
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa o výchovno‐vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach školy za školský rok 2008/2009 

 

Názov školy:  Základná  škola  pre  žiakov  so  sluchovým  postihnutím  internátna  Viliama 
Gaňu 
Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 
Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím internátna 
Praktická škola           

Adresa:  ČSA 183/1, 967 32 Kremnica 

Tel. čísla:  045/6742 420, fax: 045/6742 420 – škola 
045/6742 090, 6743 754 ‐ internát 

E‐mail:  zsisp@stonline.sk, skola@szscsakr.edu.sk  ‐ škola
zgvlaonz@mail.t‐com.sk ‐ internát

Internet:  www.szscsakr.edu.sk 

Zriaďovateľ:  Krajský školský úrad Banská Bystrica 

Vedúci 
zamestnanci 
školy: 

Mgr. Jana Jánošková – riaditeľka školy 
Mgr. Anna Pulišová – zástupkyňa riaditeľky 
Ľudmila Schmidtová – vedúca výchovy 

Rada školy:  Mgr. Bibiana Koštová    – predseda, za kolektív učiteľov 
Lýdia Grossmannová   ‐ za kolektív výchovných prac. 
Eva Mojžišková   ‐ za prevádzkových zamestnancov 
Táňa Bučeková, Taňa Zemánková, Darina Viceová 
Vladimír Ončo, ‐ za rodičov 
Mgr. Eva Gašparová, JUDr. Iveta Paračková, Alena Baránková, Bc. Lýdia Koreňová 

– za zriaďovateľa 

Spoločnosť rodičov a priateľov sluchovo post.:  Taňa Zemánková ‐ predseda 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy:  Ing. Miroslava Vetráková ‐ predseda 

Metodické združenie  Mgr. Miriam Daubnerová 

Výchovný poradca  Mgr. Mária Donovalová 

Občianske združenie Kremko  Mgr. Andrea Zubková 

 
V školskom roku 2008/2009 boli zapísaní žiaci: 

škola 

počet žiakov 
na začiatku šk. 

roka 
z toho 

chlapcov  z toho dievčat

počet žiakov 
na konci šk. 

roka 
z toho 

chlapcov 
z toho 
dievčat 

ZŠI  37  20  17  36  22  14 

ŠZŠI‐A  27  19  8  27  19  8 

ŠZŠI‐B  5  1  4  5  1  4 

 

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu 
Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 
Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím internátna 
Praktická škola          Centrum špeciálno‐pedagogického poradenstva 

ul. ČSA 183/1, 967 32  Kremnica, IČO: 16 30 91 
Škola:  tel.: 045/ 6742 420, fax: 045/6744 718, Internát: tel.: 045/ 6742 090, 6743 754  

Internet: http://www.szscsakr.edu.sk/     
E–mail: zsisp@stonline.sk, skola@szscsakr.edu.sk (škola);   zgvlaonz@mail.t‐com.sk (internát)  

Č.j.  v Kremnici  31.08.2009 
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ŠZŠI‐C  6  4  2  7  5  2 

ŠMŠ  20  8  12  22  10  12 

Praktická škola  7  4  3  6  3  3 

Celá škola  102  56  46  103  60  43 

 
Prípravný ročník  ZŠI     1 žiačka 
1. ročník ZŠI      4 žiaci 
 
Prípravný ročník ŠZŠI‐A  1 žiačka 
1. ročník ŠZŠI‐A    3 žiaci 
 
Odchádzajúci žiaci: 
ZŠI pre SP    2 žiačky  prijaté na Gymnázium pre SPM Kremnica 
      1 žiak    prijatý na ŠÚV Kremnica – tvarovanie priem. výrobkov 
      1 žiak    prijatý ŠOŠ Prievidza ‐ záhradník. 
      1 žiak    prijatý SOŠ pre SP Bratislava – mechanik, elektronik 
      1 žiačka  prijatá SOŠ pre SP Bratislava ‐ kadreníčka 
      2 žiaci    prijatí SOŠ pre SPM Kremnica – kuchár 
      2 žiaci    prijatí SOŠ pre SPM Kremnica – stolár 
ŠZSI SP‐A    1 žiak    prijatý do Praktickej školy v Kremnici 
      1 žiak    prijatý OU pre SPM Kremnica – stolárska výroba 
      1 žiačka  prijatá OU pre SPM Kremnica – príprava jedál 
      1 žiak    ukončil povinnú škol. dochádzku, nepokračuje v štúdiu na SŠ 

ŠZŠI SP‐B    1 žiačka  prijatá do Praktickej školy v Kremnici 
 

Počet tried a žiakov na jednotlivých typoch škôl: 
 

ZŠI pre SP  5 tried  37 žiakov 

ŠZŠI pre SP‐A  5 tried  27 žiakov 

ŠZŠI pre SP‐B  1 trieda  5 žiakov 

ŠZŠI pre SP‐C  1 trieda  6 žiaci 

ŠMŠ pre SP  2 triedy  20 žiakov 

Praktická škola  1 trieda  7 žiakov 

   
Oddelenia na internáte v školskom roku 2008/2009 

oddelenie  ubytovaní žiaci  vedúci  počet ubytovaných 

1. oddelenie  ZŠ+ŠZŠ dievčatá  Mgr. M. Sekajová  14 

3. oddelenie  ZŠ chlapci  Mgr. Haško  15 

4. oddelenie  ŠZŠ chlapci  H. Miklošovičová  12 

5. oddelenie  ŠMŠ   p. Kazarková  5 
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Výsledky hodnotenia podľa poskytnutého stupňa vzdelania boli nasledovné: 
 

1. polrok 

ZŠI pre SP 
1. stupeň 2. stupeň 
predmet priemerná známka predmet priemerná známka 
slovenský jazyk 2,63 slovenský jazyk 3,14 

matematika 2,13 matematika 2,86 
 

ŠZŠI pre SP variant A 
1. stupeň 2. stupeň 
predmet priemerná známka predmet priemerná známka 
slovenský jazyk 2,50 slovenský jazyk 2,56 
matematika 2,67 matematika 2,50 
 
2. polrok 

ZŠI pre SP 
1. stupeň 2. stupeň 
predmet priemerná známka predmet priemerná známka 
slovenský jazyk 2,43 slovenský jazyk 3,17 

matematika 2,14 matematika 2,71 
 

ŠZŠI pre SP variant A 
1. stupeň 2. stupeň 
predmet priemerná známka predmet priemerná známka 
slovenský jazyk 3,00 slovenský jazyk 2,44 

matematika 2,86 matematika 2,56 
 
Výsledky Celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ 
Celoplošného  testovania  žiakov  9.  ročníkov  ZŠ  sa  v školskom  roku  2008/2009  zúčastnilo  8 
žiakov 9. ročníka ZŠI pre SP v riadnom termíne.  
Priemerná percentuálna úspešnosť žiakov našej školy bola nasledovná: 

 slovenský jazyk – 39,4% 

 matematika – 15,6% 
 
Dochádzka 
 

1. polrok 
 

ZŠI pre SP 
1. stupeň 2. stupeň 

vymeškané hodiny vymeškané hodiny 
ospravedlnené neospravedl. celkom ospravedlnené neospravedl. celkom 

847 0 847 891 4 895 
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ŠZŠI pre SP variant A 
1. stupeň 2. stupeň 

vymeškané hodiny vymeškané hodiny 
ospravedlnené neospravedl. celkom ospravedlnené neospravedl. celkom 

1066 1 1067 342 8 350 
 

ŠZŠI pre SP variant B  ŠZŠI pre SP variant C 

vymeškané hodiny  vymeškané hodiny 

ospravedlnené  neospravedl.  celkom  ospravedlnené  neospravedl.  celkom 

388  0  388  286  0  286 

 

Praktická škola 

vymeškané hodiny 

ospravedlnené  neospravedl.  celkom 

361  0  361 

 
 
 
2. polrok 

ZŠI pre SP 
1. stupeň 2. stupeň 

vymeškané hodiny vymeškané hodiny 
ospravedlnené neospravedl. celkom ospravedlnené neospravedl. celkom 

924 0 924 1718 12 1730 
 

ŠZŠI pre SP variant A 
1. stupeň 2. stupeň 

vymeškané hodiny vymeškané hodiny 
ospravedlnené neospravedl. celkom ospravedlnené neospravedl. celkom 

1554 0 1554 480 6 486 
 

ŠZŠI pre SP variant B  ŠZŠI pre SP variant C 

vymeškané hodiny  vymeškané hodiny 

ospravedlnené  neospravedl.  celkom  ospravedlnené  neospravedl.  celkom 

269  0  269  331  0  331 

 

Praktická škola 

vymeškané hodiny 

ospravedlnené  neospravedl.  celkom 

354  0  354 
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V školskom roku 2008/2009 pracovalo na škole a v internáte:  

        21 pedagógov,  
        2 externí pedagógovia na čiastočný pracovný úväzok 

2 asistentky učiteľa 
          5 výchovných pracovníkov 
          7 pomocných vychovávateľov 
          1 psychológ 

1 zdravotná sestra 
21 prevádzkových a THP pracovníkov. 

 
Kvalifikovanosť pedagógov 
Na škole v školskom roku 2008/2009 boli na 1. stupni ZŠI vyučované odborne. 
Na 2. stupni boli neobdobne vyučované tieto predmety: 
 

Predmet  Počet hodín 

slovenský jazyk  5 

anglický jazyk  2 

matematika  5 

chémia  4 

fyzika   6 

zemepis  3 

ILS  4 

Ostatné predmety boli vyučované odborne. Všetci učitelia prijatí na dobu neurčitú nadobudli 
vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika. 
 
Pedagógovia si zvyšovali odbornosť zapájaním sa do vzdelávania organizovaného odbornými 
pracoviskami v rámci SR.  
 

 Jednorazové vzdelávania 

a) 09.09.2008  Školenie  pre  realizátorov  mobilitných  projektov  Leonardo  da  Vinci, 
Bratislava – Mgr. Jánošková, PaedDr. Bartošík 

b) 23.09.2008  Pohronské osvetové stredisko – metodický deň – Mgr. Zubková 

c) 30.09.2008  CŠPP  Žiar  nad  Hronom  –  porada  výchovných  poradcov  –  Mgr. 
Donovalová 

d) 09.10.2008  OZ  ‐ 21. storočie – storočie vzdelávania – Ing. Vetráková 

e) 14.‐15.10.2008  1.  medzinárodná  špeciálnopedagogická  konferencia  „Tímová 
spolupráca v komplexnej starostlivosti o dieťa s postihnutím raného veku, Bratislava – 
Mgr. Jánošková, Mgr. Hromádková 

f) 20.10.2008  MPC Banská Bystrica – Arteterapeutický seminár – vzdelávanie a tvorivá 
činnosť v oblasti arteterapie a artefiletiky – Mgr. Koštová 

g) 21.‐23.10.2008  Stretnutie HIPEN  – Akacz  Tanya  (Maďarsko)  – Mgr.  Jánošková, 
Ing. Vetráková, PaedDr. Bartošík 

h) 24.10.2008  MPC Banská Bystrica – seminár pre učiteľov 1. stupňa ZŠ – aranžovanie 
učebných situácií v prírodovede 1. a 2. roč. ZŠ – PaedDr. Bartošík 

i) 25.10.2008  Nadácia Vlada Kulíška – seminár pre vedúcich záujmových útvarov pre 
SP  ‐ Mgr. Zubková 
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j) 13.11.2008  MPC  Banská  Bystrica  –  „Využitie  arteterapeutických  techník“  – Mgr. 
Koštová 

k) 24.‐25.11.2008  Zasadnutie  pracovnej  skupiny  pre  tvorbu  vzdelávacích 
programov na ŠPÚ Bratislava – Mgr. Hromádková, Mgr. Daubnerová, Mgr. Oswaldová 

l) 10.03.2009  –  Súkromné  CŠPP  Kremnica  –  Seminár  Pedagogika  Montesori  –  Mgr. 
Hormádková 

m) 20.05.2009    ‐ Mgr.  Jana  Jánošková  sa  zúčastnila  inštruktážneho  seminára  „Použitie 
programu Fono na predmet ILS.“ 
 

 Cyklické vzdelávania 

a) MPC Banská Bystrica    ‐Ako  rozvíjať  čitateľskú gramotnosť na  vyučovaní  slovenského 
jazyka – Mgr. Oswaldová 

b) MPC Banská Bystrica – vedenie lyžiarskeho výcviku – Mgr. Páričková 

c) Tréning účinných metód a techník na  zefektívnenie procesu učenia  sa  žiakov – Mgr. 
Daubnerová, Mgr. Oswaldová 

d) Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality – Učiteľ v ohrození, alebo hrošia koža by 
sa hodila – Mgr. Donovalová 

 

 Zvyšovanie kvalifikácie 
a) Bc. Drahomíra Miklošovičová študuje od roku 2005 na PdF UK Bratislava magisterský 

odbor  Špeciálna  pedagogika mentálne  postihnutých  –  ukončila  cyklus  a získala  titul 
bakalár v štúdiu pokračuje. 

b) Bc. Martina Černická študuje od roku 2005 na PdF UMB B. Bystrica magisterský odbor 
Učiteľstvo MŠ a 1. st. ZŠ ‐ pokračuje. Získala titul bakalár. 

c) Ing.  Miroslava  Vetráková  ukončila  v  roku  2008  rozširujúce  štúdium  predmet 
matematika. 

d) Mgr.  Zuzana  Durbáková  ukončila  štúdium  na  PdF  UK  Bratislava  odbor  špeciálna 
pedagogika – poradenstvo v roku 2008. 

e) Mgr. Zuzana Durbáková študuje v rámci Vzdelávania učiteľov základných škôl v oblasti 
cudzích  jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích  jazykov na základných a 
stredných  školách, Prioritná os: 1 Reforma  systému vzdelávania a odbornej prípravy 
Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

f) Celoživotné vzdelávanie  
02.‐08.11.2008 Stretnutie  odborníkov  –  seminár  účastníkov  projektu  Leonardo  da 
Vinci  –  OLDInc  v Angers  (Francúzsko)  –  PaedDr.  Bartošík,  Mgr.  Oswaldová,  Mgr. 
Koštová, Mgr. Pribilincová, Mgr. Hromádková, Mgr. Jánošková 
23.‐27.03.2009  Stretnutie  odborníkov  –  seminár  účastníkov  projektu  Leonardo  da 
Vinci – OLDInc v Cluj‐Napoca  (Rumunsko) – PaedDr. Bartošík, Mgr. Oswaldová, Mgr. 
Koštová, Mgr. Pribilincová, Mgr. Hromádková, Mgr. Jánošková 

 
 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

V tomto  školskom  roku    škola  začala úspešne vydávať nový  časopis Štvorlístok, ktorý  zaujal 
pedagógov  i deti.  Považujeme  ho  za  veľký  prínos  nielen  pri  propagácii  školy,  ale najmä  pri 
budovaní  pozitívnej  klímy  na  škole.  Zlepšila  sa  vzájomná  informovanosť  a prepojenie  žiak‐
pedagóg.  Autorkou  úspešného  projektu  je  Mgr.  Hromádková.  Časopis  bol  hodnotený 
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i nadáciou Pontis, ktorá podporila projekt Štvorlístok finančnou sumou 80.000,‐ Sk. Tieto boli 
použité na vydanie ročenky. Táto bola spracovaná z úspešných príspevkov.  
 

16.04.2009  navštívili  našu  školu  a internát  učitelia, vychovávatelia  a ostatní 
zamestnanci zo ŠZŠI a PŠ Nitra – Čermáň za účelom výmeny pedagogických 
a ostatných pracovných skúseností. 

23.04.2009  navštívili našu  školu  študentky Strednej pedagogickej  školy  z Turčianskych 
Teplíc  s cieľom  overiť  si  teoretické  vedomosti  v praktickej  činnosti  ŠMŠ 
a vyučovacieho procesu v ZŠ, ŠZŠ a PŠ.  

 

09.06.2009  uskutočnil sa školský výlet do Vysokých Tatier v spolupráci so slovenskými 
železnicami.  Žiaci  cestovali  na  výlet  vlakom,  lanovkou  sa  vyviezli  na 
Hrebienok  a ozubenou  železnicou  zo  Štrby  na  Štrbské  Pleso.  Výletu  sa 
zúčastnilo  36  žiakov  v sprievode  6  učiteľov.  Žiaci  si  z výletu  odniesli  veľa 
zážitkov. Vedúcou akcie bola Ing. Vetráková.  

09.06.2009  absolvovali žiaci ŠZŠ variant C školský výlet do Mini ZOO, ktorá sa nachádza 
v areáli Psychiatrickej nemocnice v Kremnici. Žiaci mali možnosť spoznávať 
zvieratá  a niektoré  aj  kŕmiť.  Výlet  vykonali  v sprievode  triednej  učiteľky 
a asistentky učiteľky. 

19.‐26.06.2009  sa  v spolupráci  s Kráľovskou  akadémiou  vzdelávania    pre  sluchovo 
postihnutú mládež v anglickom Exeteri uskutočnil výmenný pobyt, ktorého 
cieľom  je  nadviazať  kontakty  s anglickými  sluchovo  postihnutými  žiakmi. 
Pobytu  sa  zúčastnilo  5  žiakov,  pedagogický  sprievod  tvorili  PaedDr. 
Bartošík, Mgr. Oswaldová a Bc. Ridzoňová. 

 
 
Účasť žiakov na kultúrnych vystúpeniach a súťažiach 
 

11.09.2008  sa  žiaci  zúčastnili  podujatia  organizovaného  mestom  Kremnica  –  Deň 
európskeho kultúrneho dedičstva. 

30.09.2008  Vystúpilo  divadlo  Fortissimo  s predstavením  Smetiak.  Predstavenie  sa 
uskutočnilo vďaka Fondu Dr. Klaun a malo u našich žiakov veľký úspech. 

06.10.2008  sa 72 žiakov našej školy v sprievode 10 pedagógov zúčastnilo predstavenia 
1.  opery  v posunkovej  reči  „Popolvár“.  Predstavenie  sa  uskutočnilo 
v novostavbe SND. Vedúcou akcie bola Mgr. Zubková.  

08.10.2008  sa 22 žiakov školy v sprievode 3 pedagógov zúčastnilo predstavenia divadla 
Kliperton  „Hľadá  sa  nový  manžel“.  Predstavenie  sa  uskutočnilo  v Kine 
Akropola v Kremnici. Vedúcou akcie bola Mgr. Krížová. 

10.12.2008  sa  uskutočnil  9.  ročník  benefičného  koncertu  Deti  deťom  v Žiari  nad 
Hronom.  I tento  ročník  bol  organizátormi  Pohronského  osvetového 
strediska hodnotený veľmi kladne. Výťažok z koncertu bol rozdelený medzi 
našu  školu a Športový klub Victoria v Žiari nad Hronom. Výťažok pre našu 
školu bol 10.210,‐ Sk 

11.12.2008  sa  uskutočnil  12.  ročník  benefičného  koncertu  Deti  deťom  v Kremnici. 
Tradične  bola  účasť  na  koncerte  veľmi  vysoká.  Výťažok  z benefičného 
koncertu  bol  7.716,‐  S.  Obnovila  sa  spolupráca  s Gymnáziom  v Kremnici, 
študenti  ktorého  sa  postarali  o dobrý  kultúrny  priebeh  svojim 
konferovaním.  
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10.02.2009  vystúpil  so  svojim  predstavením  „Cestou‐necestou“  v jedálni  internátu 
klaun Adyno. Vystúpenia sa okrem žiakov našej školy zúčastnili aj účastníci 
Zimného športového tábora.  

02.04.2009  sa  10  žiakov  školy  v sprievode  pedagogického  dozoru  Bc.  Ridzoňová  a p. 
Novodomcová  zúčastnilo  regionálnej  divadelnej  prehliadky  „Rozprávkové 
javisko“ v Žarnovici.   Žiaci sa predstavili s divadelným predstavením „Lesná 
súťaž“. 

07.‐10.05.2009  sa  konal  v Bratislave  17.  ročník  Celoslovenského  festivalu  záujmovo 
umeleckej  činnosti  sluchovo  postihnutých  detí  a mládeže.  Festivalu  sa 
zúčastnilo 15 žiakov našej školy s pedagogickým sprievodom Mgr. Zubkovej 
a Bc. Ridzoňovej a Bc. Perinovej z DD Maurícius. Naši žiaci získali: 1. miesto 
v kategórii  divadlo  –  starší  žiaci  s predstavením  „Lesná  súťaž“,  ktoré 
autorsky  pripravila  Bc.  Ridzoňová.  V kategórii  tanec  –  starší  žiaci  získal 
„Tanec  kvetov“  2. miesto  (so  žiakmi  ho  nacvičila  Bc.  Rizdoňová)  a tanec 
„Tak to cítim“ 3. miesto (autorkou je Bc. Perinová). 

01.06.2009  3 žiaci našej školy sa zúčastnili v Kine Akropola v Kremnici tanečnej súťaže 
„Kremnica má talent“, ktorú organizovalo CVČ Cvrček.  

04.06.2009  v jedálni  internátu  sa  uskutočnilo  divadelné  predstavenie  „Cisárove  nové 
šaty“.  Na  motívy  rozprávok  H.Ch.  Andersena  ho  naštudovalo  divadlo 
Clipperton  pod  vedením  Jozefa  Adamoviča.  Divadlo  navštívili  všetci 
prítomní žiaci školy v sprievode svojich vyučujúcich. Predstavenie sa deťom 
páčilo. Vedúcou akcie bola Mgr. Zubková.  

 
Žiaci školy sú oceňovaní vo výtvarných súťažiach 

1. 
„JAR“ – Medzinárodná výstava detských výtv. 
prác  pri  príležitosti  výročia  partnerskej  školy 
v Cluj‐Napoca, Rumunsko.  

zaslali sme 24 prác (16 ZŠ, 8 ŠZŠ) 
4 žiaci boli ocenení diplomom: 
M. kováčová (9.ŠZŠ‐A), Peter Božik 
(9. ŠZŠ‐A), M. Lakatoš (8. ŠZŠ‐A) 

2. 
Vesmír očami detí – XXIV. ročník 
celoslovenskej  výtv. súťaže Žiar nad Hronom 

do regionálneho kola sme zaslali 8 
prác (3 ZŠ, 4 ŠZŠ, 1 Prak. škola) 

3. 

My sa nevieme sťažovať nahlas – „Všetko je vo 
hviezdach“, XI. roč. výtv. súť. so zahr. účasť. so 
zamer. na ochranu prírody – Slovenské banské 
múzeum B. Štiavnica 

zaslali sme 13 prác (8 ZŠ, 3 ŠZŠ, 2 
PrŠ) 

4.  Náš svet – ZŠ pre SP Drotárska cesta Bratislava  zaslali sme 6 prác (4 ZŠ, 2 ŠZŠ) 

5. 
Prečo som na svete rád/rada – XV. roč. 
celoslovne. výstavy s protidorg. tematikou 
s medzinár. účasťou.  

do regionálneho kola v ZH sme 
zaslali 13 prác (6 ZŠ, 3 ŠZŠ‐A, 2 ŠZŠ‐
B,  2 Prak. škola) – práce postúpili 
do regionálneho kola, 13 žiakov 
bolo ocenených 

6. 
„Slovenský poľnohospodár v EÚ!“ – pri 
príležitosti 5. výročia vstupu do EÚ organizoval 
Min. poľnohospodárstva SR 

zaslali sme 10 prác (6 ZŠ, 4 ŠZŠ, 2 
PrŠ) 

 

13.‐19.05.2009  v týchto  dňoch  prebiehal  v priestoroch  Betánia  v Senci  workshop  pre 
nepočujúcu mládež. Z našej  školy  sa ho  zúčastnili 3  žiaci v sprievode pani 
vychovávateľky  Novodomcovej.  Žiaci  mali  na  workshope  možnosť 
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oboznámiť  sa  s novými  výtvarnými  technikami.  Workshop  viedli 
profesionálni umelci, členovia OZ ELPIDA.  

 
 
Ocenenia v športových súťažiach 
V športových  súťažiach  sme  získali  ocenenia  v rôznych  druhoch  športu,  najvýznamnejšie 
v cyklistických pretekoch. Škola zorganizovala 2 významné a veľmi úspešné športové podujatia 
pre SP z celého Slovenska.  
1. Zimný športový tábor – február 2009, 5 dní 
 

17.‐19.10.2008  sa  uskutočnil  2.  ročník  „Kondičného  s poznávacieho  sústredenia 
v Kremnických  vrchoch  na  bicykli.  Sústredenia  sa  zúčastnilo  6  žiakov. 
Pedagogický dozor mal PaedDr. Bartošík.  

03.11.2008  5  žiakov  našej  školy  sa  zúčastnilo  v rámci  Dní  športu  Kremnica  2008 
futbalovej  12  hodinovky.  Organizátorom  akcie  bolo  CVČ  Cvrček. 
Pedagogický dozor mal Mgr. Haško.  

16.11.2008  sa  uskutočnilo  na  ľahkoatletickom  ihrisku  v Kremnici  7.  kolo  Slovenského 
pohára  v cyklokrose.  V rámci  kategórie  „nábor“  sa  pretekov  zúčastnilo  5 
žiakov našej školy pod pedagogickým vedením PaedDr. Bartošíka. 

10.‐12.12.2008  sa  konali  na  ZŠI  pre  SP  Drotárska  ul.  Bratislava Majstrovstvá  Slovenska 
nepočujúcich  žiakov  do  16  rokov  v stolnom    tenise.  Z našej  školy  sa 
zúčastnili 3 žiaci. Pedagogický dozor mal Mgr. Haško. 

15.12.2008  sa 7 žiakov našej školy zúčastnilo 10.  ročníka  futbalového  turnaja o Pohár 
riaditeľa ŠZŠI Kremnica. Pedagogický dozor mal PaedDr. Bartošík. 

09.‐13.02.2009  uskutočnil sa na Skalke pri Kremnici 5. ročník Zimného športového  tábora 
pre   sluchovo postihnutých žiakov, ktorý organizovala naša škola. Akcie sa 
zúčastnilo  6  žiakov,  pedagogický  dozor mal  PaedDr.  Bartošík.  Riaditeľkou 
akcie bola Mgr. Páričková. Žiak Matej Baník  získal 1. miesto v   zjazdovom 
lyžovaní    v  kategórii  starších  žiakov  a žiak Miloš  Kašša  získal  v rovnakej 
kategórii 2. miesto. V rámci Zimného  športového  tábora  sa uskutočnilo aj 
niekoľko  sprievodných  akcií  (karneval,  návšteva  Relax  centra,  návšteva 
Mincovne). 

22.‐24.05.2009  naša  škola  v spolupráci  s Cyklistickým  oddielom  TJ  Biela  stopa  a mestom 
Kremnica organizovala 1. ročník Bike & roll festivalu na Skalke pri Kremnici. 
Akcie  sa  zúčastnilo  7  žiakov  cyklistického  krúžku,  pedagogický  dozor mal 
PaedDr. Bartošík a Mgr. Ivica Tichá. 

02.06.2009  v priestoroch  Zechenterovej  záhrady  sa  konalo  okresné  kolo  Národnej 
cyklistickej súťaže. Z našej školy sa ho zúčastnilo 13 detí a žiakov v kategórii 
mikro  a mili.  Pedagogický  dozor  mali  3  pedagógovia,  vedúci  akcie  bol 
PaedDr. Bartošík. 

10.‐14.06.2009  usporiadala ZŠI pre SP Hrdličkova ul. v Bratislave už 45. ročník Celoštátnych 
športových hier sluchovo postihnutých žiakov. Z našej školy sa zúčastnili 17 
žiakov  z toho  9  dievčat  a 8  chlapcov.  Vedúcim  akcie  bol Mgr.  Prídavok, 
inštruktori  Mgr.  Haško  a Bc.  Miklošovičová.  Členkou  OV  bola  Mgr. 
Páričková.  Naši  žiaci  dosiahli  niekoľko  výborných  umiestnení:  žiak Miloš 
Kašša získal 1. miesto v behu na 1000 m a 2. miesto v skoku do výšky, žiačka 
Marta  Kováčová  získala  1.  miesto  vo  vrhu  guľou,  žiačka  Jana  Kováčová 
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získala  1. miesto  v skoku  do  výšky  a družstvo  dievčat  obsadilo  2. miesto 
v basketbale. 

 
 
Žiaci reprezentovali školu i vo vedomostných súťažiach: 

 24.‐26.03.2009  4  žiaci  školy  úspešne  reprezentovali  našu  školu  na  celoštátnej 
olympiáde v chémii a prírodopise, a v Celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy 
Štúrovcek 2009, ktoré organizovala  na ZŠI pre SP Drotárska v Bratislave. Žiačka Kveta 
Hederváriová  získala  1.  miesto  v kategórii  chémia  pre  8.  ročník,  žiačka  Marcela 
Vavreková získala 1. miesto v kategórii chémia pre 9. ročník, žiak Miloš Kašša získal 3. 
miesto v kategórii prírodopis pre 8. ročník. Žiačka Marcela Vavreková získala 1. miesto 
v prednese prózy v súťaži Štúrovček 2009. 

 29.04.‐01.05.2009  sa  žiaci  našej  školy  zúčastnili  11.  ročníka  Celoštátnej 
vedomostnej  súťaže  a 5.  ročníka  Medzinárodnej  vedomostnej  súťaže  (jazykové 
zručnosti  a matematika),  ktorú  organizovalo  OZ  Svet  ticha  a ZŠI  pre  SP  Hrdličkova 
v Bratislave.  Akcie  sa  zúčastnili  2  žiačky,  pedagogický  dozor mala Mgr.  Oswaldová. 
Žiačka Nikola Křenková získala 3. miesto vo svojej vekovej kategórii. 

 
 

V rámci voľnočasových aktivít žiaci navštevovali krúžky: 
 

  Meno krúžku  vedúci  počet žiakov 

1.  Turistický krúžok  Mgr. Viktor Haško  7 

2.   Cyklistický krúžok  PaedDr. Rudolf Bartošík  16 

3.   Relaxačno‐rehabiliačné cvičenia   Karin Morávková  19 

4.  Dramatický krúžok  Bc. Romana Ridzoňová  10 

5.  Počítačový krúžok   Mgr. Ján Čecho  7 

6.  Krúžok Tvorivá dielňa  Mgr. Dorota Adamsonová  5 

7.  Krúžok šikovných rúk  Helena Miklošovičová  5 

8.  Základy varenia pre dievčatá  Mgr. Mária Sekajová  3 

9.  Výtvarný krúžok  Mgr. Blažena Krížová  8 

10.  Matematický krúžok  Ing. Miroslava Vetráková  7 
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Projekty, ktoré boli pripravené v školskom roku 2008/2009 
 

1. Hodina deťom: Rehabilitácia v rámci relaxačno‐pohybového krúžku. (suma 1583,76 €). 
2. Youth in action: Výmenný pobyt žiakov v Rumunsku  Cluj Napoca. 
3. Operačný program Vzdelávanie, prioritná os: Podpora vzdelávania osôb s osobitnými 

vzdelávacími  potrebami,  OP  3.1:  Zvyšovanie  vzdelanostnej  úrovne  MRK.  Názov 
projektu: Dávame šancu všetkým. Získaná suma: 149.372 €. 

4. ROP  Infraštruktúra  vzdelávania 1.1. Názov projektu  „Moja  škola, môj dom“.  Získaná 
suma je 662.706 €. 

5. Konto  Orange:  Rozšírenie  možností  vyučovania  pre  deti  so  zdravotným 
znevýhodnením 

6. E‐vzdelávanie  pre  žiakov  zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia.  6630  €.  (Výzva 
Ministerstva školsktva) 

7. OZ Elpida ‐ Tvorivé rodiny – arteterapia pre viacnásobne postihnutých žiakov. 
8. Európsky sociálny fond – projekt modernizácia vzdelávania na základných a stredných 

školách. 
 

 

 
Inšpekcie a kontroly  
 
V tomto školskom roku sa žiadna inšpekcia nekonala. 
 

 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 
 

Naše zariadenie  vlastní dve budovy vzdialené cca. 500 metrov. 
Budova školy je trojpodlažná, nachádza sa v nej 18 tried, školské dielne, kuchynka, telocvičňa, 
priestory  ŠPP,  kabinety,  počítačová  učebňa.  Budovu  školy  obklopuje  veľká  ovocná  záhrada 
s plochou 7 730 m2 a nádvorie a zastavaná plocha 3 449 m2. Nachádza sa v nej nový skleník. 
Školské  kabinety  sú  vybavené  učebnými  pomôckami,  ktoré  boli  v tomto  školskom  roku 
obohatené  najmä  o zakúpené  výukové  programy, mapy  a názorné  pomôcky  na  predmety 
slovenský jazyk, anglický jazyk, dejepis, prírodopis. Budova školy má značne porušenú fasádu. 
Bol schválený projekt na celkovú rekonštrukciu školy ktorý má byť hradený zo štrukturálnych 
fondov  EU.  Zmodernizovali  sme multimediálnu  učebňu  nainštalovaním  interaktívnej  tabule 
zakúpenej  z prostriedkov  projektu.  Zriadili  sme  jazykové  laboratórium  vybavené  počítačmi 
z prostriedkov  projektu.    Zriadili  sme  šatňu,  čím  sa  zvýšila  čistota  a hygiena  školských 
priestorov.    
V budove  internátu  sa nachádza 8 oddelení.  Skončil prenájom priestorov pre potreby DeD 
Maurícius a v ďalšej časti – 2 oddelenia boli prepožičané pre potreby ŠZŠI v Kremnici.   Počas 
celého  školského  roka  prebiehali  intenzívne  práce  na  rekonštrukcii  ubytovacích  priestorov, 
ktoré boli určené pre súkromné gymnázium. Zrekonštruovali sa aj ostatné spálne, spoločenské 
priestory  a sociálne  zariadenia.  V ubytovacích  priestoroch  sa  vymenili  okná  za  plastové, 
zrekonštruovala  sa  vnútorná  a vonkajšia  kanalizácia,  novozriadené  spálne  boli  vybavené 
novým nábytkom, zrekonštruovalo sa schodište.     V internáte sa nachádzajú aj 2 triedy ŠMŠ, 
kde sme previedli úpravy v priestoroch spálne a tried – vymenili sa okná.   
Súčasťou  internátu  je  školská  kuchyňa  a jedáleň,  ktorá  poskytuje  svoje  služby  žiakom 
a zamestnancom  školy,  deťom  a  zamestnancom  z DeD Maurícius,  zamestnancom  a žiakom 
ŠZŠI  Kremnica  a  žiakom  súkromného  gymnázia  Kremnica.  Počet  stravníkov  stúpol  na  200. 
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Vykonala sa generálna oprava sociálnych zariadení, vytvoril sa nový priestor slúžiaci ako šatňa 
pre zamestnancov kuchyne. .  
K internátu  patrí  veľká  ovocná  záhrada  s plochou  18 748 m2,  futbalové  ihrisko,  pieskovisko 
s preliezačkami, hojdačky, parková časť a zastavaná plocha 3 478 m2. V súčasnosti sa buduje 
nové viacúčelové ihrisko s umelým povrchom.  
Škola vlastní motorové vozidlo Fiat Scudo, ktoré je garážované vo vlastnej garáži. 
 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno‐vzdelávacej činnosti 
 

Správa o hospodárení za kalendárny rok 2008 
 

Dotácia zo štátneho rozpočtu 

610  ‐ mzdy  12 929 000,‐ Sk

620 ‐ poistné  4 390 000,‐ Sk

630 – tovary a služby  7 366 000,‐ Sk

640 – bežné transfery  135 000,‐ Sk

717‐ kapitálové výdavky  7 430 000,‐ Sk

 
Rozpis záväzných ukazovateľov: 

Rozpočet príjmov:  378 000,‐ Sk

z toho: prenájom                                                      0,‐ Sk

ošetrovné    10 000,‐ Sk

stravné  259 000,‐ Sk

dobropisy  109 000,‐ Sk

Po  naplnení  rozpočtu  príjmov  sme  žiadali  o povolené  prekročenie  limitu  výdavkov  o 1 087 
814,‐ Sk na nasledovné položky: 
 
Zdroj 72 

632001  128 455,‐ Sk   energie 

633006           103 999,‐ Sk  Vybavenie škol. kuch. 
 (nárez. stroj, mixér, 
termovárnice, nože, hrnce, 
cedníky, taniere 
Čistiace potreby...) 

633010  1 080,‐ Sk  Pracovná obuv 

633011  779 996,‐ Sk  potraviny  

633013  4 284,‐ Sk  Program pre VŠJ 

635006  70 000,‐ Sk  údržba‐obklad škol. 
kuchyne a umývarky riadu 

 
Rodičom,  ktorí  si  neplnia  povinnosť  úhrady  ošetrovného  a stravného  za  žiaka  posielame 
upomienky.  Ak  na  upomienky  nereagujú,  žiadame  príslušné  odbory  soc.  vecí  o zasielanie 
prídavku na dieťa. 
 
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy činili 60 tis. Sk. 
z toho: 

 odmeny  vyplatené  pedagogickým  pracovníkom  na  krúžkovú  činnosť  činili  30  tis.  Sk 
(610) 

 poistné a príspevky do poisťovní činili 11 tis. Sk (620) 

 nákup materiálu na krúžkovú činnosť činil 22 tis. Sk (630) 
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o krúžok cyklistický (zakúpenie reflexných viest, oprava bicyklov...) 
o krúžok šikovných rúk (kanava, vyšívacia bavlnka, ihly, nite, ihlice, háčiky,...) 
o  krúžok  výtvarný  (výkresy,  pastelky,  vodové  farby,  štetce,  tempery,  rysy, 

tužky,..) 
o  počítačový krúžok (farba do tlačiarne, kancelársky papier, pamäťová karta, CD, 

obaly na CD...) 
 

Kremko – občianske združenie 
 

Príjmy a výdavky 

  Príjmy  Výdavky 

Nadácia Pontis, projekt Zelená škola  8.000,‐ Sk/265,55 € 15.300,‐ Sk/507,87 €

Poplatky notárovi (odvod 2%) a banke  3.650,‐ Sk/121,16 €

Sponzorský dar  1.000,‐ Sk/33,19 €

Benefičné koncerty  654,‐ €

Členské príspevky  25,‐ €

Príspevok na pobyt v Anglicku  100,‐ €

Daňový úrad 2% z daní  2.193,54 €

Daňový úrad 2% z daní  602,42 €

Projekt relaxačný krúžok  1.425,38 €
Poplatky  banke,  dane,  poštovné  a vedenie  konta 
flexibiznis účet za obdobie 01.09.2008 – 31.08.2009 

75,47 €

SPOLU  5.199,08 € 804,50 €

Zostatok na účte 2262774259/0200 ku dňu 31.08.2009 je 9.525,67 € 
 
Spoločnosť rodičov a priateľov sluchovo postihnutých 
 

Príjmy a výdavky 

  Príjmy  Výdavky 

Príspevok rodičov  2.550,‐ Sk/84,64 €

Cestovné lístky Majstrovstvá SR  290,‐ Sk/9,63 €

Golebiowska – vklad sponzora  4.000,‐ Sk/132,78 €

Nadácia Pontis  7.980,‐ Sk/264,89 €

Effeta časopis  60,‐ Sk/1,99 €

Nadácia Pontis – Ročenka školy  2.091,22 €

Zimný športový tábor  640,39 €

ZUČ Bratislava  75,‐ €

Pobyt Senec  34,76 €

Golebiowska – vklad sponzora  133,‐ €

Športové hry Bratislava  245,36 €

ZOO Bojnice ‐ škôlka  28,50 €

Dary koniec šk. roka  51 €

Nadácia Pontis – Ročenka školy ‐ doplatok  232,35 €

Nadácia Pontis – Ročenka školy  2.323,57 €
Poplatky za vyhotovenie, doručenie a vedenie účtu 
v šk. roku 2008/2009 

36,39 €

SPOLU  2.938,88 € 3.410,20 €

Zostatkový  stav  na  účte  0074343313/0900  vedený  v SLSP  Kremnica  je  ku  dňu  31.08.2009 
4.587,01 €. Stav v hotovostnej pokladni je 107,17 €. 
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Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 
2008/2009 
 
Koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný na obdobie 2008‐2009 
1.  Rozpracovať školský vzdelávací program v súlad s novým školským zákonom. 

  Term:  Do marca 2009  Zodp: 
Mgr. Jana Jánošková, riaditeľka školy, 

Mgr. Miriam Daubnerová, predseda MZ 

2. 

 

Pripraviť vhodné podmienky na ubytovanie detí zo súkromného gymnázia, zrekonštruovať 
časť ubytovacích priestorov. 

  Term:  Do decembra 2008  Zodp: 
Mgr. Jana Jánošková, riaditeľka

Jozef Osvald, správca 

3. 

 

Rozšíriť ponuku pre pedagógov v oblasti celoživotného vzdelávania. Zvýšiť kompetencie 
v používaní cudzieho jazyka. 

  Term:  priebežne  Zodp:  Mgr. Jana Jánošková, riaditeľka 

4. 
 

Vytvoriť také podmienky, aby sa u žiakov prehĺbil záujem o vyučovanie cudzieho jazyka. 
  Term:  priebežne  Zodp:  Mgr. Jana Jánošková, riaditeľka 

5 

 

Prehĺbiť spoluprácu s ŠPÚ pri experimentálnom overovaní projektov pre Materskú 
a Praktickú školu. 

  Term:  priebežne  Zodp:  Mgr. Jana Jánošková, riaditeľka 

6. 

 

Zapojiť sa do projektov o pridelenie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych 
fondov EÚ.  

  Term:  priebežne  Zodp: 
Mgr. Jana Jánošková, riaditeľka

PaedDr. Rudolf Bartošík 

7 

 

Získať zdroje na odstránenie havarijného stavu na kúrení v škole a havarijného stavu 
kanalizácie a hygienických zariadení v internáte. 

  Term:  Do decembra 2008  Zodp: 
Mgr. Jana Jánošková, riaditeľka

Jozef Osvald, správca 

8 

 

Vytvoriť priaznivé podmienky pre prácu kolektívu pedagógov, ktorí sa podieľajú na 
realizácii projektu OLDinc – Leonardo Mobility. 

  Term:  priebežne  Zodp:  Mgr. Jana Jánošková, riaditeľka 

9. 
 

Zostaviť CD prezentáciu o škole v slovenskom a anglickom jazyku. 
  Term:  Do 20.12.2008  Zodp:  Mgr. Bibiana Koštová, Mgr. Ján Čecho 

10 

 

Sledovať a vyhodnocovať plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce školy a vnútroškolskej 
kontroly. 

  Term:  priebežne  Zodp:  Mgr. Jana Jánošková, riaditeľka 

11 
 

Vypracovať a predložiť Rade školy záverečnú správu. 
  Term:  august 2009  Zodp:  Mgr. Jana Jánošková, riaditeľka 

 
Zhodnotenie plánu koncepčného rozvoja školy v školskom roku 2008/2009 
Bod 1:  Vykonané. Overované bude v budúcom školskom roku. 
Bod 2:  Vykonané.  Rozšírené  o kompletnú  rekonštrukciu  sociálnych  zariadení  a ubytovania 

všetkých žiakov vo všetkých ubytovacích priestoroch. 
Bod 3:  Vykonané. 1 učiteľka študuje rozširujúce štúdium anglického jazyka. 
Bod 4:  Vykonané. Žiaci sa zúčastnili výmenného pobytu v meste Exeter v Anglicku. 
Bod 5:  Splnené. Projekt overovania učebných osnov Praktickej školy pokračuje.  
Bod 6:  Splnené. Realizácia úspešných projektov „Rekonštrukcia  školy“ a „Vzdelávanie MRK“  sa 

bude realizovať v nasledujúcom školskom roku.  
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Bod 7:  Zrekonštruované.  
Bod 8:  Splnené. Uskutočnili sa 2 výmenné zahraničné pobyty pedagógov.   
Bod 9:  Splnené. CD bolo odprezentované vo Francúzsku a Rumunsku.  
Bod 10:  Splnené. 
Bod 11:  Splnené. 

 
 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň vzdelávania zlepšiť, vrátane navrhovaných opatrení 
 
Silné stránky 

 Škola s najdlhšou tradíciou vo vzdelávaní sluchovo postihnutých na Slovensku. Na 
systém vzdelávania plynule nadväzuje možnosť pokračovať v štúdiu na stredných 
odborných školách pre sluchovo postihnutých v meste. Dobrá vzájomná spolupráca. 

 Akceptácia školy obyvateľmi mesta – zapájanie sa do aktivít organizovaných mestom, 
CVČ a školami v meste. 

 Flexibilnosť ponuky vzdelávania – od Materskej školy až po Praktickú školu.  

 Kvalifikovanosť – všetci pedagogickí zamestnanci získali vzdelanie v odbore špeciálna 
pedagogika. 

 Škola v čistom a zdravom životnom prostredí – venuje mimoriadnu pozornosť 
voľnočasovým aktivitám, organizuje športové podujatia, motivuje žiakov najmä 
v oblasti športových aktivít, vytvorila optimálne podmienky pre realizáciu cyklistických 
súťaží, rozšírenú o ponuku lyžovania.  

 Predchádzame patologickým javom – protidrogová prevencia. 

 Výborná  spolupráca  s ÚPSVaR  –  spoločné  riešenie  sociálne  odkázaných  žiakov, 
poskytujeme  sociálnu  starostlivosť    o žiakov  –  komplexné  služby  pre  sociálne 
odkázaných  žiakov,  vyplácanie  štipendií,  zabezpečovanie  a distribúcia  školských 
potrieb, príspevky na stravu. Služby pre všetkých žiakov‐ vyplácanie cestovného. 

 Zapájanie sa do projektov – získavanie finančných prostriedkov nad rámec rozpočtu, 
vyhľadávanie vhodných partnerov na realizáciu projektov. 

 Dlhodobá spolupráca so sponzormi – Lions club Kremnica, Nadácia Počuť srdcom, 
Nadácia Dr. Klaun. 

 Reprezentácia školy na verejnosti: Spolupráca s STV – Klub nepočujúcich – aktívne 
vstupy do vysielania. Organizácia predvianočných koncertov  v Kremnici a Žiari nad 
Hronom. 

 Spolupráca s Kresťanským centrom nepočujúcich v Banskej Bystrici – 
spoluorganizovanie omší v posunkovom jazyku. 

 Škola zabezpečuje komplexný servis pre zabezpečenie  a údržbu kompenzačných 
pomôcok. 

 Vybavenosť školy počítačovou technikou a jej využitie je na dobrej úrovni. Včlenenie 
práce na PC do vyučovacieho procesu, na základe úspešného projektu sme zriadili 
jazykové laboratórium a ďalšiu triedu sme vybavili interaktívnou tabuľou. 

 Bohatá ponuka mimoškolských aktivít, krúžková činnosť. 

 Spolupráca s Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave – realizácia projektov na 
experimentálne overovanie    „Stimulácia rozvoja orálnej reči formou preventívnej 
integrácie u detí predškolského veku“ a experimentálne overovanie   učebného plánu 
a osnov v Praktickej škole pre sluchovo postihnutých. Vytvorenie expertnej skupiny 
pedagógov, ktorí spolupracovali s ŠPÚ na príprave ŠVP pre žiakov so SP. 
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 Komplexná rekonštrukcia internátu, vytvorenie optimálnych podmienok na 
ubytovanie. 

 
Slabé stránky 

 Nízka sociálna úroveň rodičov ‐  z toho vyplýva sťažená spolupráca školy s rodinou po 
všetkých stránkach. 

 Zlá rečová vybavenosť cudzími jazykmi pedagogických zamestnancov – sťažené 
vstupovanie do europrojektov. 

 Schátralá fasáda budovy školy, ktorá kazí dojem potenciálnych žiakov a ich rodičov.  

 Zlé dopravné spojenie – sťažené podmienky pre získavanie nových žiakov.  
 

Šance 

 Spolupráca s DD Maurícius v Kremnici – iniciovať upevnenie pôvodného zámeru 
prijímať do DD deti so sluchovým postihnutím v rámci celého Slovenska. 

 Zvýšiť informovanosť rodičov sluchovo postihnutých detí o možnosti zaškolenia ich 
dieťaťa v našom type školy. 

 Dostať do povedomia verejnosti Praktickú školu, rozšíriť ponuku odborov. 

 Zapojiť sa do dlhodobých projektov EÚ. 

 Vytvoriť priaznivé podmienky pre získavanie znalostí cudzích jazykov u zamestnancov. 

 Podporovať celoživotné vzdelávanie zamestnancov v oblasti prehĺbenia počítačovej 
gramotnosti. 

 Zamerať činnosť metodických orgánov na získavanie zručností učiteľov v tvorbe 
učebných cieľov. 

 Prehĺbiť spoluprácu s eM Klubom Kremnica, zapájať žiakov súkromného gymnázia do 
akcií usporadúvaných v internáte a zúčastňovať sa akcií, ktoré plánuje eM Klub.  

 Zriadiť školský klub, čím sa rozšíri ponuka najmä pre žiakov z DD Maurícius. 

 Zaradiť do siete školu pre deti s poruchami koncentrácie a pozornosti 
 

Riziká 

 Pokles počtu žiakov – v dôsledku integrácie, zlej sociálnej situácie rodičov hrozí riziko 
napredovania, ako aj zníženého prísunu financií a zabezpečenia prevádzky. 

 Detský domov Maurícius nedokázal presadiť prednostné prijímanie sluchovo 
postihnutých detí. 

 
 

 
                             Mgr. Jana Jánošková 

                            riaditeľka škôl pre SP a ŠPP 


