
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

a podmienkach za školský rok 2019/2020 

podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z.  

 

§ 2. ods. 1 a  

Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a 
faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ 

Adresa školy Bottova 15 A, 054 01 Levoča 

Telefón +421 053 4512205 

E-mail sekretariat@spgslevoca.sk 

WWW stránka https://www.spgslevoca.sk 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj 

Vedúci zamestnanci školy 

V školskom roku 2018/2019 ukončil svoje pôsobenie v škole dlhoročný 
riaditeľ školy, Mgr. Jozef Cirbus, odchodom do starobného dôchodku.  

Od 1. júla 2019 bola poverená riadením školy až do vyhlásenia výberového 
konania na funkciu riaditeľa školy PaedDr. Klaudia Repašská. Do 
výberového konania sa prihlásili traja kandidáti, členovia pedagogického 
zboru Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči: Mgr. Jozef Kočiš, 
Mgr. Ladislav Ogurčák a Mgr. Miloslav Repaský. Na pozíciu riaditeľa školy 
od 1. januára 2020 bol menovaný uchádzač s najvyšším počtom hlasov, 
Mgr. Miloslav Repaský. 

Zmena nastala aj vo funkcii vedúcej vychovávateľky školského internátu po 
odchode pani Anny Majerovej do starobného dôchodku. Vedúcou 
vychovávateľkou školského internátu sa od 1. septembra 2019 stala Ing. 
Zuzana Gondová. 

mailto:sekretariat@spgslevoca.sk
https://www.spgslevoca.sk/


  
Priezvisko 

meno 
Telefón 

Služobný 
mobil 

e-mail 

Poverená 
vedením školy 

PaedDr. Klaudia 
Repašská 

    od 01.07.2019 - 31.12.2019 

Riaditeľ 
Mgr. Miloslav 
Repaský 

053  
451 
2205 

0905  
450 239 

riaditel@spgslevoca.sk 

ZRŠ Mgr. Jozef Kočiš 
053  
451 
2205 

0903  
644 889 

zastupca@spgslevoca.sk 

ZRŠ 
Mgr. Ľudmila 
Harviľáková 

053  
451 
2205 

0948  
760 689 

harvilakova@spgslevoca.sk 

Hospodárka Iveta Blahutová 
053  
451 
2205 

0903  
645 657 

blahutova@spgslevoca.sk 

Vedúca ŠI 
Ing. Zuzana 
Gondová 

053  
451 
2750 

0903  
644 831 

gondova@spgslevoca.sk 

Vedúca ŠJ Emília Findurová 
053  
451 
2750 

0918  
518 996 

findurova@spgslevoca.sk 

 

Rada školy 

Rada školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči funguje ako 
iniciatívny a poradný orgán v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov. 

Rada školy v školskom roku 2019/2020 zasadala tri krát: 

dňa 22. 10. 2019 - riadne zasadnutie, 
dňa 15. 01. 2020 - riadne zasadnutie, 
dňa 12. 06. 2020 - riadne zasadnutie.  
 
Rada školy organizovala výberové konanie na funkciu riaditeľa Strednej 
odbornej školy pedagogickej v Levoči z dôvodu ukončenia funkčného 
obdobia dovtedajšieho riaditeľa a odchodu do starobného dôchodku Mgr. 
Jozefa Cirbusa. Do výberového konania sa prihlásili štyria uchádzači 
z radov pedagogických zamestnancov školy, z ktorých nezískal ani jeden 
uchádzač nadpolovičnú väčšinu hlasov. Vyhlásené bolo v poradí druhé 
výberové konanie, do ktorého sa prihlásili traja kandidáti. Do uskutočnenia 
druhého výberového konania bola od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 
poverená riadením školy PaedDr. Klaudia Repašská. Od 1. januára 2020 



bol na pozíciu riaditeľa školy vo výberovom konaním zvolený Mgr. Miloslav 
Repaský. 
 

Náplňou zasadnutí Rady školy pri SOŠ pedagogickej v uplynulom školskom 
roku bolo: 

• prerokovanie „Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-  
vzdelávacej činnosti našej školy", 

• prerokovanie postupu riešenia personálneho, organizačného a 
materiálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu, 

•  prerokovanie kritérií výberu žiakov do prvého ročníka, 
•  prerokovanie organizácie a zabezpečenia maturitných skúšok, 
•  prerokovanie návrhu počtu tried do prvého ročníka, 
•  prerokovanie plánu výkonov pre pomaturitné štúdium, 
•  prerokovanie priebežnej správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch  
   školy, 
•  prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí rady školy 
• prerokovanie a schválenie rozpočtu rady školy na príslušný kalendárny 

rok, 
•  rôzne. 
 
 
Členmi rady školy sú: 
 

P. 
č. 

Funkcia Titl., meno, priezvisko v rade školy zastupuje 

1. predseda Mgr. Milan Hyben pedagogických zamestnancov 

2. člen PaedDr. Božena Švábová, PhD. pedagogických zamestnancov 

3. tajomník Iveta Blahutová nepedagogických zamestnancov 

4. 
člen Rady 
školy 

Mgr. Ingrid Kršjaková rodičov žiakov školy 

5. 
člen Rady 
školy 

Ján Lichvárik rodičov žiakov školy 

6. 
člen Rady 
školy 

Mgr. Dana Šefčíková rodičov žiakov školy 

7. 
člen Rady 
školy 

Ingrid Košárová žiakov školy 

8. 
člen Rady 
školy 

Mgr. Jozef Bača 
zriaďovateľa - Prešovský 
samosprávny kraj 

9. 
člen Rady 
školy 

PaedDr. Marek Cimbala, PhD. 
zriaďovateľa - Prešovský 
samosprávny kraj 

10. 
člen Rady 
školy 

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 
zriaďovateľa - Prešovský 
samosprávny kraj 

11. 
člen Rady 
školy 

PaedDr. Ján Furman 
zriaďovateľa - Prešovský 
samosprávny kraj 



Poradné orgány školy 

Vedenie školy - členmi vedenia sú všetci vedúci zamestnanci školy priamo 
podriadení riaditeľovi. 

Pedagogická rada - členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy a 
školského internátu. 

Rada školy - poradný orgán školy. 

Rodičovská rada - členmi sú zástupcovia rodičov žiakov školy. V školskom 
roku 2019/2020 sa rodičovská rada zišla trikrát. Napomáha pri riešení 
výchovno-vzdelávacích problémov. Na svojich zasadnutiach prerokovala 
činnosť školy: činnosť kurzov spojených s vyučovacím procesom, 
spolupracuje pri prerokovávaní výchovno-vzdelávacieho a materiálno-
technického vybavenia školy. 

Predmetové komisie (PK) – ich hlavným cieľom bolo: 

plánovanie školských aktivít, participácia na plánovaných projektoch, 
vyvíjať mimoškolské aktivity, realizácia  konkrétnej účasti učiteľov na plnení 
úloh plánu práce na školský rok 2019/2020, v rámci vyučovacích predmetov 
plnenie úloh ŠkVP učiteľmi v jednotlivých študijných odboroch, spolupráca 
predsedov predmetových komisií s členmi PK, ukladanie úloh učiteľom 
pedagogického zboru a kontrola ich plnenia, záujem na zvyšovaní 
kvalifikácie a profesijného rasu pedagogických pracovníkov. 

Schádzali sa pravidelne podľa plánu práce. Riaditeľ školy spolupracoval s 
vedúcimi jednotlivých PK. V školskom roku 2019/2020 pracovalo osem 
predmetových komisií. 

Prácu predmetových komisií riadili predsedovia predmetových komisií; na 
príslušný školský rok ich vymenúva riaditeľ školy. 

V priebehu školského roka realizovali svoju činnosť na základe plánu práce 
predmetovej komisie. 

Predmetové komisie sú zamerané na zvyšovanie odbornej úrovne a kvality 
výchovy a vzdelávania v jednotlivých predmetoch alebo skupinách 
predmetov. 

Metodické komisie sa zriaďujú za účelom zlepšenia vzájomnej spolupráce 
medzi pedagogickými zamestnancami. Ich hlavnou obsahovou náplňou je 
riešenie otázok výchovno-vzdelávacieho procesu, spracovanie základnej 
pedagogickej dokumentácie, inovácie obsahu, foriem a metód vyučovania, 
priebežné využitie a doplňovanie učebných pomôcok a technického 
vybavenia a ich využívanie na vyučovaní, príprava a účasť na súťažiach, 
hodnotenie práce členov predmetových komisií a iné aktuálne otázky. 



Predmetové komisie Vedúci 

PK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PaedDr. Božena Švábová, PhD. 

PK CUDZIE JAZYKY Ing. Štefan Brečka 

PK HUDOBNÁ VÝCHOVA PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. 

PK VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Štefan Vira 

PK TELESNÁ VÝCHOVA Mgr. Milan Hyben 

PK PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY RNDr. Tatiana Vojčíková 

PK PEDAGOGIKY, PSYCHOLÓGIE A PRAXE PaedDr. Ľubica Barancová 

PK SPOLOČENSKO-VEDNÉ PREDMETY PaedDr. Pavol Repašský 

 

§ 2. ods. 1 b  

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

 

Údaje o počte žiakov 

V školskom roku 2019/2020 boli otvorené tri študijné odbory: 
 
7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 12 tried 
7662 M - animátor voľného času - 2 triedy ( II.C -14 žiakov, IV.C -13 žiakov) 
7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - denné 

pomaturitné kvalifikačné štúdium - 2 triedy. 
 
Počet tried:      16 
Celkový počet žiakov školy:  463 
Denné štúdium:    341 
 
 
z toho: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo: 314 
            animátor voľného času:       27 
            denné pomaturitné štúdium:    122 
 
počet dievčat: 441 
počet chlapcov:    22. 
 
 
 
 



Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I.A 28   

I.B 29   

I.C 31   

I.D 31   

I.E 31   

II.A 27   

II.B 28 1 

II.C 28 1 

II.D 28 
 

II.E 29 
 

III.A 32 
 

III.B 30 
 

III.C 30 
 

IV.A 30 
 

IV.B 25 
 

IV.C 26 
 

 

§ 2. ods. 1 d  

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; 
údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Prijímacie skúšky sa uskutočnili v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pre uchádzačov o štúdium, ktorí 
spĺňajú podmienky stanovené v odseku 5, 6 a 12 § 62 citovaného zákona a 
ich prihláška na štúdium bola doručená škole v stanovenom termíne na 
predpísanom tlačive (Prihláška na štúdium v strednej škole), ktoré spĺňa 
náležitosti podľa § 63 citovaného zákona. 

Prijímacie skúšky do prvého ročníka študijných odborov sa uskutočnili za 
dodržiavania prísnych hygienických a epidemiologických podmienok v 
dôsledku vyhlásenej pandémie na COVID-19. 

Podmienky prijatia uchádzačov boli stanovené v kritériách prijímacieho 
konania. Prijímacie skúšky do študijných odborov sa konali z profilových 
predmetov (slovenský jazyk a literatúra a hudobná výchova ) v zmysle 
kritérií prijímacieho konania. 



 
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 153 / počet dievčat – 146, 
 
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:         0 / počet dievčat - 0, 
 
Počet žiakov prijatých po úspešnom  
absolvovaní prijímacích skúšok:                          80 / počet dievčat – 79, 
 
Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2019:          80 / počet dievčat – 79, 
 
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.09.2019:   80 / počet dievčat -  79. 
 
Študijný odbor 7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo si 
vyžaduje vykonanie overovania špeciálnych schopností, zručností a 
nadania, preto nie je možné prijať žiaka len na základe prospechu v 
základnej škole. 
  
 

 

Prijímacie skúšky 

SOŠ   

4 ročné 

štúdium 

SOŠ  

pomaturitné 

štúdium 

 

Celkom 

Prihlásení 153 145 298 

Zúčastnení 127 133 260 

Nezúčastnení 26 30 56 

Vyhoveli 122 113 235 

Nevyhoveli 5 2 7 

Prijatí 80 60 140 

 

 

 



§ 2. ods. 1 e  

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania 

 

Klasifikácia tried podľa predmetov 

Trieda ANJ API BIO BSZ DEJ FVI GEO HOG HHN INF KAJ 

I.A 1,30 
 

1,33 
 

1,52 
 

1,56 
 

1,26 1,63 
 

I.B 2,07 
 

1,67 
 

1,52 
 

1,37 
 

1,48 1,41 
 

I.C 1,48 
 

1,00 
 

1,52 
 

1,40 
 

1,52 2,44 
 

I.D 
 

1,55 
 

1,21 
    

1,48 
  

I.E 
 

1,43 
 

1,07 
    

1,37 
  

II.A 1,96 1,37 
 

1,41 1,48 
   

1,67 
  

II.B 1,64 1,25 
 

1,36 1,54 
   

1,54 
  

II.C 1,39 1,64 1,00 1,21 1,68 
  

1,50 1,64 
  

II.D 
 

2,12 
 

1,38 
    

1,23 
  

II.E 
 

1,86 
 

1,46 
    

1,00 
  

III.A 2,13 
  

1,4 
    

1,47 
 

1,87 

III.B 1,46 
  

1,46 
    

1,50 
 

1,68 

III.C 1,93 
  

1,23 
    

1,65 
 

1,79 

IV.A 1,91 1,19 
 

1,03 
    

1,41 
 

1,63 

IV.B 1,83 1,61 
 

1,23 
    

1,42 
 

1,89 

IV.C 1,57 1,17 
 

1,18 
 

1,38 
  

1,47 
 

1,40 

 



 

 

 

Trieda KNJ KHV LIS MKU MAT MHV 

I.A 
    

1,89 1,81 

I.B 
    

2,11 2,26 

I.C 
    

1,96 1,64 

I.D 
     

1,69 

I.E 
     

1,37 

II.A 
    

2,04 2,04 

II.B 
    

3,04 1,18 

II.C 
   

1,29 2,18 1,93 

II.D 
     

1,15 

II.E 
     

1,29 

III.A 
  

1,53 
 

1,27 1,43 

III.B 
  

1,04 
 

3,11 1,96 

III.C 2,67 
 

1,31 
 

2,35 2,12 

IV.A 
 

1,41 1,09 
 

3,16 
 

IV.B 3,08 1,25 1,81 
 

3,00 
 

IV.C 
  

1,83 1,15 3,1 
 

 

 

 

 



Trieda MLV MMP MTV MVV NEJ OBN PED PKU 

I.A 1,59 
 

1,37 1,11 
 

1,22 1,89 
 

I.B 1,11 
 

1,33 1,00 
 

1,33 1,44 
 

I.C 1,44 
 

1,96 1,00 
 

1,28 1,68 
 

I.D 1,21 2,52 1,17 1,28 
  

2,10 
 

I.E 1,00 1,87 1,13 1,07 
  

1,77 
 

II.A 1,67 2,78 1,52 1,00 
 

1,52 2,22 
 

II.B 1,50 2,39 1,29 1,00 
 

1,50 2,00 
 

II.C 1,79 2,00 1,64 1,50 
 

1,36 1,61 
 

II.D 1,08 1,35 1,04 1,00 
  

1,00 
 

II.E 1,11 2,75 1,04 1,00 
  

1,04 
 

III.A 1,27 2,60 1,20 1,00 
  

1,53 
 

III.B 1,68 1,82 1,25 1,32 
  

1,57 
 

III.C 1,65 2,77 1,38 1,88 2,42 
 

1,42 
 

IV.A 
      

1,47 1,68 

IV.B 
    

2,77 
 

1,87 1,41 

IV.C 
      

2,33 1,65 

 

 

 

 



 

 

Trieda PEN PXA PSY SJL SLC SOC Správanie SPP 

I.A 
  

1,81 1,56 
  

1 
 

I.B 
  

1,59 1,93 
  

1 
 

I.C 
  

1,64 2,32 
  

1 
 

I.D 
 

1,76 2,93 
   

1 1,10 

I.E 
 

1,60 2,73 
   

1 1,10 

II.A 
  

1,26 2,26 
  

1 2,00 

II.B 
  

1,61 1,57 
  

1 1,68 

II.C 
  

1,75 1,64 
 

1,07 1 1,79 

II.D 
 

1,00 1,15 
   

1 1,50 

II.E 
 

1,25 1,29 
   

1 1,39 

III.A 
 

1,10 1,50 1,70 
  

1 2,20 

III.B 
 

1,54 1,68 1,93 
  

1 2,00 

III.C 
 

1,58 1,85 1,73 
  

1 2,15 

IV.A 
 

1,41 1,41 1,22 
  

1 1,81 

IV.B 
 

1,16 1,39 1,81 
  

1 1,74 

IV.C 1,69 1,17 1,63 2,07 1,08 2,38 1 1,76 

 



Trieda TSV TDY TAM TDA VYT ZCU 

I.A 
   

1,04 
  

I.B 
   

1,11 
  

I.C 
   

1,12 
  

I.D 
   

1,14 
  

I.E 
   

1,10 
  

II.A 
   

1,70 
  

II.B 
   

1,00 
  

II.C 
 

1,43 1,57 1,36 
 

1,29 

II.D 
   

1,08 
  

II.E 
   

1,07 
  

III.A 
   

1,00 
  

III.B 
   

1,46 
  

III.C 
   

1,27 
  

IV.A 2,03 
   

1,04 
 

IV.B 2,16 
   

1,10 
 

IV.C 1,73 1,31 1,38 
 

1,00 
 

 



Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 
dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 
Správanie 

2 
Správanie 

3 
Správanie 

4 

I.A 27 15 8 4 0 0 0 0 0 

I.B 27 11 11 5 0 0 0 0 0 

I.C 25 6 15 4 0 0 0 0 0 

I.D 30 0 23 6 0 4 0 0 0 

I.E 30 6 22 2 0 0 0 0 0 

II.A 27 4 13 10 0 0 0 0 0 

II.B 28 5 13 10 0 0 0 0 0 

II.C 28 16 6 6 0 1 0 0 0 

II.D 28 16 7 3 0 2 0 0 0 

II.E 28 8 19 1 0 1 0 0 0 

III.A 30 10 14 6 0 0 0 0 0 

III.B 28 4 14 10 0 0 0 0 0 

III.C 26 5 14 7 0 0 0 0 0 

IV.A 32 5 16 11 0 0 0 0 0 

IV.B 31 5 13 13 0 0 0 0 0 

IV.C 30 2 17 11 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



Dochádzka žiakov 

 

Trieda Počet 
Zameškané  

hodiny 
Zameškané 

 na žiaka 
Ospravedl-
nené hod. 

Ospravedl- 
nené  na žiaka 

Neospra-
vedlnené 

Neosp.  
na žiaka 

I.A 27 1425 55,41 1425 55,41 0 0,00 

I.B 27 2294 84,96 2283 84,56 11 0,41 

I.C 25 1604 64,16 1597 63,88 7 0,28 

I.D 30 1446 51,07 1446 51,07 0 0,00 

I.E 30 679 23,14 679 23,14 0 0,00 

II.A 27 1926 71,33 1926 71,33 0 0,00 

II.B 28 1896 67,71 1896 67,71 0 0,00 

II.C 28 1922 68,64 1914 68,36 8 0,29 

II.D 28 1274 47,41 1274 47,41 0 0,00 

II.E 28 1312 46,86 1312 46,86 0 0,00 

III.A 30 2121 70,70 2100 70,00 21 0,70 

III.B 28 2684 95,86 2677 95,61 7 0,25 

III.C 26 2227 85,65 2223 85,50 4 0,15 

IV.A 32 2017 63,03 2017 63,03 0 0,00 

IV.B 31 2768 89,29 2768 89,29 0 0,00 

IV.C 30 2138 71,27 2117 70,57 21 0,70 

 

 



 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

Ústna 
2 

Ústna 
3 

Ústna 
4 

Ústna 
5 

Ústna 
Ústna 

priemer 
Ústna 
počet 

Anglický jazyk B1 72 (7/65) 15 29 23 5 
 

2,25 72 

Anglický jazyk B2 8 (1/7) 8 
    

1,00 8 

Biológia 
 

3 (0/3) 
       

Geografia 
 

1 (1/0) 
       

Matematika 
 

1 (0/1) 
       

Nemecký jazyk B1 13 (0/13) 1 1 8 3 
 

3,00 13 

Občianska 
náuka  

1 (0/1) 
       

Praktická časť 
odbornej 
zložky 

 
1 (1/0) 

       

Praktická časť 
odbornej 
zložky AVČ 

 
13 (2/11) 

       

Praktická časť 
odbornej 
zložky MŠ 

 
134 (7/127) 

       

Slovenský 
jazyk 
a literatúra 

 
93 (8/85) 34 39 20 

  
1,85 93 

Teoretická 
časť odbornej 
zložky 

 
1 (1/0) 

       

Teoretická 
časť odbornej 
zložky ANČ 

 
13 (2/11) 6 6 1 

  
1,62 13 

Teoretická 
časť odbornej 
zložky mš 

 
134 (7/127) 46 76 10 2 

 
1,76 134 

 

 

 



Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

Praktická 
2 

Praktická 
3 

Praktická 
4 

Praktická 
5 

Praktická 
Praktická 
priemer 

Praktická 
počet 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky AVČ 

  13 (2/11) 11 2 
   

1,15 13 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky MŠ 

  134 (7/127) 77 55 2 
  

1,44 134 

 § 2. ods. 1 f  

Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam 
uplatňovaných učebných plánov 

 

Odbory a učebné plány 

Absolventi štvorročného študijného odboru 7649 M Učiteľstvo pre 
materské školy a vychovávateľstvo sú po ukončení štúdia maturitnou 
skúškou kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní 
samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnej a primárnej 
edukácii, vo výchove vo voľnom čase, vo vzdelávacích, kultúrnych a 
sociálnych zariadeniach, pre ktoré je podmienkou ukončené úplné 
stredoškolské vzdelanie. 

Absolvent študijného odboru 7662 M animátor voľného času je 
kvalifikovaným, samostatným, tvorivým pracovníkom, ktorý projektuje, 
pripravuje, usmerňuje a organizuje voľný čas vo výchovných, vzdelávacích 
a kultúrnych zariadeniach a inštitúciách (výcvikové štúdiá, voľno-časové 
centrá, múzeá, galérie, knižnice, kultúrne a umelecké zväzy a spolky), v 
oblasti zdravia a športu (kúpeľné a medicínske centrá, sanatóriá, športové 
štúdiá a fitcentrá), v oblasti verejnej správy a prostriedkov masovej 
komunikácie (štátna správa a samospráva, médiá, nakladateľstvá, kiná, 
videotéky, multimediálne strediská), v oblasti gastronómie, ubytovania a 
zábavy (hotely, penzióny, hudobné lokály, centrá zábavy a parky voľného 
času, diskotéky), v oblasti cestovného ruchu (poradenské centrá 
cestovného ruchu, kúpeľné strediská a dovolenkové centrá, prázdninové a 
dovolenkové kluby), v oblasti sociálnej starostlivosti (centrá sociálnej 
starostlivosti, azylové domy, domovy dôchodcov, detské domovy). 



Absolventi dvojročného pomaturitného štúdia odboru 7649 N 
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sú po ukončení 
štúdia maturitnou skúškou kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným 
profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnej 
a  primárnej edukácii, vo výchove vo voľnom čase, vo vzdelávacích, 
kultúrnych a sociálnych zariadeniach, pre ktoré je podmienkou ukončené 
úplné stredoškolské vzdelanie. 

 

Trieda Študijný odbor 

I.A 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

I.B 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

I.C 
7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,  
7662 M 00 animátor voľného času 

I.D 7649 N 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

I.E 7649 N 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

II.A 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

II.B 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

II.C 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

II.D 7649 N 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

II.E 7649 N 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

III.A 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

III.B 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

III.C 
7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,  
7662 M 00 animátor voľného času 

IV.A 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

IV.B 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

IV.C 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

 

 



Nepovinné predmety 

 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

zborový spev I. 2 1 

zborový spev II. - IV. 2 2 

športové hry I. - III. 3 2 

športové hry IV. 1 3 

 

Rozširujúce hodiny 

 

Učebný variant Trieda Predmet 
Počet hodín v 

týždni 

voliteľná 
hodina 

IV.A, IV.B, IV.C výtvarné techniky 2 

voliteľná 
hodina 

IV.A, IV.B, IV.C pohybová kultúra 2 

voliteľná 
hodina 

IV.A, IV.B,  
kreatívna hudobná 
výchova 

2 

voliteľná 
hodina 

IV.C fotografovanie a video 2 

voliteľná 
hodina 

III.A, III.B, III.C, 
IV.A, IV.B, IV.C 

literárny seminár 2 

voliteľná 
hodina 

IV.C 
služby cestovného 
ruchu 

2 

 

 



§ 2. ods. 1 g  

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 

 

Zamestnanci 

V Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči je plne kvalifikovaný 
pedagogický zbor. Pedagógovia sa snažia rozvíjať svoje profesionálne 
kompetencie ďalším vzdelávaním s cieľom získať nové poznatky 
a nadobudnúť kompetencie potrebné pre skvalitnenie edukačného procesu 
v škole. 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet  
pedagogických 

pracovníkov 

Počet 
nepedagogických 

pracovníkov 

Počet úväzkov 
pedagogických 
 pracovníkov 

Počet úväzkov 
nepedagogických 

 pracovníkov 

TPP 37 22 34,64 22,13 

DPP   7   2   3,77 2 

Znížený 
úväzok 

  5   1   2,63 0,5 

ZPS   2   2 2 2 

Na 
dohodu 

  1   1 -- -- 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 33 33 

vychovávateľov 0 4 4 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 0 37 37 

 



§ 2. ods. 1 h  

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 0 1 

2. kvalifikačná skúška 0 0 

štúdium školského manažmentu 0 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 0 0 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

aktualizačné 3 0 

 

§ 2. ods. 1 i  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 



Hviezdoslavov Kubín – poézia 
1. miesto: Špirek Samuel, I.C trieda 
2. miesto: Pavelová Alžbeta, III.A trieda 
3. miesto: Konkoľová Lívia, III.B trieda 
Čestné uznanie: Drobúlová Zuzana, I.A trieda 
 
Hviezdoslavov Kubín - próza: 
1. miesto: Cvengrošová Soňa, I.B trieda 
2. miesto: Kosturáková Katarína, I.B trieda 
3. miesto: Karolová Alexandra, I.A trieda 
Čestné uznanie: Rusnáková Radka, I.C trieda 
 
Vansovej Lomnička - poézia: 
1. miesto: Pavelová Alžbeta, III.A trieda 
2. miesto: Konkoľová Lívia , III.B trieda 
3. miesto: Tetemonteová Adela, III.B trieda 
3. miesto: Kocúrová Patrícia, III.A trieda 
 
Vansovej Lomnička - próza: 
1. miesto: Natália Vrobľová Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča 
2. miesto: Cvengrošová Soňa, I.B trieda, SOŠPg Levoča 
3. miesto: Zoričáková Tamara, III.A trieda, SOŠPg Levoča 
 
Majstrovstviev levočských stredných škôl v písaní diktátov: 
1. miesto: Klaudia Troppová, II. C trieda 
Próza Jurinova jeseň - Dolný Kubín 2019 
Odborná porota hodnotila 242 prác. Získali sme: 
ČESTNÉ UZNANIA - Magdaléna Tkáčová (Do prachu) 
 
Komenský a my - UKF Nitra 2019 
Kategória B 
1. miesto: Gabriela Raábová - SPGŠ, Levoča 
Čestné uznanie: Andrea Mrázová, III.C trieda - SPGŠ, Levoča 
Cena rektora UKF Nitra: PhDr. Marta Verbovská (pedagóg SOŠPg, Levoča) 
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Bratislava 
3. miesto: Magdaléna Tkáčová : Tanec s makmi. 

18. ROČNÍK GERBÓCOVEJ LITERÁRNEJ SNINY 

Kategória C - PRÓZA 
2. miesto - Zuzana Andrášová, III.A trieda. 
 
Olympiáda v anglickom jazyku 
1. miesto školské kolo Klaudia Kalatová, IV.B trieda 
1. miesto obvodné kolo, Klaudia Kalatová, IV.B trieda 



3. miesto okresné kolo, Klaudia Kalatová, IV.B trieda 

Projekt „Európska pedagogická prax“ - projekt s medzinárodnou 
účasťou. 16 žiakov tretích a štvrtých ročníkov v odbore učiteľstvo pre MŠ a 
vychovávateľstvo spolu s učiteľmi našej školy (Mgr. Jozef Kočiš, PaedDr. 
Klaudia Repašská, Mgr. Ľubica Barancová, Ing. Štefan Brečka) sa zúčastnili 
na prelome mesiacov trojtýždňovej stáže v Londýne, kde absolvovali prax v 
londýnskych materských škôlkach. 

Krajské kolo súťažnej prehliadky mládežníckych speváckych zborov 
"Mládež spieva" sa malo uskutočniť dňa 11. marca 2019 vo Vranove nad 
Topľou. Školu mal reprezentovať spevácky krúžok pod vedením Mgr. et 
Mgr. art. Igora Gregu. V súvislosti s prípravou na súťažnú prehliadku sa 
uskutočnilo v priestoroch školy niekoľko sústredení speváckeho krúžku. 
Súťaž sa však vzhľadom na mimoriadnu situáciu neuskutočnila a podobne 
aj jeho účasť na festivale SOPOTY MUNDUS CANTAT 2019, ktorý sa 
uskutočnil v dňoch 14. - 17. júna 2019 v Sopote v Poľsku. 

Školské kolo súťaže v speve ľudových a populárnych piesní "AKORD 
2020." 

Víťazí postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa však z dôvodu mimoriadnej 
situácie COVID-19 neuskutočnilo (organizátorom mala byť Stredná odborná 
škola pedagogická v Levoči v dňoch 14. - 15. apríla 2020). 

Žiaci sa zúčastnili každoročnej súťaže Anjel Vianoc 2020, zo zaslaných prác 
bola ocenená žiačka M. Valašková zo IV. B triedy. 

Žiaci Damián Bašta (IV.C trieda) a Iveta Tekáčová (II.B trieda) sa zúčastnili 
vystúpenia v rámci vianočného výchovného koncertu pre MŠ a napokon 
večerného vystúpenia pre širokú verejnosť. Vytvorili výtvarný live painting 
performance - živé maľovanie. 

Žiaci všetkých ročníkov ručne vyrábali vianočné pozdravy, ktoré sa posielali 
do materských škôl, základných škôl v rámci okresu a kraja, 

 

1. miesto - okresné kolo v basketbale dievčat . 
2. miesto - krajské kolo v basketbale dievčat: Kačírová Vladimíra, Prosbová 
Lucia, Kredatusová Simona, Garneková Laura, Bačová Ema, Filipová 
Dominika, Rusňáková Tamara, Kaletová Klaudia, Halčinová Rozália, 
Durstová Diana. 
 
Stredoškolské hry - regionálne kolo v Poprade v bowlingu: 
1. miesto - Gállová Zuzana, I.C trieda 



2. miesto - Dzurňáková Viktória, Neupauer Adam, IV.A trieda 
3. miesto - Marušinová Eva, IV.B trieda 
 
Žiaci: Gallová Zuzana a Neupauer Adam sa zúčastnili aj krajského kola 
v Prešove, 
3. miesto - regionálne kolo v Kežmarku vo florbale zmiešaných družstiev. 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Vedúca predmetovej komisie: PaedDr. Božena Švábová, PhD. 
 
Záznam o hospitačnej činnosti: 

v školskom roku 2019/2020 sa konali hospitácie v PK SJL: 
1. Mgr. Andrea Kirolová – slovenský jazyk a literatúra 
2. Mgr. Zuzana Adamcová - slovenský jazyk a literatúra 

Maturitné skúšky: 

V školskom roku 2019/2020 žiaci štvrtých ročníkov nekonali písomnú 
časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka. Ústne maturity sa pre 
situáciu s novým COVID-19  v tomto školskom roku neuskutočnili v klasickej 
podobe. Do hodnotenie Maturity 2020 sme zohľadnili výsledky 
koncoročných známok zo všetkých štyroch ročníkov a výsledky polročných 
známok z posledných dvoch ročníkov. O klasickú maturitu nepožiadal ani 
jeden študent. 

Školské úlohy a aktivity: 

 Úprava tematických plánov na šk. rok 2019/2020 - všetci vyučujúci 
PK SJL. 

 Úprava maturitných zadaní zo SJL - PaedDr. Božena Švábová, PhD., 
Mgr. Lenka Barbuščáková, Mgr. Andrea Kirolová. 

 Úprava tematických plánov v rámci ŠkVP - Mgr. Lenka Barbuščáková, 
PhDr. Marta Verbovská, PaedDr. Božena Švábová, PhD. 

Príprava tém na PČOZ - Jazyk a komunikácia (pre MŠ) - 3 témy. 

Esteticko-výchovná oblasť (pre ŠKD) - 2 témy. 

PREDNES POÉZIE A PRÓZY 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  
6. februára 2020 - 66. ročník 
V priestoroch SOŠPg v miestnosti č. 416 



1. A 
Karolová Alexandra : L. A. Čarská: Zápisky malej gymnazistky 
Harmanová Michaela: I. Furjelová Squvelé babenky 
Drobulová Zuzana: Miroslav Valek: Slnko 
Strakulová Lenka: Samo Chalupka: Sen 
Kiššková Nikola: P. Koyš: Na čo je človeku dom 
1. B 
Ripková Alexandra: Jozef Urban Ráno poskladaných slnečníkov 
Koperdáková Paula: Milan Lasica: Hore nad mestom 
Szentkeresztyová Paulína: Brunno Ferrero Ceruzka 
Kosturáková Katarína: G. Futová a R. Brat: Zmätené dvojičky zo slepej 
uličky 
Cvengrošová Soňa: Z. Holečková: Virtuálna beznádej - próza 
1. C 
Lutzová Ivana: Slnečnicová mama 
Rusnáková Radka: M. Syrová - Maliny dozrievajú v daždi 
Tivadarová Tatiana: Miroslav Válek: Dotyky 
Špirek Samuel: Rudyard Kipling: Ak 
2. B 
Garneková Laura: Dana Dušeková: Áno, pán profesor 
Hroncová Erika: G. Futová: Poškoláci 
3. A 
Zoričáková Tamara: Francesca Zappia: Vymyslela som si ťa 
Andrášová Zuzana: Nata Hosťovecká Niečo ako nádej 
Grešová Viktória: Anna Toddová After puto 
Horváthová Slavomíra: Ráno poskladaných slnečníkov 
Kocúrová Patrícia: Elie Pav Perami hviezd 
Pavelová Alžbeta: Elie Pav: Sklená búrka 
Krajč Marek: Daniel Hevier: Veľké myšlienky malého človeka 
3. B 
Lívia Konkoľová: Sabina Parimuchová : Vlak - poézia 
Jana Halčinová: Andrej Sládkovič: Dcérka a mať - poézia 
IV.B Tetemonteová Adela: Július Satinský: Nevarím, nevaríš, nevaríme 
4. A 
Plachetková Tamara: A. Patterová: Ten pravý, ktorého nechcem. 
 
 
Víťazi HK v poézii: 
1. miesto:         Špirek Samuel (I.C trieda) 
2. miesto:         Pavelová Alžbeta (III.A trieda) 
3. miesto:         Konkoľová Lívia (III.B trieda) 
Čestné uznanie: Drobúlová Zuzana (I.A trieda) 
Víťazi HK v próze: 
1. miesto:         Cvengrošová Soňa (I.B trieda) 
2. miesto:         Kosturáková Katarína (I.B trieda) 



3. miesto:         Karolová Alexandra (I.A trieda) 
Čestné uznanie: Rusnáková Radka (I.C trieda) 
 
VANSOVEJ LOMNIČKA 
Okresné kolo recitačnej súťaže poézie a prózy v spolupráci s Úniou žien 
Slovenska v Levoči sa uskutočnilo 27. februára 2020 v priestoroch Strednej 
odbornej školy pedagogickej v Levoči. Zúčastnilo sa 18 súťažiacich. 
Účastníci: 
Poézia 
Grigláková Viera:        Miroslav Válek - Myšlienka 
Halčinová Jana:           J. Furman - Som tu 
Kocúrová Patrícia:       Elie Pav - Perami hviezd 
Troppová Klaudia:       Dezider Banga - Vítam ťa 
Horváthová Slavomíra: Jozef Urban - Ráno poskladaných slnečníkov 
Pavelová Alžbeta:        Elie Pav - Sklená búrka 
Konkoľová Lívia:         Sabina Parimuchová - Vlak 
Tetemonteová Adela:   Lýdia Vadkerti Gavorníková – Som 
 
Próza 
Kaletová Diana J. Šebesta: Slávne rodičko 
Plachetková Tamara:    Alexandra Patterová - Ten pravý, ktorého nechcem 
Cvengrošová Soňa:      Zuzana Holečková - Virtuálna beznádej 
Vrobľová Natália:         Veronika Chomová - Poviedka 
Garneková Laura:         Diana Dušeková - Áno, pán profesor 
Hroncová Erika:           Gabriela Futová - Poškoláci 
Božoňová Bronislava:    L. Mig - Všetci sú len ľudia 
Zoričáková Tamara:      Francesca Zappia - Vymyslela som si ťa 
Andrášová Zuzana:       Nata Hosťovecká - Niečo ako nádej 
Grešová Viktória:         Anna Toddová - After puto 
 
Vyhodnotenie súťaže: 
 
Poézia: 
1. miesto: Pavelová Alžbeta,       SOŠPg Levoča (III.A trieda) 
2. miesto: Konkoľová Lívia,        SOŠPg Levoča (III.B trieda) 
3. miesto: Tetemonteová Adela, SOŠPg Levoča (III.B trieda) 
3. miesto: Kocúrová Patrícia,      SOŠPg Levoča (III.A trieda) 
Próza: 
1. miesto: Natália Vrobľová,    Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča 
2. miesto: Cvengrošová Soňa,  SOŠPg Levoča 
3. miesto: Zoričáková Tamara, SOŠPg Levoča 
 
Majstrovstvá levočských stredných škôl v písaní diktátov  
- zúčastnili sa 3 žiačky: Klaudia Troppová II.C, Lucia Holečková IV.B, Timea 
Krempaská IV. C triedy. 



1. miesto obsadila žiačka Klaudia Troppová z II. C triedy. 
Zodpovedná: Mgr. Lenka Barbuščáková 
 

Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole pedagogickej v 
Levoči sa uskutočnil dňa 20. novembra 2019. Na príprave a realizácii ukážky 
Snehová kráľovná a Maškrtný anjelik Babráčik sa podieľali žiaci III.A a I.A 
triedy. Zodpovedná: PaedDr. Božena Švábová, PhD. 
 
Ukážky z poézie a prózy - Zodpovedná: PhDr. Marta Verbovská 
 
Literárne súťaže 
Práce zasielané do literárnych súťaží v šk. roku 2019/2020: 
 

Literárny Lučenec - 1 práca 

Cena fantázie - 3 poviedky 

Cena René 2020 - 11 žiakov 

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva - 1 projekt na zážitkové učenie v MŠ - Nitra 

Komenský a my - 4 práce 

Medziriadky - 9 prác 

Mladá slovenská poviedka - 3 práce 

Cena Rudolfa Fábryho - 15 prác 

Jašíkove Kysuce - 2 práce 

Krídla Ivana Laučíka - 30 prác 

Literárne Topoľčany - 10 prác 

O Cenu Jána Červeňa - 4 práce 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2020 - 14 prác 

Esej Jána Johanidesa - 2 práce 

Jurinova jeseň - 3 práce 

Villa Zerna 2020 - 6 prác 

Florinova jar - 17 prác 

Celoslovenská literárna súťaž - Jozefa Braneckého pre stredoškolákov 
a dospelých - 15 samostatných prác a 2 literárne zbierky 

Cesty za poznaním minulosti - 14 prác 

Gerbocova Snina - 8 samostatných prác plus dve zbierky poézie 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že súťažné práce sme posielali v období 
koronavírusu, čas hodnotenia presunuli jednotliví usporiadatelia v časovom 
rozpätí september – november 2020. 
Zodpovedná: PhDr. Marta Verbovská 
 
Cena René Bratislava 



Beseda s jedným zo spisovateľov oceňovaných kníh - Marekom Vadasom, 
ktorá získala najväčší záujem žiakov školy - Zlá štvrť. 
Zodpovedná: PhDr. Marta Verbovská 
 
Príprava okresnej súťaže Vansovej Lomnička v spolupráci s Úniou žien 
Slovenska v Levoči. 
Príprava textu do pripravovanej knihy o činnosti tvorivej dramatiky a 
literárnej činnosti a výtvarnej činnosti. 
Zodpovedné: PhDr. Marta Verbovská, PaedDr. Božena Švábová, PhD. 
 
Vyhodnotenia súťaží 
Vyhodnotenie Ceny René 2019 v Bratislave - 2 žiačky - diplomy za 
celkovú účasť. 
30. novembra 2019 sa naše žiačky Patrícia Jarošová (III. A) a Michaela 
Pompová (III.C) zúčastnili na odovzdávaní Ceny René v Novej Cvernovke v 
Bratislave, ako zástupkyne našej školy. Ide o poslednú časť danej súťaže. 
Diskutovali aj o tom, kto bude z piatich autorov kníh víťazom Ceny René. 

Víťazom sa stal Václav Kostelanski so svojou knihou Virtuóz, ktorá zaujala 
čitateľov svojou morbídnosťou a čiernym humorom. 

Próza Jurinova jeseň Dolný Kubín 2019 
Odborná porota hodnotila 242 prác. Získali sme: 
ČESTNÉ UZNANIA - Magdaléna Tkáčová (Do prachu), 
Alžbeta Pavelová (Úzka cesta) 
Zodpovedná: PhDr. Marta Verbovská 
 
Komenský a my UKF Nitra 219 

Kategória B (študenti PaSA, PaKA, štvorročných gymnázií a II. stupňa 
osemročných gymnázií) 

Téma : „JE ČLOVEK EŠTE BYTOSŤ SOCIÁLNA?“ (esej, úvaha) 
1. miesto: Gabriela Raábová - SPGŠ, Levoča 
               (pedagóg: PhDr. Marta Verbovská) 
Čestné uznanie: Andrea Mrázová - SPGŠ, Levoča 
               (pedagóg: PhDr. Marta Verbovská) 
 
Cena rektora UKF Nitra: pedagóg: PhDr. Marta Verbovská (SOŠPg, Levoča) 
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Bratislava 
3. miesto: Magdaléna Tkáčová : Tanec s makmi. 
 
18. ROČNÍK GERBÓCOVEJ LITERÁRNEJ SNINY 

Kategória C - PRÓZA 



2. cena - Zuzana Andrášová : SOŠPg Levoča 
              Zodpovedná: PhDr. Marta Verbovská 
 
SOŠPg v Levoči aktívne spolupracovala s MŠ, ZŠ, s mestom Levoča a 
s okolím. 
Deň partnerstva s DSS DOMOVINA Hodkovce - 26. september 2019 - 
vystúpenie s ľudovým pásmom piesní a tancom s dievčatami III.B triedy. 
Zodpovedná: PaedDr. Božena Švábová, PhD. 
 
Nežná 30, Prešov 
19. septembra 2019 - Nežná 30 - nácvik hudobno-dramatického programu s 
18 žiačkami v škole s Mgr. Tatianou Husárovou, 
5. novembra 2019 - Nežná 30 - Nácvik hudobno-dramatického pásma v 
telocvični so skupinou JAES EVANS BEND, učiteľky zo ZUŠ spev, 
Nežná 30 - nácvik hudobno-dramatického programu s 18 žiačkami v škole s 
Mgr. Tatianou Husárovou a J. Bohunčákom, 
8. novembra 2019 - Nežná 30 - nácvik hudobno-dramatického programu s 
18 žiačkami v škole s Mgr. Tatianou Husárovou a Mgr. Michalom 
Smetankom, 
12. novembra 2019 - Nežná 30 - vystúpenie v priestoroch PSK v Prešove v 
rámci DOD, 
13. novembra 2019 - Nežná 30 - generálna skúška v DJZ v Prešove, 
14. novembra 2019 - Nežná 30 DJZ Prešov, 
Zodpovedná: PaedDr. Božena Švábová, PhD. 
 
Vystúpenia pre deti MŠ, ZŠ, seniorov na MIKULÁŠA: 
2. decembra 2019 - rozprávka Mrázik - SOŠP v rámci TDA III. C - 
vystúpenie pre deti zo Spojenej školy internátnej Jána Vojtaššáka z Levoče, 
4. decembra 2019 - v rámci praxe v MŠ, G. Haina - rozprávka Snehová 
kráľovná, Mikuláš s čertom a anjelom (III.A), 
4. decembra 2019 – 10:30 – ZŠ, G. Haina Snehová kráľovná a dramatické 
pásmo Maškrtné čertiská (III.A a I.A), 
4. decembra 2019 – 14:00 hod. - Detské oddelenie v nemocnici v Levoči - 
Mikuláš a čertíci (III.C a I.A), 
4. decembra 2019 - 15.00 jedáleň VNsP v Levoči - mikulášske vystúpenie 
pre deti spojené s rozprávkou Mrázik (III.C a I.A), 
5. decembra 2019 – 9:30 - Mikuláš s rozprávkou Snehová kráľovná – MŠ, 
Ul. Jána Francisciho Levoča (III.A), 
5. decembra 2019 -14:00 hod. - DSS HUMANITÁR Levoča - Mikuláš a 
Snehová kráľovná (III.B), 
6. decembra 2019 – 10:00 - MŠ Spišská Nová Ves - Mikuláš a Snehová 
kráľovná (III.B), 
12. decembra 2019 – 10:30 - Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, 
Levoča v dramatickej miestnosti SOŠP (III.A v rámci TDA), 
Zodpovedná: PaedDr. Božena Švábová, PhD. 



 
Vianočné vystúpenia a zvykoslovie 
17. decembra 2019 - Vianočné vystúpenie pre deti v kine so Snehovou 
kráľovnou (III.A), 
18. decembra 2019 – 17:00 - Vianočné vystúpenie kongresová sála so 
Snehovou kráľovnou (III.A), 
18. decembra 2019 - v rámci praxe MŠ G. Haina vianočné koledy a vinše 
(III.A), 
Zodpovedná: PaedDr. Božena Švábová, PhD. 
 
Folklórne aktivity 
Vansovej Lomnička SOŠPg - Ľudové piesne (v úvode), 
Zodpovedná: PaedDr. Božena Švábová, PhD. 

 

Dištančná forma vzdelávania počas prerušenia vyučovania 

Tematické celky - obsahy na jednotlivých predmetoch. 

Pri dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania sme preberali 
tematické celky/obsahy v rámci ŠkVP. Učiteľ vypracovaný materiál 
prostredníctvom edukačného portálu EduPage posielal žiakom v primeranej 
miere. Bral na zreteľ zrozumiteľnosť, primeraný rozsah a zadávanie úloh 
tak, aby ich žiaci zvládli plniť v danom čase za daných okolností. 

Učiteľ zohľadňoval objektívne okolnosti a možnosti plnenia zadaných úloh u 
jednotlivých žiakov (možnosti pripojenia na internet, práca s počítačom, 
preťaženie siete). 

Činnosti, metódy práce so žiakmi. 

Pedagógovia vypracovali primerané poznámky, učebný materiál z nového 
učiva, preskenovali poznámky, úlohy z učebníc, tvorili písomné testy, 
tvorivé úlohy, aby bolo vyučovanie zábavné a kreatívne. Učitelia cez online 
vyučovanie (aplikácia ZOOM, Webex a pod.) sa spájali so skupinou žiakov, 
posielali žiakom nahrávky (video, audio) novej učebnej látky. 

 

Kritériá hodnotenia pri mimoriadnej situácii, druhy skúšania. 

Písomné skúšky, testy boli hodnotené podľa kritérií, ktoré sú vypracované 
pri každom predmete. Pedagóg posielal žiakom správne odpovede a bodovú 
stupnicu. Tvorivé úlohy a projekty hodnotil pedagóg podľa vlastného 



uváženia, žiak bol písomne informovaný o úspešnosti, prípadne o 
nedostatkoch. 

Počet skúšaní závisel od obsahu jednotlivých tematických celkov. Žiaci boli 
vyskúšaní, čím učiteľ dostal spätnú väzbu o ich príprave, upevneňovaniu a 
precvičovaniu učiva. Pokiaľ žiak nereagoval na zadané úlohy, pedagóg sa 
kontaktoval so žiakom, v prípade neúspechu komunikácie informoval o 
danej skutočnosti triedneho učiteľa. 

Kritériá hodnotenia predmetu literárny seminár 
 
Získať aspoň 2 známky: 
a) z testu z prebratého tematického celku, 
b) za ústnu odpoveď, 
c) za praktický výstup. 
 
Hodnotenie písomnej skúšky, práce z tematických celkov: 

100% - 90% = 1 
   89% - 75% =  2 
   74% - 50% =  3 
   49% - 33% =  4 
   32% -   0% =  5.  
 
Hodnotenie ústnej odpovede bolo v súlade s Metodickým pokynom č. 
21/2011 z 1. mája 2011. 

Hodnotenie praktických výstupov - váhu známky si zvolil učiteľ podľa 
vlastného uváženia a dôležitosti obsahu na základe zvolenej témy. 

Kritéria hodnotenia predmetu metodika literárnej a jazykovej 
výchovy 

Získať aspoň 2 známky: 
a) z testu z prebratého tematického celku, 
b) z ústnej odpovede, 
c) z praktického výstupu. 
 
Hodnotenie písomnej skúšky, práce z tematických celkov: 

100% - 90% = 1 
    89% - 75% = 2 
     74% - 50% = 3 
    49% - 33% = 4 

  32% -   0% = 5. 
 



Hodnotenie ústnej odpovede prebieha v zmysle Metodického pokynu č. 
21/2011 z 1. mája 2011. 

Hodnotenie praktických výstupov - váhu známky si zvolil učiteľ podľa 
vlastného uváženia a dôležitosti obsahu na základe zvolenej témy. 

Do polročnej známky učiteľ zahrnul známku z praktických výstupov, aktivít, 
vypracovaných pracovných listov, prezentácie v rôznych súťažiach 
súvisiacich s predmetom. 

Kritériá hodnotenia predmetu slovenský jazyk a literatúra. 

Získať aspoň 4 známky, a to v nasledovných oblastiach: 
a) písomná skúška tematického celku, 
b) 1x ústna odpoveď, 
c) 1x za polrok diktát, 
d) 1x za polrok písomná slohová práca. 
 
Hodnotenie písomných prác z tematických celkov: 

 100% - 90% - 1 
      89% - 75% - 2 
       74% - 50% - 3 
      49% - 33% - 4 
      32% -   0% - 5. 

Hodnotenie ústnej odpovede prebieha v zmysle Metodického pokynu č. 
21/2011 z 1. mája 2011. 

Stupnica na hodnotenie diktátov: 
   0 - 1 chyba    = 1 
   2 - 3 chyby    = 2 
   4 - 6 chýb      = 3 
   7 - 9 chýb      = 4 

10 - viac chýb = 5. 
 
Hodnotenie slohových prác vychádza z hodnotenia PFIČ, ktorého bodová 
stupnica sa prepočítala na známku. 

Do polročnej známky mohli byť zahrnuté aj známky z aktivít na hodinách, 
reprezentácie školy (prednes poézie a prózy, písanie slohových prác na 
súťaže), referáty. 

Výsledná známka zo SJL bola priemerom všetkých známok, ktoré žiak v 
priebehu polroka získal (váhu jednotlivých známok si volí učiteľ). 



Hodnotenie žiakov so ŠVVP: Postupovať podľa Individuálneho 
výchovnovzdelávacieho programu. 

Kritéria hodnotenia predmetu tvorivá dramatika. 
 
Získať aspoň 2 známky v oblastiach: 
a) test z tematického celku, 
b) ústna odpoveď, 
c) praktický výstup, príprava na edukačnú činnosť. 
 
Hodnotenie písomnej skúšky, práce z tematických celkov: 

100% - 90% = 1 
  89% - 75% = 2 
  74% - 50% = 3 
  49% - 33% = 4 
  32% -   0% = 5. 

 
Hodnotenie ústnej skúšky : 

100% - 90% = 1 
  89% - 75% = 2 
  74% - 50% = 3 

     49% - 33% = 4 
     32% -   0% = 5. 

Hodnotenie praktického výstupu (s bábkou, rekvizitou, dramatickou hrou, 
dramatickou aktivitou, pohybovou improvizáciou a interpretáciou, 
dramatizáciou): váhu známky si zvolil učiteľ podľa vlastného uváženia a 
dôležitosti obsahu na základe zvolenej témy. 

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov boli vypracované v súlade s 
metodickým pokynom MŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných 
škôl č. 21/2011, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť ŠkVP. Súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu bolo systematické hodnotenie žiaka. 
Predmetom hodnotenia bola úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností 
podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Výsledok 
dištančnej formy vzdelávania závisel od správnej motivácie, zrozumiteľne 
vypracovaných materiálov a vzájomnej komunikácie učiteľa a žiaka. 

Predmet: Cudzie jazyky 

Vedúci predmetovej komisie: Ing. Štefan Brečka 
 
Základné informácie o prebratí učiva a opravných skúškach 

Učivo v jednotlivých triedach a skupinách nebolo kvôli pandémii Covid-19 
prebraté a odučené podľa časovo-tematických plánov, v I., II., III. a IV. 



ročníku v súlade s platným Školským vzdelávacím programom. Podrobnejšie 
sa tomu venujem nižšie. 

Ku koncu 2. polroka školského roka 2019/2020 boli neklasifikovaní v 
predmete konverzácia v anglickom jazyku dvaja žiaci z III. C triedy (Matúš 
Turek, a Natália Kedzuchová) a v predmete anglický jazyk jedná žiačka z II. 
A triedy (Veronika Halčinová) V predmete konverzácia v nemeckom jazyku 
bola neklasifikovaná Natália Halčinová z III. C triedy. Termín opravných 
skúšok za školský rok je stanovený zo všetkých predmetov na 26. augusta 
2020. 

Predmet, tematický celok (koniec šk. roka online), tematický celok 
(presunutý na ďalší rok). 
 
Anglický jazyk - I. ročník,   Tematický celok č. 3 - Filmy a televízne programy                     

Tematický celok č. 4 - Naša planéta 
Anglický jazyk - II. ročník,  Tematický celok č. 7 - Peniaze  
                                       Tematický celok č. 8 - Zločinnosť,  
                                       Tematický celok č. 9 – Veda 
Anglický jazyk- III. ročník,  Tematický celok č. 3 - Ľudské telo,  

Tematický celok č. 4 – Domov 
 

Konverzácia v anglickom jazyku - III. ročník,  
Tematický celok č. 12 - Človek a príroda,  
Tematický celok č. 13 - Veda a Technika 
Tematický celok č. 14 - Komunikácia a jej formy. 
Tematický celok č. 15 - Učenie sa cudzích jazykov. 

 
Nemecký jazyk - III. ročník,  

Tematický celok č. 15 - Ľudia ako Ty a ja,  
Tematický celok č. 16 - Testovanie zručnosti. 

Konverzácia v nemeckom jazyku - III. ročník, 
Tematický celok č. 14 - Knihy a literatúra,  
Tematický celok č. 15 - Umenie a kultúra. 

Informácie o mimoriadnej situácii 

Počas mimoriadnej situácie sme nestihli odučiť všetko plánované učivo 
uvedené v tematických plánoch školského vzdelávacieho programu. V 
nasledujúcej tabuľke je pre jednotlivé predmety uvedené, ktorými 
tematickými celkami sme ukončili vyučovanie počas mimoriadnej situácie a 
ktoré tematické celky budú presunuté do nasledujúceho školského roka. 

Nakoľko počas mimoriadnej situácie sme boli nútení prejsť na dištančnú 
formu vzdelávania, museli sme tomu prispôsobiť aj odlišné postupy práce.  



Využívali sme: 

• školskú stránku edu-page, 
• Cisco Webex aplikáciu.  
 
V predmete cudzí jazyk (anglický, nemecký) sme prostredníctvom školskej 
stránky zadávali rôzne úlohy (úlohy na čítanie a počúvanie s porozumením, 
slohové práce, úlohy na slovnú zásobu a gramatické cvičenia, testy), ktoré 
žiaci riešili a následne nám ich zasielali späť na kontrolu. Taktiež sme so 
žiakmi realizovali online hodiny cez aplikáciu Cisco Webex, kde sme boli 
priamo v online spojení s celou triedou. Touto formou sme zabezpečovali 
osvojovanie nového učiva, ktoré nebolo možno zadávať bez potrebného 
vysvetlenia. 

V predmete konverzácia v cudzom jazyku (konverzácia v anglickom jazyku, 
konverzácia v nemeckom jazyku) sme s využitím online aplikácie Cisco 
Webex okrem realizácie ústneho preverovania vedomostí žiakov. Cez 
stránku EduPage sme im zadávali úlohy na vypracovanie týkajúce sa 
maturitných tém. 

• Mimoriadnej situácii sme prispôsobili aj kritéria hodnotenia. 

V predmete cudzí jazyk sme si stanovili nasledovné počty skúšaní: 

• jedna slohová práca, 

• jedno čítanie s porozumením, 

• jedno počúvanie s porozumením, 

• jeden test, 

• jedno skúšanie na základe vlastného uváženia (test zo slovnej zásoby, 
test na gramatické cvičenie a pod.). 

Hodnotili sme nasledovne: 

Ø slohová práca - klasifikovali sme známkou v rozsahu 1 – 5: 

   20b - 18b - 1 
   17b - 15b - 2 
   14b - 11b - 3 
   10b -   7b - 4 
     6b -   0b - 5, 

 



Ø čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a testy sme 
klasifikovali známkou 1 – 5: 

100% - 90% - 1 
  89% - 75% - 2 
  74% - 55% - 3 
  54% - 35% - 4 
  34%  -  0% - 5. 

 
V predmete konverzácia v cudzom jazyku sme si stanovili tieto počty 
skúšaní: 
• dve ústne odpovede, 
• jedno písomné skúšanie. 
 
 
Obidva spôsoby skúšania sme klasifikovali podľa nasledujúcej stupnice: 

100% - 90% - 1 
  89% - 75% - 2 
  74% - 55% - 3 
  54% - 35% - 4 
  34% -   0% - 5. 
 

Mimoškolské aktivity 

V mesiaci november sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom 
jazyku (zodpovedný Ing. Štefan Brečka, Mgr. Gabbriela Meluchová). 
Víťazka školského kola Klaudia Kalatová zo IV. B triedy sa zúčastnila 
obvodného kola v Poprade, kde obsadila prvé miesto za okres Levoča a v 
obvodnom kole za okresy Levoča, Poprad a Kežmarok obsadila tretie 
miesto. Na krajskom kole v Prešove, ktoré sa konalo vo februári, sa 
neumiestnila na popredných miestach. Treba pripomenúť, že záujem žiakov 
o školské kolo olympiády je aj naďalej veľký. 

Krúžková a záujmová činnosť 

V tomto školskom roku na našej škole fungoval krúžok Nemecky 
s úsmevom, ktorý viedla Mgr. Andrea Kirolová. Jazykový krúžok 
navštevovalo 14 žiakov školy. 

Otvorená hodina 

Aj v tomto školskom roku, bola na našej škole plánovaná otvorená hodina z 
anglického jazyka. Bola naplánovaná na druhý polrok školského roka, ale 
vzhľadom na situáciu ohľadom pandémie Civid-19 sa nezrealizovala. 
Otvorenú hodinu zrealizujeme v budúcom školskom roku. 



Školský časopis 

 

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do odoberania školského 
časopisu Bridge. Niektorí žiaci zo IV. A a IV. B triedy a všetci učitelia 
anglického jazyka odoberali tento časopis. Na hodinách anglického jazyka a 
konverzácii pracovali s niektorými článkami a nahrávkami, ktoré prispeli k 
spestreniu a obohateniu vyučovacieho procesu. Taktiež, v niektorých 
vydaniach boli maturitné testy, pre jednotlivé úrovne, ktoré taktiež 
pomáhajú v príprave žiakov na externú maturitnú skúšku. V ich odoberaní 
by sme chceli pokračovať aj v budúcom školskom roku. 

 

Výsledky maturitných skúšok 

Vzhľadom na situáciu ohľadom pandémie Covid-19 sa v tomto školskom 
roku neuskutočnila externá časť a ústna forma internej časti maturitnej 
skúšky z cudzích jazykov. Maturita bola zrušená a žiaci boli klasifikovaní 
administratívne na základe výsledkov známok z vysvedčení za 
predchádzajúce obdobie. V predmete anglický jazyk boli žiakom 
spriemerované známky v predmetoch anglický jazyk a konverzácia v 
anglickom jazyku a v predmete nemecký jazyk z predmetov nemecký jazyk 
a konverzácia v nemeckom jazyku. 

 

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov a obhajoby atestácií v rámci PK 
CJ 

V tomto školskom roku sa učitelia CJ nezúčastnili kontinuálneho 
vzdelávania. 

 

Projektová činnosť 

Projekt „Európska pedagogická prax“ - projekt s medzinárodnou účasťou 

16 žiakov tretích a štvrtých ročníkov v odbore učiteľstvo pre MŠ a 
vychovávateľstvo spolu s učiteľmi našej školy (Mgr. J. Kočiš, PaedDr. K. 
Repašská, Mgr. Ľubica Barancová, Ing. Štefan Brečka) sa zúčastnili na 
prelome mesiacov trojtýždňovej stáže v Londýne, kde absolvovali prax v 
londýnskych materských školách. 



Predmet: Hudobná výchova 
Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. 

Dirigentkou speváckeho zboru Iuventus paedagogica bola Mgr. Blanka 
Richnavská, DiS. art.  

Pod jej vedením sa uskutočnil dňa 18. novembra 2019 v kongresovej sále 
Mestského divadla v Levoči koncert. V programe vystúpili aj sólisti - Mgr. 
Blanka Richnavská, DiS. art., PaedDr. Slavomír Kolesár a žiacky orchester 
pod jej vedením. Na programe participovala aj PaedDr. Božena Švábová, 
DiS. art (príprava hovoreného slova, rozprávka Snehová kráľovná, 
moderátorka na výchovných koncertoch pre žiakov ZŠ), Mgr. Štefan Vira 
(zhotovenie plagátov) a PhDr. Paula Maliňaková (maľba počas  koncerte - 
Betlehém), PaedDr. Slavomír Kolesár, Mgr. Dana Vrabľová, PaedDr. Jozef 
Jendrichovský, PhD. Generálna skúška koncertu sa uskutočnila dňa 16. 
decembra 2019 v kongresovej sále.  

Dňa 17. decembra 2019 sa v kine Úsmev v Levoči uskutočnil výchovný 
koncert pre žiakov ZŠ. a MŠ), v ktorom okrem speváckeho zboru vystúpili aj 
sólistky Viktória Vojtová (III. A) a Miriam Jarošová (III. B) a žiacky 
orchester pod  vedením Mgr. Blanky Richnavskej, DiS. art. Koncerty sa 
stretli s dobrým ohlasom širokej verejnosti. Dňa 19. decembra 2020 sa 
uskutočnil vianočný koncert pre žiakov SOŠPg v telocvični školy. 

Pod vedením Mgr. et Mgr. art. Igora Gregu pôsobil spevácky krúžok, ktorý 
sa predstavil na kultúrnych vystúpeniach v rámci mesta a blízkeho okolia - 
dňa 24. septembra 2019 na Gymnáziu Janka Francisciho-Rimavského pri 
príležitosti odhalenia pamätnej tabule prof. Rudolfovi Jurikovi, účastníkovi 
Levočskej vzbury a dňa 24. októbra 2019 na oslavách Dňa Ľudovíta Štúra 
na Námestí Majstra Pavla pri soche Ľudovíta Štúra, v rámci diskusného fóra 
pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie dňa 18. novembra 2019 v 
Redute v Spišskej Novej Vsi a dňa 11. decembra 2019 na Vianočnom 
koncerte pre dôchodcov v Kongresovej sále v Levoči. 

Krajské kolo súťažnej prehliadky mládežníckych speváckych zborov Mládež 
spieva sa malo uskutočniť dňa 11. marca 2019 vo Vranove nad Topľou. 
Školu mal reprezentovať spevácky krúžok pod vedením Mgr. et Mgr. art. 
Igora Gregu. V súvislosti s prípravou na súťažnú prehliadku sa uskutočnilo v 
priestoroch školy niekoľko sústredení sústredenie speváckeho krúžku. Súťaž 
sa však vzhľadom na mimoriadnu situáciu neuskutočnila a podobne aj jeho 
účasť na festivale SOPOTY MUNDUS CANTAT 2019, ktorý sa uskutoční v 
dňoch 14. - 17. júna 2019 v Sopocie/Sopote v Poľsku. 

Na podnet zastupujúcej riaditeľky školy, PaedDr. Klaudie Repašskej, 
členovia predmetovej komisie spracovali návrh na zakúpenie hudobných 



nástrojov do kabinetu hudobnej výchovy a v priebehu decembra boli 
zakúpené: Carton cajon - 2 ks (á 19, 90 eur) - Muziker.sk (prevzala 
a zodpovedná - Mgr. Blanka Richnavská, DiS. art.), Hudobná skriňa 1 - 2 ks 
(á 503 Eur) - orffove nastroje.sk, Xylofon Studio 49 8X1600 Soprano - 1 ks 
(299 eur) - Muziker. Sk (prevzal a zodpovedný - PaedDr. Jozef 
Jendrichovský, PhD.) klavinova Yamaha (prevzala a zodpovedná - Mgr. 
Dana Vrabľová). Zároveň boli zakúpené obaly pre spevácky krúžok a v 
priebehu druhého polroka aj obaly pre spevácky zbor. Zároveň boli 
zakúpene lampičky a stojany pre školský orchester (prevzala a zodpovedná 
- Mgr. Blanka Richnavská, DiS. art.). Klavinova bude umiestnená v kabinete 
hudobnej výchovy. 

Školské kolo súťaže v speve ľudových a populárnych piesní AKORD 2020 sa 
uskutočnilo dňa 30. januára 2020 v učebni č. 322. Organizáciou súťaže bol 
poverený PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD., ktorý zároveň zabezpečil 
sprievodné slovo a sprievody k ľudovým piesňam (akordeón), ozvučenie 
zabezpečil PaedDr. Slavomír Kolesár. Výkony súťažiacich hodnotila 
trojčlenná porota v zložení: Mgr. Karolína Kopaničáková, DiS. art. 
(predsedníčka poroty, ZUŠ Levoča), Mgr. Zdenka Poklembová, DiS. art 
(členka poroty, ZUŠ Spišské Podhradie, ZUŠ Odorín) a Mgr. Michaela 
Formelová (členka poroty, ZUŠ Spišská Nová Ves). Upútavku a diplomy 
vyhotovila PhDr. Paula Maliňáková), ceny pre víťazov zabezpečil PaedDr. 
Jozef Jendrichovský, PhD. a boli uhradené z prostriedkov rodičovského 
združenia. Zároveň bolo naladené krídlo v učebni č. 322. Víťazi postúpili na 
celoslovenské kolo, ktoré sa však z dôvodu mimoriadnej situácie 
neuskutočnilo (organizátorom mala byť SOŠPg v Levoči v dňoch 14. - 15. 
apríla 2020). 

Plánovaný exkurzno-vzdelávací zájazd do Banskej Bystrice - návšteva 
operetného predstavenia Jána Móryho: Slečna vdova - sa z dôvodu 
mimoriadnej situácie neuskutočnil. Exkurzie sa mali zúčastniť žiaci prvých 
ročníkov, III. B a II. C triedy. 

Vedúci PK HUV v priebehu januára uskutočnil hospitačnú činnosť. 

Dňa 30. apríla 2020 boli v rámci predmetovej komisie Hudobná výchova 
prijaté opatrenia k mimoriadnej situácii – rozhodnutie o tom, aké tematické 
celky/obsahy je potrebné vyložiť žiakom na jednotlivých predmetoch. 

 
 
 
 
 
 



Predmet: Hra na hudobný nástroj - 1.- 4. ročník 
• splnené: improvizácia detských piesní podľa plánov 
• nesplnené: hra na obligátnom nástroji. 
 
Vyučovanie prebiehalo cez EduPage a prostredníctvom e-mailovej 
komunikácie. Žiaci zasielali videonahrávky detských piesní na základe 
videonahrávky vyučujúceho, ktoré boli následne ohodnotené. 

Predmet: Metodika hudobnej výchovy 

I. ročník: 
-  splnené podľa plánov - hudobná teória a dejiny hudby, 
- nesplnené - intonácia, počúvanie hudby, z tematického celku Hudobný 

prejav a hudobná náuka nebola prebratá transpozícia, základné 
harmonické stupne TSD a kadencia TSDT. 

 
II. ročník: 
-  splnené podľa plánov, 
- nesplnené: nerealizovala sa práca v notačnom programe ani rozbor 

piesne, ostatné činnosti len prostredníctvom príprav. 
 
III. ročník: 
-   splnené podľa plánov: metodika percepčných činností, 
- nesplnené: modelové výstupy z metodiky, dirigovanie a taktovacie 

schémy. 

Predmet: Kreatívna hudobná výchova - IV. ročník 

Nesplnené: dejiny hudby, metodickú oblasť (jednotlivé činnosti) sme 
realizovali prostredníctvom príprav na vzdelávacie aktivity, ktoré žiaci 
vypracovali a zasielali na kontrolu. Taktiež nebolo realizované dirigovanie a 
taktovacie schémy ani hra na hudobný nástroj. Žiaci mali poslať na e-mail 
spracovanú prípravu zameranú na hudobno-pohybové činnosti v MŠ a ŠK a 
scenár k muzikálu na základe vymyslenej rozprávky (hudby, pohyb, text). 

Voľba činností, metód a práce 

Predmet: Hra na hudobný nástroj - I. – IV. ročník 
Druh skúšok - ústna odpoveď, písomná práca, písomná príprava. 
Minimálny počet známok pri 1-hodinovej dotácii – 2,  
                                    pri 2-hodinovej dotácii – 3. 
Počet skúšok/hodnotení - dve písomné práce, jedna písomná príprava. 
 
 
 



Hodnotiaca stupnica: 
- ústna odpoveď aj písomná práca sa klasifikovala známkou v rozsahu 1 - 5: 

 
100% - 90% - 1 
  89% - 75% - 2 
  74% - 50% - 3 
  49% - 33% - 4 
  32% -   0% - 5. 

 
Váha známok 

Hodnotenie žiakov so ŠVVP -  Postupovali sme podľa Individuálneho 
výchovnovzdelávacieho programu. 

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov sú vypracované v súlade s 
metodickým pokynom MŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných 
škôl č. 21/2011, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť ŠkVP. Súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu bolo aj systematické hodnotenie žiaka. 
Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností 
podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. 

Vyučovanie prebiehalo cez EduPage a e-maily. Žiaci zasielali videonahrávky 
detských piesní na základe videonahrávky vyučujúcej, ktoré boli následne 
ohodnotené. 

Predmet: Metodika hudobnej výchovy – I. - III. ročník. 

Predmet: Kreatívna hudobná výchova – IV. ročník. 

Vyučovanie prebiehalo cez EduPage vypracovaním a zadávaním poznámok 
vo worde, vypracovaním prezentácií v Powerpointe, vypracovaním 
pracovných listov, testov cez EduPage, využívaním sociálnych sietí a 
kanálov Youtube. Vypracované úlohy zasielali aj na e-mail, skúšanie 
prebiehalo aj online cez facebook (messenger) a WhatsApp. Vytvorili sme 
skupinu na facebooku, na ktorú vyučujúci dávali vzorové videonahrávky a 
žiaci zasielali videonahrávky piesní). 

3. Vypracovanie kritérií hodnotenia pre mimoriadnu situáciu - druhy 
skúšania a ich počet. 

Druh skúšok: Praktická skúška. Minimálny počet známok: Žiak musí byť v 
priebehu polroka skúšaný minimálne: 

pri 1-hodinovej dotácii   - 5 
pri 2-hodinovej dotácii – 10. 
 



Hodnotiac a stupnica: 

 výborný - žiak hrá a spieva plynule celú pieseň, alebo cvičenie. 
(prípustné sú 1-2 chyby, ktoré ale nenarušia priebeh piesne), 

 chválitebný - žiak hrá a spieva s chybami a prerušením, ale pieseň 
dokončí, 

 dobrý - žiak hru preruší a musí začínať znova, 
 dostatočný - žiak hru preruší viackrát, začína odznova, mýli sa 

v akordoch, 
 nedostatočný - žiak hru nedokončí a sú v nej závažné nedostatky v 

akordickej a melodickej hre. 

Hodnotenie žiakov so ŠVVP – postupovali sme podľa Individuálneho 
výchovnovzdelávacieho programu. 

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov sú vypracované v súlade s 
metodickým pokynom MŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných 
škôl č. 21/2011, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť ŠkVP. Súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu je systematické hodnotenie žiaka. 
Predmetom hodnotenia bola úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností 
podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. 

Predmet: Metodika hudobnej výchovy a Kreatívna hudobnej výchovy 
Predmet: Hra na hudobný nástroj 
Predmet: Výtvarná výchova 
Vedúci PK : Mgr. Štefan Vira. 
 
Predmetová komisia zasadala podľa plánu práce - aktuálne úlohy sa riešili 
priebežne. 

Členovia : PhDr. Marta Verbovská, PhDr. Paula Maliňáková.  

Do pracovného pomeru nastúpila od 1. septembra 2019 PhDr. Paula 
Maliňáková. Už v prvom roku pôsobenia na Strednej odbornej škole 
pedagogickej v Levoči preukázala vynikajúcu odbornosť a pracovnú 
morálku. Je jednoznačne prínosom v rámci predmetovej komisie výtvarnej 
výchovy a myslíme, že aj celej školy. 

Na MVV bola praktikantka L. Pendráková, prax absolvovala pod vedením 
PhDr. Pauly Maliňákovej, v prvom polroku realizovala priebežnú prax, v 
druhom polroku súvislú prax vo všetkých ročníkoch. Žiačka dostala 
pozitívne hodnotenie, našu školu si veľmi pochvaľovala. 

Žiaci sa zúčastnili každoročnej súťaže Anjel Vianoc 2020, organizácia bola 
pod vedením PhDr. Pauly Maliňákovej, zo zaslaných prác bola ocenená 
žiačka M. Valašková, zo IV. B triedy, výstava ocenených žiakov prebehla 



podľa stanovených termínov. Diplom zatiaľ nebol odoslaný, ale boli sme 
informovaní, že nám ho zašlú. Predseda predmetovej komisie bude naďalej 
kontaktovať organizátorov o doručení diplomu. 

Ďalšou súťažou, do ktorej sa pravidelne zapájame bola literárno-výtvarného 
charakteru a nesie meno Komenský a my. Súťažné práce boli odoslané 
PhDr. Martou Verbovskou, avšak v tomto školskom roku len literárne práce, 
kvôli súčasnej svetovej situácii COVID-19. 

Pripravili sme prezentáciu výtvarnej oblasti na DOD ako súčasť zamerania 
školy; súčasťou prípravy bola aj tvorba reprezentačného materiálu - 
plagátov a letákov, zúčastnili sa všetci členovia PK VV, žiaci druhých 
ročníkov realizovali názornú ukážku kresby zátišia a tematickej maľby 
priamo počas spomínaného dňa. 

Vypracovali sme témy projektov na PČOZ - Mgr. Štefan Vira, PhDr. Marta 
Verbovská, PhDr. Paula Maliňáková - štúdium MŠ pre denné, pomaturitné 
štúdium MŠ aj pre odbor AVČ, PČOZ z okruhu výtvarných činností - všetky 
práce boli úspešne obhájené na maturitnej skúške. 

Počas mesiacov marec - jún v spolupráci s vedením školy bol zrealizovaný 
návrh na nové logo školy, jeho integrácia do dokumentov a webových 
stránok sa uskutočňuje priebežne, začala už v tomto šk. roku a bude 
pokračovať aj v budúcom školskom roku. 

Realizovali sme rôzne projekty na úrovni školy, mesta aj okresu : 

• Žiaci Damián Bašta (IV. C trieda) a Iveta Tekáčová (II. B trieda) za zúčastnili 

vystúpenia v rámci vianočného výchovného koncertu pre MŠ, a napokon večerného 
vystúpenia pre širokú verejnosť, vytvorili výtvarný live painting performance - živé 
maľovanie počas vystúpenia a trvania koncertov, výsledkom čoho bol obraz Snehovej 
kráľovnej a Gerdy a na večernom vystúpení namaľovali obraz Božej rodiny, ktorý bol 
darom pre miestny Domov dôchodcov, čo malo pozitívne ohlasy, členovia 
predmetovej komisie zabezpečili propagačné materiály k tejto akcii. 

• Žiaci všetkých ročníkov vytvárali ručne robené vianočné pozdravy, ktoré 
sa posielali do materských škôl, základných škôl v rámci okresu a kraja, v 
rámci týchto aktivít bola pod vedením PhDr. Paula Maliňákovej bola 
vynovená aj vianočná výzdoba školy. 

• K 16. marcu 2020 škola vstúpila do krízového stavu v rámci infekčného 
ochorenia COVID-19. Organizácia vyučovania bola zmenená na prácu z 
domu tzv. Home office. Ešte pred odchodom členov predmetovej komisie z 
pracoviska na dobu neurčitú bol vypracovaný náhradný plán práce pre 
žiakov všetkých ročníkov a tiež mimoriadne kritériá hodnotenia; oboje 
odzrkadľovali sťažené podmienky vyučovania. 



• S potešením môžeme konštatovať, že stanovené plány a kritéria boli 
naplnené. Tematické celky boli odučené podľa plánu, avšak v budúcom 
školskom roku odporúčame zopakovanie učiva z tohto polroka. 

Predmet: Telesná výchova 
 
Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Milan Hyben 
 
Členovia PK TSV: PaedDr. Pavol Repašský 

     Mgr. Ladislav Ogurčak 
     Mgr. Renáta Mlynarčíková 
     Mgr. Miloslav Repaský. 

 
Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie 
mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. V čase dodržiavania opatrení 
z dôvodu ochorenia na COVID-19 sa v predmete TSV, MTV realizovala 
dištančná forma vyučovania. Aktívne sa využívali rôzne vzdelávacie 
telovýchovné portály. Z hľadiska zdroja poznania a druhu poznatkov sa 
využívali slovné metódy, ktoré boli realizované online prenosmi zamerané 
na konkrétnu tému. Písomné metódy - práca s textom, písomné práce 
zamerané na aktivity sa tešili žiackemu záujmu. Mnoho aktivít bolo 
realizovaných na dobrovoľnej báze s cieľom prehĺbiť a vzbudiť záujem o 
pohybovú aktivitu počas mimoriadnej situácie. 

V predmete MTV bolo učivo prebrané v súlade so ŠkVP v plnom rozsahu vo 
všetkých ročníkoch. 

Využívali sme metódy oznamovacie, tvorivé, ako aj problémové. Hlavne 
motivačné, ako aj diagnostické metódy boli realizované vysokou mierou 
využiteľnosti. Žiakom boli zadané k vypracovaniu online testy, vždy v súlade 
s preberaným učivom a aktivitami. Hodnotenie známkou, aktivity a 
pochvalou, slovným hodnotením počas online výučby. 

Komunikácia medzi vyučujúcimi a žiakmi prebiehala cez EduPage bez 
väčších problémov. Všetky informácie k získaniu informácií a výsledkov v 
danom predmete sú zadefinované v EduPage. 

V predmete TSV sa presunul tematický celok modernej gymnastiky do 
ďalšieho ročníka a predmet TSV bol hodnotený slovne - „absolvoval“. 

 KOŽAZ-y (kurz na ochranu života a zdravia) prebehli podľa plánu. 
 Lyžiarsky kurz prebehol v triedach II. A, II. B, II. C v termíne 07. - 

11. januára 2020. 



        Študenti I. D a I. E sa kurzu v plánovanom termíne nemohli zúčastniť  
z hore uvedených dôvodov. 

 Plavecké kurzy sme zrušili vo všetkých triedach. 
 
 
Krúžková činnosť 

Žiaci počas školského roku pracovali pod vedením našich učiteľov v týchto 
krúžkoch: 

Mgr. Milan Hyben - basketbalový krúžok, 
Ing. Štefan Brečka - futbalový krúžok, 
Mgr. Miloslav Repaský - florbalový krúžok, 
PaedDr. Pavol Repašský - volejbalový krúžok. 

 
Mimoškolské aktivity 
 

Počas školského roka sa naši žiaci zúčastnili pod vedením učiteľov 
športových súťaží s týmito výsledkami: 

Mgr. Milan Hyben - okresné kolo v Levoči v basketbale dievčat - 1. miesto. 

Veľkým úspechom sa skončilo účinkovanie dievčat v krajskom kole v 
basketbale dievčat v Poprade pod vedením Mgr. Milana Hybena. Po 
vynikajúcom výkone obhájili 2. miesto z minulého roka. O tento úspech sa 
pričinili tieto študentky: Vladimíra Kačírová (II.A ), Lucia Prosbová (II.C), 
Simona Kredatusová (IV.B), Laura Garneková (II.B), Ema Bačová (IV.C), 
Dominika Filipová (II.C), Tamara Rusňáková (II.A), Klaudia Kaletová (II.A), 
Rozália Halčinová (I.B), Diana Durstová (II.C). 

Mgr. Renáta Mlynarčíková - stredoškolské hry - regionálne kolo v Poprade v 
bowlingu: 

1. miesto – Zuzana Gállová (I.C trierda), 
2. miesto - Dzurňáková Viktória, Neupauer Adam (IV.A trieda), 
3. miesto - Marušinová Eva (IV.B tieda), 
Študenti Gallová a Neupauer sa zúčastnili aj krajského kola v Prešove. 

 
Mgr. Miloslav Repaský - regionálne kolo v Kežmarku vo florbale zmiešaných 
družstiev: 3. miesto. 

Dňa 11. mája 2020 prebehla administratívna maturitná skúška. 

 



 

Predmety - Pedagogika, Psychológia, Špeciálna pedagogika, Prax 
Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Lenka Barbuščáková 
 
Oblasť riadiacej práce a kontrolnej práce: 
• vedúca PK Mgr. Lenka Barbuščáková sledovala plnenie tematických 

plánov, 
•  usmerňovala tvorbu tém na TČOZ MS, PČOZ MS, 
• hospitácie boli plánované v predmete PED a PSY (2 hod.) na 26.marca 

2019, ale pre mimoriadnu situáciu sa už nestihli zrealizovať, 
• plnenie tematických plánov: v predmete SPP a Prax splnené, PED a PSY 

niektoré tematické celky sa presúvajú do ďalšieho školského roka. 
 
Prebraté tematické celky počas dištančného štúdia: 

Jednotlivé tematické celky v PK sa podarilo prebrať len v niektorých 
predmetoch - SPP, Prax. V predmete PED a PSY sa posledné tematické 
celky presúvajú do ďalšieho ročníka: 

Pedagogika 

  I. roč. - Spoločnosť a výchova 
 II. roč. - Osobnosť pedagóga 
III. roč. - Pedagogická komunikácia 
IV. roč. - AVČ - Prostriedky výchovy - hra, učenie, práca. 
 
Psychológia 
  
  I. roč. - Psychické procesy a stavy 
 II. roč. - Dospelosť, Staroba 
III. roč. - Psychológia výchovy 

 II. roč. - AVČ - Staroba 

Činnosti a metódy práce počas dištančného štúdia 

Počas dištančného štúdia využívali učitelia rôzne činnosti a metódy práce. 
Na online hodiny používajú aplikáciu Webex a Zoom, úlohy žiakom zadávali 
cez EduPage, kde vytvárali aj rôzne druhy testov a zadávali čiastkové úlohy 
- projekty, prezentácie, pojmové mapy, úlohy na zamyslenie a tvorivosť a 
pod. 

Väčšina žiakov si plnila svoje povinnosti a posielali úlohy v riadnom termíne, 
ktoré im zadal učiteľ. Našli sa aj takí žiaci, ktorí sa zapájali do online 
vyučovania v menšej miere a svoje úlohy posielali po termíne, alebo ich 



neposielali vôbec, ani na výzvy učiteľa. Žiaci, ktorí si neplnili svoje 
povinnosti, boli na konci roka neklasifikovaní. 

Nakoľko žiaci tretích ročníkov nemohli absolvovať prax v MŠ počas 
pandémie, ich úlohou bolo vypracovať prípravy na jeden celý deň na tému, 
ktorú im zadal učiteľ praxe. Známky za tieto prípravy boli tiež súčasťou 
klasifikácie predmetu prax. 

Kritéria hodnotenia pre mimoriadnu situáciu 

V rámci PK učitelia nemali problém získavať známky od žiakov počas 
dištančného štúdia, preto nebolo potrebné upravovať kritéria hodnotenia 
pre túto mimoriadnu situáciu. Učitelia sa riadili kritériami hodnotenia, ktoré 
platia pre predmety PED, PSY, SPP a Prax. 

Akcie realizované v rámci PK: 

a) Príprava kultúrnych programov pri slávnostných príležitostiach v cvičných 
MŠ a ŠKD: 

 ZŠ, Nám. Štefana Kluberta - vianočné vystúpenie, karneval - Mgr. 
Ľudmila Harviľáková, Mgr. Renáta Mlynarčíková, 

 ZŠ, Gašpara Haina - imatrikulácie prvých ročníkov - Mgr. Dana 
Vrabľová, vianočné dielne, vianočné vystúpenie, karneval - Mgr. 
Lenka Barbuščáková, Mgr. Dana Vrabľová, Mgr. Miriam 
Niňajová/PaedDr. Klaudia Repašská, 

 ZŠ, Francisciho - imatrikulácie prvých ročníkov, Mikuláš, karneval - 
Mgr. Mária Kotorová, Mgr. Ladislav Ogurčák, Mgr. Slavomír Kolesár, 

 MŠ, G. Haina - vianočné vystúpenie, fašiangy, karneval - Mgr. Božena 
Švábová, Mgr. Lenka Barbuščáková, 

 MŠ, Predmestie - Mikuláš - RNDr. Tatiana Vojčíková, 
 MŠ Gustáva Hermana - vianočné vystúpenie, karneval - Mgr. Zuzana 

Faltinová, Mgr. Ivana Varšová, PaedDr. Klaudia Repašská, 
 MŠ, Francisciho - vianočné vystúpenie, karneval - Mgr. Mária Kirolová, 

Mgr. Milan Hyben, 
 MŠ, Železničný riadok - vianočné vystúpenie, Mikuláš, karneval - Mgr. 

Mária Kotorová, Mgr. Renáta  Mlynarčíková, 
 Mgr. Jaroslav Sarna pripravil a zorganizoval projektové dopoludnie 

pre deti z MŠ G. Haina v areáli SOŠPg a tvorivé veľkonočné dielne v 
MŠ G. Haina. 

Ďalšie kultúrne programy boli plánované, ale pre mimoriadnu situáciu 
COVID-19 sa nerealizovali. 

 



b) Exkurzie 

• Rehabilitačné stredisko pre nevidiacich v Levoči s III.B triedou - Mgr. 
Zuzana Adamcová, 

• podľa plánu v predmete Špeciálna pedagogika sa plánované exkurzie v 
Múzeu špeciálneho školstva v Levoči pre mimoriadnu situáciu nestihli všetky 
zrealizovať - Mgr. Mária Kotorová - návšteva múzea s II. A triedou.  

c) Otvorené hodiny 

• v tomto školskom roku neboli realizované, 

d ) Besedy s odborníkmi, 

• Zákon o rodine - beseda s advokátom pre žiakov II. A trieda. 

Hodnotenie PČOZ a TČOZ: 

Vzhľadom na to, že v školskom roku nastala mimoriadna situácia a 
vyučovanie prebiehalo dištančnou formou štúdia od 13. marca 2020 v 
súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, nekonali sa v tomto školskom roku ani maturitné 
skúšky žiakov IV. ročníkov. Témy na PČOZ MS boli v jednotlivých PK 
vypracované a schválené, ale na podnet Ministerstva školstva sa táto časť 
maturitnej skúšky neuskutočnila, pretože bola zrušená. 

Časť žiakov, ktorí boli súčasťou projektu Erazmus, realizovala časť svojej 
praktickej maturitnej skúšky v rôznych predškolských zariadeniach. 
Obhajoby sa však už nerealizovali. 

Ústna časť maturitnej skúšky v tomto školskom roku bola tiež zrušená, 
preto sa žiakom IV. ročníkov známky spriemerovali za jednotlivé maturitné 
predmety a spriemerovaná známka sa uviedla na maturitnom vysvedčení. 
Všetci žiaci IV. ročníkov súhlasili s výslednou známkou, preto sa 
mimoriadna maturitná skúška nekonala. 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov. 

Členovia PK v tomto školskom roku neboli zapojení do ďalšieho vzdelávania 
pedagogických pracovníkov. 

Výmena skúseností a poznatkov, spolupráca učiteľov 

Zapojenie do projektu Erazmus - študijnej stáže v Londýne pre žiakov III. a 
IV. ročníkov - PaedDr. Ľubica Barancová 



 

Spolupráca s inštitúciami 

V uplynulo školskom roku sme spolupracovali s inštitúciami: 
Spoločnosť pre predškolskú výchovu 
Cvičné MŠ a ŠKD 
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči 
MÚ Levoča - vedúca odboru školstva PaedDr. Mária Choborová. 
 
Hodnotenie odbornej praxe súvislej 

Súvislá odborná prax sa v tomto školskom roku vzhľadom na mimoriadnu 
situáciu nerealizovala. 

Návrhy na vedenie školy: 

 spolupracovať s MŠ a ŠKD pravidelnými aktivitami organizovanými 
žiakmi SOŠPg pod vedením vedúcich praxe, zúčastňovať sa 
workshopov, seminárov a školení organizovanými inštitúciami pre 
edukáciu v MŠ a ŠKD, 

 zrealizovať školenie učiteľov zamerané na online vzdelávanie a tvorbu 
online testov a iných učebných pomôcok cez EduPage. 

  

Predmet: Prírodovedné predmety 
 
Vedúca predmetovej komisie: RNDr. Tatiana Vojčíková 
 
a) Pred prerušením vyučovania: 

v školskom roku 2019/20 na konci školského roka z prírodovedných 
predmetov majú 5 žiaci denného štúdia) a 1 žiačka PKŠ (API) komisionálnu 
skúšku (INF, MMP, BSZ). 

Vedúca PK bola na hospitácii jednej učiteľke - Mgr. Miriam Niňajovej. Z 
dôvodu prerušenia vyučovania sa neuskutočnila hospitácia u Mgr. Zuzany 
Faltinovej. 

Ako súčasť úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS sme sa zamerali 
na prevenciu rizikového správania sa v období dospievania. V rámci 
bežných vyučovacích hodín žiaci diskutovali o antikoncepcii, plánovanom 
rodičovstve a zodpovednom prístupe k sexuálnemu životu. K danej 
problematike prebehla v decembri aj beseda s odborníkmi z Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 



V súlade s cieľmi Národného programu podpory zdravia sme sa zapojili do 
projektu Zdravie v školách, realizovali aktivity a programy na prevenciu 
civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia. V 
septembri 2019 sa konal workshop pre žiakov prvých a druhých ročníkov a 
žiakov školského internátu s liečenou anorektičkou, psychologičkou a 
nutričnou poradkyňou z občianskeho združenia Chuť žiť na tému Anorexia. 
V rámci environmentálneho krúžku žiaci pod vedením PaedDr. Evy 
Pacákovej navštívili chránenú krajinnú oblasť Bachledova dolina, národný 
park Slovenský raj, výstavu v múzeu Od babičky na boľačky, či poznávali 
exotické rastliny v Botanickej záhrade v Košiciach. 

Spolupracovali sme s SČK a Ligou za duševné zdravie. V októbri 2019 sa 
tradične žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej zbierky Ligy za duševné 
zdravie "Deň nezábudiek 2019". Vyzbieraná suma bola poukázaná na účet 
Ligy za duševné zdravie. Prváci a druháci sa zúčastnili na besede s OZ Mladí 
ľudia a život na tému Duševné zdravie. 

Realizovali sme výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s Koncepciou 
výchovy k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ a SŠ a učebnými osnovami VkMR. 
Žiaci tretích ročníkov absolvovali prednášku s gynekologičkou a besedy s 
peer aktivistami z OZ Mladí ľudia a život na tému plánované rodičovstvo a 
druhá beseda bola zameraná na tému HIV s odborníkmi z Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Pre žiakov štvrtých 
ročníkov bola zorganizovaná beseda s príslušníkom policajného zboru 
Násilie páchané na ženách. V septembri sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov 
zúčastnili na výstave a besede Život zo skúmavky. V októbri tretiaci a 
štvrtáci mali besedu s peer aktivistami na tému Partnerské vzťahy. 

Zaradili sme učivo prvá pomoc v predmete biológia a starostlivosť o 
zdravie. V treťom ročníku sme kládli dôraz na poskytovanie prvej pomoci a 
študenti absolvovali praktické ukážky. 

Implementovali sme do výchovno-vzdelávacieho procesu inovačné 
pedagogické metódy s využitím digitálnych technológií. 

V rámci projektu DiGiŠkola (gestor PaedDr. Eva Pacáková, Mgr. Ladislav 
Ogurčák) škola získala jednu interaktívnu tabuľu spolu s notebookom. Vo 
virtuálnej knižnici mali žiaci k dispozícii materiály ku geografii, ekológii a 
biológii. 

V rámci predmetov geografia a hospodárska geografia Mgr. Ladislav 
Ogurčák využíval pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu 
spoluprácu s virtuálnym kabinetom Lepšia geografia, kde žiaci vo veľkej 
miere využívajú IKT. Úspešne sa zapájali do riešenia problémových úloh, 
ktoré si vyžadovali logické a kreatívne myslenie. 



Z dôvodu zväčšovania nárokov na wifi sieť W Učiteľ a W Host sa pokrytie 
wifi signálu na škole posilnilo tým, že sa pridali do ďalších učební nové 
prístupové body (AP). 

Pokračovali sme v zapájaní učiteľov do práce s aSc Agendou pre 
zjednotenie a zjednodušenie spracovania údajov o žiakoch. Informovali sme 
rodičov cez elektronickú žiacku knižku o prospechu a dochádzke žiakov. 
Koordinátorom je Mgr. Zuzana Faltinová. 

Počas celého školského roka boli pre žiakov organizované viaceré besedy a 
prednášky v rámci spolupráce s Centrom pedagogického poradenstva a 
prevencie v Levoči - napr. Šikana a kyberšikana, beseda s youtuberom 
Nástrahy cestovania (pre žiakov IV.C). Organizačne zabezpečovala Mgr. 
Jana Michalková. 

Vzhľadom na zlepšené podmienky a možnosti v učebni informatiky, 
audiovizuálnej aule, učebni s počítačmi a interaktívnym dataprojektorom a 
dataprojektormi v triedach, sme viac využívali digitálne technológie vo 
vyučovaní. Zamerali sme sa (najmä v rámci informatiky) na ochranu detí a 
žiakov pri používaní internetu a využívali sme pritom webové stránky k 
bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, 
www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk. 

Rozvíjali sme osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť zameranú na trvale 
udržateľný rozvoj osobnosti, zdravé potraviny, prevenciu obezity, trvale 
udržateľnú energiu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, na zvýšenie 
povedomia v oblasti separácie odpadov, ich následnej recyklácie 
a zhodnocovania. V rámci biológie a biológie a starostlivosti o zdravie 
formou klasického dialógu i prostredníctvom IKT prebehlo 
proenvironmentálne vzdelávanie. 

Dobrovoľníci - žiaci štvrtých ročníkov - boli v novembri a februári darovať 
krv v rámci „Študentskej a Valentínskej kvapky krvi“. Darcovstvo 
organizačne zabezpečovala PaedDr. Eva Pacáková. 

Do obsahu učiva matematiky vo všetkých ročníkoch sme implementovali 
Národný štandard finančnej gramotnosti. 

Navrhovali sme zmeny v ŠkVP - zvýšenie počtu hodín prírodovedných 
predmetov v novom návrhu ŠkVP. Dôvody: 

a) napriek tomu, že v ŠVP pre MŠ a ŠKD sa kladie väčší dôraz na 
pozorovanie prírodných javov, experimentovanie, technické zručnosti, pri 
jednohodinovej dotácii a pri nedelení tried na skupiny nie je dostatočný 
priestor na metodiku rozvíjania poznania, 



b) napriek tomu, že v súčasnosti sa kladie dôraz na využitie IKT, v 
učebnom pláne sa zmenšil počet hodín aplikovanej informatiky z troch na 
jednu hodinu. 

Počas prerušenia vyučovania 

Od 16. marca 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 
v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 

Z dôvodu dištančnej formy vzdelávania bolo potrebné prispôsobiť metódy a 
formy práce, spôsob hodnotenia a pod. 

Vyučujúci BIO a BSZ zvolili po vzájomnej dohode jednotný postup pri 
dištančnom vzdelávaní, ktorý pozostáva z nasledovných aktivít: 

• vypracovávanie študijných podkladov, 
• vypracovávanie interaktívnych pracovných listov, 
• zasielanie študijných videí s potrebnou tematikou, 
• vypracovávanie on-line testov, 
• kontrola a hodnotenie zaslaných výstupov žiakov, 
• zadávanie dlhodobých a krátkodobých projektov či úloh, 
• zadávanie tém na vypracovanie referátov alebo prezentácií a ich následná 
kontrola, 
• zadávanie praktických úloh prispôsobených podľa preberaných tém a 
problematike súvisiacej s COVID-19, 
• zapájanie do súťaží žiakov na tému Voda pre život organizovanej 
Ministerstvom životného prostredia SR, 
• vytvorenie školskej súťaže o najkreatívnejšie vlastnoručne vyrobené 
rúško. 
 
V predmetoch GEO, HOG sa aktívne využívali vzdelávacie portály: 
• lepšia geografia.sk, 
• zmudri.sk, 
• vzdelávacie videá Sandra SVITEK, zmudri.sk a pod. 
Z hľadiska zdroja poznania a druhu poznatkov sme využívali slovné metódy, 
ktoré boli realizované on-line prenosmi (on-line hodiny) cez ZOOM, 
zamerané na konkrétnu tému. Bolo zrealizovaných takmer 30 on-line 
vstupov s cieľom vysvetlenia a priameho výkladu geografickej témy. 

Písomné metódy - práca s textom, písomné práce zamerané na geografické 
aktivity sa tešili žiackemu záujmu. Mnoho aktivít bolo realizovaných na 
dobrovoľnej báze s cieľom prehĺbiť a vzbudiť záujem o geografické dianie 
vo svete v čase COVID krízy. 

 



Aktivity a zdroje: 

• Život v uzavretom meste https://lepsiageografia.sk/rubriky/zivot-v-
uzavretom-meste-dokumentarny-film-o-boji-cinskeho-wuhanu-s-epidemiou-
koronavirusu/, 
• FOTOPRÍBEH https://lepsiageografia.sk/materialy/fotopribeh-projektove-
zadanie/, 
• Dokumentárny film z prostredia AFRIKY 
https://vimeo.com/397759453/8bb14b6bd4, 
• pracovný list ÁZIA - práca s textom, 
•pracovný list obyvateľstvo ÁZIA - práca s textom,                                                     
• pohľad na PRÍBEH KÁVY https://lepsiageografia.sk/pribeh-kavy-od-
semienka-po-
salku/?fbclid=IwAR2wv9TdmYQ0EeQugvCOQ00RelHbnrpV0bdH2kANm9cBJ
NEACvPj_K6jByY,                                                                                                    
• kvíz JUŽNÁ AMERIKA https://lepsiageografia.sk/wp-
content/themes/r2m2/kvizy_hry/Juzna_amerika_fyzicka/html5.html., 

• geografická aktivita https://learningapps.org/watch?v=pw5qhx38n01, 
• príbeh Revolúcia jedného stebla slamy 
https://www.youtube.com/watch?v=BpYl8Wrg6RM&feature=share&fbclid=
IwAR2dx_GDhrBSWXkCIi8jOV0dt4Rf3it77CQF4iBB8NjWkRbQgzcTQJI7kqc . 
 
• Pozorovanie meteorického dažďa LYRÍD - geografická aktivita, 
• prezentácia humánno-geografické pomery Ameriky – online výučba, 
• aktivity POLOHA a ČLENITOSŤ EURÓPY + RISKUJ, čo VIEŠ O EURÓPE 
https://lepsiageografia.sk/kvizy/poloha_a_clenitost_Europy/index.html 
riskuj_-_prírodné_pomery_európy.pptx, 
• geografická aktivita na preverenie vedomostí 
https://lepsiageografia.sk/materialy/severna-europa-online-kviz/, 
• prezentácia Stredná Európa, Slovenská republika, Vývoj osídlenia SR - 
online výučba. 
 
Podľa aktivity, resp. miery samostatnosti učiaceho sa žiaka sme využívali 
metódy oznamovacie, tvorivé, ako aj problémové. Motivačné, ako aj 
diagnostické metódy boli realizované vysokou mierou využiteľnosti. Žiakom 
boli zadané k vypracovaniu tri online testy, vždy v súlade s preberaným 
učivom a aktivitami ( test AFRIKA, ÁZIA, test AMERIKA, test STREDNÁ 
EURÓPA a SR, test SEVERNÁ EURÓPA ). Hodnotenie známkou, aktivity 
známkou + pochvalou, slovným hodnotením počas online výučby. K 
hodnoteniu som využíval aj spätnú väzbu od žiakov. 

Komunikácia medzi vyučujúcim a žiakmi prebiehala cez EduPage bez 
závažných problémov. Všetky informácie k získaniu informácií a výsledkov v 

https://lepsiageografia.sk/pribeh-kavy-od-semienka-po-salku/?fbclid=IwAR2wv9TdmYQ0EeQugvCOQ00RelHbnrpV0bdH2kANm9cBJNEACvPj_K6jByY
https://lepsiageografia.sk/pribeh-kavy-od-semienka-po-salku/?fbclid=IwAR2wv9TdmYQ0EeQugvCOQ00RelHbnrpV0bdH2kANm9cBJNEACvPj_K6jByY
https://lepsiageografia.sk/pribeh-kavy-od-semienka-po-salku/?fbclid=IwAR2wv9TdmYQ0EeQugvCOQ00RelHbnrpV0bdH2kANm9cBJNEACvPj_K6jByY
https://lepsiageografia.sk/pribeh-kavy-od-semienka-po-salku/?fbclid=IwAR2wv9TdmYQ0EeQugvCOQ00RelHbnrpV0bdH2kANm9cBJNEACvPj_K6jByY
https://www.youtube.com/watch?v=BpYl8Wrg6RM&feature=share&fbclid=IwAR2dx_GDhrBSWXkCIi8jOV0dt4Rf3it77CQF4iBB8NjWkRbQgzcTQJI7kqc
https://www.youtube.com/watch?v=BpYl8Wrg6RM&feature=share&fbclid=IwAR2dx_GDhrBSWXkCIi8jOV0dt4Rf3it77CQF4iBB8NjWkRbQgzcTQJI7kqc


danom predmete sú zadefinované v EduPage. Učivo bolo prebrané v plnom 
rozsahu v súlade so ŠkVP. 

V predmetoch INF a API boli žiakom zasielané študijné podklady - učebné 
texty, prezentácie a videá, odkazy na relevantné webové stránky. 

Aby sme získali spätnú väzbu a aby sme ich mohli priebežne hodnotiť, 
vypracovali sme interaktívne pracovné listy, on-line testy, zadávali sme 
dlhodobé aj krátkodobé praktické úlohy. 

Pri vyučovaní informatiky, ako aj aplikovanej informatiky sa osvedčila forma 
výkladu nahrávaním zvukového aj obrazového záznamu a streamovania 
tutoriálnych videí na youtube, zadávanie domácich pracovných listov a 
používanie interaktívnych testov na EduPage. 

Žiakom sa vytvárali učebné materiály formou videa pomocou programu 
Active Presenter. Tento program sníma monitor a nahráva hlas. Videá 
obsahovali presné postupy rôznych praktických úloh, ktoré sa žiaci mali 
naučiť a následne podobnú praktickú úlohu aj vytvoriť. Tiež boli použité 
vhodné webové stránky, pomocou ktorých sa mohli žiaci oboznámiť s 
jednotlivými programami, v ktorých praktické úlohy vytvárali. Ako spätnú 
väzbu sme použili odovzdanie praktických úloh (zošit v MS Excel, 
prezentácia v PowerPoint a predvádzací zošit vytvorený v programe 
ActivInspire). Ak mali žiaci problém s niektorými programami, ktoré sme 
potrebovali na výučbu, vyžili sme technickú pomoc firmy KCORP, ktorá 
spravuje PC techniku a siete na SOŠPg v Levoči. 

Žiakom z predmetu MAT sme vytvárali učebné materiály vo formáte PDF 
alebo MS Word, teória a každý príklad boli  vysvetlené a spracované formou 
textu alebo videa pomocou programu Active Presenter. Na písanie cez PC 
sme používali grafický tablet s interaktívnym perom a program WorkSpace. 
Tiež sme hľadali vhodné webové stránky, pomocou ktorých si mohli žiaci 
precvičiť jednotlivé príklady z daných tém a spätne si to skontrolovať 
(www.priklady.com ; www.priklady.eu ; www.testokazi.hol.es a iné). Na 
spätnú väzbu sme používali on-line testy, ktoré sme vytvárali pomocou 
EduPage. V testoch sme používali doplňovačky, ABC odpovede, obrázkové 
doplňovačky a hlavne otvorené otázky, do ktorých žiaci nahrávali 
screenshot jednotlivých príkladov, ktoré rátali na papier. Tak sme mohli 
ohodnotiť aj postup výpočtov. Žiaci písali písomné práce vždy v rovnakom 
čase, písomky boli obmedzené časovo (20-40 min) a mali sme vytvorené 
viaceré varianty písomiek. 

Z predmetu MMP bolo učivo spracované v podobe prezentácií doplnených 
komentárom učiteľa, ukážkami pracovných listov, didaktických hier a 
zábavných úloh. Žiaci boli hodnotení na základe vypracovania praktických 



úloh - hier k jednotlivým štandardom štátneho vzdelávacieho programu 
alebo napísaním prípravy k štandardu. V prácach bola hodnotená ich vecná 
správnosť, vhodnosť použitých metód, pomôcok, postupov k dosiahnutiu 
cieľa. 

Spoločenskovedné predmety 
 

Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Pavol Repašský 
 
1) PREBRATÉ UČIVO 

V predmete občianska náuka sa prebralo so žiakmi v 1. a 2. ročníkov učivo 
podľa učebného plánu, v čase COVID-u formou dištančného vzdelávania a 
tak, že boli splnené prijaté opatrenia PK zo dňa 27. apríla 2020. 

Na základe prijatých opatrení pre klasifikáciu v premete OBN (pozri 
mimoriadnu PK zo dňa 27. apríla 2020) podmienky na klasifikáciu nesplnila 
v predmete jedna žiačka - Alexandra Smiková, I. B trieda - ktorá dodatočne 
vykoná v auguste komisionálnu skúšku podľa harmonogramu. 

V predmetoch etická výchova a náboženská výchova sa jednotlivé témy 
učebného plánu prebrali rovnako formou dištančného vzdelávania. 
Klasifikácia na konci školského roka bola podľa platného klasifikačného 
poriadku slovom absolvoval/a. 

V predmetoch sociológia, manažment kultúry a cestovný ruch, základy 
cestovného ruchu prebiehalo vyučovanie v súlade s nariadeniami hlavného 
hygienika a MŠ SRVŠ SR dištančnou formou. Učiteľka realizovala cez portál 
EduPage nasledujúce aktivity: 

• vypracovávanie študijných podkladov, 
• zadávanie dlhodobých a krátkodobých projektov či úloh, 
• zasielanie študijných videí s potrebnou tematikou, 
• vypracovávanie online testov, 
• preberanie maturitných tém so žiakmi IV. C, 
• kontrola a hodnotenie zaslaných výstupov žiakov, 
• zadávanie tém na vypracovanie referátov alebo prezentácií a ich následná 

kontrola, 
 • zadávanie praktických úloh prispôsobených podľa preberaných tém,    

problematike súvisiacej s COVID 19, ale aj iných aktuálnych tém, 
• súťaže o najkreatívnejšie vlastnoručne vyrobené rúško. 
 
Všetci žiaci učiteľského smeru a rovnako v odbore animátor voľného času 
boli ku koncu roka klasifikovaní, praktickú časť MS v triede IV. C, odbor 
AVČ vykonali všetci žiaci, ústna forma prebehla podľa platných kritérií 
vydaných MŠ SR na obdobie počas COVID 19. 



V predmete dejepis prebrala učiteľka učivo podľa tematického plánu v 
zjednodušenej forme - výklad pomocou poznámok a prezentácií. Ku 
klasifikácii žiaci vypracovali projekt o osobnostiach týkajúcich sa učiva za 
preberané obdobie a online test. 

Zhrnutie: vo všetkých SV predmetoch PK bolo učivo prebraté dištančnou 
formou v každom ročníku a do ďalšieho školského roka sa nepresúva 
žiaden tematický celok. Navrhujeme prvé dva týždne nového školského 
roka sa k jednotlivým témam vrátiť a spoločne so žiakmi prekonzultovať 
preberané učivo, 

2) pozri bod 1. HODNOTENIE - Alexandra Smiková - OBN - I. B - 
komisionálna skúška, 

3) AKTIVITY PK SVP. 

Aktivity ZCR, MKU, SCR, SOC 

V priebehu uplynulého školského roka sme uskutočnili nasledovné aktivity: 

September 2019  

- Účasť žiakov tretích a štvrtých ročníkov na výstave a besede Život zo 
skúmavky organizovanej v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči, 

- workshop s liečenou anorektičkou Valentínou Sedilekovou, psychológom a 
nutričnou poradkyňou na tému Anorexia pre žiakov prvých a druhých 
ročníkov a žiakov školského internátu, 

Október 2019 

- Dni nezábudiek - mix žiakov zo všetkých tried, 

- Beseda s odborníkmi z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Levoči zameraná na správne učenie pre žiakov prvých 
ročníkov - Determinanty učenia, 

- Beseda s peer aktivistami - Partnerské vzťahy - pre tretie a štvrté ročníky, 

- Poznávame Slovenský raj - turistická aktivita v rámci environmentálneho 
krúžku, 

- Beseda OZ Mladí ľudia a život na tému Duševné zdravie ( prvé a druhé 
ročníky), 

 



November 2019 

- Študentská kvapka krvi, 

- Beseda s príslušníkom policajného zboru SR na tému Násilie páchané na 
ženách, 

- Beseda s peer aktivistami - Boj proti šikane, 

- Beseda s youtuberom na tému Nástrahy cestovania (IV.C, II.C.), 

December 2019  

- Deň boja proti AIDS s odborníkmi z Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie. 

Február 2020  

- Beseda s MUDr. Marínou Tripšanskou (gynekologička) - žiaci všetkých 
tretích ročníkov, 

- Valentínska kvapka krvi - tretie ročníky. 

Aktivity: Dejepis 

- na začiatku roka sme si na hodinách dejepisu pripomenuli udalosti k 75. 
výročiu od začiatku SNP, 

- pri príležitosti 30 rokov od Nežnej revolúcie sme si tieto udalosti priblížili aj 
na hodinách dejepisu, taktiež vo forme nástenky aj na chodbe školy, 

- bola uskutočnená rozhlasová hra k 30. výročiu od Nežnej revolúcie, ktorú 
pod vedením vyučujúceho zrealizovali dvaja žiaci, 

- uskutočnila sa beseda s poslancom PSK Mgr. Miloslavom Repaským ku 
dňu Prešovského samosprávneho kraja, 

- z dôvodu krízy si prostredníctvom online didaktického testu žiaci I. a II. 
ročníka pripomenuli 75. výročie od ukončenia druhej svetovej vojny. 

Vedúci PK SVP počas školského roka bol garantom - cvičným učiteľom pre 
dvoch študentov - budúcich učiteľov v predmete OBN. 

4) Pripomienky, návrhy 

Učiteľka dejepisu - PhDr. Martina Štefaňak Ziburová odporúča v 
nadchádzajúcom školskom roku vrátiť sa k poslednému tematickému celku 



- Slováci v Rakúsko - Uhorsku z prvého ročníka a preniesť ho na 
zopakovanie v skrátenej forme do druhého ročníka. Podobne sa odporúča 
zhrnutie učiva v každom z predmetov SV PK. 

PhDr. Martina Štefaňak Ziburová sa rovnako vyjadrila k časovej dotácii 
predmetu dejepis - v druhom ročníku je dotácia jedna hodina týždenne - je 
to podľa nej nepostačujúce na komplexnejšie preberanie učiva, samotní 
žiaci sa sťažovali na málo vyučovacích hodín. 

 

Environmentálna výchova 

Koordinátor : PaedDr. Eva Pacáková 

• V štátnom vzdelávacom programe je environmentálna výchova 
prierezovou témou. V školskom vzdelávacom programe je táto téma 
súčasťou samostatného predmetu - Biológia v prvom ročníku a štvrtom 
ročníku v predmete Biológia a starostlivosť o zdravie. Ako prierezová téma 
je v tematických celkoch v učebných osnovách predmetov Konverzácia v 
anglickom jazyku, Konverzácia v nemeckom jazyku, Geografia. 

• Žiaci tretích ročníkov sa spolu s vyučujúcimi telesnej výchovy a geografie 
zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia, ktorého cieľom bolo praktickými 
ukážkami naučiť žiakov zásady prvej pomoci, zásadám ochrany životného 
prostredia a spoznať ekosystémy nachádzajúce sa v oblasti Pienin. 

• Škola zabezpečila kontajnery na každé poschodie budovy školy určené na 
separáciu odpadu. 

• Žiaci boli usmerňovaní ohľadom separovaného zberu odpadu na našej 
škole. 

• Žiaci prvých ročníkov sa zaoberali zberom prírodnín, tvorbou ekoplagátov 
a násteniek na tému „Jeseň, pani farieb.“ 

• Žiaci tretích ročníkov pri príležitosti svetového Dňa výživy pripravovali 
zdravé raňajky počas vyučovacích hodín KAJ (téma jedlo) aj BSZ (téma 
zdravý životný štýl). 

• Pod vedením žiackej školskej rady žiaci využívali odpadový a prírodný 
materiál pri skrášľovaní interiéru školy v predvianočnom období. 

• Program „swap“ - burza nepoužívaného oblečenia, za účelom edukácie 
žiakov ku šetreniu životného prostredia sa nerealizoval avšak v budúcnosti 
by sme sa k tomuto nápadu chceli opäť vrátiť. 



• Pod vedením Mgr. Slavomíra Kolesára sa žiaci našej zapojili do 
celoškolskej akcie Svetový deň bez mobilu. 

• V rámci vyučovacích hodín BSZ v druhých ročníkoch sme sa zamerali na 
globálne problémy. 

• Pod vedením vyučujúcich telesnej výchovy a geografie sa žiaci druhých 
ročníkov zúčastnili lyžiarskeho kurzu pod heslom „V zdravom tele zdravý 
duch“. Cieľom, okrem naučenia sa lyžovať, bolo poznať vysokohorskú 
krajinu v zimnom období. 

• Zapájanie do súťaží žiakov na tému Voda pre život organizovanej 
Ministerstvom životného prostredia SR. 

• V tomto školskom roku sa realizoval aj Environmentálny krúžok, ktorého 
cieľom bolo zvýšiť povedomie o chránených oblastiach Slovenska, vytvoriť 
vzťah žiakov k turistike a naučiť ich správnemu správaniu sa v prírode a k 
prírode. V rámci krúžkovej činnosti sa zrealizovali nasledujúce aktivity: 

• účasť žiakov na poznávaní chránenej prírodnej oblasti Bachledova dolina, 

• Poznávame Slovenský raj, 

• účasť žiakov na výstave v Botanickej záhrade v Košiciach - poznávanie 
tropických rastlín, 

• účasť žiakov na výstave prírodovedného múzea v Spišskej Novej Vsi na 
tému Od babičky na boľačky, 

• Turistická aktivita - Zimný Hrebienok, 

• 13. - 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 
spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

• V rámci tohto obdobia vyučujúci BIO a BSZ motivovali žiakov k tráveniu 
voľného času v prírode, kde mali plniť úlohy: 

• pozorovať hmyz, 

• zbierať rastliny a vytvárať herbár, 

• v týždni Svetového dňa Zeme mali žiaci prispôsobené aktivity k tejto 
príležitosti a to napr. zbierať odpad, pozorovať faunu a flóru, 

• počas Medzinárodného dňa včiel žiaci vypracovávali prezentácie a 
obrazový materiál na túto tematiku. 



Výchovné a kariérové poradenstvo 

Mgr. Ľudmila Harviľáková 

Výchovné poradenstvo v školskom roku 2019/2020 som zamerala hlavne na 
riešenie problémov žiakov v ich osobnostnom a vzdelávacom vývine. 

So žiakmi, rodičmi, triednymi učiteľmi som priebežne počas celého 
školského roka uskutočňovala pohovory. Najviac pohovorov bolo pre 
opakované nevhodné správanie, nevhodnej komunikácii s vyučujúcim počas 
vyučovania, problémami učenia, ale aj pre vzťahy v rodine. 

Pri riešení jednotlivých prípadov som spolupracovala s vedením školy, 
triednymi učiteľmi, ostatnými pedagógmi školy, s Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v Levoči a psychológom Mgr. 
Karolom KRISTEVOM z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie v Levoči. 

Celý školský rok som zabezpečovala v spolupráci s ďalšími odborníkmi 
individuálne a skupinové poradenstvo pre žiakov. 

Osobitnú pozornosť som venovala žiakom s poruchami učenia, žiakom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (dyslektikom, dysgrafikom, atď.) a zabezpečila 
som, aby sa odporúčania psychológov, špeciálnych pedagógov uplatňovali v praxi, 
teda boli zavedené do výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. V spolupráci 
s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, príp. Centrom 
špeciálno-pedagogického poradenstva, SCŠPP a vedením školy, triednymi učiteľmi a 
ostatnými pedagógmi som skompletizovala a doplnila dokumentáciu potrebnú pre 
individuálne začlenenie týchto žiakov v podmienkach našej strednej školy. Žiakov s 
poruchami učenia v končiacich ročníkoch som usmerňovala pri príprave na maturitnú 
skúšku (potrebná dokumentácia, postup), ale aj pri výbere vysokej školy. 
Komunikovala som s vybranými vysokými školami (študijné oddelenia) o možnostiach 
žiakov s poruchami učenia v prípade konkrétnych žiakov. 

Žiakom a rodičom som poskytovala informácie v rámci spolupráce so školou 
v otázkach výchovy, vzdelania, voľby povolania a pod. s Centrom 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrom špeciálno-
pedagogického poradenstva. 

Priebežne som aktualizovala nástenku výchovného a kariérového 
poradenstva. 

Žiaci ma vyhľadávali hlavne v popoludňajších hodinách, po vyučovaní v 
dňoch pondelok - stredu na základe predchádzajúcej dohody, prípadne aj 
bez nej. 



Na základe informácie zverejnenej na nástenke ma žiaci veľmi často 
kontaktovali elektronicky, prostredníctvom e-mailov. Išlo o žiakov, ktorí na 
začiatku nemali odvahu komunikovať o svojom probléme osobne. Na 
základe e-mailovej komunikácie ma postupne kontaktovali osobne.  

Počas školského roka som sa podieľala na príprave propagačného materiálu 
na DEŇ OTVORENÝCH DNÍ na našej škole, ako aj BÚRZ STREDNÝCH ŠKÔL 
v Liptovskom Mikuláši, Poprade i Kežmarku. Rodičov i žiakov 9. ročníkov 
sme informovali o možnostiach i podmienkach štúdia, zabezpečili sme návrh 
i realizáciu propagačných materiálov školy. 

Spolu so žiakmi 4. ročníkov (podľa záujmu) som sa zúčastnila DŇA 
OTVORENÝCH DVERÍ VYSOKÝCH ŠKÔL v POPRADE a PREŠOVE. Išlo o 
výstavu KAM NA VYSOKÚ, kde sa žiaci mali možnosť stretnúť s vysokými 
školami zo Slovenska a zahraničia a osobne sa s nimi porozprávať o 
možnostiach štúdia, uplatnenia sa po ukončení školy, prípadne o 
študentskom živote na jednotlivých školách a fakultách. 

Usmerňovala som žiakov pri výbere vysokej školy, vhodnosti zvoleného 
študijného odboru, ale aj pri vypĺňaní prihlášok na vysokú školu. 

V jednom prípade som komunikovala s vysokou školou kvôli postupu a 
vypĺňaní prihlášky na vysokú školu v prípade cudzinca. 

Počas celého školského roka som sa zúčastňovala školení a prednášok pre 
výchovných a kariérových poradcov. 

Vzhľadom na pandémiu spôsobenú vírusom COVID-19 nebolo možné 
zrealizovať všetky plánované akcie - fyzického rázu (PROFORIENT, SLSP, 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Levoči), no so žiakmi som 
komunikovala prostredníctvom médií aj počas karantény, vrátane 
potvrdzovania prihlášok na vysokú školu. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Koordinátor PaedDr. Eva Pacáková 

• Výchova k manželstvu a rodičovstvu, k poznaniu ľudských práv a 
starostlivosti o vlastné zdravie je implementovaná do učebných osnov 
predmetu Biológia a starostlivosť o zdravie v druhom, treťom a štvrtom 
ročníku a je súčasťou aj iných predmetov ako psychológia, sociológia, 
konverzácia v cudzom jazyku a pod. 



• Ako súčasť úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS sme sa 
zamerali na prevenciu rizikového správania sa v období dospievania. 
Realizovali sme prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými 
osnovami a zapojili sa do aktivít k Svetovému dňu boja proti HIV/AIDS. V 
rámci bežných vyučovacích hodín žiaci diskutovali o antikoncepcii, 
plánovanom rodičovstve a zodpovednom prístupe k sexuálnemu životu. 

• Žiaci tretích a štvrtých ročníkov sa zúčastnili výstavy a besedy Život zo 
skúmavky. 

• Realizoval sa Workshop s liečenou anorektičkou Valentínou Sadilekovou a 
psychológom ohľadom anorexie. 

• Tretie a štvrté ročníky absolvovali besedu s peer aktivistami - Partnerské 
vzťahy. 

• Žiaci tretích ročníkov absolvovali besedu s MUDr. Marínou Tripšanskou na 
tému plánované rodičovstvo. 

• Spolupracovali sme s Slovenským červeným krížom a Ligou za duševné zdravie. 

• Študenti sa ako každý rok zúčastnili na akcii Ligy za duševné zdravie spojenej s 
predajom nezábudiek. 

• Žiaci druhých ročníkov absolvovali besedu na tému AIDS v decembri pod záštitou 
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

• Dobrovoľníci - žiaci tretích a štvrtých ročníkov sa zúčastnili Študentskej kvapky krvi 
- boli v októbri a februári darovať krv.  

• Realizovali sme besedu s príslušníkom policajného zboru SR na tému násilie 
páchané na ženách. 

• Žiaci absolvovali besedu s peer aktivistami - boj proti šikane. 

• V predmete biológia a starostlivosť o zdravie v treťom ročníku sme sa zamerali 

dôrazne na poskytovanie prvej pomoci a študenti absolvovali praktické ukážky. 
Súčasťou plánu BSZ pre tretie ročníky je takisto tehotenstvo, pôrod, vývin jedinca a 
sexuálne prenosné ochorenia. Zamerali sme sa na prevenciu ochorení ale aj 
neželaného tehotenstva. 

• V rámci hodín náboženskej a etickej výchovy sme sa zamerali na prezentáciu 
zodpovedného sexuálneho života a etiku sexuálnych vzťahov, dôsledkov predčasného 
sexuálneho života a prípravou na rodinný život. 

V tomto období sme sa zamerali aj na: 

• (najmä v rámci informatiky) ochranu detí a žiakov pri používaní internetu a 
využívali sme pritom webové stránky k bezpečnému používaniu internetu 



www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, 
www.pomoc.sk,  

• v predmetoch BIO a BSZ sme sa venovali prvej pomoci a geneticky 
podmieneným ochoreniam či vrodeným chybám, ktoré môžu byť dôsledkom 
nesprávneho životného štýlu. 

Školský internát 

Vedúca školského internátu: Ing. Zuzana Gondová 

 

1. Cieľom výchovy a vzdelávania mimo vyučovania bolo umožniť každému 
ubytovanému žiakovi v školskom internáte: 

- zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky, a to 

a/ autonómnou zodpovednou prípravou na vyučovanie, 

b/ dobrovoľnou účasťou na výchovno-vzdelávacej činnosti vo voľnom čase 
orientovanej na rozvoj vedomostí, zručností a postojov získaných na 
vzdelávaní v škole, 

- získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, 
- rozvoj individuálnych záujmov a potrieb, 
- rozvoj komunikačných kompetencií, 
- rozvoj kultúrnych kompetencií, 
- rozvoj talentu a špecifických osobnostných schopností. 
 
Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom internáte v školskom roku 
2019/2020 bola zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností žiakov v čase 
mimo vyučovania a na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov, ktoré 
formujú ich postoj k sebavzdelávaniu, sebavýchove a súvisia s prípravou na 
povolanie. 

Pri výchovno-vzdelávacej činnosti boli uznávané hodnoty humanizmu, 
spolupráce, zodpovednosti, autonómie a akceptácie. Vedomosti a zručnosti 
žiakov získavané na vyučovaní v škole sme prehlbovali prostredníctvom 
praktických činností v školskom internáte. 

Zabezpečovali sme všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, 
doučovanie - individuálny prístup, pohovory pri zhoršenom prospechu. 
Žiakom boli umožnené rekreačné a oddychové činnosti, pri ktorých bol 
dôraz kladený na zdravý rozvoj ich osobnosti, k formovaniu kladných 

http://www.pomoc.sk/


medziľudských vzťahov a k výchove orientovanej na pozitívne ľudské 
hodnoty. 

Pri dosahovaní výchovno-vzdelávacích cieľov boli preferované rôzne 
zážitkové, aktivizujúce a motivačné metódy a formy práce, ktoré 
napomáhali utvárať návyky na vhodné a tvorivé využívanie voľného času. 

So žiakmi boli najmä diskusiami a rozhovormi, ale aj vlastnou prácou 
prekonzultované témy súvisiace s rodinným životom - Moja rodina, Výber 
partnera, Pečenie múčnikov, Hospodárenie. Pomocou metód rozhovorov, 
diskusií, hier a motivácií sme sa naučili orientovať v hodnotách dôležitých 
pre ľudský život ako sú Detské práva, Režim dňa, Rodičia a deti, 
Sebamotivácia, Úcta k rodičom, zdravotne znevýhodneným a iným rasám. V 
Spoločenskej výchove boli úlohy zamerané na ochranu pred sociálno-
patologickými javmi, ale aj na posilnenie národnej hrdosti - realizované na 
témy prejavy a formy šikanovania, Ako sa nestať obeťou šikanovania, 
medziľudské vzťahy, komunikácia v konflikte, Empatia, Osobné ciele, 
Slovenské tradície a zvyky, Aktívne občianstvo. Žiaci boli vlastnou prácou, 
motivačnými aktivitami a tréningami vedení k osobnej zodpovednosti za 
vykonanú prácu. Rozvíjali sme tvorivé schopnosti a zručnosti žiačok pri 
práci s netradičným materiálom, pri úprave oblečenia, pri práci v 
záujmových útvaroch a zároveň sme sa podieľali na tvorbe estetického 
prostredia pri témach Pozdrav, Predstavenie sa, kultúra stolovania, 
vyjadrovania sa a pod. Žiaci boli poučení o osobnej hygiene, prevencii pred 
chorobami, o zdravom životnom štýle. V priebehu celého výchovno-
vzdelávacieho procesu boli usmerňovaní k aktívnej ochrane životného 
prostredia. 

Výchovné skupiny (VS) 

 Mgr. Zuzana Bednárová vychovávateľka 1. VS 
 Ing. Zuzana Gondová vedúca vychovávateľka 2. VS 
 Bc. Veronika Lagaňová vychovávateľka 3. VS 
 Marta Ondrušová vychovávateľka 4. VS. 

 
Súťaže, kvízy, prednášky, besedy, výstavy, exkurzie, koncerty a kultúrne 
podujatia v školskom internáte a v spolupráci MKS v Levoči: 
- Spoznávame okolie – prvé ročníky, 
- Kultúrne pamiatky regiónu - exkurzia na vežu Baziliky sv. Jakuba prvé až 
štvrté ročníky, 
- Život zo skúmavky – Vernisáž – beseda – druhé a tretie ročníky, 
- Chuť žiť - beseda s anorektičkou Valentínou Sedilekovou – prvé až štvrté 
ročníky, 
- Partnerské vzťahy - beseda s PEER aktivistami – druhé ročníky - Múzeum          
špeciálneho školstva, 



- Privítanie prvákov v ŠI - kultúrny program 1.-4. roč., 
- Kultúrne pamiatky mesta - Mariánska hora – vychádzka - 1.roč., 
- Jesenná výzdoba v ŠI - 1.-4. roč., 
- Ľudské zmysly – výstava - 1.-3. roč., 
- Úcta k starším - kultúrny program - Humanitár 1.-4.roč., 
- Paint Ball - športové popoludnie - 2.-4.roč., 
- Mandaly - 2.roč., 
- Mikuláš v meste - 1.-4.roč., 
- Mikuláš v ŠI - 1.-4.roč., 
- Vianočná výzdoba v ŠI - 1.-4.roč., 
- Tvorivé dielne v ŠI,- 1.-4.roč., 
- Vianočná pošta,- 1.-4.roč., 
- Hrebienok - Ľadový dom - turistická vychádzka - 1.-3.roč., 
- Plagiátorstvo - prednáška - múzeum špeciálneho školstva - 2.roč., 
- Milujem Slovensko - kultúrny program - 1.-4. roč., 
- Stolno-tenisový turnaj v ŠI - 1.-4. roč. 
 

 Záujmové krúžky: 
- Kreatívny krúžok: Bednárová Zuzana, Mgr., 
- Šikovné ruky: Lagaňová Veronika, Bc. 
 

 Komisie v ŠI: 
- Kultúrna komisia: Lagaňová Veronika, Bc., 
- Stravovacia komisia: Ondrušová Marta, 
 
- Žiacka rada ŠI: Gondová Zuzana, Ing. - vedúca výchovy, 

- Vypožičiavanie kníh v ŠI: Ondrušová Marta, 

- Kronika ŠI: Lagaňová Veronika, Bc. 

• Pri hodnotení žiakov sme využívali metódy individuálneho prístupu, 
pozorovania, povzbudenia, rozhovoru, spolupráce s rodičmi žiakov a 
pedagógmi školy. 

• Kontakty na rodičov sme mali uvedené v prihláške žiaka a v denníku 
výchovnej skupiny. Výsledky hodnotenia žiakov sme evidovali v osobných 
spisoch a v denníku výchovnej skupiny. 

• Vo výchovnom pláne sme stanovili záväzný počet výchovno-vzdelávacích 
činností /ďalej iba VVČ/ na školský rok tak, aby sa pravidelne striedala 
ponuka vo všetkých oblastiach. Takto sme zabezpečovali systematický 
všestranný rozvoj osobnosti žiaka. 



• Vychovávatelia vo výchovných skupinách projektovali ponuku VVČ tak, 
aby uspokojili záujmy a potreby všetkých žiakov. 

• Obsahovým štandardom sme určili obsah výchovy a vzdelávania v 
jednotlivých výchovných oblastiach a zabezpečili systematickú a štandardnú 
úroveň mimoškolskej výchovy vo výchovných skupinách v školskom 
internáte. 

• Obsah výchovy a vzdelávania si vychovávateľ autonómne určoval podľa 
špecifickej situácie vo výchovnej skupine, aby uspokojoval záujmy, potreby 
a ciele žiakov. 

• Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom internáte bola 16. - 30. júna 
2020 prerušená na základe nariadenia ministerky školstva, vedy, výskumu a 
športu SR zo dňa 12. marca 2020 z dôvodu pandémie Covid-19. 

• Na základe tejto situácie záväzný počet výchovno-vzdelávacích aktivít v 
jednotlivých ročníkoch nebol dosiahnutý - vychovávateľky výchovných 
skupín kontaktovali žiakov pomocou internetu, sociálnych sieti, telefonicky a 
snažili sa v tejto neľahkej situácii takýmto spôsobom viesť výchovno-
vzdelávaciu činnosť. 

Výchovný plán: 

Mgr. Zuzana Bednárová, vychovávateľka  

Výchovná oblasť    -   počet výchovno-vzdelávacích aktivít podľa ročníkov 

 

 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4.roč 

Spoločenská výchova 16 15 15 14 

Mravná výchova a výchova k hodnotám 17 18 18 17 

Pracovná výchova a rozumová výchova 26 23 21 16 

Estetická výchova 17 16 16 13 

Telesná výchova 13 13 13 11 

Rodinná výchova a výchova k manželstvu 
a rodičovstvu 

17 17 16 13 

Ekologická výchova 6 5 5 3 

 

Ing. Zuzana Gondová, vedúca vychovávateľka 

Výchovná oblasť    -     počet výchovno-vzdelávacích aktivít podľa ročníkov 

 

 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4.roč 

Spoločenská výchova 12 14   



Mravná výchova a výchova k hodnotám 17 13   

Pracovná výchova a rozumová výchova 12 12   

Estetická výchova 11 10   

Telesná výchova 14 12   

Rodinná výchova a výchova k manželstvu 
a rodičovstvu 

15 17   

Ekologická výchova 3 2   

 
 
 
 
Bc. Veronika Lagaňová, vychovávateľka  
 

Výchovná oblasť    -     počet výchovno-vzdelávacích aktivít podľa ročníkov 

 

 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4.roč 

Spoločenská výchova 11 11 11 12 

Mravná výchova a výchova k hodnotám 10 17 17 12 

Pracovná výchova a rozumová výchova 22 13 12 9 

Estetická výchova 10 11 9 10 

Telesná výchova 10 9 10 5 

Rodinná výchova a výchova k manželstvu 
a rodičovstvu 

9 9 12 12 

Ekologická výchova 3 3 2 2 

 
 
 
Marta Ondrušová, vychovávateľka  
 

Výchovná oblasť    -     počet výchovno-vzdelávacích aktivít podľa ročníkov 

 

 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4.roč 

Spoločenská výchova 19 18  19 

Mravná výchova a výchova k hodnotám 18 23  21 

Pracovná výchova a rozumová výchova 27 22  18 

Estetická výchova 13 13  11 

Telesná výchova 15 13  13 

Rodinná výchova a výchova k manželstvu 
a rodičovstvu 

15 15  17 

Ekologická výchova   5   5   4 

 
 

 



§ 2. ods. 1 j  

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná 
charakteristika 
Škola sa aktívne zapájala do projektov spolufinancovaných 

z prostriedkov EÚ. 

Projekty s účasťou Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči v 

národných projektoch Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

/projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ.  

V súčasnosti je škola zapojená v projektoch: 

 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 

školách s využitím elektronického testovania – Národný ústav 

certifikovaných meraní vzdelávania,   

Zmluva č. 223/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri 

realizácii projektu  podpísaná dňa 24. júna 2013. 

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 237/2014/ z 8. 

januára 2014.   

   

 Moderné vzdelávanie  - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety – 

    ITMS 26110130547/ Ústav informácií a prognóz školstva 

    Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky z 11. 

novembra 2013 

    Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky 

v konfigurácii – 1 ks  

    interaktívna tabuľa, l ks notebook (dodané v mes. X/2014). 

 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – 

ITMS 21110120046 /  

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Zmluva o výpožičke techniky v konfigurácii – l ks interaktívna tabuľa, 1 

ks notebook  (dodané v mes. V/2014). 

 

 



 V školskom roku 2019/2020 bol školou vypracovaný projekt: 
     SAAIC pre medzinárodnú spoluprácu pod názvom ERASMUS+. 
     Celkový rozpočet projektu (EU + ŠR + škola) je 46 460,- euro. 
     V kalendárnom roku 2019 bolo vyčerpaných 41 704,- euro 
     v kalendárnom roku 2020 bolo vyčerpaných 4 756,- euro. 

§ 2. ods. 1 k  

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 
školskou inšpekciou v škole 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Štátna školská inšpekcia vykonala poslednú inšpekciu v našej škole v dňoch 
27. februára 2017 – 3. marca 2017.  Komplexná inšpekcia č. 7131/2016-
2017 zo dňa 23. februára 2017 bola zameraná na stav a úroveň 
pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na 
strenej odbornej škole. Na základe výsledkov boli zistené nedostatky 
a prijaté opatrenia na ich odstránenie.  Štátna školská inšpekcia po 
vykonaní následnej inšpekcie konštatovala, že uložené opatrenia boli 
splnené.  

V školskom roku 2019/2020 bola Poverením č. 60/2019  z 23. septembra 
2019 Útvarom hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja 
vykonaná finančná kontrola zameraná na hospodárenie s verejnými 
prostriedkami so zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie 
s majetkom, verejné obstarávanie a zmluvné vzťahy za rok 2018. 
Kontrola bola vykonaná v období od 7. októbra 2019 – 14. novembra 2019. 
Nedostatky, ktoré boli zistené pri riadnej kontrole boli odstránené,  
následná kontrola konštatovala splnenie všetkých zistených nedostatkov. 
 
 
 

§ 2. ods. 1 l  

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
školy 

Materiálno-technické podmienky 

Škola od roku 2007 pôsobí v zrekonštruovanom objekte na Bottovej ulici č. 
15A v Levoči. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú na 
dobrej úrovni. 



Škola má 23 učební z toho 15 odborných učební vybavených potrebnou 
technikou a učebnými pomôckami pre výučbu odborných predmetov a 
cudzích jazykov. Objekt školy je prepojený s telocvičňou, ktorú je možné 
rozdeľovacím závesom rozdeliť pre výučbu dvoch skupín žiakov. 

Počítačová sieť umožňuje prístup k internetu z každej učebne a kabinetu 
školy. Škola využíva nový inovatívny prístup vo výchovno-vzdelávacom 
procese, postavený na modernej technológii - Microsoft MultiPoint. 

V škole je zavedená bezdrôtová (wifi) sieť. Riešenie umožňuje prevádzku 
viacerých sietí v danom systéme, a to: 

- učiteľská - užívatelia majú prístup do učiteľskej siete so všetkými jej 
zdrojmi, 

- žiacka - užívatelia pripojení k tejto bezdrôtovej sieti majú prístup do 
žiackej siete so zdrojmi určenými pre žiakov, 

- hosťovská - bezdrôtová sieť určená pre hostí, kde je prístup iba na 
internet. 

Sieť je realizovaná tak, aby umožnila dopĺňanie ďalších prístupových bodov 
s rôznymi parametrami. 

Všetci vyučujúci majú pridelený notebook, ktorý môžu využívať priamo na 
vyučovací proces, ako aj na domáce prípravy na vyučovanie a na riešenie 
pedagogickej dokumentácie prostredníctvom aScAgendy. 14 učební školy je 
vybavených dataprojektorom. 2 učebne sú vybavené interaktívnou tabuľou, 
ktoré škola získala zapojením sa do projektov spolufinancovaných z 
prostriedkov EÚ. Aktívne sa zapájame do národných projektov Moderné 
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - projekty spolufinancované zo 
zdrojov EÚ. 

V školskom roku 2019/2020 sme realizovali projekt ERASMUS+ - Kľúčová 
akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Názov projektu: Európska 
pedagogická prax. Zmluva č. 2019-1-SK01-KA102-060502 výška grantu 46 
460 €. Trvanie projektu od 1. júna 2019 do 31. mája 2020. 

V školskom roku sme doplnili/modernizovali interiérové vybavenie školy 
(zakúpené relaxačné hrušky a tatami do tried, policové skrine). Zakúpili 
sme didaktické pomôcky na výuku metodiky matematických predstáv, 
hudobné nástroje (digitálne stage piano, orffove nástroje, cajony), 
elektrickú časomieru do telocvične. Z pridelených účelových prostriedkov 
(zdroj 41) sme zakúpili športové potreby (basketbalové dresy, lopty). Z 
rozpočtu kapitálových výdavkov sme realizovali II. etapu výstavby 
multifunkčného ihriska - doplnený mantinelový systém a osvetlenie, 



zasieťovanie celého ihriska a doplnenie basketbalových košov, v exteriéri 
objektu školy sme inštalovali bezpečnostný kamerový systém. Do všetkých 
miestností školy sme inštalovali rolety na okná. V jarných mesiacoch sme 
realizovali hygienickú maľbu telocvične a výmenu podlahovej krytiny v 
administratívnych priestoroch školy. Realizovali sme obmenu morálne 
opotrebovaných notebookov pre pedagógov (8 ks). 

Odborné učebne školy: 
- 2 učebne tvorivej dramatiky, 
- 2 ateliéry výtvarnej výchovy, 
- 2 odborné učebne informatiky, 
- 3 odborné učebne hudobnej výchovy, 
- 4 odborné učebne cudzích jazykov, 
- 1 učebňa biológie, 
- 1 učebňa náboženskej výchovy. 
 
Stravovanie žiakov je zabezpečené vo výdajnej školskej jedálni, ktorá je 
súčasťou školy. Obedy sa dovážajú z prevádzky školského stravovania v 
školskom internáte služobným autom (FIAT Dobló). Okrem poskytovania 
stravy žiakom a zamestnancom školy a školského internátu, poskytujeme 
stravu aj študentom a zamestnancom susednej Katolíckej univerzity - 
inštitút J. Páleša v Levoči a Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči. 
Technologické zariadenie prevádzky školského stravovania prešlo v 
posledných rokoch obnovou (elektrický konvektomat, sporáky, nerezové 
pracovné stoly. V školskom roku 2019/2020 sme zakúpili 2 ks elektrické 
varné kotly. 
 
Prehľad o počte stravníkov: 

Kategória stravníkov Školský rok 2019/2020 

ŽIACI  

Celodenná strava/školský interná                126 

Obedy                140 

DOSPELÍ STRAVNÍCI  

Pedagogickí zamestnanci                 32 

Nepedagogickí zamestnanci                 20 

Cudzí stravníci                 58 



 
 
Súčasťou školy je školský internát. Je umiestnený v dvoch navzájom 
prepojených budovách na Námestí Majstra Pavla č. 21, 22 v Levoči. V roku 
2005 sme na základe rozsudku Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi, podľa 
Zák. č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých krívd spáchaných cirkvám a 
náboženským spoločnostiam vydali nehnuteľnosť - Domov mládeže, 
Námestie Majstra Pavla 22, Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi, a. v. v 
Levoči. Podľa platnej nájomnej zmluvy výška ročného nájmu predstavuje 
20 000 €. Časť objektu je vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
- Námestie Majstra Pavla č. 21. V školskom roku 2019/2020 sme na objekte 
vymenili komplet strešnú krytinu a rekonštruovali sme sociálne zariadenia v 
ubytovacej časti školského internátu (2xWC, sprcha, kuchynský kút). 
 

§ 2. ods. 1 m  

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Stredná pedagogická škola je rozpočtová organizácia s právnou 
subjektivitou. Súčasťou školy sú aj školské zariadenia: školský internát a 
zariadenie školského stravovania. 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 1 289 844 €. 
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov - školský internát: 24 644 €. 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 5 426 €. 
 
    Spôsob ich použitia: 

 tovary a ďalšie služby: 1 739 €, 

 mzdy a odvody: 3 687 €. 

4. Finančné prostriedky získané od fyzických a právnických osôb: 11 925 €. 

Spôsob ich použitia: V priebehu školského roka 2019/2020 sme zo 
zdrojov darovacieho účtu školy uhradili inštaláciu bezpečnostného 
kamerového systému v exteriéri objektu školy (2598 €) a nákup 
výpočtovej techniky (notebooky) a učebných pomôcok - dataprojektor + 
plátno (3 790 €). 



Zostatok prostriedkov v sume 9 836,91 € (stav k 30. júnu 2020) je na 
darovacom účte školy. 

5. Účelové finančné prostriedky pridelené organizácii:    

P. 
č. 

Číslo 
rozpočtového 

opatrenia 

 
Účelovosť 

Zdroj 
financovania/d
ruh výdavku 

 
Suma/€ 

 
Vyúčtované/ € 

Poznámka 
/nedočerpa

né 

  
1. 

1917/32V/2
019 

Odstupné 111/642012  6 997 6 997  

  
2. 

2193/38V/2
019 

Materiálno-technické 
vybavenie/šport 

41/633009  1 143 1 143  

  
3. 

2288/39V/2
019 

Rekreačné poukazy 111/637006     217    217  

  
4. 

2433/41V/2
019 

Odchodné/škola 111/642013  5 337       5 337  

  
5. 

2545/42V/2
019 

Náklady súvisiace s 
maturitami 

111/610,62      77   77  

  
6. 

2731/45V/ 
2019 

Dofinancovanie 
platov PG 
zamestnancov 

111/610,62 3 085      3 085  

  
7. 

2777/45V/ 
2019 

Preprava 
žiakov/akcia PSK 

41/634004    400         400  

  
8. 

2882/12V/K
V/2019 

Bezpečnostný 
kamerový systém 

72a/713005  2 600      2 598 + 2 

  
9. 

2985/47V/ 
2019 

Hmotná 
zainteresovanosť 
zamestnancov 

41/610,620  5 263      5 263  

10
. 

2960/47V/ 
2019 

Hmotná 
zainteresovanosť 
zamestnancov 

111/610,62 10 823    10 823  

11
. 

3308/52V/ 
2019 

Rekreačné poukazy 111/637006      950          950  

12
. 

3415/53V/ 
2019 

Výmena strešnej 
krytiny ŠI 

41/635006 16 191    16 191  

13
. 

3216/99V/ 
2019 

MT vybavenie 
kuchyne 

41/713004   7 970      2 870 + 5100 

14
. 

189/01/V/ 
2020 

Lyžiarsky kurz 2020 111/637001 12450   12 000 + 450 

15
. 

409/03/2020 Vzdelávacie poukazy 111/BV 5 760  vyúčto-
vanie 
k 31.12. 
2020 

16
. 

352/18V/KV
/2020 

Varná technológia 41RF/713 5 100     5 100  

17
. 

659/07V/ 
2020 

Nájomné/ŠI, oprava 
strechy 

41/636,635 20 976   vyúčto- 
vanie. 
k 31.12. 
2020 

18
.  

680/08V/ 
2020 

Jubilejná odmena/ŠJ 41/610 801 801  

19
. 

888/15V/ 
2020 

Rekreačné poukazy 111/637 517 517  



 

Od 13. marca 2020 do 22. júna 2020 bola prevádzka školy, školského 
internátu a zariadenia školského stravovania z dôvodu zabráneniu šírenia 
COVID 19 v krízovom režime. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika 
SR vyučovanie v školách neprebiehalo. Zamestnanci a žiaci školy boli 
poučení o podmienkach vykonávania práce z domu a na pracovisku. Od 
22. júna 2020 vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu, v podmienkach 
ktorej bola ukončená klasifikácia žiakov v školskom roku 2019/2020. Počas 
krízového režimu a mimoriadnej situácie zariadenie školského stravovania 
a školský internát nemali žiadnu činnosť, prevádzky boli zatvorené. 

 

§ 2. ods. 1 n  

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

Hlavným cieľom Strednej odbornej školy pedagogickej je príprava na výkon 
v praxi so zameraním na odborné a umelecké činnosti a príprava na 
štúdium na vysokých školách. 

Škola prešla mnohými zmenami, no prvoradou zostáva stále príprava 
učiteľov pre MŠ a vychovávateľov pre školské zariadenia, pre animátorov 
voľného času. 

Miera úspešnosti a efektívnosti zvoleného strategického smerovania je 
evidentná stabilným počtom žiakov, ktorý v poslednom období aj mierne 
narástol. 

Ukazovateľom správneho smerovania je aj vysoké percento zamestnanosti 
našich žiakov v pracovnom procese ako aj percento prijatých uchádzačov o 
štúdium na vysokých školách. 

Profil študentov na pedagogickej škole sa zameriava na talent vo výtvarnej, 
telesnej, hudobnej a dramatickej výchove, čoho dôkazom sú aj dosiahnuté 
výborné výsledky v súťažiach umeleckého a športového zamerania. 

 

 



§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a 
oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a 
vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

Úspechy a nedostatky 

Silné stránky: 
 

 plne kvalifikovaný pedagogický zbor, 
 dobré meno školy a dlhoročná tradícia vzdelávania učiteľov 

materských škôl, 
 kvalitný Školský vzdelávací program pre študijné odbory, 
 aktivizácia žiakov k samostatnosti, 
 vybavenosť odborných učební školy multifunkčnými zariadeniami     

/internet, dataprojektor/, 
 internetová spôsobilosť žiakov vo vyučovacom procese, 
 aktivizácia žiakov k samostatnej práci pri tvorbe projektov, 
 využitie kreativity žiakov vo vyučovacom procese i v mimo 

vyučovacích aktivitách školy, 
 vyhovujúce priestorové vybavenie školy, modernizácia odborných 

učební a tried, 
 vlastná školská jedáleň a vlastný školský internát, 
 prezentácia žiakov na verejnosti - kultúrne podujatia v rámci mesta, 

okresu aj kraja, 
 vysoko kvalitná spolupráca v rámci odbornej praxe žiakov s 

materskými a   základnými školami, 
 úspešnosť žiakov v súťažiach (poézia, próza, zborový spev, šport), 
 organizovanie kultúrnych podujatí: výstavy, exkurzie, divadelné a  

hudobné predstavenia, 
 kvalitná pripravenosť absolventov na trh práce alebo pokračovanie v 

ďalšom vzdelávaní na vysokých školách, 
 vysoká úspešnosť absolventov na prijímacích skúškach /pedagogické 

smery/ na VŠ, 
 dobré medziľudské vzťahy. 
 

 
Slabé stránky 
 

 problémová spolupráca rodičov so školou, neochota spolupracovať pri 
riešení problémov, 

 nedostatočné finančné a spoločenské ohodnotenie pedagógov a 
nepedagogických zamestnancov, 



 slabá informovanosť uchádzačov o štúdium zo základných škôl o 
novovytvorených študijných odboroch zo strany výchovných poradcov 
ZŠ, 

 stúpajúci počet žiakov bez študijných návykov. 
 
 
Príležitosti 
 

 dobré uplatnenie absolventov na trhu práce, 
 možnosť čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov, 
 budovanie odborných učební, 
 bezproblémové uplatnenie absolventov školy v rámci vysokoškolského 

štúdia, v predškolských a školských zariadeniach, centrách voľného 
času a v rámci turizmu, 

 realizácia pomaturitného kvalifikačného štúdia v odbore učiteľstvo pre 
materské školy a vychovávateľstvo, 

 možnosť profesijného rozvoja pedagógov, 
 zviditeľnenie a propagácia školy v meste aj regióne účasťou na 

rôznych aktivitách, 
 zapájanie žiakov do kultúrnych podujatí a športových súťaží, 
 zvyšovanie prevencie pri výchove proti sociálno-patologickým javom v 

správaní (agresivita, vandalizmus, vulgárne vyjadrovanie, 
šikanovanie, drogy), 

 zvyšovanie informovanosti o novovytvorených študijných odboroch 
prostredníctvom webovej stránky školy, inzerciou, účasťou na 
burzách škôl prípadne osobným kontaktom, 

 poskytnutie využitia priestorov školy formou prenájmu /vizuálna 
učebňa/ iným subjektom v čase mimo vyučovania a prázdnin. 

Riziká 

 neúmerné zvyšovanie administratívnych prác, 
 negatívny vplyv na mladú generáciu (rôzne druhy závislostí), 
 celospoločenské trendy, orientácia na gymnaziálne štúdium, čím môže 

byť ohrozený plánový počet novootvorených tried, 
 znižovanie úrovne kritérií na prijímanie žiakov na stredné školy. 

 
 
 

Návrh opatrení pre výchovu a vzdelávanie 
 

 zlepšiť dochádzku žiakov do školy, zistené záškoláctvo, prípadne 
nevhodné správanie žiakov ihneď riešiť aj za účasti výchovnej 
poradkyne, 



 naďalej modernizovať a skvalitňovať vzdelávací proces využívaním 
IKT vo vyučovacích predmetoch, 

 venovať zvýšenú pozornosť prospechu žiakov, 
 zapájať sa do podávania projektov vyhlásených MŠ SR s cieľom 

získať finančné prostriedky na modernizáciu vyučovacieho procesu, 
 v kontrolnej a hospitačnej činnosti zamerať sa na využívanie 

moderných efektívnych vyučovacích metód a používanie IKT vo 
výchovnom a vzdelávacom procese, 

 navrhnuté opatrenia priebežne kontrolovať a konzultovať na 
poradách vedenia školy, na pedagogických radách, na zasadnutiach 
predmetových komisií a na učiteľských poradách. 

  

§ 2. ods. 1 p  

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť 
prijímania na ďalšie štúdium 

Uplatnenie žiakov 

Výchovné a kariérové poradenstvo. 

Mgr. Ľudmila Harviľáková, výchovný poradca. 

Výchovné poradenstvo v školskom roku 2019/2020 som zamerala hlavne na 
riešenie problémov žiakov v ich osobnostnom a vzdelávacom vývine. 

So žiakmi, rodičmi, triednymi učiteľmi som priebežne počas celého 
školského roka robila pohovory. Najviac pohovorov bolo kvôli opakovanému 
nevhodnému správaniu, nevhodnej komunikácii s vyučujúcim počas 
vyučovania, problémami učenia, ale aj kvôli vzťahom rodine. 

Pri riešení jednotlivých prípadov som spolupracovala s vedením školy, 
triednymi učiteľmi, ostatnými pedagógmi školy, s Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v Levoči a psychológom Mgr. 
Karolom KRISTEVOM z Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Levoči. 

Celý školský rok som zabezpečovala v spolupráci s ďalšími odborníkmi 
individuálne a skupinové poradenstvo pre žiakov. 

Osobitnú pozornosť som venovala žiakom s poruchami učenia, žiakom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (dyslektikom, dysgrafikom, 
atď.) a zabezpečila som, aby sa odporúčania psychológov, špeciálnych 
pedagógov uplatňovali v praxi, teda boli zavedené do výchovno-



vzdelávacieho procesu na našej škole. V spolupráci s Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, prípadne Centrom špeciálno-
pedagogického poradenstva a vedením školy, triednymi učiteľmi a 
ostatnými pedagógmi som skompletizovala a doplnila dokumentáciu 
potrebnú pre individuálne začlenenie týchto žiakov v podmienkach našej 
strednej školy. Žiakov s poruchami učenia v končiacich ročníkoch som 
usmerňovala pri príprave na maturitnú skúšku (potrebná dokumentácia, 
postup), ale aj pri výbere vysokej školy. Komunikovala som s vybranými 
vysokými školami (študijné oddelenia) o možnostiach žiakov s poruchami 
učenia v prípade konkrétnych žiakov. 

Žiakom a rodičom som poskytla informácie o spolupráci školy v otázkach 
výchovy, vzdelania, voľby povolania a pod. s Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, Centrom špeciálno-
pedagogického poradenstva. 

Priebežne som aktualizovala nástenku výchovného a kariérového 
poradenstva. 

Žiaci ma vyhľadávali hlavne v popoludňajších hodín po vyučovaní v dňoch 
pondelok - stredu na základe predchádzajúcej dohody, prípadne aj bez nej. 

Na základe informácie zverejnenej na nástenke ma žiaci veľmi často 
kontaktovali elektronicky, prostredníctvom mailov. Išlo o žiakov, ktorí na 
začiatku nemali odvahu komunikovať o svojom probléme osobne. Na 
základe mailovej komunikácie ma postupne kontaktovali osobne.  

Počas školského roka som sa podieľala na príprave propagačného materiálu 
na DEŇ OTVORENÝCH DNÍ na našej škole, ako aj BÚRZ STREDNÝCH ŠKÔL 
v Liptovskom Mikuláši, Poprade i Kežmarku. Rodičov i žiakov 9. ročníkov 
sme informovali o možnostiach i podmienkach štúdia, zabezpečili sme návrh 
i realizáciu propagačných materiálov školy. 

Spolu so žiakmi 4. ročníkov (podľa záujmu) som sa zúčastnila DŇA 
OTVORENÝCH DVERÍ VYSOKÝCH ŠKÔL v POPRADE a PREŠOVE. Išlo o 
výstavu KAM NA VYSOKÚ, kde sa žiaci mali možnosť stretnúť s vysokými 
školami zo Slovenska a zahraničia a osobne sa s nimi porozprávať o 
možnostiach štúdia, uplatnenia sa po ukončení školy, prípadne o 
študentskom živote na jednotlivých školách a fakultách. 

Usmerňovala som žiakov pri výbere vysokej školy, vhodnosti zvoleného 
študijného odboru, ale aj pri vypĺňaní prihlášok na vysokú školu. 

V jednom prípade som komunikovala s vysokou školou kvôli postupu a 
vypĺňaní prihlášky na vysokú školu v prípade cudzinca. 



Počas celého školského roka som sa zúčastňovala školení a prednášok pre 
výchovných a kariérových poradcov. 

Vzhľadom na pandémiu spôsobenú vírusom COVID 19 nebolo možné 
zrealizovať všetky plánované akcie - fyzického rázu (PROFORIENT, SLSP, 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Levoči), no so žiakmi som 
komunikovala prostredníctvom médií aj počas karantény, vrátane 
potvrdzovania prihlášok na vysokú školu. 

odbor 
celkový  
počet 

absolventov 

prijatí na  
VŠ 

prijatí  
do 

zamestnania 

evidovaní  
na Úrade 

práce 

nezistení 

učiteľstvo pre  
materské školy a 
vychovávateľstvo 

79 60 9 4 

 
5 

animátor  
voľného času 

13 12 1 0 

 
1 

 

§ 2. ods. 2 a  

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Vyučovací proces a duševné zdravie - psychohygiena je udržiavanie 
duševného zdravia, preventívna ochrana ľudskej psychiky, vedenie 
zdravého spôsobu života vo všetkých jej zložkách, zvlášť na úrovni 
sociálnych vzťahov sú požiadavky, z ktorých vychádza škola pri svojej 
činnosti. 

 

Hygiena učenia 

Dodržiavaním správneho režimu dňa striedaním učenia a oddychu pri 
zostavovaní rozvrhu hodín sme sa snažili optimalizovať sociálne vzťahy, 
posilňovať duševnú sviežosť a tvorivosť žiakov. 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania školy sú dobré: rozvrh 
vyučovacích hodín rešpektuje psychohygienické zásady. Nulté vyučovacie 
hodiny sa na škole vyučujú od 7:35 hod., vyučovacie hodiny sú 45-
minútové, medzi nimi sú 5-minútové prestávky, po 3. hodine je 10-
minútová prestávka a po 6. hodine je obedňajšia prestávka 30 minút. 
Povinné vyučovacie predmety sa končia siedmou vyučovacou hodinou, 
najneskôr ôsmou hodinou. 



Škola sa nachádza v tichom prostredí, všetky mikroklimatické podmienky sú 
dobré. Škola má vyhovujúci počet tried a dobré podmienky na bifurkáciu. 
Žiaci majú možnosť relaxovať v školskej knižnici a v átriu. Škola 
zabezpečovala žiakom stravu formou teplých obedov a občerstvenie cez 
nápojový automat. 

 

Voľný čas, šport a relaxácia 

Škola poskytovala žiakom širokú ponuku záujmových aktivít a krúžkovej 
činnosti, kde umožňovala žiakom využívať aktívny oddych na regeneráciu a 
udržiavanie duševného zdravia. 

Prevencia pred negatívnymi sociálnymi javmi a delikventným 
správaním 

Činnosť školy sa tiež zameriavala na preventívne aktivity zamerané na 
sociálne javy ako je násilie, šikanovanie, drogová závislosť a iné. V 
spolupráci s výchovným poradcom a vyučujúcimi školy sa žiaci zapájali do 
projektov a preventívnych aktivít. 

Starostlivosť o zdravie a výživu 

Škola kládla dôraz tiež na odstraňovanie nesprávnej výživy a starostlivosť o 
pravidelný režim stravovania. 

Školská jedáleň poskytovala žiakom obedy a ubytovaným žiakom v 
školskom internáte aj raňajky a večere. 

Výroba jedál a pokrmov v zariadení školského stravovania sa zabezpečovala 
v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 330 zo dňa 14. augusta 2009 o zariadení 
školského stravovania, systéme prípravy jedál, dodržiavaní technologických 
postupov a evidencii HACCP. 

§ 2. ods. 2 b   

Voľno časové aktivity školy 

Medzi hlavné voľnočasové aktivity žiakov patrí záujmová činnosť, počas 
ktorej vyučujúci kládli dôraz ako na kolektívnu, tak aj na individuálnu 
činnosť so žiakmi školy. 

V školskom roku 2019/2020 okrem krúžkových aktivít v škole sa 
organizovali aj rôzne telovýchovné súťaže, ktorých cieľom bolo posilniť 
telesnú a duševnú kondíciu, upevniť zdravie a telesnú zdatnosť, ale aj 



poskytnúť návod na vyplnenie voľného času zmysluplnými aktivitami a 
posilniť vzťahy v žiackych skupinách, turnaje vo volejbale, turnaj v 
basketbale a florbale. 

Ďalšie súťaže realizované školou sú: 

- účasť speváckeho zboru Iuventus peadagogica na rôznych súťažiach v 
rámci Slovenska, aj na medzinárodných súťažiach, 
- Štúrov pamätník, 
- Hviezdoslavov Kubín, 
- súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe, 
- súťaže výtvarných prác žiakov, 
- súťaž o najestetickejšiu triedu (nástenku), 
- olympiáda v cudzích jazykoch. 
 
 

Názov 
záujmového krúžku 

Počet detí Počet skupín Vedúci 

Basketbalový krúžok 8 1 Mgr. Milan Hyben 

Environmentálny 10 1 PaedDr. Eva Pacáková 

Florbalový krúžok 22 1 Mgr. Miloslav Repaský 

Futbalový krúžok 23 1 Ing. Štefan Brečka 

Komorný spev 48 1 Mgr., Mgr. art. Igor Grega 

Nemecky s úsmevom 14 1 Mgr. Miriam Niňajová 

Školský časopis 10 1 Mgr., Andrea Kirolová 

Volejbalový krúžok 45 1 PaedDr. Pavol Repašský 

 

 

 

 



§ 2. ods. 2 c  

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a 
rodičom 

Základom spolupráce školy a rodičov boli pravidelné združenia Rady 
rodičov. Dvakrát ročne sa v škole uskutočnilo Plenárne zasadanie 
Rodičovského združenia pri Strednej odbornej škole pedagogickej - mesiac 
november a apríl. 

Následne po triednych združeniach Rady školy sa uskutočnili zasadnutia 
Rady rodičov. 

Triedni učitelia, tak ako aj ostatní pedagogickí pracovníci v školskom roku 
2019/2020 spolupracovali s rodičmi žiakov školy. 

Pedagógovia poskytovali najvýznamnejšie informácie o škole, vedení školy a 
štruktúre vzdelávania: 

• pravidelne písomne, mailom alebo telefonicky informovali rodičov o 
pokroku dieťaťa v učení a správaní, 

• oboznamovali s programom rodičovských stretnutí vopred, aby si mohli 
pripraviť otázky a byť aktívnejší, 

• špeciálnu pozornosť venovali neúplným rodinám, resp. rodinám s 
osvojeným dieťaťom, 

• pravidelne informovali rodičov najmä o pozitívnych stránkach dieťaťa, 
nielen o problémoch. 

Triedne schôdzky sa zvolávali v priebehu školského roka podľa potrieb 
jednotlivých ročníkov. Pedagógovia školy aj školského internátu boli 
rodičom k dispozícií na individuálne konzultácie podľa vopred dohodnutých 
termínov. 

Spolupracovali sme aj prostredníctvom aSc Agende cez "Žiacku knižku". 
Rodič mal vygenerovaný vlastný prístupový kód, mal možnosť 
prostredníctvom internetu pravidelne kontrolovať prospech a dochádzku 
svojho dieťaťa. 

V prípade potreby sa uskutočnili osobné stretnutia medzi pedagógmi a 
rodičmi. Rodičia popri triednych učiteľoch komunikovali s výchovnou 
poradkyňou. Tu získavali základný kontakt aj na pracovníkov pedagogicko-
psychologických poradní pre prípad riešenia vyučovacích a výchovných 
problémov žiakov. 



§ 2. ods. 2 d  

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a 
ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na 
výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v školskom roku 2019/2020 sme 
spolupracovali so všetkými zložkami pôsobiacimi v meste v oblasti školstva, 
kultúry a športu. Zvlášť úspešná bola spolupráca s materskými a 
základnými školami. Spolupráca prebiehala v mesiacoch september 2019 až 
marec 2020. Od polovice marca 2020 škola prešla na dištančnú formu 
vyučovania a v dôsledku pandémie COVID-19 bola spolupráca prerušená. 

V novembri 2019 sme organizovali Deň otvorených dverí, na ktorom širokej 
verejnosti a potenciálnym záujemcom o štúdium na našej škole boli 
prezentované jednotlivé odbory. 

Škola počas školského roku 2019/2020 spolupracovala s mestom Levoča pri 
organizovaní kultúrnych a spoločensko-športových podujatí. 

Žiaci školy spolu s vyučujúcimi zabezpečovali pravidelne kultúrne 
vystúpenia pri rôznych príležitostiach a oslavách v rámci mesta a regiónu. 
Zúčastňovali sa tiež na športových podujatiach organizovaných Centrom 
voľného času v Levoči. 

V školskom roku 2019/2020 sme spolupracovali s: 

1. Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Levoči - 
Proforient: poradenstvo žiakom štvrtých ročníkov pri rozhodovaní sa pri 
výbere vysokých škôl, prípadne o ďalšom profesijnom orientovaní, 

2. Úradom práce a sociálnych vecí v Levoči - informácie o organizačnom 
zabezpečení činnosti žiakov a študentov po ukončení strednej školy 
(termíny, povinnosti, práva a možnosti), 

3. Centrom voľného času - utváralo podmienky, organizovalo a 
zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a športovú činnosť pre 
mládež. V spolupráci s našou školou zabezpečovalo voľnočasové 
aktivity, 

4. Úniou žien Slovenska v Levoči, kde sa škola podieľala pri 
spoluorganizovaní súťaží v prednese poézie a prózy. 

 



Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v Strednej odbornej škole 
pedagogickej v Levoči vyučovanie mimoriadnym spôsobom dištančné 
vzdelávanie v súlade s nariadeniami hlavného hygienika Úradu verejného 
zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení podávame 
informáciu na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy. 

 

Záver 

Po komplexnom zhodnotení výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu za 
školský rok 2019/2020 sa budeme snažiť naďalej napĺňať ciele 
koncepčného plánu rozvoja školy a pokračovať v udržaní kvality 
edukačného procesu a zachovania dobrého mena školy. 

Vypracoval: Mgr. Miloslav Repaský, riaditeľ školy 
V Levoči dňa 07. 10. 2020 
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 16. 10. 2020  
 
 
 
 

Mgr. Miloslav Repaský 

                                                                        riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rada školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej 

Bottova 15A, 054 01 Levoča 

 

 

 

VEC 

Vyjadrenie rady školy 

 

Rada školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči bola 
dňa 22. 10. 2020 na svojom zasadnutí oboznámená s obsahom Správy o 
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2019/2020. 

Predložená správa obsahuje všetky dôležité informácie o činnosti 
školy za školský rok 2019/2020. K predloženej správe nemáme 
pripomienky. 

 

 

 

 Mgr. Milan Hyben 

predseda Rady školy 

 

 

 

V Levoči dňa 22. 10. 2020  



 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

 

 

 

 

Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strednej 
odbornej školy pedagogickej, Bottova 15A, Levoča za školský rok 
2019/2020. 

 

 

 

 

 PaedDr. Ján Furman 

vedúci odboru školstva 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 10. 11. 2020 


