
 

 

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 

 Mičurova  364/1, 014 01 Bytča 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

za školský rok 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Správa vypracovaná dňa 21.08.2016  

Správa  prerokovaná na pedagogickej porade 22.08.2016 a na zasadnutí Rady školy dňa 23.08.2016 

 

                    Mgr. Anna Ďurajková  

            riaditeľka  
 

 



 

 

Obsah  

 

 

 

1. Identifikačné údaje o škole a jej  organizačných súčastiach 

2. Údaje o počtoch žiakov školy, Školského klubu detí a Školského internátu, údaje 

o počtoch detí Špeciálnej materskej školy 

3. Údaje o výsledkoch hodnotenia a koncoročnej klasifikácie žiakov  

4. Údaje o počte  zamestnancov školy  a údaje o plnení kvalifikačného predpokladu 

vzdelania pedagogických zamestnancov 

5. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov školy 

6. Údaje o aktivitách, súťažiach a prezentácii Špeciálnej materskej školy, Špeciálnej 

základnej školy, ŠKD a ŠI na verejnosti 

7. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

8. Údaje o kontrolnej činnosti 

9. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

10. Cieľ určený v koncepčnom zámere rozvoja školy 

11. Výsledky školy – SWOT analýza 

12. Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na voľbu povolania 

13. Správa o hospodárení školy za kalendárny rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Identifikačné údaje o  škole a jej organizačných súčastiach 

 

Názov a adresa 

školy: 

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna  

Mičurova 364/1 

014 01 Bytča 

E-mail školy: durajkova@szsibytca.sk, szsibytca@szsibytca.sk,  

cspp@szsibytca.sk 

Webové sídlo: www.szsibytca.sk 

 

Telefónny kontakt : 041/  553 32 15 (tel/fax)  

0911 55 33 21  riaditeľka 

0911 55 32 26  ekonómka 

041/  552 11 64 zástupkyňa RŠ 

041/  553 33 17 zástupkyňa materskej školy 

Súčasti školy: Školský klub detí 

 Školský internát              041/ 553 33 17 

 Školská jedáleň                0911 18 01 64 

 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

041/553 32 21,  0911 55 33 27 

Zriaďovateľ školy: Okresný úrad Žilina, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina 

 

 

Vedúci zamestnanci: 

 

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Ďurajková 

Zástupkyňa riaditeľky školy: 

(pedagogické oddelenie školy) 

(Špeciálna materská škola) 

Mgr. Božena Bašová 

 

Jarmila Balážová 

Vedúca vychovávateľka ŠKD a ŠI: 

(oddelenie vychovávateľov ŠKD, ŠI) 

Adriána Sakalová 

Hospodárka školy: 

(oddelenie ekonomicko-

hospodárskeho úseku školy) 

Mgr. Zdenka Jánošíková 

Vedúca úseku Centra ŠPP: 

(oddelenie poradenskej činnosti) 

Zuzana Frolová 

Vedúca školskej jedálne: 

(oddelenie školského stravovania) 

Bc. Eva Sedliačková 

 

 

2. Údaje o počtoch detí a  žiakov školy,  Školského klubu detí a školského internátu, 

údaje o počtoch detí Špeciálnej materskej školy  

 

V školskom roku 2015/2016 mala špeciálna základná škola 12 tried, 3 oddelenia ŠKD,  

2 oddelenia školského internátu a dve triedy špeciálnej materskej školy. 
 

 

mailto:durajkova@szsibytca.sk
mailto:szsibytca@szsibytca.sk
mailto:cspp@szsibytca.sk
http://www.szsibytca.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ku zmenám  v počtoch žiakov v špeciálnej základnej  škole  došlo k 31.05.2016 oproti 

počiatočnému stavu k 15. septembru 2015 v priebehu šk. roku z dôvodov vydaného 

Rozhodnutia o prijatí žiaka  do špeciálnej školy po predchádzajúcom diagnostickom 

vyšetrení a odporúčaní CPPPaP  a na základe žiadosti zákonného zástupcu o odhlásení 

žiaka z našej školy. 

   Od 01.02.2016 nárast +1 žiak do prípravného ročníka, od 01.02.2016 nárast +1 žiačka do 

1. ročníka a od 01.02.2016 odhlásenie jedného žiaka 9. ročníka z dochádzky v našej škole  

z rodinných dôvodov (-1).  

   Po úspešnom vykonaní komisionálnych skúšok na konci prvého polroka bola žiačka  

2. ročníka preradená do 3. ročníka. 

 

   ŠKD navštevovali žiaci denne po skončení vyučovania podľa zápisu rodičov nasledovne: 

 

 

      ŠI navštevovali žiaci s týždenným pobytom nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

Počas školského roku došlo k zmenám v počte ubytovaných celkovo  -2 žiaci (1 žiak    

odhlásený aj z dochádzky do našej školy, 1 žiak odhlásený len z týždňového pobytu). 

 

      ŠMŠ navštevovali deti v dvoch triedach nasledovne: 

 

       

 

 

 

 

Trieda Ročník (variant) Počet žiakov 

k 15.09.2015 

Počet žiakov 

k 31.08.2016 

Triedny učiteľ 

I. prípravný 6 7 Mgr. Kováčiková Eva 

II. 2.A + autisti 5 4 Mgr. Randová Milada 

III. 3.A  4 5 Mgr. Gálová Linda 

IV. 1.A + 4.A  8 9 Mgr. Valíčková Katarína 

od 01.04.2016 

Mgr. Kalašová Janka 

V. 5.A  + 6.A 7 7 Mgr. Počarovská Zdena 

VI. 7.A 9 9 Ing. Šulajová Emília 

VII. 8.A 7 7 Mgr. Korduljaková Alena 

VIII. 9. A 7 6 Mgr. Moravíková Júlia 

IX. B1 5 5 Mgr. Luptovská Eva 

X. B2 6 6 Ing.   Valterová Jana 

XI. C1 4 4 Mgr. Kuceljová Valéria 

XII. C2 4 4 Mgr. Kačincová Jana 

 Spolu: 71 73  

Oddelenie 

 

Počet žiakov 

k 15.09.2015 

Počet žiakov 

k 31.08.2016 

Vychovávateľ/ka 

1.ŠKD 10 11 Sakalová Adriana 

2.ŠKD   7  6 Vyšná Daniela, Mgr. 

3.ŠKD   9  9 Kurinský Miroslav 

Spolu: 26 26  

Oddelenie Počet žiakov 

k 15.09.2015 

Počet žiakov 

k 31.08.2016 

Vychovávateľka 

1. ŠI 7 6 Bc. Chabadová Mária 

2. ŠI 8 7 Sliviaková Lívia 

Spolu: 15 13  

Trieda Počet detí  

k 15.09.2015 

Počet detí 

k 31.08.2016 

Triedna učiteľka/učiteľka 

1. ml. deti 7 6 Mgr. Kucková Ľubomíra/ Kadorová Beáta 

2. st. deti 9 8 Balážová Jarmila/ Chvíľová Mária/Játiová 

Monika, Mgr. 

Spolu: 16 14  



 

 

K 15.09.2015 bolo prijatých na dochádzku na predprimárne vzdelávanie spolu 16 detí. 

Počas školského roku boli z materskej školy dve deti odhlásené (jedno dieťa umiestnené 

do pestúnskej rodiny mimo mesta Bytča, jedno dieťa pokračovalo v dochádzke na základe 

adaptačných problémov v predchádzajúcej MŠ, ktorú navštevovalo v šk. roku 2014/2015). 

 

3. Údaje o výsledkoch hodnotenia a koncoročnej klasifikácie žiakov 

       

      Žiaci školy boli hodnotení podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a 

klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne 

vzdelávanie  (ev. č.: 2015-7248/8803:2-10F0), ktoré vydalo MŠVVaŠ SR v platnosti  

od 01.09.2015  

 

      Počet žiakov, ktorí opakujú ročník: 1 (žiačka 5. roč.  B var) 

      Počet prospievajúcich žiakov:  72 

 Žiaci B1 a C variantu boli hodnotení slovným hodnotením a slovným  komentárom, žiaci 

A variantu boli hodnotení známkami. 

      V II. polroku bol jeden žiak 1. ročník klasifikovaný v náhradnom termíne. Riaditeľka 

školy povolila žiakovi vykonať komisionálne skúšky za I. polrok z dôvodu vymeškanej 

ospravedlnenej absencie na vyučovaní v počte – 244 vyučovacích hodín.  

       

      Hodnotenie správania žiakov vychádzalo z uplatňovania vyššie uvedeného metodického 

pokynu a školského poriadku žiakov (organizačnej súčasti) Špeciálnej základnej školy, 

ktorý bol prerokovaný Pedagogickou radou, Radou školy a schválený riaditeľkou školy.  

 

 

      Hodnotenie správania 

 

      Pochvala riaditeľkou školy:  

AL (prípravný ročník) – za vzorné správanie 

AP (1.ročník)   za reprezentáciu školy v recitačných súťažiach, výborný prospech  

ND (3. ročník) za reprezentáciu školy v recitačných súťažiach, vzornú dochádzku 

AZ (4. ročník)  za reprezentáciu školy v recitačných súťažiach 

PŠ (5. ročník) za výborný prospech a správanie, vzornú dochádzku a za reprezentáciu 

školy v športových a recitačných súťažiach 

EB (6. ročník) za výborný prospech a správanie, vzornú dochádzku a reprezentáciu školy 

v športových, recitačných a speváckych súťažiach 

JR  (7. ročník) za reprezentáciu školy 

RR (7. ročník) za reprezentáciu školy  

MK (8.ročník) za reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach 

MŠ (8. ročník) za výborný prospech a reprezentáciu školy 

KB (9. ročník) za reprezentáciu školy 

JB  (1. ročník B-var) za reprezentáciu školy 

PM (2. ročník B-var) za reprezentáciu školy 

NK (4. ročník B-var) za reprezentáciu školy 

MF (5. ročník B-var) za reprezentáciu školy 

NK (5. ročník B-var) za reprezentáciu školy 

PB (10.ročník B-var) za vzornú dochádzku a reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach 

 

      Pokarhanie riaditeľkou školy: 

      PČ (4. ročník) za opakované porušovanie školského poriadku 



 

 

       

      Znížená známka zo správania druhého stupňa:  

      ŠK (7. ročník) za opakované porušovanie školského poriadku 

      JK (7. ročník) za opakované porušovanie školského poriadku 

       

 

     Znížená známka zo správania štvrtého stupňa:  

     PR (9. r) za neospravedlnenú absenciu (18 hodín) a hrubé porušovanie školského poriadku 

     ZS (9. r) za opakované porušovanie školského poriadku  

  

      Dochádzka žiakov do školy 

      Za školský rok 2015/16 vymeškali  žiaci školy o 1 121 vyučovacích hodín viac 

v porovnaní so školským rokom 2014/2015. V porovnaní s predchádzajúcim školským 

rokom evidujeme aj nárast neospravedlnených vyučovacích hodín v počte 231, čo je  

o 90 vyučovacích hodín viac ako v sledovanom období prechádzajúceho školského roku.  

        
Šk. rok 

2015/2016 

Počet 

vymeškaných 

hodín spolu 

Počet 

ospravedlnených 

hodín 

Priemer 

na  žiaka 

Počet 

neospravedlnených 

hodín 

Priemer na  

žiaka 

I. polrok  3 150 3 048 41,75 102 1,39 
II. polrok 3 895 3 766 51,58 129 1,76 

spolu 7 045 6 814 93,34 231 3,16 

 

      Z celkového hodnotenia dochádzky žiakov do školy možno konštatovať, že sa 

v rodinách  opakuje situácia so zanedbávaním povinnej školskej dochádzky žiakov. Žiaci 

pochádzajú z rodín s nízkou sociálno-kultúrnou  úrovňou. Škola o problémoch 

s neospravedlnenou dochádzkou žiakov informovala príslušný miestny úrad a Úrad práce 

sociálnych vecí a rodiny v Bytči. 

 

 

      4. Údaje o počte zamestnancov školy a údaje o plnení kvalifikačného predpokladu 

vzdelania pedagogických zamestnancov  

 

 

Pedagogickí zamestnanci - ŠZŠ 
Vyučujúci Počet 

hodín 

odborne neodborne Poznámka 

Mgr. Ďurajková Anna 5 5 0 Riaditeľka s požadovanou kvalifikáciou, II. at. 

Mgr. Bašová Božena 10 10 0 Zást. RŠ VP s požadovanou kvalif., I. atest. 

Mgr. Kováčiková Eva 22 22 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, II. atest. 

Mgr  Korduljaková Alena 24 24 0 Tr. uč.s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Mgr. Randová Milada 23 23 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Mgr. Kačincová Jana 21 21 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou bez atest. 

Mgr. Počarovská Zdena 23 23 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 
Mgr. Valíčková Katarína 

Od 01.04.2016  

Mgr. Kalašová Janka 

23 

 

23 

23 

 

23 

0 

 

0 

Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou bez atest. 

 

Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Mgr. Moravíková  Júlia 24 24 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Ing.  Šulajová Emília 23 23 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Mgr. Luptovská Eva  23 23 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Ing.  Valterová Jana 24 24 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou bez atest. 

Miroslav Kurinský (vych) 6 6 0 Bez triednictva, s požadovanou kvalifikáciou, 

bez atestácie 



 

 

Mgr. Gálová Linda 
Od 11.01.2016 Mgr. 

Katarína Hrtánková Sečňová 

23 

     

   23 

11 

       

       8 

12 

 

       15 

 

Triedne učiteľky bez splnenia osobitného 

kvalifikačného predpokladu (ŠP), bez atest. 

Mgr. Kuceljová Valéria 21 21 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Mgr. Katarína Hrabovská 4 4 4 Vyučujúca NBV s požadovanou kvalifikáciou 

 
Pedagogickí asistenti  

Mgr. Lukáčová Stela – C2 S požadovanou  kvalifikáciou 

Mgr. Rybáriková Tatiana – B1 S požadovanou  kvalifikáciou  

Mgr. Játiová Monika-  ŠMŠ S požadovanou  kvalifikáciou 

Frniaková Alžbeta 0,6 úv.-  C1 S požadovanou kvalifikáciou  

Mgr.Holáčiková Mária - 1. S požadovanou kvalifikáciou  

Eliška Slaničková - AU S požadovanou kvalifikáciou 

Michaela Belúchová 0,4 úv.- 

Kmeťo, Zálehová 

S požadovanou kvalifikáciou 

 

Pedagogickí zamestnanci - ŠMŠ 
Vyučujúci Počet 

hodín 

Poznámka 

Balážová Jarmila 20 Zástupkyňa RŠ s požadovanou kval., I. atest. 

Mgr. Kucková Ľubomíra 28 Tr. uč.  s požadovanou kvalifikáciou bez atest. 

Chvíľová Mária 28 Uč. s požadovanou kvalifikáciou bez atest. 

Kadorová Beata 28 Uč. doplňujúca ŠP štúdiom na VŠ,  bez atest. 

 

    Pedagogickí zamestnanci – ŠKD, ŠI 
Vychovávateľ/ka Počet 

hodín 

Počet 

hodín 

v ŠKD/ŠI 

Počet 

hodín vo 

vyuč. 

procese 

Poznámka 

Kurinský Miroslav 27 21 6 S požadovanou kvalif. (6 hodín 

doplnený úväzok vyučovaním TEV), 

bez atest.  

Bc. Chabadová Mária 27 27 07 S požadovanou kvalif., bez atest.  

Sakalová Adriána  24 24 0 S požadovanou kvalif., bez atest.  

Sliviaková Lívia 

(DPN od 01.02.2016) 

27 27 0 S požadovanou kvalif., bez atest. 

Mgr. Vyšná Daniela 13,5 13,5 0 S požadovanou kvalif., bez atest.  

 

    Nepedagogickí zamestnanci 
Oddelenie školského stravovania   

kuchárky 3 S požadovanou kvalifikáciou 

vedúca školskej jedálne 1 S požadovanou kvalifikáciou 

Oddelenie prevádzky školy   

Ekonómka, účtovníčka 1,2 S požadovanou kvalifikáciou 

administratívna pracovníčka 0,6 S požadovanou kvalifikáciou 

domovníčky 3 S kvalifikáciou 

Upratovačka, práčka 0,2 S kvalifikáciou 

Údržbár, kurič 1 S požadovanou kvalifikáciou 

Oddelenie vychovávateľov ŠI   

Pomocné vychovávateľky v ŠI 2 S požadovanou kvalifikáciou 

 

    Odborní zamestnanci v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva 
Logopéd 1 S požadovanou kvalifikáciou 

Fyzioterapeut 1 S požadovanou kvalifikáciou 

Psychopéd – rané poradenstvo 0,1 S požadovanou kvalifikáciou 

Psychopéd – školský vek 0,1 S požadovanou kvalifikáciou 

Psychológ 1,0 S požadovanou kvalifikáciou 

Somatopéd, tyflopéd 0,1 S požadovanou kvalifikáciou 

Administratívna pracovníčka 0,6 S požadovanou kvalifikáciou 

 



 

 

Zaradenie zamestnancov Počet zamestnancov 

(PP) 

Počet zamestnancov 

(FO) 

Pedagogickí celkom  29,5 29 

z toho    učitelia + 6,0 AU 21 20 

              vychovávatelia                    4,5 5 

              učitelia ŠMŠ                    4 4 

 

Nepedagogickí celkom 15,9 10 

z toho     školská jedáleň 3 3 

               prevádzkoví zamestnanci 4,2 5 

               pomocné vychovávateľky 2 2 

               THP 2,8 2 ( 1 započítaný v CŠPP) 

Odborní zamestnanci  CŠPP 3,9 7 

Spolu: 43,18 46 

 

       

      5. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov školy 

 

Počas celého školského roka sa zúčastňovali pedagogickí a odborní zamestnanci  

cyklických, odborných vzdelávaní a kontinuálneho vzdelávania, ktoré  organizovali  

MPC, ŠIOV  a ďalšie vzdelávacie organizácie: 

 
 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Účastník 

1. 
Aktualizačné - 

ukončené 

MPC 

B. Bystrica 

Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti materskej školy. 

Jarmila Balážová 

2. 
Adaptačné - 

ukončené 

ŠZŠsMŠ I 

Bytča 

Získavanie profesijných kompetencií potrebných na 

výkon činností samostatného pedagogického 

zamestnanca. 

Mgr. Monika 

Játiová 

3. 

Kvalifikačné  - 

pokračuje 

 

PF Prešov Pedagogika mentálne postihnutých 

 

Beáta Kadorová 

4. 

Kvalifikačné- 

ukončené 

 

Aktualizačné- 

ukončené 

 

Aktualizačné - 

pokračuje 

UK Bratislava 

 

 

MPC 

B. Bystrica 

 

MPC Trenčín 

 

Pedagogika mentálne postihnutých 

 

 

Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti materskej školy. 

 

Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou 

atestáciou pre pedagogických zamestnancov 

Mgr. Ľubomíra 

Kucková 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Kvalifikačné- 

ukončené 

 

Adaptačné - 

ukončené 

VŠZ a SP sv. 

Alžbety Nitra 

 

ŠZŠ s MŠI 

Doplnkové pedagogické vzdelanie 

 

 

Získavanie profesijných kompetencií potrebných 

 na výkon činností samostatného pedagogického 

zamestnanca. 

Mgr. Mária 

Holáčiková 

6. 
Adaptačné - 

ukončené 

ŠZŠ s MŠI Získavanie profesijných kompetencií potrebných  

na výkon činností samostatného pedagogického 

zamestnanca. 

Mgr. Daniela 

Vyšná 

7. 
Adaptačné - 

ukončené 

ŠZŠ s MŠI Získavanie profesijných kompetencií potrebných  

na výkon činností samostatného pedagogického 

zamestnanca. 

Michaela 

Belúchová 

8.  

Adaptačné- 

pokračuje 

ŠZŠ s MŠI Získavanie profesijných kompetencií potrebných  

na výkon činností samostatného pedagogického 

zamestnanca 

Mgr. Katarína 

Hrtánková 

Sečňová 

 



 

 

9. 

Adaptačné – 

ukončené 

 

 

Kurz 

 

 

 

Kurz 

 

 

 

Kurz 

 

 

 

Seminár 

 

Seminár  

 

 

Konferencia 

ŠZŠ s MŠI 

 

 

 

ACVA 

Bratislava 

 

 

ACVA 

Bratislava 

 

 

ACVA 

Bratislava 

 

 

CŠPP Jamník 

 

CŠPP Jamník 

 

 

CŠPP Jamník 

Získavanie profesijných kompetencií potrebných  

na výkon činností samostatného odborného 

zamestnanca. 

 

Využitie Aplikovanej behaviorálnej analýzy pri 

výchove a vzdelávaní detí s PAS: „ABA 

a problémové správanie 1.“ 

 

Využitie Aplikovanej behaviorálnej analýzy pri 

výchove a vzdelávaní detí s PAS: „ABA 

a problémové správanie 2.“ 

 

Aplikovanej behaviorálnej analýzy pri výchove 

a vzdelávaní detí s PAS: „Učenie zručnosti 

každodenného života“ 

 

Poruchy vzťahovej väzby 

 

Možnosti a obmedzenia psychoterapie hrou 

v súčasnosti 

 

Komplexná starostlivosť o dieťa s narušenou 

komunikačnou schopnosťou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Veronika 

Blažeková 

10. 
Kurz Slovenská 

asociácia 

logopédov 

Raná intervencia Mgr. Daniela 

Chudá 

11.  Školenie  OZ  3lobit Špecifiká práce v multisenzorickom 

prostredí – Snoezelen v praxi. 

Mgr. Valéria 

Kuceljová 

 

 

 

 

6. Údaje o aktivitách, súťažiach a prezentácia školy na verejnosti 

 

      Zrealizované  podujatia v Špeciálnej materskej škole  

 Šarkaniáda – tvorivé dielne                                                                                                                                        

Čaro jabĺčka – tvorivé dielne     

Zemiak a jeho premeny – tvorivé dielne s rodičmi 

Dramatizácia rozprávky Dedko repu zasadil, spoločne s prípravným ročníkom ŠZŠI 

Beh o jabĺčko 

Jesenné prekvapenie z prírody - tvorivé dielne     

Stretnutie s Mikulášom 

Vôňa perníka -  tvorivé dielne v kuchynke 

Vianočná besiedka 

Zimné hry  a radovánky 



 

 

 

Počúvanie rozprávky pri bylinkovom čaji 

Výtvarná galéria - výstava výtvarných a ručných prác detí v priestoroch  MŠ 

Povieme si básničku - prednes básní pred rodičmi 

Karneval       

Návšteva Mestskej knižnice v Bytči  

Svetový deň vody - aktivity s premenami vody 

Vynášanie Moreny 

Maľované vajíčko – tvorivé dielne 

Svetový deň vtáctva - tvorivá dramatizácia 

Vyrástlo nám semienko – pestovateľské práce na pozemku 

Staviame my máje  

Deň matiek – besiedka, príprava občerstvenia pre mamičky v kuchynke 

Mlieko, syry, nátierky – tvorivé dielne 

MDD – športové hry a súťaže k MDD 

Návšteva 1. ročníka ŠZŠI 

Zábavné dopoludnie s dopravnou tematikou 

Rozlúčka s predškolákmi 

Na krídlach radosti – účasť na akadémii MŠ Mesta Bytča. Udržiavanie folklórnych 

regionálnych zvyklostí. 

Realizácia projektov: 

1. Projekt Na ceste bezpečne Nadácie Pontis a Kia Motors Slovakia v rámci 

Zamestnaneckého grantového programu, ktorý je zameraný najmä na dopravnú 

výchovu a  bezpečnosť detí na cestách. 

2. Projekt Inkluzívny športový týždeň  mesta Bytča, ktorý bol zameraný na 

integráciu detí s postihnutím do spoločenstva intaktných detí na území mesta Bytča 

prostredníctvom športových aktivít. 

          Zrealizované  podujatia v Špeciálnej základnej škole  

Aktivity na podporu zdravého životného štýlu, ochrany zdravia, boj proti obezite 

vychádzali z úloh Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok, zo štátneho a 

školského vzdelávacieho programu a boli zamerané najmä na: 

- dentálnu prevenciu a hygienu 



 

 

- otužovanie, športové aktivity v zimnom období, tvorivosť, radosť z pohybu, 

spolupráce 

- dodržiavanie zásad správnej starostlivosti o nohy 

- zdravú výživu, význam vitamínov a dodržiavanie pitného režimu 

- priblíženie významu mlieka a mliečnych výrobkov pre naše zdravie spojená so súťažou 

o „Naj výrobok z ich obalov“ 

- pohybom ku zdraviu, boj proti obezite, prevencia – Beh Teryho Foxa, športové 

aktivity, vychádzky do prírody, zber liečivých rastlín 

 

Aktivity na prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov                             

vychádzali z Národného programu boja proti drogám, Stratégie prevencie kriminality v 

SR, Národného programu prevencie HIV/AIDS, Národného programu boja 

obchodovania s ľuďmi, Dohovoru o právach dieťaťa, Listiny ľudských práv, Štátneho 

vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, Plánu práce školy a 

Vnútorného školského poriadku. 

      Primárna prevencia v oblasti drogových závislostí, šikanovania a trestnej činnosti 

bola  jedným z výchovných cieľov, ktorý sme uplatňovali na všetkých vyučovacích 

hodinách. Žiaci sa učili asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných a tak vedeli 

slobodne vyjadriť svoj názor. Formou skupinových aktivít so psychológom  

Mgr. Blažekovou sa žiaci na pravidelných stretnutiach učili vzájomnej komunikácii a 

zlepšeniu klímy v triede. 

  

Uskutočnili sme besedu spojenú s prednáškou s protidrogovou tematikou ,,Slobodný 

od drogy“, kde si žiaci mohli vypočuť autentický príbeh človeka a jeho skúsenosť 

s drogami. 

  

Prevencia sociálno – patologických javov sa uskutočňovala formou besied a prednášok 

v spolupráci s mestskou políciou v Bytči. 

 

Žiaci sa úspešne zapojili do viacerých výtvarných súťaží ,,Drogy?  Toto je moja 

odpoveď!“ a celonárodnej kampane ,,Červené stužky“ spojenej so svetovým dňom 

boja proti AIDS.        

Pri príležitosti Svetového dňa bez násilia zameraného na problematiku fyzického 

a psychického násilia páchaného na deťoch v rodinách, spoločnosti a prevenciu voči 

porušovaniu ľudských práv. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky 

násilia na deťoch vyhlásilo súťaž ,,Chráňme deti pred násilím“,  do ktorej sme sa 

úspešne zapojili. Cieľom súťaže bolo zhotoviť trojrozmerný model hradu. Žiaci získali 

1. miesto. 

 

V rámci týždňa bezpečnosti na cestách príslušníci mestskej polície vysvetlili žiakom, 

ako sa majú správať na ceste a dodržiavať pravidlá cestnej premávky, či už ako chodci 

alebo cyklisti.  

 

Počas školského roka boli realizované besedy zamerané na bezpečnosť a ochranu 

súkromia na sociálnych sieťach, ktoré viedla psychologička Mgr. Blažeková. 



 

 

Oboznámila žiakov s nástrahami internetu, dôsledkami kyberšikany a poučila ich 

o tom, ako sa zachovať v rôznych situáciách, ktoré kyberšikana prináša. 

 

Na triednických hodinách boli realizované rozhovory v rámci Európskeho týždňa boja 

proti drogám a Medzinárodného dňa bez fajčenia, kde žiaci boli informovaní 

o škodlivosti drog a negatívneho vplyvu fajčenia na zdravie človeka. 

  

Veľmi zaujímavá, poučná bola beseda v spolupráci so záchrannou službou FALCK, 

kde záchranári žiakov informovali, ako treba chrániť seba a svoje zdravie. 

 

S cieľom eliminácie závislostí boli žiaci zapájaní do športových aktivít, medzi ktoré 

patrilo športovo – zábavné stretnutie „ŽIADNE DROGY ! – RADŠEJ ŠPORT A 

ZÁBAVA“ v spolupráci s DHZ Hliník nad Váhom.  

 

Aktivity koordinátora IKT, informatickej a mediálnej výchovy  

vychádzali z úloh Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok, zo štátneho a 

školského vzdelávacieho programu a boli zamerané najmä na: 

- bezpečné používanie internetu, ochranu osobných údajov, využívanie IKT pre 

potreby vzdelávania 

- beseda so žiakmi 5. – 9. ročníka A variantu a triedy B2 k bezpečnému používaniu 

internetu v spolupráci s Mgr. Blažekovou, 

-  príprava a odosielanie digitálnych vianočných pozdravov, 

-  inštalácia aplikácií do tabletov pre potreby vzdelávacieho procesu – autisti, AAK ... 

-  školenie pre pedagogických zamestnancov – využívanie tabletov vo VVP, 

-  príprava žiakov a účasť na podujatí Môj priateľ počítač -  videoprezentácia v programe    

Windows Movie Maker Čím chcem byť. 

Počas celého školského roku koordinátor IKT poskytoval odborné služby pedagogickým 

zamestnancom pri využívaní informačného systému aSc Agenda, úzko spolupracoval 

s vedením školy pri RIS, so správcom počítačovej siete, vykonával úlohy spojené 

s aktualizáciou web sídla školy www.szsibytca.sk.  

Športové aktivity žiakov – úspešní žiaci 

Meno a priezvisko  Súťaž Umiestnenie  

Pamela Štrkáčová M SR v stolnom tenise Bytča 2. miesto I. kat. 

Lea Sopóciová M SR v stolnom tenise Bytča 3. miesto I. kat. 

Karmen Balážová M SR v stolnom tenise Bytča 2. miesto III. kat. 

Elin Balážová M SR v stolnom tenise Bytča 1.miesto štvorhra 

Peter Rástočný, Jaroslav 

Rác 

M SR v stolnom tenise Bytča 3. miesto štvorhra 

Tím chlapcov II. stupňa 

školy 

Unifikovaný futbal v Tapolce 

Maďarsko 

3. miesto 

http://www.szsibytca.sk/


 

 

Tím chlapcov II. stupňa 

školy 

Unifikovaný futbalový turnaj v 

Púchove 

4. miesto 

Tím chlapcov II. stupňa 

školy 

Okresné kolo žiakov a žiačok ZŠ 

v stolnom tenise 

4. miesto 

Jaroslav Rác Turnaj v stolnom tenise – Liptovský 

Mikuláš 

2. miesto 

Elin Balážová Turnaj v stolnom tenise – Liptovský 

Mikuláš 

4. miesto 

Jaroslav Rác Stolný tenis Ilava 1.miesto 

Jakub Štrkáč Stolný tenis Ilava 2. miesto 

Peter Rástočný ml. Stolný tenis Ilava 3. miesto 

Tím žiakov II. stupňa Futbal Martin 3. miesto 

Tím dievčat ŠZŠ Unifikovaný futbal dievčat Bytča 2. miesto 

Tím žiakov II. stupňa Unifikovaný turnaj chlapcov  

Dolné Kočkovce 

3. miesto 

Tím chlapcov II. stupňa Unifikovaný futbal chlapcov 

Balassagyarmat 

3. miesto 

Armand Baláž Atletický štvorboj Púchov 2. miesto 

Pamela Štrkáčová Atletický štvorboj Púchov 1.miesto  
Najlepšia športovkyňa 

Karmen Balážová Atletický štvorboj Púchov 2. miesto 

Jaroslav Rác Atletický štvorboj Púchov 3. miesto 

Pamela Štrkáčová Športové hry Žilina 1.miesto  - skok do diaľky 
1.miesto – beh na 60m 
2. miesto – hod kriketovou 
loptičkou 

Juraj Ďuraj Športové hry Žilina 2. miesto – beh na 60m 

2.miesto – hod kriketovou 
loptičkou 

3. miesto – skok do diaľky 

Michal Štrkáč Športové hry Žilina 2. miesto – skok do diaľky 

3. miesto – beh na 60m 

Jaroslav Rác Športové hry Žilina 2. miesto – hod kriketovou 

loptičkou 



 

 

3. miesto – beh na 60m 

Renáta Rástočná Športové hry Žilina 2. miesto – hod kriket. loptičkou 

2. miesto – skok do diaľky 

Peter Rástočný ml. Športové hry Žilina 3. miesto – skok do diaľky 

3. miesto – hod granátom 

      Výtvarné súťaže – úspešní žiaci 

Silvia Majerová Ochranárik očami detí 2.miesto 

Veronika Hyčková Ochranárik očami detí 2.miesto 

Kolektívne práce 

žiakov ŠZŠ 

Ochranárik očami detí – 8. ročník 

Prípravný ročník s postupom na 

celoslovenské kolo 

1.miesto 
 
1.miesto 

Dávid Adamec, Renáta 

Rástočná, Lenka 

Labudíková, Jaroslav 

Rác, kolektív žiakov 9. 

ročníka 

Rok na dedine Púchov Rôzne ocenenia 

 

Štefan Biznár Červené stužky 2.miesto 

Dávid Adamec, Milan 

Klunda, Branislav 

Sládeček 

Lidice 2016 Čestné uznanie 

Peter Bohuš Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 2.miesto 

Renáta Rástočná, Elin 

Balážová 

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva Pochvalné uznanie 

Miroslav Malý Medové umenie 1.miesto 

Peter Bohuš Medové umenie 2.miesto 

Sárka Babjarová Medové umenie 3.miesto 

Daniel Kováčik  Európa v škole I. umelecká časť 1.miesto 

Dávid Pozlátka   Európa v škole I. umelecká časť 2.miesto 

Alexandra Paigertová Európa v škole I. umelecká časť 3.miesto 

Dávid Adamec   Európa v škole II. umelecká časť 1.miesto 



 

 

Patrik Čerňan Európa v škole II. umelecká časť 2.miesto 

Marián Bondora  Európa v škole II. umelecká časť 3.miesto 

Lenka Labudíková  Európa v škole III. umelecká časť 1.miesto 

Jaroslav Rác  Európa v škole III. umelecká časť 2.miesto 

Jakub Štrkáč Európa v škole III. umelecká časť 3.miesto 

Žiaci boli zapojení aj do ďalších výtvarných súťaží, ktoré sú ešte nevyhodnotené. Zoznam  

súťaží: 

-  Mesiac detskej tvorby - 17. ročník výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku 

Bratislava -  10 prác 

-  ZELENÝ SVET 2016 - 21. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí   

a mládeže, Banská Bystrica – 8 individuálnych prác a 1 kolektívna práca. 

- Grafický návrh obálky žiackej knižky -  16. ročník súťaže, Ševt a.s., Bratislava 

- 3 práce 

- XVII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas  
so zameraním na ochranu prírody a ENV výchovu na tému „4 živly+človek =?“, 

Banská    Štiavnica – 6 prác 

- 15 rokov TV JOJ: celonárodná výtvarná výzva pre nadaných žiakov ZŠ, SŠ  

a dospelých – 11 prác 

- Rómska paleta 2016 – VII. ročník celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre  

rómskych žiakov  ZŠ. ŠZŠ, ZUŠ – 5 prác 

- Výtvarný salón ZPMP v SR 2016 – 21. ročník, organizuje ZPMP v SR v Nitre - 

10 prác 

       Recitačné a spevácke súťaže– úspešní žiaci 
Nikola Dudíková Krajské kolo Gaňova Tarnava 

Ružomberok  

2. miesto – poézia – I- kat. 

Alexandra Pajgertová Krajské kolo Gaňova Tarnava 

Ružomberok 

2. miesto – próza – I. kat. 

Anetta Zábojníková Krajské kolo Gaňova Tarnava 

Ružomberok 

1.miesto – poézia – I. kat. 

Pamela Štrkáčová Krajské kolo Gaňova Tarnava 

Ružomberok 

1.miesto – poézia – II. kat. 

Elin Balážová Krajské kolo Gaňova Tarnava 

Ružomberok 

2. miesto – próza – II. kat. 

Šimon Švenk Krajské kolo Gaňova Tarnava 

Ružomberok 

3. miesto – próza – III. kat. 

 

Pamela Štrkáčová Gaňova Tarnava Spišská Nová Ves 3. miesto – II. kat. 



 

 

Pamela Štrkáčová Otvorené srdcia Považská Bystrica 2. miesto – IV. kat. 

Elin Balážová Trenčiansky slávik 2. miesto – III. kat. 

Patrik Čerňan Trenčiansky slávik 3. miesto – II. kat. 

Alexandra Pajgertová Trenčiansky slávik Cena poroty 

 

Ďalšie významné aktivity  organizované pre žiakov školy zamerané na rozvoj sociálnych, 

osobnostných, komunikatívnych, kognitívnych, psychomotorických a učebných 

kompetencií a propagáciu školy na verejnosti 

 

Návšteva družobnej školy  

v Nemecku 

Spoznávanie nového prostredia, výmena 

skúseností, priateľstvo 

Stretnutie s Mikulášom Ukážky inklúzie v praxi – so študentmi 

Dopravnej akadémie  

v Žiline 

Vianočné trhy  Prezentácia výrobkov žiakov školy, finančná 

gramotnosť 

Zdobený medovník Tvorivé činnosti 

Vianočný koncert Čaro vianoc 

Vianočná besiedka Tradície 

Školský karneval Tvorivosť a  zábava 

Pochod masiek Inklúzia, zachovanie tradícií 

Návšteva mestskej knižnice Marec – mesiac knihy 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

Školské kolo HK a BS Rozvoj záujmov a talentov žiakov 

XXI. ročník Regionálnej 

prehliadky HK a BS 

Rozvoj záujmov a talentov žiakov, podpora 

čitateľskej gramotnosti 

Čitateľský maratón v MsK 

Bytča 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

Deň zeme – čistenie mesta  Environmentálne aktivity  

Čistenie lúky v Súľove od 

náletových drevín 

enviroaktivity 

Návšteva družobnej školy  

z Nemecka 

Spoznávanie nového prostredia, výmena 

skúseností, priateľstvo 

Kysucký jarmok hier Rozvoj tvorivosti 

Výlet žiakov prípr.- 4. roč. Turistická vychádzka do okolia Hlbokého 

Výlet žiakov 4.- 10. roč. Spoznávaj krásy Slovenska  - Vysoké Tatry 

Deň detí Športové, tvorivé  a zábavné pohybové 

aktivity 

Návšteva Europarlamentu  

v Štrasburgu 

Za úspešnú reprezentáciu SVK v letných 

športových OH v Los Angeles 

Letný denný tábor pre klientov 

CŠPP 

Skupinové psychologické, špeciálno-

pedagogické, športové a logopedické 

intervencie pre klientov poradenského 

zariadenia 

 

        Medzi ostatné aktivity, ktoré ovplyvňovali výchovno-vzdelávací proces patria napr.: 



 

 

        Divadelné predstavenia: 

- Kiki a jeho kamaráti 

- Červená čiapočka 

- Nebojsa 

- Kráska a zviera 

- Fidlikárka 

         Environmentálne aktivity: 

- Každá kvapka sa počíta  

- Environmentálne vychádzky do prírody 

- Separácia odpadu 

- Exkurzia do čističky odpadových vôd 

- Výstavy výrobkov z odpadového materiálu 

- Starostlivosť o liečivé rastliny v areály školského pozemku a ďalšie 

 

7. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

V školskom roku 2015/16 pedagógovia školy a odborní zamestnanci CŠPP venovali 

pozornosť príprave a realizácii schválených projektov nasledovne: 

Inkluzívny športový týždeň – podporený grant finančnou dotáciou 420,€ Mesta Bytča 

na tvorivé dielne a športové aktivity. Prínosom realizovaného projektu bola spolupráca 

detí a žiakov škôl a predškolských zariadení na území mesta Bytča prostredníctvom 

aktívneho športovania a tvorivých aktivít spojených s prezentáciou Bytča 

v družobnom nemeckom meste Weissenburg. 

Pod vedením Mgr. Ľubomíry Kuckovej  realizovaný projekt Dráha ožije bol zameraný 

na podporu dopravnej výchovy detí a žiakov školy. Za získané finančné prostriedky  

vo výške 1 990,€ sme okrem iného zabezpečili mobilné dopravné ihrisko, dopravné 

značky, detské bicykle, pincocary, odrážadlá, ochranné prvky pre účastníkov cestnej 

premávky, dobudovanie chodníkov s využitím na dopravnú výchovu. 

Mgr. Jana Kačincová vypracovala projekt pod názvom Malý farmárik, ktorý bol 

podporený sumou 1 300,-€ pre účely denného letného tábora pre klientov 

poradenského zariadenia. Účastníci tábora mali možnosť absolvovať v priestoroch 

telocvične canisterapiu, na hospodárskom dvore v Súľove absolvovali hipoterapiu, 

ďalej sa zúčastnili exkurzie v záhradníctve a plnili ďalšie zaujímavé úlohy projektu. 

Projekt Pomáhame komplexne a efektívne v rámci výzvy Psychologické 

a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016 zo strany MŠVVaŠ SR  nebol finančne 

podporený. 

Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách 2016 pod názvom Športom proti drogám 

vypracovaný Mgr.Ľubomírou Kuckovou nebol ku dnešnému dňu vyhodnotený. 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učitelia naďalej využívali výsledky projektov 

financovaných z EŠF z obdobia rokov 2009-2011 a 2012–2013 a to najmä využívaním 

pomôcok, didaktických a kompenzačných pomôcok, učebných a didaktických 

materiálov pre žiakov a učiteľov. Pedagógovia rovnako využívajú učebné pomôcky 

dodané v rámci projektu Podpora polytechnickej výchova na základných školách. 

Účastníci vzdelávania v jednotlivých predmetoch projektu (biológia, pracovné 

vyučovanie, fyzika, chémia) počas jarných prázdnin sprostredkovali praktické ukážky 

spojené s využívaním dodaných pomôcok ostatným učiteľom, ktorí sa nezúčastnili 

odborného vzdelávania ako súčasti uvedeného projektu. 

 



 

 

8. Údaje o kontrolnej činnosti 

 

      V školskom roku 2015/16 boli uskutočnené kontroly: 

z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline, Inšpektorátu práce v Žiline, 

HaZZ v Žiline.  Všetky kontrolné orgány zamerali svoju činnosť na dodržiavanie 

právnych predpisov, Zákonníka práce, bezpečnostné, hygienické požiadavky a na 

hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami.  Kontrolami zistené drobné 

nedostatky boli v stanovených lehotách odstránené. V škole nebola uskutočnená 

komplexná inšpekcia. 

 

9.Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Výchovno-vzdelávací proces  sa uskutočňoval v troch budovách školy a v budove 

školského internátu. ŠKD a ŠI pracoval v nevyhovujúcich priestoroch, nakoľko 

z priestorov internátu   na poschodí sú dve miestnosti slúžiace ako triedy Špeciálnej 

materskej školy. Dve oddelenia školského klubu detí pracovali v priestoroch 

elokovaného pracoviska školy, jedno oddelenie pracovalo v triede hlavnej budovy 

školy rovnako ako dve oddelenia školského internátu. 

Pracovné vyučovanie sa vyučovalo pre žiakov 5.- 9. ročníka A-variant a 5.- 10. 

ročníka B-variant v školských dielňach, na školskom pozemku a v školskej cvičnej 

kuchyni. Pre vyučovanie pracovného vyučovania a remeselnej výchovy mali žiaci 

zabezpečené všetky pomôcky, ktoré boli nevyhnutné pre plnenie edukačných cieľov. 

Telesná výchova sa realizovala v školskej telocvični a v priestoroch školského 

viacúčelového ihriska z umelého trávnika. 

Priestorové podmienky na vyučovanie TEV sú v telocvični nevyhovujúce, nie sú 

zabezpečené všetky hygienické požiadavky podľa legislatívy. 

V decembri 2015 sme zakúpili pre potreby zlepšenia podmienok výchovy 

a vzdelávania detí s autizmom, pre žiakov s NKS a DMO tablety. Počas jarných 

prázdnin absolvovali vyučujúci školenie spojené s využívaním týchto pomôcok, 

s inštaláciou vzdelávacích programov a pod. 

V januári 2016 sme upravili a vymaľovali priestory školskej chodby, vestibulu, 

v týchto priestoroch sme vymenili radiátory.  

Do  triedy B variantu a triedy Špeciálnej materskej školy boli nainštalované 

interaktívne tabule. Do dvoch tried boli nainštalované dataprojektory, čím bolo vo 

väčšej miere umožnené využívanie informačných technológii v edukačnom procese. 

Do tried boli zakúpené nové skrine s vyhovujúcimi úložnými priestormi podľa 

požiadaviek vyučujúcich. Rovnako boli zabezpečené nové skrine pre účely učiteľskej 

a žiackej knižnice, ako aj pre účely kabinetu učebných pomôcok pre I. stupeň.  

Vykurovanie dielní je elektrickým prúdom novými energeticky úspornejšími 

elektrickými zariadeniami a zníženou sadzou za odobraté kW energie. Pre vyučovanie 

žiakov v  triedach s IVP škola nemá vhodné priestorové podmienky, triedy sú malé, 

chýbajú oddychové a relaxačné miestnosti. V Centre špeciálnopedagogickej poradne 

chýba kvalifikovaný odborný zamestnanec pre sluchové  zdravotné znevýhodnenie 

a pre žiakov s poruchami správania. Priestorové podmienky pre činnosť zamestnancov 

CŠPP sú čiastočne nevyhovujúce.   

V mesiaci máj sme zabezpečili opravu asfaltového povrchu školského dvora, nakoľko 

existujúci povrch bol zničený a nespĺňal požiadavky bezpečnosti. Odborní 

zamestnanci CŠPP realizovali pre 18 klientov poradenského zariadenia letný poldenný 

tábor počas prvého prázdninového týždňa. Počas tohto týždňa bola v poldennej 

prevádzke aj špeciálna materská škola a školská jedáleň. 



 

 

Počas prázdnin sme v budovách školy zabezpečili bežnú údržbu a úpravu priestorov 

školy a pripravili sme priestory pre praktickú školu. Pre potreby žiakov 

s viacnásobným postihnutím a imobilných žiakov sme zabezpečili výškovo 

nastaviteľný školský nábytok (stoly a stoličky). Počas prázdnin sme vymenili radiátory 

v ostatných miestnostiach budovy školského internátu, vymenili poškodené zásteny 

v sprchách, vymaľovali školskú kuchyňu a sklad zemiakov. 

 

10. Cieľ určený v  koncepčnom zámere rozvoja školy 

 

Zámery, ktoré boli  plánované v koncepcii rozvoja školy na obdobie rokov 2014 – 

2019 sa plnia priebežne.  Počas školského roku sa podarilo ďalšie skvalitnenie a 

zlepšenie priestorových a materiálnych podmienok. Prostredníctvom  CVČ v Bytči 

sme realizovali záujmové vzdelávanie našich žiakov vo výchove mimo vyučovania.   

Počas obdobia mesiacov január – február 2016 sme venovali pozornosť možnosti 

zaradenia a zriadenia Praktickej školy k 01.09.2016 v priestoroch Špeciálnej základnej 

školy s materskou školou internátnou v Bytči, ul. Mičurova 367/3.  Zriaďovateľa školy 

sme požiadali o konanie vo veci rozšírenia kapacity materskej školy nadstavbou 

budovy nad priestormi školskej jedálne. O možnostiach získania finančných 

prostriedkov na možnú nadstavbu rokuje zriaďovateľ školy s MŠVVaŠ SR. 

 

  11.Výsledky školy – SWOT analýza 

V školskom roku 2015/16 pracovali v škole nasledovné poradné orgány: 

Pedagogická rada 

                   Gremiálna porada riaditeľky školy 

Metodické orgány /MZ a PK/ 

                   Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia 

Škodová komisia 

                   Rada školy 

                   Poradný orgán – odborná komisia 

 

Pedagogická rada sa schádzala pravidelne na zasadnutiach podľa Plánu práce školy 

na školský rok 2015/16. V školskom roku zasadala PR školy 7 krát. Jej členmi boli 

pedagogickí zamestnanci školy. V špeciálnej materskej škole pôsobila Pedagogická 

rada samostatne, zasadala 5 krát.  

 
Gremiálna porada riaditeľky školy sa  schádzala spravidla 1x za 2 mesiace pri 

vyhodnocovaní úloh za predchádzajúce obdobie a prerokovaní úloh v oblasti 

organizácie a riadenia  jednotlivých pracovných úsekov na nasledujúce obdobie. 

Gremiálnej porady sa pravidelne zúčastňovali vedúci zamestnanci jednotlivých 

pracovných úsekov.  

 

Metodické orgány: 

 

MZ učiteľov materskej školy – vedúca Jarmila Balážová 

      MZ vychovávateľov  - vedúca p. vychovávateľka Lívia Sliviaková, od 01.02.2016   

      zastupovala p. Sakalová (počas DPN) 

MZ prípravného – 4. ročníka, triedy  B1, C  – variantu – vedúca  Mgr. Valéria 

Kuceljová 

PK  II. stupeň– vedúca Mgr. Júlia Moravíková 

 



 

 

Činnosť MO bola zameraná na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu využívaním 

vhodných inovatívnych metód, foriem  a postupov práce. Od septembra 2010 sa žiaci 

prípravného, 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. ročníkov vo všetkých variantoch vyučovali podľa 

Štátneho vzdelávacieho programu. Vzdelávanie detí a žiakov  bolo doplnené obsahom 

školského výchovného/vzdelávacieho programu s novým obsahom výchovy/vzdelávania 

v oblastiach a predmetoch vytvorených školou. 

V školskom vzdelávacom programe boli vytvorené nasledovné predmety: 

A – variant: 

Sociálna komunikácia – 1. ročník 

Poznávanie sveta – 1.,2.,3. ročník 

Cvičenia zo slovenského jazyka – 4. ročník 

Cvičenia z biológie – 7., 8.ročník 

Cvičenia z matematiky – 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. ročník 

Regionálna výchova – 5. ročník 

Manuálne zručnosti – prípravný, 1.,2.,3., ročník 

Remeselná výchova – 6.,7.,8.,9. ročník 

Umelecká výchova – 5.,6.,7.,8.,ročník 

Športové hry – 5. ročník 

Pohybové hry – 2.,3.,4.ročník 

Cvičenia z chémie – 9. ročník 

B – variant: 

Grafomotorické cvičenia – prípravný,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. ročník 

Remeselná výchova – prípravný,1,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. ročník 

Hudobno-pohybová výchova – 1.,2.,3.,4.,5.,6., 

Športové hry - 7.,8.,9.,10. ročník 

C – variant: 

Poznávanie sveta – prípravný, 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. ročník 

Manuálne zručnosti – prípravný, 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.  ročník 

Hudobno-pohybová výchova –5.,6.,7.,8.,9.,10. ročník 

 

Hodnotenie práce MO a odporúčania pre budúci školský rok:  

Hodnotenie: 

    

V  tomto šk. roku bola činnosť MO v porovnaní s predchádzajúcim školskom rokom na 

vyššej odbornej úrovni. MO prerokovali na zasadnutí obsah školského vzdelávacieho 

programu pre všetky varianty. Zmenu obsahu školského vzdelávacieho programu v B variante 

navrhnutá v predchádzajúcom školskom roku  Ing. Janou Valterovou bola hodnotená ako 

vyhovujúca. Členovia PK MATaPVP a PK SJLaSVP navrhli zlúčenie týchto komisií do 

jednej pod názvom Predmetová komisia z dôvodu, že vyučujúci prírodovedných 

a spoločenskovedných predmetov II. stupňa školy boli členmi oboch komisií a tak dochádzalo 

k nadbytočnej papierovej byrokracii. Úlohy stanovené v plánoch práce sa prerokúvali na 

spoločných zasadnutiach a tak riaditeľka školy rozhodla o ich zlúčení do jednej Predmetovej 

komisie, ktorej členmi sú bez rozdielu všetci vyučujúci, ktorí učia na II. stupni. Návrh zmeny 

vychádzal z overených praktických skúsenosti. Členovia MO počas letných prázdnin 

revidovali celý obsah školského vzdelávacieho programu pre všetky varianty. Podľa pokynov 

MŠVVaŠ SR učitelia pripravili inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov 

prípravného, prvého, druhého, piateho a šiesteho ročníka k 01.09.2016. Do ŠkVP podrobne 

zakomponovali predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť, finančnú gramotnosť. Na zasadnutí  



 

 

MO v júni 2016 boli jednotlivým vyučujúcim podľa POP pre šk. rok 2016/2017 rozdelené 

úlohy pre jednotlivé oblasti, ktoré vyučujúci spracujú do plánov pre potreby Plánu práce školy 

na nasledujúci školský rok. Spoločne boli prerokované pozitíva/negatíva v činnosti MO 

slúžiace pre skvalitnenie práce v nasledujúcom školskom roku. Pozornosť bola venovaná 

odbornej špeciálnopedagogickej problematike vzdelávania detí a žiakov s rôznymi druhmi 

a stupňami postihnutia, odborného vzdelávania pedagogických zamestnancov s cieľom 

využívania získaných poznatkov  vo výchovnovzdelávacom procese. V nasledujúcom období 

je potrebné absolvovanie vzdelávania zamerať na odbornosť špeciálnej pedagogiky, jej nové 

trendy  nielen u nás, ale aj v zahraničí. Je nevyhnutnosťou, aby pedagógovia školy po získaní 

množstva odborných titulov siahali do odbornej úrovne sebavzdelávania a kontinuálneho 

vzdelávania.  Ďalším prínosom je zabezpečenie prístupu pre všetkých pedagógov do 

virtuálnej internetovej knižnice. Zabezpečením výpočtovej techniky – PC, notebooky, 

interaktívne tabule, majú možnosť vyučujúci realizovať lepšie pracovné výstupy pre 

jednotlivé skupiny žiakov.  Na vyššej kvalitatívnej úrovni pracovalo MZ učiteliek ŠMŠ, ktoré 

organizovali metodické stretnutia pre učiteľov s využívaním a zdokumentovaním práce 

prostredníctvom IKT. Učiteľky vypracovali zborník 25 edukačných hier, množstvo 

prezentácii. Zástupkyňa RŠ p. Balážová sa zúčastnila seminára PaedDr. Anny 

Derevjaníkovej, PhD. na tému Hudobná výchova podľa nového ŠVP pre MŠ. 

Pani učiteľky Balážová a Kucková sa zúčastnili seminára PaedDr. Renáty Pondelíkovej 

poriadaného SPV Trenčín na tému Výtvarná výchova podľa nového ŠVP. 

V činnosti MZ prípravného – 4. ročníka A var., +B1, C1,C2  chýba prezentácia vlastnej 

činnosti medzi ostatných pedagógov nielen v rámci školy ale aj  v rámci zriaďovateľa. 

V práci MO naďalej  absentovali aktivity, ktoré sú dôležitou súčasťou práce MO a to – práca 

s legislatívou, metodickými materiálmi  MŠVVaŠ SR a organizovanie pedagogickej tvorivosti 

na škole, predkladanie dôveryhodných návrhov na hodnotenie a oceňovanie pedagogických 

zamestnancov, sledovanie a hodnotenie priebehu a výsledkov pedagogického procesu na 

svojom úseku, zabezpečovanie a sprostredkovanie toku odborno-metodických a vedeckých 

informácií medzi pedagógmi a vedením školy. 

          

Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia – ich predsedovia a členovia    pracovali 

na základe písomného poverenia riaditeľky školy. Práca v komisiách bola vykonávaná pri 

účtovnej a fyzickej inventúre majetku.  

 

Škodová komisia  - bola ustanovená na základe poverenia riaditeľky školy. V šk. roku 

2015/16 nezasadala. 

 
Stravovacia komisia –  v školskom roku nepracovala. V nasledujúcom období je nevyhnutné 

obnoviť činnosť komisie.. 

  

Rada školy – jej činnosť  bola organizovaná vlastným ročným  plánom práce. Odo dňa 

26.04.2016 pracuje na základe nových volieb Rada školy v novom zložení. Za predsedkyňu 

Rady školy bola zvolená Mgr. Ľubomíra Kucková. 

Rada školy pôsobila ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý sa vyjadroval 

k činnosti školy,  presadzoval  záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a 

ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Aj počas školského roku 



 

 

2015/2016 plnila  funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z 

pohľadu školskej problematiky.  

 

     Vo voľbách boli za členov Rade školy zvolení nasledovní členovia: 

     Mgr. Ľubomíra Kucková – predsedkyňa RŠ (za pedagogických zamestnancov školy) 

     Mgr. Valéria Kuceljová – zapisovateľka (za pedagogických zamestnancov školy) 

     Mgr. Patrik Čička – podpredseda (za nepedagogických zamestnancov školy) 

     Katarína Slivoňová – člen (za rodičov) 

     Marianna Kamasová – člen (za rodičov) 

     Michaela Klundová – člen (za rodičov)  

     Stanislava Ďurkechová– členka (za rodičov) 

     Mgr. Vladimír Kvaššay – člen (za zriaďovateľa) 

     JUDr. Janka Hricová – členka (za zriaďovateľa) 

     Mgr. Jana Černická – členka (za zriaďovateľa) 

     Mgr. Magdaléna Cúgová – člen (za zriaďovateľa).   

 

Odborná komisia – jej členovia sú zamestnanci Centra špeciálnopedagogického 

poradenstva. Počas školského roku sa pravidelne podľa plánu práce stretávali na 

spoločných supervíziách ako aj  pri vydávaní odporúčaní  pri prijímaní detí a žiakov do 

špeciálnej materskej školy/špeciálnej školy na základe odborných vyšetrení a posudkov 

ako aj pri odporúčaní pedagogických asistentov pre žiakov. 

 

 

     12. Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na voľbu povolania 

 

    V školskom roku 2015/2016 ukončilo štúdium na našej škole 9 žiakov.  

   Jeden žiak a dve  žiačky  z  B variantu budú  pokračovať   v  ďalšom vzdelávaní    

   v  Praktickej   škole  v Bytči. 

   Umiestnenie  ostatných 6  žiakov  do jednotlivých učebných odborov OU: 

       

   Odborné učilište, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto: 

 stavebná výroba - murárske práce - 1 žiak 

 obchodná prevádzka – práce pri príprave jedál -  1 žiačka 

 stavebná výroba – stavebné zámočníctvo  - 3 žiaci 

 

   Odborné učilište,  Fatranská 3321, Žilina:  

 vodovodné zariadenia – inštalatér -  1 žiak 

 

   Všetci žiaci boli prijatí do OU podľa vlastného výberu učebného odboru.  

 

13.  Komentár k Správe o hospodárení za rok 2015 

    (podľa §7 ods. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 

 

http://www.szsibytca.sk/files/subory_domumenty/spravy_o_hospodareni/2015/komentar_k

_sprave_o_hospodareni_za_rok_2015.pd 

http://www.szsibytca.sk/files/subory_domumenty/spravy_o_hospodareni/2015/protokol_k

_sprave_o_hospodareni_za_rok_2015.pdf 

 

 

Správu vypracovala: Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy 

http://www.szsibytca.sk/files/subory_domumenty/spravy_o_hospodareni/2015/komentar_k_sprave_o_hospodareni_za_rok_2015.pd
http://www.szsibytca.sk/files/subory_domumenty/spravy_o_hospodareni/2015/komentar_k_sprave_o_hospodareni_za_rok_2015.pd
http://www.szsibytca.sk/files/subory_domumenty/spravy_o_hospodareni/2015/protokol_k_sprave_o_hospodareni_za_rok_2015.pdf
http://www.szsibytca.sk/files/subory_domumenty/spravy_o_hospodareni/2015/protokol_k_sprave_o_hospodareni_za_rok_2015.pdf


 

 

 

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, 
Mičurova 364/1, 014 01 Bytča 

 
Tel/fax 041/553 32 15                                                        email: durajkova@szsibytca.sk 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 

2015/2016  

Predkladá:   Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy  

Prerokovaná v Pedagogickej rade školy dňa 22. augusta 2016. 

Vyjadrenie Rady školy: Rada školy prerokovala dňa 23.08.2016 a odporúča 

zriaďovateľovi Okresnému úradu v Žiline schváliť  správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016.  

 

                                                     . Ľubomíra Kucková, predseda RŠ pri ŠZŠ s MŠI Bytča 

 Stanovisko zriaďovateľa:  Okresný úrad  v Žiline schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej      výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016.                                                                                       

                                                                                                                    za  zriaďovateľa: 


