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Metodické združenie I. 

Sekcia ŠMŠ 

    Individuálnym prístupom a plnením ŠkVP sa pozornosť zamerala na dosiahnutie školskej 

pripravenosti detí pre vstup do 1. ročníka ŠZŠ. Jednotlivé edukačné činnosti podporovali u detí 

rozvoj kognitívnych schopností, sebaobslužných činností, jemnej i hrubej motoriky, 

matematických predstáv, komunikačných schopností vo všetkých jazykových rovinách, 

sluchu, vnímania, pozornosti, perceptuálno - motorických schopností a grafomotoriky. 

Vhodnou motiváciou, individuálnym prístupom a častým opakovaním získavali deti 

elementárne poznatky a skúsenosti o predmetoch a ich vlastnostiach, javoch,  číslach, poznávali 

a rozlišovali základné farby, učili sa orientovať v priestore. Vzhľadom na narušenú 

komunikačnú schopnosť detí bola využívaná vizualizácia času formou denného režimu.  

Intenzívne sa používali komunikačné zošity, aplikácie, ktoré napomáhali v komunikácii s 

deťmi, dospelými a okolím. Prostredníctvom AAK, rozvíjaním verbálnej a neverbálnej 

komunikácie a prevádzaním logopedických cvičení hravou formou sa rozvíjali komunikačné 

schopnosti vo všetkých jazykových rovinách a slovná zásoba. Zaraďovaním častých 

motivačných cvičení, opakovacích chvíľok a plnením jednotlivých úloh deti získavali základné 

stravovacie a hygienické  návyky, rozvíjali si sebaobslužné činnosti a samostatnosť.  Pohybové 

schopnosti detí sa rozvíjali prostredníctvom vzdelávacej aktivity zdravie a pohyb. Vyučujúci 

s deťmi sa aktívne zapojili do  akcií orientovaných na podporu zdravia a zdravého štýlu - 

Svetový deň športu, Európsky týždeň športu, Týždeň zdravej výživy, Svetový deň zdravej 

výživy. Zdravotné vychádzky prispievali k otužovaniu detí. Podľa harmonogramu využívali 

hydromasážnu terapiu, relaxačné cvičenia v multistimulačnej miestnosti Snoezelen. Deťom 

bola pravidelne aplikovaná bazálna stimulácia. 

    Pozornosť sa venovala rozvoju environmentálnej výchovy –úprava a skrášľovanie okolia 

ŠMŠ, pravidelné návštevy Vivária Levex, zrealizovali sa tvorivé aktivity zamerané na využitie 

odpadového materiálu. Počas celého školského roka sa rozvíjala spoluprácu s rodičmi 

uskutočňovaním spoločných akcií, medzi ktoré patria Vianočné tvorivé dielne, Deň otvorených 

dverí, Rodičovské združenie. Účasťou na výtvarnej súťaži, výstavách a akciách 

organizovaných školou sa rozvíjalo estetické cítenie detí. Pozornosť sa venovala aj  obľúbeným 

akciám – Halloween, Mikuláš, pečenie medovníčkov, posedenie pri stromčeku, karneval, 

Valentínska diskotéka. Školský rok bol ukončený rozlúčkou s budúcimi prvákmi.     

Počas celého školského roka prebiehala úzka spolupráca so školskou psychologičkou, 

logopedičkou a so zamestnancami CŠPP. 

    Počas mimoriadnej situácie sa postupovalo podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 

SR č. OLP/2576/2020 zo dňa12.03.2020, podľa ktorého sa s platnosťou od 13.03.2020 do 

30.03.2020 zakazuje prevádzka zariadení pre deti a mládež. Na základe rozhodnutia 

hlavného hygienika,  záverov Ústredného krízového štábu minister  školstva, vedy, výskumu 

a športu SR rozhodnutím č. 2020/10610:1-A1030 z 26. 3. 2020  mimoriadne prerušil školské 

vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania V tomto období išlo o osobitný režim 

preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditeľ špeciálnej 

materskej školy zabezpečil podľa podmienok  a možností školy aj samotných detí dištančnú 

formu vzdelávania prostredníctvom elektronickej komunikácie pedagogických zamestnancov 

s deťmi a so zákonnými zástupcami.  Opätovné otvorenie MŠ bolo od 01.06.2020, nástup detí 

bol na základe dobrovoľnosti. Vyučovanie prebiehalo v osobitnom režime s uplatňovaním 



odporúčaní, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR. Do materskej školy  01. 06 2020 nastúpilo 8 detí. 

Postupne o vzdelávanie v mesiaci jún  k 22.06.2020 prejavilo záujem 11 detí. 

 

Sekcia ŠZŠ  

Spoločne so zákonnými zástupcami a  rodinnými príslušníkmi boli zrealizované Vianočné 

tvorivé dielne, Deň otvorených dverí a rodičovské združenie.    

   Rozvoj čitateľskej gramotnosti bol podporený pravidelnými návštevami Tekovskej knižnice 

– oddelenie pre deti a mládež. Školský súbor Theatro Hora programom prispel k otvoreniu 

Týždňa slovenských knižníc. Žiaci boli zapojení do čitateľskej súťaže, jej ukončenie nebolo 

z dôvodu mimoriadnej situácie možné. Pokračovali prípravy žiakov na súťaže v prednese 

poézie a prózy GaňovaTarnava, ktorá sa už z dôvodu prerušenia vyučovania pre pandémiu 

COVID – 19 neuskutočnila. 

    Boli uskutočnené aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu,  na podporu 

prevencie obezity prostredníctvom realizácie Týždňa zdravej výživy, Svetového dňa mlieka na 

školách. S cieľom podporiť šport a fyzickú aktivitu sa žiaci zapojili do Európskeho týždňa 

športu. Na lyžiarskom výcviku sa zúčastnil 1 žiak.  V rámci kampane Národného programu 

prevencie HIV/AIDS sa škola úspešne zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. 

V spolupráci s koordinátorkou protidrogovej prevencie a školskou psychologičkou boli 

realizované prednášky a besedy zamerané na práva detí, prevenciu  a elimináciu nevhodných 

prejavov správania, šikanovania. Svojimi návštevami žiakov pravidelne tešili psíčkovia 

z útulku „Kráčame spolu“ z Tlmáč. Ako vďaka za ich priateľstvo bola pre útulok 

zorganizovaná zbierku textilného materiálu. Neboli vynechané ani žiakmi obľúbené akcie – 

Mikulášska návšteva,  vianočné posedenie, karneval. Žiaci pod vedením vyučujúcich pripravili 

koledovanie pre predstaviteľov mesta, zástupcov spolupracujúcich organizácií a sponzorov. 

    Na podporu výmeny pedagogických skúseností boli zrealizovali otvorené hodiny 

vyučujúcich na I. stupni, v ŠMŠ a v MŠ pri ZZ s podnetnými témami. Po otvorenej hodine 

prebiehali konzultácie o danej problematike, spoločne sa  hľadali riešenia a spôsoby, ako 

využiť čo najlepšie problematiku otvorenej hodiny v jednotlivých triedach.   

    Zapojili sme sa úspešne do tvorby projektov – realizácia niektorých z nich bude pokračovať  

aj v budúcom roku.  

    Pri práci v triedach pre žiakov s VP pomáhali skvalitňovať  vyučovací proces asistenti 

učiteľa. Asistenti aktívne spolupracovali s učiteľom, rodičmi a školským psychológom. Podľa 

pokynov učiteľa  pracovali so žiakmi v triede paralelne s učiteľom alebo v skupinovej či 

individuálnej forme. Nápomocní boli aj pri príprave učebných pomôcok, kompenzačných 

pomôcok, pri rôznych podujatiach organizovaných školou, pri aktivitách speváckych, 

hudobných, dramatických, výtvarných, pri spoločenských a športových podujatiach. Pracovali 

ako vedúci záujmových útvarov. Aktívne pomáhali vyučujúcim počas dištančného 

vzdelávania. 

Žiaci v triedach pre žiakov s VP využívali vo vyučovacom procese počítače  s  výukovými 

programami, tablety, iPady, vizualizér, počas vyučovania mali možnosť využívať relaxačné  

miestnosti, multistimulačnú miestnosť Snoezelen, relaxačnú miestnosť so soľnou stenou, kútik 

s vodnou stenou. Okrem relaxačnej miestnosti žiaci na elokovanom pracovisku na Požiarnickej 

ulici využívali v edukačnom procese na relaxáciu menšiu trampolínu, Recumbent s podporným 

chrbtovým operadlom z penových valcov a eliptický trenažér. Podľa harmonogramu bola 

využívaná hydromasážna terapia.  

    Na základe mimoriadnej situácie v SR - šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým 

koronavírusom COVID – 19 a následného prerušenia vyučovania v školách, od 16. 03. 2020 

bolo prerušené vyučovanie. Vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou podľa individuálnych 

možností a schopností žiakov a ich rodinného prostredia. Žiaci opätovne na základe 



dobrovoľnosti nastúpili  do školy 01. 06. 2020. Vzhľadom na prerušené vyučovanie neboli 

zrealizované mnohé akcie naplánované na obdobie od marca 2020 do konca školského roku. 
 

Sekcia MŠ pri ZZ 

    Primeraná pozornosť sa venovala rozvoju čitateľskej gramotnosti.  Uskutočnili sa aktivity 

zamerané na podporu zdravia a zdravého životného štýlu: Svetový deň prvej pomoci, Svetový 

deň mlieka na  školách, Európsky týždeň športu, Deň zdravotných sestier.  Deti sa zapojili do 

medzinárodnej súťaže  „Záložka do knihy spája školy“, „List za listom –baví ma čítať“, 

uskutočnili výstavu výtvarných a literárnych prác, Mesiac úcty k starším. 

    Výchovno – vzdelávacia činnosť bola zameraná na dodržiavanie správnej životosprávy a 

upevňovanie základných hygienických návykov. V rámci edukačného procesu sa pozornosť 

orientovala na rozvoj environmentálnej výchovy. Zrealizovali sa tvorivé aktivity zamerané na 

využitie odpadového materiálu. Tradične boli zorganizované zimné akcie – Mikuláš 

v nemocnici, List Ježiškovi – Slovenská pošta 2019, „Vianočná pošta 2019“ – pohľadnice pre 

neznámych starých ľudí v DSS, Vianočné posedenie, zvyky a tradície. Nezabudlo sa ani na 

akcie, ktoré deti zabavia – Haloween, karneval v nemocnici, či stretnutia s nemocničnými 

klaunami – Červené nosy, Bezpečne na internete. 

     V rámci jednotlivých aktivít a výchovných oblastí sa vytváralo  priaznivé prostredie na  

rozvoj kompetencií žiakov v oblasti IKT, priaznivá sociálno – emocionálna atmosféra, pričom 

sa rešpektoval zdravotný stav hospitalizovaných detí a rozvíjala spolupráca so zdravotníckym 

personálom. 

   Na základe  mimoriadnej  situácie v SR  aj v MŠ pri ZZ bolo  od 12. 03. 2020 prerušené 

vyučovanie až do odvolania. Vzhľadom na interné podmienky školy prevádzka MŠ pri ZZ 

v  školskom roku už nebola obnovená. 
 

Metodické združenie II. 

 

Sekcia ŠZŠ 

Na základe odporúčaní POP bola činnosť v rámci metodického združenia orientovaná na tieto 

oblasti: 

 Skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom uplatňovania 

kooperatívneho vyučovania a rozvíjania  kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti,  

aby žiaci nadobúdali poznatky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich postoje, životnú 
hodnotovú orientáciu a prosociálne správanie.  Pedagogickí zamestnanci si  svoje 

pracovné skúsenosti  vymieňali prostredníctvom realizácie prednášok spojených s 

prezentáciami. 

 V oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre bol 

posilňovaný organizovaním súťaže v čitateľskej zručnosti, pravidelnými návštevami  

Tekovskej knižnice, pre žiakov bol zriadený čitateľský kútik. Prostredníctvom 

jednotlivých aktivít bola pozornosť venovaná rozvoju čitateľskej gramotnosti, 

formovaniu kladného vzťahu žiakov ku knihe a literatúre, boli zorganizované súťaže 

zamerané na rozvoj čitateľských zručností, zrealizované aktivity ku Dňu detskej knihy 

a Medzinárodného dňa knižníc. Zapojením do projektu  “Celé Slovensko číta deťom”-

v rámci adventného čítania pozvaní hostia čítali  žiakom vianočné príbehy. Žiaci so 

záujmového útvaru  Mladý čitateľ sa podieľali na tvorbe školského časopisu „Špecko“.  

 V oblasti environmentálnej výchovy bola pozornosť venovaná separácii odpadov,  
úprave a skrášľovaniu okolia školy hlavne v rámci vyučovacích hodín PRV. 

V spolupráci s občianskym združením Patrimonium Servandi pokračoval školský 



projekt úpravou levickej Kalvárie. Boli zrealizované tvorivé aktivity zamerané na 

využitie odpadového materiálu.   

 V rámci aktivít MZ a jednotlivých vyučovacích predmetov sa využívali námety 
netradičných remesiel a techník. Na tvorivých dielňach si  žiaci vyskúšali pečenie 

vianočných medovníčkov, zúčastnili sa vianočných trhov prezentáciou svojich 

výrobkov.  Svoj talent a šikovnosť prezentovali v rámci 18.ročníka Prehliadky 

tvorivosti žiakov špeciálnych škôl Nitrianskeho regiónu. 

 Pozornosť bola venovaná výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu 

a zdravému životnému štýlu. Na túto oblasť boli zamerané netradičné aktivity zamerané 

na podporu zdravia a zdravého životného štýlu:  Týždeň zdravej výživy, Deň mlieka, 

Svetový deň duševného zdravia, Svetový deň bez tabaku, beseda s kozmetičkou. 

Tvorivými aktivitami sa žiaci zapojili do  Európskeho týždňa boja proti drogám. 

Pozornosť bola venovaná aj základom poskytovania prvej pomoci v rámci akcie  

mládeže SČK „Zavolať sanitku nestačí“. Podpora zdravia bola utvrdzovaná zapájaním 

žiakov do rôznych športových súťaží, napríklad do  výzvy „Európsky týždeň športu 

2019“. Žiaci 7,. ročníkov absolvovali lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku SKI 

Krahule. Jesenné Cvičenie na ochranu človeka a prírody bolo realizované na levických 

Rybníkoch. V rámci Národného programu prevencie HIV/AIDS sa žiaci úspešne 

zapojili do celoslovenskej kampane Červené stužky, aktivitami v rámci blokového 

vyučovania  si pripomenuli  Deň tolerancie. Svetový deň úsmevu  oslávili  návštevou  
divadelného predstavenia Theátro Komika.  

 Pripomínané boli témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu 

humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu. 

 Pri prevencii a eliminácii nevhodných prejavov správania, šikanovania a extrémizmu  
v spolupráci s OR PZ v Leviciach prebiehali besedy, rozhovory, nácvikystmeľovacích 

aktivít v triedach. Žiaci si pripomenuli Svetový deň bez násilia.  

 Zvýšená pozornosť bola venovaná ochrane detí a žiakov pri používaní internetu, žiaci 
si pripomenuli Deň pre bezpečnejší internet. V rámci jednotlivých aktivít 

a vyučovacích predmetov bolo vytvorené priaznivé prostredie na rozvoj kompetencií 

žiakov v oblasti IKT.  

 

Vyhodnotenie lyžiarskeho výcviku 

    Termín konania: 24.02.-28.02.2020, miesto konania: Obecné lesy Krahule s.r.o., Krahule 

26, 967 01, Kremnica. Počet účastníkov spolu: 17, z toho žiakov 13, pedagógov 3, zdravotník 

1. Počet družstiev: 3. Pedagogický dozor zabezpečovali Mgr. Mária Adamcová (vedúca LV),  

Mgr. Peter Benček, Mgr. Iveta Hujavá, zdravotník Andrea Beťková.  Žiaci počas absolvovania 

LV získali vedomosti o technike lyžovania, výstroji a výzbroji, príprave a údržbe výstroja 

a výzbroja. Naučili sa základnú terminológiu, názvy pohybových zručností v lyžovaní, osvojili 

si zásady bezpečnosti pri vykonávaní lyžiarskeho výcviku, zvládli základné pravidlá lyžovania 

(biely kódex). Okrem týchto zručností sa zlepšili v oblasti kondičnej prípravy, získali základné 

kondičné, koordinačné a pohybové schopnosti, naučili sa popísať a prakticky ukázať správnu 

techniku lyžovania. Počas priameho výcviku v bežeckom lyžovaní si osvojili chôdzu, 

základný, striedavý beh, beh s odpichom súpažne, korčuľovanie, výstupy, obraty, brzdenie a 

odšliapavanie. Mimoriadne udalosti sa počas lyžiarskeho výcviku nevyskytli. Všetci žiaci, 

ktorí sa zúčastnili organizovaného pobytu, dosiahli výborné výsledky pri zvládnutí základných  

pohybových zručností v oblasti techniky lyžovania v ľahkých podmienkach, posilnili svoje 

zdravie, zvýšili svoju telesnú zdatnosť, kondičné a koordinačné pohybové zručnosti a návyky.  

Dosiahli primeranú úroveň osvojenia racionálnej techniky bežeckého lyžovania, zvládli 



základné poznatky o lyžiarskom výstroji. Naučili sa chápať možné nebezpečenstvá zimného 

pobytu v horách a tiež rešpektovať pravidlá správania na zjazdovke.  

 

Dňa 12.03.2020 bolo vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020, 

podľa ktorého bola s platnosťou od 13. 3. 2020 do odvolania zakázaná prevádzka zariadení pre 

deti a mládež. Z tohto dôvodu bolo vyučovanie a následne aj aktivity MZ II prerušené do konca 

školského roku. 
 

Sekcia ZŠ pri ZZ 

    Okrem zabezpečovania výchovno – vzdelávacieho procesu bola pozornosť venovaná aj 

rozvoju čitateľskej gramotnosti zapojením do medzinárodnej súťaže “  Česko-slovenský 

projekt -  Záložka do knihy spája školy -  List za listom – baví ma čítať“.  Boli tiež organizované 

aktivity zamerané na rozvoj kladného vzťahu k literatúre, ako aj na nácvik plynulého čítania a 

čítanie s porozumením aj mimo priamej vyučovacej činnosti. Podpora zdravia a zdravého 

životného štýlu bola posilňovaná cez aktivity Svetový deň prvej pomoci, Európsky týždeň 

športu, Svetový deň mlieka v školách a Deň zdravia v Leviciach. V rámci jednotlivých aktivít 

a vyučovacích predmetov bolo vytvorené priaznivé prostredie na  rozvoj kompetencii žiakov 

v oblasti IKT. Všetky činnosti prebiehali  v priaznivej sociálno – emocionálnu atmosfére 

s rešpektovaním zdravotného stavu hospitalizovaných detí a v spolupráci so zdravotníckym 

personálom. 
 

MZ PrŠ 

    Prostredníctvom jednotlivých aktivít sme sa zamerali na skvalitnenie spolupráce školy 

a rodiny, kedy sa rodičia zúčastnili „Vianočných tvorivých dielní“ a „Dňa otvorených dverí“. 

Realizovali sme aktivity podporujúce zdravý životný štýl formou vyhlasovania tematických 

týždňov ako „Týždeň mlieka“, „Týždeň ovocia“, „Týždeň zeleniny“ ,„Týždeň zdravých 

potravín“ ako aj „Svetový deň zdravia“ a „Svetový deň výživy“. Aj počas výučby odborných 

predmetov sme pozornosť žiakov zamerali na uvedomenie si nevyhnutnosti zdravého 

stravovania prostredníctvom vyhľadávania  zdravých receptov a prípravy zdravých jedál. 

Monitorovali sme pohybové aktivity žiakov, vrátane monitorovania stavu pohybového aparátu 

žiakov so zdravotným oslabením a žiakov so zdravotným postihnutím a realizovali sme 

aktivity k „Európskemu týždňu športu“ a „Pohybom k štíhlosti“. V spolupráci so školskou 

psychologičkou a koordinátorkou protidrogovej prevencie sme realizovali aktivity na 

oboznamovanie  sa s ľudskými právami a právami detí, antidiskrimináciou ako aj aktivity 

zamerané na prevenciu drogovej, alkoholovej a tabakovej závislosti. Aj v tomto školskom roku 

sa celá naša škola zapojila do celoslovenskej akcie na podporu boja proti AIDS s  názovom 

„Červené stužky“. Environmentálne cítenie žiakov a vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, 

povedomia v oblasti separácie a zhodnocovania (recyklácie) sme u žiakov rozvíjali aktivitami 

ako „Jesenné tvorenie z prírodnín“ a „Karnevalová maska z recyklovaného textilu či papiera“. 

Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže vyhlásenej na tému „Divadlo“, kde Kristína Sabová 

nakreslila divadelné predstavenie rozprávky Kráska a zviera. Výrobky našich žiakov boli 

prezentované aj na vianočných trhoch v Juniore 

    Pravidelne raz mesačne sme navštevovali Tekovskú knižnicu a realizovali sme so žiakmi 

aktivity na Medzinárodný deň školských knižníc. 

    Tento školský rok sme vypracovali tri projekty: „Zimná záhrada pre prácu aj relax“ v NDS 

Cloetta, „Komunitná kaviarnička“ v Nadácii Coop Jednota a „Obnovme si rozárium“ v nadácii 

Raifeisen banka- Gesto pre mesto. Podporený sumou 1000 € bol projekt NDS Cloetta „Zimná 

záhrada pre prácu aj relax“ .Realizácia projektu začala nákupom zariadenia do zimnej záhrady, 



ratanovej sedacej súpravy, kovových regálov na kvety, závesnej hojdačky, skrine na pomôcky, 

pracovného stola a nákupom osív, substrátov, hnojív, postrekov a črepníkov. Pokračovali sme 

projektovými aktivitami a na „Deň otvorených dverí“ sme v zimnej záhrade predviedli 

otvorenú hodinu kde žiaci predviedli svoje zručnosti: siali paradajky a pór, pikírovali papriku, 

presádzali sirôtky do nových črepníkov a rozmnožovali pelargónie. Predvedenie svojich 

zručností pred "obecenstvom" umožnilo žiakom praktickej školy zažiť pocit sebauplatnenia a 

vlastnej užitočnosti. Ohlasy rodičov a návštev na priestory zimnej záhrady a činnosti žiakov v 

nej boli veľmi pozitívne. Článok o realizácii projektu spolu s fotografiou našich žiakov bol 

uverejnený v regionálnom periodiku MY Levice. Aj samotným žiakom sa v novozariadenej 

zimnej záhrade výborne pracuje a cez prestávky v nej radi relaxujú. Zásadnú zmenu v realizácii 

projektu prinieslo prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach, z dôvodu 

zabráneniu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v 

období od 16. marca 2020 do 30. júna 2020. Žiaci sa učili dištančnou formou, elektronickou 

poštou dostávali úlohy zamerané na upevňovanie osvojených poznatkov a zručností, 

prostredníctvom ktorých sa nám aj naďalej darilo plniť projektové aktivity doma. Žiaci s 

pomocou rodičov sadili priesady, polievali, kyprili pôdu, starali sa o trávnik ale aj varili 

a vykonávali domáce práce. Z uvedených aktivít máme množstvo fotografií, ktoré sme 

uverejnili aj na Webovej stránke školy. Z dôvodu prerušenia školského vyučovania sa 

nezrealizovali mnohé zaujímavé akcie ako aj vzájomné hospitácie vyučujúcich v praktickej 

škole. 
 

MZ pre výchovu  

 

Sekcia ŠKD 

    Počas školského roka boli do činnosti zaraďované hry, pri ktorých sa pozornosť zameriavala 

na dodržiavanie zásad názornosti, primeranosti a individuálneho prístupu k deťom. Medzi 

dôležité úlohy patrila aj starostlivosť o životné prostredie, vzťah k športu a zdravému životného 

štýlu, ktoré si deti rozvíjali pri rôznych zábavných aktivitách. Využívali telocvičňu, školské 

ihrisko a taktiež aj učebňu IKT. Zvýšená pozornosť sa venovala rozvoju čitateľskej 

gramotnosti. Deti pravidelne navštevovali oddelenie detskej literatúry v mestskej knižnici. 

Hravá forma prípravy na vyučovanie bola spestrená množstvom didaktických hier. Deti boli 

vedené k samostatnosti pri písaní domácich úloh, vychovávateľky často využívali individuálny 

prístup. 

   Výchovné problémy boli riešené v spolupráci s triednymi učiteľkami a rodičmi, prípadne 

vedením školy. Oddelenia ŠKD pokračovali v spolupráci  s ŠKD pri ZŠ Sv. Michala 42 

v Leviciach a pripravili spoločné zábavné predvianočné popoludnie. 

    Žiaci s viacnásobným postihnutím mali zabezpečené pokojné prostredie, rešpektujúce 

individuálne potreby každého žiaka. Pravidelne, raz do týždňa prebiehala v ŠKD na Z. 

Nejedlého canisterapia s Kvetkou Neveriovou a jej labradoodlom Barborou.  

    Žiaci v ŠKD na Požiarnickej ulici okrem relaxačnej miestnosti vo svojom oddelení raz do 

týždňa využívali aj Snoezelen miestnosť na Ul. 29.Augusta. 

 

Sekcia internát 

    Aktivity v jednotlivých záujmových činnostiach vychádzali z výchovného programu ŠI 

a plnili stanovené výchovno - vzdelávacie ciele. Dôraz kládli aj na spoluprácu s rodičmi, 

komunikovali s nimi o dosiahnutých výsledkoch  a úspechoch detí. Ciele a úlohy výchovného 



programu boli rozpracované do mesačných a týždenných plánov.  Prioritným cieľom školského 

internátu bolo vytváranie pozitívnych návykov pre správne trávenie voľného času, zaistenie 

kvalitnej výchovnej činnosti v čase mimo vyučovania a vštepovanie základných princípov 

rodinnej výchovy.  Počas školského roka boli do činnosti zaraďované hry, pri ktorých boli 

dodržiavané zásady názornosti a primeranosti, individuálneho prístupu k deťom. Medzi 

dôležité úlohy patrila aj starostlivosť o životné prostredie, kladný vzťah k športu a zdravému 

životného štýlu, ktoré si deti rozvíjali pri rôznych zábavných aktivitách. Deti a žiaci mali 

možnosť využívať v rámci prípravy na vyučovanie tri dobre vybavené učebne.  K dispozícii 

mali aj dataprojektor, interaktívnu tabuľu a tablet. Internát je dobre vybavený spoločenskými 

hrami a hračkami.   

    V rámci relaxácie využívali multisenzorickú miestnosť SNOEZELEN a muzikoterapeutickú 

miestnosť. Športové a hrové aktivity realizovali na školskom dvore a na futbalovom ihrisku 

blízkej SOŠ. Žiaci a deti boli ubytovaní v šiestich izbách vybavených funkčným nábytkom.  

Žiaci pravidelne navštevovali DSS Senior Haus s kultúrnym programom, pre obyvateľov  DSS 

pripravovali darčeky. V rámci spolupráce s CVČ v Leviciach sa zúčastňovali aktivít 

záujmového útvaru „Tvorba detskej knihy“. Zúčastnili sa tiež besedy s mestským policajtom. 

Zvýšenú pozornosť venovali pedagogickí zamestnanci deťom a žiakom s problémovým 

správaním.  Preventívne pôsobili a rôznymi aktivitami sa snažili predchádzať konfliktným 

situáciám. 

 

Výchovný poradca 

    Činnosť výchovnej poradkyne sa zameriavala na plnenie úloh vyplývajúcich z hlavných 

pedagogických dokumentov - POP na školský rok, Plán práce školy, Plán práce výchovného 

poradcu  pre daný školský rok. Výchovná poradkyňa spolupracovala s vedením školy, s 

triednymi učiteľmi a vychovávateľmi, s koordinátorom drogovej prevencie a so školským 

psychológom. Svoju činnosť zamerala na monitorovanie výchovno-vzdelávacích problémov 

žiakov, ich analýzu a riešenie, priebežne uskutočňovala individuálne konzultácie a poradenské 

intervencie s problémovými žiakmi v spolupráci s triednymi učiteľmi s vedením príslušnej 

dokumentácie a záznamov, riešila problémy drobných krádeží, nezhody v kolektíve, nevhodné  

správanie žiakov na hodinách voči vyučujúcim, zanedbanú školskú dochádzku, porušenia 

školského poriadku a pod. 

    V spolupráci s koordinátorom drogovej prevencie sa zaoberali so žiakmi, ktorí sú závislí od 

nikotínu a požívajú energetické nápoje. Vo väčšine prípadov sa spolupracovalo so zákonnými 

zástupcami žiaka a pokiaľ prejavili aktívny záujem o spoluprácu, boli zapojení do riešenia 

problémov a boli im poskytnuté poradenské služby. Osobitná pozornosť bola venovaná žiakom 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde išlo o pomoc pri riešení osobnostných i rodinných 

problémov. Značná pozornosť sa venovala aj sociálno-patologickým javom, ako sú kriminalita 

žiakov a ich nevhodné správanie sa hlavne po opustení areálu školy, pri presune žiakov na 

železničnú alebo autobusovú stanicu. 

V oblasti voľby povolania sa využívali tieto formy a metódy práce:  

- aktualizovaná nástenka s propagačným materiálom a s profesijnými informáciami o 

možnostiach ďalšieho štúdia žiakov,   

- vypracovanie evidencie žiakov, ktorí v školskom roku 2019/2020 ukončili povinnú školskú 

dochádzku,  

-  priebežné informovanie rodičov o možnostiach voľby ďalšieho štúdia a povolania žiakov ( 

PRŠ, OUI - učebné odbory ),  

- skupinové a individuálne konzultácie s rodičmi a so žiakmi podľa potreby,   



- beseda o možnostiach ďalšieho vzdelávania na OUI ( OUI Nová Ves nad Žitavou, Šahy, Nová 

Baňa ),   

-  systematická spolupráca so školským výpočtovým strediskom v Piešťanoch v programe 

Proforient,  

-  pravidelné využívanie vzdelávacích tematických celkov na cieľavedomú výchovu žiakov k 

správnej voľbe povolania. 

Oblasť prevencie a riešenia výchovných problémov žiakov:  

- spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými učiteľmi vo všetkých predmetoch výchovno -

vzdelávacieho procesu,  

-  spolupráca so školským psychológom,  

- s koordinátorom drogovej prevencie školy,  

- s CŠPP pri Spojenej škole internátnej v Leviciach,  

- s Obvodným oddelením PZ v Leviciach,  

- s MsP v Leviciach, 

- s ÚPSVaR Levice,   

- konzultačné hodiny pre žiakov a ich zákonných zástupcov, 

- stretnutia rodičov problémových žiakov s vedením školy a triednym učiteľom, 

- systematické sledovanie žiakov s výchovnými ťažkosťami,  

- kladná motivácia žiakov k zlepšeniu ich správania.  

    Na začiatku školského roka  bol vypracovaný predbežný prehľad žiakov jednotlivých 

ročníkov a tried z hľadiska dosahovaných výchovno-vzdelávacích výsledkov – slabo 

prospievajúcich, s poruchami správania, so zdravotnými a sociálnymi problémami a následné 

celoročné monitorovanie ich správania. V prípade potreby bolo poskytované priame 

poradenstvo alebo odporučení odborníci z oblasti zdravotníctva a sociálnej kurately.  

    Výchovná poradkyňa v školskom roku riešila spolu 27 výchovných problémov - krádeže, 

fajčenie v priestoroch školy, útok na človeka v škole aj mimo školy, úteky zo školy, 

vyhrážanie, záškoláctvo, náznaky obťažovania spolužiačok, nadávky a urážanie pedagógov, 

spolužiakov, rodičov žiakov, drzé a agresívne správanie, fyzické napadnutie, bitky, 

porušovanie školského poriadku a pod. Zrealizovala pohovory s 33. aktérmi, ktorí boli 

zainteresovaní v jednotlivých výchovných problémoch. V oblasti profesionálnej orientácie 

viedla evidenciu záujmu o štúdium na OUI a v PRŠ, distribuovala medzi žiakov materiály 

týkajúce sa informácií o OUI a prijímacích pohovoroch, organizačne zabezpečovala besedy s 

náborovými zamestnancami OUI v Šahách a Novej Vsi nad Žitavou, zodpovedala za 

vyplnenie a odoslanie prihlášok na štúdium 

 

Iní poverení zamestnanci školy 

 

Školský psychológ 

     V zmysle sledovania adaptácie detí v prvom ročníku na školské prostredie a pozorovania 

problémových žiakov v procese vyučovania, ako aj v rámci priebežného hodnotenia atmosféry 

v triedach z dôvodu prevencie výskytu nežiaducich sociálno-patologických javov, ako napr. 

záškoláctvo, šikanovanie, rôzne agresívne prejavy žiakov a pod., boli uskutočnené hospitácie 

v jednotlivých triedach, ako aj v autistickej triede, v triedach s viacnásobným zdravotným 

postihnutím a v ŠMŠI. V tomto školskom roku bolo zrealizovaných 35 psychologických 

rozhovorov so žiakmi a  ich zákonnými zástupcami, ktoré sa uskutočnili na podnet triednych  

učiteľov, rodičov, prípadne na základe vlastnej žiadosti žiakov a ktoré pomohli riešiť krízové 

situácie, výchovné problémy, eliminovať stres a psychickú záťaž žiakov. V dôsledku 

preťaženosti, únavy, psychickej záťaže a stresu žiakov  sa podľa potreby uskutočňovali aj 

relaxačné cvičenia pri hudbe.      



    V rámci podpory a posilňovania zdravého životného štýlu a spôsobu života žiakov sa v 

tomto školskom roku uskutočnili besedy spojené s hrovými aktivitami a praktickými 

cvičeniami na témy: „Deň duševného zdravia“, „Zdravý spôsob života“, ďalej to boli tzv. 

„Stmeľovacie hry“ - zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, na výchovu 

k prosociálnemu cíteniu, vytváraniu pozitívnej sociálnej atmosféry  a zlepšovaniu vzťahov 

v triedach a tiež beseda na tému „Migranti“, „Ľudské práva a práva dieťaťa“. V spolupráci 

so školskou  koordinátorkou drogovej prevencie to boli aktivity v rámci prevencie drogových 

závislostí, prevencie HIV/AIDS „Červené stužky“ a tiež aktivity zamerané na prevenciu 

a elimináciu šikanovania v školskom prostredí. Okrem toho sa v zmysle psychologického 

poradenstva v otázkach hľadania zmyslu života a žitia po skončení školy  uskutočnila beseda 

na tému „Ako ďalej po skončení školy“ pre žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku. 

Tradičné besedy na tému „Sexuálna výchova“ a „Prevencia pred sexuálnym zneužívaním 

a obchodovaním s dievčatami pre žiačky 5. – 9. ročníka sa z dôvodu uzavretia škôl a školských 

zariadení v zmysle prevencie pred šírením vírusu „COVID-19“ v tomto školskom roku 

neuskutočnila. 

 

Školský logopéd 

Činnosť školského logopéda predstavovala: 

Identifikačno- diagnostickú prácu - vykonanie depistáže, zostavenie individuálneho 

terapeutického plánu. 

Terapeuticko- korektívnu prácu - individuálna práca s deťmi s NKS, zadávanie domácich 

cvičení, rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie  (schopnosť rozlišovať 

hlásky), rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a stimulácia správneho dýchania, 

rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, stimulácia morfologicko-syntaktickej, lexikálno- 

sémantickej a pragmatickej roviny, práca s deťmi nehovoriacimi prostredníctvom AAK. 

Preventívnu prácu - predchádzanie vzniku sekundárnych chýb a porúch reči, vytváraním 

podmienok správnej výchovy reči, prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu 

reči, predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli, rozvíjanie pamäťových 

schopností. 

    Do pôsobnosti logopéda spadala aj spolupráca s rodičmi detí s NKS - zabezpečenie 

a vykonávanie logopedickej osvety zameranej na rodičov, oboznámenie rodičov s postupom 

domáceho precvičovania, konzultácie k správnym postupom. 

     Dôležitou súčasťou činnosti školského logopéda bola aj spolupráca s vedením školy, 

školským psychológom a triednymi učiteľmi pri objavovaní nedostatkov reči deti a ich príčiny.  

V spolupráci s triednym učiteľom výchovnými prostriedkami a metódami boli odstraňované, 

prípadne zmierňovali vývinové a získané chyby a poruchy reči. V rámci AAK boli využívané 

komunikačné knihy, obrázkové symboly, ktoré zároveň deti používali vo výchovno- 

vzdelávacom procese. Počas nácviku a rozvíjania všetkých jazykových rovín deti využívali 

prácu s tabletom s edukačnými aplikáciami (Logopédia, Výučbové kartičky), aplikáciami na 

rozvoj kognitívnych funkcií, špeciálne vytvorené pracovné listy, obrazové materiály 

a pomôcky.  

     Vzhľadom k mimoriadnej situácii  a prerušeniu vzdelávania detí v materskej škole od 

16.03.2020, v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a 

školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného 

krízového štábu, ktoré bolo zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým 

koronavírusom COVID-19 sa logopedická intervencia neuskutočňovala. 
 

Koordinátor drogovej prevencie   

Hlavnými úlohami koordinátora drogovej prevencie bolo: 



 spolupracovať  so školským psychológom, OR PZ Levice, RÚVZ Levice, ÚPSVaR, 

 prevenciu drogových závislostí zapracovať do plánov MZ,  

 v školskom poriadku vymedziť opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog, 

 s prijatými opatreniami oboznámiť  zákonných zástupcov žiakov, 

 dôsledne riešiť záškoláctvo, identifikovať jeho príčiny v spolupráci s rodinou, 

 rešpektovať Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v podmienkach škôl, 

 poskytnúť rodičom a žiakom potrebné informácie o drogách a následkoch ich užívania, 

 vytvárať podpornú atmosféru pre žiakov z rizikových skupín, 

 monitorovať preventívnu protidrogovú výchovu a iné sociálno – patologické javy   

(šikanovanie, agresivita, záškoláctvo, fajčenie ...), 

 postupovať podľa smernice šikanovania – interný dokument školy, 

 prihliadať na osobitosti a individuálny prístup k žiakom s mentálnym a viacnásobným 
postihnutím a autizmom, 

 vytvoriť podmienky pre rozvoj záujmových činností žiakov, 

 zohľadniť špecifiká  rómskej kultúry v procese výchovy, prehĺbiť spoluprácu 
s rómskou rodinou,  

 venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku, informovaťžiakov o 
škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok, 

 priebežne monitorovať správanie sa detí/žiakov a zmeny v prípadoch podozrenia na 
porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne 

riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami 

dieťaťa. 

      Dňa 12.3.2020 bolo vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. 

OLP/2576/2020, podľa ktorého sa s platnosťou od 13. 3. 2020 do odvolania zakazuje 

prevádzka zariadení pre deti a mládež.  Na základe rozhodnutia hlavného hygienika,  záverov 

Ústredného krízového štábu minister  školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušil 

vyučovanie. Vzhľadom na situáciu v SR zapríčinenú šírením respiračného ochorenia 

vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušené vyučovanie bolo do 31.05.2020. 

Opätovné otvorenie školy bolo od 01.06.2020, nástup žiakov bol na základe dobrovoľnosti. 

Vyučovanie prebiehalo v osobitnom režime s uplatňovaním odporúčaní, ktoré vydalo 

MŠVVaŠ SR.  

    Úlohy z plánu práce rozpracované na jednotlivé mesiace  v období do13. 03. 2020 boli 

splnené. V školskom roku 2019/2020 bolo zaznamenaných  a riešených niekoľko prípadov 

sociálno – patologického javu na škole. Išlo o agresívne správanie verbálne aj fyzické voči 

spolužiakom.  Všetky  prípady výskytu sociálno-patologických javov sú písomne ošetrené, 

oboznámení boli zákonní zástupcovia žiakov. Plánované úlohy preventívneho programu školy 

sa nám podarilo splniť za aktívnej účasti všetkých pedagogických  a odborných zamestnancov 

školy. 

 

Koordinátor environmentálnej výchovy 

Aktivity zamerané na realizáciu environmentálnej výchovy:  

• celoročná úprava areálu školy a okolia školy, 

• aktivity z príležitosti Svetového dňa mlieka, aktivity zamerané na Týždeň 

zdravej výživy, Vianočné a Veľkonočné tvorivé dielne, pečenie medovníčkov 

a oplátok, aktivity zamerané na Svetový deň vody, výstavka výrobkov 

zhotovených z odpadového materiálu, 



• aktivity zamerané na Svetový deň Zeme, Lesná pedagogika –zaujímavosti z 

ríše lesného spoločenstva, súťaže a aktivity zamerané na ochranu lesnej fauny 

a flóry, aktivity z príležitosti Dňa mlieka,  

• koncoročné celoškolské aktivity neboli uskutočnené z dôvodu mimoriadnej 

situácie COVID - 19. 
 

Koordinátor dopravnej výchovy 

Dopravná výchova plnila ciele:  

- Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

- Formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti 

pri chôdzi a jazde v cestnej premávke. 

- Osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov ako chodec, cyklista, cestujúci, spolujazdec. 

- Nadobudnúť schopnosti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti. 

- Aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote. 

- Zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli. 

- Zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke. 

- Pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke. 

- Prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla. 

- Uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky. 

- Pochopiť význam komunikácie a kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky. 

- Naučiť sa predvídať potencionálne riziká vyplývajúce z povahy vozovky, dopravnej 

situácie a správania sa iných účastníkov cestnej premávky. 

- Pochopiť význam a úlohy policajtov pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách. 

- Osvojiť si zásady, zručnosti a návyky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci zranenej 

osobe pri dopravnej nehode. 

- Osvojiť si základné zručnosti a zásady správania sa pri dopravnej nehode. 
 

Koordinátor športovej výchovy  

    Zameriavali  sme sa na  monitorovanie fyzickej  aktivity detí a žiakov, vrátane  

monitorovania  stavu  pohybového  aparátu detí a  žiakov so  zdravotným  oslabením a detí 

a žiakov so zdravotným postihnutím s cieľom: 

• realizovať aktivity zamerané na podporu zdravia a zdravého životného štýlu  

a posilniť výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu,  

• v zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS  sa zapojiť do 

celoslovenskej kampane Červené stužky – www.cervenestuzky.sk.  realizáciou 

celoškolského projektu v turnaji v hre BOCCIA, 

• zvýšiť a podporovať zapojenie žiakov do pohybových aktivít, podporovať 

činnosť ďalších krúžkov zameraných na pohyb – napríklad futbalovo – 

pingpongový krúžok , taktiež tanečný krúžok Teatro hora apod. 

    Využívali sme tiež informácie, metodiky a príklady dobrej praxe z oblasti podpory 

zdravého životného štýlu a prevencie rizikového správania detí na www.bezpre.sk. Úspešne 

sme zrealizovali jesenné Cvičenie na ochranu človeka a prírody, lyžiarsky výcvik 

v lyžiarskom stredisku SKI Krahule. 

http://www.cervenestuzky.sk/
http://www.bezpre.sk/

