
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2019/2020 

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 051/ 7790 215 

E-mail essi.cervenica@gmail.com 

Zriaďovateľ 
  

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na 
Slovensku, 

Hlavná 137, 080 01 Prešov 

Vedúci zamestnanci školy 

  Meno a priezvisko: 

Riaditeľ PaedDr. Miloš Kollár, PhD. 

Vedúca org. zložky EŠMŠI Mgr. Ľubica Tkáčová 

Vedúca org. zložky EŠZŠ pre HSI Mgr. Marta Ovadová 

Vedúca org. zložky EPŠI Mgr. Iveta Krajčirovičová 

Vedúca vychovávateľka ŠI: Mgr. Marta Kapitáňová 

 

 

 



Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Mgr.Marta Kapitáňová 

pedagogický zamestnanec Mgr. Jana Angušová 

ostatný zamestnanec Anna Bulnová 

zástupca rodičov Maroš Gábor 

zástupcovia zriaďovateľa 
  
  

Mgr. Miroslav Čurlík 

Mgr. Jaroslav Petro 

Mgr. Radoslav Grega 

Poradné orgány školy 

Pedagogickú radu školy tvoria všetci pedagogickí zamestnanci Evanjelickej 
spojenej školy internátnej v Červenici. V školskom roku 2019/2020 na škole 
pracovalo Metodické združenie, ktorého členmi sú všetci pedagogickí 
zamestnanci. Pedagogickí zbor tvorili: 6 učitelia vrátane riaditeľa školy, 3 
pedagogické vychovávateľky a 5 asistentky 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 Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici: 26 

Počet tried: 5 

Podrobnejšie informácie: 

Triedy: 
počet 

žiakov 

z toho žiaci so 

ŠVVP 

z toho v 

ŠI 

oslobodení od povinnosti 

dochádzať do školy 

EŠMŠI: 6 6 4   

I. EŠZŠ pre 

HSI: 
5 5 3   

II. EŠZŠ pre 

HSI: 
6 6 5   

III. EŠZŠ pre 

HSI: 
5 5 4   

EPŠI: 4 4 3   

§ 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 30.6.2019: súčet 1/1 počet dievčat 
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet 1/1 počet dievčat 
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 4/ 2 počet dievčat 

Ukončenie školskej dochádzky v EŠZŠI k 29.6.2020: 0 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 10.ročník   Spolu: 

Počet žiakov                   

§ 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 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU PŠ Spolu 

prihlásení                 

prijatí                 

% úspešnosti                 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli   Neabsolvovali Neklasifikovaní 

EPŠI 4 3 0   1 1 

EŠMŠI 6 6 0   0 0 

I.EŠZŠI 5 5 0   0 0 

II.EŠZŠI 6 6 0   0 0 

III.EŠZŠI 5 5 0   0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda 
Poče

t 
Zamešk
. hod. 

Zam. 
na 

žiak
a 

Ospravedlnen
é 

Ospr
. na 
žiak

a 

Neospravedlnen
é 

Neosp
. na 

žiaka 

EPŠI 4 26 6,5 26 6,5 0 0,00 

EŠMŠI 6 173 29,0 173 29 0 0,00 

I.EŠZŠI 5 160 32 160 32 0 0,00 



II.EŠZŠI 6 495 82,5 463 77,2 32 5,3 

III.EŠZŠ
I 

5 256 51,2 256 51,2 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 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 C pre žiakov 
s mentálnym postihnutím a pre žiakov hluchoslepých a Školského 
vzdelávacieho programu pre obe skupiny žiakov. 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka       

Prvého ročníka       

Bežných tried       

Špeciálnych tried 5 26   

Pre nadaných       

Spolu 5 26   

§ 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 14 15 14 15 

DPP         

Znížený 

úväzok 
  1   0,5 

ZPS   1   1 

Na dohodu         

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 6 6 

vychovávateľov 0 3 3 

asistentov učiteľa 0 5 5 

spolu 0 14 14 

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

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška     

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 
tvorivosti žiakov s hluchoslepotou". 



V školskom roku 2019 / 2020 sa daná súťaž nekonala z dôvodu uzatvorenia 
školy v súvislosti s pandémiou Covid- 19. Jej realizácia prebehne v mesiaci 
september 2020. Okrem toho sa žiaci pravidelne podľa aktuálnych ponúk 
zúčastňujú iných výtvarných súťaží, odkiaľ máme veľmi pekné ocenenia, 
ďakovné listy za účasť na súťaži a diplomy. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Okrem zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu škola pre žiakov 
organizuje aj mnohé aktivity, ktoré obzvláštnia ich každodenný život na škole. 
Príležitostne oslavujeme narodeniny jednotlivých žiakov. Priebežne počas 
roka sa konajú aj zaužívané akcie ako sú: Mikulášske posedenie, Vianočná 
besiedka, Karneval, Deň deti, Bábkové divadlo. Veľký úspech zaznamenalo 
zriadenie tvorivých dielni. Žiakom sa to veľmi páči. Môžu tak pracovať na 
rozvoji jemnej motoriky, kreatívneho myslenia a vzájomnej spolupráce v 
skupinách. Organizujú sa jeden až dvakrát do mesiaca, a to vždy na inú tému. 
Ich náplňou je svojpomocná výroba didaktických pomôcok, ako aj rôznych 
výrobkov, ktoré slúžia ako darčeky pre hosti našej školy. Pri týchto aktivitách 
sú uplatňované prvky arteterapie a ergoterapie. 

Škola zabezpečuje aj iné ďalšie terapie. Dvakrát do mesiaca sa 
vykonáva canisterapia s vyškolenou canisterapeutkou. Pravidelne 
absolvujeme hipoterapiu, podľa možnosti aj hydroterapia. V múzeu 
špeciálnej pedagogiky v Levoči má škola vlastný panel, ktorý pravidelne 
aktualizujeme. 

Každý deň na škole začína modlitebným stíšením. Príležitostne sa ho 
zúčastňuje aj zborový farár CZ ECAV Opiná Mgr. Grega Radoslav. 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. 

§ 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: Tématická 



 

§ 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 resp. 5 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: 246 892,00 Eur 

Originálne kompetencie - Obec Červenica: - internát : 108 546,00 Eur 
                                                              -  školská jedáleň: 3 259,00 Eur 

-  EŠMŠ: 32 240,00 Eur 
        Prešovský samosprávny kraj: 20 405,00 Eur 
        Výchova a vzdelávanie (5.ročné deti)- 722,00 Eur 

 Nenormatívne prostriedky (asistenti učiteľa)- 53 940,00 Eur 
         Súťaž "Prehliadka umeleckých tvorivosti žiakov s hluchoslepotou":    
         600,00 Eur 



2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakom 
vyživovaciu povinnosť :14 462,00 Eur 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 
v členení podľa financovaných aktivít : 542,50 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: 42 257,00 Eur 
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
Projekt Detské srdcia - 1 600,00 Eur 
6. Prostriedky z TICHA v TME 3 204,00 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 profesijných zameraní v praktickej školy, v 

budúcnosti rozšírenie týchto zameraní 
 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 garantova 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 7 1 Mgr. Iveta Krajčirovičová 

Športový krúžok 7 1 Mgr. Jana Mochňáková 

§ 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. 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, 
spolupracuje so študentami zo Strednej školy podnikania v Prešove. 
Organizujeme spoločné stretnutia tak na pôde našej školy, ako aj u nich. 

Škola je vždy otvorená komunikovať a odpovedať na otázky. 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

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. 

Školský rok 2019/2020 bol špecifický neplánovaným prerušením 
edukačného procesu dňa 16.marca 2020 z dôvodu pandémického ochorenia 
Covid-19. Počas tohto obdobia boli žiaci našej školy umiestnení v rodinách a 
Centrách pre deti a rodiny. Vzhľadom k tomu, že pri všetkých úkonoch 
potrebujú pomoc a podporu inej dospelej osoby, individuálny prístup, 
primerané pracovné tempo, názornú ukážku a v mnohých prípadoch aj 
koaktívne vedenie, nebolo možné im poskytovať dostatočnú edukačnú 
podporu z našej strany. 

Počas tohto obdobia prebiehala telefonická komunikácia triednych 
učiteliek a vychovávateliek s pracovníkmi CDR. Išlo o výmenu informácií, ako 
tráviť a vypĺňať deťom čas počas tohto náročného obdobia, aké didaktické 
pomôcky im poskytnúť, aby mohli precvičovať aktivity, ktoré v škole 
vykonávajú. Spätnú väzbu bolo možné získavať len od vychovávateľov, ktoré 
s nimi pracovali. 
Žiakom praktickej školy boli zasielané pracovné listy 1x týždenne 
prostredníctvom e-mailovej komunikácie (učiteľka- vychovávateľ CDR). 
Metódy a formy: pracovné listy s presne definovaným zadaním- upravené 
podľa potrieb jednotlivých žiakov (zväčšené písmo, presné zadanie úloh a 
stanovenie cieľa, individuálne vysvetľovanie úloh a pod.) 
Hodnotenie: všetky vyučovacie predmety vyplývajúce zo ŠVVP ISCED 1 ako 
aj ISCED 2C boli hodnotené stupňom absolvoval. 



Po takmer 6 mesiacoch, kedy žiakom nebolo umožnené vzdelávať sa im 
dostupnou formou je potrebné zohľadniť potreby každého jedného žiaka a 
upraviť formy a obsah vzdelávania v mesiaci september, resp.do konca 
kalendárneho roka tak, aby prítomnosť žiakov v škole mala pre nich význam 
nielen pre ich ďalšie napredovanie, rozvoj motoriky, ich zručnosti a návykov, 
ale predovšetkým na ich znovuzačlenenie sa do kolektívu, na adaptáciu na 
prostredie, z ktorého boli nechtiac vytrhnuté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o duchovnej činnosti v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici  

za školský rok 2019/2020 

 

 Práca v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici v jej jednotlivých zložkách  

je náročná činnosť vyžadujúca fyzické sily i duchovnú sústredenosť. Preto aj duchovné zázemie 

v škole je potrebné. Čerpanie duchovných síl potrebujú rovnako žiaci ako aj pracovníci školy.  

V oblasti duchovnej činnosti prebiehali aj v školskom roku 2019/2020 každodenné 

ranné spoločné stretávania sa žiakov a pracovníkov školy k duchovným zamysleniam 

a modlitebnej chvíli.   

Ďalšou možnosťou sú bohoslužby konané v prvú nedeľu v mesiaci v evanjelickej 

modlitebni vo filiálke Červenica a každú nedeľu v evanjelickom chráme Božom v Opinej, ktoré 

boli navštevované aj vychovávateľmi i žiakmi.  

Pri príležitosti začiatku nového školského roka bola realizovaná pobožnosť kolektívu 

školy, žiakov a zborového farára v cirkevnom zbore Opiná spojená s duchovnými piesňami, 

slovom Božím a modlitbami. Dobré počasie umožnilo toto stretnutie v exteriéry v amfiteátri 

v areály školy. V prípade zlého počasia bol k dispozícii evanjelický chrám Boží v Opinej. 

Stretnutie bolo spojené s požehnaním žiakov. K prítomným sa prihovoril aj pán riaditeľ školy. 

Ďalšie vzácne stretnutie kolektívu, žiakov a ich zákonodarných zástupcov sa 

uskutočnilo v adventom období v chráme Božom v Opinej. Stretnutie malo charakter 

uskutočnených skrátených služieb Božích spojených s prislúžením sviatosti Večere Pánovej. 

K prítomným sa prihovoril aj pán riaditeľ školy. Programom poslúžili žiaci školy.  

Druhá časť školského roka bola poznačená dianím v spoločnosti vplyvom pandémie 

spôsobenej koronavírusom čo poznačilo aj režim školskej prevádzky prispôsobovaním sa 

nariadeným usmerneniam. 

Pánu Bohu ďakujeme za Jeho pomoc a požehnanie, ktoré prejavil pri dielach v škole 

v Červenici. Ďakujeme aj všetkým ochotným darcom, ktorí dokážu podeliť sa a svojim 

finančným príspevkom alebo hmotným darom chcú napomôcť k výchovno-diakonickej 

činnosti v tejto škole. Vďaka patrí obetavým pracovníkom školy a rôznym spolupracovníkom, 

ktorí z ochotného srdca podávajú ruku, aby boli nápomocní pre rozvoj školy.  

 

Mgr. Radoslav Grega 

 

 

 

 

 



Záver 

Vypracoval: PaedDr. Miloš Kollár, PhD. 

V Červenici, 23. septembra 2020 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:  

 


