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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: Mgr. Kamil Ruman 

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 pre odborný výcvik: Mgr. Anna Moskalová 

b) Zástup. ekonomického úseku: Ing. Ľubica Lieskovanová 

c) 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, Žilina, 

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

 Praktická škola, Fatranská 3321/22, 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. 

 

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 

https://ssi.edupage.org/
mailto:ssiza@ssiza.sk
mailto:ekonomicke@ssiza.sk
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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: 

 

 Školský internát, Fatranská 3321/22, 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 01.09.2020:  

 

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, 

 3678 G 01 inštalatér - vodovodné zariadenia, 

 6486 G 00 opatrovateľ. starostlivosť v zariadeniach sociálnej 

starostlivosti, 

 6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, predaj a sklad. tovaru, 

 6497 G 00 pedikúra – manikúra, 

 6492 E  praktická škola. 

 

3. 09604 - Školský internát:  

 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 

 

Poslaním školy naďalej zostáva uplatnenie vyučených žiakov so špeciálno-

výchovnými potrebami na trhu práce, v chránených dielňach a pracoviskách s ohľadom na ich 

aktuálny zdravotný stav a ich nadobudnuté zručnosti. 

V strednodobom a dlhodobom horizonte sa sústredíme na inováciu učebných odborov. 

V súčasnosti sledujeme trend nárastu detí s poruchami autistického spektra, ktoré sú súčasne 

vzdelávané na úrovni predprimárneho vzdelávania v špeciálnych MŠ.  

V budúcom období bude vhodné navrhnúť koncepciu vzdelávania žiakov s poruchami 

autistického spektra v jednotlivých triedach tak, aby sa zabezpečila funkčnosť triedy s vyšším 

počtom autistických žiakov v skupine (triede) a vzájomná tolerancia. 

Školenia a vzdelávacie aktivity pre pedagogických zamestnancov budú orientované 

smerom na využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie pri práci s deťmi s PAS, na nové 

formy a metódy vzdelávania. 

V súčasnej epidemiologickej situácii bude potrebné zo strany zriaďovateľa a MŠVVaŠ 

SR vyčleňovať finančné prostriedky na modernizáciu výpočtovej techniky školy  (pozn. 

zastaranosť a častá nefunkčnosť zariadení školy mala dopad na kvalitu v období dištančného 

vzdelávania v roku 2020). 
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3  Rozpočet a činnosti organizácie (náklady, výnosy), zhodnotenie  

 r. 2020 

 
V kalendárnom roku 2020 boli SŠI poskytnuté  zriaďovateľom OU ZA finančné 

prostriedky v celkovej výške 852 646 € na bežné výdavky (600). 

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho 

rozpočtu za kalendárny rok  (2020) 

   
Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ v sídle kraja  

Výdavky  Finančná čiastka v €  Účel 

Bežné výdavky spolu: 852 646,00 €    

Normatívne: 819 471,00 €   

Rozpočet k 1.1.2020 861 699,00 €  Bežné výdavky 600 

  -50 697,00 €  Úprava rozpočtu V_1 

   1 400,00 € Úprava rozpočtu V_8C 

  2000,00 € Úprava rozpočtu /600/ V_12 

  5 069,00 € Bežné výdavky /600/ 614 

Nenormatívne: 33 175,00 €   

                 6 300,00 €   LK (kurz pohyb. aktivít) 

  1 344,00 €  Vzdelávacie poukazy  

                16 256,00 €   Asistent učiteľa 

                      8 128,00 €   Asistent učiteľa 

  -                   1 350,00 €   Vratka LK 

                      2 305,00 €   Odchodné 

                    192,00 €   Vzdelávacie poukazy 

Kapitálové výdavky:  neboli v roku 2020 pridelené 

 

 Celkové pridelené FP počas roku 2020 obsahujú aj účelovo viazané FP (nenormatívne 

výdavky), ktoré boli prideľované škole:  

 

a) na 1 úväzok pedagogického asistenta ročne vo výške 12 192 € (jeden úväzok 1016,00 

€/mesiac), celkovo bol príspevok na AU na celý kalendárny rok poskytnutý vo výške 

24 384 € (2 úväzky), 

b) na vzdelávacie poukazy boli poskytnuté FP vo výške 1 536,00 €,  

c) lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 33 žiakov a príspevok bol čerpaný vo výške          

4 950 €, nevyčerpané finančné prostriedky boli viazané vo výške 1 350 €, 

d) do 1. odchodu do dôchodku odišla v priebehu roka 2020 jedna zamestnankyňa, 

ktorej bolo vyplatené odchodné. 
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Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov kapitoly (zdroj 111) počas roku 2020 je 

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

 

Tabuľka č. 1  Prehľad čerpania FP (zdroj 111) za obdobie od 1.1. - 31.12.2020 

 

Bežné 

výdavky 
Názov Čerpaná suma 

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny 557 489 € 

620 Poistné a príspevky zamestnávateľa  do poisťovní 183 773 € 

630 Tovary, služby 102 173 € 

640 Transfery v rámci verejnej správy  9 211 € 

Celkom:   852 646 € 
   Pozn. Uvedené údaje v tabuľke č. 1 sú zaokrúhlené na celé euro 

 

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

 

65%

22%

12%

1%

Prehľad čerpania výdavkov zo zdroja 111

Kategória 610 Kategória 620 Kategória 630 Kategória 640

 
 

 

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

 (632) energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby činili sumu 35 895 €,  

 ostatné výdavky 66 278 € ( v tom: služby, knihy, učebné pomôcky, materiál, 

dopravné, údržba). 

 

Zdroj: Čerpanie rozpočtu – stav RIS k 31.12.2020 

 

Stav príjmov a výdavkov na zdroji 46 (Iné zdroje vyššie neuvedené) počas roka 2020 bol 

nasledovný: 

Finančné prostriedky zo zdroja 46 boli vyčerpané vo výške 46 075 €. Na odmeny bolo 

použitých 4 880 €, na prevádzku školy bolo použitých 39 100 € a na prevádzku internátu    

2095 €. Celkové príjmy na zdroji 46 boli vo výške 34 821 € (z toho príjmy z prenájmu 1 €, 
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príjmy z prenájmu priestorov vo výške 1806 €, poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov 

a služieb 26 958 €, iné 6056 € (pozn. tvorené príjmami za poskyt. ubytovania žiakom na 

internáte, z dobropisov,...). (Zdroj: FIN-12) 

 

Náklady a výnosy, výsledok hospodárenia 

Výnosy z hlavnej činnosti SŠI boli 40 020 €.  Z toho: tržby za predaný  tovar v predajni        

17 488  €, tržby za vlastné výrobky 10 946 € a tržby za služby  11 586 €. Ostatné výnosy 

predstavovali sumu 4064 €. Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 904 890 €. 

 

Celkové náklady SŠI za spotrebu energií boli vo výške 38343 €. Spotreba materiálu bola vo 

výške 20 405 €.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 14504 €.   Náklady na služby boli 49 489 €,  z toho: náklady na opravy 

a údržbu boli vo výške 1174 €,  náklady na cestovné 207 €. Osobné náklady vo výške 781 229 € 

Dane a poplatky boli 2 002 €, finančné náklady (bankové poplatky) boli 14 €. Ostatné náklady 

na prevádzkovú činnosť boli vo výške 806 €. Zákonné rezervy neboli v roku 2020 vytvorené. 

Odpisy majetku za rok 2020  predstavujú čiastku 52 244 €. 

 

 Celkové výnosy za rok 2020: 948 974 €. 

 Celkové náklady  za rok 2019: 959 036 €. 

   

Výsledok hospodárenia v roku 2020 bola strata vo výške -11 491 €.  

 

Kapitálové finančné prostriedky našej škole v roku 2020 neboli pridelené. 

     

  Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2020 stratila príspevková 

organizácia časť svojich ročných príjmov. Organizácia bola uzatvorená z dôvodu prijatých 

opatrení od polovice marca 2020 – máj 2020, následne od polovice decembra 2020. Priebežne 

boli počas roka uzatvárané skupiny podľa opatrení MŠVVaŠ s rešpektovaním Covid 

školského semaforu pre školy a školské zariadenia. Za kalendárne mesiace, ktoré neboli žiaci 

ubytovaní na školskom internáte sa upustilo od vyberania poplatku za ubytovanie.   

 
(Zdroj: Výkaz ziskov a strát Úč 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 

2020 36,7 38 
   Zdroj: Výkaz 2-04 NU (RIS) 

 

Prehľad počtu zamestnancov v organizácii k 1.12.2020 

 

Počet zamestnancov vo fyzických osobách (bez MD,RD): 38 

Počet pedagogických zamestnancov vrátane riadiacich pedagogických zamestnancov: 30 

Počet nepedagogických zamestnancov: 8 

Počet žien: 30 

Počet mužov: 8 

Pracujúci na skrátený úväzok: 3 (z toho: 2 pedagogickí zamestnanci 14 % úväzok a 5 % úväzok a 1 

nepedagogický zamestnanec 12 % úväzok)  

Počet pedagogických asistentov: 2 
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Počet zamestnankýň na MD, RD: 1 

Počet riadiacich pracovníkov: 4 

Počet zamestnancov, ktorí odišli do dôchodku v priebehu roka 2020: 1 

Priemerný vek v organizácií k 31.12.2020: 48,5 

 

Graf 1: Prehľad dosiahnutého vzdelania pedagogických zamestnancov k 31.12.2020 

 

 

 

Zamestnanci majú dosiahnuté vzdelanie VŠ II. stupňa až v 66 %. Predpokladáme, že percento 

v kategórií VŠ II. stupňa bude naďalej rásť, nakoľko viacerí zamestnanci vzdelaní v I. stupni 

VŠ pokračujú v štúdiu VŠ II. stupňa. U zamestnancov  s dosiahnutým vzdelaním na úrovni 

USV (v organizácií sa jedná o majstrov odbornej výchovy) sa očakáva v najbližších 3-4 

rokoch, že táto kategória vzdelanostnej úrovne vypadne z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 

veku a pravdepodobného odchodu do dôchodku a uchádzači budú min. vzdelaní na úrovni VŠ 

I. stupňa. 
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Graf 2: Prehľad pedagogických zamestnancov podľa kategórie 

 

Najväčšiu kategóriu pedagogických zamestnancov v organizácií zastupujú majstri odbornej 

výchovy (53 %), nakoľko učebné odbory, v ktorých sa žiaci vzdelávajú sú zamerané na 

odborný výcvik (praktické zručnosti), aby mohli byť uplatniteľní po skončení štúdia na trhu 

práce. Druhou najzastúpenejšou kategóriou sú učitelia, ktorým pri vyučovacom procese 

pomáhajú pedagogickí asistenti. V súčasnosti má organizácia schválené dva  100 % úväzky. 

Vychovávateľky tvoria 7 %.  Pôsobia v školskom internáte a koordinujú činnosť žiakov 

v poobedňajších hodinách.  

 

Graf 3: Veková štruktúra zamestnancov v organizácií k 31.12.2020 

 

 
 



 12 

Najväčšie percento tvoria zamestnanci medzi 51 – 60 rokom. Iba 3 % zamestnancov pracujú 

v organizácií do 30 rokov. V roku 2016 bol  priemerný vek 50 rokov. V súčasnosti dosahuje 

priemerný vek zamestnancov 48,5. V nasledujúcich rokoch sa očakáva postupný trend 

odchodu do dôchodku u ďalších zamestnancov, ale nie je vylúčené, že zotrvajú na svojom 

pracovnom mieste ešte niekoľko rokov.   

 

Graf 4: Počet rokov v organizácií od nástupu zamestnanca 

 

 

 
 

Najdlhšie pracujúci zamestnanec v organizácií  - 1 zamestnanec (prijatý od roku 1991), na 

grafe môžeme pozorovať rastúci trend novoprijatých zamestnancov v posledných rokoch,  

faktory, ktoré majú vplyv na prijímanie novoprijatých zamestnancov sú napr. odchod 

niektorých zamestnancov z rôznych dôvodov (napr. dôchodkový vek, dohoda obidvoch strán, 

uplynutie doby určitej, zmena štruktúry v ponúkaných učebných odboroch, a iné). 
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Prehľad skladby zamestnancov je uvedený v nasledujúcej organizačnej štruktúre k 31.12.2020: 

 

 
 

K 31.12.2020 sa zmenila organizačná štruktúra v počte MOV – učebný odbor opatrovateľská 

starostlivosť z dôvodu odchodu MOV. Organizácia neobsadila pracovné miesto z dôvodu 

pretrvávania nepriaznivej epidemiologickej situácie, predpokladá sa, že miesto bude 

obsadzované až v priebehu roku 2021, ak bude znovu obnovená prezenčná výučba. 

K 31.08.2020 bolo zrušené jedno pracovné miesto MOV – textilná a ľudovoumelecká tvorba.  
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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, dielní na prízemí,  

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 so 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  vypracovaniu   povinnej  pedagogickej  dokumentácie  žiaka, 

venovať pozornosť špecifikám pri hodnotení a klasifikácií žiaka s prihliadnutím na 

zdravotné znevýhodnenie,  

j) dodržiavať nariadenia 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 a zastaranosť vybavenia priestorov školského internátu a plánovať jeho celkovú  

modernizáciu, 

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

grantov. 
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 Ciele na  rok 2021: 

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

2020/2021 s prihliadnutím na aktuálne platné protiepidemické opatrenia (napr. 

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 2021 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 2021 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, 

e) aktívne hľadanie sponzorov, ktorí by škole poskytli FP na zabezpečenie vybavenia 

priestorov praktickej školy (kuchynka, učebne), 

f) zabezpečiť pedagogickým zamestnancom sa vzdelávať v oblastiach, ktoré sú potrebné 

ku skvalitneniu, modernizácií výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade so Zákonom 

č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov 

(pravdepodobnosť školení v oblasti dištančného  vzdelávania z dôvodu 

pretrvávania nepriaznivej epidemiologickej situácie). 

 

Analýza splnených cieľov z roku 2020: 

 

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

žiakov na rok 2020 – cieľ pre rok 2020 splnený, pozn. školské akcie vzhľadom na 

nepriaznivú epidemiologickú situáciu neboli uskutočňované v plánovaných termínoch, 

prechod na dištančnú výučbu priniesol realizáciu niektorých akcií, ktoré sa konali 

online formou, resp. virtuálne – napr. Deň otvorených dverí (viď „Aktivity v roku 

2020“), 

 zhodnotenie čerpania FP za rok 2020– cieľ splnený (Súhrnná správa o hospodárení 

za rok 2020, Výročná správa 2020),  

 aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov – cieľ splnený – realizácia 

(8.6.2020-28.8.2020), priebeh bol zabezpečený pre pedagogických zamestnancov 

dištančnou formou zo strany organizátora školenia. 
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Projekty, výzvy, modernizácia školy 

 

Rok 2020 bol pre všetkých z nás rokom protipandemických opatrení a množstvo plánovaných 

aktivít bolo pozastavených alebo odložených. Prechod z prezenčnej výučby na dištančnú výučbu 

bol v podmienkach našej školy uskutočnený prvýkrát v marci 2020. Škola disponovala 

výpočtovou technikou, ktorá bola zaobstaraná v rokoch 2010-2012 vďaka projektom, ktorých 

názvy sú dostupné na: https://ssi.edupage.org/a/projekty . V začiatkoch zavedenia dištančnej 

výučby (marec 2020) sa hľadal vhodný kľúč na vzdelávanie žiakov so špeciálno-výchovnými 

potrebami, zisťovala sa dostupnosť fungujúcej výpočtovej techniky na obidvoch stranách (učiteľ-

žiak), kvalita internetového pripojenia a pod. Škola zabezpečila vzdelávanie sa v oblasti 

dištančného vzdelávania pedagogickým zamestnancom cez portál: www.zborovna.sk a zapojila sa  

do procesu certifikácie (obr. č.1).  

Obrázok č. 1: Certifikát CODiV –online dištančná výučba 

 
Zdroj: https://www.zborovna.sk/novinky/codiv.php?show=preco_certifikat  

 

 Výpočtová technika (notebooky) zakúpená v roku 2010 vykazovala značné opotrebenie, (napr. 

nízka výdrž batérie, nefunkčnosť základnej dosky, hardvérové chyby a pod.). Niektorí žiaci mali 

slabé internetové pripojenie, čo narúšalo celistvosť vyučovacích hodín. MŠVVaŠ vyčlenilo 

školám finančné prostriedky na zakúpenie výpočtovej techniky až v mesiaci november 2020 

z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie a pravdepodobného pokračovania 

dištančnej výučby v roku 2021.  Pre našu školu bolo vyčlenených 2000 €. Naši pedagogickí 

zamestnanci veľmi ocenili, že z vyčlenených FP sme mohli ako organizácia zabezpečiť aspoň 4 ks 

nových notebookov a zefektívniť vyučovací proces.  

Partner školy ZR pri SOU TPM zakúpilo pre potreby školy v mesiaci november 2020 

interaktívnu tabuľu s dataprojektorom (obr. č.2), ktorá bola umiestnená do priestorov praktickej 

školy v hodnote 1288 €, čím sa zabezpečila kompletizácia špeciálnej učebne pre žiakov praktickej 

školy. Spomínané priestory praktickej školy bolo nutné upraviť a vykonať postupne nevyhnutné 

opravy, úpravy v priestoroch, ktoré boli predtým využívané ako čalúnnické dielne.  

 

 

https://ssi.edupage.org/a/projekty
http://www.zborovna.sk/
https://www.zborovna.sk/novinky/codiv.php?show=preco_certifikat
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Obrázok č. 2: Novonainštalovaná interaktívna tabuľa v praktickej škole 

 

Obrázok č. 3: Výmena nevyhovujúcej PVC krytiny z bezpečnostného hľadiska v priestoroch PŠ a výmena obkladu 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2020 sa podarilo upraviť miestnosť č. 4 aj vďaka samotným zamestnancom školy (obr.3). 

Naďalej sa bude pokračovať na opravách ďalších priestorov praktickej školy, aby sa zabezpečila 

maximálna bezpečnosť žiakov a zamestnancov školy. Zostáva dovybaviť kuchynku praktickej 

školy v školskom roku 2020/2021 a priestor v druhej učebni. Najrýchlejší spôsob ako zabezpečiť 

v tejto zložitej situácií tieto priestory, bude podieľať sa na aktívnom oslovovaní  a hľadaní 

sponzorov.  
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V I. Q roku 2020 sa žiaci v rámci svojho učebného odboru v spolupráci s MOV podieľali na 

opravách v priestoroch školy. V priestoroch šatní vykonávali napr. nevyhnutné murárske práce  

v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Z vlastných zdrojov boli zakúpené nové šatňové 

skrinky (obr. 4, 5), ktoré nahradili nevyhovujúce zariadenie. 

Obrázok č. 4,5: Staré skrinky pripravené na vyradenie, nové skrinky s vymaľovanou šatňou 

 

Počas obdobia dištančnej výučby bolo poskytovaných množstvo praktických webinárov, 

workshopov bezplatne, čo bolo veľkým prínosom pre pedagogických zamestnancov, ktorí sa 

mohli vzdelávať aj v tomto náročnom období.  

Vzdelávania boli poskytované a naďalej prebiehajú na nižšie uvedených odkazoch, napr. 

 http://itakademia.sk/calendar/action~agenda/page_offset~1/cat_ids~92/request_format~html/  

 https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA/o-nas.alej 

Ostatné webináre, diskusie pod vedením rôznych odborníkov boli dostupné aj na facebookových 

stránkach. 

 
Obrázok č. 6,7:  Logo it akdémia, iuventa 

 

 

 

 
 

 

 

Zdroj obrázkov:  

https://www.minedu.sk/iuventa-slovensky-institut-mladeze-spusta-seriu-podcastov-pod-nazvom-supergeneracia/ 

http://itakademia.sk/  

http://itakademia.sk/calendar/action~agenda/page_offset~1/cat_ids~92/request_format~html/
https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA/o-nas.alej
https://www.minedu.sk/iuventa-slovensky-institut-mladeze-spusta-seriu-podcastov-pod-nazvom-supergeneracia/
http://itakademia.sk/
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Ročný prehľad aktivít, súťaží uskutočnených v roku 2020 

 

Aktivity školy počas roka 2020                                                     

                  

Január 2020 

 
13.01.2020 Prednáška - protidrogová 

29.01.2020 Amfo 2020 

 

Február 2020 

 
05.02.2020 Internátny ples 

11.02.2020 Dni profesie v Bytči 

12.02.2020 Karneval a pochovávanie basy 

14.02.2020 Deň otvorených dverí 

19.02.2020 Kyberšikana - prednáška 

17.-21.02.2020 Lyžiarsky výcvik Valčianska dolina a Kurz pohybových 

aktivít 

 

Marec 2020 

04.03.2020 Drotárske návraty rukami súčasnosti 

04.03.2020 Návšteva knižnice Budatínskeho hradu  

12.03.2020 Čitateľský maratón 

 

Od 16.03.2020 prechod na dištančné vzdelávanie z dôvodu 

nepriaznivej epidemiologickej situácie (Covid-19), ktorá trvala až do 

konca školského roka 2019/2020 

 

Máj 2020 
 
19.05.2020 Cvičenie bez prekážok aj počas pandémie 

 

Jún 2020 

 
01.06.2020 Tvorba – súťaž výtvarnej tvorby 

12.06.2020 Tvoríme aj doma 

 

September 2020 

 

17.09.2020 Ekoplagát 20/vernisáž 

23.09.2020 Rozum je naša pridaná hodnota (finančná gramotnosť – 

prednáška) 

24.09.2020 Ekologická prednáška a realizácia – kompostér 

a bylinková záhradka (v spolupráci s poslancom mesta Žilina  

Ing. Patrikom Gromom), dostupné na: 

https://www.facebook.com/patogroma/videos/kompostér-s-

bylinkovou-záhradkou/766757767509393/  

30.09.2020 Dajme spolu „gól“ aktivita 

 

Október 2020 

 

26.10.2020 Zober loptu, nie drogy – projekt (v rámci, ktorého sa 

konal tréning a turnaj pingpongu) 

 

November 2020 

 
Od konca októbra prechod  na dištančnú formu vzdelávania z dôvodu 

nepriaznivej epidemiologickej situácie (Covid-19) 

Od 18.11.2020 obnova prezenčnej výučby  
  

December 2020 

04.12.2020 Vianočný turnaj, Mikuláš v škole 

16.12.2020 Vianočné pohľadnice 

Od 17.12.2020 prechod  na dištančnú formu vzdelávania z dôvodu 

nepriaznivej epidemiologickej situácie (Covid-19) 
 

Zdroj: https://ssi.edupage.org/news/  

https://www.facebook.com/patogroma/videos/kompostér-s-bylinkovou-záhradkou/766757767509393/
https://www.facebook.com/patogroma/videos/kompostér-s-bylinkovou-záhradkou/766757767509393/
https://ssi.edupage.org/news/
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Spolupráca 2020 

1. SŠI zabezpečovala v školskom roku 2020/2021 odborný výcvik na  nasledujúcich 

zmluvných pracoviskách: 

1. DDS SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978/3, Žilina poskytovateľ 

2. TESCO STORES, Košická 1367/3, Žilina poskytovateľ 

3. Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina vysielajúca organizácia 

4. Fyzická osoba, Lúky 7, Divina poskytovateľ 

5. Fyzická osoba, A. Bernoláka, Žilina poskytovateľ 

6. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina vysielajúca organizácia 

7. Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3177/9, Žilina poskytovateľ 

 
Pozn. Odborný výcvik prebiehal obmedzene, v niektorých mesiacoch vôbec – dôvodom bola nepriaznivá 

epidemiologická situácia a uzatvorenie zariadení.  
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2. Žiaci z učebných odborov: textilná a ľudovoumelecká tvorba, aranžér, praktickej školy 

a školského internátu s pomocou pedagógov v spolupráci s riaditeľkou školy Ing. Máriou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky č. 8,9,10: Ručne vyrobené vianočné dekorácie, vyzdobený vianočný stromček  

Valjaškovou (obr. 8,9,10) a vedúcim odboru školstva PaedDr., PhDr. D. Galbavým PhD. sa 

postarali o predvianočnú atmosféru v klientskom centre Okresného úradu v Žiline a učinili 

radosť všetkým zamestnancom úradu a klientom originálnou výzdobou vianočného 

stromčeka.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročnú správu spracovali: Ing. Mária Valjašková v spolupráci 
s úsekom pedagogickým a ekonomickým. 

 
 

 

V Žiline, 28.máj 2021 


