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1. Identifikačné údaje o škole,  organizačných zložkách a organizačných súčastiach 

 

Názov a adresa 

školy: 

Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 

Mičurova 364/1, 014 01 Bytča 

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

Organizačné zložky: Špeciálna materská škola 

Špeciálna základná škola 

Praktická škola 

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 Špeciálnej 

základnej školy a Praktickej 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 

od 13.01.2017 Anna Pinčíková, zastupujúca 

počas DPN 

Vedúca úseku Centra ŠPP: 

(oddelenie poradenskej činnosti) 

Zuzana Frolová 

Vedúca školskej jedálne: 

(oddelenie školského stravovania) 

Bc. Eva Sedliačková 
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2. Údaje o počtoch žiakov školy,  Školského klubu detí a školského internátu, údaje 

o počtoch detí Špeciálnej materskej školy  

 

V školskom roku 2016/2017 mala Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 

nasledovné počty žiakov a detí v jednotlivých organizačných zložkách a organizačných 

súčastiach: Špeciálna základná škola 12 tried, Praktická škola  

2 triedy, Školský klub detí 3 oddelenia, Školský  internát 2 oddelenia a Špeciálna 

materská škola 2  triedy. 
 

 

 

   Ku zmenám  v počtoch žiakov v špeciálnej základnej  škole  došlo k 29.05.2017 oproti 

počiatočnému stavu k 15. septembru 2016 v priebehu šk. roku z dôvodov vydaného 

Rozhodnutia o prijatí žiaka  do špeciálnej základnej školy po predchádzajúcom 

diagnostickom vyšetrení a odporúčaní CPPPaP a CŠPP na základe žiadosti zákonného 

zástupcu o prijatie  žiaka do našej školy. 

    

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

 

Počas školského roku došlo v školskom klube detí k miernym zmenám, dvaja žiaci boli 

odhlásení z návštevy ŠKD a jedna žiačka bola prijatá do ŠKD. Celkové zmeny k 30.06.2017 

oproti výkazom  k 15.09.2016 v počtoch detí navštevujúcich školský klub detí boli -1. 

 

  ŠI navštevovali žiaci s týždenným pobytom nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

Trieda Ročník (variant) Počet žiakov 

k 15.09.2016 

Počet žiakov 

k 31.08.2017 

Triedny učiteľ 

I. ŠZŠ prípravný 7 7 Mgr. Kováčiková Eva 

II. ŠZŠ 1.,2. 6 6 Mgr. Hrtánková Sečňová Katarína 

III. ŠZŠ 2.A + autisti 3.A 6 6 Mgr. Randová Milada 

IV. ŠZŠ  4.A + 6.A  7 7 Mgr. Počarovská Zdena 

V. ŠZŠ 5.A  + 7.A 10 11 Mgr. Moravíková Júlia 

VI. ŠZŠ 8.A 10 10 Ing. Šulajová Emília 

VII. ŠZŠ 9.A 6 6 Mgr. Korduljaková Alena 

VIII. ŠZŠ B1 6 6 Mgr. Holáčiková Mária 

IX. ŠZŠ B2 5 5 Mgr. Kuceljová Valéria 

X. ŠZŠ C1 4 4 Mgr. Rybáriková Tatiana 

XI. ŠZŠ C2 4 4 Mgr. Kačincová Jana 

XII. PŠ 1. A 5 5 Ing.  Valterová Jana 

XIII. PŠ 1. B 6 6 Mgr. Jánošíková Jana 

 Spolu: 82 83  

Oddelenie 

 

Počet žiakov 

k 15.09.2016 

Počet žiakov 

k 30.06.2017 

Vychovávateľ/ka 

1.ŠKD 10 10 Sakalová Adriana/ 
Mgr. Lukáčová Stela 

2.ŠKD   9  9 Vyšná Daniela, Mgr. 

3.ŠKD   9 8 Kurinský Miroslav 

Spolu: 28 27  

Oddelenie Počet žiakov 

k 15.09.2016 

Počet žiakov 

k 30.06.2017 

Vychovávateľka 

1. ŠI 7 8 Bc. Chabadová Mária 

2. ŠI 7 7 Chvíľová Mária 

Spolu: 14 15  



 

 

Počas školského roku došlo k zmenám v počte ubytovaných celkovo o +1 dieťa (prijaté  

do Špeciálnej materskej školy a školského internátu od 16.01.2017).   ŠMŠ navštevovali deti 

v dvoch triedach nasledovne: 

 

 

       

 

 

 

 

K 15.09.2016 bolo prijatých na dochádzku na predprimárne vzdelávanie spolu 16 detí. 

Počas školského roku bolo do materskej školy prijaté jedno dieťa (od 16.01.2017). 

 

3. Údaje o výsledkoch hodnotenia a koncoročnej klasifikácie žiakov 

       

      Žiaci Špeciálnej základnej 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. Všetci žiaci okrem žiakov vzdelávaných podľa individuálnych 

vzdelávacích plánov (ďalej len „IVP“) vo všetkých predmetoch boli hodnotení 

klasifikáciou, ktorej výsledky sa vyjadrujú v jednotlivých vyučovacích predmetoch 

piatimi stupňami. Žiaci vzdelávaní podľa IVP vo všetkých predmetoch boli hodnotení 

slovným hodnotením, ktorého výsledky v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa 

vyjadrujú slovne štyrmi stupňami. 

 Žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím boli hodnotení podľa 

Metodického pokynu č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 – primárne 

vzdelávanie (ev. číslo 2011-5237/11858:1-914), ktoré vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou 

od 01. júna 2011. 

 Žiaci Praktickej školy boli hodnotení podľa Metodického pokynu č. 18/2015 na 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov praktických škôl (č. 2015-

7248/8801:1-10F0) v platnosti od 01.09.2015. Všetci žiaci okrem žiakov vzdelávaných 

podľa individuálnych vzdelávacích plánov (ďalej len „IVP“) vo všetkých predmetoch boli 

hodnotení klasifikáciou, ktorej výsledky sa vyjadrujú v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch piatimi stupňami. Žiaci vzdelávaní podľa IVP vo všetkých predmetoch boli 

hodnotení slovným hodnotením, ktorého výsledky v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami. 

 

      Počet žiakov, ktorí opakujú ročník: 0 

      Počet prospievajúcich žiakov Špeciálnej základnej školy:  72 

      Počet prospievajúcich žiakov Praktickej školy:  11 

 

 V I. a II. polroku povolila riaditeľka školy  jednej žiačke  1. ročníka B-variant vykonať 

komisionálne skúšky v predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie 

grafomotorických zručností z dôvodu vymeškania vyučovania v počte 216 vyučovacích 

hodín v I. polroku a 257 vyučovacích hodín v druhom polroku. 

       

      Hodnotenie správania žiakov vychádzalo z uplatňovania vyššie uvedených metodických 

pokynov a školského poriadku pre žiakov. 

Trieda Počet detí 

k 15.09.2016 

Počet detí 

k 30.06.2017 

Triedna učiteľka/učiteľka 

1. ml. deti 8 8 Mgr. Kucková Ľubomíra/ Kadorová Beáta 

2. st. deti 8 9 Balážová Jarmila/ Mgr. Rakovanová Marta/Játiová 

Monika, Mgr. 

Spolu: 16 17  



 

 

Hodnotenie správania 

 

      Pochvala riaditeľkou školy:  

KJ (prípravný ročník) za výborný prospech a vzorné správanie 

KK (prípravný ročník) za výborný prospech a vzorné správanie 

KU (prípravný ročník) za výborný prospech a vzorné správanie 

AP (2.ročník)  za reprezentáciu školy v recitačnej súťaži 

JB (3. ročník)  za reprezentáciu školy v recitačnej súťaži 

TR (3. ročník)  za reprezentáciu školy v recitačnej súťaži 

IB (4. ročník) za reprezentáciu školy  

LS (4. ročník) za reprezentáciu školy  

AZ (4. ročníka) za reprezentáciu školy 

PŠ  (6. ročník) za reprezentáciu školy 

DA (7. ročník) za reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach 

JJ (7. ročník) za reprezentáciu školy 

EB (8.ročník) za reprezentáciu školy  

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

JO (8. ročník) za reprezentáciu školy 

JR (8. ročník) za reprezentáciu školy 

JŠ (8. ročník) za reprezentáciu školy 

ŠŠ (8. ročník) za reprezentáciu školy 

MM (8. ročník) za reprezentáciu školy 

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

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

PM (3. ročník B-var) za reprezentáciu školy 

NK (6. ročník B-var) za reprezentáciu školy 

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

AŠ (9.ročník B-var) za výborný prospech a reprezentáciu školy  

EP (1. ročník C variant) za vzornú dochádzku 

MZ (3. ročník C variant) za vzornú dochádzku 

PB (1. ročník PŠ) za vzornú dochádzku, slušné správanie a pomoc spolužiakom 

DM (1. ročník PŠ) za výborný prospech 

 

      Pokarhanie riaditeľkou školy: 

      PČ  (5. ročník) za porušovanie školského poriadku 

MA (7. ročník) za porušovanie školského poriadku 

ŠK (8. ročník) za porušovanie školského poriadku 

      

Znížená známka zo správania druhého stupňa:  nebola uložená 

Znížená známka zo správania tretieho stupňa:   nebola uložená 

      Znížená známka zo správania štvrtého stupňa:  nebola uložená 

 

 

      Dochádzka žiakov do školy 

      Za školský rok 2016/17 vymeškali spolu žiaci špeciálnej základnej školy o  680 

ospravedlnených vyučovacích hodín viac v porovnaní so školským rokom 2015/2016. 

V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom evidujeme pokles neospravedlnených 

vyučovacích hodín v počte o 227.  Pozitívne  hodnotenie dobrej spolupráce školy 

s rodinou sa odzrkadlilo aj vo veľmi nízkom počte neospravedlnenej absencie žiakov. 

Žiaci školy vymeškali za celý školský rok len 4 neospravedlnené vyučovacie hodiny. 



 

 

      
Šk. rok 

2016/2017 

Počet 

vymeškaných 

hodín spolu 

Počet 

ospravedlnených 

hodín 

Priemer 

na  žiaka 

Počet 

neospravedlnených 

hodín 

Priemer na  

žiaka 

I. polrok 3 765 3 761 52,23 4 0,05 
II. polrok 3 729 3 729 51,79 0 0 

spolu 7 494 7 490 52,01 4 0,05 

 

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

s viacnásobným zdravotným znevýhodnením častejšie vymeškávajú vyučovanie  

zo zdravotných dôvodov (oslabenie organizmu, zdravotné komplikácie, operácie ...). 

  

    Za školský rok 2016/17 vymeškali  spolu žiaci praktickej  školy 1 395 ospravedlnených  

    vyučovacích hodín. 

 
Šk. rok 

2016/2017 

Počet 

vymeškaných 

hodín spolu 

Počet 

ospravedlnených 

hodín 

Priemer 

na  žiaka 

Počet 

neospravedlnených 

hodín 

Priemer na  

žiaka 

I. polrok  637 637 57,90 0 0 
II. polrok 758 758 68,90 0 0 
spolu 1 395 1 395 63,4 0 0 

 

 

      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 11 11 0 ZRŠ s požadovanou kvalifikáciou., I. atest., VP 

Mgr. Holáčiková Mária  24 24 0 Tr. uč.  s VŠ vzdelaním bez kvalifikačného 

predpokladu ŠP (dopĺňa) 

Mgr. Hrtánková Sečňová        

          Katarína 

23 

 

 

23 0 

 

 

Tr. uč.  s VŠ vzdelaním bez kvalifikačného 

predpokladu ŠP (dopĺňa) 

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

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

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

Mgr. Kuceljová Valéria 25 25 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

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

vychovávateľ, bez atestácie 

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

Mgr. Počarovská Zdena 24 24 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

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

Mgr. Rybáriková Tatiana 20 20 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou bez atest. 

Ing.  Šulajová Emília 24 24 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou, I. atest. 

Mgr. Katarína Hrabovská 

do 31.01.2017 

Mgr. Peter Olas  

od 01.02.2017 

4 

 

4 

4 

 

4 

0 

 

4 

Vyučujúca NBV s požadovanou kvalifikáciou  

 

Vyučujúci NBV s požadovanou kvalifikáciou 

bez kvalifikačného predpokladu ŠP 

 

 



 

 

Pedagogickí zamestnanci - PŠ 
Vyučujúci Počet 

hodín 

odborne neodborne Poznámka 

Mgr. Ďurajková Anna 2 2 0 Riaditeľka s požadovanou kvalifikáciou, II. at. 

Mgr. Jánošíková Jana 24 24 0 Tr. uč. s požadovanou kvalifikáciou bez atest. 

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

Mgr. Bašová Božena    Výchovná poradkyňa pri 0,1 prac. úv. 

 

 
Pedagogickí asistenti  

Mgr. Lukáčová Stela  S požadovanou  kvalifikáciou 

Belúchová Michaela  S požadovanou  kvalifikáciou  

Mgr. Játiová Monika S požadovanou  kvalifikáciou 

Čviriková Kristína S požadovanou kvalifikáciou  

Játiová Marta Dopĺňa pedagogickú spôsobilosť  

Mgr. Kicošová Tatiana Bez požadovanej kvalifikácie 

Mgr. Zlochová Jana S požadovanou kvalifikáciou 

Slaničková Eliška S požadovanou kvalifikáciou 

 

Pedagogickí zamestnanci - ŠMŠ 
Vyučujúci Počet 

hodín 

Poznámka 

Balážová Jarmila 20 Zástupkyňa RŠ s požadovanou kvalifikáciou., I. atestácia 

Mgr. Kucková Ľubomíra 28 Triedna učiteľka  s požadovanou kvalifikáciou, I.  atestácia 

Mgr. Rakovanová Marta 28 Učiteľka s požadovanou kvalifikáciou bez atestácie 

Kadorová Beáta 28 Učiteľka doplňujúca ŠP štúdiom na VŠ,  bez atestácie 

 

    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 kvalifikáciou (6 hodín doplnený 

úväzok vyučovaním TEV), bez atest.  

Bc. Chabadová Mária 27 27 0 S požadovanou kvalifikáciou, bez atestácie 

Sakalová Adriána  24 24 0 S požadovanou kvalifikáciou, s atestáciou  

Chvíľová Mária 27 27 0 S požadovanou kvalifikáciou,  bez atestácie 

Mgr. Vyšná Daniela 13,5 13,5 0 S požadovanou kvalifikáciou,  bez atestácie 

 

    Nepedagogickí zamestnanci 
Oddelenie školského stravovania   

kuchárky 3 S požadovanou kvalifikáciou 

vedúca školskej jedálne 1 S požadovanou kvalifikáciou 

Oddelenie prevádzky školy   

Ekonómka, účtovníčka 1,4 S požadovanou kvalifikáciou 

Mzdárka  0,1 S požadovanou kvalifikáciou 

administratívna pracovníčka 0,8 S požadovanou kvalifikáciou 

domovníčky 3 S požadovanou kvalifikáciou 

upratovačky 0,3 S požadovanou kvalifikáciou 

Údržbár, kurič 1,1 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, školský vek 0,2 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  29,6 32 

z toho    učitelia (ŠZŠ+PŠ)  + 6,0 AU 21,1 23 

              Vychovávatelia (ŠKD + ŠI)                    4,5 5 

              učitelia ŠMŠ                    4 4 

 

Nepedagogickí celkom 13,3 13 

z toho     školská jedáleň 3 3 

               prevádzkoví zamestnanci 4,4 4 

               pomocné vychovávateľky 2 2 

               THP 3,9 4 

Odborní zamestnanci  CŠPP 3,3 5 

Spolu: 46,2 50 

 

       

      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. 
Funkčné MPC Žilina Získavanie profesijných kompetencií 

potrebných na výkon riadiacich činností 

pri riadení školy 

Jarmila Balážová 

2. 

Adaptačné SŠI Bytča Získavanie profesijných kompetencií 

potrebných na výkon činností 

samostatného pedagogického 

zamestnanca.. 

Mgr. Marta Rakovanová 

3. 
Kvalifikačné PF Prešov Pedagogika mentálne postihnutých (2. r) Beáta Kadorová 

 

4. Aktualizačné 

(ukončené) 

MPC Trenčín 

 

Vykonanie 1. atestácie Mgr. Ľubomíra Kucková 

5. Aktualizačné 

 

MPC Trenčín 

 

Revízia obsahu ŠVP vzdelávania oblasť 

Jazyk a komunikácia 

Mgr. Kucková, 

Balážová 

6. 
Adaptačné - 

ukončené 

PŠ Bytča Získavanie profesijných kompetencií 

potrebných  na výkon činností 

samostatného pedagogického zamestnanca 

Mgr. Jana Jánošíková 

7. 
Adaptačné - 

ukončené 

ŠZŠ s MŠI Získavanie profesijných kompetencií 

potrebných na výkon činností 

samostatného pedagogického zamestnanca 

Mgr. Tatiana Rybáriková 

8.  

Adaptačné- 

ukončené 

ŠZŠ s MŠI 

 

SŠI 

Získavanie profesijných kompetencií 

potrebných na výkon činností 

samostatného pedagogického zamestnanca 

(asistent učiteľa) 

Mgr. Tatiana Kicošová 

Kristína Čviriková 

Mgr. Jana Zlochová 

 

 

 

9. 

Adaptačné 

ukončené 

ŠZŠ s MŠI Získavanie profesijných kompetencií 

potrebných  

na výkon činností samostatného 

pedagogického zamestnanca 

Mgr. Martina 

Melocíková Kurejová 

10. Konferencia SCŠPP 

Partizánske 

Špeciálno-pedagogické aspekty inklúzie 

z praxe poradenských zariadení 

Mgr. Martina 

Melocíková-Kurejová 



 

 

Mgr. Veronika 

Blažeková 

11.  
Seminár CŠPP pre 

žiakov s NKS 

Deň logopédie Mgr. Martina 

Melocíková – Kurejová 

Mgr. Eva Kováčiková 

12. Seminár  ANDREAS 

Bratislava 

Zvládanie problémového správania u detí a 

žiakov s poruchami autistického spektra 

Mgr. Milada Randová 

13. Odborný 

seminár 

ŠZŠ 

Ružomberok 

Využívanie iPadov v edukačnom procese Mgr. Ľubomíra Kucková 

Mgr. Milada Randová 

14. 
Odborné 

školenie 

Lenovo Možnosti využitia náhradnej komunikácie 

detí s PAS prostredníctvom tabletov cez 

aplikáciu Lentalk 

Mgr. Ľubomíra Kucková 

Mgr. Marta Rakovanová 

15. 

Prípravné 

atestačné 

vzdelávanie  

MPC Trenčín Prípravné atestačné vzdelávanie pred II. 

atestáciou 

Mgr. Milada Randová, 

Mgr. Júlia Moravíková, 

Mgr. Valéria Kuceljová,  

Ing. Emília Šulajová 

16. Metodický 

deň 

SAŽP Banská 

Bystrica 

Programy environmentálnej výchovy pre 

školy 

Ing. Emília Šulajová 

17. Inovačné 

vzdelávanie 

Škola plus, 

s.r.o. Prešov 

Krok za krokom pri tvorbe programov 

výchovy a vzdelávania 

Adriána Sakalová 

18. Prípravné 

atestačné 

MPC 

Bratislava 

Prípravného atestačného vzdelávania k 

prvej atestácii pre vychovávateľov 

Adriána Sakalová 

19.  Odborná 

konferencia 

RCA Žilina 

Bánová 

Aktuálne perspektívy pre ľudí s poruchou 

autistického spektra 

Mgr. Veronika 

Blažeková 

20. 
Odborný 

kurz 

Hogrefe 

Testcentrum, 

Praha 

WISC-III – Wechslerova inteligenční škála 

pro děti 

Mgr. Veronika 

Blažeková 

21. Odborný 

kurz 

Terrain Žilina Intenzívny kurz práce s terapeutickými 

kartami 

Mgr. Veronika 

Blažeková 

22. 

Konferencia Vysoká kola 

DTI katedra 

školskej 

didaktiky NM/ 

Váhom 

Kuchárska kniha pre život, alebo cesty 

pozitívnej edukácie 

Mgr. Veronika 

Blažeková 

23. Odborný 

kurz 

SC Mirabilis 

Partizánske 

Komplexný stimulačný program Mirabilis 

pre deti vo veku od 3 do 6 rokov 

Mgr. Veronika 

Blažeková 

24. Odborný 

kurz 

SC Mirabilis 

Partizánske 

Špeciálno-pedagogická diagnostika 

školskej zrelosti 

Mgr. Veronika 

Blažeková 

25. 

Odborný 

seminár 

CŠPP 

Námestovo 

Stretnutie špeciálnych pedagógov 

a psychológov pracujúcich v oblasti 

raného poradenstva, včasnej intervencie 

a terénneho poradenstva 

Mgr. Veronika 

Blažeková 

Mgr. Jana Kačincová 

26. Odborný 

seminár 

VÚDPP 

Bratislava 

Seminár k metodikám TŠP-I a RRS Mgr. Veronika 

Blažeková 

27. Odborné 

vzdelávanie 

VÚDPP 

Bratislava 

Stanford-Binet a Kaufmanova hodnotiaca 

batéria 

Mgr. Veronika 

Blažeková 

28. Odborné 

vzdelávanie 

VÚDPP 

Bratislava 

WISC-III Mgr. Veronika 

Blažeková 

29. Odborné 

vzdelávanie 

VÚDPP 

Bratislava 

Týrané dieťa a dieťa s CAN syndrómom Mgr. Veronika 

Blažeková 

30. Odborná 

prednáška 

Ženy OZ 

Žilina 

Efektívna realizácia korekcií pri výchove a 

vzdelávaní detí predškolského veku 

Mgr. Veronika 

Blažeková 

31. 
Kvalifikačné 

štúdium ŠP 

PF UK 

Bratislava 

Doplnenie kvalifikačného predpokladu 

vzdelania – špeciálna pedagogika 

Mgr. Mária Holáčiková 

Mgr. Katarína Hrtánková 

Sečňová 

32. Kvalifikačné  DI Dubnica/V Doplnenie kvalifik. predpokladu DPŠ (1.r) Marta Játiová 

 

 



 

 

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

 

      Zrealizované  podujatia v Špeciálnej materskej škole  

 Šarkaniáda – tvorivé dielne                                                                                                                                        

Čaro jabĺčka – tvorivé dielne     

Plody jesene – tvorivé dielne s rodičmi 

Stretnutie s Mikulášom 

Vôňa perníka -  tvorivé dielne v kuchynke 

Vianočná besiedka 

Výroba vtáčej búdky 

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 

Deň Zeme - čistenie okolia ŠMŠ 

Sférické kino 

Vyrástlo nám semienko – pestovateľské práce na pozemku 

Staviame my máje  

Deň matiek – besiedka 

MDD – športové hry a súťaže k MDD 

Návšteva prípravného a 1. ročníka špeciálnej základnej školy 

Zábavné dopoludnie s dopravnou tematikou 

Na krídlach radosti 

Rozlúčka s predškolákmi 

Realizácia projektov v ŠMŠ: 

1. V tomto školskom roku bolo predložených šesť projektov, ktoré boli zamerané  

na pomoc deťom s poruchami autistického spektra, narušenou komunikačnou 

schopnosťou a deťom imobilným s cieľom rozvíjať ich poznávacie procesy 



 

 

v environmentálnej a prírodovednej oblasti, IKT a predčitateľskú gramotnosť. ŠMŠ  

v rámci projektu Viem ti povedať dostala 4 tablety s aplikáciou Lentalk. pre deti 

s PAS. 

2. Akadémia materských škôl Mesta Bytča Na krídlach radosti so zameraním na 

udržiavanie folklórnych tradícií v regióne. 

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. 

 

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. 

Zdravá škola je oblasť zameraná na podporu zdravia a výchovy k zdravému spôsobu 

života. Je významným a nevyhnutným prvkom výchovno-vzdelávacieho procesu, 

predstavuje cieľavedomý a premyslený program aktivít a činností, ktorým sú deti 

a žiaci pozitívne formovaní a systematicky vedení k žiaducej zmene názorov, postojov, 

návykov, motívov konania a správania. Cielené pôsobenie výchovy k zdraviu bolo 

integrované do každodennej edukačnej práce, zasahovalo do všetkých oblastí života 

školy, ovplyvňovalo medziľudské vzťahy, pracovné a sociálne prostredie. 

Cieľ: poskytnúť žiakom teoretické poznatky, umožniť im rozvíjať praktické zručnosti 

a získavať skúsenosti, vytvoriť pre nich podnetné a príkladné prostredie na 

ovplyvnenie ich myslenia a konania v prospech zdravia tak, aby dokázali aktívne 

a zodpovedne ochraňovať a podporovať svoje zdravie a aby sa zdravý životný štýl stal 

trvalým spôsobom ich života.  

Činnosť: zmysluplne prepájať učivo so skúsenosťami, zážitkami, skutočným životom, 

podporovať zavádzanie pozitívnych zmien myslenia a konania žiakov do praxe.  

Ťažiskom činnosti boli praktické a interaktívne aktivity –  tvorivé dielne, praktické 

zručnosti, ochutnávky, výtvarné činnosti, pohybovo-športové a hudobno-pohybové 

hry a súťaže, kvízy, hádanky. Využívané boli náučno-vzdelávacie a dokumentárne 

programy, motivačné vzory, prezentácie a  projekcie s pútavým, menej známym 

obsahom, zaujímavosti, štatistiky, obrazový materiál, fotografie, ilustrácie. Výber 

činností bol zámerne volený tak, aby ich obsah a forma vzbudili zvedavosť a záujem 

detí a žiakov a podnietili ich k aktívnej diskusii k predmetným témam. 



 

 

     Tematické oblasti činnosti:  

zdravotno-preventívne  

zásady zdravej výživy a pitný režim 

pohyb, fyzická zdatnosť a predchádzanie obezite 

zmysluplné trávenie voľného času, aktívny odpočinok, relaxácia 

protidrogová prevencia 

zodpovedné partnerstvo, manželstvo, rodičovstvo 

medziľudské vzťahy, vzťahy v kolektíve, etika, empatia a vzájomná pomoc 

pracovné a životné prostredie, estetické cítenie 

 

Iné: 

plánovanie a organizácia aktivít, rozdelenie úloh a koordinácia činností, príspevky  

na web stránku školy, aktualizácia nástenky s tematikou zdravého životného štýlu. 

 

Aktivita: Spolupráca: 

Prevencia a dôsledky závislostí – informácie Policajného zboru SR 
„Droga je zákerná a trpezlivá, závislosť je dlhá cesta“, diskusia 

Mgr. Alena Korduljaková 

Aktívna účasť na Výstave ovocia, zeleniny, kvetov a výrobkov 
z výpestkov  

Mgr. Alena Korduljaková 
Mgr. Stela Lukáčová 

Aktívna účasť vo výtvarnej súťaži : „Dni nádeje 2016“ Mgr. Božena Bašová 
učitelia VYV a UMA 

Hovorme o jedle: „Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky“ 
súťažno-vzdelávacie aktivity 

Mgr. Alena Korduljaková 
Bc. Eva Sedliačková 

Hovorme o jedle: „Zdravie, sila, vitamíny z ovocia a zeleniny“ 
súťažno-vzdelávacie aktivity 

Mgr. Alena Korduljaková 
Bc. Eva Sedliačková 

Beh o jablko Mgr. Mária Holáčiková 
Mgr. Ľubomíra Kucková 

Beh Terryho Foxa Mgr. Alena Korduljaková 
Miroslav Kurinský 

Svetový deň výživy:  
„Ovocníčkovia“ – tvorivé dielne, tematické piesne 
„Čáry – máry: Ovocie“ – tvorivé dielne 
„Výhody školskej úrody“ – tvorivé dielne – príprava a ochutnávka 
výrobkov z ovocia a zeleniny, ovocných a zeleninových štiav 

Beáta Kadorová 
Mgr. Alena Korduljaková 
Mgr. Tatiana Rybáriková 
Bc. Eva Sedliačková 
Ing. Emília Šulajová 

Svetový deň jablka – tvorivé dielne učitelia PVC, vychovávatelia 

Aktívna účasť vo výtvarnej súťaži : „Červená stužka v boji proti 
HIV/AIDS“ 

Mgr. Božena Bašová 
učitelia VYV a UMA 

Drogová prevencia: „Drogy berú veľa síl, ja chcem zdravý životný 
štýl!“ – beseda s aktivitami 

Mgr. Veronika Blažeková 
Mgr. Alena Korduljaková 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Vzťahy v živote mladého 
človeka – beseda s aktivitami 

Mgr. Veronika Blažeková 

Základné ľudské hodnoty: „Najdôležitejšie veci v živote nie sú veci“ – 
beseda, diskusné fórum „Rebríček hodnôt“ 

Mgr. Alena Korduljaková 

Zdravé zuby – beseda s aktivitami Mgr. Alena Korduljaková 
Mgr. Tatiana Rybáriková 

Aktívna účasť vo výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového  
volania 112 a CO: „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“ 

Mgr. Alena Korduljaková 
Mgr. Božena Bašová 

Svetový deň zdravia: „Voda je život, zdravie je dar“ – rozprávka, 
motivačné video, prezentácia, dokumentárno-náučné filmy, beseda, 

Mgr. Mária Holáčiková 
Mgr. Alena Korduljaková 



 

 

interaktívne  aktivity, hudobno-pohybové hry, kvízy, hádanky, 
ochutnávka ovocia, zeleniny a bylinkových čajov 

Bc. Marta Rakovanová 
Ing. Emília Šulajová 

Svetový deň Pohybom ku zdraviu – pohybovo-športové aktivity 
a súťaže 

Mgr. Alena Korduljaková 
Miroslav Kurinský 
učitelia TEV a TSV 

Svetový deň mlieka – motivačné video, virtuálne vzdelávanie, 
interaktívne aktivity, beseda, ochutnávka mlieka a mliečnych 
výrobkov, tvorivé dielne 

Mgr. Alena Korduljaková 
Bc. Eva Sedliačková 

Priateľstvo a partnerské vzťahy – prezentácia, beseda Mgr. Alena Korduljaková 
triedni učitelia  

Svetový deň darcov krvi: „Zachráň život kvapkou krvi“ – motivačné 
video, prezentácia, diskusia 

Mgr. Alena Korduljaková 
 

 

 

Aktivity koordinátora IKT, informatickej a mediálnej výchovy  

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

školského vzdelávacieho programu. 

Koordinátorka informatizácie a mediálnej gramotnosti spolupracovala s ostatnými 

pedagogickými zamestnancami školy, usmerňovala a koordinovala prácu žiakov 

a pedagógov v danej oblasti. V edukačnom procese všetci učitelia počas celého 

školského roka aktívne využívali IKT. V rámci bezpečného používanie IKT bola pre 

žiakov 5.-9. ročníka A variantu a triedy B2 uskutočnená beseda na tému Bezpečne na 

internete v spolupráci so psychologičkou Mgr. Blažekovou. Žiaci so svojimi 

pedagógmi mali možnosť zapojiť sa do tvorby digitálnych vianočných pozdravov. 

Mgr. Moravíková sa zúčastnila so žiakmi podujatia Môj priateľ počítač, ktoré 

organizovala Spojená škola na Hurbanovej ulici v Žiline. Žiaci spracovali prezentáciu 

v programe Microsoft Office Power Point o povesti Peklina. Priebežnými činnosťami 

koordinátorky informatizácie počas školského roka boli: 

- zabezpečovanie poradenstva v oblasti informatizácie a koordinovanie používania 

informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese, 

- sústavná aktualizácia webového sídla školy www.szsibytca.sk, 

- spolupráca so správcom počítačovej učebne, 

- spracovanie digitálnych fotografií a videa zo školských akcií a podujatí, 

- pomoc pedagogickým zamestnancom v oblasti používania informačných 

a komunikačných technológií,  

- práca s programom aScAgenda – kultúrne poukazy, vzdelávacie poukazy, register 

žiakov a zamestnancov školy, tlač výpisov, odpisov a vysvedčení, 

- tvorba prezentácií a dokumentov podľa aktuálnej potreby školy, 

- úprava školského vzdelávacieho programu do digitálnej podoby. 

Mgr. Moravíková oboznámila členov s materiálom K mediálnej gramotnosti učiteľov, 

s publikáciou Myslime kriticky o médiách, a s materiálom Metodická podpora 

a námety – k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie u žiakov, k vyučovaniu 

psychológie, resp. psychologických tém. 

 

 

 

http://www.szsibytca.sk/


 

 

Aktivity koordinátora environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania  

1. Cieľom globálneho vzdelávania  je motivovať  žiakov k získaniu vedomostí, 

zručností, schopností a postojov potrebných k tvorivému a pozitívnemu riešeniu 

globálnych problémov.  

2. Do vyučovacieho procesu vyučujúci a triedni učitelia:  

•  začleňovali témy globálneho vzdelávania, tak aby žiaci vedeli a chceli byť 

aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta (zverejnené na www.statpedu.sk, 

Publikačná činnosť, časopisy/ Metodiky),  

• rozvíjali osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na 

uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,  

• zvyšovali povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjali ich kritické 

uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických 

procesov vo svete aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi  

v oblasti globálneho vzdelávania,  

• využívali  informácie, podporné  materiály a inšpiráciu pri začleňovaní 

globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených  

na www.globalnevzdelavanie.sk .  

 

Zrealizované aktivity počas školského roka: 

- návšteva družobnej školy (budovanie medzinárodných vzťahov). Spoznávanie 

a rešpektovanie cudzích ľudí, oboznámenie sa s kultúrou  a tradíciami v zahraničí.  

- vedenie žiakov k tolerancii (06.11. Svetový deň tolerancie) a znášanlivosti; téma 

prebratá na triednických hodinách  

- Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – pozeranie dokumentárneho  filmu  

„Dve tváre Osvienčimu“ s besedou. 

- svet bez násilia a rasizmu (04.04. Svetový deň bez násilia)   téma prebratá  

na triednických hodinách. 

Priebežne počas celého školského roka prebiehalo v každej triede sebapoznávanie a 

sebahodnotenie žiakov počas triednických hodín.  

 

2. Cieľom  environmentálnej  výchovy  bolo osvojovanie si primeraných vedomostí 

a poznatkov   o   prírode a jej ochrane, osvojovanie si zručností a návykov pri ochrane 

prírody, pestovaní a ošetrovaní rastlín.  

Počas  vyučovacieho procesu vyučujúci:  

•  viedli žiakov  k uvedomelej spotrebe zdrojov, k separácii odpadov,  

• vytvárali  správny postoj  žiakov k životnému prostrediu, zameriavali sa na  

prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia a riešenie 

rôznych problémov ochrany prírody a krajiny,  

• spolupracovali s environmentálnymi centrami, strediskami a neziskovými 

organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania 

vhodných podmienok praktickej environmentálnej výchovy v škole i mimo školy  

v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju, 

http://www.globalnevzdelavanie.sk/


 

 

• podporovali rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl  

do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním, 

• podporovali zapájanie sa žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovali v oblasti 

organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a 

dobrovoľníckymi organizáciami v regióne,  

• podporovali vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  

v téme koordinácie dobrovoľníckych projektov žiakov na školách.  

 

Zrealizované aktivity počas školského roka: 

- účasť žiakov školy na výstave ovocia a zeleniny v KD v Bytči 

- výsadba ovocných stromov do školskej záhrady 

- prikrmovanie vtáčikov v zimnom období a oprava vtáčích kŕmidiel 

- environmentálne aktivity, zamerané na spoznávanie prírodných krás Slovenska,  

   pozeranie  filmu „V pralesoch Karpát“  

- Svetový deň vody 22.marec -prezentácia spojená s besedou 

- návšteva čističky odpadových vôd 

-  Svetový deň Zeme (čistenie mesta v spolupráci s mestom Bytča) 

-  beseda o ľudovom liečiteľstve v sobášnom paláci 

-  Svetový deň životného prostredia – prezentácia spojená s diskusiou. 

Priebežne počas celého školského roka sme sa zapájali   do výtvarných a iných súťaží 

so zameraním na environmentálnu výchovu.  

Počas vegetačného obdobia sme podľa potreby realizovali čistenie areálu školy a 

školskej záhrady počas pracovného vyučovania. 

Z naplánovaných environmentálnych akcií sa neuskutočnila jedna aktivita - čistenie 

lúky v Súľove z dôvodu nepriaznivého počasia. 

 

Športové aktivity žiakov – úspešní žiaci 

Názov súťaže Meno a priezvisko žiaka Umiestnenie 

Národné atletické 

preteky špeciálnych 

olympiád / Slovenské 

hnutie špeciálnych 

olympiád 

Štefan Biznár 1. m - vrh guľou a štafeta 

2. m - skok do diaľky 

3. m - skok do výšky 

Jaroslav Rác 1. m. - beh na 200 m a štafeta 

2. m. - skok do výšky 

Branislav Sládeček 2. m. - beh na 400 m 

3. m. - beh na 100 m 

Slovenské hnutie 

špeciálnych olympiád  

- stolnotenisový turnaj 

pre MP žiakov 

Jaroslav Rác 3. m.- dvojhra 

Elin Balážová 3. m.- dvojhra 

J. Štrkáč + J. Rác 1. m.- štvorhra 

Pamela Štrkáčová 1. m.-  zmiešaná štvorhra 

J. Rác + Elin Balážová 1. m.-  zmiešaná štvorhra 

Jakub Štrkáč 3. m.-  zmiešaná štvorhra 

Medzinárodný turnaj 

chlapcov 

v unifikovanom 

ŠZŠ + Gymnázium Bytča 

(J. Štrkáč, J. Rác,  Š. 

Biznár,  

2.m. - ELIT skupina 



 

 

futbale M. Štrkáč, P. Rástočný) 

Majstrov. SR 

v stolnom tenise MP 

Pamela Štrkáčová 

Lea Sopóciová 

Elin Balážová 

E. Balážová +P. Štrkáčová 

M. Štrkáč + P. Rástočný 

2. m.- dvojhra mladšie žiačky 

3. m.- dvojhra mladšie žiačky 

1. m. - mladšie dorastenky 

1. m. - zmiešaná štvorhra 

1. m.- štvorhra ml. dorastenci 

Národné plavecké 

preteky špeciálnych 

olympiád  

Štefan Biznár 

Lea Sopóciová 

2. m.- 100 m voľný spôsob 

3. m. - 50 m voľný spôsob 

Vianočný turnaj 

v unifikovanom 

futbale chlapcov 

ŠZŠ + Gymnázium Bytča 4. miesto - A divízia 

XXIII. ročník 

regionálneho turnaja v 

stolnom tenise 

Jaroslav Rác 1. miesto 

Jakub Štrkáč 3. miesto 

Elin Balážová 1. miesto 

Celoškolský turnaj 

v stolnom tenise 

Jaroslav Rác  

Jakub Štrkáč 

Peter Rástočný 

A skupina: 1. miesto 

                   2. miesto 

                   3. miesto 

Elin Balážová 

Pamela Štrkáčová 

Lea Sopóciová 

B skupina:   1.miesto 

                    2. miesto 

                    3. miesto 

Peter Bohuš 

Milan Klunda 

Matúš Horčičák 

C skupina:   1.miesto 

                    2. miesto 

                    3. miesto 

Martinský futbalový 

turnaj 

chlapci II. stupňa  ŠZŠ 

Štefan Biznár 

2.miesto  

 najlepší brankár turnaja  

O pohár riaditeľky 

školy: 

Turnaj v stolnom 

tenise 

Jaroslav Rác 1. miesto 

Elin Balážová 1. miesto 

Turnaj 

v unifikovanom 

futbale chlapcov 

ŠZŠ + Gymnázium Bytča 

Jakub Štrkáč 

2. miesto 

Najlepší strelec 

Atletický štvorboj Juraj Ďuraj 1. miesto mladší žiaci 

Ján Jašík 1. miesto starší žiaci 

Lea Sopóciová 2. miesto mladšie žiačky 

Izabela Balážová 3. miesto mladšie žiačky 

X. národné hry 

špeciálnych olympiád 

 

 

 

 

 

Branislav Sládeček 

1. miesto -  beh na 200 m 

2. miesto - beh na 400 m 

3. miesto štafeta 4x100 m 

 

Ján Jašík 

2. miesto - beh na 100 m 

3. miesto štafeta 4x100 m 

4. m.- skok do diaľky (440cm) 

 Lea Sopóciová 2. miesto - beh na 50 m 

3. miesto štafeta 4x100 m 

4. m.- hod kriketovou loptičkou 

Jaroslav Rác 3. miesto - stolný tenis, dvojhra 

Elin Balážová 4. miesto - stolný tenis, dvojhra 

Jakub Štrkáč 6. miesto - stolný tenis, dvojhra 



 

 

J. Rác + J. Štrkáč 8. miesto - stolný tenis, štvorhra 

      Výtvarné a literárne súťaže (práce) – úspešní žiaci 

Názov súťaže/organizátor Meno a priezvisko 

ocenených  žiakov 

Umiestnenie, 

ocenenie 

Rómska paleta 2016 

Vyhodnotené v šk.r.2016/17 

 

Jaroslav  Rác   

Elin Balážová  

Diplom 

Čestné uznanie 

Dni nádeje 2016 

XXII. ročník celoslovenskej 

akcie zameranej na sociálno - 

patologické javy 

Nadácia LÚČ v Žiline 

 

Jakub Štrkáč 

Lea Sopóciová 

Dávid Adamec 

Kolektívna práca:  

Anetta Zábojníková 

Izabela Balážová 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

3. miesto 

Červené stužky 

X. ročník výtvarnej súťaže 

Červená stužka v boji proti 

HIV/AIDS 

MŠVVaŠ SR, Kancelária 

WHO v SR,   OÚ v Žiline, 

mesto Žilina, Gymnázium  

sv. Františka v Žiline 

 

Júlia Oláhová Cena vedúceho 

odboru školstva OÚ 

v Žiline  

Krajina nádeje 

Oblastná výtvarná súťaž MP 

žiakov Žilinského 

a Trenčianskeho kraja 

Klaudia Uhliariková   

Lívia Michálková  

Dávid Adamec 

Júlia Oláhová 

Diplom a špeciálna 

cena 

Diplom a špeciálna 

cena 

1. miesto 

1. miesto 

Ochranárik – okresné kolo 

výtvarnej súťaže čísla 

tiesňového volania 112 

a civilnej ochrany MŠ,ZŠ I. 

a II. stupňa, ZUŠ, ŠZŠ, 

a detských domovov 

Jaroslav  Rác 

Jakub Štrkáč 

Martin Mišík 

1 kolektívna ŠI  

-  II. oddelenie 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

postup do 

internetového 

hlasovania 

Ochranárik - národné kolo 

výtvarnej súťaže čísla 

tiesňového volania 112 

a civilnej ochrany MŠ,ZŠ I. 

a II. stupňa, ZUŠ, ŠZŠ, 

a detských domovov 

1 kolektívna ŠI 

 -  II. oddelenie 

2. miesto 

v internetovom 

hlasovaní  

 

Lidice 2017 – 45. 

Medzinárodná detská  výtvarná 

výstava Lidice, Ministerstvo 

kultúry, zahraničných vecí, 

školstva, mládeže 

a telovýchovy ČR, Česká 

Centra, Česká komisia pre 

Dávid Adamec Čestné uznanie 



 

 

spoluprácu s Unesco, Pamätník 

Lidice 

My sa nevieme sťažovať 

nahlas 

XIX. ročník medzinárodnej 

výtvarnej súťaže, téma: EGO 

versus EKO 

Slovenské banské múzeum 

Banská Štiavnica, SAŽP 

Banská Bystrica 

Marián Rác Cena SAŽP Banská 

Bystrica 

Prechádzka minulosťou, 
literárna súťaž  MPC Trenčín, 

Slovenský syndikát novinárov 

v Trenčíne 

Diana Adamcová ocenenie 

Cesta okolo sveta 

Výstava výtvarných prác 

žiakov so zdravotným 

znevýhodnením. 

Spojená škola Púchov, DK 

Púchov 

 

 

Ján Jašík 

 

Júlia Oláhová 

 

 

Cena riaditeľky SŠ  

Púchov 

Cena výtvarného 

odboru ZUŠ Púchov 

Celoslovenský XVII. 

výtvarný salón 

znevýhodnených detí 2017 

Vrbové 

 Do spracovania 

správy nevyhodnotené 

V školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do 12 výtvarných a 1 literárnej súťaže.                                                                                                                                                            

Odoslali sme 130 výtvarných prác a 1 literárnu prácu. Za výtvarné práce získali žiaci 20 

ocenení a ocenenie získala aj literárna práca. 

       Tvorivé dielne, výstavy a niektoré ďalšie podujatia 

         

Výstava ovocia, zeleniny, 

kvetov a výrobkov z výpestkov 

Výpestky a výrobky  

zo školského pozemku, 

práce žiakov prípravného - 

10. ročník 

Diplom  

Divadlo Portál:  

Martinko Klingáč 

žiaci ŠZŠ, ŠMŠ a PŠ  

12. ročník celoslovenského 

projektu „Najzaujímavejšie 

podujatie školskej knižnice“ 

žiaci ŠZŠ  28. miesto z 228 

školských knižníc 

Svetlušky - súťaž tvorivosti: 
- spev 

- spev 

- modelovanie 

- skladanie puzzle 

- tanec 

 

 

A. Paigertová 

Elin Balážová 

Adrián Zajac 

Daniel Kováčik 

Tanečná skupina 

  

3. m – I. kateg. 

3. m – II. kateg. 

3. m – II. kateg. 

1. m – I. kateg. 

1. m – I. kateg. 

Dielne zručnosti Nikola Dudíková 

Janka Jašíková 

X 

Stretnutie s Mikulášom : žiaci ŠZŠ, ŠMŠ a PŠ  X 



 

 

študenti  Dopravnej akadémie 

Žilina 

Vianočný koncert: OZ Škola 

života 

žiaci ŠZŠ, ŠMŠ a PŠ X 

Školský karneval žiaci ŠZŠ, ŠMŠ a PŠ X 

Beseda so spisovateľkou 

Zdenkou Lacikovou 

žiaci ŠZŠ a PŠ X 

Tanečná súťaž  

Pohyb bez bariér 

Paulína 

Mohyláková 

Nikola Kamasová 

Nikola Kulíšková 

Jakub Brezáni 

Silvia Voloníková 

 1.miesto, postup do 

Bratislavy 

 

Marec- mesiac knihy žiaci ŠZŠ a PŠ X 

Školské kolo HK a BS žiaci ŠZŠ  Postup na regionálnu 

prehliadku 

Regionálna prehliadka  

HK a BS 

Alexandra 

Paigertová 

 Postup na krajské 

kolo 

Gaňovej Tarnavy 

 
Jean Baláž  

Tomáš Rychtarčík  

Lea Sopóciová  

Pamela Štrkáčová  

Júlia Oláhová  

Gaňova Tarnava:  

krajské kolo 

Jean Baláž  Postup na 

celoslovenské kolo 

Gaňovej Tarnavy 
Tomáš Rychtarčík  

Lea Sopóciová  

Otvorené srdcia: 

regionálna  prehliadka 

v prednese poézie a prózy 

Anetta 

Zábojníková 

 2.miesto - poézia 

Alžbeta Štrkáčová  1. miesto - B var. 

Diana Adamcová  1. miesto - próza 

Trenčiansky slávik: 

spevácka súťaž 

Alexandra 

Paigertová 

 3. miesto 

Izabela Balážová  Cena poroty 

Elin Balážová   

Pohyb bez bariér: 

Tanečná súťaž 

Paulína 

Mohyláková 

Nikola Kamasová 

Nikola Kulíšková 

Jakub Brezáni 

Silvia Voloníková 

 1.miesto, postup do  

Grazu 

Gaňova Tarnava Jean Baláž  1. miesto 

Tomáš Rychtarčík  1. miesto 

Lea Sopóciová   

Školský výlet žiaci ŠZŠ 4.-10. ročníka X 

Letné účelové cvičenie Žiaci 4.-9. ročníka ŠZŠ X 

Deň detí s hasičmi žiaci ŠZŠ a PŠ X 

Školský výlet žiaci I. stupňa ŠZŠ  X 

Čítajme deťom 20 minút každý 

deň 

žiaci I. stupňa ŠZŠ  X 



 

 

Bolo raz jedno remeslo: 

beseda + drotárske dielne 

žiaci II. stupňa ŠZŠ a PŠ X 

Slnko v duši Výstava prác žiakov  X 
            Vysvetlivky: X – nesúťažné podujatie 

 

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 

Vianočné trhy  Prezentácia výrobkov žiakov školy, finančná 

gramotnosť 

Zdobený medovník Tvorivé činnosti 

Vianočná besiedka Tradície 

Školský karneval Tvorivosť a zábava, zachovanie tradícií 

Návšteva mestskej knižnice Marec – mesiac knihy 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

 

 7. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

V školskom roku 2016/2017 pedagógovia školy a odborní zamestnanci CŠPP venovali 

pozornosť príprave a realizácii schválených projektov nasledovne: 
- Rozvojové projekty 1 - 4 vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR: 
- 1. Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 
- 2. Protidrogová prevencia 
- 3. Enviroprojekt 
- 4. Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017 
- 5. Viem Ti povedať – vzdelávanie žiakov s autizmom  (tablety z nadácie PONTIS) 
- 6. Zelené oázy – Ekopolis 
- 7. Nauč ma to povedať – Nadácia Tesco 
- 8. Vy rozhodujte, my pomáhame – Nadácia Tesco 

 

Projekt „Viem Ti povedať“ bol úspešne podporený Nadáciou Pontis. Škola získala 

prostredníctvom daru 4 kusy tabletov pre potreby vzdelávania žiakov s autizmom. 

Projekt „Vy rozhodujete, my pomáhame“ postúpil do druhého kola, v ktorom bude 

verejné hlasovanie návštevníkov obchodnej siete TESCO. V prípade úspešnosti by 

sme v hodnote 1 300,-€ vybudovali v priestoroch areálu EKO záhradu a domčeky pre 

hmyz. 

Rozvojový projekt Špeciálnopedagogického poradenstva pod názvom „Pomáhame 

komplexne a efektívne“ nebol k dátumu vypracovania správy vyhodnotený. Ostatné 

projekty vyhlásené MŠVVaŠ SR neboli finančne podporené.  

 

8. Údaje o kontrolnej činnosti 

 

V školskom roku 2016/17 bola uskutočnená komplexná protipožiarna kontrola OR 

HaZZ v Žiline v súlade s § 38 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 

prevencii.  



 

 

V mesiaci máj 2017 vykonali pracovníčky VA pri MŠVVaŠ SR kontrolu na mieste 

z dôvodu ukončenia monitorovacieho obdobia projektu Sme iní, nie horší – učíme sa 

moderne. 

 

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 čase letných prázdnin pred začiatkom školského roku sme  priestory dvoch 

školských šatní opravili a pripravili pre potreby vzdelávania žiakov 1. ročníka 

Praktickej školy. Žiaci praktickej školy vykonávali praktickú prípravu v predmete 

Príprava jedál a výživa v priestoroch školskej cvičnej kuchynky a v školskej jedálni. 

Praktickú prípravu v predmete Domáce práce a údržba domácnosti vykonávali žiaci 

v priestoroch, kde je umiestnená pračka a výlevka v elokovanom pracovisku. 

V letných mesiacoch júl – august údržbár školy odstránil  poškodené kryty 

z radiátorov, vymenil radiátory v triedach a zborovni hlavnej budovy školy. 

V niektorých učebniach vyspravil popraskanú omietku na stenách a učebne 

vymaľoval. V troch triedach vymenil poškodené obklady a umývadlá za nové. V rámci 

údržby omaľoval priestory školskej kuchyne, miestnosť pre prípravu zeleniny, 

v školskom internáte opravil sprchy a vymaľoval ich. Okrem týchto prác sa venoval 

ďalším drobnejším opravám podľa požiadaviek a pokynov riaditeľstva školy. sme Do 

zborovne hlavnej budovy školy sme zakúpili nový počítač pre potreby učiteľov 

a vychovávateľov  pracovať s programom aSc agenda. Postupne je potrebné 

zabezpečiť a obnoviť výchovno-vzdelávací proces novými notebookmi.  

Riaditeľka školy zaslala na MV SR požiadavku na dodanie 7 ks interaktívnych tabúľ 

s dataprojektormi, 67 ks tabletov a zabezpečenie kamerového systému do budov školy 

a exteriéru.   

V mesiaci december 2016 boli škole pridelené finančné prostriedky na vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre rozšírenie kapacity Špeciálnej materskej školy pri 

Špeciálnej základnej škole internátnej. Projektová dokumentácia bola posúdená 

RÚVZ, ktoré vydalo stanovisko pre účely stavebné konania. Riaditeľka školy 

požiadala zriaďovateľa školy o zabezpečenie kapitálových finančných prostriedkov na 

nadstavbu pre účely rozšírenia kapacít materskej školy. 

K 31.12.2016 zriaďovateľ zrušil a MŠVVaŠ SR vyradilo zo siete škôl a školských 

zariadení Špeciálnu základnú školu s materskou školou internátnou a Praktickú školu. 

K 01.01.2017 MŠVVaŠ SR vydalo rozhodnutia o zaradení Spojenej školy internátnej, 

Mičurova 364/1, Bytča do siete škôl a školských zariadení. Na základe týchto 



 

 

rozhodnutí zriadil zriaďovateľ školy Okresný úrad Žilina, J. Kráľa 4, Žilina Spojenú 

školu internátnu, Mičurova 364/1, Bytča. Škola má tri organizačné zložky:  

Špeciálna materská škola, Mičurova 364/1, Bytča,  

Špeciálna základná škola, Mičurova 364/1, Bytča,  

Praktická škola, Mičurova 363/7. Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča má 

organizačné súčasti:  

Školský klub detí, Mičurova 364/1, Bytča 

Školský internát, Mičurova 364/1, Bytča 

Školská jedáleň, Mičurova 364/1, Bytča 

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Mičurova 364/1, Bytča 

Elokované pracovisko, Mičurova 367/3, Bytča. 

Na základe vyššie uvedených skutočností došlo v priebehu školského roku 

k organizačným, pracovnoprávnym, personálnym a majetkovým zmenám, čo 

vyžadovalo vyššie pracovné zaťaženie ekonomických, administratívnych a vedúcich 

zamestnancov.  

 

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  žiakov 

s poruchami správania. Priestorové podmienky pre činnosť zamestnancov CŠPP sú 

čiastočne nevyhovujúce.   

V mesiaci máj sa uskutočnilo nové výberové konanie na miesto riaditeľa školy.  

 

10. Cieľ určený v  koncepčnom zámere rozvoja školy 

 

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

2019 sa plnia priebežne.  
V mesiaci máj 2017 sa uskutočnilo nové výberové konanie na miesto riaditeľa školy. 

Uchádzačka o pracovnú pozíciu riaditeľky školy predložila a prezentovala novú 

koncepciu rozvoja školy na obdobie rokov 2017 – 2022. Koncepcia rozvoja školy 

nadväzuje na predchádzajúce stanovené ciele a úlohy. Vychádza z  potrieb školy, 

v sebe zahŕňa rozšírenie a skvalitnenie priestorov na predprimárne vzdelávanie 

a poskytovanie odbornej komplexnej poradenskej pomoci klientom 

špeciálnopedagogického poradenstva. 

 

 

  11.Výsledky školy – SWOT analýza 

V školskom roku 2016/17 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 2016/17. 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. V Praktickej škole pôsobila Pedagogická rada 



 

 

samostatne, spravidla jej rokovanie bolo spojené s rokovaním Pedagogickej rady 

Špeciálnej základnej školy. 

 
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 Mgr. Ľubomíra Kucková 

      MZ vychovávateľov  - vedúca Bc. Mária Chabadová 

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

Randová 

PK  II. stupeň– vedúca Mgr. Júlia Moravíková 

PK PŠ – vedúca Mgr. Jana Jánošíková 

 

Činnosť MO bola zameraná na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu využívaním 

vhodných inovatívnych metód, foriem  a postupov práce. Od septembra 2016 sa žiaci 

prípravného, 1.,2.,3.,5.,6. ročníkov vo všetkých variantoch vyučovali podľa inovovaného 

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. 

Vzdelávanie detí v Špeciálnej materskej škole na základe pokynov MŠVVaŠ SR od 

09.09.2016 plnilo úlohy a ciele podľa pôvodného Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie ISCED 0.  

Žiaci Praktickej školy sa vzdelávali podľa Štátneho vzdelávacieho programu,  ktorý 

vypracoval Štátny pedagogický ústav Slovenskej republiky  a schválilo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 05. 05. 2016 pod číslom 2016-14674/20290:18-

10F0 s platnosťou od 01. 09. 2016. Obsah štátneho vzdelávacieho programu bol doplnený 

školským vzdelávacím programom pod názvom Učíme sa pre život. 

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 ročníky a varianty, ktorých sa dotýkali zmeny. Zmenu obsahu 

školského vzdelávacieho programu v B variante navrhnutá v predchádzajúcom školskom 

roku  Ing. Janou Valterovou bola hodnotená ako vyhovujúca. Členovia PK  II. stupňa 

školy sa stretávali na spoločných zasadnutiach s členmi PK PŠ. 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, tretieho, piateho, šiesteho a siedmeho 

ročníka k 01.09.2017. Do ŠkVP podrobne zakomponovali predčitateľskú a čitateľskú 

gramotnosť, finančnú a matematickú  gramotnosť. Na zasadnutí  MO v júni 2016 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 špeciálnej materskej školy 

v mesiacoch júl - august 2017 vypracovali podľa pokynov štátneho vzdelávacieho 

programu pre deti so zdravotným znevýhodnením a usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 

31.07.2017 školský vzdelávací program pre deti s mentálnym postihnutím  a pre deti 

s autizmom alebo ďalšími vývinovými pervazívnymi poruchami pod názvom Poď sa 

s nami hrať. 

V činnosti MZ prípravného – 4. ročníka A var., +B1, C1,C2 a v činnosti MZ 

vychovávateľov 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 

2016/17 nezasadala. 

 
 Stravovacia komisia –  v školskom roku nepracovala.  

 

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

Predsedkyňou Rady školy je  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 

2016/2017 plnila  funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  

z pohľadu školskej problematiky.  V mesiaci máj 2017 uskutočnila výberové konanie na 

funkciu riaditeľa školy. 

 

     Vo voľbách boli za členov Rade školy zvolení nasledovní členovia: 



 

 

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

     Zuzana Frolová – zapisovateľka (za nepedagogických zamestnancov školy) 

     Mgr. Milada Randová – podpredseda (za pedagogických zamestnancov školy) 

     Katarína Švenková – 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. Marián Kapala – 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/Praktickej 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 2016/2017 ukončilo štúdium na našej škole 8 žiakov.  

   

Dvaja žiaci A variantu a  jedna žiačka B variantu budú  pokračovať v  ďalšom 

vzdelávaní                     v  Praktickej   škole  v Bytči. 

Umiestnenie  ostatných 6  žiakov  do jednotlivých učebných odborov OU    je   

nasledovné: 

Odborné učilište, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto: 

 stavebná výroba - murárske práce - 3 žiaci 

Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, Ladce 

 poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník - 1 žiak 

Odborné učilište,  Fatranská 3321, Žilina:  

 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej 

starostlivosti - 1 žiačka 

Všetci žiaci boli prijatí do učebného odboru, ktorý si v poslednom ročníku ŠZŠ vybrali 

z ponuky odborných učilíšť a PŠ. Všetci žiaci boli prijatí do OU podľa vlastného výberu 

učebného odboru.  

 

13.  Komentár k Správe o hospodárení za rok 2016 

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

 

 https://www.szsibytca.sk/index.php/skolske-dokumenty/498-10-8-17  

 

Správu vypracovala: Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

https://www.szsibytca.sk/index.php/skolske-dokumenty/498-10-8-17


 

 

Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 

Mičurova 364/1, 014 01 Bytča 
 

Tel/fax 041/553 32 15                                             e-mail: durajkova@szsibytca.sk 

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

2016/2017  

Predkladá:   Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy  

Prerokovaná v Pedagogickej rade školy dňa 22. augusta 2017. 

Vyjadrenie Rady školy: Rada školy prerokovala dňa 12.09.2017 a odporúča 

zriaďovateľovi Okresnému úradu v Žiline schváliť  správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017.  

 

                                        Ľubomíra Kucková, predseda RŠ pri SŠI, Mičurova 364/1, Bytča 

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

činnosti,  jej   výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017.                                                                                       

                                                                                                                    za  zriaďovateľa: 


