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Rada školy pri Spojenej škole, Športovcov 1461/17, Púchov 
 

V tomto školskom roku 2021/2022  RŠ stretla 4x. Z dôvodu protipandemických opatrení 

COVID-19 musela 2x zasadať formou mailovej komunikácie. Prvé a posledné stretnutie sa 

konalo osobne v Spojenej škole Športovcov 1461/17, Púchov. 

13.10.2021 bola členom RŠ predložená na prečítanie a schválenie Správa o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021.                                         

17.12.2021 bol členom RŠ poslaný mail s poďakovaním sa za činnosť v RŠ v kalendárnom 

roku 2021 a oboznámenie sa so situáciou a opatreniami v súvislosti s COVID-19 v našej 

škole. Členovia potvrdili prijatie mailu. 

31.1.2022 boli členom RŠ mailom poslané na prečítanie a schválenie Kritériá pre prijatie 

žiaka do PRŠ a plán RŠ na rok 2022. Všetci členovia RŠ v opätovnom maily vyjadrili  súhlas 

s prijatou správou a jej schválenie. 



29.6.2021 sa konalo zasadanie RŠ a predstavenie novej členky RŠ, ktorú delegoval 

zriaďovateľ školy Okresný úrad Trenčín, odbor školstva. Tak isto bola predložená správa 

o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov a školských aktivitách za školský rok 

2021/2022. 

Zloženie členov RŠ v školskom roku 2021/2022 : 

Mgr. Jana Melišíková – predseda RŠ 

Bc. Lenka Faciníková – podpredseda RŠ 

Marta Divinská – zapisovateľka 

Ing. Gabriela Perušková 

Mgr. Gabriela Gajdošová 

Mgr. Marta Sršňová 

Mgr. Elena Hlúbiková – do 31.12.2021 , od 24.1.2022 Ing. Iveta Karasová 

Bc. Martin Koncový 

Martina Katerinčinová 

Jozef Pšenák 

Marta Lačná 

 

 

Počet žiakov školy 
 

V škole sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením – s mentálnym postihnutím, 

s viacnásobným postihnutím a s autizmom a inými PVPV s mentálnym postihnutím. 

 

 Špeciálna 
základná škola 

Praktická škola Špeciálna 
materská škola 

Počet žiakov k 15.9.2021 78 18 17 
Počet žiakov k 30.6.2022 79 17 19 
Počet žiakov prijatých počas 
školského roka 

1 0 3 

Počet žiakov, ktorí odišli v priebehu 
roka 

0 1 1 

Počet tried 14 3 2 
Počet oddelení v ŠKD 7 0 0 
Počet prijatých detí do ŠKD 40 0 0 
Počet žiakov prijatých do 
prípravného ročníka 

3 - - 

Počet žiakov prijatých do 1. ročníka 6 9 0 
Počet žiakov prijatých na strednú 
školu 

3 _ - 

 

 

 



Počet žiakov v jednotlivých organizačných zložkách: 

Špeciálna základná škola 

Variant Stupeň/ ročník Spolu Chlapci Dievčatá 

A variant:  37 20 17 

 1. stupeň 14 6 8 

2. stupeň 23 14 9 

B variant  17 9 8 

 1. stupeň 5 3 2 

2. stupeň 12 6 6 

C variant  7 6 1 

 1. stupeň 4 3 1 

2. stupeň 3 3 0 

Autisti   18 12 6 

 1. stupeň 10 8 3 

 2. stupeň 7 4 3 

 SPOLU 78 47 31 

 

 Praktická škola 

ročník spolu chlapci dievčatá 

1. ročník 9 8 1 

2. ročník 8 6 2 

3. ročník 1 0 1 

SPOLU 18 14 4 

 

 Špeciálna materská škola 

ročník spolu chlapci dievčatá 

1. ŠMŠ 9 8 1 

2. ŠMŠ 8 6 2 

SPOLU 17 14 3 

 



Zamestnanci školy 

 

Zoznam pedagogických zamestnancov: 

Trieda Počet 

žiakov 

Var. Ročník Triedny učiteľ/asistent 

PRI 6 A, C Prípravný, prvý, 

druhý, štvrtý 

Mgr. Adela Kováčová-Změlíková 

 as. Ing. Jana Divinská / Bc. Eva 

Tareková 

2.A 6 A, C Prvý, druhý Mgr. Gabriela Hochlová 

4.A 8 A Tretí, štvrtý Mgr. Lucia Bučková  

 as. Mgr. Pavlína Melušová 

5.A 5 A piaty PaedDr. Eva Bieliková 

6.A 5 A šiesty Mgr. Dana Saksová 

8.A 7 A ôsmy PaedDr. Jana Koštialiková 

9.A 6 A deviaty Mgr. Daniel Divinský 

1.B 6 B druhý, tretí, štvrtý, 

piaty 

Mgr. Monika Muráňová / as. Bc. 

Zuzana Mlyniská, Ing. Elena Kadlecová 

2.B 6 B šiesty, siedmy, ôsmy Mgr. Mária Faturová  

as. Bc. Lenka Faciníková 

3.B 6 B,C Piaty, ôsmy, deviaty, 

desiaty 

Mgr. Monika Masláková 

1. AU 4 _ Prvý, druhý Mgr. Iveta Pleváková  

as. Mgr. Ivana Lašová 

2. AU 4 _ Druhý, tretí, štvrtý Mgr. Slávka Valášková 

3. AU 5 _ Piaty, siedmy, ôsmy, 

deviaty 

Mgr. Alena Beňová 

as. Ing. Emília Klimeková 

4.AU 6 _ Tretí, štvrtý, ôsmy, 

deviaty, desiaty 

Mgr. Jana Falzari 

1.PRŠ 7 _ Prvý, tretí Mgr. Pavol Orgoník 

2. PRŠ 8 _ Druhý Mgr. Jana Melišíková   

as. Bc. Mária Medňanská 

3. PRŠ 4 _ Prvý, druhý Mgr. Lýdia Kušnieriková 

1.ŠMŠ 9 _ _ Mgr. Michaela Hlavoňová 

Ľubomíra Strnadová 

2.ŠMŠ 8 _ _ Mgr. Mária Mušáková 



Bc. Nina Marečková 

1.ŠKD 

aut 

5 _ _ Mgr. Ivana Bajzová 

2.ŠKD 

aut 

4 _ _ Mgr. Mária Gajdošová 

3.ŠKD 

aut 

4 _ _ Soňa Loduhová 

1.ŠKD 10 _ _ Renáta Ďurišová 

2.ŠKD 8 _ _ Lenka Murtin 

3.ŠKD 9 _ _ Mgr. Marcela Divinská 

 

 

pedagogickí zamestnanci spolu kvalifikovaní nekvalifikovaní doplňujúci si 

kvalifikáciu  

Vedúci pedagogickí zamestnanci 3 3 0 0 

Učitelia ŠZŠ 14 14 0 0 

Asistenti ŠZŠ 6 6 0 0 

Učitelia PRŠ 3 3 0 0 

Asistenti PRŠ 1 1 0 0 

vychovávatelia 6 6 0 3 

 

nepedagogickí zamestnanci  

ekonómky 2 

školník 1 

upratovačky 3 

Pomocný vychovávateľ v ŠMŠ 1 

 

V školskom roku 2021/2022 pracovalo v našej škole 36 pedagogických zamestnancov a 7 

nepedagogických zamestnancov.  

Prerušenie vyučovania v dôsledku epidémie koronavírusu a dištančné vzdelávanie sa 
uskutočňovalo v jednotlivých triedach na základe rozhodnutia RUVZ alebo riaditeľky 
školy. 
 



Riaditeľka školy pristúpila v prípade potreby u niektorých zamestnancov na možnosť 
zabezpečiť vykonávanie práce mimo pracoviska – homme office. Pedagogickí 
zamestnanci poskytovali dištančné vzdelávanie žiakom prostredníctvom mailov, SMS, 
videočetov, skypu, posielali žiakom úlohy prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk, 
osobne alebo poštou.  

Dištančne sa vzdelávali žiaci, ktorých ochorenie na Covid 19, alebo kontakt s chorou 
blízkou osobou na Covid 19, prinútilo zostať v karanténe a tak isto pedagogickí 
zamestnanci, ktorí boli nútení zostať v karanténe vzdelávali žiakov dištančnou formou. 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov 
 

Pedagogickí zamestnanci si zvyšovali profesijné kompetencie v súlade s Osobným 

plánom profesijného rozvoja. Zúčastnili sa týchto vzdelávacích aktivít:  

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov:  

Webináre 

Pripravujeme škôlkarov na čítanie a písanie – Beňová, Kováčová, Faciníková (8.3.2022) 
ABA – Úvod do aplikovanej behaviorálnej analýzy – Kováčová, Orgoník, Valáškova, 
Beňová (13.11.2021) 
Kedy je dieťa naozaj pripravené do školy – Kováčová31.1.2022) 
Tvorba vlastných pracovných listov – Kováčová (29.3.2022) 
Diagnostika školskej zrelosti – Kováčová (28.3.2022) 
Ako pripraviť rúčku na prvé kreslenie – Kováčová, Murtin (28.2.2022) 
Ideme do školy – Kováčová (22.2.2022) 
Hry na rozvoj – využívate ich? – Kováčová, Bajzová, Lašová, Falzari, Valášková, 
Melišíková (2.2.2022) 
Logopédia včas alebo kým čakáte na logopéda -  Hlavoňová, Kováčová (14.2.2022) 
Abeceda predškoláka Kováčová (21.4.2022) 
Rozvíjanie jemnej motoriky a grafomotoriky u detí – Kováčová, Falzari, Valášková 
(7.4.2022) 
Adaptační období při vstupu do mateřské a základní školy – Kováčová (4.4.2022) 
Kreslíme s maličkými – Kováčová (19.5.2022) 
Hudobná výchova hravo a zábavne – Bajzová (23.11.2021) 
Činnosť vychovávateľa – Bajzová (3.2.2022) 
Kresby a ich využitie  vo výchovno – vzdelávacom procese – Bajzová (14.2.2022) 
Ako pracovať so žiakmi so ŠVVP – Bajzová (9.3.2022) 
Aby deti zvieratá a ich zvuky poznali – Bajzová (10.3.2022) 
Asistent pedagóga a klíma triedy – Lašová (31.1.2022) 
Snoezelen 1 – Úvod do práce v multisenzorickom prostredí snoezelenu - Lašová 
(12.3.2022) 
Snoezelen 2 - špecifiká práce v multisenzorickom prostedí v praxi – Lašová (30.4.2022)  
Rozvíjanie reči mentálne postihnutého dieťaťa – Valášková (14.7.2021) 
Vzdelávanie žiaka s PAS – Valášková (21.7.2021) 
Budujeme asertivitu u našich detí – Valášková (14.10.2021) 
Hráme sa s Kuliferdom – Falzari, Valášková, Loduhová (3.2.2022) 



Atestačné portólio – edusteps – Orgoník (8.11.2021) 
Odborný seminár pre učiteľov náboženstva MPC Prešov – Orgoník (20.4.2022) 
Ako vzdelávať deti s Aspergerovým syngrómom – Pleváková (24.2.2022) 
Riešenie problémového správania u detí s PAS a inými vývinovými poruchami podľa 
metodiky ABA – Pleváková (31.3.2022) 
Karty, ktoré rastú s deťmi – JOGO karty – Bieliková (24.11.2021) 
Ako využiť gmail naplno- Bieliková (8.3.2022) 
Finančná gramotnosť v praxi I. – Bieliková (31.3.2022) 
Násobenie a delenie na I.stupni – Bieliková (5.4.2022) 
Finančná gramotnosť v praxi II. Bieliková (6.4.2022) 
Menej stresu, viac rovnováhy – Medňanská (20.1.2022) 
Rozvíjanie grafomotoriky – Madňanská (8.2.2022) 
Ako môže asistent pedagóga prispieť k pozitívnej klíme – Medňanská (31.1.2022) 
Ako rozvíjať grafomotoriku dieťaťa hrou – Murtin (3/2022) 
Dychohranie – Muritn(2/2022) 
Kedy je dieťa naozaj pripravené do školy – Murtin(1/2022) 
Kognitivní činnosti u predškoláku – Murtin, Hlavoňová (2/2022) 
Hudobná výchova – inšpirácie a hry – Murtin (3/2022) 
Rozvíjanie grafomotoriky u preškolákov – Murtin (3/2022) 
Ako využiť knihu na všestranný rozvoj žiaka s MP – Hlavoňová (7.6.2022) 
Prečo nie je NKS len o reči? – Hlavoňová (2.6.2022) 
Ako rozvíjať oromotoriku dieťaťa hrou -  Hlavoňová(8.3.2022) 
Ideme do školy -  Hlavoňová (22.2.2022) 
Predškolák v povinnom predprimárnom vzdelávaní – Faciníková (9.11.2021 
 
 
Iné vzdelávania 
Bazálna stimulácia – kurz - Beňová, Mušáková 10/2021 
Základný kurz bazálnej stimulácie – Kováčová, Valášková – inovačné (2.-3.2021) 
Nadstavbový kurz bazálnej stimulácie – Kováčová, Valášková – inovačné (16.-17.9.2021) 
Autizmus a zmyslové vnímanie – Kováčová, Valášková – jednodňový kurz (9.10.2021) 
UK Bratislava – rozširujúce štúdium – Bajzová (9/2021-6/2022) 
Prevencia a eliminácia prejavov násilia a šikanovania žiakov v školách a v školských 
zariadeniach – MPC Trenčín – inovačné – Orgoník, Melišíková (máj – jún 2022) 
Využitie portólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca – inovačné  
Faturová (5/2022) 
Využitie artefiletiky v edukačnom procese MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ – inovačné – Faturová, 
Murtin, Ďurišová (5/2022) 
Využitie prostriedkov edukačného portálu VIKI na tvorbu didaktických materiálov – 
inovačné – Faturová (4/2022) 
Rozvíjanie žiaka s autizmom prostredníctvom hodín NV - odborný seminár pre učiteľov 
NV – Faturová (20.4.2022) 
Odborný seminár pre učiteľov NV - duchovné cvičenia – Faturová (13.-15.5.2022) 
Učiteľstvo pre MŠ a vzchovávateľstvo – pomaturitné štúdium – Loduhová (9/2021 – 
6/2022) 
Rozširujúci modul doplňujúceho štúdia pre vychovávateľov – rozširujúce štúdium DPŠ – 
Murtin (9/2022) 
Tréning fonematického uvedomenia podľa D.B.EĽKONINA – Mušáková (24.-25.9.2021 
 



Vzdelávanie nepedagogických zamestnancov 

Na ekonomickom úseku sa vzdelávania formou webinárov zúčastnili p. ekonómky: 

p. Marta Divinská 

p. Alena Kostková 

 

 

Rodičovské združenie pri Spojenej škole, Športovcov 1461/17, Púchov 
 

Rodičovské združenie pri Spojenej škole, Športovcov 1461/17, Púchov je dobrovoľné 

občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je 

organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení. Činnosť RZ sa riadi stanovami 

a štatútom. RZ spolupracuje s vedením školy a s pedagógmi pri organizovaní záujmovej 

činnosti žiakov, pri príprave a zabezpečovaní rôznych podujatí. V rámci možností 

poskytuje škole finančnú, materiálnu a organizačnú pomoc. 

V zmysle schváleného štatútu je každoročne zriadená Rada RZ. V šk. roku 2021/2022 boli 

zvolení členovia výboru:  

- predseda: p. Martinková 

- za 1. a 2. stupeň: p. Pšenák 

- za PRŠ: p. Ladecká 

- za B a C variant: p. Lačná 

- za autistov a pokladník: p. Gerschdorfová 

- za pedagógov: p. Beňová (zapisovateľka) 

Rada RZ sa v šk. roku 2021/2022 stretla 6 – krát. Na zasadnutiach sa riešili operatívne 

otázky konkrétneho čerpania rozpočtu, pomoc a spoluprácu rodičov pri organizovaní 

mimoškolských podujatí. 

V šk. roku 2020/2021 sme prijali z 2% 5486,98 €.  Použitie týchto financií sme zverejnili 

v šk. roku 2021/2022 v obchodnom vestníku.   

 

Aktivity školy a prezentácia na verejnosti 
 

Škola má svoju webovú stránku, na ktorej zverejňuje aktuálne informácie o dianí v škole, 

informácie pre rodičov, fotodokumentáciu školských akcií. 

Škola sa prezentuje na verejnosti v pravidelných školských akciách, napr. Výstava 

výtvarných prác žiakov a v projektoch. 

Výstava Výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením  - v mesiaci jún sme 

v priestoroch školy nainštalovali výstavu výtvarných prác žiakov špeciálnych škôl 

Trenčianskeho kraja, Bytče, Žiliny a Nitry a z Českého Těšína. Práce sme za spoluúčasti 

sponzorov ocenili a ceny sme odovzdali jednotlivým školám.  



Účasť na Púchovskom jarmoku – stánok s výrobkami. 

Príspevok v TV Považie – informácie o špeciálnej materskej škole. 

 

Informácie o projektoch 
 

Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov  začala od novembra 2020 realizovať projekt 

z programu Erasmus+ Školské výmenné partnerstvá s názvom PODAJ MI RUKU.  

Partnerom v projekte je  Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie 

z Českého Těšína.  

Cieľom projektu je spolupracovať na zvyšovaní kvality vzdelávania žiakov so zdravotným 

znevýhodnením  - s mentálnym postihnutím, vzájomná výmena skúseností pedagógov na 

medzinárodnej úrovni, podpora učiteľov pri tvorbe a realizácii inovatívnych postupov 

učenia, používanie nových metód na vyučovaní a pokračovať v spolupráci s partnermi aj 

po skončení projektu. 

Zapojení pedagogickí zamestnanci v rámci projektu zrealizovali projektové stretnutia 

partnerských škôl – najskôr v Púchove a potom v Českom Těšíne. 

Realizácia projektu Erasmus+ bola pre zapojených pedagógov prínosom pre ich 

profesijný rozvoj, vzájomne si pedagógovia oboch škôl vymieňali svoje skúsenosti pri 

vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením. Prínosom pre účastníkov bolo získanie 

nových poznatkov o metódach a pomôckach využívaných na vyučovaní v partnerskej 

škole. Účasť na projekte je motiváciou pre ďalšiu pedagogickú činnosť pri používaní 

inovatívnych metód a techník na vyučovaní. Na základe získaných skúseností by sme 

zapojenie do projektu odporúčali aj iným školám, ktoré vzdelávajú žiakov so zdravotným 

znevýhodnením. 

 

 

 

 

 

 

Naša škola   sa zapojila aj do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí 

a žiakov II.“  

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje. Za celkovú koordináciu, riadenie a implementáciu 

projektu zodpovedá Metodicko-pedagogické centrum. 

Cieľom projektu je zapojiť do výchovno-vzdelávacieho procesu asistenta učiteľa pri 

vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením. 



Asistent učiteľa bude v Špeciálnej základnej škole v Púchove spolupracovať s učiteľom v 

triede, pomáhať žiakom pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia 

dieťaťa, uľahčovať adaptáciu dieťaťa, stimulovať žiakov k pracovnej činnosti, 

spoluorganizovať činnosti počas výchovno-vzdelávacieho procesu podľa pokynov 

učiteľa, pomáhať pri príprave učebných pomôcok a spolupracovať pri organizovaní 

školských akcií a voľnočasových aktivít. Asistent učiteľa bude podľa pokynov 

vyučujúceho individuálne pracovať so žiakmi, rozvíjať ich komunikačné schopnosti, 

jemnú motoriku a grafomotoriku, pomáhať žiakom pri sebaobslužných činnostiach, 

pracovať s nimi pri interaktívnej tabuli, alebo s tabletom, dohliadať na bezpečnosť pri 

výchovných činnostiach a pri pobyte vonku aj pri mimoškolských aktivitách (kultúrne 

akcie a výlety). 

„Zelené oči“  
(grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy) 
Dňa 04.05.2022 bola našej škole schválená žiadosť o Grant Zelené oči. Projekt je 

podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí 

súčasť projektu Zelená župa. Tento program  podporuje aktivity a činnosti zamerané na 

ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho 

povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja.  

Bol nám poskytnutý grant na projekt s názvom ,,Terapeutická mini záhradka“ v hodnote 

1 982,69 €. Finančnú čiastku použijeme na: 

- drevené lavičky 2 ks 

- vyvýšené záhony 2ks 

- náučnú tabulu 

- koše na zber biologického odpadu 

Cieľom projektu je vytvoriť pre žiakov s mentálnym postihnutím podnetné prostredie, 

kde budú rozvíjať nielen svoje pracovné a sociálne zručnosti, ale aj environmentálnu 

senzitivitu. Konečným výstupom bude oddychová zóna, ktorá bude slúžiť nielen na relax, 

ale aj vzdelávanie a určitú formu terapie. Realizácia projektu bude prebiehať od júla 2022 

do novembra 2022.  

 

Nadácia Volswagen Slovakia – projekt „Pohladenie na duši – snoezelen miestnosť“. 

Výška grantu 2496€ 

Realizácia projektu: máj – september 2022 

Pomocou projektu chceme vytvoriť multisenzorickú miestnosť Snoezelen, určenú na 

terapeutické a relaxačné využitie. Snoezelen ponúka množstvo aktivít, ktoré stimulujú 

rôzne zmysly dieťaťa, zlepšujú vnímanie, rozvíjajú komunikačné, motorické a sociálne 

schopnosti, myslenie a pamäť. Miestnosť je určená pre žiakov  s vývinovými poruchami, 

s mentálnym, s telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického 

spektra. 

 Vypracovali sme projekty:  

Gesto pre mesto –Beňová,Kováčová 

S úsmevom na školskom dvore – Program podpory lokálnych komunít nadácia COOP 

Jednota 



Projekt SSE – Valášková, Mušáková 

Triedim, triediš, triedime - Pleváková 

 

Inšpekčná školská činnosť 
 

V dňoch 18.10 – 20.10.2021 bola vykonaná tematická inšpekcia Štátnou školskou 
inšpekciou v Trenčíne. S opatreniami ŠŠI v Trenčíne boli oboznámení pedagogickí 
zamestnanci a opatrenia boli odstránené. 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

Naša škola má k dispozícii 17 tried, špeciálne učebne –  dielňu drevo, kov, 1 počítačovú 
učebňu, ŠKD spojený s druhou počítačovou učebňou, pohybové štúdio s posilňovňou a 
cvičnú kuchynku. Máme jednu elokovanú triedy praktickej školy v DSS Nosice. K 
dispozícii máme aj rozľahlý areál, ktorý využívame na telovýchovné aktivity, pracovné 
činnosti v rámci obsahov pracovného vyučovania, hry a relaxačné chvíľky v ŠKD. V rámci 
pracovného vyučovania a pestovateľských prác využívame skleník a taktiež máme 
keramickú pec, ktorú využívajú vyučujúci špeciálnej základnej školy, praktickej školy 
a vychovávateľky v ŠKD. 

Od 1.9.2022 bola zriadená špeciálna materská škola pre deti so zdravotným 
znevýhodnením s dvoma triedami. 

V tomto školskom roku pokračujeme v  budovaní športového viacúčelového ihriska za 
finančnej pomoci sponzorov. 

 

Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky 
 

Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach, 

v ktorých má nedostatky sú spracované formou SWOT analýzy. 

 

SWOT ANALÝZA ŠKOLY 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Kvalifikovaný pedagogický zbor 
 Dobré vzťahy v kolektíve  
 Dobrá tímová spolupráca 
 Dobré vedenie školy 
 Dobré meno školy 
 Záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie 
 Úspešné školské akcie 
 Rozľahlý školský areál 

 Škola nemá vlastnú budovu 
(podnájom) 

 Nedostatok financií na dokončenie 
multifunkčného ihriska 

 Nedostatok priestorov na ďalšie 
triedy 

 Nízky počet tried s bezbariérovým 
prístupom 



 Úspechy v športových súťažiach 
žiakov 

 Využívanie IKT na vyučovaní 
 Ochota riešiť problémy 
 Dobrá spolupráca s inými inštitúciami 

v meste 
 

 Nedostatok financií na ďalšie 
vzdelávanie učiteľov 

 Nedostatok financií na nákup 
odbornej literatúry 

 Pracovný stereotyp niektorých 
učiteľov a nízka motivácia 
k sebarozvoju 

 Malý záujem o dianie v škole zo strany 
rodičov 

PRÍLEŽITOSTI HROZBY 

 Získavanie finančných zdrojov 
 Ponuka projektov, možnosť zapojiť sa 

do projektov 
 Získavanie nových skúseností pri 

realizácii projektov 
 Organizácia seminárov a vzdelávacích 

aktivít pre učiteľov 
 Zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov 

a rozvíjanie ich profesijných 
kompetencií 

 Aplikácia inovatívnych vyučovacích 
metód  a prístupov na vyučovaní 

 Rešpektovanie individuálnych 
schopností žiakov na vyučovaní 

 Možnosť zvyšovať potenciál rozvoja 
žiakov 

 Možnosť zlepšovať spoluprácu 
s rodičmi 

 Prezentovať výsledky školy na 
verejnosti 

 

 Nedostatok financií 
 Nedostatočná ponuka ďalšieho 

vzdelávania učiteľov 
 Strata motivácie učiteľov 
 Malý záujem zo strany učiteľov 

o zapájanie sa do projektov 
 Zmeny v školskom zákone (zníženie 

počtu žiakov vzdelávaných 
v A variante) 
 

 

 

Špeciálna základná škola, Športovcov 1461/17, Púchov 
 

Špeciálna základná škola mala v školskom roku 2021/2022 14 tried a 6 oddelení ŠKD. 

Z toho: A variant – 7 tried 

 B a C variant – 3 triedy 

 Žiaci s autizmom – 4 triedy 

Výchovno-vyučovacie výsledky žiakov ŠZŠ 
 
Vyučovacie výsledky sú primerané druhu a stupňu postihnutia žiakov a ich zdravotnému 
stavu.  



Žiaci v jednotlivých ročníkoch prospeli a postupujú do ďalšieho ročníka, neprospela 1 
žiačka 8. ročníka, ktorá ukončila PŠD. 
 
Pre veľký počet vymeškaných hodín boli hodnotení až po vykonaní komisionálnych 
skúšok žiaci: 
I.polrok 
Katarína Košíková – 212 vymeškaných VH za 1. polrok 

Ivana Kroščenová – 243 vymeškaných VH za 1. polrok 

Tomáš Baláž – 226 vymeškaných VH za 1. polrok 

Hodnotenie v náhradnom termíne – Klára Kubišová – za 160 vymeškaných VH v 1. polroku, 

Ivana Kollárová za 176 vymeškaných VH 

Gabriel Kolár –182 vymeškaných VH za 1. polrok. 

 

II.polrok 

Kevin Baláž – vymeškaných 371 VH, z toho154 neospravedlnených 
Simona Balážová – vymeškaných 222, z toho 22 neospravedlnených 
Ivana Kroščenová – vymeškaných 302 VH, z toho 76 neospravedlnených 
Katarína Košíková - vymeškaných 270 VH, z toho 90 neospravedlnených 
Magdaléna Kolárová - vymeškaných 218 VH, z toho 0 neospravedlnených 
Samuel Mazáň - vymeškaných 380 VH, z toho 126neospravedlnených 
Žiak 2. ročníka Gabriel Kolár bol hodnotený v náhradnom termíne z dôvodu veľkého 
počtu vymeškaných VH za 2. polrok 236 VH, z toho 9 VH neospravedlnených. 
 
Problémové správanie a neospravedlnené vyučovacie hodiny riešili triedni učitelia 
v spolupráci s výchovným poradcom a prerokovali na zasadnutí pedagogickej rady.  
 
Znížená známku zo správania: 
 

 I.polrok II. polrok 
Na stupeň 2 6 žiakov ŠZŠ 2 žiaci ŠZŠ 
Na stupeň 3 2 žiaci ŠZŠ 2 žiaci ŠZŠ 
Na stupeň 4 - 6 žiakov PRŠ 

 
 
Na konci školského roka dostali žiaci za výborné vyučovacie výsledky, dochádzku, 
správanie alebo reprezentáciu školy pochvalu triednym učiteľom, riaditeľkou školy 
knižnú odmenu alebo diplom. 
 

V našej škole vyučujeme ILI v rámci školského vzdelávacieho programu v 1. až 4. ročníku 

pod vedením logopedičky Mgr. Lýdie Kušnierikovej a v ŠMŠ pod vedením Mgr. Márie 

Mušákovej. Vyučujúce tohto predmetu spĺňajú požadovanú kvalifikáciu. Pri svojej práci 

sme využívali depistáž, inovačné metódy a odborné formy práce. Vo veľkej miere sme 

využívali svoje skúsenosti z praxe. 

 

Vyučovacie výsledky žiakov sú uvedené v tabuľke priemeru známok žiakov A variantu na 

konci školského roka.  Žiaci prípravného a prvého ročníka boli hodnotení slovne. 

 



Ročník prípravný 1. 2. 3. 4 5. 6. 8. 9. 

SJL   1,8 2,5 1,25 2,0 3,0 3,0 2,1 

VUC   1,2 1,5      

VL     1,25 1,2 2,6   

ETV/NV      1,0 1,0 2,0/1,0 1,0 

FYZ        2,3 2,1 

CHEM         1,8 

BIO        2,3 1,8 

DEJ        2,4 1,8 

GEO        2,4 1,6 

ON        2,7 1,3 

MAT   1,2 2,0 1,50 1,8 3,0 2,6 1,8 

INF      1,2 1,8 1,6 1,0 

PV   1,0 1,5 1,25 1,6 2,4 2,3 1,6 

VV   1,0 1,00 1,0 1,2 1,0 1,1 1,0 

HV   1,0 1,5 1,25 1,0 1,2 1,4 1,3 

TŠV   1,0 1,0 1,0 1,4 1,6 2,0 1,8 

 

Počet vymeškaných hodín za jednotlivé ročníky uvádzame v prehľadnej tabuľke. 

 

TRIEDA 1. polrok 2. polrok spolu 
ospravedlnené 
hodiny 

neospravedlnené 
hodiny 

ospravedlnené 
hodiny 

neospravedlnené 
hodiny 

ospravedlnené 
hodiny 

neospravedlnené 
hodiny 

PRI 315 0 275 0 590 0 

2.A 350 0 514 19 864 19 

4.A 632 35 537 0 1169 35 

5.A 507 0 373 0 880 0 

6.A 743 0 769 194 1512 194 

8.A 882 70 1017 202 1899 272 

9.A 891 12 980 200 1871 212 

1.B 573 0 422 0 995 0 

2.B 920 0 634 0 1554 0 

3.B 277 0 75 0 352 0 

1.AU 230 0 160 0 390 0 

2.AU 417 0 401 0 818 0 

3.AU 398 0 272 0 670 0 

4. AU 89 0 144 0 233 0 

Spolu 7224 117 6573 615 13797 732 

 
 
 



Školský klub detí 
 
Činnosť školského klubu detí 
 
V školskom roku 2021/2022 v našej škole fungovalo šesť oddelení školského klubu detí, 

ktoré navštevovalo spolu 40 žiakov. Na začiatku školského roka bol zostavený spoločný 

plán práce pre všetky oddelenia školského klubu detí (ďalej len ŠKD), podľa ktorého 

postupovali vychovávateľky vo svojich oddeleniach.                                                                   

Oddychová činnosť obsahovala regeneráciu po vyučovaní ako napríklad voľné kreslenie, 

lego, puzzle, stavebnice, prácu s detskými časopismi alebo hra s hračkami podľa výberu 

detí. Rekreačná činnosť bola zameraná na pohybové hry, pobyt na čerstvom vzduchu 

a vychádzky do okolia školy. V rámci TOV sme počas týždňa striedali všetky oblasti 

výchovy prispôsobené pre konkrétne deti v jednotlivých oddeleniach. Všetky aktivity boli 

v súlade s potrebami a možnosťami detí. Počas pandemických opatrení sa všetky aktivity 

konali výlučne v každom oddelení, deti sa nestretávali a nevykonávali sa hromadné 

podujatia. Ani opatrenia však neodradili pani vychovávateľky a deti od tvorivosti. Aktívne 

sa zapojili do jesennej výzdoby, tvorivých dielní s využitím prírodnín, vyrábali pozdravy 

ku dňu úcty k starším, vyrábali šarkanov, kŕmidlá,  piekli medovníkov, vyrábali 

valentínky, pozdravy ku dňu matiek. Vianočná besiedka, ktorá obsahovala posedenie 

s deťmi pri vianočnom stole  posledný školský týždeň pred vianočnými prázdninami si 

organizovala každá pani vychovávateľka vo svojom oddelení. Pri príjemnej hudbe, 

spoločne napečených medovníkoch a pripravenom občerstvení sa pripravili s deťmi na 

vianočné obdobie. Posedenie pri čaji na tému  zdravie prebehlo kvôli pandémii ešte 

samostatne v každom oddelení. Deti z ŠKD sa zapájali počas roka do rôznych  výtvarných 

súťaží ako Púchovské čarbanice, Hasiči očami detí, Moje ľudské práva, Ochraňujeme 

prostredie okolo nás, pričom v mnohých boli viaceré deti ocenené.                    

V našej škole sa uskutočnila Súťaž o najkrajšiu škrabošku, ktorú organizovala ŠKD. V 

dňoch od 14.2-18.2.2022 deti vyrábali škrabošky z ľubovoľného materiálu a ľubovoľnou 

technikou, v telocvični bola ich výstava a najkrajšie boli odmenené. Vyhodnotenie súťaže 

sa uskutočnilo 25.2.2022. Do súťaže boli zapojené všetky deti ŠKD. Zapojiť sa mohli aj 

žiaci mimo ŠKD, pokiaľ odovzdali škrabošku v uvedenom termíne. Každé oddelenie ŠKD 

získalo diplom za účasť a prvé tri miesta s najviac hlasmi boli ocenené sladkou odmenou 

a diplomom.  

Deň matiek – Jednotlivé oddelenia mali na starosti menšie úlohy ku tomuto výnimočnému 

dňu, aby zabezpečili krásny deň matiek. Úlohy obsahovali – drobný darček ku dňu matiek 

na vystúpení, výzdobu priestoru, v ktorom sa organizoval program a dve oddelenia sa 

zúčastnili priamo na príprave programu, ktorý obsahoval tanček a pieseň.  

Vernisáž- Deti sa aktívne zapojili do výtvarnej výstavy s názvom „Na gazdovskom dvore“, 

kde prispeli výrobkami  a výtvormi buď sami za seba alebo tvorili kolektívne za celú 

skupinu spoločne. Naše deti boli aj tu veľmi úspešné a získali viacero ocenení osobitne aj 

za celý kolektív. Aktívne na sebe pracovali a prispeli svojimi vystúpeniami aj do 

programu. 



Rozlúčka s ŠKD- Všetky deti ŠKD sa zúčastnili na školskom dvore rozlúčky, kde mali 

pripravené vo vyzdobenom altánku občerstvenie a pri hudbe si spolu zatancovali. Deti si 

dnes odniesli aj malú pozornosť ako spomienku na tento školský rok v školskom klube 

detí. Pre deti mali pani vychovávateľky pripravené rôzne pohybové a hudobno-pohybové 

hry.  

Príprava na vyučovanie prebiehala väčšinou formou didaktických hier v spolupráci 

s vyučujúcimi učiteľmi. Niektoré oddelenia zaujali aj rôzne jednoduché pokusy, ktoré si s 

deťmi vyskúšali   a v niektorých boli zaradené logopedické pomôcky na zlepšenie 

výslovnosti. Všetky aktivity boli prispôsobené aktuálnym potrebám detí, na ktoré pani 

vychovávateľky prihliadali. Individuálnym prístupom sa počas celého školského roka 

snažili o zlepšenie komunikácie, o vytváranie priateľských vzťahov a tiež o pokojné 

prostredie v poobedňajších hodinách. 

Návrhy na zlepšenia : 

Zvončeky pri vchodových dverách by umožnili rodičom pri preberaní dieťaťa informovať 

p. vychovávateľku, že si už pre dieťa prišli. 

Ciele a úlohy, ktoré sme si na začiatku školského roka stanovili boli splnené a činnosť 
v ŠKD prebehla v priaznivej a pokojnej atmosfére. Správanie detí, potreby prípadne 
problémy boli pravidelne komunikované na poradách, ktorých sa zúčastňovali všetky 
vychovávateľky.                                                                                                             

 
 

Praktická škola, Športovcov 1461/17, Púchov 
 
V praktickej škole boli 3 triedy, z toho jedna  v elokovanom pracovisku v DSS Nosice.  

 

Výchovno-vyučovacie výsledky žiakov PRŠ 
 

Vyučovacie výsledky sú primerané druhu a stupňu postihnutia žiakov a ich zdravotnému 
stavu. Do 1. ročníka bolo v školskom roku 2021/2022 prijatých 9 žiakov.  
V PRŠ všetci žiaci prospeli, 1 žiak ukončil štúdium a získal nižšie stredné odborné 

vzdelanie, 1 žiačka ukončila štúdium na základe žiadosti zákonného zástupcu, ostatní žiaci 

postúpili do ďalšieho ročníka, 1 žiak prerušil štúdium zo závažných zdravotných dôvodov 

od 1.9.2021. 

TRIEDA 1. polrok 2. polrok spolu 
ospravedlnené 
hodiny 

neospravedlnené 
hodiny 

ospravedlnené 
hodiny 

neospravedlnené 
hodiny 

ospravedlnené 
hodiny 

neospravedlnené 
hodiny 

1.PRŠ 295 0 429 0 724 0 

2.PRŠ 287 0 212 0 499 0 

3.PRŠ 56 0 102 0 158 0 

Spolu 638 0 743 0 1381 0 



 
 
Na konci školského roka dostali vybraní žiaci za výborné vyučovacie výsledky, dochádzku, 
správanie knižnú odmenu. 
 
 

Špeciálna materská škola, Športovcov 892, Púchov 
 
V ŠMŠ boli 2 triedy s celodennou prevádzkou, v ktorých sa vzdelávali deti s mentálnym 
postihnutím, s autizmom a inými PVP a s narušenou komunikačnou schopnosťou.  
V priebehu roka boli zaradené 2 deti z Ukrajiny.  Povinné predprimárne vzdelávanie malo 
10 detí. 
 
 

Informácie o priebehu dištančného vzdelávania 
 
V tomto školskom roku sa žiaci z dôvodu protipandemických opatrení vzdelávali 
dištančne podľa schváleného upraveného rozvrhu pre jednotlivé ročníky a varianty. 
Vyučujúci vzdelávali žiakov formou pracovných listov, prezentácií, cez aplikáciu ZOOM, 
cez portál Bez kriedy, formou videohovorov cez messenger, po telefonickom dohovore 
s rodičmi a elektronickou poštou.   
Prerušenie vyučovania v dôsledku pandémie koronavírusu a dištančné vzdelávanie sa 
realizovalo len v určitých triedach na základe rozhodnutia riaditeľky školy a RÚVZ. 
Hodnotenie žiakov sa realizovalo  na základe Usmernenia ku klasifikácii a prospechu 

a správania žiakov základných alebo stredných škôl za 1.  a 2. polrok školského roka 

2021/2022, bolo schválené na zasadnutí pedagogickej rady. 

 

Pedagogická rada školy 
 

Členovia pedagogickej rady školy sa stretli na zasadnutí 9-krát. Z dôvodu 

epidemiologických opatrení sa niektoré zasadnutia uskutočnili po skupinách. Cieľom 

zasadnutí bolo prerokovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, prijatie nových 

žiakov, zníženie vyučovacej povinnosti žiakov, oslobodenie od vyučovanie v predmete TV, 

smernice,  poriadky  a dodatky k ŠKVP. O každom zasadnutí pedagogickej rady je  

vyhotovená zápisnica spolu s prezenčnou listinou a uložená u ZRŠ. 

 

Činnosť metodických združení 
 

Metodické združenie  Vedúci MZ 
I. stupeň, A variant 1.- 4. ročník,   Mgr. Gabriela Hochlová 
MZ pre žiakov s autizmom 1.-10. ročník Mgr. Alena Beňová 
MZ pre praktickú školu 1.- 3. ročník Mgr. Jana Melišíková 

MZ pre B,C variant 1. – 10. ročník Mgr. Monika Masláková 

MZ pre ŠKD 1.-7. oddelenie Mgr. Ingrid Kolodzejová 



 

 

Metodické združenia pracovali pod vedením kvalifikovaných pedagogických 

zamestnancov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Predmetové komisie a metodické 

združenia sa stretli najmenej štyrikrát ročne  a pracovali podľa vypracovaných plánov. 

Činnosť predmetových komisií a metodických združení bola ukončená dňom 30.5.2021. 

Činnosť MZ sa riadila podľa aktuálnych protiepidemiologických opatrení. 

 

 

Činnosť koordinátorov prevencie 
 

Výchovná poradkyňa PaedDr. Jana Koštialiková 
Koordinátor pre bezpečnosť a prevenciu 
a globálne vzdelávanie 

Mgr. Mária Faturová 

Koordinátor pre environmentálnu 
výchovu a bádateľské aktivity 

Mgr. Iveta Pleváková 

Koordinátor pre zdravie a pohyb Mgr. Eva Bieliková 
Koordinátor pre finančnú gramotnosť Mgr. Eva Bieliková 
Koordinátor mediálnej výchovy Mgr. Sláva Valášková 
Koordinátor pre rozvíjanie 
predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti 

Mgr. Lucia Bučková 

Koordinátor pre kybernetickú 
bezpečnosť a digitalizáciu 

Mgr. Daniel Divinský 

 

 

Činnosť koordinátorov prevencie sa realizovala podľa vypracovaných plánov 

s prihliadnutím na aktuálne protipandemické opatrenia. Aktivity sa realizovali v malých 

skupinách v triedach, alebo po zlepšení pandemickej situácie vo väčších skupinách.  

 

Záujmová činnosť 
 

Krúžková činnosť začala prebiehať od 1.októbra 2021 a následne bola od 1. decembra  
2021 do 21. januára 2022 prerušená na základe rozhodnutia MŠ SR z dôvodu 
pandemických opatrení  počas výskytu ochorenia Covid-19.  

Záujmová činnosť sa v tomto školskom roku realizovala podľa aktuálnych hygienických 

opatrení.  V škole pracovalo15 krúžkov. 

Zoznam krúžkov v školskom roku 2021/2022 
 
1 Adela Kováčová-Změlíková DANSULIENKA 

2 Gabriela Hochlová ŠIKOVNÍČEK 

3 Iveta Pleváková ŠIKOVNÍČEK II. 

4 Dana Saksová VESELÍ IT-ČKÁRI 



5 Jana Melišíková SLNIEČKO 

6 Monika Masláková POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK 

7 Pavol Orgoník KRÚŽOK VARENIA A PEČENIA 

8 Jana Koštialiková TURISTISKÝ KRÚŽOK 

9 Sláva Valášková JAŠIDIELŇA 

10 Mária Faturová TVORIVÝ KRÚŽOK 

11 Daniel Divinský VŠELIČO 

12 Emília Klimeková TVORIVÉ RUKY 

13 Pavlína Melušová TVORIVČEK 

14 Monika Muráňová ZAHRAJME SA 

15 Zuzana Mlyniská ŠIKOVNÉ RUKY 

 

 

Školské a mimoškolské aktivity 
 

Aktivity v školskom roku 2021/2022 sa realizovali podľa platných hygienických opatrení. 

Uskutočnili sme tieto školské aktivity: 

September  Mladí atléti – pohybové aktivity 

                       Európsky futbalový týždeň – futbalové aktivity 

Október       Jesenný zber papiera 

                       Čo nám jeseň darovala – výstava výrobkov z prírodných materiálov 

November  Mladí atléti – pohybové aktivity, rozvoj koordinácie 

Január          Mladí atléti – týždeň so špeciálnymi olympiádami 

Február       Valentínska pošta – rozvíjanie úcty a priateľstva, tvorba pohľadníc  

Apríl          S  florbalkou do školy –florbalové aktivity 
                      Deň Zeme –hry a aktivity na školskom dvore, tvorba plagátov 
                      Človeče nehnevaj sa – turnaj v spoločenskej hre 
Máj          Európsky futbalový týždeň –futbalové aktivity, turnaj 
                      Štvorboj – súťaž v atletike  
Jún          Výstava výtvarných prác s témou na Gazdovskom dvore -  výstava výtvarných  
                       prác žiakov so zdravotným znevýhodnením 
                      Otvorené srdcia – recitačná súťaž 
                      Mesto deťom – MDD – hravé aktivity, prehliadka mestského úradu 
                      Workshop v CVČ – „Školská záhrada“ 
                      Exkurzia do Sadu Lívia (Koliňany) – exkurzia po sade, tvorivé dielne 
                      Školské výlety – ZOO Bojnice, Minifarma Ľubina 
                      „Niečo pre nás“ – športové aktivity pre žiakov B, C variantu Trenčianskeho 
                      Kraja 
                      MDD – športové aktivity a opekačka na školskom dvore 
                      Č sme sa naučili – stretnutie rodičov 1PRŠ 



Spolupráca školy s rodičmi 
 

V škole boli určené konzultačné hodiny  výchovného poradcu v  pondelok od 12,00 do 
14,30. 

Informácie poskytujú zamestnanci školy telefonicky,  formou  žiackej knižky, na 
pravidelných plenárnych a triednych RZ a zasadnutiach  Rady školy pri Spojenej škole 
Púchov.  
Vzťahy s rodičmi prehlbujeme neformálnymi aktivitami -  karneval, školské výlety, 
športové akcie pre ZŤP, výtvarné súťaže, vystúpenia s deťmi pri rôznych príležitostiach 
napr. Deň matiek, Vianočná besiedka a iné.  
 

Spolupráca školy s inými organizáciami 
 

Škola dlhodobo spolupracuje s inými inštitúciami v meste Púchov. 

Veľmi dobrú spoluprácu máme s poradenskými zariadeniami – SCŠPP, SCŠPP HELP-DYS, 

CPPPaP. Tiež spolupracujeme s CVČ Včielka a s Mestskou knižnicou a Púchovskou  

kultúrou.  Spolupráca v tomto roku bola ovplyvnené aktuálnou pandemickou situáciou.  

 

Informácie o spolupráci s inštitúciami náhradnej starostlivosti 
 

Školu navštevujú aj žiaci CDR Púchov, Štefánikova 832, Púchov – spolu 9 žiakov a deti 

ŠMŠ. 1 žiak je v profesionálnej rodine z CDR Bytča. V DSS Nosice Púchov sú 4 žiaci PRŠ a 2 

žiaci ŠZŠ. 1 žiak PRŠ je v CSS Kolonka Púchov.  

Spolupráca so všetkými zariadeniami je na dobrej úrovni. 

 

Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov: 984 948 €   
Finančné prostriedky prijaté za  

-   vzdelávacie poukazy: 1417 €                
- asistenta učiteľa:   75 292 € 
- dopravné:   6623,37 €                                    

Finančné prostriedky získané od rodičov (ŠKD):  1745 €                 
Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov (2%  dane z príjmu): 
5486,98€ (od firmy Continental Púchov a iných súkromných osôb) 
               
Sponzorská pomoc 

Ďakujeme za finančnú pomoc sponzorom. Sponzorov zabezpečili zamestnanci školy: 

p. učiteľka Bieliková zabezpečila 5 x 2% z daní 

p. učiteľka Bieliková – Špeciálne olympiády Slovenska (pomôcky na TŠV) 



p. Orgoník – Združenie na pomoc osobám s mentálnym a telesným postihnutím 

v Púchove – pomôcky pre ŠZŠ a PRŠ 

p. Valášková –  Obchod Lúky- výtvarné pomôcky pre autistické triedy 

 

Príspevky od zákonných zástupcov 

V Školskom klube detí pri SŠ v Púchove je  určený mesačný príspevok zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi  vo výške 
3€. 
Príspevok na Rodičovské združenie je 8 € za každé dieťa, súrodenci  a deti z CDR a DSS 4 

€.  

Za každý školský polrok rodičia prispievajú sumou 7 Eur na pomôcky na pracovné 

vyučovanie  a výtvarné potreby pre žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení za školský rok 2020/2021 

 

Predkladá : 

.............................................................. 

Mgr. Viera Turzová 

   riaditeľka školy 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.06.2022 

 

Správa bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy pri Spojenej škole, Športovcov 

1461/17, Púchov dňa: 14.10.2022 

 

Vyjadrenie Rady školy : 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi , Okresnému  úradu v Trenčíne  

schváliť – neschváliť 

 

........................................................ 

predseda Rady školy 

 

Stanovisko zriaďovateľa :  

 

Okresný úrad v Trenčíne schvaľuje – neschvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2020/ 

 

 

......................................................... 

                                                                       za zriaďovateľa 

 

Štruktúra správy je v súlade s Vyhláškou 435/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 



 

 

 

 

 


