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Správa 

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

rok 2021/2022 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Evanjelickej 

spojenej škole internátnej, Červenica 114, 082 07 Tuhrina v školskom roku 2021/2022 je 

vypracovaná v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o 

výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení zo 

dňa 18. decembra 2020 s účinnosťou od 01.01.2021 

Údaje o škole: 

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, 0915 960 865- riaditeľka školy 

E-mail essi.cervenica@gmail.com 

Vedúci zamestnanci školy: 

  Meno a priezvisko: 

Riaditeľka školy Mgr. Iveta Krajčirovičová 

Vedúca organizačnej zložky EŠMŠI Mgr. Ľubica Tkáčová 

Vedúca organizačnej zložky EŠZŠ pre HSI Mgr. Marta Ovadová 

Vedúca organizačnej zložky EPŠI Mgr. Jana Mochňáková 

Vedúca vychovávateľka školského internátu: Mgr. Marta Kapitáňová 

Rada školy: 

Rada školy pri Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici bola zriadená v súlade so 

zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhláškou 

Ministerstva školstva SR č. 291/2004, ktorá určuje podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov 

školskej samosprávy. Je 7- členná a v školskom roku 2021/2022 pracovala v tomto zložení: 

 

 



  Titl., priezvisko, meno 

predseda Mgr.Marta Kapitáňová 

pedagogický zamestnanec Mgr. Jana Angušová 

ostatný zamestnanec Anna Bulnová 

zástupca rodičov Radoslav Sameľ 

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Miroslav Čurlík 

  Mgr. Jaroslav Petro 

  Mgr. Radoslav Grega 

 

Rada školy pre Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici v  školskom roku 2021/ 2022 

zasadala dvakrát, a to dňa 17.10.2021 a na konci školského roka dňa 15.06.2022 

Na svojich zasadnutiach sa rada školy zaoberala plánovanými úlohami v zmysle schváleného 

plánu práce: 

1. Informácie o problémoch s odchodom deti z Centier pre deti a rodiny Mlynky z nášho 

zariadenie- riešenie vzniknutej situácie 

2. Informácia o počte novoprijatých žiakov v školskom roku 2021/2022 

3. Plán aktivít na školský rok 2021/2022  

4. Pedagogicko- organizačné a materiálno- technické zabezpečenie výchovno- 

vzdelávacieho procesu na nový školský rok  

5. Informácie o projektoch a spolupráci so sponzormi 

6. Správa ESŠI o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2020/2021 

7. Informovanosť o rekonštrukcií kúpeľne a sociálneho zariadenia, vynovení šatní pre deti 

a žiakov 

8. Spolupráca s CZ Opiná pri ubytovaní a poskytovaní pomoci pre ukrajincov 

9. Príprava plánu práce rady školy na rok 2022 

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa 

elektronickej pošty 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku 

Sídlo Hlavná 137, 080 01 Prešov 

e-mail: skolstvo@vdecav.sk 

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti 

poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a 

prijaté uznesenia 

 

 



Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

V školskom roku 2021/2022 pracovali na škole nasledovné poradné orgány: 

- Pedagogická rada: - riadi a zodpovedá za úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu v 

zmysle Štatútu pedagogickej rady. Vyjadrujú sa k výchovno- vzdelávaciemu procesu v 

Evanjelickej špeciálnej materskej škole internátnej, v Evanjelickej špeciálnej základnej 

škole pre hluchoslepých internátnej a v Evanjelickej praktickej škole internátnej. 

Pedagogickú Radu školy tvoria všetci pedagogickí zamestnanci Evanjelickej spojenej 

školy internátnej v Červenici. Zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa potreby 

riaditeľka školy. 

- V spomínanom školskom roku 2021/2022 pracovalo na škole aj Metodické 

združenia pedagogických zamestnancov školy. Metodické združenie tvoria všetci 

pedagogickí zamestnanci školy, t. j . 6 učitelia vrátane riaditeľky školy a 4 pedagogické 

asistentky. Vedúcou metodického združenia je Mgr. Ľubica Tkáčová. Tá zostavuje plán 

práce MZ, riadi a koordinuje zasadnutie. V rámci MZ sa zamestnanci školy zúčastňujú 

jednotlivých prednášok súvisiacich s chodom školy; ide tu o výmenu informácií, ktoré 

sú pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami veľmi 

potrebné a žiadané. 

- Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia: Uskutočňuje a riadi proces 

inventarizácie majetku na škole, uskutočňuje a riadi proces vyraďovania majetku a 

následne aj proces likvidácie vyradeného majetku. 

- Rada školy: pôsobí ako iniciatívny a poradný orgán, ktorý sa vyjadruje k činnosti školy, 

presadzuje záujmy žiakov, rodičov a zákonných zástupcov, pedagogických 

zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní 

funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, ktorí sa podieľajú na 

vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré 

vyplývajú z jej štatútu a platnej legislatívy. Má 7 členov (1 predsedníčka Rady školy, 

ktorá je zároveň aj zamestnankyňou školy, 1 pedagogická zamestnankyňa, 1 

nepedagogická pracovníčka školy, 1 zástupca za rodičov a traja členovia Rady školy sú 

zástupcovia zriaďovateľa). 

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy podľa stavu k 15. septembru 2021: 29 žiakov 



Počet tried: 6 

Podrobnejšie informácie: 

So žiakmi vo všetkých troch organizačných zložkách pracoval kvalifikovaný pedagogický zbor, 

ktorý zastrešoval výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími 

potrebami. V školskom roku 2021/ 2022 so žiakmi pracovali aj štyri asistentky. Žiaci 

postupovali podľa IVP- individuálnych výchovno-vzdelávacích programov, ktoré zohľadňovali 

hendikep žiakov, ich pracovné tempo, potreby a ich možnosti dosahovania vytýčených cieľov 

výchovy a vzdelávania. Pri vypracovaní IVP sme dodržiavali pokyny a odporúčania 

príslušného poradenského zariadenia. 

 

Trieda Počet žiakov Počet tried 

EPŠI 12 žiakov 2 triedy 

EŠMŠI 6 žiakov 1 trieda 

I.EŠZŠI 3 žiakov 1. trieda 

II:EŠZŠI 4 žiakov 1. trieda 

III:EŠZŠI 4 žiakov 1. trieda 

v internáte ubytovaných 13 žiakov   

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších 

zamestnancov 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 
Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 13 10     

z toho: znížený 

úväzok 
5 4 0,8 0,8 

na dohodu   1     

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

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 7 7 

vychovávateľov 0 1 1 

asistentov učiteľa 0 4 4 

        

spolu 0 13 13 



Predmety vyučované nekvalifikovane 

Všetky predmety vo všetkých organizačných zložkách školy (Evanjelickej špeciálnej materskej 

škole internátnej, Evanjelickej špeciálnej základnej škole pre hluchoslepých internátnej a 

Evanjelickej praktickej škole internátnej v Červenici) boli odučené kvalifikovanými učiteľmi. 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 

podľa platnej legislatívy. 

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na 

verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Evanjelická spojená škola internátna v Červenici pravidelne organizuje súťaž zaradenú medzi 

súťaže podporované MŠVVaŠ SR pod názvom "Prehliadka umeleckých tvorivosti žiakov s 

hluchoslepotou". V tomto školskom roku vzhľadom na pandémiu Covid-19 táto súťaž nebola 

MŠVVaŠ SR organizovaná. Škola sa viackrát v priebehu roka zapája do rôznych výtvarných 

súťaži, z ktorých si mnoho žiakov odnáša čestné uznanie, alebo aj ďakovný list za účasť v 

súťaži. Aj takáto forma ocenenia je pre nás obrovská podpora a motiváciou v našej práci. 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Evanjelická spojená škola internátna už tradične organizuje osvedčené aktivity pre deti a žiakov 

našej školy, ktorými spestruje a obohacuje život v našej škole. Na ich príprave sa podieľajú 

pedagogickí i nepedagogickí pracovníci školy. Príležitostne sme oslavovali narodeniny 

jednotlivých žiakov školy. Akcie bývajú spojené s pečením torty pre oslávenca. Jeden krát do 

týždňa počas celého roka žiaci v rámci podporných terapií absolvovali sedenia a terapeutické 

chvíľky canisterapie- terapie s asistenciou psa pod dohľadom a vedením vyškolenej 

canisterapeutičky. Výchovno- vzdelávací proces bol obohacovaný aj o tvorivé dielne, ktoré sme 

zameriavali na rozvoj jemnej motoriky, sebaobslužných činnosti, pri ktorých sme viedli žiakov 

k väčšej samostatnosti pri bežnej manuálnej práci spojenej s chodom domácnosti. Žiaci sa 

zapojili do výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica so žltou kačičkou, kde sa žiakom špeciálnej 

materskej školy podarilo uspieť pri verejnom hlasovaní a získali sme finančné prostriedky na 

zakúpenie školských pomôcok. Už tradične sme v decembri na škole privítali Mikuláša, 

ktorému sa žiaci vždy potešia. Neodmysliteľnou súčasťou školských akcií je aj karneval. 

Novinkou v školskom roku 2021/2022 bola oslava dňa matiek. Žiaci pri tejto príležitosti 

nacvičili spolu so svojimi učiteľkami a asistentkami krásne piesne venované mamkám, ktoré 



sme nahrali vo forme krátkeho videa a zdieľali sme na našom facebookovom profile, nakoľko 

vystúpenie za prítomnosti publika nebolo možné vzhľadom pre pandemické opatrenia. Jún 

patril mnohým výletom do okolia školy, oslavám a športovým aktivitám spojeným s oslavou 

dňa deti a rozlúčkou s predškolákmi a žiakmi praktickej školy. 

V priebehu leta sme začali veľmi peknú spoluprácu s maliarkou, arteterapeutkou, s ktorou sme 

zapojení do veľmi pekného projektu. Jeho výstupom bude prezentácia našej spoločnej práce na 

výstave v budúcom školskom roku. 

Každý deň sa na našej škole začína modlitebným stíšením. Príležitostne sa ho zúčastňuje aj 

zborový farár CZ ECAV Opiná Mgr. Radoslav Grega. Na začiatok a na záver školského roka 

sa už tradične konajú Služby Božie v altánku na školskom dvore, ktoré sú spojené s Večerou 

Pánovou pre zamestnancov školy a požehnaním deti. 

S dianím v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici sme oboznámili rodičov, 

známych, priateľov a sponzorov, no rovnako aj širokú verejnosť prostredníctvom internetovej 

stránky školy a FB skupine. 

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie 

zapojené 

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 realizácií voľno- 

časových aktivít žiakov školy. 

Pod záštitou Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, sa spojili všetky evanjelické 

školy od Bratislavy až po Červenicu v jednom nádhernom projekte pod názvom "Dokážeme 

spolu viac" a spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať sumu 3355 eur na rekonštrukciu 

sociálnych zariadení a kúpeľne. Ich realizácia prebehne v školskom roku 2022/2023. 

Projekt s názvom "Srdcom vidíš, počuješ", ktorej iniciátorom bol brat Mgr. Jozef Sopoliga, 

riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine nám priniesol sumu 3200 eur na vynovenie 

cvičnej kuchynky pre potreby praktickej školy. Ich realizácia prebehne v školskom roku 

2022/2023. 

S finančnou podporou nadácie Dotyky svetla sme mohli v priebehu celého roka absolvovať 

hodiny canisterapie. Terapia bola realizovaná 1 krát do týždňa po 4 hodiny. Spomínaná nadácia 

nám v priebehu roka zafinancovala aj rekonšrukciu jednej kúpeľne. 



§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 29.02.1996 

Druh inšpekcie: Tematická 

V školskom roku 2021/2022 nebola v žiadnej organizačnej zložke školy vykonaná inšpekcia. 

 

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických 

podmienkach školy alebo školského zariadenia 

Materiálno-technické podmienky 

Priestorové a materiálno- technické podmienky školy: 

 
Areál školy tvorí dvojposchodová budova školy spojená s internátom školy, budova B, kde sa 

nachádza školská jedáleň a telocvičňa. Obidve budovy sú prepojené prechodovou chodbou, 

ktorá je zároveň aj vstupnou bránou do budovy zo zadného dvora. Slúži zároveň aj ako šatňa 

žiakov. Budova školy je vybavená plastovými oknami a novou strechou. Škola disponuje 

veľkým školským dvorom, ktorý je oplotený. Súčasťou školského dvora je altánok s grilom, 

amfiteáter, preliezkami a detskými hojdačkami. V blízkej budúcnosti však bude veľmi potrebná 

výmena detského ihriskového vybavenia ( preliezky, hojdačky) nakoľko sú v opotrebovanom 

a z hľadiska bezpečnosti nepostačujúcom stave. 

V tomto školskom roku sa nám podarilo vynoviť dve izby v internáte (pre canisterapia a 

rovnako aj miestnosť s prvkami Snoezelen terapie) 

Priestorové podmienky v triedach i v internáte školy vyhovujú potrebách výchovy a 

vzdelávania detí a žiakov s viacnásobným postihnutím, úroveň materiálno- technického 

vybavenia zodpovedá finančným možnostiam školy. Škola je dobré vybavená didaktickými 

pomôckami, hračkami, pracovným materiálom, ale aj technikou, ktorá je potrebná na realizáciu 

výchovno- vzdelávacieho procesu. V škole sú pre učiteľov k dispozícií počítače alebo 

notebooky s pripojením na internet, digitálna videokamera, digitálne fotoaparáty, dataprojektor, 

tlačiareň, TV, DVD a CD prehrávače, tri interaktívne tabule s príslušenstvom dostupné pre 

všetky organizačné zložky. Na škole je zriadená aj Snoezelen miestnosť, ktorá ponúka bohatú 

škály stimulov pre rozvoj jemnej motoriky, ako aj na zrakovú a sluchovú stimuláciu. 

Hodnotenie učební/ jednotlivých tried: jednotlivé triedy plne vyhovujú potrebám každého 

jedného žiaka. V triede sa vzdelávajú 4 žiaci, každý žiak má svoj pracovný stôl, pri ktorom 

pracuje. V Každej triede je relaxačný kútik. Triedy sú vybavené vhodným školským nábytkom, 



ktorý zohľadňuje telesnú výšku žiakov. V jednotlivých triedach sa pravidelne podľa potreby 

realizuje chemická maľba. 

Učebné pomôcky: škola disponuje veľkým množstvom učebných pomôcok. Tieto pomôcky sa 

však snažíme neustále inovovať, dopĺňať, aby sme skvalitnili výchovno-vzdelávací proces 

podľa potrieb žiakov. 

 

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje 

dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky 

 

Úspechy a nedostatky (Silné a slabé stránky školy): 

Silné stránky: 

 výborná spolupráca so zriaďovateľom školy, 

 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov( v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov 

s hluchoslepotou) a ich naďalej sa zvyšujúca odbornosť absolvovaním rôznych 

vzdelávacích programov so zameraním sa na profiláciu a výchovno-vzdelávaciu 

činnosť školy, 

 úspešná adaptácia žiakov s kombinovaným viacnásobným postihnutím v podmienkach 

školy, 

 škola rodinného typu- možnosť ubytovania na internáte školy, 

 bezbariérový prístup do budovy školy, škola vybavená výťahom, 

 vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, 

 individuálny prístup rešpektujúci osobnosť každého žiaka, 

 intenzívna interakcia učiteľ- žiak, 

 menší počet žiakov v triedach, 

 aktívna práca asistentiek na vyučovacích hodinách, 

 vzájomná spolupráca a výmena skúsenosti medzi pedagógmi školy, 

 vybavenie tried senzorickými a didaktickými pomôckami, 

 interaktívne tabule s vybavením a prístupom na internet v jednotlivých organizačných 

zložkách školy, 

 krúžková činnosť na škole, 

 podporné terapie: Canisterapia, hipoterapia, 

 využívanie relaxačnej miestnosti Snoezelen- zvyšovanie úrovne zmyslovej stimulácie, 

 propagácia školy (exkurzie, hospitácie študentov) 



 pobyt deti na priestrannom dvore, 

 telocvičňa, 

 cvičná kuchynka pre praktickú školu, 

 práca s hlinou- hrnčiarsky kruh 

 možnosť pokračovania v profesijnej príprave na praktický život v praktickej škole, 

 otvorenosť školy verejnosti 

Slabé stránky: 

 zlá dostupnosť lekárskej starostlivosti- vzdialenosť od mesta, 

 zlý prístup ku škole- (nekvalitné cesty), 

 neexistujúca možnosť rehabilitácie detí na škole- pretrvávajúci problém vodoliečby a 

rehabilitácie aj vzhľadom na vyššie uvedené dôvody, 

 veľmi slabá znalosť a porozumiteľnosť slovenského jazyka pri vstupe do špeciálnej 

materskej školy 

  aj napriek tomu, že pedagogickí zamestnanci majú špeciálnopedagogické vzdelanie 

javí sa nutnosť špecializácie na hluchoslepotu 

 nutnosť rozšírenia výchovno-vyučovacích priestorov /triedy pre žiakov s dennou 

dochádzkou, 

 narušenie spolupráce s Centrami pre deti a rodiny vzhľadom na odporúčanie z 

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, 

 nízka účasť pedagogických zamestnancov na školeniach a vzdelávaniach pre potreby 

školy, 

Príležitosti: 

 dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie deti a žiakov s viacnásobným  postihnutím, 

 Canisterapia- vykonávanie terapie so psíkom na škole kvalifikovanou terapeutkou 

 Hipoterapia- poradické stretnutie ( striedavo na ranči aj v priestoroch školského dvora), 

 zlepšovanie spolupráce s rodičmi/ zákonnými zástupcami, popr. terénnymi pracovníkmi 

a pozdvihnutie vzdelania ako hodnoty pre ďalší, lepší život ich detí 

 tvorba a participácia na rozvojových projektoch, 

 zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti s celoživotné vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov, 

 nadväznosť vzdelávacích cieľov na praktický, reálny život žiakov po skončení školy 

 



Hrozby: 

 integrácia jednotlivcov s postihnutím vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, 

 neumožnenie pobytu deťom z Centier pre deti a rodiny (usmernenie Ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny) v internátnych školách, 

 neustále sa meniaca legislatíva a z toho vyplývajúce množstvo dezinformácií 

 nízka, až nulová spolupráca rodičov so školou, nezáujem zo strany rodičov 

spolupracovať pri výchove a vzdelávaní svojich deti 

 

 

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

ŠVVP na MŠ 
Počet detí so ŠVVP: 6 

§ 2. ods. 2 b MŠ:  

Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva 

Úspešnosť žiakov 

Počet prihlásených žiakov do školy: 5 / 4 dievčat 

Počet žiakov prijatých do školy: 5 / 4 dievčat 

§ 2. ods. 3 a ZŠ:  

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

ŠVVP na ZŠ 
Počet žiakov so ŠVVP: 11 

§ 2. ods. 3 b ZŠ:  

Zapísaní žiaci 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 4/ 4 dievčat- z toho 2 sú absolventky našej EŠMŠI 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 4/ 4 dievčat 

§ 2. ods. 4 a SŠ:  

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

ŠVVP v PŠ 
Počet žiakov so ŠVVP: 12 

§ 2. ods. 4 b SŠ:  

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva 

Prijatí žiaci 

Počet prihlásených žiakov: 2 / 2 dievčat 

Počet žiakov prijatých  na vzdelávanie v PŠ : 2/ 2 dievčat 

 

 

 



Prospech žiakov 

Trieda Počet žiakov Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

EPŠI 12 2 10   0 0 

EŠMŠI 6 0 0 0 0 0 

I.EŠZŠI 3 0 0 3 0 0 

II:EŠZŠI 4 0 0 4 0 0 

III:EŠZŠI 4 0 0 4 0 0 

 

Prijímacie skúšky 

Žiaci sa do školy prijímajú na základe špeciálno-pedagogického a psychologického vyšetrenia. 

Pre prijímanie žiakov do Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej 

je potrebný nález aj z očného a ušného vyšetrenia. 

Prijímacie skúšky sa na škole nevykonávajú. Žiaci sú prijímaní na základe posúdenia 

pedagogickej dokumentácie. 

Všetci žiaci, ktorých zákonní zástupcovia predložili požadovanú dokumentáciu so žiadosťou o 

prijatie do školského zariadenia boli prijatí. 

 

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, 

v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, 

uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a 

príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania 

Odbory 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

EPŠI 6492 E praktická škola /ŠP/ Pomocné práce v kuchyni 

    
Pomocné práce v záhradníctve a 

aranžovaní 

    Remeselnícke práce 

EŠMŠI 7911 A špeciálna materská škola   

I.EŠZŠI 
7937 B špeciálna základná škola 2. stupeň 

variant C 
  

II:EŠZŠI 
7937 B špeciálna základná škola 2. stupeň 

variant C 
  

III:EŠZŠI 7933 B špeciálna základná škola 1. stupeň 

variant C 
  

 

 

 



§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Normatívne prostriedky: 246 159, 00 eur  

Originálne kompetencie- Obec Červenica- celkovo: 146 145,20 eur 

                                                                         - z toho na internát: 100 741,76 eur 

                                                                         - školská jedáleň 3 922, 80 eur 

                                                                        - EŠMŠI- 41 480, 64 eur 

Prešovský Samosprávny kraj: 27 149,00 eur 

Výchova  vzdelávanie /5 ročné deti): 2 090, 00 eur 

Nenormatívne prostriedky / asistenti učiteľa): 48 768,00 eur 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 6 274,40 eur 

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:  

Prostriedky z TICHA V TME detí v Červenici: 10 430,57 eur 

 

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre 

deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase 

 

Voľnočasové aktivity 

Proces výchovy a vzdelávania žiakov na škole je okrem rôznych terapií spestrený aj záujmovou 

činnosťou žiakov. V rámci krúžkov sa žiaci učia aktívne využívať svoj voľný čas, pracovať v 

kolektíve, tolerovať jeden druhého. Sú realizované 1 krát do týždňa. Žiaci sa týmto aktivitám 

veľmi tešia. 

V rámci poobedňajších aktivít v školskom internáte sa na škole realizujú 2 záujmové krúžky: 

 Športový krúžok 

 Krúžok šikovných rúk 

Športový krúžok prináša pre deti oddych, ale aj rozvoj celkovej obratnosti tela, možnosť 

vyšantenia sa v telocvični, na školskom dvore alebo v Snoezelen miestnosti. 

Naopak krúžok šikovných rúk je zameraný na tvorivé aktivity. Tento krúžok napomáha k 

rozvoju kreativity, jemnej motoriky, podporuje žiakov k samostatnosti a trpezlivosti. 

 

 



 

 

 

 

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo 

žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej 

alebo pestúnskej starostlivosti 

 

Spolupráca školy s rodičmi 

Evanjelickú spojenú školu internátnu navštevujú deti z celého Slovenska, preto sa komunikácia 

s rodičmi a zákonnými zástupcami uskutočňuje individuálne. Počas školského roka 

neorganizujeme pre zákonných zástupcov rodičovské združenia. Využívame skôr čas, keď 

rodič alebo zákonný zástupca privezie dieťa do školy po prázdninách, či po víkende. Triedne 

učiteľky alebo vychovávateľky riešia 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. 

 

 

 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Krajčirovičová Iveta 

V Červenici, 28. septembra 2022 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Krúžok šikovných rúk 12 1 Mgr. Angušová Jana 

Športový krúžok 11 1 Mgr. Mochňáková Jana 



Príloha č. 1 

Správa o duchovnej činnosti v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici  

za školský rok 2021/2022 

 Aj školský rok 2021/2022 bol poznačený pandemickou situáciou v spoločnosti, čo 

ovplyvňovalo prácu školy v rôznych smeroch. Postupne uvoľňovanie však prinášalo nové 

možnosti pre obnovu aktivít.    

V rámci duchovnej činnosti prebiehali ranné spoločné stretávania sa žiakov 

a pracovníkov školy k duchovným zamysleniam a modlitebnej chvíli.  

Taktiež ďalšou možnosťou boli bohoslužby konané (pokiaľ to situácia dovoľovala) 

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.  

V novom školskom roku bola realizovaná pobožnosť kolektívu školy, žiakov 

a zborového farára v cirkevnom zbore Opiná spojená s duchovnými piesňami, slovom Božím 

a modlitbami. V závere školského roka bolo stretnutie konané aj s prislúžením Večere Pánovej 

v amfiteátri v areály školy. Stretnutie bolo spojené s požehnaním žiakov. Pre prípad zlého 

počasia bol k dispozícii evanjelický chrám Boží v Opinej.  

Pánu Bohu ďakujeme za všetky zdarené diela  v škole v Červenici počas uplynulého 

školského roku.   

 

Mgr. Radoslav Grega 

 

 


