
S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v SŠI 

                                   v školskom roku 2018/2019 

 

 
a)  

1. Názov školy:  Spojená škola  internátna 

2. Adresa školy: Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01  Levoča 

3.     Tel./fax: 053/451 4515 

Tel.: 053/451 2535 

4. Internetová adresa školy: www.souklule.edu.sk 

  Elektronická adresa školy: sounevidiacich@gmail.com 

5. Zriaďovateľ:  Okresný úrad Prešov 

6. Vedúci zamestnanci školy a ich funkcia: 

Ing. Edita Tarajčáková, PhD.  riaditeľka školy 

Ing. Emília Paľuchová             zástupkyňa riaditeľky  

Mgr. Ladislav Pavľák              hlavný majster  

 

7. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

Rada školy  pri Spojenej škole internátnej v Levoči vznikla ako iniciatívny a poradný 

samosprávny orgán v zmysle zákona NR SR  o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve. Má vypracovaný vlastný štatút, podľa ktorého sa vo svojej činnosti riadi. Má 11 

členov. Zasadá podľa vopred schváleného plánu, alebo ak o to požiadajú najmenej 2 členovia 

rady školy, alebo riaditeľka školy.  

  

Zoznam členov Rady školy pre školský rok 2018/2019                        

1.   Mgr. Marta Petrisková  za pedagogických pracovníkov   

2.   Mgr. Nikoleta Kolačkovská za pedagogických pracovníkov 

3.   Eva Kadlecová          za nepedagogických pracovníkov 

4.   Martin Glončák       za žiakov 

5.   Valéria Ancinová   za rodičov   

6.   Slavomíra Jankurová         za rodičov  

7.   Andrea Suchanová        za rodičov  

8 .  PhDr. Marek Havrila, PhD. delegovaná OÚ Prešov  

9 .  Mgr. Mária Smetanková             delegovaná OÚ Prešov 

10. Ing. Jarmila Hrabčáková  delegovaná OÚ Prešov 

11. PaedDr. Peter Richman  delegovaný OÚ Prešov 

 

 

Pedagogická rada:  všetci pedagogickí zamestnanci 

Pedagogická rada zasadala podľa plánu pedagogických porád.  

 

Rodičovská rada: 

Rodičovská rada pracovala podľa vypracovaného plánu. 2x ročne zvolala plenárne zasadnutia, 

na ktorých informovala rodičov o svojej činnosti, hospodárení s finančnými prostriedkami 

a o ďalších aktivitách, ktoré organizovala v prospech žiakov školy. 

 

http://www.souklule.edu.sk/


Zoznam členov Rady rodičov: 

Valéria Ancinová  predsedníčka 

Jozef Kočiš      zapisovateľ 

Peter Telepák   člen 

 

 

Metodické orgány (PK, MZ) 

 

Metodické orgány na škole zasadali 4x ročne. Ich činnosť bola zameraná na zvyšovanie 

úrovne  výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Zaradenie pedagogických pracovníkov do jednotlivých metodických orgánov: 

1. PK – Spoločensko-vedné a prírodovedné predmety: 

Mgr. Lucia Fľaková, Mgr. Pavla Leščáková, PhDr. Katarína  Majcherová, 

PhD., Mgr. Cecília Brajerová, Ing. Martin Špak. 

 

2. PK – Odborné predmety: 

Ing. Dana Jelínková, Ing. Miriam Mrovčáková, Ing. Emília Paľuchová, Mgr. 

Marta Petrisková, Ing. Martin Špak, Ing. Edita Tarajčáková, PhD. 

 

3. MZ – majstrov OV: 

Mgr. Pavol Bejdák,  Mgr. Mária Bukšárová, Bc. Silvia Dragulová, Mgr. Jana 

Hromadová, Jozefína Jakubcová, Mgr. Nikoleta Koľačkovská, Mgr. Eva 

Ondrušová, Mgr. Ladislav Pavľák,  Mgr. Beáta Tomečková. 

  

                 4.   MZ – vychovávateľov: 

Bc. Anna Dudová - Bašistová, Mgr. Zuzana Chovancová. 

 

b) 

Počty žiakov školy v jednotlivých  vzdelávacích formách (k 15.9.2018) : 

 

 

Odborné učilište pre žiakov so ZP internátne   44 žiakov  

           

SOŠ pre žiakov so ZP internátna       46 žiakov  

 

 

S P O L U :                  90 žiakov 

 

d) 

 Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka SŠ: 

 

OU pre žiakov so ZP internátne                15 žiakov 

SOŠ pre žiakov so ZP internátna                11 žiakov 

 

Spolu:                    26 žiakov 

 

 

 

 



e) 

 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 

 

Počet žiakov: 80 

 

Prospech OU: 

- prospeli s vyznamenaním   12 

- prospeli veľmi dobre          11 

- prospeli                               15 

- neprospeli       1 

- neklasifikovaný                    1                                

 

Prospech SOŠ 

- prospeli s vyznamenaním:   10 

- prospeli veľmi dobre           12 

- prospeli               14 

- neprospeli     1 

- neklasifikovaný                     3 

 

Pozn. 

V priebehu školského roka odišli 4 žiaci z OU a 6 žiakov z SOŠ. 

 

 

f)  

Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní: 

 

 

SOŠ pre žiakov so ZP internátna: 

 

Učebné odbory:    6475 H 00 technicko-administratívny pracovník 

                        3370 H 00 čalúnnik 

                        6453 H 01 knihár 

                                                      

OU pre ZP internátne:   

 

Učebné odbory:    6494G 00 obchodná prevádzka (zameranie: služby a domáce práce) 

      3383G 06 spracovanie dreva - čalúnenie nábytku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam  uplatňovaných  učebných  plánov: 

 

 

Škola: (názov, adresa)     

Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým 

postihnutím   

        internátna, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča 

Názov ŠkVP     Ekonomika a organizácia 

Kód a názov ŠVP     64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov učebného  odboru   6475 H 00  technicko-administratívny pracovník 

Stupeň vzdelania     stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C 

Dlžka štúdia     4 roky 

Forma štúdia     denná 

Druh školy     štátna 

Vyučovací jazyk     slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

predmetov    1. 2. 3. 4. Spolu: 

Všeobecnovzdelávacie predmety   13 11 10 8 42 

Slovenský jazyk a literatúra 2 2 2 2 8 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Občianska náuka 1 1 1  3 

Náboženstvo/etická výchova 1    1 

Ekológia 2 1    3 

Matematika 1 1 1 1 4 

Informatika 1 1 1 1 4 

Telesná výchova 2 2 2 1 7 

Odborné predmety 8 8 7 5 28 

Ekonomika 2 1 1 1 5 

Technika administratívy 4    4 

Účtovníctvo  2 2 2 6 

Hospodárska korešpondencia  2 2  4 

Právna náuka    1 1 

Marketing  1   1 

Cvičná firma  1 1  2 

Komunikácia 1    1 

Výpočtová technika 1 1 1 1 4 

Odborný výcvik 12 14 16 20 62 

Spolu: 33 33 33 33 132 

Účelové kurzy           

Ochrana človeka a prírody           

Telovýchovno-výcvikový kurz           

      

Prehľad využitia týždňov      

Činnosť 

        

1. 2. 3. 4. 

Vyučovanie podľa rozpisu   33 33 33 30 

Záverečná skúška         1 

Časová rezerva (opakovanie učiva,          

účelové kurzy, exkurzie 7 7 7 6 

Účasť na odborných akciách           

Spolu týždňov   40 40 40 37 



 

 
Škola: (názov, 

adresa)     

Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým 

postihnutím   

        internátna, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča 

Názov ŠkVP     Spracúvanie dreva 

Kód a názov ŠVP     33 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov 

Kód a názov učebného  odboru   3370 H 00 čalúnnik 

Stupeň vzdelania     stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C 

Dĺžka štúdia     4 roky 

Forma štúdia     denná 

Druh školy     štátna 

Vyučovací jazyk     slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

predmetov    1. 2. 3. 4. Spolu: 

Všeobecnovzdelávacie predmety   14 13 10 6 43 

Slovenský jazyk a literatúra 2 2 2 2 8 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Občianska náuka 1 1 1   3 

Náboženstvo/etická výchova 1       1 

Ekológia 2 1     3 

Fyzika 1 2 1   4 

Matematika 2 2 1   5 

Telesná výchova 2 2 2 1 7 

Odborné predmety 7 6 7 3 23 

Ekonomika     2   2 

Úvod do sveta práce 1       1 

Technológia 2 2 2 2 8 

Materiály 1 1 1 1 4 

Výrobné zariadenia 1 1 1   3 

Odborné kreslenie 1 1     2 

Výpočtová technika 1 1 1   3 

Odborný výcvik 12 14 16 24 66 

Spolu: 33 33 33 33 132 

Účelové kurzy           

Ochrana človeka a prírody           

Telovýchovno-výcvikový kurz           

      

Prehľad využitia týždňov      

Činnosť 

        

1. 2. 3. 4. 

Vyučovanie podľa rozpisu   33 33 33 30 

Záverečná skúška         1 

Časová rezerva (opakovanie učiva,          

účelové kurzy, exkurzie 7 7 7 6 

Účasť na odborných akciách           

Spolu týždňov   40 40 40 37 

 

 

 



Škola: (názov, adresa)     
Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým 

postihnutím   

        internátna, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča 

Názov ŠkVP     6453 H 01 knihár – ručná výroba 

Kód a názov ŠVP     

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 

15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21209:2-913 s 

platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým 

ročníkom. 

Kód a názov učebného odboru   knihár 

Stupeň vzdelania     stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C 

Dlžka štúdia     4 roky 

Forma štúdia     denná 

Druh školy     štátna 

Vyučovací jazyk     slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

predmetov    1. 2. 3. 4. Spolu: 

Všeobecnovzdelávacie predmety   13 11 8 6 38 

Slovenský jazyk a literatúra 2 2 2 2 8 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Občianska náuka 1 1 1 0 3 

Náboženská výchova/etická výchova 1 0 0 0 1 

Ekológia 2 1             0 0 3 

Matematika 1 1 0 0 2 

Chémia 1 1 0 0 2 

Telesná a športová výchova 2 2 2 1 7 

Odborné predmety 8 8 5 3 24 

Ekonomika 0 1 0 0 1 

Úvod do sveta práce 1 0 0 0 1 

Technológia 1 2 2 1 6 

Polygrafické materiály 1 1 1 1 4 

Polygrafia 0 1 1 1 3 

Odborné kreslenie 1 1 0 0 2 

Strojníctvo 1 1 0 0 2 

Cvičná firma 0 1 1 0 2 

Komunikácia 1 0 0 0 1 

Výpočtová technika 2 0 0 0 2 

Odborný výcvik 12 14 20 24 70 

Spolu: 33 33 33 33 132 

Účelové kurzy           

Ochrana človeka a prírody           

Telovýchovno-výcvikový kurz           

      

Prehľad využitia týždňov      

Činnosť 

        

1. 2. 3. 4. 

Vyučovanie podľa rozpisu   33 33 33 30 

Záverečná skúška         1 

Časová rezerva (opakovanie učiva,          

účelové kurzy, exkurzie 7 7 7 6 

Účasť na odborných akciách           

Spolu týždňov   40 40 40 37 

 



Škola: (názov, adresa)     Odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím 

        internátne, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča 

Názov ŠkVP     Spracúvanie dreva 

Kód a názov ŠVP     33 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov 

Kód a názov učebného  odboru   3383 G  06  spracovanie dreva - čalúnenie nábytku 

Stupeň vzdelania     nižšie stredné odborné  vzdelanie  ISCED 2C 

Dĺžka štúdia     3 roky 

Forma štúdia     denná 

Druh školy     štátna 

Vyučovací jazyk     slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

predmetov    1. 2. 3. Spolu: 

Všeobecnovzdelávacie predmety   5 5 5 15 

Slovenský jazyk a literatúra 1 1 1 3 

Občianska náuka 1 1 1 3 

Náboženstvo/etická výchova 1 1 1 3 

Matematika 1 1 1 3 

Telesná výchova 1 1 1 3 

Odborné predmety 8 5 5 18 

Ekonomika a organizácia     1 1 

Technológia  3 2 2 7 

Materiály 2 2 2 6 

Odborné kreslenie 1 1   2 

Výrobné zariadenia 2     2 

Odborný výcvik 18 21 21 60 

Spolu: 31 31 31 93 

Účelové kurzy         

Ochrana človeka a prírody         

Telovýchovno-výcvikový kurz         

     

Prehľad využitia týždňov     

Činnosť 

      

1. 2. 3. 

Vyučovanie podľa rozpisu   33 33 30 

Záverečná skúška       1 

Časová rezerva (opakovanie učiva,        

účelové kurzy, exkurzie 7 7 6 

Účasť na odborných akciách         

Spolu týždňov   40 40 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Škola: (názov, adresa)     Odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím  

        internátne, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča 

Názov ŠkVP     Služby  

Kód a názov ŠVP     64  Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov učebného  odboru   6494 G 00  obchodná prevádzka - služby a domáce práce 

Stupeň vzdelania     nižšie stredné odborné  vzdelanie  ISCED 2C 

Dlžka štúdia     3 roky 

Forma štúdia     denná 

Druh školy     štátna 

Vyučovací jazyk     slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

predmetov    1. 2. 3. Spolu: 

Všeobecnovzdelávacie predmety   5 5 5 15 

Slovenský jazyk a literatúra 1 1 1 3 

Občianska náuka 1 1 1 3 

Náboženstvo/etická výchova 1 1 1 3 

Matematika 1 1 1 3 

Telesná výchova 1 1 1 3 

Odborné predmety 8 5 5 18 

Ekonomika a organizácia       1 1 

Technológia odievania 2 1 1 4 

Odevné materiály 2     2 

Ručné práce 1     1 

Technológia prípravy jedál a stolovanie 2 2 2 6 

Práca v rekreačných zariadeniach     1 1 2 

Rodinná výchova      1 1   2 

Odborný výcvik 18 21 21 60 

Spolu: 31 31 31 93 

Účelové kurzy         

Ochrana človeka a prírody         

Telovýchovno-výcvikový kurz         

     

Prehľad využitia týždňov     

Činnosť 

      

1. 2. 3. 

Vyučovanie podľa rozpisu   33 33 30 

Záverečná skúška       1 

Časová rezerva (opakovanie učiva,        

účelové kurzy, exkurzie 7 7 6 

Účasť na odborných akciách         

Spolu týždňov   40 40 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g) 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov: 

 

Celkový počet zamestnancov    38   

Pedagogickí zamestnanci    20 

Nepedagogickí zamestnanci    18 

 

Z 20 pedagogických zamestnancov je   10 učiteľov 

         8 majstrov OV 

         2 vychovávatelia 

 

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov sú v súlade s požiadavkami 

kladenými na výkon danej profesie. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady.  

 

h) 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 

Vedenie školy neustále podporuje odborný rast pedagogických zamestnancov. Pedagogickí 

pracovníci boli nabádaní k zvyšovaniu, dopĺňaniu a rozširovaniu kvalifikácie a využívaniu 

IKT vo vzdelávacom procese. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme uplatňovali moderné 

aktivizujúce metódy ako je projektové vyučovanie, komunikatívno-zážitkové vyučovanie, 

inscenačné metódy, rolové hry, riadenú a voľnú diskusiu, pojmové mapy, didaktické hry 

a pod. Učitelia využívali interaktívne tabule a tiež názorné pomôcky. Vyučujúci odborných 

predmetov sústavne sledovali nové inovačné trendy v odboroch a vhodne ich zaraďovali do 

vyučovacieho procesu.   

Z celkového počtu pedagogických zamestnancov sa vzdelávalo  v rámci   kontinuálneho 

vzdelávania  14 zamestnancov. 

 

i) 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti          

 

Podujatia a súťaže  organizované školou 

 

Zdokonaleniu našich žiakov v problematike finančnej gramotnosti výrazne pomohla realizácia 

úspešného projektu „Kompas vo svete peňazí“. Pod týmto názvom sa v tomto školskom roku 

realizovalo projektové vyučovanie zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti. Na 

pravidelných stretnutiach v založených cvičných bankách sa žiaci postupne oboznamovali so 

základnými typmi bankových produktov – účtom, kartou, úverom a so všetkými 

náležitosťami, ktoré sú potrebné k ich vybaveniu alebo založeniu. Žiaci zapojený do tohto 

projektu  sa postupne vyškolili na zamestnancov bánk a realizovali pracovné workshopy pre 

svojich spolužiakov z odborného učilišťa. Projekt umocňovali výchovno-vzdelávacie exkurzie 

do Mincovne v Kremnici a Východoslovenského múzea v Košiciach kde žiaci spoznali 

Košický zlatý poklad a navštívili tiež Slovenské technické múzeum. V rámci aktivít 

realizovaného projektu „Kompas vo svete peňazí“ podporeného Nadáciou pre deti Slovenska 

z fondu Hodina deťom sme sa zúčastnili interaktívnej výstavy „Múdro sporiť, rozumne 

míňať...“ inštalovanej v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Vo finančnom vzdelávaní našich 

žiakov budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku . Umožní nám to finančná podpora 



a schválenie projektu „Najlepšou bankou je náš rozum“ podporeného Nadáciou Poštovej 

banky. 

Vo výchovno-vzdelávacej práci je dôležité orientovať sa na prepojenie teórie s praxou, je 

nutné sústrediť sa na podporu praktických zručností vo vzdelávaní, aj v bežnom živote.  

Veľkou výzvou v tomto smere bola pre nás, pedagógov, našich žiakov aj dm dobrovoľníkov 

septembrová úprava priestoru pod oknami našej školy a spoločné skultúrňovanie okolia školy. 

V rámci iniciatívy dm - spoločne, najväčšej iniciatívy za podporu dobrovoľníctva v Európe 

bol tímom dm vybraný projekt našej školy - Spojenej školy internátnej v Levoči - ako jeden 

z víťazných.  Žiaci spolu so svojimi pedagógmi a ochotnými dobrovoľníkmi z dm drogérie sa 

pustili do práce. Veď bolo treba vysadiť cca 30 okrasných drevín. A výsledkom je  upravený 

priestor pod oknami školy, ktorý, verme, že sa časom, ukáže v plnej kráse. Spoločne sme 

vytvorili lepšie prostredie pre život nás všetkých.  

V rámci výzvy Karpatskej nadácie pod názvom Máme radi východ sme boli úspešný v podaní 

projektu „Tancuj, tancuj, vykrúcaj ...“. Jeho zámerom bolo podporiť stretávanie sa mladých 

ľudí – žiakov našej školy – a aktívne tráviť svoj voľný čas v pohybovo-tanečnom krúžku. 

Okrem podpory sebarealizácie týchto študentov a ich vedúcich sa podarilo skultúrniť javisko 

a zmodernizovať techniku potrebnú na hudobný doprovod tanečných skladieb. Žiaci na 

pravidelných stretnutiach pod vedením pedagógov nacvičili rôzne druhy tematických tancov. 

S nimi sa úspešne predstavili na tanečnom Festivale pohybových skladieb v Trnave, v októbri 

2018 v Košiciach a v rámci novembrových osláv Dňa nevidiacich aj nám. Kultúrny program 

bol pestrou paletou histórie, pamiatok, nárečia, folklóru, či východniarskeho temperamentu 

našej perly Spiša – Levoče. To všetko žiaci vyznali v básňach, ľudových piesňach, v scénach 

tvorivej dramatiky, kedy priblížili príbeh Bielej pani – Juliany Korponayovej, či život a dielo 

Majstra Pavla z Levoče. A nechýbal ani folklór. Žiaci sa predstavili so svojimi tanečnými 

číslami a svoje umenie ukázali a predviedli aj našim hosťom. V predvianočnom čase 

v decembri 2018 v rámci tohto projektu žiaci pod vedením pedagógov pripravili vianočné 

pásmo namiešané z vianočných melódií, tancov, tvorivej dramatiky, vinšov, kolied 

a vianočného kvízu pod názvom Ej koleda, koleda ... Skrášlili ním prichádzajúce vianočné 

sviatky. Všetkých nás potešili aj darčeky pripravené žiakmi a majstrami na hodinách 

odborného výcviku prezentované na vianočnej burze vo vestibule školy.  

11. júna 2019 sa v našej škole uskutočnil inovačný workshop v spolupráci so 

Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou Ministerstva hospodárstva SR v rámci 

Národného projektu pod názvom Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.   

Naši študenti sa pod vedením školených lektorov zoznámili s pojmami ako 

inovácia, kreativita, vynaliezavosť a zároveň rozvíjali svoje prezentačné zručnosti. Lektori 

zadali problém z praxe a študenti v skupinách hľadali riešenie – pomocou netradičných 

techník prichádzali s netradičnými nápadmi. Na záver workshopu ich prezentovali vedeniu 

školy.  

Pri príležitosti Dňa nevidiacich sa uskutočnil súťažno-zábavný program a Imatrikulácia. Už 

tradične v tento deň organizujeme školskú strojopisiádu - súťaž v písaní na klávesnici pre 

žiakov odborov TAP a SVP. Pre žiakov z ostatných odborov boli pripravené súťaže zručnosti. 

Počas fašiangového obdobia sa žiaci zabavili na maškarnom plese, ktorý bol spojený 

s kultúrnym programom a diskotékou. 

Aj v tomto školskom roku žiaci absolvovali exkurzie a náučné výlety za kultúrnym 

a prírodným bohatstvom našej krajiny.  

 

Účasť na podujatiach organizovanými inými inštitúciami 

 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči: - výstava pod názvom Autizmus, besedy, premietanie 

filmov. 



Knižnica M. Hrebendu v Levoči: - besedy so spisovateľmi Antonínom Laučekom, Štefanom 

Packom, Petrom Vrlíkom a Jozefom Daníkom.  

Mestské kultúrne stredisko v Levoči: - divadelné a hudobné predstavenia. 

Galéria mesta Levoča: prezentácia knihy „Trochu o duši“ poľskej autorky a nositeľky 

Nobelovej ceny za literatúru Wislawi Szymborskej, ktorú načítala Emília Vášaryová. 

Medzi najzaujímavejšie podujatia patrili beseda „Svetlo je aj za oponou“ s Katarínou 

Kopcsányi a s nevidiacou sochárkou Marianou Machalovou Jánošíkovou.  

 

Účasť na súťažiach  

 

V októbri 2018 sa už po 16-krát v priestoroch Spoločenského pavilóna v Košiciach konal 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Naši noví nasledovníci práce v cvičnej firme  

sa veľtrhu zúčastnili tento rok ako pozorovatelia. Boli to žiaci II. a III. ročníka odboru 

technicko-administratívny pracovník. Pozorne si prehliadli stánky vystavujúcich cvičných 

firiem, vyskúšali obchodovanie v pozícii zákazníkov vystavujúcich cvičných firiem a nové 

poznatky a skúsenosti využijú čo najlepšie vo svojej budúcej práci v domácej cvičnej firme. 

Vo februári 2019 sa päť žiakov našej školy odboru technicko-administratívny pracovník 

zúčastnilo 11. kontraktačného dňa cvičných firiem podtatranského regiónu v priestoroch 

Obchodnej akadémie v Poprade. Podujatia sa zúčastnilo devätnásť cvičných firiem 

z Košického a Prešovského kraja. Naši študenti si v priamom kontakte ako predávajúci, aj ako 

kupujúci vyskúšali ako to pri uzatváraní obchodov funguje. Cvičná firma PRÚTY, s. r. o., 

Levoča získala na tomto podujatí 2. miesto za Najzaujímavejší katalóg CF  a 3. miesto za 

Najkrajší výstavný stánok CF.      

V marci 2019 sa štyria študenti odboru technicko-administratívny spolu so svojím 

sprevádzajúcim pedagógom zúčastnili Medzinárodného veľtrhu fiktivínych firiem (MVFIF) 

v Ostrave. Veľtrhu sa zúčastnilo 35 cvičných firiem z Českej republiky, Poľska a Slovenska. 

Cvičná firma PRÚTY, s. r. o., Levoča a jej zástupcovia získali v Ostrave veľa cenných 

skúseností, podnetov a inšpirácií pre ďalšiu prácu vo firme a jej verejnej prezentácii na 

budúcich regionálnych a medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem. Už dnes vieme, že to 

bude ich účasť na MVCF krajín V4 v Košiciach v októbri 2019 v rámci úspešného projektu 

pod názvom „Handicap nebráni nášmu podnikaniu“.   

 

Športové aktivity organizované školou a účasť žiakov na športových súťažiach 

 

- Vianočný futsalový turnaj žiakov školy 

- Branný kurz 

- Plavecký kurz 

 

Aktivity školy v rámci drogovej prevencie 

 

V septembri bol vypracovaný plán práce koordinátora prevencie na školský rok 2018/2019. 

Žiaci prvých ročníkov boli oboznámení so školským poriadkom a boli informovaní o Zákone 

NR SR č.87/2009 Z. z. a Zákone NR SR č.648/2007 Z. z. o ochrane nefajčiarov v 

podmienkach školy a školských zariadení. 

V októbri sa koordinátorka prevencie  zúčastnila školenia pre koordinátorov prevencie 

a výchovných poradcov „Naučme ich brániť sa“ v Poprade, kde boli oboznámení s tematikou 

nekritického preberania a posielania nenávistných či poplašných správ a iných fenoménoch 

kyberpriestoru. V novembri absolvovala koordinátorka prevencie dvojdňové 

multidisciplinárne vzdelávanie s názvom Rovesnícke násilie, šikana a kyberšikana – 



odhalenie a spôsoby boja proti nej, ktoré bolo realizované Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Poprade. 

Na zasadnutí Rady rodičov boli rodičia informovaní o preventívnych aktivitách školy, o 

možnostiach pomoci ohrozeným deťom, ako aj o preventívnych a poradenských zariadeniach 

v mieste pôsobnosti školy. 

Do kampane „Červené stužky“ sme sa zapojili zaslaním troch výtvarných prác s návrhmi loga 

kampane. V rámci kampane sme s vybranými žiakmi pozerali dokument Anjeli a Príbehy 

anjelov a následne sme diskutovali o živote mladých ľudí, ktorí touto chorobou boli nakazení 

ešte pred alebo pri narodení. Žiakom sme týmto spôsobom sprostredkovali základné 

informácie o HIV a AIDS.  
Realizovali sme terapeutické HRV-biofeedback sedenia pre našich žiakov (jeden žiak má 

počas roka 10 stretnutí).  

V spolupráci s učiteľom informatiky sme žiakov upozornili na problematiku bezpečného 

používaniu internetu. Žiakom dávame do povedomia i baner s touto problematikou, ktorý je 

umiestnený vo vestibule našej školy. 

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sme žiakov upozornili na škodlivosť tabaku 

v akejkoľvek podobe, diskutovali sme o rizikách aktívneho i pasívneho fajčenia, 

elektronických cigaretách a následkoch fajčenia na zdravie.  

S vybranými žiakmi sme počas rok realizovali aktivity s obsiahnutím nasledovných tém:   

Medzinárodný deň boja proti nezamestnanosti, uplatnenie sa na trhu práce – beseda. 

Multikultúrna spoločnosť – diskusia a aktivity. 

Alkoholizmus, gamblerstvo, nezamestnanosť, šikanovanie a kyberšikana, obchodovanie 

s ľuďmi. 

Premietnutie trilógie dokumentárnych filmov „Čo sme si, to sme si, vypime si? Dievčatá...“ 

vybraným žiakom školy (predovšetkým dievčatám) s následnou diskusiou, upozornením na 

krátkodobé i dlhodobé riziká nadmerného požívania alkoholu. 

Zdravý životný štýl – je finančne náročné stravovať sa zdravo? Porovnávanie cien zdravých 

a nezdravých potravín, nákup a príprava zdravého/nezdravého jedla. 

Premietanie filmu „Katka“ s následnou diskusiou o dopadoch drogovej závislosti na zdravie 

jedinca, jeho rodinu, vzťahy, rodinný, kultúrny a pracovný život.  

Pitný režim a správne stravovanie, prevencia obezity. 

Diskusia o novodobých závislostiach. 

Prvá pomoc – čo by sme všetci mali vedieť. 

Diskriminácia, rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus a iné formy intolerancie. 

Našou snahou je aj získanie ďalšieho vybavenia a techniky do multisenzorickej Snoezelen 

miestnosti. Z tohto dôvodu sme pripravili a odoslali projekt v rámci výzvy nadácie EPH, 

ktorý však nebol podporený.  Pre spoločnosť Deichman sme pripravili cenovú ponuku na 

zakúpenie bublinkového valca a príslušenstva. 

Pre žiakov školy sme zorganizovali besedu s pracovníkom Ministerstva vnútra, Mgr. 

Martinom Juricom, na tému „Ako sa nestať obetou podvodníkov a zlodejov“. Zaujímavé 

príbehy z praxe a diskusia o tom, čo spôsobilo, že týchto ľudí podvodníci dokázali oklamať 

pomôžu našim žiakom brániť sa proti takémuto druhu zneužívania.  

Spoločne sme tiež pre našich žiakov zabezpečili výchovné divadelné predstavenie 

„Jáchymko“, pri ktorom sme sa presvedčili, že bábkové divadlo nemusí byť len pre deti. 

Dávny príbeh brata a sestry, ktorí vo svete s pokrivenými hodnotami stratili takmer všetko, 

poukázal na negatívne fenomény aj súčasnej spoločnosti (nenávisť, závisť, klamstvo, 

ohováranie, násilie a neschopnosť mu čeliť, ...).  

 

  

    



Aktivity školy v rámci výchovného poradenstva 

  

Úlohy výchovného poradcu boli plnené priebežne počas celého školského roka, vzhľadom na 

aktuálnosť problémov, ktoré bolo potrebné riešiť. Na základe týchto požiadaviek boli 

vytýčené priority ohľadom práce výchovného poradcu a vypracovaný plán výchovného 

poradcu. V úvode školského roka žiaci školy boli oboznámení s činnosťou výchovného 

poradcu, konzultačnými hodinami a problematikou, ktorú výchovný poradca rieši. 

V oblasti prezentácie školy výchovná poradkyňa prezentovala školu na burze práce 

a informácii v Poprade, Levoči, Martine, Žiline, Liptovskom Mikuláši. Dolnom Kubíne a na 

PRO-EDUCO v Košiciach. Bol aktualizovaný leták a prezentácia školy v power pointe, ktoré 

sa používali pri prezentáciách našej školy v základných školách,  v CPPPaP a na burzách 

informácií. Deň otvorených dverí dňa 5. 2. 2019 bol zorganizovaný s ukážkami praktického 

vyučovania a zábavnými hodinami.  

Nadviazali sme spoluprácu s ďalšími špeciálno-pedagogickými poradňami, ktoré sú 

nápomocné pri riešení problémov našich žiakov a poskytujú informácie žiakom základných 

škôl so špecifickými edukačnými potrebami o štúdiu na rôznych stredných školách.  

Prioritnou úlohou bolo navštíviť jednotlivé základné školy v okolí a rozposlať e-mailom 

informácie o našej škole základným školám v rámci celého Slovenska.  

Pripravili a realizovali sme prezentáciu školy pred výchovnými poradcami Oravy a Martina, 

o možnostiach štúdia v našej škole a o aktuálnych odboroch. Prezentáciu školy sme pripravili 

aj pre rodičov našich potenciálnych žiakov, jej úlohou bolo predstaviť školu, oboznámiť ich 

s odbormi školy a ukázať im priestory.  

V tomto školskom roku pokračovala aj spolupráca s komunitným centrom v Roškovciach 

a tiež s komunitným centrom „Človek v tísni“, ktoré pôsobia v tejto obci. 

V Prešove sme navštívili pracovníkov Národného podnikateľského a poradenského centra, 

ktorí mám predstavili akceleračný program zameraný na prácu s rodičmi postihnutých žiakov. 

V rámci projektu Tradične netradične k zamestnaniu, ktorý podporila Nadácia Granvia sme 

pre rodičov žiakov našej školy zrealizovali stretnutia s pracovníkmi Slovak Bussines Agency, 

ktorí im vo forme skupinového poradenstva a na odbornom seminári sprostredkovali základné 

informácie o aktuálnej legislatíve, ktorá sa týka založenia chránenej dielne/chráneného 

pracoviska, rozbehnutí podnikania a možnostiach získania mikropôžičiek 

Výchovná poradkyňa prostredníctvom rozhovoru monitorovala problémy žiakov v súvislosti 

s adaptáciou na nové prostredie a systémom práce na strednej škole. Adaptačný proces žiakov 

1. ročníka sledovala v priebehu celého školského roka. Vzhľadom na skutočnosť, že školu 

navštevujú žiaci s postihnutím, adaptačný proces je podstatne dlhší a často aj zložitejší. 

Dotazníkovou metódou zisťovala klímu v jednotlivých triedach.  

Počas školského roka sa uskutočnila beseda pre žiakov prvých ročníkov „Efektívna príprava 

na vyučovanie“. V mesiaci október pri príležitosti „Svetového dňa výživy“ sa zrealizovala 

beseda spojená so súťažou, ktorá bola zameraná na prevenciu obezity a správnu výživu pod 

názvom „Boj proti obezite v škole aj  mimo nej“.  

Vo vybraných triedach bola zorganizovaná výtvarná súťaž ohľadom témy „Zdravý životný 

štýl“, kde sme so žiakmi riešili problematiku zdravého životného štýlu v rámci Svetového dňa 

zdravia.  

V škole sme spolu s koordinátorom prevencie zorganizovali olympiádu ľudských práv, kde si 

žiaci overili a porovnali svoje vedomosti z oblasti ľudských práv.  

Vybraní žiaci boli oboznámení s problematikou dobrovoľníctva a na túto tému sme spoločne 

vytvorili klip rám. So žiakmi sa tiež uskutočnila diskusia na témy Rizika práce v zahraničí“ a 

„Ako využiť voľný čas počas prázdnin“.  

Pre vybraných žiakov našej školy sme zorganizovali exkurziu v Rehabilitačnom stredisku pre 

zrakovo postihnutých v Levoči, kde žiaci získali informácie o podmienkach prijatia, kurzoch 



a ich náplni. Zaujímavou bola i exkurzia v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči, kde si žiaci 

pozreli stálu expozíciu venovanú základným ľudským zmyslom.  

 

 

Prezentácia školy na verejnosti 

 

Televízia JOJ 

Informácie o škole v levočskom mesačníku.  

Prezentácia školy v regionálnych novinách. 

Prezentácia školy v časopise Mladosť, ktorý vydáva SKN v Levoči. 

Prezentácia školy na webovom sídle školy. 

Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ. 

Prezentácia školy v ZŠ. 

 

k) 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 

V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná štátna školská inšpekcia. 

 

l) 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:  

Priestorové vybavenie školy je vyhovujúce. Triedy, dielne a internát tvoria jeden komplex. 

Škola má 13 učební, z toho 2 odborné učebne výpočtovej techniky, 1 odbornú učebňu - cvičná 

firma, 1 odbornú učebňu pre ekonomické predmety, 1 jazykovú učebňu a 1 odbornú učebňu 

slovenského jazyka, 1 odbornú učebňu pre študijný odbor  sociálno-výchovný pracovník. Pre 

každý učebný odbor boli k dispozícii vhodné, svetlé a priestranné dielne, zariadené 

potrebnými strojmi a zariadeniami. Žiaci mali k dispozícii cvičnú kuchyňu. Škola má vlastnú 

telocvičňu, posilňovňu a bazén. V internáte školy boli žiakom k dispozícii 2 kuchynky 

v ktorých sa zdokonaľovali v sebaobsluhe. 

 

m) 

Údaje o finančnom  a hmotnom  zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

 

1. Dotácia zo ŠR na žiakov: 688 920,- €. 

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov: ubytovanie v internáte: 1310,- €. 

 

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít: celková suma  2214,- €. 

 

Členenie:  1100,- € mzdy, 384,- € odvody a 730,- € tovary a služby. 

            Finančné prostriedky sa použili na nákup materiálového vybavenia krúžkov.  

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov a spôsob ich použitia v členení podľa 

finančných aktivít: celková suma 826,– €. 

 

Výdavky za školský rok 2018/2019 v eurách: 

 

     Odmeny žiakom na Deň nevidiacich                                                     93,93,-€ 

     Sladká odmena pre žiakov za umiestnenie CF                                      16,70,-€ 



     Kancelárske potreby, poštovné                                                              12,45,-€ 

     Občerstvenie pre žiakov – vianočný kokteil                                            4,78,-€ 

     Občerstvenie pre žiakov na DOD                                                          11,32,-€ 

     Celoročné poistenie žiakov                                                                   107,79,-€ 

     Divadelné predstavenie pre žiakov                                                       100,00,-€ 

     Cestovné pre žiakov na exkurziu do SNV                                                9,14,-€ 

     Príspevok na SRRZ                                                                                 43,90,-€ 

     Príspevok na výlety žiakov                                                                      19,00,-€ 

     Olympiáda ľudských práv                                                                         6,06,-€ 

     Odmeny žiakov  za výborný prospech                                                   118,06,-€ 

     Projekt spojený s exkurziou Košický zlatý poklad                                  57,50,-€ 

     Štartovné pre žiakov na festivale pohybových skladieb                          60,00,-€ 

     Kvetinová výzdoba na ZUS                                                                    50,00,-€ 

     Spolu:                                                                                                    710,63,-€ 

 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

zisk z podnikateľskej činnosti školy za rok 2018 bol 862,42,-€. 

             

n)  

V školskom roku 2018/2019 si škola určila tieto ciele: 

 

1. Skvalitniť odborné vzdelávania s dôrazom na prepojenie teórie s praxou a na 

podporu praktických zručností a kompetencií vo vzdelávaní. Rozvíjať podnikateľské 

myslenie a zvyšovať finančnú gramotnosť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami vo všetkých učebných odboroch. Využívať pri tom moderné formy 

vzdelávania. 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme moderné aktivizujúce metódy ako je 

projektové vyučovanie, komunikatívno-zážitkové vyučovanie, inscenačné metódy, rolové hry, 

riadenú a voľnú diskusiu, pojmové mapy, didaktické hry a pod. Vyučujúci využívajú 

interaktívne tabule a tiež názorné pomôcky. 

Prepojenie teórie s praxou už niekoľko rokov realizujeme v našej školskej cvičnej firme. Žiaci 

učebného odboru čalúnnik a knihár sa priamo podieľajú na zákazkách, ktoré sú súčasťou 

odborného výcviku. 

 

2.  Pripraviť žiakov na zodpovedný život v spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, 

znášanlivosti, rovnosti a priateľstva. 

  

V rámci hodín občianskej výchovy majú žiaci možnosť vyjadriť vlastný názor na citlivé  témy  

ako  sú  rasizmus, intolerancia, korupcia, šikanovanie,  kyberšikana a  pod., kde 

uprednostňujeme vyučovanie prostredníctvom diskusií. Aj  v  tomto školskom roku sa naša 

škola zapojila do kampane  „Červené stužky“.  Pozornosť  sme  venovali problematike 

obchodovania s ľuďmi, týraniu a zneužívaniu detí. Realizovaný bol anonymný on-line  

dotazník,  ktorý bol   zameraný  na  zistenie klímy   v   škole  a   mapoval   tiež  postoje  

našich  žiakov k  šikanovaniu  a   kyberšikane. Výsledky  dotazníka  nepotvrdili  výskyt 

týchto javov v   našej   škole. So   žiakmi  sme  hovorili  o  rizikách spojených   

s nezodpovedným uverejňovaním informácií  o  sebe  a  nevhodných   fotografií, 



uverejňovanie urážajúcich  či  inak nevhodných statusov. Vedieme  ich  k bezpečnému 

používaniu internetu. 

 

 

o) 

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

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 

 

SWOT analýza: 

 

Silné stránky 

vzdelávanie žiakov vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania  

príprava zdravotne postihnutých žiakov na budúce povolanie,  

materiálno-technické vybavenie školy 

existujúce tradičné aktivity,  

kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov, majstrov a vychovávateľov 

vysoká kvalifikovanosť  pedagogických zamestnancov, 

vysoká odbornosť vyučovania, 

dobrá počítačová  gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov, 

záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie,  

projektové aktivity školy,       

dobrá vybavenosť školy počítačovou technikou (počítačové učebne, odborná ekonomická 

učebňa, jazykové laboratórium, cvičná firma, školská knižnica, pripojenie na internet),  

prezentácia školy na verejnosti ( www stránka, mestské a regionálne noviny, mestská 

televízia, spolupráca  s rôznymi inštitúciami),  

práca  krúžkov v čase mimo vyučovania,  

škola poskytuje žiakom nadštandardné služby – biofeetback, 

aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (2 % dane z príjmov, 

sponzorské príspevky, podnikateľská činnosť, projekty...). 

 

Slabé stránky 

budova školy potrebuje rekonštrukciu, 

chýba ihrisko v areáli školy, 

morálne zastarané niektoré učebné pomôcky, 

nedostatočný počet moderných učebníc. 

 

Príležitosti 

získať primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne množstvo finančných 

prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy, 

výmena pedagogických skúseností s partnerskými školami,  

v maximálnej  miere uspokojovať požiadavky rodičov a ich detí,  

umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov, 

využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov, 

využívať moderné informačné technológie v poradenstve o vysokoškolskom štúdiu    

a zamestnaniach, 

venovať  pozornosť výučbe cudzích jazykov a informačným technológiám, 

rozširovať spoluprácu pri výchove a vzdelávaní žiakov ZŠ a SŠ, organizovať spoločné 

workshopy SŠ – ZŠ. 

 

 



Riziká 

demografický pokles populácie, 

zvyšovanie výdavkov na prevádzku, 

nedostatok finančných prostriedkov na investície, 

inteligenčný potenciál budúcich žiakov, 

nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách, 

nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti,  

výnimočnosť v zložení žiackeho kolektívu školy.  

 

 

 

p) 

Výsledky  úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium:    

 

Keďže sme škola s celoslovenskou pôsobnosťou a máme žiakov z rôznych miest Slovenska, 

nemáme možnosť zistiť uplatnenie našich žiakov na trhu práce. Informácie máme len 

neúplné, ak bývalí absolventi sú ochotní oznámiť nám túto skutočnosť, alebo ak pokračujú 

v štúdiu na VŠ.  

 

2. Ďalšie informácie  

 

Voľno časové aktivity školy: 

 

Podmienky pre záujmovú činnosť v našej škole sú veľmi dobré. Žiaci počas celého roka majú 

k dispozícii bazén, telocvičňu, posilňovňu, cvičnú kuchynku, spoločenskú miestnosť, odbornú 

učebňu výpočtovej techniky, hrnčiarsku dielňu, školskú knižnicu. V jarných a jesenných 

mesiacoch si v átriu školy môžu zahrať kráľovský šach a hru kvatro.  

 

V školskom roku 2018/2019 pracovali tieto krúžky: 

  

Práca s hlinou 

Plavecký 

Redakčno-tvorivý 

Kreativity a tvorivosti 

Varenia a pečenia 

Pohybovo-tanečný 

Futsal 

Turisticko-športový 

Stolnotenisový  

 

 

 

 

V Levoči 31.8.2019 

 

 

Ing. Edita Tarajčáková, PhD. 

                     riaditeľka školy  

 



 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade: 25.9.2019 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy: 

 

Na zasadnutí rady školy  dňa 15.10.2019 bola prerokovaná Správa o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v SŠI  v Levoči v školskom roku 2018/2019. 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi  

OÚ v Prešove 

schváliť  

Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti 

SŠI v Levoči 

v školskom roku 2018/2019 

 

 


