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1 Identifikácia organizácie 

 

Názov: Spojená škola internátna (ďalej len „SŠI“) 

Sídlo:  Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina 

IČO: 36142131 

DIČ: 2021441994  

Nie sme platiteľom DPH 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia s právnou subjektivitou 

Zriaďovateľ: Okresný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina,  

prednosta: PhDr. Michal Lavrík 

Web stránka:  https://ssi.edupage.org/  

Email: ssiza@ssiza.sk, ekonomicke@ssiza.sk  

Riaditeľka Spojenej školy internátnej: Ing. Mária Valjašková 

Členovia vedenia organizácie: 

a) Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie: PaedDr. Júlia Mankovičová 

b) Zástupkyňa pre odborný výcvik: Mgr. Anna Moskalová 

c) Zástup. ekonomického úseku: Ing. Ľubica Lieskovanová 

d) Hospodárka: Dana Sedláková 

Škola pôsobí ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou, ktorej štatutárnym 

orgánom je riaditeľka školy.  

 

Organizačnými zložkami školy sú: 

 
 Odborné učilište, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, 

 Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Fatranská 3321/22,  

010 08 Žilina, 

 Praktická škola, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina s účinnosťou od 1.9.2018. 

Predmetom činnosti Odborného učilišťa je poskytovanie odbornej prípravy na výkon 

nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym 

postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. V odbornom učilišti je 

neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie. 

 

Predmetom činnosti Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím je 

zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakom so zdravotným znevýhodnením podľa 

vzdelávacieho programu pre žiakov s telesným postihnutím. 

 

 

https://ssi.edupage.org/
mailto:ssiza@ssiza.sk
mailto:ekonomicke@ssiza.sk
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Predmetom činnosti Praktickej školy je poskytovanie vzdelávania a prípravy na výkon 

jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom 

s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň 

postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací 

program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne 

jednoduché praktické práce vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na 

vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom. Dokladom 

o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak 

schopný vykonávať. 

 

Súčasťami školy sú: 

 

 Stredisko odbornej praxe, Fatranská ulica 3321/22, 010 08 Žilina, 

 

 Školský internát, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina (zabezpečuje žiakom 

výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie, stravovanie), 

 

 Elokované pracovisko, Jarná ulica 2597/34, Žilina (vzťahuje sa na Strednú 

odbornú školu pre žiakov s telesným postihnutím ako organizačnú zložku SŠI. 

 

Zriaďovateľom školy je Okresný úrad Žilina. 

 

Hlavné činnosti:  

 Výchova a vzdelávanie podľa Funkčnej klasifikácie k 01.09.2018:  

 

1.     09224 - Stredná odborná škola:  

 6451 H aranžér 

 6452 H fotograf 

                                

2. 09214 - Odborné učilište, praktická škola:  

 2985 G 00 cukrárska výroba 

 3179 G 10 textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba 

 3383 G 06 spracúvanie dreva – čalúnenie nábytku 

 3678 G 01 inštalatér - vodovodné zariadenia 

 6485 G 00 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach 

a zariadeniach sociálnej starostlivosti 

 6486 G 00 opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej 

starostlivosti 

 6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, predaj a skladovanie tovaru 

 6497 G 00 pedikúra – manikúra 

 6492 E 00 praktická škola:  

 

3. 09223 - Stredisko odbornej praxe:  

 poskytovanie výchovy a vzdelávania pre žiakov – 2964 H cukrár, 

 

4. 09604 - Školský internát:  
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 poskytovanie ubytovania pre žiakov s kapacitou max. 23 miest. 

 

Vedľajšie činnosti: 

 Predaj vlastných výrobkov, tovarov 

 Poskytovanie služieb, 

 Výchova a mimoškolské vzdelávanie (záujmová činnosť – krúžky). 
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2  Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

 

V strednodobom a dlhodobom horizonte inovujeme učebné odbory v súlade s 

potrebami trhu práce. Zameranie učebných odborov, ktoré sú v súlade so ŠVP, určuje ich 

absolventom priamy vstup na trh práce. Našim cieľom je ich integrácia do intaktnej 

spoločnosti. 

 Škola v minulom roku požiadala o zriadenie Praktickej školy, nakoľko v meste 

Žilina sú dve špeciálne základné školy a žiaci vzdelávaní v B a C variante, po ich ukončení,  

nemajú ďalšiu možnosť vzdelávania a zostávajú doma alebo v DSS, čím strácajú nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. Zriadenie praktickej školy bolo úspešné a schválené dodatkom č. 3 

k zriaďovacej listine s účinnosťou od 01.09.2018. Naďalej plánujeme spolupracovať s 

partnermi školy, rodičmi žiakov na zlepšení, zefektívnení výchovno-vzdelávacieho procesu 

a hlavne na začlenení našich žiakov so zdravotným znevýhodnením do produktívneho života 

spoločnosti.  
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3  Rozpočet a činnosti organizácie (náklady, výnosy), zhodnotenie  

 r. 2018 

 
V kalendárnom roku 2018 boli SŠI poskytnuté  zriaďovateľom OU ZA finančné 

prostriedky v celkovej výške 763 434 € na bežné výdavky (600). 

Tabuľka 1: Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho 

rozpočtu za kalendárny rok  (2018) 

    
Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ v sídle kraja  

  
Dátum aktivácie v 

RIS   
Finančná čiastka v 

€  
      Účel 

Bežné výdavky spolu /600/: 796 347 €    

Normatívne:   763 434,00 €   

Rozpočet k 1.1.2018 636 176,00 € Bežné výdavky 600 

  14.3.2018 56 881,00 € Úprava rozpočtu V_1 

  30.7.2018 11 577,00 € Úprava rozpočtu /600/ 

  9.8.2018 300,00 € Úprava rozpočtu /600/ V_2a 

  4.12.2018 58 500,00 € Bežné výdavky /600/ 

Nenormatívne: 32 913,00 €   

  30.1.2018                3 600,00 €   LK (kurz pohyb.aktivít) 

  30.1.2018 1 478,00 €   Vzdelávacie poukazy  

  30.1.2018                6 720,00 €   Asistent učiteľa 

  14.3.2018                     5 880,00 €   Asistent učiteľa 

  26.3.2018 -300,00 €  Vratka LK 

  3.7.2018                     5 008,00 €   Odchodné 

  30.7.2018                     6 720,00 €   Asistent učiteľa 

  9.8.2018                     2 667,00 €   Odchodné 

  12.11.2018                1 140,00 €   Vzdelávacie poukazy 

Kapitálové výdavky: žiadne     

        

 

 Celkové pridelené FP počas roku 2018 obsahujú viaceré účelovo viazané FP 

(nenormatívne výdavky), ktoré boli prideľované škole:  

 

a) na 1 úväzok asistenta učiteľa vo výške 10080 € ( - čo predstavovalo sumu na jeden 

úväzok 840,00 €/mesiac), ďalší úväzok asistenta učiteľa nám bol schválený od 

1.2.2018  príspevok bol poskytnutý vo výške 9240 €, celkovo bol príspevok na AU 

na celý kalendárny rok poskytnutý vo výške 19 320 €.  

b) na vzdelávacie poukazy boli poskytnuté vo výške 2618,00 €,  
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c) lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 22 žiakov a príspevok bol čerpaný vo výške 3300€ 

(150 €/žiak), nevyčerpané finančné prostriedky boli viazané vo výške 300 € 

d) do 1. odchodu do dôchodku odišli v priebehu roka 2018 tri zamestnankyne, 

ktorým boli vyplatené nenormatívne FP – odchodné. 

 

Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov kapitoly (zdroj 111) počas roku 2018 je 

uvedený v tabuľke č. 1 a v grafe č.1. 

 

Tabuľka č. 1  Prehľad čerpania FP (zdroj 111) za obdobie od 1.1. - 31.12.2018 

 

Bežné 

výdavky 
Názov Čerpaná suma 

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny 509 383 € 

620 Poistné a príspevky zamestnávateľa  do poisťovní 185 957 € 

630 Tovary, služby 83 896 € 

640 Transféry v rámci verejnej správy    17 111 € 

Celkom:   796 347 € 
   Pozn. Uvedené údaje v tabuľke č. 1 sú zaokrúhlené na celé euro 

 

Graf č. 1 Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov kapitoly podľa kategórie v % 

 

64%

23%

11%2%

Prehľad čerpania FP  (zdroj 111) počas roka 2018 

610
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640

 
 

Bližšie uvádzame vybrané výdavky z kategórie 630 Tovary a služby, zdroj 111: 

 (632) energie, vodné a stočné a poštové a telekomunikačné služby činili sumu 24 638 €,  

 (633) bezhotovostné nákupy na knihy, časopisy, noviny, učebnice, materiál na výuku, 

všeobecný materiál, prevádzkové stroje, telekomunikačnú techniku a interiérové 

vybavenie, pracovné odevy bolo vyčerpaných 13 847 € 

 (634) opravy, údržba vo výške 560 € 

 

Zdroj: Čerpanie rozpočtu – stav RIS k 31.12.2018 
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Stav príjmov a výdavkov na zdroji 46 (Iné zdroje vyššie neuvedené) počas roka 2018 bol 

nasledovný: 

Finančné prostriedky zo zdroja 46 boli vyčerpané vo výške  70 221 €, na odmeny bolo 

použitých 22 266 €, na nákup materiálu, tovarov, služieb 32 999 €. Celkové príjmy na zdroji 

46 boli vo výške 60 944 € (z toho príjmy z prenájmu 1,00 €, poplatky a platby za predaj 

výrobkov, tovarov a služieb 51 297 €, iné 9 646 € (pozn. tvorené napr. príjmami za poskyt. 

ubytovania žiakom na internáte: 4 651 €, štipendiami). (zdroj: FIN-12) 

 

Náklady a výnosy, výsledok hospodárenia  

Výnosy z hlavnej činnosti SŠI boli 77 634 €.  Z toho: tržby za predaný  tovar v predajni        

37 691 €, tržby za vlastné výrobky 26 898 € a tržby za služby 13 045 €. Ostatné výnosy 

predstavovali sumu 7 902 €. Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 848 591 €. 

 

Celkové náklady SŠI za spotrebu energií boli vo výške 32 471 €, z toho: na plyn 3 122 €,  na 

teplo 21 516 €, na elektrickú energiu  7 221 € a vodné 612  €. Na telekomunikačné služby 

2874 €, na poštovné 145 €. Spotreba materiálu bola vo výške 30 312 €.V položke je zahrnutý 

materiál na praktickú výučbu žiakov, pohonné hmoty, nákup pracovných odevov, nákup 

kancelárskych potrieb, kníh, odborných časopisov a učebných pomôcok, čistiace, dezinfekčné 

a hygienické potreby a ostatný materiál. Náklady  na  predaný  tovar boli 31 423 €.   Náklady 

na služby boli 42 799 €,  z toho: náklady na opravy a údržbu boli vo výške 2 127 €,  náklady 

na cestovné, prezentáciu a ostatné služby boli 40 022 €. Osobné náklady vo výške 690 679 € 

Dane a poplatky boli 2 116 €, finančné náklady (bankové poplatky) boli 48 €. Ostatné náklady 

na prevádzkovú činnosť boli vo výške 2 066 €. Zákonné rezervy neboli v roku 2018 

vytvorené. Odpisy majetku za rok 2018  predstavujú čiastku 52 244 €. 

 

 Celkové výnosy za rok 2018: 934 127 €. 

 Celkové náklady  za rok 2018: 884 157 €. 

   

Výsledok hospodárenia v roku 2018 bol zisk vo výške 49 969 €.  

 

Komentár ku výsledku hospodárenia: Porovnaním nákladových a výnosových účtov bolo 

zistené, že výsledok hospodárenia bol ovplyvnený výnosmi z bežných transferov zo štátneho 

rozpočtu (účet 681). 

 

Kapitálové finančné prostriedky našej škole v roku 2018 neboli pridelené. 

     

   
(Zdroj: Výkaz ziskov a strát Ú ROPO SFOV 1-01)
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4  Personálne otázky 
 
Činnosť SŠI je zabezpečovaný nasledujúcimi úsekmi: 

 

 úsek riaditeľa, 

 pedagogický úsek - zabezpečuje vzdelávanie po teoretickej a praktickej stránke pre 

všetkých žiakov SŠI, 

 úsek ekonomický – zabezpečuje ekonomické činnosti – štatistiky, rozpočet, 

komplexnú personalistiku a mzdy, evidenciu zmlúv, iné činnosti vyplývajúce z prac. 

náplne, základnú finančnú kontrolu, spracovanie účtovníctva a pod. 

 úsek hospodársky, technicko - prevádzkový – zabezpečuje v spolupráci s vyššie 

uvedenými úsekmi nákup materiálu, tovarov a služieb, , prácu s hlavnou pokladnicou 

školy, spravovanie majetku SŠI, starostlivosť o registratúrne stredisko školy, ďalej 

zahŕňa všetky opravy, údržbu, autoprevádzku služob. motor. vozidla, školský bufet – 

nákup, zásobovanie, predaj a pod. 

 úsek BOZP, PO, CO – zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu 

a civilnú ochranu, dbá na dôsledné dodržiavanie revízií, periodických prehliadok, 

spolupracuje s vyššie uvedenými úsekmi školy, navrhuje riešenia na odstránenie 

nedostatkov v oblasti BOZP, opatrenia, zabezpečuje preškolenia a poučenia 

zamestnancov, 

 školský internát – chod internátu počas dňa je zabezpečený vychovávateľkami 

a v nočných hodinách pomocnými vychovávateľkami, vychovávatelia úzko 

spolupracujú so všetkými úsekmi.  

 
Tabuľka 4 Priemerný evidenčný počet zamestnancov  

 

Rok 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov v kalendárnom roku 

prepočítaní vo fyzických osobách 

2017 39,2 41 

2018 39,1 41 
   Zdroj: program Softip 

 

Prehľad počtu zamestnancov v organizácii k 31.12.2018 

 

Počet zamestnancov vo fyzických osobách (bez MD,RD): 42 

Počet pedagogických zamestnancov vrátane riadiacich pedagogických zamestnancov: 33  

Počet nepedagogických zamestnancov: 9 

Počet žien: 35 

Počet mužov: 7 

Pracujúci na skrátený úväzok: 2 (z toho: 1 pedagogický zamestnanec 13,63 % úväzok a 1 

nepedagogický zamestnanec 12 % úväzok) 
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Počet asistentov učiteľa: 2 

Počet zamestnankýň na MD, RD: 3 

Počet riadiacich pracovníkov: 5 

Počet zamestnancov, ktorí odišli do dôchodku v priebehu roka 2018: 3 

Priemerný vek v organizácií k 31.12.2018: 45,8  

 

Graf 1: Prehľad dosiahnutého vzdelania pedagogických zamestnancov k 31.12.2018 

56%
26%

18%

Prehľad dosiahnutého vzdelania pedagogických zamestnancov k 31.12.2018

VŠ II stupeň

VŠ I. stupeň

Maturita

 

 

Graf 2: Prehľad počtu zamestnancov podľa pracovných pozícií  v organizácií vrátane 
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Graf 3: Prehľad pedagogických zamestnancov podľa kariérového stupňa 

 

15%
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76%

Prehľad pedagogických zamestnancov podľa kariérového stupňa

s druhou atestáciou

s prvou atestáciou

samostatný zamestnanec

 
 

Graf 4: Veková štruktúra zamestnancov v organizácií k 31.12.2018 
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Prehľad skladby zamestnancov je uvedený v nasledujúcej organizačnej štruktúre 

k 31.12.2018: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riaditeľka SŠI 

Zástupkyňa pre TV Zástupkyňa pre OV Zástup. 

ekonomického úseku 

5 Učitelia 

2 Asistenti učiteľa 

2 vychovávateľky 

(internát) 

5 Majstri (cukrári, 

cukrovinkári) 

2 Majstri 

(opatrovatelia) 

2 Majstri (textilná 

výroba a ľud.um.t.) 

3 Majstri (fotograf) 

1 Majster (aranžéri) 

2 Majstri (obchodná 

prevádzka) 

1 Majster (čalúnnici) 

1 Hospodárka 

1 Účtovníčka 

1 Údržbár 

1 Predavačka 

1 BOZP pracovník 

2 Pomocní 

vychovávatelia 

2 Majstri (inštalatéri) 

1 Majster (pedikúra-

manikúra) 

1 Pokladník 
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 5 Ciele Spojenej školy internátnej 

Stále ciele, dlhodobé ciele: 

a) naďalej zlepšovať  podmienky pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 

v učebných odboroch schválených MŠVVaŠ SR , rešpektovať POP pre nasledujúce 

školské roky, 

b) získať finančné prostriedky  na  výmenu poškodenej podlahovej krytiny na školský 

internát,  

c) získať finančné prostriedky na školský internát, kde je nutná modernizácia 

a skvalitnenie života žiakom ubytovaným v priestoroch internátu, 

d) venovať pozornosť rozvoju telesnej výchovy a rehabilitácie – spolupracovať so SZŠ 

Žilina, Mestskou krytou plavárňou, 

e) v súlade s trhom práce  a v spolupráci s SOPK, NÚP a profesijnými združeniami  

racionalizovať  uč. odbory, získavať žiakov,  propagovať  prácu školy, 

f) pokračovať v rozvíjaní spolupráce so školami v zahraničí, ktoré vzdelávajú 

postihnutých za účelom  získavania  nových  poznatkov, skúseností, výmeny žiakov,  

pedagógov, 

g) venovať  pozornosť  zmenám  v legislatíve, ktoré sa týkajú všetkých úsekov školy, 

h) zabezpečiť vzdelávacie aktivity pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

i) venovať  pozornosť  vypracúvaniu   povinnej  pedagogickej  dokumentácie  žiaka, 

venovať pozornosť špecifikám pri hodnotení a klasifikácií žiaka s prihliadnutím na 

zdravotné znevýhodnenie,  

j) dodržiavať nový zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  

k) zabezpečiť pomocou projektov, sponzorov kvalitné vybavenie pre žiakov so špeciálno 

výchovno – vzdelávacími potrebami, ktoré by v značnej miere prispelo ku zníženiu 

prevádzkových nákladov, 

l) zorganizovať podľa finančných možností vzájomné návštevy zamestnancov škôl a ich 

žiakov medzi SŠI a družobnou školou (Gliwice - Poľsko alebo Altdorf – Nemecko), 

m) riešiť situáciu havarijného stavu strešných svetlíkov v budove školy so zriaďovateľom 

školy, 

n) získať finančné prostriedky na učebné pomôcky a vybavenie formou vyhlásených 

grantov. 
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 Ciele na  rok 2019: 

a) zorganizovať školské akcie a úlohy na rok 2019 vyplývajúce z plánu práce školy na 

školský rok 2018/2019 (Dožinky, Lyžiarsky kurz, Stavanie mája, Beseda so 

spisovateľom, Deň otvorených dverí, Deň Zeme, KOŽAZ (Kurz ochrany života 

a zdravia), Deň detí, reprezentácia školy v súťažiach – športových, cukrárskych, 

matematických, a iných, prezentácia učebných odborov na Základných školách,...), 

b) do konca roku 2019 pokračovať vo vyčleňovaní vlastných FP na zabezpečenie opráv 

alebo výmeny poškodených PVC krytín v častiach budovy školy z dôvodu BOZP, 

c) osloviť sponzorov v roku 2019 a získať vecné dary pre SŠI, ktoré by prispeli ku 

skvalitneniu výchovy a vzdelávania v SŠI, 

d) zabezpečovať priebežné odstraňovanie nedostatkov zistených kontrolou BOZP 

a preventívnou protipožiarnou prehliadkou, najneskôr do 30.6.2019, 

e) zhodnotiť čerpanie finančných prostriedkov za rok 2019, 

f) zrealizovať úpravy na elektroinštalácií vo fotoateliéri, žiadosť na FP predložená 

zriaďovateľovi koncom roka 2018, realizácia naplánovaná najneskôr do 6/2019. 

 

Analýza splnených z roku 2018: 

 

 realizácia plánovaných školských akcií, prezentácia školy v ZŠ za účelom náboru 

žiakov na rok 2018 – cieľ pre rok 2018 splnený,  

 Deň otvorených dverí – zorganizovaný a cieľ pre rok 2018 splnený (pozn. úspešná 

prezentácia školy počas tohto dňa, zaznamenali sme najväčšiu účasť pozvaných škôl, 

hostí, rodičov za posledné 2 roky),  

 úspešné oslovenie sponzorov z pomedzi stálych dodávateľov služieb a tovarov počas 

roku 2018, (pozn. škole boli poskytnuté drobné vecné dary, ktoré poslúžili na 

obdarovanie žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu, dosiahli výborné výsledky 

v prospechu a pod.) – cieľ pre rok 2018 splnený, (Príloha č. 1: Fotodokumentácia). 

 inovácia a spustenie novej web stránky školy – cieľ splnený v roku 2018, odkaz: 

https://ssi.edupage.org/ ,  

 zhodnotenie čerpania FP za rok 2018– cieľ splnený (Súhrnná správa o hospodárení 

za rok 2018, Výročná správa 2018),  

 označenie priestorov z hľadiska BOZP (pásky, nálepky) – cieľ splnený – pozn. 

naďalej platí dodržiavanie kontroly z dôvodu poškodenia označení z dôvodu 

poveternostných vplyvov a namáhania označených priestorov umývaním a pod. 

https://ssi.edupage.org/
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 zakúpenie ďalších 5 ks polohovateľných stoličiek v prevádzke textilná výroba – cieľ 

splnený, majetok bol zakúpený z príspevku ZR pri SOU TPM, 

 modernizácia školskej dokumentácie pomocou programu ascAgenda – cieľ splnený, 

 predložená žiadosť zriaďovateľovi o FP na modernizáciu školského internátu v roku 

2018 – cieľ nesplnený, zostáva v platnosti aj pre nasledujúci rok 2019 (plán: podanie 

novej žiadosti o FP + fotodokumentácia k aktuálnej situácií). 

 

Projekty a výzvy školy 

Na škole prebehla realizácia 3 projektov v obdobiach od 2010 – 2015. Obdobie plnenia 

stanovených cieľov bolo náročné, vďaka projektom škola zabezpečila pre žiakov kvalitné 

učebné pomôcky, športové vybavenie, kvalitné vybavenie učební IKT, zároveň došlo 

k zatepleniu budovy (Obr.1,2), čo prispelo k zníženiu nákladov za tepelnú energiu.  

 

Obrázok č. 1 Budova školy pred zateplením  

 

Obrázok č. 2 Budova školy po zateplení  

  

Zhodnotenie úspešnosti školy v zapojených projektoch (výzvach) v roku 2018 

Projekt Arteterapia – nádej hendikepu bol zrealizovaný v spolupráci s Nadáciou 

VÚB, grantová schéma PRE NÁDEJ v projekte Umenie lieči. Tvorivých workshopov sa 

zúčastnili nielen žiaci našej školy, ale aj študenti partnerských škôl. Arteterapeutické 
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intervencie, či už individuálne alebo skupinové, ponúkli žiakom so zdravotným 

znevýhodnením zmysluplne pracovať s vlastným prežívaním a transformovať ho do osobnej 

autorskej tvorby. Stretnutia im umožnili ventilovať nežiadúce prejavy správania a zároveň 

rozvíjali hrubú a jemnú motoriku. Zriadenie a vybavenie keramickej dielne je prínosom nielen 

pre učebné odbory školy, ale aj pre záujmové činnosti školy. Projekt sme predstavili 

verejnosti v priestoroch Klientskeho centra OÚ v Žiline. 

V spolupráci so Súkromnou strednou umeleckou školou v Žiline sme participovali na 

projekte Premeny Žiliny od vzniku Československa po súčasnosť očami mladých fotografov, 

ktorý bol financovaný zo systému grantových dotácií mesta Žilina. Zámerom projektu bolo 

vytvoriť podmienky pre vzájomnú spoluprácu budúcich mladých umelcov a hendikepovaných 

žiakov a rozvíjať ich kultúrno- historické povedomie o dejinách Žiliny prostredníctvom 

rovesníckeho vzdelávania, výtvarných workshopov a netradičného umeleckého spracovania 

fotografií vybraných architektonických stavieb Žiliny. Prezentácia projektu sa zrealizovala 

v priestoroch Mestského divadla v Žiline. 

Tento rok sme sa zapojili do projektu vyhláseného Slovenskou pedagogickou 

knižnicou s názvom Záložka do knihy spája školy. Našou partnerskou školou bola Spojená 

škola na Mokrohájskej ulici v Bratislave. 

Medzi priority mesta Žilina patrí oblasť vzdelávania a konkrétne podpora 

znevýhodnených skupín detí a mladých ľudí. Naša žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu 

mesta Žilina bola posúdená priaznivo. Vytvorili sme v priestoroch školy prostredie, ktoré 

spĺňa štandardy na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

V predkladaní projektov, na výzvy súkromnej alebo verejnej sféry, budeme pokračovať aj 

v ďalšom období. 

 

Ciele pre rok 2019: 

 

Letná škola fotografovania pre mládež je názov projektu, ktorý bol predložený Nadácii VÚB 

v programe zamestnaneckého grantu – Pomôžte svojej komunite 2019. Cieľom projektu je 

výchova umením – fotografiou.  

 

V roku 2019 plánujeme podať žiadosť aj o grantovú dotáciu na podporu aktivít pre 

oblasť vzdelávania mesto Žilina. Projekt s názvom Čítame inak je zameraný na vytvorenie 

takých podmienok zdravotne znevýhodneným žiakom, ktoré umožnia vytvoriť pozitívny 

vzťah k literatúre. Knihy sa budeme snažiť zabezpečiť v troch podobách. Tlačená verzia je 

dôležitá, pretože sa jej môžeme dotknúť, listovať v nej, cítiť jej vôňu, prezerať ilustrácie. E- 

kniha bude v počítači a na vyučovaní môžu žiaci prostredníctvom projektora nahlas čítať 
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(pokiaľ to ich možnosti dovolia), môžu sluchom aj zrakom vnímať text, o ktorom sa budú 

zhovárať. Rozprávanie o prečítanom má obrovský význam hlavne pre tých žiakov, ktorí majú 

problém s porozumením textu. Posledná verzia, audiokniha, bude využívaná v prípade, že 

z dôvodu zdravotného znevýhodnenia žiaci čítať nemôžu. Vo svojej práci využívame 

individuálny prístup a snažíme sa zapájať viaceré senzorické kanály. Je to jeden zo základov 

špeciálnopedagogického prístupu. Našou snahou je vytvoriť každému žiakovi podmienky, 

ktoré rešpektujú jeho zdravotné znevýhodnenie. Spolupracovať budeme naďalej so 

Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, s Krajskou knižnicou 

v Žiline, so Združením rodičov pri SOU TPM a viacerými súkromnými spoločnosťami. 

O podporu plánujeme požiadať aj Raiffeisen Bank v programe Gesto pre mesto 2019. 

S ich pomocou by sme radi zveľadili relaxačnú zónu, ktorá slúži aj ako čitateľský kútik pre 

žiakov teoretického vyučovania. 

 V roku 2019 máme naplánovanú aj celoslovenskú súťaž v učebnom odbore 

opatrovateľská starostlivosť, ktorej by sme mali byť usporiadateľom v priebehu mesiaca apríl 

2019. 
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6  Hlavné skupiny užívateľov výstupov SŠI 

 
 žiaci základných, stredných škôl, 

 žiaci špeciálnych základných, špeciálnych stredných škôl, 

 Okresný úrad Žilina, 

 Štatistický úrad SR, 

 verejnosť, 

 Ministerstvá SR, 

 Výskumná agentúra, 

 úrady, inštitúcie, 

 iné. 
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Výročnú správu spracovali: Ing. Mária Valjašková v spolupráci 

s úsekmi TV, OV a ekonomického. 
 

V Žiline, 30.apríl 2019 


