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Vypracovali: 

PhDr. Zita Záhorská 

Mgr. Martina Belicová 

Mgr. Jana Gudiaková 

 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcia školy na roky 2014 - 2019            

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri Spojenej škole                  
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Spojenej  školy v Zlatých Moravciach za školský rok 2019/2020 
  

I. 
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

  

1. Názov školy:       Spojená škola 

2. Adresa školy:      J. Kráľa 39,  953 01  Zlaté Moravce 

3. telefónne číslo:    037/6426077                         faxové číslo:  037/6426077 

4. Internetová adresa:  www.spojenaszm.weblahko.sk         

e-mailová adresa:      spojenaszm@gmail.com    

                                                                                                               

5. Zriaďovateľ: Okresný úrad Nitra, odbor školstva 

  

6. Vedúci zamestnanci školy: 

  

Meno a priezvisko Funkcie 

PhDr. Zita Záhorská riaditeľka školy 

Mgr. Jana Gudiaková zástupkyňa riaditeľky školy pre CŠPP 

Mgr. Martina Belicová  zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Lucia Farkašová Zástupkyňa riaditeľky školy 

  

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

  

7.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri  Spojenej škole Zlaté Moravce  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 15.10.2017. Funkčné 

obdobie začalo dňom  16.10.2017 na obdobie 4 rokov.  

  

Členovia rady školy: 

  

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 
1. Mgr. Eva Arpášová Predseda Za pedagogických zamestnancov 
2. Mgr. Eva Zvolenská Tajomník Za pedagogických zamestnancov 

3. Ing. Marta Mladá Členka Delegovaný za zriaďovateľa                  
4. p. Andrea Rácová Členka Za rodičov 
5. p. Jana Gregorová Členka  Za rodičov 
6. p. Mariana Schniererová Členka  Za rodičov 

7.  p. Marianna Šabová Členka Za rodičov 
8. Miroslava Juríková  Členka Za nepedagogických zamestnancov 
9. Mgr. Jana Bartová Členka Delegovaná za zriaďovateľa 

10. Mgr. Danuša Hollá Členka  Delegovaná za zriaďovateľa 
11. PhDr. Radovan Štukovský  Člen Delegovaný za zriaďovateľa  

+ za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za 

zriaďovateľa, delegovaný zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní 

http://www.spojenaszm.weblahko.sk/
mailto:spojenaszm@gmail.com
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020: 

  
Rada školy sa zaoberá so všetkými závažnými skutočnosťami, ktoré sa týkajú práce v škole , 

ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k úprave učebných plánov, voliteľných  

a nepovinných predmetov, k počtu žiakov v triedach,  k školskému vzdelávaciemu programu, 

k vnútorným školským predpisom.  Taktiež sa vyjadruje k pedagogicko - organizačnému 

a materiálnemu zabezpečovaniu vyučovacieho procesu, edukačnému procesu, výchovno – 

vzdelávacím výsledkom školy, k návrhu rozpočtu a k správe o výsledkoch hospodárenia 

školy. Je oboznámená  s obsahom vnútorných školských dokumentov. Na svojich  

zasadnutiach prerokúvala výchovno-vyučovacie výsledky, edukačný proces ako aj 

organizáciu vyučovania a aktuálne udalosti.  

  

Základné informácie o výbere učebných plánov a učebných osnov 
  

Spojená  škola vzdeláva žiakov podľa  vzdelávacích programov pre A, B, C variant, daných 

MŠ SR.  

Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím s platnosťou od 1.9.2016. 

Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím s platnosťou od 1.9.2016. 

Vzdelávací program pre deti s mentálnym postihnutím – predprimárne vzdelávanie 

s platnosťou od 1.9.2017.  

Školský vzdelávací program pod názvom „Kde je láska tam sa dejú zázraky“. 

Školský vzdelávací program pre ŠMŠ pod názvom: „Učíme sa hrať a poznávať svet“ 

Školský vzdelávací program pre PrŠ „Šikovné rúčky“ 

Školský vzdelávací program pre ŠKD  „Lienka“ 

  

  

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy: 

  
V spojenej škole pracujú pedagogickí zamestnanci v metodických združeniach, predmetové 

komisie nie sú zriadené. 

1. Prehľad  poradných orgánov riaditeľa školy 

-          pedagogická rada 

-          metodické orgány 

-          pracovná porada 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy 

a/ pedagogická rada na svojich piatich zasadnutiach  prerokúvala otázky výchovy 

a vyučovania, pedagogickú koncepciu, profiláciu a zameranie školy. Členovia pedagogickej 

rady pripravujú riaditeľovi školy kompetentné odborné návrhy, ktoré korelujú s riešením 

aktuálnych úloh a s problematikou školy. Najčastejšie sme sa zaoberali s dochádzkou žiakov 

na vyučovanie, správaním a klasifikáciou a plnením hlavných úloh.  

b/  metodické orgány pomáhajú pri odbornom riadení a kontrole výchovno – vzdelávacieho 

procesu, pri závažných odborných rozhodnutiach, zaoberajú sa ďalším vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov.  

  

Metodické združenia pracujú v 5 skupinách podľa vzdelávacích variantov:  

-          MZ prípravný, 1. až 4. ročník A variant –  Mgr. A. Szalayová, 

-          MZ 5. až 9. ročník A variant –                   Mgr. Lukáčová, 
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-          MZ B, C variant, autistická trieda –            Mgr .Katrincová 

-          MZ ŠMŠ -                                                    Mgr. Valkovičová 

-          MZ ŠKD –                                                   Mgr. Vaňová 

 

Hlavnou úlohou je skvalitňovanie a inovovanie práce vo výchovno – vzdelávacom procese 

výmena skúseností, vypracovávanie a revidovanie ŠkVP pre jednotlivé predmety a ročníky.  

Činnosť metodických združení bola zameraná na  zefektívnenie a cieľavedomé skvalitňovanie 

práce učiteľa v edukačnom procese a na získavanie nových kompetencií ako u žiakov tak 

i u učiteľov. Na svojich zasadnutiach podávali návrhy na revidovanie ŠkVP, analyzovali 

vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov, pozornosť venovali analýze výchovno – 

vyučovacích výsledkov žiakov, vymieňali si poznatky a skúsenosti o aktuálnych výchovno - 

vzdelávacích problémoch. 

Členovia MZ informovali o nových poznatkoch získaných zo vzdelávania. 

  

V školskom roku 2019/2020 bolo vykonaných 41 hospitácií, ktoré sa uskutočnili do 

prerušenia vyučovania – do 13.03.2020.V špeciálnej materskej škole 3 hospitácie, v ŠKD 4 

hospitácie, v ŠZŠ 31 hospitácií podľa jednotlivých predmetov. Pedagógovia realizovali 3 

otvorené hodiny podľa plánov v MZ a niekoľko vzájomných hospitácií.  

Z uvedenej činnosti boli nasledovné zistenia:  

- riadenie a úroveň vzdelávacieho procesu sú dobré, edukácia prebieha v súlade s UO 

a TPU, 

- učitelia prispôsobujú odbornú terminológiu zloženiu triedy, algoritmizujú zadania, je 

evidentná nadväznosť učiva na doposiaľ odučené učivo, 

- vzdelávacie výsledky žiakov sú dobré, u niektorých žiakov ovplyvnené nedostatočnou 

dochádzkou,  

- komunikačné schopnosti žiakov učitelia rozvíjajú okamžitou spätnou väzbou, 

u mladších žiakov je realizovaná náprava NKS v CŠPP, 

- zlepšilo sa uplatňovanie zásady spájania teórie s praxou, 

- sebahodnotenie žiakov sa uplatňovalo najmä vo vyšších ročníkoch vzdelávacieho 

variantu A. 

 

Z didaktických zásad boli najviac uplatňované: zásada postupnosti a primeranosti, názornosti 

individuálneho prístupu, systematickosti a zásada spájania teórie s praxou.  

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov bolo najčastejšie využívané okrem klasifikácie slovné 

hodnotenie a motivačná pochvala.  

Učitelia využívali počas vyučovacích hodín dostupné učebné pomôcky, pripravovali si 

vlastné pracovné listy a autentické pomôcky. 

Sledované vyučovacie hodiny boli kombinovaného typu, prevládala frontálna práca a práca 

v skupinách. 

Z vyučovacích metód sa uplatňovali najmä rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, 

demonštrácia, aktualizácia obsahu učiva, opakovanie, výklad, inscenačné metódy, didaktické 

hry, predvádzanie, motivačná výzva, praktické činnosti, práca s učebnicou, opis, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi, situačné metódy a kooperatívne vyučovanie. 

Vzdelávacie ciele na pozorovaných hodinách boli väčšinou splnené, nie všetci vyučujúci však 

dokážu formulovať vzdelávacie ciele podľa aktuálnych pedagogických prúdov. 

Pedagógovia implementujú do vyučovacích hodín prvky a aktivity na rozvoj čitateľskej 

a finančnej gramotnosti v závislosti od obsahu učiva, rovnako je to s prierezovými témami 

a medzipredmetovými vzťahmi. Rôznymi činnosťami rozvíjajú pracovné zručnosti žiakov, 

vedú ich k samostatnosti, hoci žiaci majú často negatívny vzťah k manuálnym činnostiam, čo 

sa odzrkadľuje na ich kvalite. 
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Učitelia na I. stupni viedli žiakov k vytváraniu a k dodržiavaniu rituálov v triede, pre aktívne 

počúvanie.  

 

c/ pracovná porada - jej cieľom je výmena vzájomných informácií, vyhodnocovanie, 

plánovanie a rozdeľovanie konkrétnych úloh ako aj riešenie aktuálnych problémov, slúžila na 

prerokovanie aktuálnych úloh a rozbor hospitačnej a kontrolnej činnosti. Bola zvolávaná 

podľa potreby. 

 

 

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

Spojená škola 

R o č n í k 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 30. 6. 2020 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

ŠMŠ 1 8 0     1 8 0     

  Prípravný 1 6 0 
 

5 1 6 0 
 

5 

1. 1 8 0 
 

6 1 8 0 
 

6 

2. 1 8 0 1 5 1 8 0 1 5 

3.A 1 8 0  1 6 1 8 0  1 6 

3.B 1 8   
 

5 1 8   
 

5 

4. 1 8   1 2 1 8   1 2 

5. 1 9     
 

1 10     
 

6. 1 10      1 1 10     1  

7. 1 12       1 12       

7.-8. 1 10     11    

9. 1 10       1 10       

B1 1 8      3 1 8     3 

B2 1 7      2 1 7     2  

B3 1 8      2 1 8      2 

AUT 1 8       1 8       

Prš I. 0 0       0 0       

Spolu 16 136  0 3 37 15 138 0  3 37 
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Zmeny v počtoch žiakov v triede nastali iba v dvoch prípadoch. Jedna žiačka prestúpila zo ZŠ 

a zrušila sa integrácia a jedna žiačka sa presťahovala z Čiech na Slovensko. 

Jedna žiačka si údajne plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Bližšie informácie o nej 

nemáme. 

Žiak V. K. si v čase od 11.01.2020 do 30.06.2020 plnil povinnú školskú dochádzku na 

základe Príkazu na prijatie do väzby v Ústave na výkon väzby v Nitre. Individuálne 

vzdelávanie zabezpečovala triedna učiteľka. 

  

c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 

prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 

písm2.. c)) 

  

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ŠZŠ 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet / % 

ODKLADY 
Počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet / % SAMOSTATNÉ (SPOJENÉ) 

  
8 

  
3 

  
0 

  
8 1   

Do prvého ročníka boli prijatí žiaci na základe žiadosti rodičov a odborných vyšetrení:                                                                             

 z prípravného ročníka -  0 

 z nultného ročníka  -   0 žiakov 

 žiaci nezaškolení v MŠ – 8 žiaci 

                                      

  

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

  

 c.2.1 žiaci 9. ročník 

  

 Počet 

žiakov 

9. roč. 
  

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Stredné odborné 
Školy* 

SOU-4. ročné Praktická škola OUI - 3. ročné 

2 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

            0 0 4 4 
 priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  akadémie, 

umelecké  
 školy, odborné učilište internátne 

  

V deviatom ročníku ukončilo vzdelávanie 9 žiakov, do odborného učilišťa bola prijatí štyria 

žiaci, štyria žiaci nepokračujú v štúdiu a jedna žiačka ukončila povinnú školskú dochádzku 

mimo územia SR. 

Zo vzdelávacieho variantu B a C ukončili povinnú školskú dochádzku traja žiaci. 

  

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou 

Počet žiakov: 0 

  

  

d.1.)   I. stupeň  špeciálnej základnej školy – primárne vzdelávanie 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka 
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Počet žiakov 
1. ročníka 

Počet žiakov,  
ktorí dosiahli 
- veľmi dobré výsledky - 

Počet žiakov,  
ktorí dosiahli 
- dobré výsledky - 

Počet žiakov,  
ktorí dosiahli 
- slabé výsledky - 

1.  8 8 0 0 

          

          

 Všetci žiaci pokračujú vo vzdelávaní na ŠZŠ, jeden žiak po absolvovaní rediagnostického 

vyšetrenia pokračuje vo vzdelávaní na ZŠ. 

  

 

Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka podľa variantu A 

  

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

Sj M PV 
Vecné 

učivo 
Vlastiveda   Ø triedy 

2. 

  
2. 

    
     

3. 3.          

4. 4.         

Ø  jedn. 

predmet 
          

Z dôvodu mimoriadneho opatrenia ministra školstva boli žiaci na konci školského roka  

hodnotení slovne. /COVID 19/  

   

Hodnotenie žiakov 1. – 9. ročníka podľa variantu B, C 

Ročník Trieda Počet žiakov 

  

Počet žiakov so stupňom 

- prospel - 

Počet žiakov so stupňom 

- neprospel - 

1. – 9. 3 23 23 0 

AUT 1 8 8 0 

  
Žiaci, ktorí sa vzdelávajú podľa vzdelávacieho variantu B a C boli rozdelení podľa závažnosti 

 druhu  a stupňa zdravotného znevýhodnenia do 3 tried. Na optimálnu edukáciu sú triedy 

kombináciou B a C variantu.  Žiaci  postihnutí autizmom sú vzdelávaní samostatne. Žiaci boli 

hodnotení slovne a všetci postúpili do vyššieho ročníka. Tí, ktorí nezvládajú vyučovanie  

podľa učebných osnov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Piatim 

žiakom zo vzdelávacieho variantu C bolo umožnené individuálne vzdelávanie. Zdravotné 

postihnutie u týchto žiakov je také závažné, že sa zúčastňujú vyučovania a edukujú sa 

podpornými pedagogickými metódami.  Zúčastňovali sa však niektorých kultúrnych aktivít 

poriadaných školou spolu s rodičmi. 

 

e.2. II. stupeň základnej školy – nižšie sekundárne vzdelávanie 

  

Roč. Tr. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

Sj M Pv Fyz Bio Dej Geo Anj Vlastiveda Che  Obn 
Ø 

triedy 

5. 
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6. 
 

            

7. 
 

            

8. 
 

            

9. 
 

            

Ø  jedn. 

predmet.   
          

V tabuľke, nie sú zobrazené výsledky  prospechu v dôsledku slovného hodnotenia žiakov na 

základe mimoriadnej situácie - Usmernenie MŠVVaŠ SR - Covid 19. 

Záverečné hodnotenie žiakov bralo najmä do úvahy výsledky žiakov, ktoré dosiahli do 

13.03.2020 a neskôr v menšej miere výsledky dištančného vzdelávania triednymi učiteľmi. 

Boli prijaté kritéria na hodnotenie žiakov stanovených školou. 

Je možné konštatovať, že žiaci dosiahli lepší prospech ako predchádzajúci školský rok. 

Štyria žiaci neboli klasifikovaní – dvaja mali skryté záškoláctvo a dvaja si plnili PŠD 

osobitným spôsobom.  

 

 

Vyhodnotenie správania a dochádzky 

Ročník Počet 

žiakov  
Vymeškané 

hodiny 

spolu  

Ospravedlnené  Neospravedlnené Znížená 

známka zo 

správania 

Prípr.  ročník 6 732 704 28 0 

1. ročník  8 586 523 63 0 

2. ročník  8 708 699 9 0 

3.A ročník 8 931 820 111 1 

3.B ročník 8 779 654 125 0 

4. ročník 8 1230 380 850 3 

5. ročník 10 1308 1117 191 2 

6. ročník 11 904 676 228 3 

7. ročník 12 1275 441 834 8 

8. ročník 12 1745 1017 728 1 

9. ročník 12 1244 472 772 3 

B1 var. 8 611 611 0 0 

B2 var. 7 496 496 0 0 

B3 var. 8 672 657 15 1 

Aut 8 259 259 0 0 

Spolu: 134 13480 9526 3954 22 

 Najväčšie nedostatky sa týkali pravidelnej dochádzky na vyučovanie. Opakovane sa 

vyskytovalo prezentné a skryté záškoláctvo. 

Na konci školského roka bolo udelených 27 výchovných opatrení za neospravedlnenú 

absenciu, jedno výchovné opatrenie za závažné porušenie školského poriadku a iba 17 

pochvál za plnenie školských povinností.  

Žiaci spolu vymeškali 13480 vyučovacích hodín z toho 9526 ospravedlnených  a 3954 

neospravedlnených, čo činí na 1 žiaka v priemere 100 vyučovacích hodín. Ospravedlnených 
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71 a neospravedlnených 29,5 hodín. Škola vyčerpala všetky možnosti na zníženie 

neospravedlnenej absencie. V súčinnosti s mestským úradom bolo podané trestné oznámenie 

na troch žiakov, ktorí mali viac  ako 100 neospravedlnených hodín. 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

      

Spojená škola Počet Školský klub detí Počet 

zamestnanci ŠZŠ 20 zamestnanci ŠKD 3 

Zamestnanci ŠMŠ 3 Z toho PZ 3 

Zamestnanci PrŠ 0     

Odborní zamestnanci 3     

Z toho PZ* 29     

Z počtu PZ    Z počtu PZ    

- kvalifikovaní 29 - kvalifikovaní 3 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní   

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie   

Z toho NZ** 3,1 Z toho NZ   

Z počtu NZ   Z počtu NZ   

- školský psychológ*** 0,5 - upratovačky   

- špeciálny pedagóg 2,5     

- upratovačky 3 Školská kuchyňa a jed.   

- ostatní  1 zamestnanci –spolu   

Spolu počet 

zamestnancov  

ŠZŠ + ŠKD  

35,1     

Z celkového počtu  

zamestnancov školy 

počet PZ 

32     

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 
+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou  Jeden pedagogickí zamestnanec si dopĺňa vzdelanie kvalifikačným štúdiom. 
  

Za Mgr. Janu Boháčovú – RP zastupuje Mgr. Anna Szalayová 

Za Mgr. Silviu Krčmárikovú – RP zastupuje Mgr. Mária Kovalčíková 

Za Mgr. Miroslavu Rizmanovú – MD zastupuje Mgr. Dominika Sedláková 

  

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia  

1. PhDr. Zita Záhorská – MVOS – UČ 
2. PaedDr. Ivana Skačanová – OVOS + učiteľstvo 1. –  4. roč.  
3. Mgr. Eva Zvolenská – učiteľstvo 1. – 4. roč. - psychopédia 
4. Mgr. Martina Belicová – psychopédia 
5. Mgr. Eva Arpášová – gymnázium + DPŠ + špeciálna pedagogika, psychopédia 
6. Mgr. Andrea Katrincová – učiteľstvo 1. – 4. roč., somatopédia 
7. Mgr. Helena Zaťková – SOŠ + DPŠ, psychopédia 
8. Mgr. Anna Szalayová – pedagogika mentálne postihnutých 
9. Mgr. Petra Lukáčová -  učiteľstvo 1. – 4. roč. - psychopédia 
10. Mgr. Mária Švarbová – teológia + špeciálna pedagogika 
11. Mgr. Erika Levická – MVOS - UČ 
12. Mgr. Ján Štrba – sociálna práca,  RŠP 
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13. Mgr. Adriana Drienovská - sociálna práca + ŠP 
14. Mgr. Eva Stolárová – ŠP 
15. Mgr. Lucia Farkašová– biológia, psychológia, psychopédia 
16. Mgr. Alena Karchňáková – učiteľstvo technických odborných predmetov 
17. Mgr. Miroslava  Korcsoková - ŠP 
18. Mgr. Erika Páleníková – dejepis, náuka o spoločnosti + špeciálna pedagogika 

19. Mgr. Lýdia Valkovičová – PTZP, Predškolská pedagogika 

20. Mgr. Mária Kovalčíková – Mat + základy techniky + ŠP 
21. Mgr. Ľubica Vaňová – OVOS 
22. Mgr. Erika Šramková – gymnázium + DPŠ + špeciálna pedagogika, psychopédia 
23. Margita Kuťková – SPgŠ + DPŠ + špeciálna pedagogika 
24. Katarína Podhorcová – vychovávateľstvo + špeciálna pedagogika 
25. Helena Končálová – ZSŠ – špeciálna pedagogika 
26. Dagmar Paulová – SOUO – špeciálna pedagogika 
27. Helena Rekšáková – DPŠ – ŠP 
28. Bc. Beáta Koniarová – sociálna práca 
29. Timea Knoppová – PsA + ŠP 

Odborný zamestnanci 
1. Mgr. Jana Gudiaková  
2. Mgr. Diana Szabóová  
3. Mgr. Dominika Sedláková  (50% pracovný úväzok) 
4. Mgr. Petra Bónová (50% pracovný úväzok) 

  
Kreditné príplatky poberá 22 pedagogických zamestnancov.  
S I. atestáciou  pracuje 6 pedagogických zamestnancov 
S II. atestáciou pracuje 7 pedagogických zamestnancov 
  
  
  
g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2019/2020 
  
                                                               Spolu                     odborne                 neodborne 
  
1, Slovenský jazyk                               89                           89                           0 
2, Matematika                                 73                          73                            0 
3, Vlastiveda                                                  11                            11                          0 
4, Dejepis                                                      4                             4                             0              
5, Geografia                                                   5                             5                            0 
6, Občianska výchova                                    4                             4                            0 
7,  Biológia                                                    6                              6                           0                                              
8, Fyzika                                                       4                             4                             0 
9, Chémia                                                      2                              2                            0 
10, Hudobná výchova                                 15                            15                             0 
11, Výtvarná výchova                                 15                            15                             0 
12, Pracovné vyučovanie                            64                            64                             0 
13, Telesná a športová výchova                  43                            43                             0 
14, Náboženská výchova                              8                              8                             0 
15, Etická výchova                                       0                              0                              0 
16, Informatika                                             7                              7                              0                              
17, Anglický jazyk                                       3                              3                              0 
18, Vecné učivo                                         18                            18                              0 
19, Rozvoj GZ                                             9                              9                              0 
20, Rozvoj KS                                           24                            24                              0 
21, Výchovná činnosť                               71                             71                             0 
22, SITO                                                   38                             38                              0 
23, Asistent učiteľa                                   60                             60                             0 
Všetci pedagogickí zamestnanci sú s požadovanou kvalifikáciou a vyučujú odborne.  
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h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

      ( uvádzať za školský rok 2019/2020) 

  

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

Ukončilo pokračuje začalo 

vysokoškolské 0 0 0 0 

DPŠ 0 0 0 0 

DPŠ + ŠP 0 0 0 0 

RŠ 0 0 0 0 

Rigorózna 0 0 0 0 

1. kvalifikačná 1 1 0 0 

2. kvalifikačná 0 0 0 0 

Iné 1 1 0 0 

Pedagogickí a odborní zamestnanci v rámci profesijného  vzdelávania absolvovali:  

- Aktualizačné vzdelávanie (tréning fonematického uvedomovania podľa D. B.Eľkonina 

všetci pedagogickí a odborní  zamestnanci) 

- Funkčné vzdelávanie (1 zamestnanec – ukončené) 

- Adaptačné vzdelávane (1odborná  zamestnankyňa) 

 

  

i)                   Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  

  

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 
Krúžková činnosť Výtvarná súťaž Karola Ondrejičku  a nadácia SPP 
Plody jesene – výstava pred školou Ponitrianske múzeum „Slivkobranie“ 

Živá príroda – rastliny VH v prírode Požitavská výstava drobných zvierat 

Beseda o voľbe povolania Kreatív Dance Klasov – tanečná súťaž 

„Sídliskový sen“ – sledovanie filmu Exkurzia BA – Vodohospodárske stavby 

„Mobilmánia“ – besedy o bezpečnosti 

používaní mobilu 

Prehliadka tvorivosti  Nitra 

Mikuláš v škole Literárna vychádzka v mestskom múzeu 

„Páranie peria“ 

Vianočná besiedka s rodičmi a žiakmi B 

variantu 

Prednášky o správnom fyzickom, psychickom 

a sociálnom vývoji MP Education „Kým 

začneš“ 

 

Pamiatka obetí holokaustu – beseda s VP Ponitrianske Múzeum „Fašiangová veselica“ 

Prezentácia zástupcovu OUI Nová Ves nad 

Žitavou 

 

Karneval v škole  

Po stopách zvierat – vyučovacia hodina 

v prírode 
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i1) Dosiahnuté výsledky v súťažiach 

 

Názov súťaže Umiestnenie – dosiahnuté výsledky Umiestnenie 

v medzinárodných 

súťažiach 

Regionálne 

kolo 

Krajské 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Názov 

súťaže 

umiestnenie 

Výtvarná súťaž 

Karola Ondrejičku 

 a nadácia SPP“ 

  Špeciálna cena  

Zlata Rafaelová 

  

      

 

Našou školou každoročne organizovaná výtvarná súťaž pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením s krajskou pôsobnosťou pod názvom „Divadlo- naše zrkadlo“ sa 

neuskutočnila z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19. 

1.       

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

  

Názov projektu Termín začatie 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Školské ovocie 2019 Trvá   
    
    

 

„Poďme spolu do sveta 

médií“ Nadácia Orange 

2019 2020  

Škola priateľská 

k deťom 2019/2020 

UNICEF 

2019 2020  

Interaktívne exteriérové 

panely na jemnú 

motoriku 

2020 2020  

    

  

Projekt Školské ovocie realizujeme v spolupráci  Plantex, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch. 

Počas pandémie pedagógovia vypracovali viacero projektov, niektoré boli úspešné a budú sa 

plniť v nasledujúcom školskom roku.  

  

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) . 

 

V školskom roku 2019/2020  neboli vykonané inšpekcie.   

  

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                   
  

Materiálno – technické zabezpečenie edukačného procesu je na vyhovujúcej úrovni.  

Obohatené sú vonkajšie priestory o účelové cvičiace a relaxačné zariadenia. Uskutočnili sme 

výsadbu drobného ovocia a ovocných stromov v areáli na ul. J. Kráľa.  Počas letných 

mesiacov boli vykonané hygienické nátery ako na elokovanom pracovisku tak i na ul.  
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J. Kráľa.  V exteriéry školy boli osadené interaktívne panely, ochranným náterom ošetrené 

oplotenie a namaľované insitným umelcom steny. Podarilo sa nám opraviť a zatepliť strechu 

školy a zabrániť tak jej zatekaniu. 

  

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

ods. 1 písm. m). 

  
1. príloha č. 1 Správa o hospodárení za rok 2019 

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube boli spoplatnené a to 0,50 € na 

jedného žiaka na jeden mesiac. Takisto sme vyberali aj poplatok a ŠMŠ  vo výške 1,66 € za 

každé dieťa, ktoré nie je v predškolskom veku. 

3. Na vzdelávacie poukazy sme dostali 3245,00 € 

z toho: 610 – mzdy    - 1670,00 € 

            620 – odvody -   584,00 € 

            630 – tovary  -   991,00 €  

(Mzdy boli vyplatené pracovníkom, ktorí vedú krúžky) 

4. Na stravu pre deti sme dostali 5018,61 €, pre deti v HN na učebné pomôcky sme dostali 

282,20 €.  

Projekt Orange „Poďme spolu do sveta médií“ – 790,00 € 

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n). 
 

Školský rok a jeho priebeh narušila mimoriadna situácia, keďže 16.3.2020 sme museli 

prerušiť vyučovanie. Žiaci mohli potom opätovne navštevovať školu od 1.6.2020. 

pedagogickí zamestnanci vzdelávali žiakov dištančne vo veľmi malej miere. Boli nútení 

navštevovať deti v rodinách a prinášať im pracovné listy priamo do domácností. Bol to 

nešpecifický rok, ktorý vyzdvihol kreativitu pedagógov v hľadaní nových možností 

v poskytovaní učenia a vzdelávania.  

Medzi hlavné úlohy patrilo rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov, využívanie rôznych 

metód a foriem práce a najmä podporné opatrenie na zlepšovanie dochádzky žiakov do školy. 

Zvýšená pozornosť bola venovaná funkčnej  a originálnej motivácii a aktivizácii žiakov, 

funkčne používať IKT, zatraktívňovanie vyučovacích hodín a formulovanie vzdelávacích 

cieľov tak, aby výkony žiakov boli merateľné.  

 

  

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             

1 písm. o).   

  

Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné stránky školy, 

slabé stránky školy, príležitosti a riziká. 

  

SILNÉ STRÁNKY 

-          rešpektovanie individuálnych 

potrieb jednotlivých žiakov, 

vyplývajúce zo stanovenej diagnózy 

a uplatňovanie individuálneho 

prístupu 

SLABÉ STRÁNKY 

-          absencia učebníc a  pracovných 

zošitov 

-      externé školské stravovanie 

-      podmienky na šport 

-          spolupráca s rómskymi rodičmi 
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-          využívanie IKT a interaktívnej 

tabule na vyučovacích hodinách  

-          pozitívna klíma školy – dobré 

vzťahy medzi zamestnancami 

-     podnetne upravené  vonkajšie 

a vnútorné priestory 

-          dobrá poloha školy a jej 

dostupnosť 

-         kvalita poskytovaných služieb 

-          kvalita pedagogického zboru – 

tímová práca 

-          veľmi dobrá úroveň vyučovania 

a aktivity vzhľadom na podmienky 

-          zapájanie sa do projektov 

-          kvalita vyučovania predmetov, 

ktoré rozvíjajú manuálne a pracovné 

zručnosti 

-  100% kvalifikovanosť 

zamestnancov 

- stravovanie žiakov „zdarma“ 

-          vybavenie učebnými pomôckami 

a odbornou literatúrou 

-          zapájanie do súťaží  

  

-          obmedzené možnosti uplatnenia 

občanov so ZŤP 

  

  

PRÍLEŽITOSTI 

  tvorivá atmosféra 

  rozvoj starých remesiel 

  zapájanie sa do rôznych 

športových a kultúrnych aktivít 

  realizácia súťaží na úrovni regiónu 

a kraja  

  profesijný rozvoj 

  tvorba školského vzdelávacieho 

programu 

  imidž školy na verejnosti 

  sebarealizácia 

RIZIKÁ 

  inklúzia v základných školách 

  segregácia 

  dopravné linky z okolitých obcí 

  nedostatočný záujem zaradiť sa do 

pracovného procesu 

  nedocenená práca pedagogických 

zamestnancov zo strany školy 

  

  

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p) 
 

Žiaci po ukončení povinnej školskej dochádzky majú možnosť pokračovať vo vzdelávaní 

v odborných učilištiach a uplatniť sa v jednoduchých povolaniach. Túto možnosť však 

využívajú iba žiaci, ktorí pochádzajú z rodín, ktorých rodičia sú zamestnaní. Je záujem 

o prácu skladníka v obchodných centrách, príprava jedál, sanitár. Žiaci, ktorí sa hlása 

k marginalizovanému rómskemu etniku možnosť ďalšieho vzdelávania nevyužívajú 

a zostávajú po ukončení povinnej školskej dochádzky doma a využívajú možnosť poberať 

invalidný dôchodok z mladosti.   

  

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 
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Školský rok 2019/2020 preveril naše schopnosti v psychohygiene, nakoľko sme museli 

zabezpečiť ochranné pracovné prostriedky pre všetkých zamestnancov a v nemalej miere aj 

žiakov. Škola zakúpila štíty, rúška, dezinfekcie, teplomery pre všetky organizačné zložky.  

Poďakovanie patrí prevádzkovým zamestnancom, ktorí vo vysokej miere doteraz dezinfikujú 

pracovné prostredie  všetkým. 

 

  

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

  
Voľnočasové aktivity slúžia na doplňovanie a rozširovanie poznatkov detí, na efektívnu 

prípravu na vyučovanie, na podporovanie zručností a návykov, zmysluplné využívanie 

voľného času a rozvíjanie talentu. Využívame celodenný výchovný systém. Na elokovanom 

pracovisku školský klub nie je otvorený.  

Vychovávateľky  vo svojej práci využívajú tvorivosť, angažovanosť, využívajú didaktické hry 

v príprave na vyučovanie a komunikačné kruhy na vedenie rozhovorov o problémoch detí.  

  

  

Voľnočasotvé aktivity boli nasledovné:   

- Divadelníček 

- Keramický krúžok 

- Kuchtík  

- Matematika hrou  

- Neposlušná čítanka a jazyk 

- Papierové všeličo 

- Relaxačný krúžok  

- Remeselná výroba 

- Spevácky krúžok 

- Spievankovo 

- Stolný tenis 

- Tančekovanie 

- Tanečný krúžok 

- Výtvarný krúžok  
           
  

Žiaci pod vedením pedagógov vystupujú na mestských, školských a krajských akadémiách, 

kde získavajú uznanie, podporu a radosť.  

  

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 

2 písm. c) 
  

Veľkou oporou, ktorú škola využíva v kontakte s rodičmi, sú komunitné pracovníčky, 

pracovníčky UPSVaR a zamestnankyne mestského úradu. Sporadicky využívame pomoc 

občianskej hliadky pri záškoláctve. Najlepšia spolupráca s rodičmi je zo vzdelávacích 
variantov B a C, z ktorými majú vyučujúci denne spätnú väzbu.  

 

  

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
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Medzi organizácie, ktoré participujú na výchovno vzdelávacom procese patria: CPPPaP,   

ÚPSVaR, Mestský úrad, DSS Klasov, terénne sociálne pracovníčky, IWCB. Posledné 

menované nám poslali finančný príspevok, z ktorého sme vybudovali v školskom areáli 

interaktívne tabule pre žiakov.  

 

 

  

Správa zo CŠPP 

  
Správa o činnosti CŠPP ako súčasti Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce v šk. roku 

2019/2020 

 

I. Základné údaje 

Názov školského zariadenia: Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, J. Kráľa 39, 

Zlaté Moravce ako súčasť Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 

Adresa: J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 

Telefónne číslo: 037/6426077; 0908 533 702 

Elektronická adresa: spojenaszm@gmail.com; csppzm@gmail.com 

Webová stránka: www.spojenaszm.weblahko.sk 

Zriaďovateľ: Okresný úrad Nitra, odbor školstva 

Vedúci zamestnanci: PhDr. Zita Záhorská – riaditeľka CŠPP 

Mgr. Jana Gudiaková – zástupca riaditeľky CŠPP 

 

II. Údaje o klientoch 

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP) ako súčasť Spojenej školy Zlaté 

Moravce poskytuje odborné poradenské intervencie a následnú odbornú individuálne 

orientovanú starostlivosť deťom a mládeži so zdravotným znevýhodnením vo veku od 0 

rokov po ukončenie prvej prípravy na povolanie. 

Všetky odborné intervencie, ako aj následná pokračujúca starostlivosť je poskytovaná na 

základe požiadaviek a po predchádzajúcom písomnom súhlase zákonných zástupcov klientov 

alebo plnoletých klientov, po odporúčaní škôl, školských zariadení alebo poradenských 

pracovísk regiónu. 

Celkový počet evidovaných klientov k 31.08.2020: 917 (v. šk. r. 19/20- 192 klientov) 

Z toho novoprijatých: 57 

III. Údaje o rozsahu odbornej starostlivosti 

Sumár aktivít pre štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 5-01: 

1. Diagnostika: špp 60 + psych. 40 + parc.dg 100 výkonov 

2. Poradenstvo: 3388 výkonov 

3. Terapia: 1587 výkonov 

4. Rehabilitácia: 18 výkonov 

Spolu: 5193 výkonov 

 

 

 

 

 

 

 

 Kategória I Kategória II Kategória III Kategória IV 

Výkony     
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Priama činnosť 

s klientom (A, 

B, C) 

728 1398 569 40 

M a N Č 806 1254 258 140 

Skutoený počet klientov: 192 

Prepočítaný počet zamestnancov: 3,0 

 

Diagnostika: 

- psychologická, špeciálnopedagogická. 

Poradenstvo: 

- psychologické a špeciálnopedagogické, 

- internetové – záujemcom boli metodické materiály zasielané mailovou poštou, 

- v nadväznosti na diagnostiku boli konzultované výsledky vyšetrení so zákonnými 

zástupcami, 

- v oblasti výchovy a vzdelávania boli poskytované konzultácie k aktuálne vzniknutým 

problémom, IVVP, 

Terapia: 

- individuálne orientované ambulantné špeciálnopedagogické a psychologické 

intervencie boli realizované priamo v priestoroch centra v dňoch pondelok až piatok 

podľa vopred stanoveného harmonogramu, 

- nácvik správnej výslovnosti bol zameraný na klientov raného a predškolského veku 

(zaradených 48 klientov z vonka a 27našich žiakov zo Spojenej školy), 

- nácvik čitateľských zručností sa orientoval na žiakov mladšieho školského veku 

(zaradení žiaci 2., 3. roč.) 

- rozvíjanie čiastkových funkcií- jemnej motoriky, komunikačných schopností, 

pozornosti, utváranie matematických schopností, 

- stimulácia vývinu dieťaťa predškolského veku 

- nácvik sociálnej komunikácie - surdopedická intervencia sa venovala klientom raného 

veku až staršieho školského veku, 

- individuálna edukácia bola poskytovaná klientom s viacnásobným postihnutím 

v multisenzorickom priestore konceptu Snoezelen, 

- psychoterapia bola poskytovaná klientom školského veku podľa aktuálnych 

požiadaviek žiakom SŠ Zl. Moravce a klientov CŠPP zo ZŠ z okresu Zlaté Moravce. 

IV. Údaje o zamestnancoch školského zariadenia 

Celkový počet (v úväzkoch) zamestnancov CŠPP k 30.06.2020 = 3,00. 

Počet (v úväzkoch) a štruktúra odborných zamestnancov: 

- 0,5 psychologička 

 

- 3,0 špeciálne pedagogičky ( 1-šp.ped., 1 špe.ped. logopéd, 0,5 špe.ped. surdopéd). 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady smerom k vykonávaným pracovným 

činnostiam. 

Vzhľadom ku kvalifikačnej štruktúre zamestnancov nebolo CŠPP schopné plne 

kvalifikovane zastrešiť špeciálnopedagogickú starostlivosť o klientov s niektorými druhmi 

zdravotného postihnutia – v zariadení absentoval tyflopéd, liečebný pedagóg, somatopéd. 

Administratívne práce (vedenie klientely, vybavovanie poštovej agendy, telefonické 

informácie) vykonávala zástupkyňa riaditeľky CŠPP. 

 

V. Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov zariadenia 

V školskom roku 2019/2020 v záujme zvyšovania kvalifikácie na výkon požadovanej práce 

ukončila adaptačné vzdelávania Mgr. Diana Szabóová. 
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Mgr. Jana Gudiaková absolvovala vzdelávanie v oblasti testovej batérie MABEL 

(Multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov), ktoré bolo organizované na 

Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. V júni 2020 absolvovala vzdelávanie „Tvorba 

profesijného portfólia“, realizovaného pod OZ Vzdelávanie 21. 

Mgr. Petra Bónová absolvovala vzdelávanie „Deti so ŠVVP v materskej škole“, organizované 

VÚDPaP v Bratislave. 

Mgr. Dominika Sedláková ukončila 1. atestáciu na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

v januári 2020. V tomto šk. roku sa začala vzdelávať v 3. ročnom výcviku “Psychologická 

prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov podľa 

princípov KBT“, vedené VÚDPaP v Bratislave. 

V júli 2020 všetci odborní zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie „Fonematické 

uvedomovanie podľa Eľkonina“ v Spojenej škole Zlaté Moravce 

Kvantitatívna analýza poradenských činností 

Činnosť zariadenia v šk. roku 2019/2020 sa prioritne zameriavala na určovanie optimálnych 

postupov vo výchovno-vzdelávacom procese ako základného faktoru, ktorý podmieňuje 

školskú úspešnosť detí. 

Realizácia diagnostík prebiehala v súlade so stanoveným plánom činnosti určených na 

pravidelných týždenných informačných stretnutiach odborných zamestnancov a pravidelných 

pracovných poradách CŠPP. Požiadavky zákonných zástupcov, škôl a školských zariadení 

a ostatných spolupracujúcich zariadení boli riešené so snahou o uprednostnenie 

termínovaných úloh a krízových situácií. Čakacie doby na diagnostiku neprekročili 2 týždne. 

K výraznejšej zmene došlo v období vypuknutia pandémie Covid 19, kedy od 16.03.2020 boli 

psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia a akékoľvek intervencie s klientom 

pozastavené. Pracovalo sa v núdzovom režime na základe usmernení MŠVVaŠ a VÚDPaP 

v Bratislave prevažne poskytovaním konzultácii rodičom, dištančnou formou zadávaním úloh, 

u niektorých prevažne logopedických klientov boli uskutočňované aj videohodiny cez webové 

aplikácie. V tomto období sme sa zamerali na prispôsobenie a prevedenie kompletnej 

dokumentácie klientov na nový systém vedenia osobných spisov. Od 13.05. 2020 sa za 

dodržiavania všetkých epidemiologických opatrení a za dodržiavania Smernice prevádzky 

CŠPP v období od 13.05.2020 do konca šk. roka 2019/2020 činnosť poradenského zariadenia 

navrátila prvotne k zabezpečeniu psychologických a špeciálnopedagogických vyšetrení. 

Ďalšia intervenčná činnosť v súvislosti so zabezpečovaním individuálnych hodín prebiehala 

prevažne v dištančnej forme, telefonicky a mailom, len v nutných prípadoch bola poskytnutá 

priama intervencia klientovi na základe dožiadania. 

Metodické aktivity pre školy a školské zariadenia boli v priebehu šk. roka organizované 

v súlade s plánom činnosti a na základe aktuálnych požiadaviek zväčša priamo v priestoroch 

osobne aj telefonicky. Priebežne bolo zabezpečované internetové poradenstvo 

prostredníctvom zasielania metodických materiálov mailovou poštou, čo prispelo k zrýchleniu 

obdržania potrebných informácii bez časových posunov. Pozitívne hodnotíme v tomto roku 

i pokračujúcu spoluprácu s CPPPaP v Zlatých Moravciach, Terénnymi sociálnymi 

pracovníčkami zo Zlatých Moraviec a v neposlednom rade pedagogickým zborom Spojenej 

školy Zlaté Moravce. 

V školskom roku 2019/2020 Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej 

škole v Zlatých Moravciach funguje tretí rok ako samostatná súčasť pri Spojenej škole 

s uspôsobenými pracovnými pozíciami pre odborných zamestnancov na plné tri úväzky. 

Vnímame to i naďalej ako pozitívum vzhľadom na zvyšujúci sa počet zdravotne oslabenej či 

postihnutej populácie. Vidíme opodstatnenie a prínos nášho fungovania, za čo hovoria i 

výsledky práce nášho zariadenia vďaka húževnatému a osobnému nasadeniu jeho 

zamestnancov. 
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