: M. Podvojský, Š. Redelsteiner, E. Kováčiková, 

K. Harhovská, M. Duždová 

Ocenení: 1. miesto Š. Redelsteiner, 2. miesto M. Duždová 

24. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti a mládež so zrakovým postihnutím 

Radosť tvoriť organizuje Speciálně pedagogické centrum při Detskem domove, MŠ, ŽŠ a PŠ 

Zlín a Filmfest, s.r.o. Zlín, Česká republika 

Odoslané práce: L. Čurilová, K. Farkaš, K. Landoriová, V. Facunová, M. Deme, T. Holub, R. 

Hudáčeková 

Ocenení: L. Čurilová, T. Holub 

 

Celoslovenský 22. výtvarný salón znevýhodnených detí 2022 vyhlásila SŠI Vrbové 

Odoslané práce: S. Goceliak, D. Steigauf, K. Farkaš 

Ocenenie: Ďakovný list a ocenenie pre celú ŠZŠ  

 

30. 5. – 3. 6. 2022 reprezentoval tím športovcov našu školu na Športových hrách pre zrakovo 

postihnutú mládež v Brne. V behu na 60 metrov sa umiestnili hneď niekoľkí žiaci, S. 
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Goceliak získal 3. miesto, V. Facunová 3. miesto a M. Duždová 2. miesto. Najúspešnejšou 

žiačkou bola M. Duždová, ktorá skončila na 2. mieste v behu na 600 m, 3. miesto v hode 

kriketkou a skoku do diaľky.  

5. 6. – 10. 6. 2022 sa konali medzinárodné športové hry v Owinskej v Poľsku. Žiaci súťažili 

v trojboji: behy, skoky a hody. Po sčítaní časov sa na 3. mieste umiestnila N. Žiarna a na 2. 

mieste v rámci svojich kategórií skončili K. Harhovská a N. Holubová.    

 

V dňoch 12. – 14. 5. 2022 niekoľko súčasných i bývalých zrakovo postihnutých žiakov školy 

úspešne  reprezentovalo Slovensko na Tmavomodrom festivale v Brne.  

 

Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Odborní zamestnanci CŠPP aj v tomto šk. roku participovali na projekte: 

„Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce – 

Štandardy“ – spolupráca v rámci multidisiplinárneho prístupu a skvalitňovania systému 

výchovného poradenstva a prevencie cez tvorbu štandardov, v kariérovom poradenstve a 

podpore strategického rozvoja školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.  

 

Projektové vyučovanie v školskom roku 2021/2022 sa nieslo v duchu témy 

„Vzdelanie = kľúč k lepšej budúcnosti“. Toto projektové vyučovanie vyvrcholilo v júni, 

kedy sme si pripomenuli 100.výročie založenia našej školy. 

Okrem toho sa v duchu projektového vyučovania niesli tieto aktivity: 

7. 9. 2021 si deti v ŠMŠ boli pozrieť autobusovú stanicu a železničnú trať v Levoči 

16. 9. 2021 sa žiaci 1. P a 1. A vybrali na turistickú vychádzku spojenú so zážitkovým učením 

21. 9. 2021 prišli na školský dvor príslušníci hasičského zboru s technikou, ktorú predviedli 

deťom ŠMŠ a vybraným triedam 1. stupňa ZŠ a ŠZŠ 

16. 11. 2021 mali žiaci 3. K triedy besedu o dôležitosti vzdelania viazanú na tému 

projektového vyučovania.  

8. 4. 2022 si v rámci projektového vyučovania žiaci 1. K pozreli expozíciu v Múzeu 

špeciálneho školstva v Levoči 

22. 4. 2022 si boli žiaci 2. stupňa ZŠ a ŠZŠ pozrieť zaujímavú expozíciu ľudovej kultúry 

stredného Spiša v Národopisnom múzeu v Smižanoch spojenú s výstavou kraslíc 

V októbri prebehol už 11. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy nás 

spája, do ktorého sa opäť zapojili vybraní žiaci našej školy.  
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V mesiaci októbri pripravila správkyňa školskej knižnice PaedDr. Eva Halásová aj podujatie, 

ktoré zapojila do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice pod názvom Čítať 

je zážitok. 

  Združenie priateľov ZŠI NS za podpory MŠVVaŠ SR a učiteľov školy zabezpečuje 

vydávanie 3 časopisov pre žiakov so zrakovým postihnutím - Naše ráno, Za svetlom a 

Bodka.  

 

Aktivity, ktoré mohli žiaci školy v školskom roku 2021/2022 

absolvovať 

Zážitkové vyučovanie a exkurzie 

Každý mesiac sa v rámci zážitkového vyučovania konal tzv. tematický deň 

s rozličným zameraním, počas ktorého sa naplánovanými aktivitami žiaci veľa nového 

naučili, zlepšovali si svoje manuálne zručnosti,  poprepájali vedomosti z prierezových tém 

a učili sa kriticky myslieť.  

- október 2021 – Environmentálne aktivity 

- november 2021- Deň nevidiacich  

- december 2021 – Vyrábame vianočné ozdoby pre každého, koho chceme potešiť 

- január 2022 – Ako sa chrániť pred šikanovaním a hrozbami internetu 

- február 2022 – Sánkovačka – zároveň 1. účelové cvičenie 

- marec 2022 – Deň s umeleckou literatúrou 

- apríl 2022 – Deň Zeme 

- máj 2022 – Pripravujeme sa na oslavy 100. výročia školy +  fotografovanie 

- jún 2022 -  Oslavy 100. výročia založenia školy 

 

V priebehu októbra boli žiaci 1. A a 6. A, 7. A a 9. A triedy v Múzeu špeciálneho 

školstva v Levoči na interaktívnej výstave „Pochopme svet ticha a tmy“. 

7. 10. 2021 si prváci púšťali šarkanov v okolí školy.  

8. 10. 2021 sa žiaci 2. C a 4. D zúčastnili hipoterapie na koníkoch v Spišskom Hrhove.  

13. 10. 2021 sa žiaci 6. A triedy vybrali navštíviť pútnické miesto v Litmanovej.  

23. 10. 2021 pripravila školská psychologička besedu o kyberšikane spojenú s premietaním 

filmu pre žiakov 7. A, 8. A, 9. A, 9, C a praktickej školy.  

5. 11. 2021 sa žiaci 3. A, 4. A, 5. A, 6. A triedy zúčastnili webinára o finančnej gramotnosti.  

4. 11. 2021 si vidiaci aj nevidiaci žiaci 3. A triedy skúsili zažiť „Braillovo písmo ako ho 
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nepoznáme“ v Múzeu ŠŠ v Levoči. Na rovnakú interaktívnu výstavu sa vybrali aj žiaci 2. 

A a 4. A dňa 12. 11. 2021, žiaci 1. A zase 23. 11. 2021.  

10. 11. 2021 prebehla na našej škole súťaž iBobor, do ktorej sa zapojili zrakovo postihnutí 

žiaci druhého stupňa ZŠ.  

18. 11. 2021 sa žiaci 1. A triedy učili hrou a hrovými aktivitami.  

6. 12. 2021 sa žiaci 8. A a 13. 12. 2021 žiaci 9. C triedy zapojili do 14. ročníka kampane 

Červené stužky. 

16. 12. 2021 sa konalo stretnutie s predstaviteľmi firmy Business Lease, ktorí žiakom priniesli 

krásne vianočné darčeky 

18. 1. 2022 navštívili žiaci 1. A triedy Múzeum ŠŠ v Levoči 

14. 2. 2022 sa v škole konala školská Valentínka plná vzájomných obdarúvaní 

16. 2. 2022 to v ŠMŠ rozvoniavalo šiškami, ktoré piekli deti so svojimi učiteľkami a 1. 3. si 

urobili karnevalové dopoludnie. 17. 2. sa deti v maskách premávali aj v 1. A triede.  

Vo februári a marci prebiehala matematická súťaž „Stovka“, do ktorej sa zapojili žiaci 3. – 9. 

ročníka ZŠ 

7. 3. 2022 sa žiaci 4. A zapojili do envirovýchovného programu „Obyvatelia lesa“ v Správe 

národného parku Slovenský raj 

16. 3. 2022 žiaci 1. A triedy navštívili SKN v Levoči a zároveň sa zapísali ako noví čitatelia 

5. 4. 2022 boli žiaci 4. A, 7. A, 8. A, 9. A zúčastnili exkurzie v Ochtinskej aragonitovej 

jaskyni spojenú s návštevou kaštieľa v Betliari 

8. 4. 2022 mali žiaci zážitkovú hodinu náboženstva s katolíckym kňazom spojenú s besedou 

11. 4. 2022 boli žiaci 3. K na exkurzii v zdravotníckom zariadení 

21. 4. 2022 sme si v našej škole pripomenuli Deň Zeme. Aktivity boli zamerané na upratanie 

šk. dvora, skalky, ihrísk, výcvikovej plochy, bylinkovej záhrady a záhrady vďaky, zber 

odpadkov i tvorivé dielne s cieľom estetizácie chodieb, tried či učební.  

12. 4. 2022 sa žiaci 4. A zúčastnili kreatívneho veľkonočného workshopu v Múzeu ŠŠ 

v Levoči 

26. 4. 2022 bola šk. psychologičkou zorganizovaná beseda s Mgr. Holotňákovou 

z policajného zboru SR na tému nelátkové závislosti  

26. 4. 2022 odišli žiaci 3. K na exkurziu do Rehabilitačného strediska pre ZP v Levoči 

27. 4. 2022 boli vybraní žiaci zapojení do testovania PISA 

27. 4., 1. 6. a 9. 6. 2022 boli zrealizované stretnutia v rámci profesijnej prípravy na povolanie 

s p. Wantrubovou pre žiakov 8. A  

3. 5. 2022 deti ŠMŠ tvorili pre svoje mamičky v rámci Dňa matiek 
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4. 5. 2022 putovali žiaci 7., 8., a 9. ročníka do štátneho archívu za históriou našej školy 

11. 5. 2022 si boli pozrieť expozíciu MŠS v Levoči žiaci 2. A a 4. A triedy 

17. 5. 2022 vyskúšali svoju kondíciu na turistickej vychádzke na Mariánsku horu žiaci 3. 

A triedy a 20. 5. 2022 sa po ich stopách vybrali aj žiaci 2. C 

22. 5. 2022 vybraní žiaci prijali sviatosť 1. svätého prijímania v kostole sv. Jakuba v Levoči, 

ktorej predchádzala niekoľkomesačná príprava 

19. 5. 2022 zvládli žiaci 1. A dopoludňajšiu turistickú vychádzku v okolí Levoče 

23. 5. 2022 v rámci zážitkovej hodiny prírodovedy navštívili žiaci 4. A experimentálnu 

galériu v Sp. Novej Vsi 

24. 5. 2022 boli žiaci 2. A, 3. A, 4. A na exkurziu „Včelieho kráľovstva“ na Podlesku 

24. 5. 2022 v rámci exkurzie žiaci 3. K a zrakovo postihnutí žiaci zo 7. A preskúmali 

možnosti kurzov pre ZP v rehabilitačnom stredisku v Levoči 

31. 5. 2022 sa žiaci 8. A, 9. A a vybraní žiaci 7. A, ktorí si v budúcnosti plánujú urobiť 

vodičský preukaz, pozreli v rámci exkurzie tunel Branisko 

1. 6. 2022 si v rámci MDD žiaci 4. D upiekli sladký koláč 

5. 6. 2022 prijali vybraní žiaci sviatosť birmovania v kostole sv. Jakuba v Levoči 

21. 6. 2022 si všetci žiaci školy prišli na svoje pri aktivitách v rámci „Lego dňa“. Vyskúšali si 

napr. lego rybačku, hokej s kockami lego, skladanie najvyššej veže či lego bowling.  

23. 6. 2022  prišla skupina sokoliarov s krásnymi vtákmi potešiť a poučiť mladších žiakov 

24. 6. 2022 sme oslávili Medzinárodný deň detí aktivitami pre žiakov, ich súrodencov 

i rodičov v areáli školy. Nechýbal skákací hrad, kolotoč, popcorn či cukrová vata.  

29. 6. 2022 sa konala rozlúčka s končiacimi žiakmi školy v aule 

 

3. Výlety a pobyty 

V dôsledku uvoľnenia opatrení proti šíreniu vírusu Covid-19 sa mohli s príchodom jari 

uskutočniť viaceré školské výlety a exkurzie. Niektorí učitelia zvolili okolie Levoče, iní 

vycestovali so žiakmi do vzdialenejších miest Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie. V šk. 

roku 2021/22 sa nekonal rehabilitačno-relaxačný pobyt žiakov pri mori v Chorvátsku (bol 

presunutý na nasledujúci školský rok).  

15. – 18. 9. 2021 sa na Martinských Holiach konal 20. ročník celoslovenskej súťaže 

s medzinárodnou účasťou v priestorovej orientácii a samostatnom pohybe zrakovo 

postihnutých detí o pohár Viliama Hrabovca. 

V dňoch 18. – 21. 5. 2022 vybraní žiaci reprezentovali školu na jubilejnom 20. ročníku 

celoslovenskej súťaže v sebaobslužných činnostiach ZP detí v Štrbe. 
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25. 5. 2022 si šiestaci a siedmaci základnej školy pozreli zrúcaninu Spišského hradu a okolie 

Spišskej Kapitule; 

27. 5. 2022 sa po stopách histórie na Spišský hrad vybrali žiaci 5. A, 3. C, 6. C, 9. C 

a praktickej školy; 

27. 5. 2022 si deti ŠMŠ a najmenší žiaci 1. P, 1. A a 2. C triedy pozreli zvieratká v ZOO 

v Spišskej Novej Vsi; 

23. – 24. 6. 2022 sa konal školský výlet pre starších žiakov do Bratislavy, cestou spojený 

s expozíciou skalných obydlí v Brhlovciach, návštevou centra so zábavnými atrakciami 

v Leviciach, prehliadkou novej budovy SND a stretnutím s hercami. Výlet zavŕšili športové 

aktivity na dopravnom ihrisku v hlavnom meste.  

 

Literárne a jazykové aktivity a súťaže 

27. 9. 2021 sa v škole konalo podujatie Európsky deň jazykov, do ktorého sa zapojili žiaci 5. – 

9. ročníka ZŠ. Aktivity boli naplánované individuálne po triedach; 

25. 10. 2021 bola zorganizovaná aktivita v rámci projektu „Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice – Čítať je zážitok“, pričom čítanie z vybraných kníh zo školskej knižnice 

bolo individuálne počas vyučovania; 

V novembri prebehol už 12. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy nás spája, 

do ktorého sa opäť zapojili vybraní žiaci našej školy. Ukončením projektu bolo už tradične 

rozdávanie záložiek od žiakov partnerskej školy; 

V rámci marcového tematického dňa s umeleckou literatúrou dňa 23. 3. 2022 sa v telocvični 

konala recitačná súťaž pre žiakov ŠZŠ a NKS „Šikovný jazýček“ a v aule prebehlo školské 

kolo Hviezdoslavovho Kubína. Víťazi v prednese poézie aj prózy školu reprezentovali na 

okresnom kole.  

5. 4. 2022 sa konalo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v mestskom divadle v Levoči. L. 

Čurilová obsadila v prednese prózy 2. miesto a M. Oračko v poézii 3. miesto.  

Od 11. – 12. 4. 2022 sa priebežne konalo niekoľko „Stretnutí v krajine fantázie“ v knižnici J. 

Henkela v Levoči, na ktoré chodievali žiaci z tried prvého stupňa ZŠ; 

Počas apríla a mája prebiehala súťaž v hláskovaní pre žiakov prípravného až štvrtého ročníka; 

10. 5. 2022 vybraní žiaci ŠZŠ reprezentovali svoju školu na recitačnej súťaži „Gaňov 

literárny Prešov“. Medzi mladšími žiakmi obsadil 2. miesto K. Duda, zo starších žiakov na 2. 

mieste v prednese poézie skončila E. Kováčiková a rovnako 2. miesto získala medzi žiakmi 

praktických škôl S. Kupčihová.  

10. 5. 2022 opakovane navštívili knižnicu J. Henkela žiaci 3. A a 4. A, kde sa rozprávali na 
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tému „kamarátstvo“; 

23. 5. 2022 zorganizovali pracovníčky knižnice J. Henkela tvorivé dielne pre žiakov príp., 1. 

a 2. ročníka ZŠ; 

7. 6. 2022 bolo posledné „Stretnutie v krajine fantázie“ v knižnici J. Henkela na tému – 

ochrana prírody, ktorého sa zúčastnili žiaci 3. A a 4. A triedy; 

 

Športové súťaže a podujatia 

27. 9. – 1. 10. 2021 sa konali športové hry pre žiakov so ZP v areáli školy, kde boli pre 

účastníkov pripravené zaujímavé športoviská a sprievodný program.  

10. 2. 2022 – 1. účelové cvičenie sánkovačka na Závade pre všetkých žiakov školy 

14. – 18. 2. 2022 sa konal lyžiarsky bežecký výcvik pre 8 žiakov 7. roč. ZŠ a vybraných 

žiakov ŠZŠ v areáli Krúžok pri obci Uloža.  

V mesiacoch február, marec, apríl chodievali žiaci takmer všetkých tried korčuľovať na 

zimný štadión v Levoči, kde mala škola vyhradenú ľadovú plochu počas štvrtkov od 8,30 do 

9,30 hod. 

6. 5. 2022 sa vybraní žiaci zúčastnili okresného kola futbalového turnaja McDonld´s Cup 

v Spišskom Podhradí, kde postúpili medzi štyri najlepšie tímy. 

30. 5. – 3. 6. 2022 reprezentoval tím športovcov našu školu na Športových hrách pre zrakovo 

postihnutú mládež v Brne. V behu na 60 metrov sa umiestnili hneď niekoľkí žiaci, S. 

Goceliak získal 3. miesto, V. Facunová 3. miesto a M. Duždová 2. miesto. Najúspešnejšou 

žiačkou bola M. Duždová, ktorá skončila na 2. mieste v behu na 600 m, 3. miesto v hode 

kriketkou a skoku do diaľky.  

5. 6. – 10. 6. 2022 sa konali medzinárodné športové hry v Owinskej v Poľsku. Žiaci súťažili 

v trojboji: behy, skoky a hody. Po sčítaní časov sa na 3. mieste umiestnila N. Žiarna a na 2. 

mieste v rámci svojich kategórií skončili K. Harhovská a N. Holubová.    

22. 6. 2022 – 2. účelové cvičenie pre mladších žiakov spojené so zdravotníckou prípravou, 

ktorú zrealizovali študenti SZŠ v Levoči v areáli školy a pre starších žiakov formou turistiky 

zo Štrbského plesa na Popradské pleso.   

 

Aktivity internátu a školského klubu detí 

28. 9. 2021 sa v rámci šarkaniády po oblohe preháňalo niekoľko šarkanov 

11. 10. 2021 pri príležitosti „Dňa starých rodičov“ si svojich starých rodičov uctili žiaci 

v internáte výrobou darčekov 

15. 10. 2021 si aktivitami pripomenuli „Deň bielej palice“ 
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16. 10. 2021 sa konal deň zdravej výživy s názvom „Ovocníčkovia“ 

19. 10. 2021 zorganizovali p. vychovávateľky súťaž „Rýchle ruky“ v prezliekaní posteľnej 

bielizne 

23. 10. 2020 sa vybraní žiaci pustili na turistiku tzv. „Zatváranie studničiek“ 

25. 10. 2021 tvorivá dielňa „Jeseň, pani bohatá...“ 

V októbri sa konala aj exkurzia do sídla Správy NP Slovenský raj 

Počas októbra tiež prebiehala spoločná popoludňajšia aktivita „Upracme si dvor“ 

10. 11. 2021 sa konal súťažno-zábavný kvíz „Rozhádané písmenká“ pre starších žiakov 

16. 11. 2021 bola v internáte Hallowenská párty 

24. 11. 2021 si žiaci mohli uviazať jesennú kytičku počas tvorivých dielní 

Celý mesiac november sa žiaci starali o opravu vtáčích kŕmidiel a prikrmovali vtáctvo 

6. 12. 2021 zavítal do školského internátu Mikuláš, žiaci si posedeli v jednotlivých rodinách 

8. 12. 2021 sa konala tvorivá dielňa na tému Vianoc v 2. rodine 

9. 12. 2021 napiekli vianočné pečivo žiaci z 3. rodiny 

14. 12. 2021 si žiaci 4. rodiny zahrali hru „Meno, mesto...“ 

15. 12. 2021 mali žiaci 1. rodiny vianočnú besiedku 

Celý mesiac december prebiehal vianočný turnaj v showdowne  

15. 1. 2022 sa vybraní žiaci vybrali na turistiku zimnou krajinou 

8. 2. 2022 sa mohli žiaci zapojiť do súťaže vo veslovaní 

10. 2. 2022 vyrábali žiaci Valentínsky darček v tvorivej dielni 

12. 2. 2022 si žiaci užili návštevu Tatranského ľadového domu na Hrebienku 

15. 2. 2022 to v internáte znelo spevom a hudbou na „Karaoke show“ 

16. 2. 2022 si zase zatancovali na karnevalovej diskotéke 

3. 3. 2022 pripravili vychovávatelia karneval pre žiakov ubytovaných v internáte 

16. 3. 2022 prebiehala na dennej izbe aktivita „Z rozprávky do rozprávky“ 

6. 4. 2022 na 3. oddelení piekli veľkonočného barančeka 

11. 4. 2022 sa na denných izbách konali tvorivé dielne s tematikou Veľkej noci 

21. 4. 2022 sa vybraní žiaci zúčastnili besedy s autorom P. Opetom v SKN v Levoči 

22. 4. 2022 sa v internáte konala akcia v rámci Dňa Zeme – zasaď strom 

26. 4. 2022 bola zorganizovaná beseda a kvíz na tému Mesiac lesov 

27. 4. 2022 si žiaci mohli zasúťažiť v hre „Poznaj Slovensko“ 

28. 4. 2022 prebehlo v internáte kvízové popoludnie „Ako chrániť Zem“ 

Celý apríl pod vedením vychovávateľov žiaci čistili šk. dvor, kde trávia voľný čas 

5. 5. 2022 internátni žiaci mysleli na svoje mamičky pri výrobe darčekov v rámci tvorivých 
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dielní na tému Dňa matiek 

11. 5. 2022 zvíťazili najrýchlejší v rámci súťaže „Šikovné ruky“ – tangram 

17. 5. 2022 zažili žiaci súťažno-zábavné popoludnie „Pohybom ku zdraviu“ 

21. 5. 2022 sa vybraní žiaci vybrali na turistiku s názvom „Otváranie studničiek“ 

24. 5. 2022 piekli žiaci „májový koláč“ 

31. 5. 2022 si žiaci v ŠKD vyskúšali výtvarné techniky na tému „Vitaj leto“ 

9. 6. 2022 sa konala tvorivá dielňa v prírode 

11. 6. 2022 preverila kondíciu žiakov turistická vychádzka na rozhľadňu na Odorici 

27. 6. 2022 sa s internátom rozlúčili žiaci v rámci zábavného popoludnia s grilovačkou  

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2021/22 nebola v spojenej škole internátnej vykonaná inšpekcia. 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

    

 Spojenú školu internátnu v Levoči tvoria dve spojené budovy. V jednej časti budovy je škola 

a druhej internát. 

Oproti minulému roku sa žiadne podstatné zmeny neudiali.  

 

Rekonštrukčné práce a zmeny v materiálno-technickom vybavení školy 

Finančné prostriedky rozpočtu roku 2021 boli v období 09-12/2021 použité aj na nákup 

väčšieho množstva učebníc hlavne pre 1.stupeň ZŠ a ŠZŠ. 

  Zvýšenú pozornosť dlhodobo venujeme čistote priestorov, preto sme nakúpili väčšie 

množstvo čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a jednorazových hygienických potrieb 

(toaletný papier, dezinfekčné mydlo a utierky na ruky), aj pracovné odevy a obuv pre 

zamestnancov. Na zvýšenú čistotu vzduchu sa nám podarilo zabezpečiť 6 ks čističiek vzduchu 

v celkovej hodnote 1980,- €.   

 Na vytvorenie lepšieho a útulnejšieho prostredia sme na hornej a dolnej školskej 

chodbe vymenili PVC podlahu za novú a na dolnej školskej chodbe sme pre deti vytvorili 

detský oddychový tvorivý kútik s novými nábytkom a tabuľou na kreslenie.  

 Finančné prostriedky boli použité aj na výmenu omietok a vymaľovanie priestorov 

izolačnej miestnosti. Podarilo sa nám opraviť aj rozvody ústredného kúrenia, vymenili sme 



 20 

ventily, dva radiátory v práčovni, hlavice na regulovanie radiátorov. Vymenili sme dva hlavné 

ventily a dve hlavné čerpadlá, ktoré boli v havarijnom stave. Opravou prešiel aj komín, pri 

ktorom zatekalo a vymenili sme poškodenú strešnú krokvu v jeho bezprostrednej blízkosti. 

 Zakúpili sme aj 4 ks licencií na ovládanie interaktívnych tabúľ a 10 ks licencii MS 

Office.   

 V období 01-08/2022 sme kompletne vymenili omietky a vymaľovali priestory šatne 

pre veľkých chlapcov,  jednej triedy a časti chodby na prízemí školy, jednej miestnosti CŠPP 

a chodby školskej kuchyne. V izolačnej miestnosti sme vymenili časť podlahy. Na balkóne 

v ŠKD sme dali urobiť kompletný servis okien (výmena tesnení a nastavenie prítlaku 

okenných krídel) a nainštalovali na nich protislnečné fólie.  Na južnej slnečnej strane školy 

a v miestnostiach, kde sú nainštalované interaktívne tabule sme opravili a doplnili okenné 

žalúzie. Prázdninový čas sme využili na opravu a nastavenie školského rozhlasu (výmena 22 

ks reproduktorov a zosilňovača). 

 Z pridelených kapitálových výdavkov sme pre potreby CŠPP zakúpili TV lupu 

a tlačiareň pre nevidiacich.   

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v 

ktorých sú nedostatky 

V uplynulom školskom roku dosiahla škola dobré výsledky v týchto oblastiach: 

1. Škola sa dlhodobo venuje práci s deťmi a žiakmi so zrakovým postihnutím. Pri stretnutí 

s bývalými žiakmi sme sa presvedčili o tom, že naši žiaci sa vedia zamestnať, zakladajú si 

rodiny a stávajú sa tak platnými členmi našej spoločnosti. 

2. Pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou vytvárame dobré podmienky, ktoré im 

umožňujú zvládať školské povinnosti. Chýr o tomto vzdelávaní nám prináša stále viac 

požiadaviek na prijatie nových žiakov.   

3. Sme hrdí na to, že aj žiaci zo ŠZŠ a to zo všetkých variantov môžu ďalej pokračovať vo 

vzdelávaní na stredných školách, alebo u nás v praktickej škole, kde sa naučia pripravovať 

jednoduché jedlá.  

4. Silné stránky CŠPP možno pomenovať takto: 

 pracovná angažovanosť zamestnancov a záujem rozvíjať sa, vzdelávať sa, 

 individuálny prístup  ku  klientom, 

 špecifickosť v poskytovaných službách, 
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 spolupráca so zamestnancami SŠI, 

 ústretový prístup zo strany vedenia školy, 

 dobré kontakty s odbornými inštitúciami (CPPPaP,  odborní lekári), 

 funkčnosť prostredia (debarierizovaná budova a priestory), 

 pomerne dobré materiálno-technické vybavenie. 

 

Nedostatky a ohrozenia 

1. Vekový priemer pedagogických zamestnancov sa blíži k 50-tke, čo znamená, že najlepší 

odborníci postupne zo školy odídu. Mladí ľudia, ktorí prichádzajú, majú veľmi málo 

teoretických vedomostí a žiadne praktické skúsenosti zo vzdelávania detí a žiakov so 

zrakovým postihnutím a s NKS. Snažíme sa týmto kolegom predať skúsenosti a vedomosti 

cez adaptačné a aktualizačné vzdelávania, no nie každý je ochotný prijímať rady od 

skúsenejších. Po pár rokoch praxe už majú niektorí pocit, že vedia všetko potrebné.  

2. CŠPP  čaká v budúcom roku transformácia na špecializované centrum a odlúčenie od 

školy. Nepovažujeme to za dobrý krok, pretože škola bola s centrom úzko previazaná 

a navzájom si pomáhali v mnohých oblastiach. Pracovníci MŠVVaŠ SR, VÚDPaP, či iných 

organizácií však neboli ochotní prijať naše argumenty na uchovanie terajšieho stavu. 

3. Rodičom chýba výraznejšia komunikácia s pedagogickými zamestnancami školy 

a spomínajú na obdobie, kedy chodili voľne po škole. Uvedomujú si, že prísne opatrenia boli 

zapríčinené ochranou pred ochorením COVID 19. Dúfajú, že sa situácia zmení. 

 

V Levoči 3. 10. 2022 

       PaedDr. Šarlota Múdra 

       riaditeľka školy 


