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Predkladá:   PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková 

   riaditeľka školy  
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Údaje o škole (§ 2 ods.1 písm. a) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

1. Názov: Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva  

    Organizačné zložky školy:  

    Súkromná špeciálna materská škola, Pionierska 850/13, Detva 

    Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Pionierska 850/13, Detva 

    Súkromná praktická škola, Pionierska 850/13, Detva              

2. Adresa: Pionierska 850/13, 962 12  Detva 

3. Telefónne číslo: 0903 851 506        

4. Webové sídlo: www.magikos.sk        

5. Adresa elektronickej pošty: sukromnassdt@gmail.com 

6. Meno a priezvisko vedúcich zamestnancov a ich funkcie:  

PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková – riaditeľka školy 

7. Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy:  

Mgr. Jana Ševerová (zástupca pedagogických zamestnancov) – predseda  

Mgr. Jana Puškárová (zástupca zriaďovateľa) – zapisovateľ 

Anna Petrincová (zástupca rodičov) 

Mgr. Ivana Uhrínová (zástupca rodičov) 

Anna Konečná (zástupca rodičov) 

 

Údaje o zriaďovateľovi (§ 2 ods.1 písm. b) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

1. Názov: MAGIKOS občianske združenie 

2. Sídlo: J. Kráľa 1192/10, 962 12  Detva 

3. Telefónne číslo: 0918 383 505        

4. Adresa elektronickej pošty: magikosoz@gmail.com        

 

Informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy (§ 2 ods.1 

písm. c) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Rada školy pri Súkromnej spojenej škole, Pionierska 850/13, Detva je iniciatívnym                    

a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Ustanovená je v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Ustanovujúce zasadnutie rady školy bolo dňa 26.11.2018. Funkčné obdobie rady školy 

začalo dňa 27.11.2018 schválením zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy 

zriaďovateľom na obdobie 4 rokov.  

 V školskom roku 2020/2021 zasadala rada školy štyrikrát. 

Na zasadnutí dňa 18.11.2020 rada školy vzala na vedomie: 

- Správu o  výsledkoch hospodárenia  školy za III. štvrťrok 2020. 

- Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Na zasadnutí 25.01.2021 rada školy vzala na vedomie: 

- Návrh rozpočtu rady školy. 

- Kritériá na prijímanie žiakov v školskom roku 2021/2022. 

- Zhodnotenie Koncepčného zámeru rozvoja Súkromnej spojenej školy, Pionierska 

850/13, Detva na roky 2018 – 2021. 

- Správu o  výsledkoch hospodárenia  školy za IV. štvrťrok 2020. 

- Kritériá pre prijatie do organizačnej zložky SPŠ pre školský rok 2021/2022. 
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Na zasadnutí 16.04.2021 rada školy vzala na vedomie: 

- Plán zasadnutí na rok 2021. 

- Hodnotiacu správu o činnosti Rady školy za rok 2020. 

Na zasadnutí 30.06.2021 rada školy vzala na vedomie: 

- Správu o  výsledkoch hospodárenia  školy za  II. štvrťrok 2021. 

- Návrh na počty prijímaných žiakov. 

- Školský poriadok  Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva. 

- Začiatok vyučovania v Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva. 

- Poradie prestávok v Súkromnej spojenej škole, Pionierska 850/13, Detva. 

- Školné v jednotlivých organizačných zložkách Súkromnej spojenej školy.  

Metodické združenie a predmetové komisie 

 

 V školskom roku 2020/2021 pracovalo MZ a PK zlúčené z dôvodu nízkeho počtu 

zamestnancov. MZ a PK malo v školskom roku 2020/2021 4 členov (z toho 2 učitelia, 1 

riaditeľka a 1 asistent učiteľa). Plán MZ a PK vychádzal z Plánu práce školy na školský rok 

2020/2021, Ročného plánu vzdelávania, Štátneho vzdelávacieho programu a Školských 

vzdelávacích programov. 

 V rámci MZ a PK sa zameriavame na sieťovanie a rozvíjanie spolupráce s inými 

školami a zariadeniami poskytujúcimi edukáciu a starostlivosť jednotlivcom s postihnutím, čo 

bolo v školskom roku 2020/2021 obmedzené skôr na online priestor v súvislosti s aktuálnou 

situáciou spojenou s COVID-19. Spolupracujeme s logopedičkou zo súkromnej logopedickej 

ambulancie v Detve, ktorá nám pomáha pri skvalitňovaní komunikačných zručností žiakov 

a v zavádzaní AAK do edukačného procesu. Tiež sa zameriavame na vzájomné odovzdávanie 

skúseností zo vzdelávaní a poznatkov zo samoštúdia. Zúčastňujeme sa workshopov 

a odborných konferencií zameraných na prácu so žiakmi so ŠVVP.  

 Úzko spolupracujeme aj so psychológom, liečebným pedagógom a špeciálnym 

pedagógom CŠPP, ktorí realizujú diagnostiku žiakov školy a zároveň pomáhajú pri 

skvalitňovaní edukačného procesu. Počas vyučovania realizujeme bazálnu stimuláciu, 

Snoezelen, HANDLE (v uvedených konceptoch získali pedagogickí zamestnanci certifikáty 

s medzinárodnou platnosťou), prvky arteterapie, ABA terapie a muzikoterapie.  

 

Pedagogická rada 

 

 Pedagogická rada školy je poradným orgánom riaditeľa školy. Pri svojom rokovaní sa 

riadila plánom svojej činnosti, ktorý bol súčasťou plánu práce školy na školský rok 

2020/2021. Členom pedagogickej rady je každý pedagogický zamestnanec školy.  

  

Pracovná porada 

 

 Pracovná porada je poradným orgánom riaditeľa školy, interné fórum na diskusiu 

o všetkých závažných otázkach týkajúcich sa organizácie, kontroly a riadenia školy. Slúži na 

oboznamovanie s návrhmi vedenia, získavanie podnetov a návrhov, oboznamovanie 

zamestnancov so školskou legislatívou, zákonmi, vyhláškami a vyhodnocovanie plnenia úloh 

školy. Pracovné a krátke informatívne porady sa v školskom roku 2020/2021 uskutočňovali 

podľa potreby školy. Zvolávané boli  riaditeľkou školy. 
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Počet žiakov školy (§ 2 ods.1 písm. d) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) podľa 

jednotlivých organizačných zložiek školy 

 

Organizačná zložka Súkromná špeciálna materská škola, Pionierska 850/13, Detva 

 

V školskom roku 2020/2021 mala organizačná zložka Súkromná špeciálna materská škola, 

Pionierska 850/13, Detva pozastavenú prevádzku. 

 

Počet detí k 15. septembru 2020 je 0 z toho 0 chlapcov a 0 dievčat. 

 

Počet detí k 31. augustu 2021 je 0 z toho 0 chlapcov a 0 dievčat. 

 

Počet žiakov školy (§ 2 ods.1 písm. d) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) podľa 

jednotlivých organizačných zložiek školy 

 

Organizačná zložka Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Pionierska 850/13, 

Detva 

Počet žiakov k 15. septembru 2020 je 3 z toho 3 chlapci a 0 dievčat. 

  

 Ročník Poč. 

žiakov 
 Ročník Poč. 

žiakov 
 Ročník Poč. 

žiakov 
 

 

 

 

 

 

 

 

Variant 

A 

Príprav.  0  

 

 

 

 

 

 

Variant 

B 

Príprav.  0  

 

 

 

 

 

 

Variant 

C 

Príprav.  0 

1 0 1 0 1 0 

2 0 2 1 2 0 

3 0 3 1 3 1 

4 0 4 0 4 0 

5 0 5 0 5 0 

6 0 6 0 6 0 

7 0 7 0 7 0 

8 0 8 0 8 0 

9 0 9 0 9 0 

  10 0 10 0 

Spolu  0   2   1 

Počet žiakov k 31. augustu 2021 je 4 z toho 4 chlapci a 0 dievčat. 

  

 Ročník Poč. 

žiakov 
 Ročník Poč. 

žiakov 
 Ročník Poč. 

žiakov 
 

 

 

 

 

 

 

 

Variant 

A 

Príprav.  0  

 

 

 

 

 

 

Variant 

B 

Príprav.  1  

 

 

 

 

 

 

Variant 

C 

Príprav.  0 

1 0 1 0 1 0 

2 0 2 1 2 0 

3 0 3 1 3 1 

4 0 4 0 4 0 

5 0 5 0 5 0 

6 0 6 0 6 0 

7 0 7 0 7 0 

8 0 8 0 8 0 

9 0 9 0 9 0 

  10 0 10 0 

Spolu  0   3   1 
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Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 2 ods. 3 písm. a) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Všetci 4 žiaci organizačnej zložky Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom sú 

žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nakoľko v Súkromnej základnej 

škole pre žiakov s autizmom sú vzdelávaní len žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

 

Počet žiakov zapísaných do I. ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva (§ 2 

ods. 3 písm. b) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V školskom roku 2020/2021 je počet žiakov zapísaných do prvého ročníka v počte 1.  

 

Počet žiakov, ktorí si podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole (§ 2 ods. 3 písm. c) 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V školskom roku 2020/2021 je počet žiakov, ktorí si podali prihlášku na vzdelávanie 

v strednej škole v počte 0. 

 

Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole (§ 2 ods. 3 písm. d) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V školskom roku 2020/2021 je počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole 

v počte 0. 

 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 3 písm. e) 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Všetci žiaci organizačnej zložky Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, 

boli v školskom roku 2020/2021 hodnotení v súlade s Usmernením k priebežnému hodnoteniu 

a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19. Na 

vysvedčení sa žiakom uvádzalo namiesto klasifikačného stupňa slovo „absolvoval“. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2020/2021 

 
Počet žiakov 
 

Počet žiakov, 
ktorí prospeli 

Počet žiakov, 
ktorí neprospeli 

Počet žiakov, 
ktorí neboli hodnotení 

Variant 

A 
0 0 0 0 

Variant 

B 
3 3 0 0 

Variant 

C 
1 1 0 0 

 

V školskom roku 2020/2021 neboli udelené žiakom organizačnej zložky Súkromná 

základná škola pre žiakov s autizmom žiadne výchovné opatrenia.  

 

Počet žiakov školy (§ 2 ods. 1 písm. d) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) podľa 

jednotlivých organizačných zložiek školy 
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Organizačná zložka Súkromná praktická škola, Pionierska 850/13, Detva 

 

Počet žiakov k 15. septembru 2020 je 12 z toho 8 chlapcov a 4 dievčatá. 

 

Ročník Počet 

žiakov 

1 0 

2 1 

3 11 

Spolu 12 

 

Počet žiakov k 31. augustu 2021 je 12 z toho 8 chlapcov a 4 dievčatá. 

 

Ročník Počet 

žiakov 

1 0 

2 1 

3 11 

Spolu 12 

 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 2 ods. 4 písm. a) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

V 

šetci 12 žiaci organizačnej zložky Súkromná praktická škola sú žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, nakoľko v Súkromnej praktickej škole sú vzdelávaní len 

žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Počet žiakov prijatých do I. ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva (§ 2 

ods. 4 písm. b) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V školskom roku 2020/2021 je počet žiakov prijatých do prvého ročníka v počte 0.  

 

Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole (§ 2 ods. 4 písm. c) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V školskom roku 2020/2021 je počet prihlášok, ktoré boli podané na vzdelávanie 

v strednej škole v počte 3. 

 

Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku (§ 2 ods. 4 písm. d) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Pre školský rok 2020/2021 je počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu 

skúšku v počte 3, ale vzhľadom k tomu, že organizačná zložka Súkromná praktická škola 

nemala voľné kapacity na prijímanie nových žiakov, do 1. ročníka nebol prijatý žiadny 

uchádzač.  

 

Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie  (§ 2 ods. 4 písm. e) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Súkromná praktická škola nemá učebné odbory, jej úlohou je pripraviť žiakov 

s mentálnym postihnutím, žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným 
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postihnutím a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím na sebaobsluhu, praktické práce v domácnosti a údržba domácnosti 

tak, aby jej absolventi mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. 

Pedagógovia sa zameriavajú nielen na edukáciu žiakov, ale predovšetkým na ich prípravu do 

reálneho života a čo najväčšej možnej miere samostatnosti s prihliadnutím na druh a stupeň 

ich postihnutia.  

Nižšie stredné odborné vzdelanie získa žiak absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v súkromnej praktickej škole.  

 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 4 písm. f) 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Všetci žiaci organizačnej zložky Súkromná praktická škola boli v školskom roku 

2020/2021 hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č. 18/2015 na hodnotenie 

a klasifikáciu prospechu a správania žiakov praktických škôl. Riaditeľka školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade dňa 30.08.2020 rozhodla o spôsobe hodnotenia žiakov v školskom roku 

2020/2021. V školskom uvedenom školskom roku boli všetci žiaci organizačnej zložky 

Súkromná praktická škola hodnotení slovným komentárom vo všetkých ročníkoch. 

Všetci 12 žiaci organizačnej zložky Súkromná praktická škola v školskom roku 

2020/2021 prospeli.  

V školskom roku 2020/2021 neboli udelené žiakom organizačnej zložky Súkromná 

praktická škola žiadne výchovné opatrenia.  

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania (§ 2 ods. 4 písm. g) 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Pri edukácii žiakov vychádzame z individuálnych schopností a možností každého žiaka 

a z nich plynúcich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Edukáciu orientujeme na 

zmysluplnosť a využitie obsahu v bežnom živote.  

Zameriavame sa tiež na komunikáciu žiaka s okolím. Pri komunikácii so žiakom 

preferujeme jemu vyhovujúcu formu komunikácie (verbálnu, augmentatívnu alebo 

alternatívnu).  

Pri edukácii žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím nadväzujeme na overené metódy a formy práce, ktoré sú vhodné 

pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím.  

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu je prispôsobená individuálnym 

požiadavkám každého žiaka, rovnako ako aj prístup učiteľa zohľadňuje individualitu 

každého žiaka. 

 

Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce (§ 2 ods. 4 písm. h) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

435/2020 Z. z.) 

 

 V školskom roku 2020/2021 v organizačnej zložke Súkromná praktická škola sme 

mali prvých 11 absolventov, ktorí si zatiaľ nenašli uplatnenie na trhu práce, pretože stále 

chýbajú na pracovnom trhu inštitúcie, kde by naši absolventi našli uplatnenie. 8 absolventi po 

ukončení štúdia na našej škole začali navštevovať denný stacionár.  
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Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov (§ 2 

ods.1 písm. e) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

     

Súkromná spojená škola 

Pionierska 850/13, Detva 

Počet 
zamestnancov 

Prepočítaný 

počet 
zamestnancov 

zamestnanci Súkromnej spojenej školy, 

Pionierska 850/13, Detva  

5 4,1 

Z toho PZ* 4 4 

Z počtu PZ    

kvalifikovaní 4 4 

nekvalifikovaní 0 0 

dopĺňajú si vzdelanie 0 0 

Z toho NZ* 1 0,1 

Z počtu NZ   

upratovačka 1 0,1 

 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ* - nepedagogickí zamestnanci 
 

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov (§ 2 ods.1 písm. 

f) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

       

Pedagogickí zamestnanec Plnenie kvalifikačného predpokladu 

riaditeľka 

učiteľka 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Univerzita Komenského 

v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor: učiteľstvo pre I. stupeň 

základnej školy, učiteľstvo pre špeciálne školy, špecializácia: 

pedagogika telesne a zdravotne postihnutých. 

Rigorózna skúška, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická 

fakulta, odbor: špeciálna pedagogika. 

učiteľka Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, odbor: špeciálna pedagogika – učiteľstvo. 

učiteľka Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, odbor: špeciálna pedagogika – učiteľstvo. 

asistentka učiteľa Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Univerzita Komenského v 

Prahe, odbor: špeciálna pedagogika – vychovávateľstvo. 

 

Ostatné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2020/2021:  

− Rozvoj hrou – 4 zamestnanci 

− Ochrana osobných údajov – školenie „oprávnenej osoby“ - 4 zamestnanci 

− Kousák – pomôcky pre správny vývoj detí – 1 zamestnanec 

− Autizmus a zmyslové vnímanie – 2 zamestnanci 

− Ako byť dobrým asistentom učiteľa - 2 zamestnanci 

− Prístup TEACCH – štrukturalizácia, vizualizácia a individuálny prístup vo vzdelávaní 

detí a žiakov s PAS - 2 zamestnanci 

− Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ – 1 zamestnanec 

− Ako pracovať s pozornosťou nielen v Snoezelene – 2 zamestnanci 

− Antistres a prevencia vyhorenia – 1 zamestnanec 

− KUprev – 1 zamestnanec 

− DIRFlortime u detí s autizmom – 2 zamestnanci 
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− Využitie IKT pri dištančnom a prezenčnom vzdelávaní v špeciálnych školách – 3 

zamestnanci 

− Plán profesijného rozvoja – 4 zamestnanec 

− Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ – 1 zamestnanec 

− Látkové a nelátkové závislosti – 2 zamestnanci 

− Slovné hodnotenie ako nástroj vnútornej motivácie – 3 zamestnanci 

− Metóda dobrého štartu – 1 zamestnanec 

− Terapia vo vzdelávacom procese – 3 zamestnanci 

− Dieťa s autizmom v škole – 3 zamestnanci 

− Prečo všetko hryzie? – 4 zamestnanci 

− Minimum pre asistentky I. – 3 zamestnanci 

− Minimum pre asistentky II. – 3 zamestnanci 

− Inkluzívne (ne)hodnotenie vo vyučovaní - 3 zamestnanci 

− Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou na 1. stupni ZŠ - 3 zamestnanci 

− Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi - 1 zamestnanec 

− Atestačné portfólio – 1 zamestnanec 

− Odmeny a tresty vo vyučovacom procese – 3 zamestnanci 

− Pohyb a hudba – Psychomotorika v muzikoterapii – 1 zamestnanec 

− Sindelár – 1 zamestnanec 

− Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 – 1 zamestnanec 

− Ako predísť krízovým situáciám v škole – 3 zamestnanci 

− Metodické združenie v pedagogickom riadení základných škôl – 1 zamestnanec 

− Moderné trendy v hodnotení a skúšaní – 3 zamestnanci 

− Poradné kruhy – 3 zamestnanci 

− Reflexia a spätná väzba na 1. stupni – 2 zamestnanci 

− Práca s rozmanitosťou v triede – 2 zamestnanci 

− Mediácia žiackych konfliktov cez nenásilnú komunikáciu – 1 zamestnanec 

− Kde nájsť v online svete aktívnych žiakov – 2 zamestnanci 

− Spätná väzba ako nástroj motivácie – 3 zamestnanci 

− Implementácia zážitkového vyučovania vo vzdelávaní žiakov so ŠVVP – 3 

− Špeciálno pedagogické minimum pre pedagógov MŠ - 1 zamestnanec 

− Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím – 1 zamestnanec 

− Ekológia v školskej praxi – 2 zamestnanci 

− Ranné kruhy vo vyučovaní – 3 zamestnanci 

− Pozitívna klíma školy – 3 zamestnanci 

− Ako na úspešný projekt – 1 zamestnanec 

− WORKSHOP s Dávidom Králikom – Ako motivovať deti aj bez známok? – 3 

zamestnanci 

− Preterapia – 2 zamestnanci 

− Mediácia žiackych konfliktov cez nenásilnú komunikáciu – 2 zamestnanci 

− Hurá von. Učíme (sa) vonku – vzdelávacia konferencia – 3 zamestnanci 

− Zažime kariérové poradenstvo spolu III. časť – 1 zamestnanec 

− Ako pracovať s ľuďmi s problémovým správaním, mentálnym postihnutím a 

autizmom v sociálnych službách – 1 zamestnanec 

− Školenie zamerané na upevnenie hygienických návykov – nácviku na toaletu – 2 

zamestnanci 

− Uvádzajúci pedagogický zamestnanec - špecializačné vzdelávanie – 1 zamestnanec 

− Hudba ako komunikačný prostriedok u detí so ŠVVP – 1 zamestnanec 

− Problémové správanie u detí s PAS a inými vývinovými poruchami – 1 zamestnanec 
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Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods.1 písm. g) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Aktivity realizované v školskom roku 2020/2021 boli ovplyvnené aktuálnou situáciou 

spojenou s COVID-19. Z dôvodu COVID-19 nebolo možné zrealizovať všetky naplánované 

aktivity.  
 

Údaje o aktivitách školy  Stručná charakteristika aktivity 

Hory a mesto Detva 

 

Návšteva projekcie outdoorových filmov v rámci 

festivalu „Hory a mesto“, ktorý sa konal v KC A. 

Sládkoviča Detva.   

Beauty deň Vďaka finančnej podpore mesta Detva sme mohli 

zrealizovať „Beauty deň“, počas ktorého sme  

navštívili kozmetický salón. Tento deň nám 

priniesol nové zážitky, ale aj množstvo praktických 

rád do života v oblasti starostlivosti o svoje telo.  

Týždeň finančnej gramotnosti Celý týždeň sme intenzívne venovali aktivitám, 

ktoré prispeli k zvyšovaniu finančnej gramotnosti 

našich žiakov. 

Aby bolo deti lepšie počuť Aj naša škola sa aktívne zapojila do najväčšej 

bubnovačky roka, ktorá mala symbolicky 

upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím 

a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie.   

Halloween Vyrezávanie tekvicových svietnikov. Jesenná 

výzdoba priestorov školy.  

Posvätenie adventného venca Príprava na adventné obdobie, posvätenie 

adventného venca.  

Mikuláš Mikuláš pre žiakov školy pripravený učiteľmi 

školy. 

Radosť z umenia Benefičný koncert organizovaný Občianskym 

združením DFS Ratolesť a KC Detva, na ktorom 

mali naši žiaci možnosť účinkovať v programe 

online. Výťažok Benefičného koncertu bol 

venovaný našej škole.  

Vianočné darčeky Aj tento rok sme si pre našich blízkych pripravili 

vlastnoručne vyrobené vianočné darčeky.  

Užívame si posledné dni v škole Kúpanie sa v záhrade, relax a obľúbená pizza.  

Dr. Klaun  Návšteva Dr. Klauna.  

Výlet  Vďaka spolupráci s CPPPaP sme sa mohli 

zúčastniť koncoročného výletu do Badína, 

vychutnať si pizzu a vypočuť si piesne Petra 

Cmoríka.  

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení spojené 

s posedením a obedom  

Rozlúčka s prvými absolventmi.   
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Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods.1 písm. h) vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Projekty, do ktorých sa škola zapojila: 

 

Úspešné – žiadosti boli podporené 

 

Organizátor projektu Názov projektu Výsledky 

BBSK Spoločne prekonáme bariéru 

mlčania 

Finančné prostriedky boli použité na 

skvalitnenie materiálno-technického 

vybavenia (zakúpenie tabletov). 

Nadácia Pontis Giving Tuesday Zapojenie sa do projektu Dňa 

darovania. Finančné prostriedky boli 

použité na skvalitnenie materiálno-

technického vybavenia školy.  

KC A. Sládkoviča Detva 

DFS Ratolesť 

Benefičný koncert Finančné prostriedky boli použité na 

zabezpečenie chodu školy a 

skvalitnenie edukačného procesu.  

Karpatské nadácia Škola napriek korone Finančné prostriedky boli použité na 

zakúpenie farebnej tlačiarne, tonerov a 

materiálu na výrobu pomôcok (fólie do 

zalievačky, kancelársky papier, 

samolepiac suchý zips).  

 

Projekty, do ktorých sa škola zapojila cez svojho zriaďovateľa (OZ MAGIKOS): 

 

Úspešné – žiadosti boli podporené 

 

Organizátor projektu Názov projektu Výsledky 

SK-NIC v Nadácii Pontis Spoločne prekonáme bariéru 

mlčania 

Finančné prostriedky boli použité na 

skvalitnenie materiálno-technického 

vybavenia (FONO, tablety, učiace 

programy).  

Nadácia pre deti 

Slovenska 

Učíme sa pre život Finančné prostriedky boli použité na 

skvalitnenie materiálno-technického 

vybavenia školy (zriadenie cvičnej 

kuchynky). 

Mesto Detva Beauty deň Návšteva kozmetického salóna, deň 

plný nezabudnuteľných zážitkov 

a ukážky toho, ako sa starať o svoje 

telo po stránke fyzickej, ale aj 

psychickej.  

Nadácia Pontis Giving Tuesday Zapojenie sa do projektu Dňa 

darovania. Finančné prostriedky boli 

použité na skvalitnenie materiálno-

technického vybavenia školy. 

BBSK Učíme sa aj keď sa hráme 

 

Finančné prostriedky boli použité na 

skvalitnenie materiálno-technického 

vybavenia (zakúpenie pomôcok na 

zmysluplné trávenie voľného času).  

Nadačný fond Slovenské Spoločne to zvládneme Darovanie 5 ks počítačových zostáv 
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elektrárne v Nadácii 

Pontis 

a 5 ks notebookov. 

Nadácia SPP Opora Finančné prostriedky boli použité na 

skvalitnenie materiálno-technického 

vybavenia (zakúpenie práčky so 

sušičkou, sušiaka na prádlo, žehliacej 

dosky, útulnej skrýše).  

Nadačný fond Slovenské 

elektrárne v Nadácii 

Pontis 

Učíme sa pre život Finančné prostriedky boli použité na 

skvalitnenie materiálno-technického 

vybavenia (dozariadenie a vybavenie 

cvičnej kuchynky). 

 

 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou                   

v škole (§ 2 ods.1 písm. i) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

V organizačných zložkách Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva, 

nebola v školskom roku 2020/2021 vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou.      

    

Informácie o priestorových podmienkach a materiálno - technických podmienkach školy (§ 

2 ods.1 písm. j) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva sídli v priestoroch Domova 

sociálnych služieb (ďalej len DSS) Detva.  

Priestory organizačnej zložky Súkromná praktická škola zodpovedajú potrebám 

vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím, žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii 

s iným postihnutím  a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím.  

Priestory organizačnej zložky Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom  

zodpovedajú potrebám vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami (štrukturované prostredie).  

V spolupráci s DSS Detva máme zriadenú bezpodnetovú miestnosť, relaxačné kútiky, 

miestnosť Snoezelen, terasu na realizáciu pohybových aktivít na čerstvom vzduchu, záhradu 

s fitness stojmi, hojdačkami, altánkom, bezbariérovými záhonmi a bezbariérovú kuchynku na 

praktické vyučovanie žiakov. Členenie prostredia a organizácia jednotlivých činností v ňom 

podporuje v žiakoch porozumenie dennému režimu a rytmu striedania povinností a oddychu. 

Kladieme dôraz na priebežnú estetizáciu prostredia a zachovanie príjemnej pracovnej 

a oddychovej atmosféry, bez presýtenosti rušivými podnetmi (hlavne u žiakov s autizmom).  

Triedy sú vybavené notebookom s internetom (mobilným internetom), tabletom, 

aromadifuzérom, pomôckami vhodnými na relaxačnú aj vzdelávaciu činnosť a viacúčelovým, 

výškovo nastaviteľným nábytkom. V triede praktickej školy máme interaktívnu tabuľu.   

Škola disponuje množstvom učebných, kompenzačných a relaxačných pomôcok - 

notebook, tablet, LEGO dacta, „Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina“,  

modelovacie hmoty, rád i o s  CD prehrávačom, Orffovo inštrumentárium, audio knihy, 

multilicencie s učiacimi programami na CD (Detský kútik, matematika, Altík Méďa a pod.), 

Space projektor s kotúčmi, pomôcky na senzorickú stimuláciu, pomôcky na rozvoj zmyslovej 

stimulácie, bezbariérová kuchynka s vybavením a elektrospotrebičmi, fitness stroje v záhrade, 

telovýchovné a športové pomôcky, bežiaci pás, trampolína so sieťou, hojdačka, hihňavá lopta, 

projekčné plátno, dataprojektor, hmatová doska, zvukové zariadenia, prostriedky na 

uľahčenie komunikácie (špeciálny program GoTalk), špeciálne počítačové doplnky (špeciálne 

klávesnice a myš pre ťažko telesne postihnutých žiakov), paravan, zrkadlové puzzle, balančný 
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kužeľ, otáčací tunel, telový vak, horské kamene, balančné oblúky, záťažová prikrývka, detský 

tunel, detský stan, bežiaci pás, audiovizuálne pomôcky, výškovo nastaviteľné stoly 

a stoličky, balančné podložky, trojhranné pastelky, násadky na písadlo, senzorické 

krúžky, manipulačný domček, skúter s držadlami, valec dlhý, miniprekážky, pomalá lopta, 

krížový terč, hojdacia doska, parný valec, laminátor, sluchátka, reproduktory, hovoriace knihy, 

PenFriend (hovoriace perá), masážne loptičky, relaxačné vaky, edukačné hry, pomôcky na 

aromaterapiu, videokamera, fotoaparát, relaxačné kreslo, vibroakustické hojdacie kreslo, 

interaktívne kvízy, altánok, Snoezelen, masážne rukavice a štetce na realizáciu orofaciálnej 

stimulácie, polohovacie vankúše a valce, záťažová deka, prenosný interaktívny bublinkový 

valec, veľké svetelné vajíčko, hojdačka, hojdací vak, trampolína so sieťou, otočné vajíčko, 

suchý bazén so šmýkačkou, taktilne haptický koberec, taktilne haptický domček, optické 

vlákna, mobilné bezbariérové záhony, relaxačný vak. 

Škola disponuje odbornou literatúrou z oblasti špeciálnej pedagogiky, psychológie, 

zdravotníctva a príbuzných odborov.  

Škola nemá vlastnú školskú jedáleň. Žiaci sa stravujú v DSS Detva, kde trávia aj 

čas mimo vyučovania a v jedálni ZŠ s MŠ A. Vagača.  

Žiakom s autizmom s mentálnym postihnutím a žiakom s mentálnym postihnutím 

v kombinácii s iným zdravotným postihnutím sa konkrétne materiálno-technické podmienky 

zapracúvajú do IVP a prispôsobujú sa ich individuálnym potrebám v súlade s príslušným 

Štátnym vzdelávacím programom.  

 

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

škola nedostatky (§ 2 ods.1 písm. k) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.) 

 

Silné stránky školy: 

• záujem zamestnancov o nové poznatky a projekty, 

• individuálny prístup k žiakom, akceptovanie ich individuálnych schopností podľa 

druhu a stupňa ich postihnutia, 

• spolupráca s intaktnou populáciou (so ZŠ, ZUŠ, CPPPaP) zabezpečujúca realizáciu 

integrujúcich aktivít medzi intaktnú populáciu, 

• veľmi dobrá spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov a ich akceptácia 

vzdelávacích a výchovných zámerov školy, 

• projektové aktivity školy aj prostredníctvom zriaďovateľa školy, 

• získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov na zlepšenie materiálnych 

podmienok školy od sponzorov,  neziskových organizácií, cez projekty, benefičné 

akcie a pod. 

• veľké množstvo zaujímavých aktivít pre žiakov školy a ich zákonných zástupcov 

v čase vyučovania i mimo neho,  

• odborné personálne obsadenie školy, kvalifikovaní, odborne zdatní a tvoriví 

zamestnanci,  

• kvalitné materiálno-technické vybavenie školy pomôckami, 

• aktívna spolupráca s inštitúciami v rámci Slovenska – DSS Detva, ambulancia 

klinickej logopédie, KC A. Sládkoviča v Detve, BBSK, mesto Detva, mestská polícia 

Detva, UPSVaR Detva, OÚ B. Bystrica, ZŠ Obrancov mieru Detva, OZ MAGIKOS, 

CPPPaP Detva, CŠPP Zvolen, CŠPP pri ŠZŠ pre žiakov s TP Detva, Autistické 

centrum Andreas n.o., CVI Banská Bystrica, Platforma rodín detí so zdravotným 

znevýhodnením, 

• prezentácia a zviditeľňovanie školy na verejnosti v meste i mimo neho. 
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Slabé stránky školy: 

• nedostatočné priestorové podmienky školy: chýba vlastná budova, telocvičňa, 

rehabilitačná miestnosť, športové ihrisko, odborné učebne, žiacka knižnica, dielne a 

zborovňa. 

• čiastočne zabezpečená bezbariérovosť priestorov, 

• architektonické bariéry v meste (nie vždy je možné dostať sa s vozíčkami na všetky 

akcie), 

 

Príležitosti: 

• oslovovať sponzorov a nadácie k získaniu finančných prostriedkov,  

• spolupráca so zriaďovateľom pri získavaní finančných prostriedkov cez granty,  

• zapájať sa do projektov a grantov na skvalitnenie činnosti a materiálno-technického 

vybavenia školy (mimorozpočtové zdroje), 

• vybudovať priestorové podmienky na športové a rehabilitačné aktivity - zriadenie 

telocvične, 

• v prípade možnosti sa zapájať do výziev ESF pre zlepšenie a skvalitnenie edukácie, 

• odborný rast zamestnancov prostredníctvom vzdelávania,  

• spolupracovať so školami podobného tipu so zameraním na spoluprácu a príklady 

dobrej praxe,  

• spolupracovať s úradom práce, prípadne inými inštitúciami s podobnými ponukami 

a realizovať projekty (napr. absolventskú prax,  dobrovoľnícku činnosť). 

 

Ohrozenia: 

• postoj verejnosti k handicapovaným, 

• nedostatok finančných prostriedkov môže ohroziť uskutočnenie niektorých cieľov. 

 

 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade školy  dňa 02.09.2021.   

 

       

 

 

 

 

 

PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková 

                     riaditeľka 
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Rada školy pri Súkromnej spojenej škole,  

Pionierska 850/13, Detva 

 

 

Uznesenie rady školy 

 

       

           Rade školy pri Súkromnej spojenej škole, Pionierska 850/13, Detva bola dňa 

10.10.2021 predložená riaditeľkou Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva, 

PhDr. Martinou Ostrihoňovou Kurekovou Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021. 

Rada školy predmetnú správu berie na vedomie. 

 

 

V Detve, 10.10.2021 

 

 

 

        

 

                     Mgr. Jana Ševerová 

        predsedníčka rady školy 
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MAGIKOS 
Občianske združenie 

J. Kráľa 1192/10,  962 12 Detva 

________________________________________________________ 
 
Súkromná spojená škola 

Pionierska 850/13 

962 12 Detva 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa          Naše číslo  Vybavuje/linka                                  Detva 

        2021/150/11Šev             Mgr. Jana Ševerová                 10.11.2021 

         0918 383 505 

                    

 

VEC 

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

zariadení - schválenie 

    

V súlade s § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vám schvaľujeme Vami zaslanú Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2020/2021 Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, 

Detva. 

 

Odôvodnenie:  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2020/2021 Súkromnej spojenej školy, Pionierska 850/13, Detva, bola predložená 

v zákonom stanovenom termíne a obsahuje všetky náležitosti predpísané vyhláškou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z.z. 

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

škôl a školských zariadení.  

 

Správa bude zverejnená na webovej stránke Súkromnej spojenej školy, Pionierska 

850/13, Detva a OZ MAGIKOS www.magikos.sk. 

 

 

S pozdravom  

 

  

 

 

 

 

           Mgr. Jana Ševerová  

       predseda OZ MAGIKOS 
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