
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2016/2017 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 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 Evanjelická spojená škola internátna 

Organizačné 
zložky 

Evanjelická špeciálna materská škola internátna 
Evanjelická špeciálna základná škola pre hluchoslepých 
internátna 
Evanjelická praktická škola internátna 

Súčasti školy 
Školská jedáleň 
Školský internát 

Adresa školy Červenica 114, 082 07 Tuhrina 

Telefón +421517790215 

E-mail essi.cervenica@gmail.com 

Zriaďovateľ 
Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na 
Slovensku, 

  Hlavná 137, 080 01 Prešov 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno 

Riaditeľ PaedDr. Miloš Kollár, PhD. 

Vedúca org. zložky EŠMI Mgr. Ľubica Tkáčová 

Vedúca org. zložky EŠZŠ pre HSI Mgr. Marta Ovadová 

Vedúca org. zložky EPŠI Mgr. Iveta Krajčirovičová 

Vedúca vychovávateľka ŠI: Mgr. Ľudmila Gregová 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Mgr. Radoslav Grega 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Marta Kapitáňová 

  Mgr. Iveta Verčimáková 

ostatní zamestnanci Mgr. Ľudmila Gregová 



zástupcova rodičov Radoslav Sameľ 

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Miroslav Čurlík 

  Mgr. Jaroslav Petro 

Poradné orgány školy 

Pedagogickú radu školy tvoria všetci pedagogickí zamestnanci. V školskom roku 
2016/17 na škole pracovalo metodické združenie, ktorého členmi sú všetci pedagogickí 
zamestnanci. Pedagogickí zbor tvorili: 6 učitelia vrátane riaditeľa školy, 6 pedagogickí 
vychovávatelia a 5 asistenti učiteľa. 

§ 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 

Počet žiakov školy: 25 

Počet tried: 5 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov 

EŠMŠI 9 

EŠZŠ pre HSI  

I. trieda 4 

II. trieda 4 

III. trieda 4 

EPŠI 4 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej 
školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich 
následnom prijatí na štúdium na stredné školy 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet 0/0 počet dievčat 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 0/0 počet dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat 

 

 



Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017: 1 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov            1   

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; 
údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

EPŠI 4 2 1 1 

I. EŠZŠI 4 4 0 0 

II. EŠZŠI 4 4 0 0 

III. EŠZŠI 4 4 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospr. 

Ospr. na 

žiaka 
Neospr. 

Neosp. na 

žiaka 

EPŠI 4 348 87 348 87 0 0,00 

EŠMŠI 6 438 73 438 73 0 0,00 

I. EŠZŠI 4 437 109,25 437 109,25 0 0,00 

II. EŠZŠI 4 141 35,25 141 35,25 0 0,00 

III. EŠZŠI 4 436 109 436 109 0 0,00 

§ 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 

Evanjelická špeciálna materská škola internátna vychádza zo Štátneho vzdelávacieho 
programu pre hluchoslepých ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu pre deti s 
viacnásobným postihnutím. 

Evanjelická špeciálna základná škola pre hluchoslepých internátna vyučuje na základe 
vypracovaných Individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov pre každého jednotlivého 
žiaka. Pri tvorbe IVP pedagógovia vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 
hluchoslepých ISCED 1 a zo Školského vzdelávacieho programu. 

Žiaci Evanjelickej praktickej školy internátnej sú vzdelávaní podľa Štátneho 
vzdelávacieho programu pre praktickú školu ISCED 2 pre žiakov s mentálnym 
postihnutím a pre žiakov hluchoslepých a Školského vzdelávacieho programu pre obe 
skupiny žiakov. 



Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov 

Nultého ročníka     

Prvého ročníka     

Bežných tried     

Špeciálnych tried 5 25 

Pre nadaných     

Spolu     

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 
predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 17 12 17 12 

DPP     

Znížený 

úväzok 
 1  0,5 

ZPS  1  0,6 

Na dohodu     

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 6 6 

vychovávateľov 0 6 6 

asistentov učiteľa 0 5 5 

     

spolu 0 17 17 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 1   

2.kvalifikačná skúška     

štúdium školského manažmentu     



špecializačné inovačné štúdium     

špecializačné kvalifikačné     

postgraduálne     

doplňujúce pedagogické     

vysokoškolské pedagogické    

vysokoškolské nepedagogické     

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

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Evanjelická spojená škola internátna v Červenici pravidelne organizuje súťaž zaradenú 
medzi súťaže podporované MŠVVaŠ SR "Prehliadka umeleckých zručností 
hluchoslepých detí". V školskom roku 2016/17 sa súťaž konala v priestoroch školy dňa 
16.06.2017. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola o svojich aktivitách pravidelne informuje na vlastnej www stránke, ako aj v 
rôznych cirkevných časopisoch a na cirkevných stránkach. V Múzeu špeciálnej 
pedagogiky v Levoči má škola vlastný panel, ktorý pravidelne aktualizuje. V novembri 
2016 riaditeľ školy prezentoval činnosť školy počas podujatia „Oslobodení Božou 
milosťou“, konaného z príležitosti 500. výročia reformácie v evanjelickom chráme 
v Košiciach. Počas školského roka sa žiaci zúčastňovali rôznorodých aktivít - návštevy 
rôznych divadiel, planetária, rehabilitačný pobyt na Sigorde (vodoliečba). Konali sa tiež 
pravidelné akcie - Mikulášske posedenie, Vianočná besiedka, Karneval, Deň detí. Každý 
deň sa začína modlitebným stíšením, na ktorom sa raz do týždňa zúčastňuje aj zborový 
farár CZ ECAV Opiná Mgr. Radoslav Grega. Počas roka sa žiaci a zamestnanci pri 
rôznych príležitostiach zúčastňujú Služieb Božích. 

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

Projekty 

Škola sa pravidelne zapája, najmä prostredníctvom neinvestičného fondu TICHO v TME 
detí v Červenici, do rôznych výziev vyhlásených rozličnými nadáciami. Realizáciou 
projektov sa neustále snažíme skvalitniť podmienky edukačného procesu v škole a pri 
realizácii voľno-časových aktivít žiakov školy. Vo fáze príprav je vypracovanie nového 
projektu pre výstavbu rehabilitačného zariadenia, ktoré by malo žiakom zabezpečiť 
pravidelnú realizáciu hydroterapie v priestoroch školy. V uplynulom školskom roku sme 
prostredníctvom nadácie Slovenskej sporiteľne získali prostriedky vo výške 1800,00 
Eur pre realizáciu projektu "Práca s hlinou - podporná terapia vzdelávania žiakov s 
hluchoslepotou". Prostredníctvom tohto projektu sme kúpili kruh pre prácu s hlinou a 
materiál pre tvorbu. Prácu s hlinou chceme od septembra zaradiť medzi pravidelné 
aktivity vykonávané žiakmi v rámci edukačného procesu v škole aj školskom internáte. 



§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 
školskou inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 29.02.1996 

Druh inšpekcie: Tematická 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
školy 

Materiálno-technické podmienky 

Priestorové podmienky školy: 

Zriaďovateľom školy je Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV, no priestory v ktorých 
škola sídli nepatria zriaďovateľovi. Budova ESŠI je vo vlastníctve Cirkevného zboru 
ECAV Opiná, pričom v budove sídli aj Stredisko ED Svetlo. Škola má 3 triedy s kapacitou 
pre 4 žiakov pre EŠZŠI, 1 triedu pre EŠMŠI, 1 triedu ,1 dielňu a cvičnú kuchynku pre 
EPŠI, 1 telocvičňu, Snoezelen miestnosť. V internáte je kapacita 22 lôžok. 

Materiálno-technické podmienky školy: 

Škola je dobre vybavená didaktickými pomôckami, hračkami, pracovným materiálom, 
ako aj technikou. V škole sa nachádzajú počítače s pripojením na internet, digitálna 
videokamera, digitálne fotoaparáty, dataprojektor, notebook, farebné a čierno-biele 
tlačiarne, ihličková tlačiareň, TV, video, DVD prehrávač, CD prehrávače, 3 interaktívne 
tabule s príslušenstvom, hrnčiarsky kruh atď. 

Učitelia a vychovávatelia majú túto techniku plne k dispozícii. 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Normatívne prostriedky: 148 771,00 Eur 

Originálne kompetencie - Obec Červenica: 132 694,00 Eur 

Prešovský samosprávny kraj: 15 708,00 Eur 

Výchova a vzdelávanie (5. roč. deti) - 652,00 Eur 

Nenormatívne prostriedky (asistenti učiteľa) - 45 180,00 Eur 



Súťaž "Prehliadka umeleckých zručností hluchoslepých detí" - 600,00 Eur 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 
od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

10 156,00 Eur 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 
podľa financovaných aktivít 

504,00 Eur 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 
aktivít 

Príspevky od fyzických osôb, milodary a sponzorské dary: 11 065,00 Eur 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

Finančný dar na projekt Rehabilitačné centrum - 1000,00 Eur 

Projekt Detské srdcia - 1 75000,00 Eur 

Príspevky zo zahraničia: 1 750,00 Eur 

§ 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 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- úspešná adaptácia žiakov s kombinovaným postihnutím so zameraním na 
hluchoslepotu 

-- zvyšovanie úrovne zmyslovej stimulácie 

- pomoc žiakov v oblasti sociálneho rozvoja 

- propagácia školy (exkurzie, hospitácie študentov) 

- úspešné rozvíjanie odborov praktickej školy, v budúcnosti rozšírenie týchto odborov 

- dobré technické vybavenie školy 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 



- nutnosť rozšírenia výchovno-vyučovacích priestorov /potreba zväčšiť spoločenskú 
miestnosť/ 

- pretrvávajúci problém vodoliečby a rehabilitácie 

- aj napriek tomu, že pedagogickí zamestnanci majú špeciálnopedagogické vzdelanie 
javí sa nutnosť špecializácie na hluchoslepotu (konzultované aj s bývalým rektorom 
Prešovskej univerzity v Prešove - nedostatok garantov štúdia v tejto oblasti) 

Návrh opatrení: 

- v rámci možností vypracovať projekt pre vodoliečbu a rehabilitáciu 

§ 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 

Vzhľadom na ťažký stupeň a druh postihnutia našich klientov, je možnosť ich 
uplatnenia na trhu práce značne obmedzená. Z tohto dôvodu bola zriadená EPŠI, ktorá 
im umožňuje v spomenutých troch oblastiach realizovať sa na trhu práce, ale len s 
asistenciou inej dospelej osoby. Do budúcnosti vidíme nutné zriadenie chránených 
dielní pre dospelých klientov s viacnásobným postihnutím, nakoľko ani po získaní 
vysvedčení o ukončení EPŠI, nevidíme možnosť uplatnenia všetkých klientov na trhu 
práce. 

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Psychohygienické podmienky 

Škola komplexne vyhovuje po hygienickej stránke aktuálnym hygienickým normám. 
Veľkosť jednotlivých ubytovacích a vyučovacím miestností vyhovuje stanoveným 
normám. Napojenie vody je cez vlastný zdroj. 

Hygienické a priestorové podmienky sa zlepšili zrealizovaním rekonštrukcie podkrovia, 
kde sme získali nové priestory tried a sociálnych zariadení. Vybudovaním nového 
ihriska vznikol nový priestor pre realizáciu aktivít pre zlepšenie priestorovej orientácie 
žiakov s hluchoslepotou. 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Krúžok šikovných rúk 8 1 Mgr. Iveta Krajčirovičová 

Športový krúžok 8 1 Mgr. Jana Gaľová 



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

Spolupráca školy s rodičmi 

Evanjelickú spojenú školu internátnu navštevujú deti z celého Slovenska, preto sa 
komunikácia s rodičmi a zákonnými zástupcami uskutočňuje individuálne. 
Neorganizujeme rodičovské združenie počas školského roka pre všetkých rodičov. 
Využívame skôr čas, keď rodič alebo zákonný zástupca privezie dieťa do školy po 
prázdninách, či po víkende. Triedne učiteľky alebo vychovávateľky prejednajú s 
rodičmi a zákonnými zástupcami všetko dôležité, zodpovedajú na otázky rodičov a 
zákonných zástupcov. Komunikácia sa uskutočňuje aj telefonicky, keď rodičia a 
zákonní zástupcovia môžu kedykoľvek zatelefonovať do školy a spýtať sa na svoje 
dieťa, ako sa má, či je zdravé, ... Stanovili sme dva pevné termíny na spoločné 
stretnutia s rodičmi a to: vianočná besiedka a ukončenie školského roka. 

§ 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 

Informácie o činnosti školy sú pravidelne aktualizované na internetovej stránke školy. 
Škola pravidelne prijíma rôzne návštevy, exkurzie... Je vždy otvorená komunikovať a 
odpovedať na otázky. 

Záver 

Vypracoval: PaedDr. Miloš Kollár, PhD. 

V Červenici, 16. október 2017 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 

 


