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I. Analýza školského roku  2015/2016 

 

Vedenie školy vypracovalo plán práce školy na školský rok  2015/2016, ktorým sa činnosť školy počas 

školského roku usmerňovala. 

Všetky rozhodujúce úlohy stanovené plánom školy (predovšetkým úlohy pedagogického charakteru) sa podarilo 

splniť.   

 

 

1.  Učebný plán a učebné osnovy v ŠZŠ 

 

Vzdelávanie žiakov vo všetkých ročníkoch   bolo zabezpečené učebnými plánmi a osnovami pre špeciálnu 

základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

dňa 22. augusta 2007 pod číslom CD – 2007 – 15605/32498 -1 : 096 s účinnosťou od 1. septembra 2007 pre 

všetky varianty A, B C. 

Vzdelávanie autistických žiakov bolo zabezpečené učebnými plánmi a osnovami pre prípravný až 9. ročník 

špeciálnej základnej školy pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím, ktoré schválilo Ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky dňa 14. júla 2005 pod číslom CD – 2005 – 16699/20629 - 1 : 095 s účinnosťou od 

1. septembra 2005.  

V školskom roku 2012/2013 sme uviedli do praxe nový školský vzdelávací program. Snahou školy bolo, aby sa 

do vyučovania zaviedli inovatívne prvky, aby bolo vyučovanie efektívne a aby žiaci neboli zbytočne zaťažovaní 

množstvom neadekvátnych informácii. Tieto ciele sa prejavili vo výbere predmetov a v počtoch časovo 

dotovaných hodín.  V školskom roku 2015/2016 sa po prvý krát realizoval  celý vzdelávací program v plnom 

rozsahu. Jednotlivé časové dotácie boli pridelené podľa platného školského vzdelávacieho programu.  

 

Učebný plán a učebné osnovy v Praktickej škole  

Formy výchovy a vzdelávania 
 
V praktickej škole sa vzdelávali žiaci s mentálnym postihnutím alebo v  kombinácii s iným zdravotným 

postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu,  základnú  školu  alebo  povinnú  školskú  dochádzku  

a ich  stupeň  postihnutia  im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. V tomto školskom roku sme 

mali otvorený 1. Ročník Praktickej školy, vyučovací čas bol v 1., 2. a 3. ročníku minimálne 26 hodín týždenne. 

Vzdelávanie žiakov je členené do jednotlivých ročníkov. Obsah vzdelávania prebieha v jednotlivých ročníkoch 

na vyučovacích hodinách a je určený rámcovými učebnými osnovami vyučovacích predmetov alebo 

modulov. Ak zdravotné znevýhodnenie neumožňuje vzdelávanie žiaka podľa vypracovaného učebného plánu, 

žiak sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby. 
 
ŠkVP bol realizovaný nasledovne:   variant A 

ISCED 1 

Školský vzdelávací program pre žiakov so ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím 

jazykom slovenským 

Vzdelávacia 

Oblasť 

 

Predmet/ročník 

 

P 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a 

literatúra 

 8 

 

8 

 

8 7 

1 

6,5 

0,5 

6,5 

0,5 

5 5 5 

rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

7  

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

     

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2          

            

Príroda 

a spoločnosť 

vecné učenie 1 1 1 1       

vlastiveda     2 2 

1 

3    

            

Človek 

a príroda 

fyzika         1 1 1 

 chémia          1 

 biológia        1 1 1 



            

Človek  

a spoločnosť 

dejepis           

 geografia        1 1 1 

 občianska náuka         1 1 1 

         1 1 1 

            

Človek  

a hodnoty 

etická výchova 

/náboženská 

výchova/ 

––––––––––––––– 

Učíme sa učiť 

     2 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

            

Matematika a 

práca 

s informáciami 

Matematika 3 

1 

4 4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

 

 informatická 

výchova 

     0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

            

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 

1 

1 

1 

1 

2 3 

1 

4 4 4 4 

1 

4 

1 

3,5 

2,5 

 svet práce       

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

            

Umenie 

a kultúra 

 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

            

Zdravie 

a pohyb 

telesná výchova 2 2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 2 2 2 2 

  2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

Spolu:  20 22 23 24 25 26 27 28 28 29 

 

 

Variant B 

 

ISCED 1 

Školský vzdelávací program pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím 

jazykom slovenským 

 

Vzdelávacia  

oblasť 

Predmet/ročník P 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk  

a literatúra  

 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

rozvíjanie 

komunikačných  

schopností  

5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2 1 1 1 1 1 1     

Príroda  

a spoločnosť 

vecné učenie 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Človek  

a hodnoty 

etická výchova 

/náboženská 

výchova 

     1 1 1 1 1 1 

Matematika  

a práca  

s informáciami 

matematika 2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

 

3 

2 

3 

2 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

informatická        1 1 1 1 



výchova 

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 

4 4 4 4 4 4 4 4,5 

0,5 

4,5 

0,5 

4,5 

0,5 

4,5 

0,5 

svet práce        0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Umenie 

a kultúra 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zdravie 

a pohyb 

telesná výchova 2 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Spolu 20 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 

 

Variant C 

 

 

ISCED 1 

Školský vzdelávací program pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia – 

variant C 

 

 

 

 

Vzdelávacia  

oblasť 

Predmet/ročník P 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Jazyk 

a komunikácia 

rozvíjanie 

komunikatívnych  

schopností  

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Rozvíjanie sociálnych 

zručností 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Príroda  

a spoločnosť 

vecné učenie 1 1 1 1 1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Človek  

a hodnoty 

etická výchova 

/náboženská 

výchova 

       1 1 1 1 

Matematika  

a práca  

s 

informáciami 

matematika 2 

 

2 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

informatická 

výchova 

        

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

3,5 

0,5 

3,5 

0,5 

3,5 

0,5 

3,5 

0,5 

Umenie 

a kultúra 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zdravie 

a pohyb 

zdravotná telesná výchova  2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Spolu 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program pre Praktickú školu 

 

ISCED 2C – nižšie stredné vzdelanie 

Školský vzdelávací učebný plán pre žiakov v praktickej škole s vyučovacím jazykom slovenským 
 

 Kategórie a názvy 

vzdelávacích oblastí 

 Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín vo 

vzdelávacom programe 

 VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE  9

8 

 9 9  27

94 Jazyk a komunikácia 
  slovenský jazyk a literatúra 

 
2 

 

 
2 

 
2 

 
6 

Matematika a práca s informáciami 
  matematika 

2 2 2 6 

Človek a spoločnosť 
  výchova k mravnosti a občianstvu 

1 1 1 3 

Umenie a kultúra 
 hudobná výchova 
 výtvarná výchova 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

Zdravie a pohyb 
  telesná výchova 

2 2 2 6 

 ODBORNO-PRAKTICKÉ 

PREDMETY 

 
            12 

 
          12 

 
          12 

 
36 

 
rodinná výchova 2 2 2 6 

zdravotná výchova 2 2 2 6 

ručné práce a šitie 2 2 2 6 

príprava jedál a výživa 3 3 3 9 

domáce práce a údržba domácnosti 3

P

es

to

v

at

eľ

s

k

é 

pr

á

c

e  

3 3 9 

 VOLITEĽNÉ PREDMETY 5 5 5 15 

  

Pestovateľské práce 

 

Pomocné práce v kuchyni 

 

Pomocné práce v administratíve 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

6 

 

6 

 

3 

 

 SPOLU 26 26 26 78 

 

Analýza školského vzdelávacieho programu.  

Metodické združenie hodnotí  časovú dotáciu vo zvolených predmetoch v rámci ŠkVP   ako dostatočnú. 

V školskom roku 2016/2017 bude opäť potrebná úpravu školského vzdelávacieho programu podľa Štátneho 

vzdelávacieho programu.  

Závery: 

Metodické  združenie  nekonštatovalo problémy pri napĺňaní ŠkVP vo variantoch A, B, a C . Naopak, 

realizáciou doplnených hodín sú poznatky kompaktnejšie a celistvejšie. Žiaci tiež majú väčšiu možnosť 

zážitkového a projektového vyučovania. MZ pozitívne hodnotí prínos ŠkVP. Konštatuje skvalitnenie  výchovno-

vzdelávacích zručností žiakov. Navrhuje pokračovať v nastúpenom trende.  Učebný plán pre Praktickú školu bol 

taktiež vyhovujúci v tomto školskom roku bol iba  otvorený 1. ročník. Nie je potrebné plán vyučovania meniť 

a navrhujem pokračovať v nastúpenom trende.    

2. Údaje o počte žiakov 

Organizácia školy 

Špeciálna základná škola Myjava mala utvorených v tomto školskom roku 2015/2016  6 tried     variant A, 1 

trieda variant B, 1.trieda  variant C  a 1. trieda autistická. Na škole pracovali 2 oddelenia školského klubu detí.  



1.1. Údaje o počte žiakov v ŠZŠ Myjave na začiatku školského roka 2014/2015 

p.č trieda ročník triedny učiteľ počet žiakov 
z toho 

chlapci dievčatá 

1. 1. variant  C Mgr. Petrášová Janka 
5 3 2 

2. 2. variant B 
Mgr. Gálová Vladimíra  

PhDr. Vlasta Cigánková  5 3 2 

3. 3. autistická Mgr. Gabrižová Alica 
3 2 1 

4. 4. 
Prípravný 

ročník  
Mgr. Nemcová Oľga  

7 5 2 

5. 5. 1.a 3. ročník  Mgr. Kovaříková Lýdia  
6 0 6 

6. 6. 2. a 4. ročník Mgr. Klimeková Daniela   
5 1 4 

7. 7. 7. ročník  Mgr. Vdoviak Ján 
6 3 3 

8. 8. 6. a 8. ročník Mgr. Lukešová Simona  
9 3 6 

9.  9.  5. a 9. ročník  Mgr. Barszczová  
9 6 3 

 SPOLU 55 26 29 

 

1.1. Údaje o počte žiakov v ŠZŠ Myjave na konci školského roka 2015/2016 

p.č trieda ročník triedny učiteľ počet žiakov 
z toho 

chlapci dievčatá 

1. 1. variant  C Mgr. Petrášová Janka 
5 3 2 

2. 2. variant B 
Mgr. Gálová Vladimíra  

PhDr. Vlasta Cigánková  5 3 2 

3. 3. autistická Mgr. Gabrižová Alica 
3 2 1 

4. 4. 
Prípravný 

ročník  
Mgr. Nemcová Oľga  

7 5 2 

5. 5. 1.a 3. ročník  Mgr. Kovaříková Lýdia  
5 0 5 

6. 6. 2. a 4. ročník Mgr. Klimeková Daniela   
 

4 1 3 

7. 7. 7. ročník  Mgr. Vdoviak Ján 
6 3 3 

8. 8. 6. a 8. ročník Mgr. Lukešová Simona  
12 5 7 

9.  9.  5. a 9. ročník  Mgr. Barszczová  
9 6 3 

 SPOLU 56 28 28 

 

 

 

 

 

 

 



Vyučovanie vo variantoch A, B, C 

p.č variant počet žiakov chlapci dievčatá 

1. A 43 20 23 

2. B  5 3   2 

3. C  5 3   2 

4. autistická trieda  3  2 1 

4. SPOLU 56 28 28 

 

 

Školský klub detí 

p.č vedúci počet žiakov chlapci dievčatá 

1. Boorová Ľubica 10 5 5 

2. Mgr. Vieroslava Švecová   10 4 6 

   

Prospech a dochádzka žiakov variant A 

žiaci 

ročník 

spolu Prí. 

p a 

1.r. 

2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 
z toho 

diev. chlap. 

počet žiakov ku koncu šk. 

roka  
9 1 3 3 3 9 6 3 6 23 20 43 

z 
to

h
o
 

prospeli 9 1 3 3 3 9 6 2 6 22 20 42 

neprospeli 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

neklasifikovaní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budú opakovať ročník 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

počet vymeškaných hodín 

spolu 
1344 110 288 335 469 1381 1136 495 784 3521 2821 6 342 

z 
to

h
o
 

počet neospravedlnených 

hodín 
0 0 0 0 0 15 0 0 0 5 10 15 

počet vymeškaných 

hodín žiakov zo sociálne 

znevýhodneného 

prostredia 

414 110 148 315 314 265 960 301 213 2 054 986 3 040 

 

3. Správanie žiakov: 

 

Správanie v I. polroku  

Stupeň: 1  56 

Stupeň: 2  0 

Stupeň: 3  0 

           

Správanie v II. polroku  

Stupeň: 1  56 

Stupeň: 2  0 

Stupeň: 3  0 

        



 4. Prospech  

Prospech žiakov v I. polroku 56 

Prospelo 56 

Neprospelo 0 

Prospech žiakov v II. polroku 56 

Prospelo 55 

Neprospelo 1 

 

5. Úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch 

 

p.č prijímacie pohovory 

počet žiakov 

celkom 
z toho 

chlapci dievčatá 

1. počet končiacich žiakov 7  2 

 

 z
 t

o
h

o
 Odborné učilište Hlohovec / alokované pracovisko Senica 

/ 

 

1 1 0 

  Neumiestnení / ukončená povinná desaťročná dochádzka / 1 1 0 

 

 

 

Praktická škola ŠZŠ  

 

Odborné učilište Bratislava  

 

4 

 

1 

 

3 

 

0 

 

1 

 

1 

      

 

 

 

V tomto školskom roku 2015/2016  ukončilo vzdelávanie v ŠZŠ 7  žiakov, z ktorých 2 žiaci sa zúčastnili 

prijímacích pohovorov na OU, kde boli úspešne zaradení v zvolených učebných odborov v OU Hlohovec – 

alokované pracovisko Senica a OU Bratislava. Do praktickej školy Myjava boli prijatí 4 žiaci. Jeden žiak ukončil 

povinnú školskú dochádzku.     

B variant:   1 žiak 

A variant:   6  žiakov 

1.1. Údaje o počte žiakov v Praktickej škole na začiatku i na konci  školského roka 2015/2016 

p.č trieda ročník triedny učiteľ počet žiakov 
z toho 

chlapci dievčatá 

1. Praktická trieda  1. ročník  Mgr. Jana Kleščinská  
5 4 1 

 

Všetci uvedení žiaci postúpili do 2. ročníka.   

6. ŠZŠ Myjava pri nemocnici – v tomto školskom roku oddelenie nepracovalo bolo  zrušené, otvorené 

bude v školskom roku 2016/2017. 

 

 

7. Krúžková činnosť školy 

 

Krúžky Meno vedúceho krúžku 

Počítačový Mgr. Ján Vdoviak 

Tvorivé hry Mgr. Janka Petrášová 

Tanečný Mgr. Lýdia Kovaříková 

Šikovné ruky Mgr. Alica Gabrižová 

Novinársky Mgr. Gabriela Barszczová 

Veselá angličina  Mgr. Dagmar Zemanová 

Environmentálny  Mgr. Simona Lukešová  

Feuerstein – kognitívne obohacovanie Mgr. Vladimíra Gálová 



Divadelný  Mgr. Daniela Klimeková 

Z každého rožka troška  Ľubica Boorová 

Lego Mgr. Oľga Nemcová 

Novinársky  PhDr. Vlasta Cigánková 

 

II. Zamestnanci a ich rozvoj 

 

Na ŠZŠ pracovalo 16  pedagogických zamestnancov, z toho 10 kvalifikovaných. Všetci 10 mali  predpísanú 

kvalifikáciu pre špeciálne základné školy, 6 pedagogických   zamestnancov  nemalo    predpísanú kvalifikáciu.   

 

V CŠPP pri ŠZŠ Myjava pracovali 4 zamestnanci, ktorí mali rozdelený 1 pracovný úväzok: 

3 špeciálni pedagógovia 

1 psychológ 

 

Nepedagogickí zamestnanci:  3  

- upratovačka  

- správca budovy, údržbár 

- ekonómka, mzdová účtovníčka 

 

V tomto školskom roku pracovali na škole 3 asistenti učiteľa: 

Variant A: deti zaradené do  mali kombinované postihnutia a práca s nimi bola veľmi vyčerpávajúca a pre jednu 

učiteľku nezvládnuteľná.  

Variant B deti zaradené do  mali kombinované postihnutia a práca s nimi bola veľmi vyčerpávajúca a pre jednu 

učiteľku nezvládnuteľná.  

Variant C deti zaradené do  mali kombinované postihnutia a práca s nimi bola veľmi vyčerpávajúca a pre jednu 

učiteľku nezvládnuteľná.  

     

   

1. Štruktúra pedagogických zamestnancov 

 

 

 

a) Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

 

 

Vek do 30 

rokov 

31 – 40 41 – 50 51 – 60 nad 60 

rokov 

spolu Priemerný 

vek 

Počet: 3 0 6 6 1 16 46 

Z toho 

žien:  

3 0 5 6 1 15 46 

   

 

 

b) Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

 

 

P
o

če
t 

v
še

tk
ý

ch
 p

ed
a

g
o

g
ic

k
ý
ch

 

za
m

es
tn

a
n

co
v

: 

 

Učitelia 

 

 

Z toho: 

 

kvalifikovaných 10 

 

nekvalifikovaných   2 

Doplňujúci si kvalifikáciu  0 

Učitelia s 1. atestáciou 7 

Učitelia s 2. atestáciou  4 

S vedecko-akademickou 

hodnosťou 

0 

 

vychovávateľky kvalifikovaný 0 

nekvalifikovaný 2 

 

Asistent učiteľa  3 



 

 

 

Riaditeľka školy 

 

 

Mgr. Erika Jirková, 

Poverená zastupovaním  

Mgr. Dagmar Zemanová  

Zástupca riaditeľky školy Mgr. Dagmar Zemanová 

Poverená zastupovaním 

 Mgr. Vladimíra Gálová  

Vedúca MZ Mgr. Daniela Klimeková 

Výchovný poradca Mgr. Vladimíra Gálová  

  

Učiteľka variant  B Mgr. Vladimíra Gálová 

PhDr. Vlasta Cigánková  

Učiteľka variant  C Mgr. Janka Petrášová 

  

Učiteľka autistickej triedy Mgr. Alica Gabrižová 

  

  

Učiteľka I. stupňa  Mgr. Daniela Klimeková 

Učiteľka I. stupňa  Mgr. Lýdia Kovaříková 

Učiteľka I. stupňa Mgr.  Oľga Nemcová  

Učiteľka II. stupňa Mgr. Gabriela Barszczová 

Učiteľka II. stupňa Mgr. Simona Lukešová  

Učiteľ      II. stupňa Mgr. Ján Vdoviak 

Učiteľka II. stupňa PhDr. Vlasta Cigánková 

  

  

  

Vychovávateľka Ľubica Boorová 

 Mgr. Vieroslava Švecová  

  

Asistent učiteľa Mgr. Jana Kvasnicová   

Asistent učiteľa Radka Gálová  

 Mgr. Michaela Dugová  

 

2. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

Pedagogickí zamestnanci sa priebežne vzdelávajú počas celého školského roka, zúčastňujú sa odborných 

školení. 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ stará o 

prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického 

zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

Vzdelávanie pracovníkov počas školského roka 2015/2016  

 

Vzdelávanie Názov vzdelávania Dátum začatia 

vzdelávania  

Meno pedagogického 

zamestnanca 

aktualizačné  Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní hravým 

čítaním k porozumenie textu.  

04.07.2016  Mgr. Gabriela 

Barzszczová  

aktualizačné  Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní hravým 

čítaním k porozumenie textu.  

04.07.2016  Mgr. Dagmar Zemanová 

aktualizačné  Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní hravým 

čítaním k porozumenie textu.  

04.07.2016  Mgr. Vladimíra Gálová 

aktualizačné  Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní hravým 

čítaním k porozumenie textu.  

04.07.2016  Mgr. Ján Vdoviak 



aktualizačné  Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní hravým 

čítaním k porozumenie textu.  

04.07.2016  Mgr. Oľga Nemcová  

aktualizačné  Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní hravým 

čítaním k porozumenie textu.  

04.07.2016  Mgr. Lýdia Kovaříková 

aktualizačné  Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní hravým 

čítaním k porozumenie textu.  

 

04.07.2016  Mgr. Daniela Klimeková 

aktualizačné  Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní hravým 

čítaním k porozumenie textu.  

 

04.07.2016  Mgr. Janka Petrášová 

inovačné  Metódy a formy práce 

podporujúce kritické myslenie 

u žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia.  

04. 03. 2016 Mgr. Oľga Nemcová  

inovačné  Metódy a formy práce 

podporujúce kritické myslenie 

u žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia.  

04. 03. 2016 Ľubica Boorová  

 

 

Všetky ciele a nové pojmy uvedené v materiáli sú v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a s 

vyhláškou o kontinuálnom vzdelávaní.  

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a odborných 

zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, 

zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej 

činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú 

 

 

Ukončenie vzdelávania v ŠZŠ : 

 

Vzdelávanie Názov vzdelávania Dátum ukončenia Meno pedagogického 

zamestnanca 

aktualizačné  Problematika šikanovania 

v školskom prostredí  

15.03.2016 Mgr. Gabriela 

Barzszczová  

aktualizačné  Metodika tvorby IVVP   27.05.2016 Mgr. Ján Vdoviak  

aktualizačné  Metodika tvorby IVVP   20.04.2016  Mgr. Gabriela 

Barzszczová  

aktualizačné  Problematika šikanovania 

v školskom prostredí  

15.03.2016 Mgr. Vladimíra Gálová  

aktualizačné  Problematika šikanovania 

v školskom prostredí  

15.03.2016 Mgr. Dagmar Zemanová  

aktualizačné  Problematika šikanovania 

v školskom prostredí  

15.03.2016 PhDr. Vlasta Cigánková  

aktualizačné  Dieťa a žiak s autizmom 

v pedagogickej praxi  

08.04.2016 PhDr. Vlasta Cigánková  

aktualizačné  Využitia artefiletiky 

v pedagogickej praxi 

10.06.2016 PhDr. Vlasta Cigánková  

 

aktualizačné  Metodika tvorby IVVP   23.06.2016 PhDr. Vlasta Cigánková  

aktualizačné  Metodika tvorby IVVP   23.06.2016 Mgr. Oľga Nemcová  

aktualizačné  Metodika tvorby IVVP   23.06.2016 Ľubica  Boorová  

aktualizačné  Prvky zdravotnej TV ako náplň 

voľného času 

27.06.2016 Ľubica Boorová  

aktualizačné  Aplikácia aktivít v jednotlivých 

oblastiach výchovy vo voľnom 

čase 

19.06.2016 Ľubica Boorová  



aktualizačné  Ľudové zvyky, tradície  a remeslá 

vo výchove  mimo vyučovania   

19.05.2016 Ľubica Boorová  

aktualizačné  Špecifické  metódy a formy práce 

so žiakmi zo SZP 

24.04.2016 Ľubica Boorová  

aktualizačné  Problematika šikanovania 

v školskom prostredí  

15.03.2016 Mgr. Daniela Klimeková  

aktualizačné  Metodika tvorby IVVP   27.05.2016 Mgr. Lýdia Kovaříková    

aktualizačné  Aplikácia aktivít v jednotlivých 

oblastiach  výchovy vo voľnom 

čase 

20.06.2016 Ľubica Boorová  

aktualizačné  Rozvoj grafomotorických 

zručností  

21.06.2016  Ľubica Boorová  

inovačné Aktivizujúce metódy vo výchove 12.10.2015 Mgr. Alica Gabrižová  

inovačné Aktivizujúce metódy vo výchove 12.10.2015 Mgr. Jana Kleščinská  

inovačné Aktivizujúce metódy vo výchove 29.10.2015 PhDr. Vlasta Cigánková  

aktualizačné  Využitia artefiletiky 

v pedagogickej praxi 

10.06.2016 Mgr. Vladimíra Gálová  

aktualizačné  Dieťa a žiak s autizmom 

v pedagogickej praxi  

08.04.2016 Mgr. Vladimíra Gálová  

aktualizačné  Dieťa a žiak s autizmom 

v pedagogickej praxi  

08.04.2016 Mgr. Dagmar Zemanová  

aktualizačné  Využitia artefiletiky 

v pedagogickej praxi 

10.06.2016 Mgr. Dagmar Zemanová  

aktualizačné  Metodika tvorby IVVP   20.04.2016 Mgr. Daniela Klimeková  

aktualizačné  Metodika tvorby IVVP   23.06.2016 Mgr. Janka Petrášová  

adaptačné  Adaptačné vzdelávanie 

začínajúceho učiteľa  

31.12.2015 Mgr. Simona Lukešová  

adaptačné  Adaptačné vzdelávanie 

začínajúceho asistenta učiteľa   

31.12.2015 Mgr. Michaela Dugová  

adaptačné  Adaptačné vzdelávanie 

začínajúceho asistenta učiteľa   

31.12.2015 Bc. Jana Kvasnicová  

adaptačné  Adaptačné vzdelávanie 

začínajúceho asistenta učiteľa   

31.12.2015 Radka Gálová  

adaptačné  Adaptačné vzdelávanie 

začínajúceho asistenta učiteľa   

31.03.2016 Dušana  Oslejová  

 

Ukončenie vzdelávania v CŠPP:  

 

Vzdelávanie Názov vzdelávania Dátum ukončenia Meno pedagogického 

zamestnanca 

adaptačné  Adaptačné vzdelávanie 

začínajúceho psychológa   

31.12.2015 Mgr. Michaela Dugová  

adaptačné  Adaptačné vzdelávanie 

začínajúceho psychológa   

31.12.2015 Mgr. Daniela Klimeková  

 

Praktická škola: 

ukončenie vzdelávania v PŠ:  

 

Vzdelávanie Názov vzdelávania Dátum ukončenia Meno pedagogického 

zamestnanca 

inovačné Aktivizujúce metódy vo výchove 12.10.2015 Mgr. Jana Kleščinská  

 

Prebiehajúce vzdelávanie v PŠ:  

 

Vzdelávanie Názov vzdelávania Dátum začatia 

vzdelávania  

Meno pedagogického 

zamestnanca 

aktualizačné  Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní hravým 

čítaním k porozumenie textu.  

04.07.2016  Mgr. Jana Kleščinská  



Zoznam pedagogických zamestnancov:  

 

Mgr. Jana Kleščinská       ukončená I. atestácia   28.09.2015  

 

Pridelenie kreditov: 

 

Meno: 30 kreditov: 60 kreditov: 

Mgr. Jana Kleščinská  1.6.2012  12.10.2015 

 

 

Účastníci vzdelávania dostali rozhodnutie o ukončení vzdelávania a osvedčenie o absolvovaní vzdelávania 

s príslušným počtom kreditov.  
 

 Získané poznatky a vedomosti pedagogickí zamestnanci využívali na svojich vyučovacích hodinách. 

 

Zoznam pedagogických zamestnancov v ŠZŠ: 

 

Pridelenie kreditov: 

Meno: 30 kreditov: 60 kreditov: 

Mgr.Gabriela Barszczová 01.06.2012  

Ľubica Boorová 01.10.2011 01.11.2014 

PhDr. Vlasta Cigánková 01.04.2016 01.07.2016 

Mgr. Alica Gabrižová 01.11.2015  

Mgr. Vladimíra Gálová 01.08.2011 01.01.2012 

Mgr. Erika Jirková 01.06.2011 01.07.2011 

Mgr. Daniela Klimeková 01.06.2012 01.05.2016  

Mgr. Lýdia Kovaříková 01.06.2012 18.06.2012 

Mgr. Oľga Nemcová 01.06.2012 01.08.2013 

Mgr. Janka Petrášová 01.06.2012  

Mgr. Vieroslava Švecová   

Mgr. Ján Vdoviak 01.06.2012  

Mgr. Dagmar Zemanová 01.012.2011 01.06.2012 

 

I. atestácia :  

 

Mgr. Ľubica Boorová                                                25.04.2016 -  nebola jej však uznaná.  

  

II. atestácia: 

 

Meno: Dátum: 

Mgr. Erika Jirková 01.11.2009 

Mgr. Vladimíra Gálová 07.12.2012 

Mgr. Dagmar Zemanová  26.09.2015 

Mgr. Lýdia Kovaříková  26.09.2015 

 

 

 

 

3. Śtruktúra nepedagogických zamestnancov a ich odborný rast 

 

V tomto školskom roku pracovali na škole 3 zamestnanci: 

v ekonomickej oblasti :        1        mzdová pracovníčka, ekonómka   

vo funkcii správca budovy:  1 

upratovačka:                         1 

 

Nepedagogickí zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú školení potrebných pre ich lepšiu efektívnejšiu prácu. 

 

 

   



III. Materiálne a finančné zdroje   

 

1. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 

 

Škola sa nachádza od decembra 2007 v  priestoroch na Továrenskej ulici. Celá budova prešla 

rekonštrukciou. Miestnosti sa prispôsobili potrebám žiakov, aby tak mali vytvorené čo najlepšie podmienky na 

výchovu a vzdelávanie.  

Vo vzdelávacej oblasti sa už v minulom období vytvorili základné podmienky pre prácu s počítačom 

vybudovaním počítačovej učebne, v ktorej prebieha počas celého školského roka výučba vo všetkých 

predmetoch. Správca počítačovej siete túto učebňu postupne zabezpečuje novými počítačmi podľa aktuálnych 

finančných možností školy.  V keramickej a  krajčírskej dielni si  postupne žiaci rozvíjajú svoje manuálne 

zručnosti, ktoré neskôr budú vo svojom ďalšom živote potrebovať.  Pre štandardné vyučovanie využívajú žiaci 

svoje kmeňové učebne, pre špecifické časti vyučovania sa využívajú odborné učebne. 

      Učebňa výpočtovej techniky bola zriadená a vybavená počítačmi ešte v roku 2004 za podpory projektu 

Infovek a podpory sponzorov. Žiaci majú k dispozícii 12 užívateľských staníc s pripojením na internet a sieťovú 

tlačiareň. Učiteľský počítač má okrem toho možnosť pripojenia na dataprojektor. Jednotné sieťové prostredie 

umožňuje prepojenie všetkých účastníckych staníc medzi sebou. Škola má k dispozícii 5  interaktívnych tabúl, v 

 triedach sú zabudované dataprojektory, ktoré pomáhajú zlepšovať, spestrovať a skvalitňovať úroveň 

vyučovania.  

     Okrem klasického vyučovania sa počítačová učebňa využíva i v mimo vyučovacom čase so školskou 

knižnicou. Nová knižnica je vybavená počítačmi s pripojením na internet a moderným knižničným softvérom, 

ktoré škola získala vypracovaním projektu: Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008.  

     Škola má zriadené odborné učebne / kovodielňa, drevodielňa, posilovňa, cvičná kuchynka a keramická 

dielňa /, kde žiaci získavajú potrebné zručnosti pre svoj ďalší rozvoj.  

Všetky odborné učebne umožňujú realizovať učebné osnovy. V tomto školskom roku prišlo i k úprave areálu 

školy, bola položená nová zámková dlažba, vytvorené trávnaté ihrisko a malý školský pozemok.  Na školskom 

dvore pribudla nová trampolína a záhradné sedenie. Boli zakúpené záhradné dreviny a pieskovisko na vytvorenie 

relaxačnej zóny. Ku koncu školského roka prišlo k úplnej reorganizácii priestorov školy a tried. Boli vytvorené 

nové priestory pre žiakov z autistickej triedy. Ďalej bola vytvorená trieda pre prípravný ročník a logopedická 

miestnosť.  Do školy bol zakúpený nový nábytok, skrine na dokumenty  a šatníkové skrine.     

 

 

2. Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
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p.č vybraný ukazovateľ ŠZŠ  
Praktická  

škola 

1. Finančné prostriedky  zo štátneho rozpočtu na žiakov 240 331,17 €        31 295 € 

2. 

príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči 

žiakovi vyživovaciu povinnosť (hmotná núdza) 

99,60 € 

 

0 € 

3. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy 1 674 € 

 

150 € 

4. 
finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov 

žiakov  - ŠKD 
125 € 

 

0 € 

5. Prostriedky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 1235 € 

 

0 € 

 

 

 

6. SPOLU 240 555,77 € 

 

31 445 € 



IV. Vyhodnotenie činnosti školy        

 

 

1.  Vyhodnotenie plánu práce  výchovného poradcu 

V školskom roku 2015/2016 som prácu výchovného poradcu vykonávala prvým rokom. Pravidelne  som sa 

zúčastňovala  školení, ktoré sa týkajú riešenia aktuálnych problémov našich žiakov ako sú poruchy správania 

a ich prejavy a náprava, šikanovanie a iné výchovné problémy. Študujem v 3. ročníku Psychoterapeutického 

vzdelávania  KBT, ktoré mi veľmi pomáha pri mojej práci. Pri svojej práci som sa zúčastňovala všetkých akcií 

organizovaných pre výchovných poradcov, ktoré organizovala CŠPP Myjava a plnila som stanovené úlohy 

podľa „Harmonogramu zberu informácií k prijímaciemu konaniu na stredné školy“.  

 V tomto školskom roku boli organizované i rodičovské združenia pre rodičov problémových žiakov 

/šikanovanie, krádeže, záškoláctvo a priebežne sa hľadali riešenia v spolupráci s triednymi učiteľmi a vedením 

školy. 

 Dňa 6.11.2015 sa konala prednáška pre žiakov 6. ročníka ŠZŠ pod názvom „ Profesijná orientácia, 

dotazník pre žiakov a ich záujmy. “ V ten istý  deň sa konala tiež prednáška pre žiakov 8. ročníka s tým istým 

názvom.  

 Dňa 13.11.2015 sa konala prednáška pre žiakov 9. ročníka ŠZŠ pod názvom „ Profesijná orientácia, 

štúdium o OU, odbory a výučný list..“ 

 Dňa 26.11.2015  bolo požiadané CŠPP o psychologické a špeciálno- pedagogické vyšetrenia žiakov 

deviateho ročníka, ktoré budú prílohou k prihláškam odosielaným na vybrané učilištia. 

 Dňa 27.11. 2015 sa konala prednáška pod názvom „Šikanovanie a násilie, fyzické tresty a dobré 

vzťahy, zúčastnili sa jej všetci žiaci II. stupňa ŠZŠ.   

 Dňa 29.01.2016 sa konala beseda so žiakmi 8. a  9. ročníka o najaktuálnejších informáciách 

o študijných odboroch a odborných učilištiach na území Slovenskej republiky. Dňa  29.1.2016 sa konalo 

individuálne rodičovské združenie rodičov žiakov 8. a  9. ročníka, kde sa rodičia dozvedeli všetky informácie 

týkajúce sa prijímacích pohovorov a zápisu žiakov, o potrebe účasti žiakov aj so zákonným zástupcom, 

o dokladoch, ktoré musia predložiť. Rodičom boli poskytnuté aj informácie o rôznych spôsoboch dopravy do 

zvolených učilíšť  a cestovnom poriadku autobusov a vlakov. Žiaci dostali tlačivá, ktoré museli rodičia vyplniť 

a tie boli podkladmi pre vypísanie predbežného záujmu žiakov a boli spracované prostredníctvom programu 

„Proforient“. 

 V tomto školskom roku sa žiaci 8. a 9. ročníka  zúčastnili exkurzie na Dni otvorených dverí OU 

Hlohovec v Spojenej škole v Senici, a OU Bratislava. Rodičia a pracovníci DeD sa zúčastnili spoločne so 

svojimi deťmi. 

 Pred prijímacím konaním prebiehala počas celého školského roka aktívna spolupráca s riaditeľkou 

školy, CŠPP, kde boli realizované sedenia s rodičmi i žiakmi, pri riešení aktuálnych problémov v oblasti 

profesijnej orientácie a reálnych možnostiach ich umiestnenia na stredných školách.   

Žiaci boli informovaní  o kritériách prijatia na jednotlivé vybrané odbory a v spolupráci s vyučujúcimi 

pedagógmi boli na prijímacie pohovory pripravovaní. Prihlášky žiakov boli odoslané v termíne spolu 

s hodnoteniami triedneho učiteľa, psychologickými a špeciálno-pedagogickými vyšetreniami a posudkami 

všeobecných lekárov.  

 Dňa 5.4.2016 boli odoslané vyplnené prihlášky do ŠVP. Dňa 11.4.2016 boli odoslané kompletné 

prihlášky spolu so všetkými potrebnými údajmi do   OU Hlohovec, OU Bratislava  a  Praktickej školy Myjava.   

 Prvý májový týždeň – od 2.5. – 6.5.2016  bol „Týždňom boja proti šikane“. 

Počas tohto týždňa žiaci všetkých ročníkov prešli podľa plánu nasledovnými aktivitami: 

 monitoring súčasnej situácie v triede /triedni učitelia/ 

 každá trieda absolvovala triednicku hodinu, kde boli žiaci oboznámení s pojmom „Charta proti 

šikanovaniu“, jej významom a obsahom. 

 na rôznych vyučujúcich predmetoch boli žiaci oboznámení o ľudských právach, právach detí, čo je to 

pojem šikanovanie, kto je agresor alebo útočník, čo je to incident, čo je to obeť, príčiny šikanovania, 

ako riešiť šikanu a ako sa brániť a pod.  

 na hodinách Ev, On, D, Vlastiveda, Vecné učivo, žiaci absolvovali so svojimi vyučujúcimi Skupinové 

aktivity zamerané na prevenciu šikanovania – techniky zamerané na sebapoznávanie, priateľstvo 

a spoluprácu, zvyšovanie sebavedomia, prezentácia kladných vlastností a schopností, formou 

rozhovorov a zážitkov. 

 na hodinách telesnej výchovy žiaci pri spoločenských pohybových hrách si nacvičovali modelové 

správanie – rešpektuj názor druhého a jeho osobitosti, priateľské prejavy a spolupráca pri hre, 

 na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy sa zaraďovali najmä skupinové práce a práce 

vo dvojiciach, aby žiaci boli nútení spolupracovať a pomáhať si navzájom /zaraďované témy: priatelia 

čo ma podržia a ochránia, Stop šikanovaniu, Stop rasizmu/ 



 počas prestávok bol zvýšený dozor a žiaci boli vedení k prejavom: neubližujem, nesúdim, 

nepodceňujem druhého. 

Pedagógovia mohli zaradiť akcie podľa vlastného výberu, mali k dispozícii 

1. „metodický materiál k programu“ 

2. dotazník na monitorovanie momentálnej situácie v škole a triede 

3. chartu proti šikane 

4. postup riešenia šikanovania 

5. návod na postupy pri zistení šikany – práca s rodičmi detí, práca s agresorom, práca s obeťou 

6. záznam prípadu šikany – predtlačený vzor . 

 

 Dňa 3.5.2016  sa konalo rodičovské združenie a beseda s rodičmi žiakov 8. ročníka zameraného na 

výber študijného odboru pre prijímací proces v ďalšom školskom roku 2016/2017.  U ostatných žiakov od 

6. ročníka sa zisťuje predbežný záujem o jednotlivé odbory, ktoré sa dajú študovať na území SR a dostávajú 

množstvo informácií o možnosti uplatnenia na trhu práce po absolvovaní  učebných odborov s rôznym 

zameraním a  o podmienkach, ktoré musia splniť, aby boli v tomto smere úspešní.  

 Druhý májový týždeň v čase od 9.5.-13.05.2016 sa konala škola v prírode v obci Prašník. Tu boli 

realizované aktivity spoločne s animátormi zamerané na  psychické zdravie a dobré vzťahy v triede, kde sa 

problematickým triedam venovali – psychologička, triedne učiteľky, VP a špeciálni  pedagógovia. Na záver 

aktivít si žiaci jednotlivých tried vytvorili svoje vlastné logá a pravidlá v triede, ktoré sa zaviazali dodržiavať. 

 V OU Hlohovec sa konali prijímacie pohovory dňa 9.mája 2016 a  zápis žiakov 19.05.2016,  

prijímacie pohovory prebiehali klasickým spôsobom a pozostávali  z krátkeho pohovoru so žiakmi, posúdenia 

zdravotného stavu žiakov a posúdenia doterajších výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov. Bol prijatý jeden 

žiak našej školy.  

 Prijímacie pohovory a  zápis žiakov sa konali  v Praktickej škole v Myjave dňa 11.05.2016. Zúčastnili 

sa ich všetci menovaní 4 žiaci našej ŠZŠ, ktorí boli taktiež prijatí.   

 V OU Bratislava sa konali dňa  16.05.2016 prijímacie pohovory prebiehali klasickým spôsobom 

a pozostávali  z krátkeho pohovoru so žiakmi, posúdenia zdravotného stavu žiakov a posúdenia doterajších 

výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov. Bola prijatá jedna žiačka našej školy.  

 V školskom roku 2015/2016 ukončilo 9. ročník  6 žiakov , z toho dve  dievčatá a štyria chlapci. Dvaja 

žiaci  sa zúčastnili prijímacieho konania na vybranom odbornom učilišti, jeden žiak  má ukončenú povinnú 

školskú dochádzku a nemá záujem o ďalšie štúdium – nachádza sa v zahraničí. Štyria  žiaci sa zúčastnili 

prijímacieho konania v Praktickej škole Myjava.  

Žiaci boli prijatí nasledovne: 

Variant A 

Ana Mária Homolová – pedikúra manikúra, OU Bratislava  

Ľubomír Hergezel – stavebná výroba, maliarske a natieračke práce,  OU Hlohovec, elokované triedy Senica 

Milan Gažo, Dušan Parči, Miroslava Potúčková – Praktická škola Myjava  

Dominik Mertinák- ukončil povinnú školskú dochádzku, dlhodobo v zahraničí.   

Variant B 

Adam Bača - Praktická škola Myjava 

 Začiatkom júla budú vypísané prihlášky v Programe Proforient pre žiakov končiacich ročníkov, ktorí 

budú v školskom roku 2016/2017 ukončovať 9. ročník alebo  dosiahnu vek 17. rokov. Tieto prihlášky budú 

spracované a skompletizované údaje odoslané do ŠVS Liptovský Mikuláš elektronickou poštou a budú 

obsahovať: vypísané iniciály žiakov, doposiaľ dosiahnuté vyučovacie výsledky na konci šiesteho, siedmeho 

a ôsmeho ročníka a predbežný záujem o OU a vybraný odbor. 

V budúcom školskom roku 2016/2017 sa prijímacieho konania zúčastnia 4 žiaci.  

Lenka Kušnírová - žiačka variant C- predbežný  záujem Praktická škola Myjava  

Patrik Osuský - žiak variant C- predbežný záujem Praktická škola Myjava  

Miroslava Smolíková - žiačka variant A – predbežný záujem OU Trnava – odbor cukrárenská výroba  

Marcela Ožvaldová - žiačka variant A – predbežný záujem OU Bratislava, odbor pedikúra manikúra  

  

 Na záver môžem len konštatovať, že  všetky stanovené  úlohy v pláne výchovného poradcu pre školský 

rok 2015/2016  boli splnené v stanovenom termíne. 

 Riešenie niektorých problémov so žiakmi boli zaznamenané v „Denníku výchovného poradcu“, ktorý si 

vediem od 2.9.2015  

 

2. Vyhodnotenie činnosti Metodického združenia ( MZ) 

                                                                                             

Cieľom MZ bolo koordinovať ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov  na zvyšovaní úrovne výchovno- 

vzdelávacieho procesu. Počas celého školského roku učitelia všetkých  ročníkov sledovali efektívnosť 



uplatňovania nového ŠKVP v pedagogickej činnosti. Monitorovala sa činnosť v novovzniknutej praktickej 

triede. Plán činnosti MZ vychádzal z hlavných úloh školy, z aktuálnych podmienok školy a  zo vzdelávacích 

potrieb pedagogických zamestnancov. Hlavné úlohy plánované na školský rok 2015/2016 boli splnené. Okrem 

nich boli zrealizované aktivity, ktoré neboli obsiahnuté v pláne. V mesiaci september boli schválené 

pedagogickou radou a MZ všetky nové tematické plány pre všetky ročníky. Do plánov boli zaradené prvky 

dopravnej výchovy, environmentálnej výchovy, regionálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

Pedagogickí pracovníci boli oboznámení s pedagogicko- organizačnými pokynmi na školský rok 2015/16. Podľa 

nových predpisov a noriem sme sa venovali správnemu obsahu, vyplňovaniu a zoraďovaniu školskej 

dokumentácie a dokumentácie žiakov. Boli preštudované  metodické pokyny k hodnoteniu a  klasifikácii žiakov. 

Vypracovali sa  kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov pre interné potreby školy. Zjednotili sa skratky 

jednotlivých vyučovacích predmetov. V priebehu roka si pedagogickí pracovníci zvyšovali vzdelanie, získali 

atestácia i nové kreditové príplatky. Počas celého školského roka sa škola zúčastňovala rôznych výtvarných, 

tanečných a tvorivých súťaží. Naša škola zorganizovala tanečnú súťaž Tancujeme pre radosť, ktorá sa stáva 

každoročnou tradíciou pre úspešnosť a kvalitu tohto podujatia. Uskutočňovali sa didaktické hry a hry v prírode 

počas jednotlivých ročných období. Dopravná výchova sa realizovala rôznymi prezentáciami, prednáškami, 

aktivitami. Protidrogové a environmentálne programy a projekty sa realizovali celoročne na triednických 

hodinách, hodinách etickej výchovy, prezentáciami cez  Data projektor, IKT, exkurziami, návštevami 

Gazdovského dvora a Múzea SNR. Na školu boli pozvané rôzne divadelné a hudobné predstavenia, ktoré sa aj 

uskutočnili: Fidlitáro terapeutické predstavenie „ Červený nos“, výchovný koncert „Tradície nášho folklóru“ z 

Piešťan. Navštevovali sme rôzne výstavy, predstavenia, boli sme na divadelných Vianociach v DK. Krúžková 

činnosť pracovala podľa vypracovaného harmonogramu v nasledovných krúžkoch: tanečný, divadelný, lego, 

počítačový, šikovné ruky, novinársky, tvorivé hry, pohybové hry, environmentálny, Feuerstein. Celoročne bola 

využívaná nová šk. knižnica. V mesiaci máj  škola zorganizovala jednotýždňovú  školu v prírode v peknom 

prírodnom prostredí na Prašníku. V tomto šk. roku ukončili vzdelávanie 7 žiaci, 2 boli prijatí na odborné 

učilištia, odbor: maliar - natierač, manikérka - pedikérka. Štyria nastupujú do  praktickej školy. Jeden žiak je 

v zahraničí. Aktuálne sa menila výzdoba tried a vnútorných priestorov školy. Vonkajšie  steny školy boli 

vyzdobené krásnou maľbou s detskými motívmi. Na MZ sa zrealizovali stretnutia s nasledujúcou tematikou: 

Deň Ľudovíta Štúra- metodický deň pre celú školu(p. uč. Barsczcová) 

 

Tanečné prvky daného regiónu – nácvik metodiky, využívanie tanečných prvkov vo vých. – vyuč. proces (p. 

uč. Boorová. Kovaříková) 

 

Nácvik novej výtvarnej techniky- Plstenie (p. uč. Boorová, Zemanová) 

 

3. Vyhodnotenie činnosti  Centra špeciálno-pedagogického poradenstva 

   I. Analýza 

 

V priebehu celého školského roka sa práca v CŠPP riadila plánom činnosti vypracovaným na celý školský rok 

2015/2016 s menšími úpravami.  

Ku dňu 22.06. 2016  bolo evidovaných  196    klientov zo  ZŠ,   ŠZŠ,    MŠ a  klienti  Stacionára Úsvit. Klienti 

boli delení tiež podľa postihnutia: MP, Aspergerow syndróm – autizmus, sociálne zanedbanie, rečové poruchy, 

poruchy správania, poruchy učenia. 

Personálne obsadenie poradne.  

riaditeľka poradne:  Mgr. Dagmar Zemanová   

pracovníci poradne: Mgr. Vladimíra Gálová,  špec. pedagóg 

                                 Mgr. Michaela Dugová, psychologička 

                                 Mgr. Daniela Klimeková, špec. pedagóg 

Prioritnou činnosťou bola komplexná špeciálno – pedagogická diagnostika, psychologická diagnostika a odborné 

intervencie žiakom, ktorí sú zdravotne postihnutí, integrovane vzdelávaní v ZŠ, mentálne postihnutí  z ŠZŠ a zo 

Stacionára.  

  V tomto školskom roku pracovala  v našom zariadení psychologička Mgr.                                 Mgr. 

Michaela Dugová. Počas  intervencií riešila najmä také problémy ako verbálna a fyzická agresia, šikana, 

automutilácie, školské zlyhávanie a neplnenie si školských povinností, poruchy správania, krádeže, užívanie 

drog ako i problematiku interpersonálnych vzťahov medzi deťmi, dieťaťom a rodičmi, žiakom a učiteľom. Jej 

hlavnou úlohou bolo zistenie  príčin, motívov týchto ťažkostí, preskúmanie aktuálneho stavu a vývoja problému, 

prežívania klienta. V praxi využívala psychologické techniky a metódy ako exploračný rozhovor, projektívne 

interwiev, kresbu začarovanej rodiny, analýzu spontánnych produktov, pozorovanie... Snažila sa o  vytvorenie 

atmosféry dôvery a akceptácie a optimálnych podmienok k spolupráci. S každým novým klientom venovala 

úvodné sedenie vzájomnému poznaniu, vytvoreniu a budovaniu raportu, predovšetkým využívaním troch 

hybných síl Rogersovho prístupu – empatie, kongruencie a akceptácie. Pred každým stretnutím s klientom sa 



venovala príprave, vytvorila si plán intervencie, stanovila si čiastkové ciele sedení a prostriedky ich dosiahnutia. 

Priebežne vyhodnocovala efektívnosť zvoleného postupu, metód a v prípade potreby uskutočňovala potrebné 

korekcie, zmeny. 

 Mgr. Michaela Dugová,  viedla tiež konzultácie s rodinnými príslušníkmi, získavala informácie 

o správaní dieťaťa v domácom prostredí, o vnímaní dieťaťa očami rodičov, o ich vzťahu k dieťaťu a dopĺňala tak 

vlastné poznatky získané psychologickými metódami pri práci s klientom. Spätne sa snažila rodičov informovať 

o aktuálnych schopnostiach dieťaťa, o možných rizikách, prítomných ťažkostiach a možnostiach ich nápravy, 

poskytovala  podporu a odporúčania pre prácu s klientom v domácom prostredí, vyzýval k spolupráci 

a jednotnému pôsobeniu v záujme detského klienta. 

    Súčasťou jej práce  bola tiež diagnostická činnosť, vykonala diagnostiky intelektu  s využitím 

predovšetkým Stanford – Binetovej inteligenčnej škály IV.  revízia a psychodiagnostického testu: Wechslerova 

škála meranie detskej inteligencie., aktuálnej úrovne čiastkových kognitívnych funkcií a z psychologického 

hľadiska sa na základe výsledkov vyšetrení vyjadroval k otázke priznania preukazu ZŤP, invalidného dôchodku, 

preraďovania a zaraďovania klientov do inej formy vzdelávania, k problematike integrácie a individuálneho 

vzdelávania. Súčasne poskytoval tiež odporúčania (rodičom ako i školským a iným zariadeniam) k ďalšej práci 

s daným klientom, podporujúcej elimináciu, zmiernenie existujúcich problémov resp. deficitov ako i rozvoj 

aktuálnych schopností klienta.  

V neposlednej rade sa psychologička  venovala  aj osvetovej činnosti v rámci poradne a viedla  besedy 

a prednášky so žiakmi ŠZŠ, ktoré boli zamerané na zvýšenie informovanosti a prevenciu v takých aktuálnych 

oblastiach ako je prevencia HIV/AIDS, predchádzanie obchodu s ľuďmi a poznanie rizík práce v zahraničí ako 

i prevencia užívania drog s dôrazom na poznanie negatívnych účinkov drog na ľudské telo a psychiku. Tieto 

besedy a prednášky boli vedené v podobe workshopov, s dôrazom na aktívne zapojenie žiakov formou otázok na 

vyjadrenie vlastného názoru, dotazníkov, riešením predložených problémových situácií. 

Pracovníčky CŠPP Mgr. KLimeková , Mgr. Gálová navštevovali  pravidelne jedenkrát do týždňa dve základné 

školy v meste Myjava a taktiež sa venovali sa  poradenskej činnosti pri  konzultáciách s rodičmi a deťom z našej 

kmeňovej ŠZŠ. 

Mgr. Dagmar Zemanová  pôsobila a pracovala s deťmi Denného stacionára Úsvit na Myjave, kde sa  

nachádzajú deti s ťažším mentálnym postihnutím.  

 

II. Plán činnosti v CŠPP sa riadil nasledujúcimi hlavnými úlohami  v rámci nového školského vzdelávacieho 

programu : 

 

Pri poskytovaní komplexnej odbornej starostlivosti deťom a poradenských služieb zákonným zástupcom a 

pedagogickým zamestnancom dodržiavať ustanovenia § 132 ods. 1 a § 133 ods. 1 školského zákona, ktoré 

určujú cieľovú skupinu klientov pre príslušné poradenské zariadenie. V prípade, že pri určení diagnózy dieťaťa 

alebo inej odbornej intervencii sa využije spolupráca zamestnancov obidvoch typov poradenských zariadení, 

písomné vyjadrenie pre potreby školy vydá riaditeľ toho poradenského zariadenia, ktoré má dieťa vo svojej 

starostlivosti podľa vyššie uvedených zákonných ustanovení. Písomné vyjadrenie súkromných poradenských 

zariadení zaradených v sieti škôl a školských zariadení pre potreby školy sú rovnocenné štátnym poradenským 

zariadeniam.  

Centrum špeciálno – pedagogicko poradenstva (ďalej len „CŠPP “) poskytuje starostlivosť aj dieťaťu zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, za ktorého sa považuje dieťa, ak spĺňa súčasne minimálne tri z nasledujúcich 

kritérií: 

a) pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške 

životného minima, 

b) aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti patrí do skupiny 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

c) najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené 

základné vzdelanie, 

d) neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny (napr. dieťa/žiak nemá vyhradené miesto na 

učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod.), 

e) vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk, ktorým hovorí dieťa v domácom prostredí.  

CŠPP  poskytuje starostlivosť mentálne postihnutému chorému a zdravotne oslabenému  klientovi.  

Vyšetreniu školskej spôsobilosti v poradenskom zariadení by mala predchádzať depistáž so zameraním na 

školskú spôsobilosť detí a  zápis dieťaťa do základnej školy podľa § 20 ods. 2 školského zákona. Na základe 

zistení vyplývajúcich z depistáže, zápisu dieťaťa do školy a po konzultácii zúčastnených (zákonný zástupca, 

učiteľka materskej školy, odborný zamestnanec poradenského zariadenia) sa odporučí zákonnému zástupcovi 

absolvovať s dieťaťom vyšetrenie školskej spôsobilosti v príslušnom poradenskom zariadení so zameraním na 

deti podľa § 132 ods. 1 a § 133 ods. 1 školského zákona. 



V prípade, že sa pri určovaní školskej spôsobilosti v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie zistí, že dieťa má zdravotné postihnutie, ktoré sa pôvodne nepredpokladalo, alebo naopak, ak sa 

u dieťaťa, ktorému školskú spôsobilosť zisťovalo centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri podozrení 

zo zdravotného postihnutia, zdravotné postihnutie nepotvrdí, doklad vydaný o školskej spôsobilosti, alebo o tom, 

že školskú spôsobilosť nedosiahlo, platí. Ak je potrebné dieťaťu zabezpečovať ďalšiu starostlivosť, vrátane 

prípravy ďalšej dokumentácie podľa § 11 ods. 10 písm. a), c), d) školského zákona, ďalej mu ju poskytuje 

poradenské zariadenie v súlade s § 132 ods. 1 a § 133 ods. 1 školského zákona; do dokumentácie, ktorú vedie o 

dieťati, priloží záver o výsledku z vyšetrenia školskej spôsobilosti dieťaťa vykonanú iným poradenským 

zariadením. 

CŠPP v materskej škole uskutoční vyšetrenie školskej spôsobilosti dieťaťa len v prípade určenia dieťaťa, ktoré 

má zdravotné postihnutie diagnostikované lekárom. Rovnako postupuje v prípade, ak o zistenie školskej 

spôsobilosti požiada zákonný zástupca dieťaťa. Učiteľky materskej školy nie sú kompetentné vykonávať v 

materských školách depistáž so zameraním na školskú spôsobilosť detí.  

Vyšetrenie školskej spôsobilosti detí, ktoré svoj oneskorený vývin majú na základe sociálne znevýhodneného 

prostredia, z ktorého pochádzajú, vykonáva podľa § 132 ods. 1 školského zákona centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie. Pri starostlivosti o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

dôsledne vykonávať diagnostické vyšetrenia, odporúčame spolupracovať s asistentmi pedagóga. 

Pri zisťovaní školskej spôsobilosti detí na vstup do školy venovať osobitnú pozornosť deťom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, najmä deťom z marginalizovaných osád. Sledovať deti s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou a pred ich zaškolením vykonať kontrolné psychologické vyšetrenie. V prípade 

nedostatočnej školskej pripravenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré nechodia do materskej 

školy a nie je predpoklad, že by sa zistené nedostatky počas ročného odkladu školskej dochádzky upravili 

cielenými postupmi (stimulačné programy, pravidelná dochádzka do materskej školy), je vhodnejším postupom 

zaradenie takéhoto dieťaťa do nultého ročníka alebo využitie ďalších foriem edukácie. Odporúča sa sledovať deti 

s odloženou povinnou školskou dochádzkou a pred ich zaškolením vykonať kontrolné psychologické vyšetrenie. 

Poradenské zariadenie okrem určenia školskej spôsobilosti navrhne vhodnú formu vzdelávania dieťaťa a to aj na 

podklade konzultácie s rodičom alebo inou fyzickou osobou než rodičom, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

alebo pestúnskej starostlivosti a učiteľom materskej školy. 

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vykonávajú psychologické vyšetrenie dieťaťa len so 

súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, ak zákon neustanovuje inak (napr. zákon č. 99/1963 Z. z. občiansky 

súdny poriadok v znení neskorších predpisov). 

O diagnostické a rediagnostické vyšetrenia môže požiadať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má 

dieťa zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva 

ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, 

výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ako aj škola, školské zariadenie, odborný lekár alebo sociálna 

kuratela.  

Na vydanie aktuálneho odborného posudku, resp. odborného posudku podľa § 14 ods. 8, 9 a 10 vyhlášky MŠ SR 

č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách nie je nevyhnutné vykonať rediagnostiku žiaka, ak 

nie je odôvodnený predpoklad, že sa v priebehu jeho vzdelávania zmenil charakter jeho zdravotného 

znevýhodnenia.  

Záväzné písomné vyjadrenia k odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, k školskému 

začleneniu dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP do bežnej školy, ako aj k jeho zaradeniu do školy pre deti a žiakov so 

ŠVVP, môžu vydať len poradenské zariadenia zaradené v sieti škôl a školských zariadení. 

Stupeň mentálneho postihnutia pre potreby vzdelávania dieťaťa vyjadrovať podľa § 97 ods. 5 školského zákona. 

V správe z odborných vyšetrení uvádzať jednoznačný záver.  

Ďalšiu dokumentáciu a tlačivá archivovať v súlade s ustanovením § 5 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 326/2008 Z. z. 

o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia. 

Krajský školský úrad vytvára podmienky na metodickú činnosť poradenských zariadení, ktoré podľa § 130 ods. 

7 školského zákona poveril metodickým usmerňovaním poradenských zariadení. Poradenské zariadenia sú 

povinné metodicky usmerňovať činnosť ďalších zložiek výchovného poradenstva t. j. činnosť výchovných 

poradcov, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych 

pedagógov a koordinátorov prevencie  a to spôsobom určeným v § 3 ods. 2 a § 4 ods. 9 a 10 vyhlášky MŠ SR č. 

325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie; za pokrytie poskytovania tejto 

služby ďalším zložkám systému výchovného poradenstva všetkých škôl a školských zariadení v územnej 

pôsobnosti krajského školského úradu zodpovedá krajský školský úrad. 

Na prípravu riešenia problematiky výchovného a psychologického poradenstva a prevencie v jeho jednotlivých 

oblastiach Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vytvoril nasledujúce expertné tímy: expertný 



tím pre psychologickú diagnostiku, expertný tím pre špeciálno-pedagogickú diagnostiku, expertný tím pre 

poradenstvo, expertný tím pre kariérové poradenstvo, expertný tím pre vysokoškolské poradenstvo, expertný tím 

pre psychoterapiu, expertný tím pre prevenciu, expertný tím pre činnosť výchovných poradcov, expertný tím pre 

metodiku a tvorbu systémových informácií v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, 

expertný tím pre nadväznosť výchovného poradenstva a prevencie v špeciálnych výchovných zariadeniach. 

Podnety, resp. pripomienky týkajúce sa týchto oblastí odporúčame zasielať vyššie uvedenej priamo riadenej 

organizácii Ministerstva školstva SR. 

V záujme koordinácie postupov, skvalitnenia rozhodovacieho procesu a realizácie školskej integrácie žiakov so 

ŠVVP zabezpečiť úzku a vzájomnú spoluprácu odborných zamestnancov centier pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva, vrátane neštátnych, v územnej 

pôsobnosti krajských školských úradov z ich úrovne. 

Využívať len tie odborné činnosti, ktoré sú v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami v oblasti 

psychologických vied. Je potrebné, aby zamestnanci poradenských zariadení boli oboznámení s informačným 

materiálom o praktikách nezlučiteľných s odbornou psychologickou činnosťou vydaným VÚDPaP, 

distribuovaným do poradenských zariadení. 

Na poskytovaní odborných služieb v oblasti výchovného poradenstva a prevencie sa zúčastňujú aj výchovný 

poradca, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg a koordinátor 

prevencie. 

Orientovať sa na včasné podchytenie, reedukačné, poradenské a terapeutické korigovanie rizikových prejavov a 

vlastností detí s problémami v osobnostnom vývine. 

Osobitnú pozornosť venovať poradensko-informačnej a metodickej činnosti v oblasti profesijnej orientácie a 

prípravy na voľbu povolania. 

Pri riešení odborných, metodických problémov spolupracovať s Výskumným ústavom detskej psychológie 

a patopsychológie. 

Metodickú pomoc pri identifikácii intelektovo nadaných detí a ďalšej psychologickej starostlivosti poskytuje 

VÚDPaP. Zabezpečuje tiež vzdelávanie psychológov poradenských zariadení a školských psychológov v kurze 

Identifikácia intelektovo nadaných detí. 

Personálne dobudovať organizačnú štruktúru CŠPP o poradenského  logopéda.   

Pri plánovaní a realizácii činnosti vychádzať z Koncepcie špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorú schválila 

vláda SR dňa 21. marca 2007 uznesením č. 282 a z Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského 

systému a jeho implementácie do praxe, ktorú schválila vláda SR dňa 21. marca 2007 uznesením č. 283, s 

rešpektovaním školského zákona a jeho vykonávacích predpisov – vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o 

školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych 

školách a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, vyhlášok k vzdelávaniu a ukončovaniu štúdia na 

stredných školách a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v mieste svojej pôsobnosti garantujú odbornosť a 

efektívnosť preventívnych programov realizovaných v rezorte školstva. Odporúča sa ich zameranie na podporu 

protektívnych faktorov osobnosti a prevenciu všetkých nežiaducich javov (prevencia rizikového správania a 

porúch správania, prevencia záškoláctva, prevencia látkových a nelátkových závislostí, prevencia šikanovania, 

násilných a extrémnych prejavov, prevencia suicidálneho správania, prevencia sexuálne rizikového správania, 

prevencia HIV/AIDS, sexuálneho zneužívania a pod.). 

Odporúča sa realizovať programy v oblasti prevencie drogových závislostí s dôrazom na potrebu evidencie a 

vyhodnocovania údajov v zmysle požiadaviek Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú 

závislosť. 

Odporúča sa spolupráca s riaditeľstvami škôl a učiteľmi – koordinátormi prevencie pri realizácii školských 

projektov prevencie a pri poskytovaní metodickej pomoci a supervízie pre učiteľov – koordinátorov prevencie v 

mieste pôsobnosti. 

V zmysle odporúčania Európskej únie 2001/458/EC a v súlade s Národným akčným plánom pre problémy s 

alkoholom a Rámcovým dohovorom na kontrolu tabaku sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť aj realizácii 

preventívnych programov pre prevenciu nadužívania legálnych drog.  

V zmysle Národného programu duševného zdravia sa odporúča realizovať preventívne programy pre 

adolescentov so zreteľom na prevenciu suicidálneho správania.  

Poradenské zariadenie k vyjadreniu a odporúčaniu formy vzdelávania žiaka so zdravotným znevýhodnením 

alebo žiaka so všeobecným intelektovým nadaním, ktorý je súčasne žiakom so zdravotným znevýhodnením na 

základe výsledkov diagnostiky prikladá pre školu aj vyjadrenie o tom, či odporúča, alebo neodporúča pri 

výchove a vzdelávaní žiaka asistenta pedagóga v záujme včasného získavania podkladov na uplatnenie Smernice 



MŠ SR č. 16/2008-R z 18. decembra 2008, ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov 

zriaďovateľom škôl na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním v zmysle Prílohy 1 tejto smernice. 

Osobitnú pozornosť venovať kariérovej výchove a kariérovému poradenstvu pre žiakov do skončenia 

vzdelávania a odbornej prípravy v záujme zvyšovania ich zamestnanosti. Zameriavať sa hlavne na proces 

profesionálneho rozhodovania sa žiakov, na sledovanie a rozvoj ich študijno-profesijných záujmov, na vývoj 

a aplikáciu poradenských programov (výchovných, informačno-poradenských a psychologických) pri príprave 

žiakov pre trh práce. 

  

III. Vyhodnotenie plánu činností  v jednotlivých mesiacoch  CŠPP  v školskom roku 2015/2016 

 

 

 V mesiaci september  V mesiaci september  sa dňa 2.9.2015 uskutočnila  pracovná porada 

zamestnancov CŠPP , kde Mgr. Zemanová   všetkých privítala a zahájila nový školský rok 2015/2016. Bola 

prijatá nová pracovníčka poradne Mgr. Daniela Klimeková nakoľko Mgr. Eva Ferková odišla pracovať do 

Bratislavy. V poradni pracuje Mgr. Dugová na zastupovanie počas materskej dovolenky. Mgr. Jirkovú 

zastupuje počas jej práceneschopnosti Mgr. Zemanová, ktorá je poverená riadením  CŠPP. Na porade   Mgr. 

Gálová všetkých oboznámila s vyhodnotením činnosti poradne za  uplynulý  školský rok 2014/2015  

a oboznámila s novým plánom činnosti na rok 2015/2016. 

 Ku dňu 15.9.2015  sme  vypracovali podklady a tabuľky pre  Eduzber všetkých klientov a takisto Výkaz 

o školských zariadeniach pre MŠ SR za školský rok 2014/2015.Taktiež boli vypracované o odovzdané všetky 

návrhy na integráciu a pridelenie asistentov učiteľa.  V tomto mesiaci sme začali s kontrolou osobných 

záznamov klientov a klienti, ktorí majú viac ako 18 rokov nie sú zaškolení v žiadnom zariadení určenom na 

prípravu k budúcemu povolaniu boli z nášho CŠPP vyradení.  

Dňa 30.9.2014 sa uskutočnila pracovná porada pracovníkov poradne na mesiac október.  

 V  mesiaci október  sa dňa 7.10.2015  Mgr. D. Klimeková zúčastnila pracovnej porady v Trenčíne 

odkiaľ priniesla nové informácie ohľadom písania diagnostických správ.  

Ku klasickej prvotnej integrácii dieťaťa  je potrebné priložiť ešte jednu správu nazvanú diagnostická správa- 

vzor ktorej nám Mgr. Klimeková predstavila. Ďalej nás informovala o vystavení návrhu na pridelenie asistentov 

učiteľa, predstavila vzor, podľa ktorého je potrebné danú správu realizovať, aby sa zbytočne nepredkladali 

potrebné materiály.      

Dňa 14.10.2015 sa konala prednáška „Význam rodiny“ pre žiakov II. stupňa ŠZŠ Myjava 

Prednášajúci: Mgr. M. Dugová                                                    Počet zúčastnených: 15 žiakov  

Dňa 15.10.2015 sa konala prednáška „Povinnosti rodičov“ pre žiakov II. stupňa ŠZŠ Myjava   

Prednášajúci: Mgr. M. Dugová               Počet  zúčastnených: 16 žiakov  

Dňa 19.10.2015 sa konala prednáška „Hygiena a jej význam“ pre žiakov II. stupňa ŠZŠ Myjava 

Prednášajúci: Mgr. D. Zemanová                     Počet zúčastnených:19 žiakov  

Mgr. V. Gálová sa v termíne 21.10. – 25.10.2015 zúčastnila stretnutia účastníkov kognitívne behaviorálnej 

psychoterapii KBT v Demäňovskej Doline. Na seminári sa oboznámili s postraumatickou stresovou poruchou, 

KBT u detí a manželské problémy pomocou KBT.  

V mesiaci októbri boli realizované návštevy  ZŠ v Myjave. I v tomto školskom roku sú  poskytované naším 

klientom  odborné psychoterapeutické intervencie pod vedením supervízora.    

Dňa 29.10.2014 sa uskutočnila pracovná porada pracovníkov poradne na mesiac november.   

 V mesiaci november sa dňa  6.11.2015 sa konala prednáška „Profesijná orientácia, štúdium 

v odbornom učilišti, odborné učilištia v najbližšom okolí, študijné odbory, ktoré ponúkajú, dĺžka štúdia 

a výučný list“ pre žiakov 8. ročníka ŠZŠ Myjava 

Prednášajúci: Mgr. V. Gálová    Počet zúčastnených: 2 žiaci  

Dňa 6.11.2015 sa konala prednáška „Profesijná orientácia, dotazník pre žiakov ich záujmy“ pre žiakov 6. 

ročníka ŠZŠ Myjava 

Prednášajúci: Mgr. V. Gálová Počet zúčastnených: 4 žiaci  

Dňa 13.11.2015 sa konala prednáška „Profesijná orientácia, štúdium v odbornom učilišti, odborné učilištia 

v najbližšom okolí, študijné odbory, ktoré ponúkajú, dĺžka štúdia a výučný list“ pre žiakov 9. ročníka ŠZŠ 

Myjava 

Prednášajúci: Mgr. V. Gálová    Počet zúčastnených: 5 žiakov  

Dňa 16.11.2015 sa konala prednáška „Zdravý životný štýl, drogová závislosť, prvé skúsenosti s alkoholom 

a drogami“ pre žiakov II. stupňa ŠZŠ Myjava 

Prednášajúci: Mgr. M. Dugová   Počet zúčastnených: 19 žiakov  

Dňa 18.11.2015  sa uskutočnila klasifikačná porada za I. štvrťrok školského roka 2015/2016. Mgr. Gálová 

všetkých prítomných oboznámila s činnosťou nášho centra za uplynulé obdobie  V tomto mesiaci Mgr. Gálová 

poskytovala informácie žiakom 9. ročníka a ich rodičom ohľadom možností ďalšieho vzdelávania, vypisovali 



sme predbežné prihlášky do školského výpočtového strediska. Mgr. Gálová naďalej poskytovala klientom 

odborné psychoterapeutické intervencie, zamerali sme sa hlavne na problémy s deťmi s pervazívnymi 

poruchami. V mesiaci november sa dňa  23.11.2015 sa konala prednáška „Spoločenská komunikácia, 

spoločenské správanie, spoločenské vystupovanie“ pre žiakov II. stupňa ŠZŠ Myjava. 

Prednášajúci: Mgr. M. Dugová    Počet zúčastnených: 18 žiakov  

Dňa 27.11.2015 sa konala prednáška „Šikanovanie a násilie, fyzické tresty a dobré vzťahy“ pre žiakov 5., 6., 

8. a 9. ročníka ŠZŠ Myjava. 

Prednášajúci: Mgr. V. Gálová   Počet zúčastnených: 11 žiakov  

 V mesiaci december pracovnú poradu pracovníkov CŠPP otvorila Mgr. D. Zemanová,  ktorá všetkých 

prítomných privítala a poďakovala sa im za účasť. 

Dňa 1.12.2015 sa konala prednáška „Pohlavné choroby“ pre žiakov II. stupňa ŠZŠ Myjava. 

Prednášajúci: Mgr. M. Dugová    Počet zúčastnených: 19 

Dňa 2.12.2015 sa konala prednáška „1. december, Svetový deň boja proti AIDS“ pre žiakov Praktickej školy 

v budove ŠZŠ Myjava. 

Prednášajúci: Mgr. M. Dugová    Počet zúčastnených: 4 

Dňa 9.2.2015 sa Mgr. V. Gálová zúčastnila zasadania poradenských pracovníkov všetkých zariadení 

Trenčianskeho kraja v Trenčíne. Hlavnou témou rokovania bolo testovanie detí v predškolskom veku, ich 

odporúčania na odklad povinnej školskej dochádzky a intervencie, ktoré jednotlivé zariadenia takýmto klientom 

poskytujú.  

V mesiaci december Mgr. D. Klimeková a Mgr. V. Gálová realizovali návštevy ZŠ v Myjave. 

Mgr. Gálová naďalej poskytovala klientom a ich rodičom  psychoterapeutické intervencie. 

Dňa14.12.2015 sa konala prednáška „Sex a láska“ pre žiakov II. stupňa ŠZŠ Myjava 

Prednášajúci: Mgr. D. Klimeková   Počet zúčastnených:10 

Dňa17.12.2015 sa konala prednáška „Starostlivosť o dieťa“ pre žiakov II. stupňa ŠZŠ Myjava  

Prednášajúci: Mgr. D. Klimeková   Počet zúčastnených:12 

Mgr. D. Zemanová pomáhala pri príprave Vianočného  posedenia pod  stromčekom, stretnutie detí, rodičov 

a klientov sa uskutočnilo dňa 22.12.2015.   

 V mesiaci január sa konala pracovná porada pracovníkov CŠPP, ktorú  otvorila Mgr. D. Zemanová,  

ktorá všetkých prítomných privítala a poďakovala sa im za účasť. V mesiaci január sa predbežne naplánovala 

psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika žiakov 9. ročníka,  potrebná k prihláškam na OU. Mgr. D. 

Klimeková a Mgr. V. Gálová realizovali návštevy  ZŠ v Myjave. Mgr. Gálová naďalej poskytovala klientom 

a ich rodičom  psychoterapeutické intervencie.             

Dňa 25.11.2015 sa konala klasifikačná porada za I. polrok 2015/2016. Mgr. V. Gálová predniesla hodnotiacu 

správu o činnosti CŠPP za dané obdobie.    

V mesiaci január dňa 29.1.2016 sa konala prednáška „Profesijná príprava, odborné učilištia, učebné odbory, pre 

žiakov ŠZŠ“ Prednášajúci: Mgr. Gálová, počet zúčastnených: 7 žiakov ŠZŠ. Ďalej sa  v tomto mesiaci plánovala 

psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika žiakov 9. ročníka, potrebná k prihláškam na OU 

a Praktickú školu. Pripravovali sa podklady pre avizovaný interný audit OÚ OŠ, ktorý je očakávaný v mesiaci 

február.   

 V mesiaci február sa konala pracovná  poradu pracovníkov CŠPP ktorú  otvorila Mgr. D. Zemanová, 

ktorá všetkých prítomných privítala a poďakovala sa im za účasť. Oboznámila nás s plánom práce na tento 

mesiac. Dňa 4.2.2016 prebehol interný audit OÚ OŠ. Bolo  nášmu  zariadeniu odporučené vyradiť z evidencie 

deti so zdravotným znevýhodnením – chorý a zdravotne oslabení. Nie je možné ich ďalej evidovať, v prípade 

záujmu ich rodičov o intervencie ich odporučíme do CPPP a P Myjava. Dňa 8.2.2016 sa konala prednáška 

„Možné riziká práce v zahraničí - predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi.“ pre žiakov II. stupňa ŠZŠ 

Myjava. Prednášajúcim bola Mgr. M. Dugová, počet zúčastnených detí  20. V dňoch 11.2. a 23.2. sa Mgr. V. 

Gálová a Mgr. D. Zemanová zúčastnili školenia v Trenčíne, zameraného na vzdelávanie žiakov s autizmom. 

V tomto mesiaci sa priebežne uskutočňovala psychologická diagnostika žiakov 9. ročníka, potrebná k prihláškam 

pre prijatie na vybrané odborné učilištia a praktickú školu v Myjave. Ďalej sa  priebežne naplánovala 

psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti a diagnostika žiakov po ukončení prvého 

ročníka školskej dochádzky. 

Mgr. D. Klimeková a Mgr. V. Gálová realizovali návštevy ZŠ v Myjave, Mgr. Gálová naďalej poskytovala 

klientom psychoterapeutické intervencie.   V mesiaci marec sa konala  poradu pracovníkov CŠPP, 

ktorú  otvorila Mgr. D. Zemanová, riaditeľka ŠZŠ Myjava, ktorá všetkých prítomných privítala a poďakovala sa 

im za účasť. Dňa 8.3.2016 sa Mgr. D. Klimeková a Mgr. M. Dugová zúčastnili seminára Psychoterapia, 

socioterapia a dieťa v Trenčíne, ktorý organizoval IPS. 

Dňa 14.3.2016 sa konala prednáška „Prevencia HIV/AIDS“ pre žiakov 6. 7. a 8. ročníka ŠZŠ Myjava. 

Prednášajúcim bola Mgr. M. Dugová a zúčastnilo sa jej 11žiakov. Dňa 22.3.2016 sa Mgr. M. Dugová zúčastnila 

stretnutia psychológov Trenčianskeho kraja v Trenčíne odkiaľ priniesla nové informácie ohľadom práce  

 



s dieťaťom z rozvedených rodín. 

V tomto mesiaci sa dokončila  psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika žiakov 9. ročníka, potrebná 

k prihláškam pre  prijatie na vybrané odborné učilištia a praktické školy.  

Pracovníci poradne postupne začali vykonávať psychologickú  a špeciálno-pedagogickú  diagnostiku školskej 

zrelosti a diagnostiku žiakov po ukončení prvého ročníka školskej dochádzky. Podľa potreby sa s  našimi 

klientmi pracovalo  s intervenčnými programami: LION – malé levíča, Metóda fonematického uvedomovania 

podľa ELKONINA, Feuersteinovo kognitívne obohacovanie ľudskej psychiky, Metóda dobrého štartu. 

Sledovali sme priebežne stránky MŠ, MPC Trenčín, kde bývajú uverejnené výzvy MŠ v rámci podávania 

žiadostí o rozvojové projekty. Mgr. Gálová pracovala na projekte v rámci výzvy rozvojových projektov : 

Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo 2016. Bol vytvorený projekt: „Tak sa zastav na chvíľu 

a viac poznávaj seba sám...“  
 V mesiaci apríl sa  uskutočnila poradu pracovníkov CŠPP, ktorú  otvorila Mgr. D. Zemanová, 

riaditeľka ŠZŠ Myjava, ktorá všetkých prítomných privítala a poďakovala sa im za účasť. Zároveň nás Mgr. 

Gálová oboznámila  s plánom práce na tento mesiac. Začiatkom mesiaca bol podaný projekt v rámci 

rozvojových projektov : Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo 2016: „Tak sa zastav na 

chvíľu a viac poznávaj seba sám...“ Výsledky výzvy budú zverejnené v máji 2016. V dňoch 13.4. -17.4.2016 

sa Mgr. Gálová zúčastnila ďalšieho výcviku v  kognitívne behaviorálnej psychoterapii KBT v Demäňovskej 

Doline. Na seminári sa oboznámili s diagnózou ADHD, stavmi úzkosti , alkoholovou, drogovou i nelátkovými 

závislosťami. I v tomto školskom roku sú  poskytované naším klientom  odborné psychoterapeutické 

intervencie pod vedením supervízora. V dňoch 21.4. - 22.4.2016 prebiehali na základných školách v našom 

meste a okolí zápisy detí do 1. ročníka ZŠ. Naše pracovníčky sa informovali o deťoch, ktoré sa javili počas 

zápisov ako problémové a budú v tejto oblasti ďalej pracovať. Dňa 21.4.2016 sa konala klasifikačná porada 

zamestnancov ŠZŠ, kde prítomných Mgr. Gálová informovala o činnosti našej poradne za dané obdobie.      

V mesiaci apríl sa v dňoch 21.4. a 22.4. 2016  konali zápisy detí do 1. ročníka ZŠ, pracovníci CŠPP sa 

informovali o problémových deťoch a boli uskutočnené konzultácie s ich rodičmi. V mesiaci máj sa dňa 

4.5.2016 konala   porada  pracovníkov CŠPP, ktorú  otvorila Mgr. Zemanová, všetkých prítomných privítala 

a poďakovala sa im za účasť. V dňoch 9.5.-13.5.2016  sa konala škola v prírode v obci Prašník, ktorej sa 

klienti a pracovníci nášho centra spoločne zúčastnili. Dňa 18.5.2016 sa konalo vystúpenie klientov nášho 

zariadenia v Kultúrnom dome Myjava pod názvom: „ Tancujeme pre radosť“. V tomto mesiaci prebiehali 

psychologické a špeciálno-pedagogické diagnostiky žiakov po ukončení prvého roku školskej dochádzky. Ďalej 

sa vykonávalo testovanie klientov s odloženou školskou dochádzkou a ich rodičia  prejavili  záujem o štúdium 

v prípravných ročníkoch. Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou sa otvára od 1. 

septembra 2016 v ZŠ Štúrova a pre deti s mentálnym postihnutím sa otvára v ŠZŠ Myjava.  Dňa 25.5.2016 sa 

Mgr. Dugová  zúčastnila školenia v Trenčíne: Valné zhromaždenie pracovníkov špeciálneho školstva 

a predpoklad k jeho ďalšiemu smerovaniu. 

 V mesiaci jún  sa v dňoch 16.6. – 19.6.2016 pracovníčka poradne  Mgr. Gálová zúčastnila ďalšieho 

bloku psychoterapeutického vzdelávania KBT, ktoré bolo zamerané   na nácvik motivačného rozhovoru v praxi, 

relaxačných techník a nácviku psychoterapeutických sedení s klientmi. Ďalej sa  priebežne ukončovala  

naplánovala psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti a diagnostika žiakov po 

ukončení prvého ročníka školskej dochádzky. Riaditeľka školy Mgr. Zemanová a Mgr. Foltín  na základe 

odporúčania nášho zariadenia vydali  rozhodnutia o prijatí žiakov do  prípravných ročníkov v ŠZŠ a ZŠ Myjava. 

Bola poslaná žiadosť na OU Trenčín o navýšenie jedného pracovného  úväzku do našej poradne. Pri vyhotovení 

podkladov k tejto žiadosti sme zistili, že pracovné výkony pracovníkov CŠPP značne prevyšujú ich úväzok. OU 

Trenčín nám prisľúbil v školskom roku 2016/2017 navýšenie pracovného úväzku o 50 %. Pracovníčky  poradne 

sa v čase prázdnin zúčastnia porady odborných zamestnancov v Trenčíne, kde sa oboznámia s ďalším postupom 

pri prepočítavaní výkonov v poradniach. Na základe našich odporúčaní pokračujú naši klienti v ďalšom 

vzdelávaní v odborných učilištiach a Praktickej škole v Myjave. Ostatní  klienti poradne boli podľa potreby 

vyšetrení a vystavili sme im  odporúčania pre ďalšie  vzdelávanie v novom školskom roku 2016/2017.   

Na stránke MŠ SR sa nachádzali  uverejnené výsledky výzvy v rámci podávania žiadostí o rozvojové projekty. 

Mgr. Gálová pracovala na projekte v rámci výzvy rozvojových projektov : Psychologické a špeciálno-

pedagogické poradenstvo 2016. Bol vytvorený projekt: „Tak sa zastav na chvíľu a viac poznávaj seba 

sám...“ Projekt nebol vybratý z veľkého počtu zaslaných žiadostí. Veríme, že sa nám podarí v budúcnosti uspieť 

cez inú organizáciu a ciele projektu naplníme. Koncom mesiaca sa uskutočnila kontrola spisových materiálov, 

agendy a inventarizácia majetku poradne. Dňa 22.06.2016 sa uskutočnila klasifikačná porada pracovníkov ŠZŠ, 

kde o činnosti nášho zariadenia informovala Mgr. Gálová. 

Záverečná rozlúčka so školským rokom 2015/2016 sa uskutočnila dňa 30.6.2016  v telocvični ŠZŠ, kde boli 

prítomní  klienti nášho zariadenia a ich rodičia. V rámci poradne sa uskutočnila porada pracovníkov, kde 

prítomných riaditeľka Mgr. Dagmar Zemanová  oboznámila s Hodnotiacou správou o činnosti CŠPP, jej 

výsledkoch a podmienkach  za školský rok 2015/2016  a zaželala radostné prežitie letných dovoleniek.  

 



4. Vyhodnotenie práce koordinátora drogovej prevencie 

V školskom roku 2015/2016 sa podarilo splniť skoro všetky plánované úlohy.  

Žiaci prvého stupňa absolvovali nasledujúce aktivity: 

 

September:   Vychádzka do prírody, zber jesenných plodov jesenných plodov               

Prednáška s projekciou: legálne (vstupné) drogy - káva, alkohol, nikotín                              - 

základné rozdelenie 

                      Droga a jej účinky. Beseda s rodičmi na ZRPŠ                   

Október:        Športom proti drogám, športové aktivity                                    

Prvá pomoc pre deti, vyhýbať sa nebezpečným predmetom, obalom         a látkam                                                                           

November:     Úraz a choroba. Rodina a spoločnosť – prednáška a beseda  

December:     Drogy a tvoje telo - beseda so žiakmi  .  

                       Vianočná besiedka, program „Deti deťom a rodičom“  

Január:           Čo hovorí trestný zákon o drogách - prednáška  

                       Hry v snehu, stavanie snehuliakov                                                                                                                                                                                                

Február:         Následky užívania alkoholu, cigariet a drog na človeka a jeho okolie  

                       (sprísňovanie proti fajčiarskych opatrení) 

  Signál požitia drogy.  Aktivity - vecné učivo    

Marec:            Kniha - priateľ človeka - návšteva knižnice, resp. ilustrácia obľúbenej                                

                        rozprávky. Nelátkové závislosti – prednáška, beseda                                     

Apríl:               Fetovanie a vdychovanie prchavých, omamných látok - beseda                  

Máj:                 Program ku „Dňu matiek“    

Jún:                 Prečo škodí fajčenie zdraviu? Prečo škodí alkohol všetkým? - beseda                              

na zhrnutie poznatkov o drogách. Režim počas prázdnin. Športový deň. 

 

Aktivity boli vykonávané pod vedením triednych učiteľov a vychovávateliek ŠK  

        

Žiaci 5. až 9. ročníka sa počas školského roka zúčastňovali nasledujúcich aktivít: 

 

September:       Vychádzka do prírody, zber jesenných plodov               

Prednáška s projekciou: historická exkurzia k drogám – základné    rozdelenie 

                        Droga a jej účinky Beseda s rodičmi na ZRPŠ 

Október:          Športom proti drogám, športové aktivity 

 Nelátkové závislosti - stávkovanie, hracie automaty, sekty, jedlo, nakupovanie,   internet  

November:     Obchodovanie s ľuďmi - prednáška a beseda 

December:      Drogy a tvoje telo - beseda so žiakmi  

                       Vianočná besiedka a vystúpenie žiakov  

Január:          Čo hovorí trestný zákon o drogách - prednáška 

                      Zimné športy a zimné hry. Športom proti drogám 

                      Alkohol – projekcia, kvíz s prednáškou a besedou 

Február:        Látkové závislosti, aké poznáme, čo spôsobujú nášmu telu, aký dopad 



                      majú na rodinu a celú spoločnosť 

                      Fajčenie - kvíz s prednáškou a besedou 

Marec:           Marec - mesiac knihy - obľúbený autor, kniha - beseda, ilustrácia   

                      obľúbenej knihy, poviedky 

                      Nelátkové závislosti (inhalačné prostriedky) – prednáška s besedou                      

Apríl:             Projekcia filmu a beseda (Katka, Cesta k delíriu, René, ...)  

Máj:               Program ku „Dňu matiek“ 

              Počítač má slúžiť a nie rozkazovať. Na čo nám slúži počítač a ako nám  

                      môže uškodiť? Aj internet má dve stránky – prednáška a beseda 

V spolupráci s CŠPP sa uskutočnil peší turistický výlet na pamätník u Klasovitých 

Jún:              Sociálna prevencia – mediálna výchova - sociálne siete, internet    

          a zdravie,  komunikačné závislosti a ich prevencia, význam mediálnej  

          výchovy 

 „Ber loptu, nie drogu“ – športový deň - pohybové a loptové hry na školskom ihrisku 

Aktivity boli vykonávané pod vedením koordinátora drogovej prevencie v spolupráci  

s triednymi učiteľmi a CŠPP. Súčasťou drogovej prevencie boli aj projekcie filmov s protidrogovou tematikou. 

V rámci športových aktivít pribudli ďalšie turnaje – konkrétne Turnaj v hádzaní šípok  na terč, Turnaj v stolnom 

tenise a Turnaj v stolnom futbale. 

V tomto školskom roku bola zvýšená pozornosť venovaná nebezpečenstvám internetu a to najmä 

sociálnym sieťam a závislosti na počítačových hrách. 

5. Vyhodnotenie plánu environmentálnej výchovy 

V školskom roku 2015/2016 sme v rámci environmentálnej výchovy uskutočnili tieto akcie: 

 

September: 

11.09. Environmentálny deň 

30.09. Didaktické hry v prírode 

 

Október: 

10.10. Ekologická vychádzka – zber prírodnín 

26. 10. Deň jablka 

28. 10. Návšteva Gazdovského dvora- Pytlikári 

 

November: 

Výrobky z prírodnín, výstava prác. 

9.- 13. Zhotovenie a umiestnenie kŕmidiel a hniezdnych búdok. 

Kŕmenie vtáčikov.  

30.11. Návšteva Gazdovského dvora- Vianoce našich predkov 

 

December: 

04.12. Vianočná výstava v DKSD. 

Kŕmenie vtáčikov. 

 

Január: 

24. 1. Zimné hry v prírode- ochrana zvierat počas zimy 

Ekoplagát – výtvarné stvárnenie problematiky životného prostredia. 

Kŕmenie vtáčikov. 

 

Február: 

8.2. Návšteva Gazdovského dvora- Fašiangy  

Kŕmenie vtáčikov. 



Marec: 

18.3. Návšteva Gazdovského dvora- Veľká noc 

23.3. Aranžovanie a návšteva veľkonočnej výstavy v DKSD 

 

Apríl: 

18.04. Za krajšiu Myjavu – čistenie okolia školy. 

19.04. Aktivity o vode 

Zber liečivých rastlín, ich spracovanie a využitie. 

 

Máj: 

5.5. Deň Zeme- čistenie okolia školy 

6. 5. Poučenie žiakov o správaní v škole v prírode- ochrana prírody 

9.5.-13.5. Škola v prírode Prašník 

9.5. Návšteva Gazdovského dvora 

28. 5. Svetový deň bez cigarety- škodlivosť fajčenia aj pre zdravé životné prostredie 

Jún: 

7.06. Didaktické hry v prírode- Cesta za pokladom 

 Zber a sušenie liečivých rastlín 

6. Vyhodnotenie plánu dopravnej výchovy  

 

Realizáciou vychádzok, rôznych prednášok, prezentácií pomocou IKT, premietaním filmov s dopravnou 

tematikou, vypracovávaním pracovných listov sme rozvíjali elementárne poznatky o doprave, dopravných 

situáciách. Viedli sme deti k bezpečnému správaniu sa na cestných komunikáciách, k dodržiavaniu pravidiel 

cestnej premávky. Integrovali sme dopravnú výchovu do jednotlivých predmetov.    

 

September: 

22.9.    Medzinárodný deň bez áut- rozhovor v triedach o škodlivom vplyve dopravných prostriedkov na životné 

prostredie. Žiakov 0tého a 1.ročníka sme oboznámili so základnými pravidlami  správania sa na cestách. 

Aby vedeli bezpečne prejsť cez cestu. Poznajú najbezpečnejšiu cestu z domu do školy, rozlišujú 

vozovku a chodník, vedia čo je križovatka. Uskutočnila sa vychádzka.   

22.9.    Bezpečne do školy -formou vychádzky sme si prešli celý úsek cesty vedúcej do školy. Upozornili sme na 

všetky dopravné situácie. 

Október:   

14.10. V triedach uskutočnila súťaž zameraná na poznávanie dopravných značiek. Poznaj dopravné značky- 

Najlepší boli odmenení.   

November: 

6.11. Reprodukované krátke príbehy Macko Uško na cestách s dopravnou tematikou, žiaci výtvarne vyjadrili. 

Z prác bola vytvorená výstavka. Najlepší boli odmenení.            

December: 

11.12. Premietanie animovaného metodického materiálu S Martinom na cestách/ Data projektor  

Január:   

21.1. Dopravné prostriedky - druhy vozidiel, motorové a nemotorové vozidlá, osobné a nákladné automobily, 

verejné...realizované prezentáciou -bezpečné správanie sa v doprav. prostriedkoch, nastupovanie a 

vystupovanie/vrátane nácviku/ 

Február: 

19.2. Cesta do školy ,bezpečné správanie sa po zamrznutom chodníku. Nácvik formou vychádzky. 

Marec:  

22.3. Prvá pomoc pri nehode. Formou prednášky a názornej ukážky si žiaci osvojili základy, ale aj návyky 

súvisiace s poskytovaním prvej pomoci zranenej osobe pri dopravnej nehode. Naučili sa ako zavolať rýchlu 

pomoc pri dopravnej nehode.   

Apríl:     
13.4. Formou kvízu, súťaží ,prezentácie na interaktívnej tabuli, pohybových hier s dopravnou tematikou si žiaci 

osvojovali správne zvládanie dopravných situácií. Na záver si žiaci vyrobili z papiera, kartónu a dreva dopravné 

značky./kriedy ,švihadlá, autíčka z farebného papiera, medaile, šatky, IKT, výkresy, farbičky.../ 

Máj: 

5.5. Žiaci pochopili význam technického stavu a údržby bicykla prakticky zvládli základné úlohy údržby bicykla 

– názorná  ukážka zvládajú bezpečnú jazdu na bicykli. 

Jún: 

8.6. Dopravný minitest  -preverenie získaných základných  poznatkov z dopravnej výchovy.      

 



7 . Správa o výsledkoch aktivít v autistickej triede 

 

V tomto školskom roku navštevovali autistickú triedu 3žiaci: 

 

Ivan Herák- prípravný ročník (1.rok škol. dochádzky) 

Diana Suchovská -tretí ročník (4.rok škol. dochádzky) 

Martin Dycha - piaty ročník (6.rok škol. dochádzky) 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese som postupovala podľa Metodických pokynov k výchove a vzdelávaniu  

žiakov s autizmom s MP.  

Počas školského  roka  som sa snažila  v čo najväčšej miere -prihliadnuc k aktuálnemu  zdravotnému stavu  

žiakov  realizovať  stanovené úlohy. Dbala som na dodržiavanie vnútorného poriadku školy, zásad  BOZP a PO. 

Podieľala som sa na vypracovávaní nového školského programu pre žiakov s autizmom s MP. 

So žiakmi som sa zúčastňovala aktivít a podujatí organizovaných školou- Mikuláš, Posedenie pod jedličkou, Deň 

Zeme, ...Taktiež sme si primeranou formou pripomínali významné dni, sviatky, udalosti: v októbri –Mesiac úcty 

k starším, Vznik samostatného Československého štátu, v novembri- Deň boja za slobodu a demokraciu, 

v decembri- Vianoce, v januári- Vznik Slovenskej republiky, vo februári-Fašiangy, v marci- Marec -mesiac 

knihy, v apríli- Svetový deň zdravia, Veľká noc, Deň Zeme, v máji- Sviatok práce, Deň víťazstva nad fašizmom,  

boli sme na programe v Kultúrnom dome S.Dudíka „ Tancujeme pre radosť“. 

 Počas celého roka som viedla žiakov k samostatnosti, k poriadku v osobných veciach, k čistote v triede 

a k priateľským vzťahom. 

 

V. Aktivity školy  
 

Prehľad  kultúrnych programov, ktoré pripravili deti v školskom  klube   

Prostredníctvom rôznych aktivít som sa snažila deti vybaviť postupnými vedomosťami,  zručnosťami, ale 

i vlastným postojom k svojmu životu. Využívala som k tomu rôzne druhy činnosti, lásku k tradíciám, ochranu 

životného prostredia, zodpovednosti za vlastné zdravie, bezpečné správanie na cestách, poznanie našej histórie. 

Taktiež som pamätala na skutočnosť, že dieťa, ktoré práve absolvovalo náročné vyučovanie, netúži v ŠKD ticho 

sedieť a „ byť dobré“. Najdôležitejšia forma činnosti  v našom klube bola hra, pohyb, tvorivosť , ale i duševný 

oddych. Každá vzdelávacia aktivita bola zároveň výchovná. 

 

Školský klub detí zabezpečoval odpočinok  po vyučovaní , rekreáciu a zmysluplné využívanie voľného času . 

Deti sa naučili žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať sa navzájom. Jednotlivé činnosti výchovy mimo 

vyučovania rozvíjali u detí dôležité zručnosti a vedomosti, posilnili osobnosť každého jedinca.  

Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý.  

Hodnoty, ktoré sme uznávali v ŠKD- sloboda, ľudskosť, vzdelanie. Tieto tri hodnoty sa navzájom ovplyvňovali. 

Každá z nich predstavovala súbor práv a povinností.  

Sloboda pre nás znamenala : 

- každý má právo prejaviť svoju tvorivosť a originalitu  

- nik nesmie svojím konaním ohrozovať a obmedzovať druhých 

- každý musí rešpektovať integritu ostatných detí, správať sa k nim ohľaduplne  

- všetci máme povinnosť rešpektovať pravidlá stanovené v školskom klube detí  

- každý má právo na vlastný názor a jeho vyjadrenie v primeranej forme  

- každý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho dôsledky 

Ľudskosť pre nás znamenala : 

- konáme a myslíme bez predsudkov 

- spoločne budujeme atmosféru priateľstva, spolupráce a tolerancie 

- každý má právo cítiť sa v ŠKD bezpečne 

- každý má právo byť pochopený  

- každý má právo na omyl, každý sa snaží svoje chyby naprávať 

Vzdelanie pre nás znamenalo :  

- každý má právo zvoliť si vlastnú cestu vo vzdelávacích aktivitách a záujmovej činnosti v ŠKD 

- každý mal príležitosť zvládnuť kľúčové kompetencie a rozvíjať ich  

- každý sa snažil rešpektovať vzdelávacie aktivity a záujmové činnosti ostatných 

 

Na verejnosti sme našu činnosť prezentovali prostredníctvom vystúpení detí ,ktoré navštevovali školský klub  a 

pod vedením pani vychovávateľky Ľubice Boorovej pripravili kultúrne programy. Pri príprave kultúrnych 

programov sme využívali i šikovnosť detí, ktoré navštevovali tanečno-pohybový krúžok. ďalej sme sa zúčastnili 



na celomestských vystúpeniach k Vianociam a Veľkonočným sviatkom a samozrejme všetkých výstav a podujatí 

organizovaných našou školou v meste. 

 

 

Aktivity v školskom roku 2015/2016: 

 

SEPTEMBER 

DÚHA V SRDCI                                                                                                                                                    

27.9.2015 Benefičný koncert 

Dňa 27.9.2015 sa deti zo ŠKD pri ŠZŠ Myjava pod vedením pani vychovávateľky Ľubice Boorovej zúčastnili 

Benefičného koncertu „ Dúha v srdci “v Novom Meste nad Váhom.  Pre deti bolo pripravené popoludnie plné 

hier,  zábavy, tanca a samozrejme dobrej hudby.  

Nechýbalo ani sladké občerstvenie .  Organizátorom  veľmi pekne ďakujeme za pozvanie i pripravené atrakcie.       

OKTÓBER 

DEŇ JABLKA 24. 10.2015 Sme sa stretli v telocvični našej školy a spoločne sme si pripomenuli „ DEŇ  

JABLKA.“ Pre žiakov boli pripravené rôzne súťaže. Každé dieťa si malo priniesť jablko. Z jabĺk sme urobili 

výstavku a tie najkrajšie boli odmenené sladkosťou.  Na záver sme si všetci pochutili na jablkových koláčikoch, 

ktoré upiekli šikovné dievčatá s pani učiteľkou. 

Fotky z tejto aktivity vid. vo fotogalérii ŠZŠ. 

NOVEMBER 

HALLOWEEN V CVČ  11.11.2015                                                                                                                 

Zábavný podvečer v strašidelnom štýle, stretnutie strašidiel a čertíc , hry a súťaže pre deti zo ŠZŠ a deti CVČ 

pripravila vychovávateľka ŠZŠ Ľubica Boorová. 

Úvod:  Predstavovanie strašidiel, oboznámenie so zábavným programom .                                                                                        

Súťaže :                                                                                                                                                                    .     

-    fúkanie balónov do prasknutia 

- vyrukavičkovanie družstva 

- hádanky v kinderkách 

- kohútie zápasy  

- tanec s balónom  

- vyhodnotenie 

- rozlúčkový tanec 

DECEMBER 

7. 12. 2015 MIKULÁŠ  v ŠZŠ 

-       Program plný hier, súťaží a tancov 

11.12.2015   MIKULÁŠ NA MYJAVSKOM  NÁMESTÍ 

15.12.- 22.12. 2015 Rozprávkové VIANOCE 

Netradičné vyučovanie a výchovnovzdelávacie aktivity v ŠKD zamerané na predvianočnú atmosféru- vytváranie 

netradičných vianočných stromčekov, vytváranie vianočných pozdravov učiteľom a spolužiakom, pečenie 

vianočných koláčov, ozdobovanie tried  a telocvične, rôzne súťaže, maľovanie a iné aktivity s vianočnou 

tematikou, ktoré vyčarili úsmev na detských tváričkách. 

22.12.2015   Posedenie pod jedličkou 

Pani vychovávateľka a pani učiteľky našej školy  prichystali pre žiakov predvianočný program plný tancov, hier 

a odmien.  

FEBRUÁR 

8. 2. 2016 Návšteva Gazdovského dvora – FAŠIANGY                                                                                           

Deti v ŠKD si pospevovali piesne, ktoré sa naučili na gazdovskom dvore, prezerali karnevalové kostýmy na 

internetových. stránkach a kreslili návrhy vlastných karnevalových kostýmov. Celý týždeň sa niesol v znamení 

karnevalového duchu – príprava tancov, súťaží, jednoduchých kostýmov. 

19. 2. 2016 Dopravná výchova 

Témou bola Cesta do školy- bezpečné správanie sa po zamrznutom chodníku 

26. 2. 2016 Školský karneval 



Opäť sme sa všetci stretli v telocvični našej školy, aby sme oslávili karneval v najrôznejších maskách. Žiaci 

spolu s pani vychovávateľkami a učiteľkami sa veľmi dobre zabávali, tancovali, riešili rôzne úlohy, 

súťažili. Karneval viedla pani vychovávateľka Ľubica Boorová. 

MAREC 

18.3. Návšteva Gazdovského dvora- Veľká noc 

  Krásne chvíle strávili žiaci našej školy na Gazdovskom dvore. Dozvedeli sa o zvykoch "našich starých mám", 

maľovali kraslice voskom, spievali a počúvali zaujímavosti zo života  v minulosti počas fašiangov. I práca 

v ŠKD sa niesla v duchu fašiangov. 

 21.3. 2016             Návšteva výstavy- Veľkonočné inšpirácie 

V pondelok popoludní sme zavítali s deťmi v ŠKD navštívili každoročnú výstavu v KD Samka Dudíka v 

Myjave, kde prezentovali svoje krásne veľkonočné výrobky všetky školy v Myjave. 

22.3.2016 Marec- mesiac knihy 

Dnešný deň bol venovaný knihám, časopisom, čítaniu rozprávok z kníh zo školskej knižnice. Deti vyfarbovali 

omaľovánky, riešili lúšteniny, sudoku, doplnovačky v detských časopisoch / Vrabček, Zvonček, Včielka podľa 

vlastného výberu . 

MÁJ 

Škola v prírode Prašník  9.5.- 13.5.2016 

Po prvýkrát sa žiaci prvého stupňa našej školy a teda i deti, ktoré navštevujú ŠKD zúčastnili školy v prírode v 

Prašníku. Zažili krásny týždeň plný hier, zážitkového učenia, tanca, prírody, kúpania a určite si všetci priniesli 

domov veľmi veľa zážitkov.  

18.5.2016  Tancujeme pre radosť 

Špeciálna základná škola v Myjave v spolupráci s Centrom voľného času zorganizovali dňa 18.05. 2016 už V. 

ročník akcie s názvom „Tancujeme pre radosť“, ktorá sa uskutočnila pod vedením pani vychovávateľky Ľubice 

Boorovej a pani učiteľky Lýdie Kovaříkovej v Kultúrnom dome Samka Dudíka  v Myjave.  Žiaci špeciálnych 

základných škôl  sa prezentovali krásnymi tancami. Prezentácie sa zúčastnili žiaci špeciálnych základných škôl 

zo Senice, Myjavy, Piešťan, Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Trenčianskej Teplej. Diplom za účasť, sladká 

odmena a spoločný tanec všetkých zúčastnených boli peknou bodkou za príjemne stráveným dňom. 

Tanec bez hraníc Piešťany 2016 

24.5.2016 sa už po tretí krát stretli žiaci špeciálnych škôl na tanečnej súťaži, ktorú organizovala Spojená  škola v 

spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Piešťanoch. Súťaže sa zúčastnilo 156 tanečníkov , špeciálnymi 

hosťami boli aj v tomto roku tanečníci z TK Danube Bratislava. Podujatie moderoval spolu s  p.učiteľkou 

Horváthovou moderátor Roman Juraško. Veľkým prekvapením na záver bolo vystúpenie Laciho Strika s jeho 

tanečníkmi.  Deti zo ŠZŠ Myjava sa zapojili do súťaže pod vedením pani vychovávateľky Ľubice Boorovej 

a pani učiteľky Lýdie Kovaříkovej.                                                                                                                             

Naše žiačky získali cenu poroty. Gratulujeme. 

JÚN  

2.6.2016 Šport bez hraníc 

V Spojenej škole Senici sa každoročne koná medzinárodná súťaž v ľahkej atletike pre postihnuté deti zo 

špeciálnych škôl. Tento rok sme do Senice po prvýkrát zavítali aj my so žiakmi našej školy pod vedením pani 

vychovávateľky Ľubice Boorovej a pani učiteľky Lýdie Kovaříkovej. Žiaci súťažili v disciplínach: skok do 

diaľky, skok do výšky, vrh guľou, beh na 60 metrov. V kategórii starších žiačok sa umiestnila na 2. mieste naša 

žiačka Monika Gašparová. Gratulujeme.  

4.6. 2016 sme oslavovali MDD na námestí v Myjave                                                                             

7.6.2016  Deň detí v ŠZŠ. 

V utorkové dopoludnie 7. júna sme oslávili Deň detí cestou za pokladom. Žiaci si cestou zasúťažili, overili svoje 

vedomosti, zahrali sa, preskúšali svoje orientačné schopnosti. Na konci cesty ich čakal "sladký" poklad. 

 

 

 

 

 



SWOT analýza školy 

Silné stránky 

Ľudský potenciál 

1. kvalifikovanosť učiteľov 

2. ochota zamestnancov kariérne rásť a prijímať inovácie 

3. vysoká kreativita, flexibilita a ochota pracovať nad rámec bežných povinností 

4. vzájomná komunikácia 

5. fungujúca Rada školy 

7. 
optimálne vekové zloženie učiteľského zboru 

 

Pedagogický proces 

1. dobrá klíma školy postavená na vzájomnej dôvere a partnerstve  

2. rešpektovanie individuálnych potrieb jednotlivých žiakov a uplatňovanie individuálneho prístupu 

3. podpora tvorivosti žiakov zo strany učiteľov 

4. netradičné formy vyučovania (Feuerstien, Eľkonin, Metóda dobrého štartu...) 

5. zmena miesta vyučovacích hodín (príroda, školský dvor, detské ihrisko...) 

6. využívanie IKT na vyučovacích hodinách, osobitne internet na vyhľadávanie potrebných informácií 

7. stimulácia profesijných záujmov žiakov (voľno časové aktivity) 

8. rozvoj sociálnych zručností žiakov, skupinová práca 

9. poverovanie úlohami (vedenie k zodpovednosti) 

10. spoluúčasť rodičov na živote školy, možnosť účasti na vyučovaní 

11. dobre zabezpečené psychohygienické faktory (ovocné šťavy, ovocie, pitný režim) 

12. rozvíjanie seba hodnotenia žiakov, podpora zdravého sebavedomia, korigovanie menejcennosti 

Materiálne vybavenie 

1. počítačová učebňa Infoveku  

2. dostatočný počet učebných pomôcok 

3. žiacka aj odborná knižnica pre učiteľov 

4. pekná a tematicky zameraná výzdoba budovy a tried 

5. dostatočné vybavenie audiovizuálnou technikou 

6. dobrá vybavenosť špeciálnymi rehabilitačno-relaxačnými pomôckami v autistickej triede 

7. kvalitne vybavená keramická dielňa s hrnčiarskym kruhom a pecou 

8.  novo vybudované detské ihrisko s altánom vo vonkajšom areály školy 

Ostatné faktory 

1. prezentácia školy, budovanie pozitívneho imidžu školy 

2. spolupráca s CVČ a inými školami rovnakého alebo podobného typu 

3. spolupráca so zriaďovateľom školy  

4. spolupráca s mimovládnymi inštitúciami 

5.  vyučovanie anglického jazyka v krúžkovej činnosti 

6. webová stránka školy: szsmyjavaedupage.sk 

7. prekonávanie bariér medzi žiakmi špeciálnej školy a intaktnou populáciou - realizácia spoločných aktivít 

 

 



Slabé stránky 

Ľudský potenciál 

1. rôzna miera flexibility učiteľov, nekvalifikovanosť všetkých pracovníkov školy 

2. prefeminizovaný učiteľský zbor 

3. 

pokles spoločenskej prestíže pedagogickej profesie 

 

 

 

Pedagogický proces 

1. hygienické podmienky vo vyučovacom procese (dopad svetla, vzdialenosť lavíc od tabule...) 

2. učenie učiva, ktoré žiaci len málo, resp. vôbec nevyužijú v praxi  

3. napriek novej reforme v školstve prevažuje motivácia známkami 

4. absencia schválených učebníc a pracovných zošitov, vo variantoch B,C nie sú učebnice vôbec 

Materiálne vybavenie 

1. budova si vyžaduje finančne náročné rekonštrukcie ( zateplenie, rekonštrukcia kotolne,  ...) 

2. v škole sa nenachádza telocvičňa 

3. obmedzené priestory - školský klub prebieha v priestoroch triedy 

4. obmedzené možnosti školského pozemku 

Ostatné faktory 

1. nedostatočná informovanosť obyvateľov mesta o poslaní špeciálnej školy 

2. diskriminácia mentálne postihnutých žiakov 

3. nezáujem časti rodičov o spoluprácu so školou 

4. 
prevažná väčšina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia, ktoré má negatívny vplyv 

na správanie žiakov 

5. administratívna zaťaženosť v školstve 

 

 

Príležitosti 

1. dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov - spolupráca so vzdelávacími inštitúciami 

2. spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou, špeciálnymi a základnými školami v regióne 

3. nové zdroje mimorozpočtových finančných prostriedkov (fondy EÚ, sponzorstvo) 



4. využívanie alternatívnych spôsobov výchovno-vyučovacieho procesu 

5. vyhovujúce podmienky na zavádzanie IKT 

6. široké spektrum záujmových krúžkov 

7. využívanie vzdelávacích preukazov na skvalitnenie neformálneho vzdelávania 

8. zvýšenie propagácie aktivít školy medzi rodičmi a širšou verejnosťou 

9. rešpektovanie učebných štýlov a diagnóz žiakov s dôrazom na individuálny prístup 

10. 
využívanie financií pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na ich zlepšenie vo výchovno - 

vyučovacom procese, na skvalitnenie neformálneho vzdelávania 

 

 

Riziká 

1. 
úbytok žiakov (nižšia pôrodnosť, integrácia mentálne postihnutých žiakov na základných školách, časté 

sťahovanie detí z profesionálnych rodín) 

2. spájanie ročníkov v dôsledku poklesu počtu žiakov 

3. zhoršovanie sociálneho zázemia - pribúdanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

4. neriešenie základného vzdelania sociálne ohrozených a neprispôsobivých skupín obyvateľstva 

5. 
uprednostňovanie finančných ukazovateľov (šetrenie a racionalizačné opatrenia) pred výchovno-vzdelávacími 

výsledkami školy 

6. nedocenenie pedagogickej práce učiteľov 

 

 

Rada školy  
 

Zloženie Rady školy pri SŠ Myjava: 

Predseda:    Mgr. Daniela Klimeková 

Členovia: 

Mgr. Anna Turanová   delegát Okresný úrad  Trenčín  

Mgr. Gabriela Petrovičová                            delegát Okresný úrad  Trenčín 

Ing. Mária Vlnková                                 delegát Okresný úrad  Trenčín 

JUDr. Ivana Salinková                                  delegát Okresný úrad  Trenčín  

Ingríd Dychová     delegát rodič 

Ing. Jaroslav Holota     delegát rodič 

Gabriela Štefániková                                     delegát rodič             

Markéta Čerešníková     delegát rodič 

Mgr. Lýdia Kovaříková     delegát pedagogický zamestnanec školy  

Dušana Oslejová     delegát nepedagogický zamestnanec školy 

  

Vedenie školy sa snažilo počas školského roka zabezpečovať bezpečnú, podporujúcu a podnetnú klímu na škole, 

klímu dôvery, otvorenej komunikácie. 

Pri stanovovaní plánov a úloh školy sa podieľal celý pedagogický ako i nepedagogický kolektív. Predkladali 

návrhy k prevádzke školy, k jednotlivým aktivitám, v ktorých sa všetci aktívne zúčastňovali. 

Spolupráca s inými organizáciami bola v podstate dobrá, niekedy by bolo dobré, keby sa niektorí rodičia viacej 

zaujímali o dianie školy. 

 



Hodnotiaca správa za školský rok 2015/2016  bola prerokovaná  a schválená na zasadnutí pedagogickej rady 

dňa  02.09.2016 pedagogickými zamestnancami a dňa 10.11.2016  Radou školy.  

Rada školy po prerokovaní hodnotiacej správy zaujala nasledovné stanovisko: 

 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 

zobrazuje skutočnosť, čo sa týka zamestnaneckej základne, vybavenosti školy, medziľudských vzťahov, vzťahov 

učiteľ – žiak, výsledkov a samozrejme aj cieľov, ktoré chce škola v budúcnosti dosiahnuť. V prvom rade nás 

tešia celkové výsledky z prijímacích pohovorov na Odborné učilište v Hlohovci – alokované pracovisko Senica, 

OU Bratislava a do Praktickej školy. Ďalej schvaľujeme otvorenie 1. ročníka Praktickej školy, v ktorej sa  

vzdelávali žiaci variantu B a C v školskom roku 2015/2016. Taktiež je potešiteľným faktom, že sa vytvoril 

v ŠZS  prípravný ročník pre deti so zdravotným znevýhodnením.  

 

 

 

............................................................                           ............................................................ 

Mgr. Daniela Klimeková                 Mgr. Dagmar Zemanová  

predseda Rady školy pri SŠ Myjava                       riaditeľka školy  

 

 V Myjave 10.11. 2016                                                                                


