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§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a 
faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje 
o zriaďovateľovi 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy STREDNÁ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, Ul. Bottova 15 A, 054 01 LEVOČA 

Adresa školy Bottova 15 A , 054 01 Levoča 

Telefón +421 x53 4512205 

E-mail sekretariat@spgslevoca.sk 

www  stránka www.spgslevoca.sk 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj, Prešov 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služobný mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Jozef Cirbus 053 451 2205 0905 450 239 riaditel@spgslevoca.sk 

ZRŠ Mgr. Jozef Kočiš 053 451 2205 0903 644 889 zastupca@spgslevoca.sk 

Hospodárka Iveta Blahutová 053 451 2205 0903 645 657 blahutova@spgslevoca.sk 

Vedúca ŠI Anna Majerová 053 451 2750 0903 644 831   

Vedúca ŠJ Emília Findurová 053 451 2750 0918 518 996   

 

Rada školy 

Rada školy pri Strednej pedagogickej škole v Levoči ako iniciatívny a poradný orgán v zmysle 
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov. Zasadá štyrikrát ročne podľa vopred schváleného plánu alebo viackrát, 
ak je to potrebné. 

 



Rada školy sa v školskom roku 2015/20116 vyjadrila: 

- k návrhu na počty prijímaných žiakov, 

- k návrhu školského vzdelávacieho programu, 

- k návrhu na úpravu učebných plánov, 

- k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení     
výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- k správe o výsledkoch hospodárenia a ku koncepcii rozvoja školy. 

Členmi rady školy sú: 

P. č. Funkcia Titl., meno, priezvisko v rade školy zastupuje 

1. predseda Mgr. Ľudmila Harviľáková pedagogických zamestnancov 

2. podpredseda Mgr. Štefan Vira pedagogických zamestnancov 

3. tajomník Iveta Blahutová nepedagogických zamestnancov 

4. člen Rady školy Mgr. Ingrid Kršjaková rodičov žiakov školy 

5. člen Rady školy Gabriela Kupková rodičov žiakov školy 

6. člen Rady školy JUDr. František Pitoňák rodičov žiakov školy 

7. člen Rady školy Stela Ušáková žiakov školy 

8. člen Rady školy PhDr. Vladimír Ledecký zriaďovateľa - Prešovský samosprávny kraj 

9. člen Rady školy Gabriela Majerčáková zriaďovateľa - Prešovský samosprávny kraj 

10. člen Rady školy Mgr. Miloslav Repaský zriaďovateľa - Prešovský samosprávny kraj 

11. člen Rady školy Ing. Miroslav Vilkovský zriaďovateľa - Prešovský samosprávny kraj 

 

Poradné orgány školy 

Vedenie školy - členmi vedenia sú všetci vedúci zamestnanci školy priamo podriadení 
riaditeľovi. 
Pedagogická rada - členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy a školského internátu.  

Rada školy - viď hore. 
Rodičovská rada - členmi sú zástupcovia rodičov žiakov školy. V školskom roku 2015/2016 
sa rodičovská rada zišla dvakrát. Napomáha pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov. Na 
svojich zasadnutiach prerokovala činnosť školy: činnosť kurzov spojených s vyučovacím 
procesom, spolupracuje pri prerokovaní výchovno-vzdelávacieho a materiálno-technického 
vybavenia školy. 
 
 
 

 



Predmetové komisie: 

Schádzajú sa pravidelne podľa plánu práce. Riaditeľ školy spolupracuje s vedúcimi 
jednotlivých PK.  

V školskom roku 2015/2016 pracovalo 9 predmetových komisií.  

Prácu predmetových komisií riadi predseda predmetovej komisie, na príslušný školský 
rok ich vymenúva riaditeľ školy. V priebehu školského roka realizujú svoju činnosť na základe 
plánu práce predmetovej komisie. 

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

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

Hlavným cieľom práce predmetových komisií bolo plánovanie školských aktivít, 
participovať na plánovaných projektoch, vyvíjať mimoškolské aktivity, realizácia konkrétnej 
účasti učiteľov na plnení úloh plánu práce na školský rok 2015/2016 v rámci ich vyučovacích 

predmetov a plnenie úloh ŠkVP v jednotlivých študijných odboroch, upevňovanie spolupráce 
predsedov predmetových komisií s členmi PK, ukladanie úloh a kontrola ich plnenia, 
ovplyvňovanie zvyšovania kvalifikácie a profesijného rastu pedagogických pracovníkov.  

 

 

Predmetová komisia Vedúci 

PK Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Lenka Barbuščáková 

PK Cudzie jazyky Ing. Štefan Brečka 

PK Hudobná výchova PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. 

PK Výtvarná výchova Mgr. Štefan Vira 

PK Telesná výchova Mgr. Milan Hyben 

PK Prírodovedné predmety RNDr. Tatiana Vojčíková 

PK Pedagogika, Psychológia a Prax Mgr. Zdenka Gregorová 

PK Odborné predmety  AVČ PaedDr. Klaudia Repašská 

PK Spoločensko-vedné predmety PaedDr. Pavol Repašský 

 

 



§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom 
zariadení 

 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 445  Počet tried: 16 

- denná forma 383 
- externá forma 62 

Podrobnejšie informácie: 

V školskom roku 2015/2016 boli na škole otvorené dva študijné odbory: 
- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 279 žiakov, 
- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - denné pomaturitné kvalifikačné štúdium 
- 55 žiakov 
- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - externé pomaturitné kvalifikačné 
štúdium - 62 žiakov 

- animátor voľného času - 42 žiakov, 
- sociálno-výchovný pracovník - 7 žiakov. 
 

 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I.A 30 
 

I.B 29 
 

I.C 29 
 

I.D 33 
 

I.E 27 
 

II.A 27 
 

II.B 29 
 

II.C 29 
 

II.D 27 
 

II.E 27 
 

III.A 29 
 

III.B 29 
 

III.C 14 1 

IV.A 30 1 

IV.B 31 
 

IV.C 21 3 

 



§ 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  

 

Študijný odbor: 

- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

Počet prihlásených žiakov na talentové skúšky: 218 

Plán výkonov určených zriaďovateľom: 78 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0, 

tento odbor si vyžaduje overovanie špeciálnych schopností, zručností a talentu.  

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 78 

 

- animátor voľného času 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 23 

Plán výkonov určených zriaďovateľom: 15 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 15 

 

- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - pomaturitné štúdium 

Počet prihlásených žiakov: 128 

Plán výkonov určených zriaďovateľom: 62 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 62 

  SOŠ 

  Prihlásení 369 

  Prijatí 155 

  Vyhoveli skúškam 314 

  Úspešnosť v % 85,09 



§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania 

 

Klasifikácia tried 

 

Trieda ADK ANJ API BIO BSZ DEJ CJD EKL ETV FVI GEO HOG HHN INF KAJ 

I.A   2,9 
 

2,23 
 

3,03 
    

2,17 
 

1,67 1,67 
 

I.B   2,25 
 

1,93 
 

2,61 
    

1,18 
 

1,32 1,43 
 

I.C   2,64 
 

2,36 
 

2,61 
    

1,89 
 

1,68 2,07 
 

I.D   1,16 1,88 
 

1,73 
       

2,42 
  

I.E   1,14 2,1 
 

1,48 
       

1,76 
  

II.A   2,36 1,39 2,25 1,82 2,71 
    

1,43 
 

1,79 
 

2,14 

II.B   2,21 1,55 2,07 2 2,59 
    

1,48 
 

1,45 
 

2,07 

II.C   2,59 1,86 2,36 2,07 2,71 
    

1 1,14 1,71 
 

2,82 

II.D   1,1 1,68 
 

2,6 
  

1,56 
    

1,64 
  

II.E   1 2,12 
 

2,5 
  

1,92 
    

1,5 
  

III.A   1,83 1,45 
 

1,03 
    

1 
  

1,76 
 

1,79 

III.B   2,78 1,28 
 

1,66 
    

1,12 
  

1,72 
 

2,44 

III.C   2,15 1,15 
 

1,85 
    

1,69 
 

1 1 
 

2,11 

IV.A   1,83 1,6 
 

1,7 
    

2,12 
     

IV.B   1,9 1,77 
 

2,55 
    

1 
     

IV. 

C 
  3,14 1,71 

      
1 

  
1,5 

  

Trieda KAJ2 KAO KNJ KNJ2 KNO KHV 
Krúž

ok 
LIS 

MM

S 
MKU MAT MAS MAJ ECM MHV 

I.A                     3,03       2,27 

I.B                     3,04       2 

I.C                     2,89       2,39 

I.D                             1,85 

I.E                             1,71 

II.A                     2,57       1,04 

II.B                     2,66       2,24 

II.C     2,18               2,86       2,21 

II.D           1                 1,28 

II.E           1                 1,19 

III.A           1,26         1,52       1,24 

III.B     1,36     1         1,83       1,9 

III.C     2,75             1,62 2,38         

IV.A 2,13         1,73   2,43               

IV.B 2,29     3,36   1,25   1,23               

IV.C 2,87     3,67       2,38 1 1,57       1   

 

 
 
 
 



Trieda MLV MNJ MMP MTV MVV MSP NBV NEJ OBN OPX PED PKU PCOZ PEN PRN 

I.A 2,1   3,03 2,47 1,77       1,63   2,67         

I.B 1,79   2,75 2,14 1,07       1,07   1,54         

I.C 2,11   3,04 2,18 1,14       1,32   2,46         

I.D 1,35   2,85 1,15 1     2,57     2,31         

I.E 1   2,33 1,43 1,1     1     1,62         

II.A 1,14   2,75 1,89 1,79       1,96   1,75         

II.B 1,07   2,79 2,1 1,24       1,59   1,72         

II.C 1,14   3 1,5 1,79     2,2 1,64   1,96         

II.D 1,32   1,6 1,4 1           1,92 1,36       

II.E 1,54   1,73 1 1,23     1,14     2,92 1       

III.A 1,14     1,9         1,59   1,59 2,1       

III.B 1,62     1       2,18 1,66   1,83 1,59       

III.C               2,31 2   1,54     1,38   

IV.A               1,13     3,27 2,5       

IV.B               2,06     2,23 1,71       

IV.C           2,14   1,9     2,43     2,14 2,14 

 
 

 
 

Trieda PXA CJP PSY RUJ SJL SLC SCR SOC Správanie TSV TCOZ 

I.A 
  

2,67 
 

2,37 
   

1 
 

2,23 
 

I.B 
  

1,93 
 

2,32 
   

1,04 
 

2,04 
 

I.C 
  

2,18 
 

2,39 
   

1,18 
 

2,25 
 

I.D 1,92 
 

2,58 
     

1 
   

I.E 1,38 
 

1,81 
     

1 
   

II.A 
  

2,14 
 

2,04 
   

1,07 2,18 1,96 
 

II.B 
  

2,03 
 

2 
   

1 1,72 2 
 

II.C 
  

2,46 
 

2,57 
  

2,21 1,07 2,71 1,58 
 

II.D 
  

1,88 1,33 
    

1 1,48 
  

II.E 
  

2,65 
     

1 1,77 
  

III.A 1,14 
 

1,45 
 

1,83 
   

1,03 1,28 2,17 
 

III.B 1,31 
 

2,03 
 

1,97 
   

1,1 1,72 1,66 
 

III.C 1,54 
 

1,69 
 

1,92 1,23 
 

1,54 1,15 
 

2,13 
 

IV.A 
  

2,13 
 

2,63 
   

1 2,83 2,7 
 

IV.B 
  

2,42 
 

2,03 
   

1 1,42 2,55 
 

IV.C 1,57 
 

2,29 
 

2,33 
 

1,86 2,05 1 1,86 2,73 
 

 
 

 
            



Trieda TDY TAM TDA VYT ZCU ZBS ZTV 

I.A 
       

I.B 
       

I.C 
       

I.D 
  

1,15 
    

I.E 
  

1 
    

II.A 
  

1 
    

II.B 
  

1 
    

II.C 1,14 1,71 1 
 

1 
  

II.D 
  

1,16 1 
   

II.E 
  

1 1 
   

III.A 
  

1,03 1,05 
   

III.B 
  

1,14 1,25 
   

III.C 1,31 1,38 
 

1,11 
  

1,5 

IV.A 
   

1,12 
   

IV.B 
   

1,45 
   

IV.C 2 1,79 
 

1 
  

1 

Prospech žiakov 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov : 
I. A 2,35 
I. B 1,91 

I. C 2,21 

I. D 1,83 

I. E 1,52 

II. A 1,91 

II. B 1,89 

II. C 2,06 

II.D 1,53 

II.E 1,68 

III. A 1,49 

III. B 1,65 

III. C 1,67 

IV. A 2,13 

IV. B 1,97 

IV. C 2,09 

 

Priemerná známka školy bola v školskom roku 2015/2016: 

• denné štúdium: 1,94 
• pomaturitné štúdium: 1,64 
 



Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4 

I.A 30 2 7 21 0 0 0 0 0 

I.B 28 3 15 10 0 0 1 0 0 

I.C 28 2 9 15 2 0 3 1 0 

I.D 27 3 11 10 2 2 0 0 0 

I.E 25 5 13 3 0 4 0 0 0 

II.A 28 4 10 14 0 0 2 0 0 

II.B 29 4 10 15 0 0 0 0 0 

II.C 28 1 8 19 0 0 2 0 0 

II.D 26 8 13 4 0 1 0 0 0 

II.E 26 2 13 11 0 1 0 0 0 

III.A 29 14 10 5 0 0 1 0 0 

III.B 29 10 11 8 0 0 0 0 1 

III.C 13 4 6 3 0 0 2 0 0 

IV.A 30 1 7 22 0 0 0 0 0 

IV.B 31 1 15 15 0 0 0 0 0 

IV.C 21 2 3 16 0 0 0 0 0 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zameškané 

hodiny. 
Zameškané  

na žiaka 
Osprave-

dlnené 
Ospravedlnené. 

 na žiaka 
Neospra-
vedlnené 

Neospravedlnené 
 na žiaka 

I.A 30 3348 111,60 3347 111,57 1 0,03 

I.B 28 2738 97,79 2727 97,39 11 0,39 

I.C 28 3600 128,57 3582 127,93 18 0,64 

I.D 27 208 7,92 206 7,84 2 0,08 

I.E 25 353 16,54 353 16,54 0 0,00 

II.A 28 3438 122,79 3409 121,75 29 1,04 

II.B 29 2940 101,38 2940 101,38 0 0,00 

II.C 28 4422 157,93 4390 156,79 32 1,14 

II.D 26 1927 74,88 1927 74,88 0 0,00 

II.E 26 665 25,58 665 25,58 0 0,00 

III.A 29 2926 100,90 2896 99,86 30 1,03 

III.B 29 3445 118,79 3415 117,76 30 1,03 

III.C 13 2071 159,31 2039 156,85 32 2,46 

IV.A 30 3802 126,73 3800 126,67 2 0,07 

IV.B 31 4463 143,97 4445 143,39 18 0,58 

IV.C 21 2738 130,38 2686 127,90 52 2,48 

 



Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet 
Úrov

eň 
Počet (M/Ž) 

EČ 
priemer 

EČ 
počet 

PFIČ 
priemer 

PFIČ 
počet 

1 
Ústna 

2 
Ústna 

3 
Ústna 

4 
Ústna 

5 
Ústna 

Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický 
jazyk B1 60 

(5/55
) 

54,18
% 

57 
69,47

% 
57 17 16 23 3   2,20 59 

Anglický 
jazyk B2 3 (0/3) 

66,40
% 

3 
96,67

% 
3 3 

   
  1,00 3 

Nemecký 
jazyk B1 20 

(0/20
) 

34,16
% 

20 
54,50

% 
20 2 11 7 

 
  2,25 20 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

 
138 

(5/13
3) 

  
 

  
     

      

Slovenský 
jazyk a 
literatúra  

83 
(5/78

) 

49,08

% 
83 

68,23

% 
83 38 33 12 

 
  1,69 83 

Teoretická 
časť 
odbornej 
zložky 

 
138 

(5/13
3) 

      
 

45 54 32 3   1,95 134 

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

 

Predmet 
Úrov

eň 
Počet (M/Ž) 

1 
Praktická 

2 
Praktická 

3 
Praktická 

4 
Praktická 

5 
Praktická 

Praktická 
priemer 

Praktická 
počet 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

  136 
(7/12

9) 
88 25 14 6   1,53 133 

 

 

 

 

 

 

 



§ 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 

Kód 

študijného 
odboru 

Názov študijného 
odboru 

Forma 
štúdia 

Dĺžka 
štúdia 

Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Trieda 

7649 M 
učiteľstvo pre materské 
školy a 
vychovávateľstvo 

denná štvorročné 3A 

I.A, I.B, I.C, 
II.A, II.B, 

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

7649 M 
učiteľstvo pre materské 
školy a 
vychovávateľstvo 

externá - 
diaľková 

dvojročné 3A I.D, I.E 

7649 N 
učiteľstvo pre materské 
školy a 
vychovávateľstvo 

denná dvojročné 4A II.D, II.E 

7662 M animátor voľného času denná štvorročné 3A 
II.C, III.C, 

IV.C 

7661 M 
sociálno-výchovný 
pracovník 

denná štvorročné 3A IV.C 

 

Nepovinné predmety 

Predmet Ročník Počet skupín 
Počet hodín  

týždenne 

zborový spev 1. 2 1 

zborový spev 2. - 4. 3 2 

športové hry 1. 2 2 

športové hry 2. 1 2 

športové hry 3. - 4. 1 2 

 

 

 

 



Rozširujúce hodiny 

Učebný variant Trieda Predmet 
Počet hodín v 

týždni 

voliteľná 
hodina 

III.C, IV.C 
hra na hudobný 
nástroj 

2 

voliteľná 
hodina 

III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, 
IV.C, II.D, II.E 

výtvarné techniky 2 

voliteľná 
hodina 

III.A, III.B, 3.C, IV.A, IV.B, 
II.D, II.E 

pohybová kultúra 2 

voliteľná 
hodina 

II.D, II.E, III.A, III.B, IV.A, IV.B 
kreatívna hudobná 
výchova 

2 

voliteľná 
hodina 

III.A, III.B, III.C, IV.C fotografovanie a video 2 

voliteľná 
hodina 

IV.A, IV.B, IV.C konverzácia v ANJ 2 

voliteľná 
hodina 

IV.B, IV.C konverzácia v NEJ 2 

rozširujúca 
hodina 

IV.A, IV.B, IV.C aplikovaná informatika 1 

voliteľná 
hodina 

IV.A, IV.B, IV.C literárny seminár 2 

voliteľná 
hodina 

III.C 
služby cestovného 
ruchu 

2 

 

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

Zamestnanci 

Údaje o zamestnancoch v školskom roku 2015/2016 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

pracovníkov 

Počet nepedag. 

pracovníkov 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 34 20 33,09 20,05 

DPP   1  2   0,73 2 

Znížený 

úväzok 
  3  0   1,82 0 

ZPS   3  4  3 4,25 

Na dohodu   1  1 0 0 

 



Na Strednej pedagogickej škole v Levoči je plne kvalifikovaný pedagogický zbor. 
Väčšina učiteľov sa snaží rozvíjať svoje profesionálne kompetencie ďalším vzdelávaním s 
cieľom získať nové poznatky a nadobudnúť kompetencie potrebné pre skvalitnenie 
edukačného procesu na škole.  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 30 30 

vychovávateľov 0 3 3 

asistentov učiteľa 0 0 0 

  
   

spolu 0 33 33 

 

 

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

Vzdelávanie zamestnancov 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ 
stará o zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov. Zodpovednosť riaditeľa školy za 
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2, písm. c) zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení 

niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní. 
Hlavným legislatívnym podkladom je zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z.  z. 
o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických a odborných 
zamestnancoch. 

Riaditeľ školy má záujem o prehlbovanie kvalifikácie svojich zamestnancov. 
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických 
a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilosti 
s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a doplňovať profesijné kompetencie potrebné 
na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej 
školy na modernú. 

Riaditeľ školy poskytuje priestor iniciatíve učiteľov, umožňuje im prehlbovanie 
kvalifikácie a umožňuje získavanie kreditov pre vyplácanie kreditných príplatkov. Umožňuje 
tiež učiteľom prehlbovať svoje vedomosti, získavať nové zručnosti aj prostredníctvom 
vzdelávania mimo kreditného systému odmeňovania. 

 

 



Ďalšie vzdelávanie  Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška   3 

2.kvalifikačná skúška   
 

štúdium školského manažmentu   
 

špecializačné inovačné štúdium   1 

špecializačné kvalifikačné    
 

postgraduálne      

doplňujúce pedagogické      

vysokoškolské pedagogické     

vysokoškolské nepedagogické     

doktorandské  
 

1 

rozširujúce kvalifikačné  1 1 

funkčné  
 

1 

 

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

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
počet 
žiakov 

okresné 
kolo 

  
krajské 

kolo 
národné 

kolo 
medzinár. 

kolo 

Poetický Púchov 1 2. miesto 
    

Literárna Snina 1 1. miesto 
    

Literárna a výtvarná 
súťaž 

1 
   

3. miesto 
 

Literárna súťaž Villa 
Zerna 

2 
  

3. miesto 
  

Hviezdoslavov Kubín 2 
1., 3. 
miesto 

čestné 
uznanie    

Vansovej Lomnička 7 
1.,2.,3. 
miesto     

športové súťaže 
      

basketbal dievčat družstvo 2. miesto 
    

streetbal dievčat družstvo 2. miesto 
    

volejbal dievčat družstvo 1. miesto 
    

florbal dievčat družstvo 1. miesto 
    

spevácke súťaže 
      

Akord spieva 5 
  

2. miesto 
  

Spišské zborové dni spev. zbor zlaté pásmo 
    

Mládež spieva 
   

zlaté pásmo 
  

Mládež spieva 
    

strieborné 

pásmo  

 



Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské 
akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)  

 

PREDMETOVÁ KOMISIA - SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Vedúca PK: Mgr. Lenka Barbuščáková 
 
Mimoškolské aktivity 

I. Literárne súťaže šk. rok 2015/16 - zodpovedná PhDr. Marta Verbovská 

1.XXIII. ročníka Literárnej súťaže Jozefa Braneckého, CENA MIESTNEHO ODBORU MATICE 
SLOVENSKEJ V TRENČÍNE: Adam Rendoš a Alica Rybárová 

2. Literárny Kežmarok 

3. CENA FANTÁZIE - vyhlásenie výsledkov: v novembri, počas knižného veľtrhu Bibliotéka 

4. Literárny Zvolen 2016 vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže sa uskutoční 25. - 26. 
novembra 2016 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene.  

5. O cenu Dominika Tatarku 

6. Poetický Púchov 2016: III. kategória: 2. miesto Adam Rendoš z 260 súťažiacich.  

7. Krídla Ivana Laučíka - 4. ročník súťaže 

8. GERBÓCOVA LITERÁRNA SNINA - vlastná tvorba 2015 

Kategória C - poézia: 1. cena: Adam Rendoš 

Čestné uznanie: Alica Rybárová 

9. GERBÓCOVA LITERÁRNA SNINA 2016 

10. 12. ročník - Literárna súťaž o pôvodnú poviedku pre deti 

11. 11. ročník literárnej súťaže - Život v mieri: Samozrejmosť pre nás, túžba všetkých... - 
Minister obrany SR Martin Glváč 

12. Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016 - 27. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže 
začínajúcich autorov 

13. Literárna Ilava 2016 

14. „Komenský a my“ 13. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE 



3. miesto: Patrícia Štellerová 

Cena rektora UKF: PhDr. Marta Verbovská 

15. Literárna súťaž Florinova jar - XVI. ročník 

Magdaléna Tkáčová 15 r., Viktória Klingová 17 r., Ľudmila Harajová 16 r., Adam Rendoš 18 r. 

Zvláštne ocenenie primátora mesta Dolný Kubín za podporu a výuku žiakov pani učiteľke 
PhDr. Marte Verbovskej. 

16. Literárna Villa Zerna 2016 

Cena LK PoeMa: Magdaléna Tkáčová 

3.miesto: Adam Rendoš 

17.MEDZIRIADKY 2016 

Magdaléna Tkáčová, Adam Rendoš, Viktória Klingová,,Ľudmila Harajová, Radoslava Plišková, 
Barbara Steigafova, Natália Galschneiderová, Kristína Zvolinská 

18. 3. Mladá slovenská poviedka 2016 

19. 22. ročník súťaže Štúrovo pero - celoslovenská novinárska súťaž stredoškolákov a 
vysokoškolákov 

1.stredoškolské časopis - 40. Pedagogické očko 

2. novinárske príspevky stredoškolákov - Ľudmila Harajdová 

Miriam Reznická - s účasťou v Európskom parlamente 

20. Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016 

21. CENA FANTÁZIE 

22. Literárny Zvolen 2016 

23. Stratení v káve 

Dňa 4. 4. 2016 sa priestory ateliérov pedagogickej školy načas premenili na malú 

študentskú kaviareň so skutočnou kávou, čajom , obsluhou, hudbou a hlavne účinkujúcimi 
žiakmi Krúžku mladých tvorcov, ktorí pre svojich spolužiakov pripravili posedenie pri vlastnej 
tvorbe. Tu predstavovali časť vlastnej tvorby podľa svojho výberu - poéziu, prózu. Svojím 
výkonom sa snažili zaujať spolužiakov, ale aj pozvaných hostí. Významným hosťom podujatia 
bola aj bývalá žiačka školy a v súčasnosti úspešná herečka, producentka, pomocná režisérka 



televíznych seriálov Dagmara Duditšová. Popoludnie ubiehalo rýchlo aj pri dobrej hudbe 
žiačok III. A triedy a neskôr neviazanej besede s hosťom. 

III. Dramatické a tvorivé aktivity 

Vystúpenia pre dôchodcov v meste Levoča: 

- Október - mesiac úcty k starším - piesne a tance 

- Vianočné posedenie - zvyky a tradície na Vianoce 

- Fašiangové posedenie - zvyky a tradície na Fašiangy 

Vystúpenia pre deti MŠ z Levoče, ZŠI pre nevidiace a nepočujúce deti: 

- Vianoce, fašiangy, stavanie mája 

- práca s rozprávkou a rozprávkovými príbehmi 

Projekt Stavanie mája a vítanie jari - práca s deťmi v MŠ v Levoči a v Spišskej Novej Vsi 

Mikulášsky program pre MŠ Železničný riadok 

Vianočný program pre MŠ Železničný riadok 

Celodenný karneval pre MŠ Železničný riadok 

- 200. výročie narodenia Ľ. Štúra - príprava programu v spolupráci s organizáciou pobočky 
Matice slovenskej v Levoči 

- súťaž levočských stredných škôl v písaní diktátov 

- súťaž levočských stredných škôl v scrabble 

 

 

PREDMETOVÁ KOMISIA - CUDZIE JAZYKY 
Vedúci PK: Ing. Štefan Brečka 
 
Mimoškolské aktivity: 
- školské kolo olympiády v anglickom aj nemeckom jazyku. Víťazka školského kola za 

anglický jazyk Daniela Leščanová zo 4.A triedy sa zúčastnila obvodného kola v Poprade, kde 

uspela a následne sa zúčastnila krajského kola v Prešove. Víťazka školského kola za nemecký 

jazyk Lenka Vesselenyová z 3.B triedy sa zúčastnila obvodného kola v Poprade.  



- dvojjazyčné anglicko-slovenského divadelné predstavenie s názvom „American Dream“ 

- exkurzia vo Viedni. 

Projektová činnosť 

1. Projekt „Look what I did - portfólio v materskej škole“ - projekt s medzinárodnou účasťou. 

16 žiačok tretích a štvrtých ročníkov v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo spolu s 

profesormi našej školy sa zúčastnili dvojtýždňovej stáže v Londýne, kde absolvovali prax v 

londýnskych materských škôlkach. 

2. Projekt „Zlepšenie metodiky vyučovania cudzích jazykov“ - projekt s medzinárodnou 

účasťou. Dvaja učitelia anglického jazyka sa zúčastnili medzinárodného kurzu v Londýne, kde 

sa spolu s učiteľmi z iných európskych krajín vzdelávali v oblasti metodiky vyučovania 

cudzieho jazyka. 

 

PREDMETOVÁ KOMISIA- pedagogika, psychológia, prax 

Vedúca PK: Mgr. Zdenka Gregorová 
 
Akcie realizované v rámci PK: 

a, príprava kultúrnych programov pri slávnostných príležitostiach v cvičných MŠ, ŠKD - 
Mikuláš, Vianoce, Fašiangový karneval, Deň matiek, Deň detí 

b, realizácia akcií: Dni radosti v cvičných MŠ, 

c, exkurzie do MŠ a ŠKD, ŠMŠ, ŠZŠ podľa plánu 

- Spojená škola internátna J. Vojtašáka v Levoči 

- ŠZŠ pre zrakovo postihnutých v Levoči 

- Múzeum špeciálneho školstva v Levoči 

- Zariadenia sociálnej starostlivosti 

- Rehabilitačné stredisko pre nevidiacich v Levoči 

- Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči 

d, besedy s odborníkmi: 

- protidrogová prevencia 1.-4. ročník 

- výstavy spojená s besedou v Múzeu špeciálneho školstva 1,2.3.4.ročník 



- MÚ - oddelenie školstva a sociálnych vecí, zdravotníctva : Poskytovanie sociálnych služ ieb 

Spolupráca s inštitúciami : 

- Spoločnosť pre predškolskú výchovu 

- porada o praxi s pedagogickými pracovníkmi MŠ, ŠKD v Levoči 

- spolupráca s PASA Prešov 

- spolupráca s Centrom poradenských služieb v Levoči 

- spolupráca s Múzeom špeciálneho školstva v Levoči 

- spolupráca so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 

- zariadenia sociálnej starostlivosti 

- Mestský úrad Levoča, oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva  

- Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny, detašované pracov isko v Levoči 

 

PREDMETOVÁ KOMISIA - HUDOBNÁ VÝCHOVA 
Vedúci PK: PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. 
 

Baletné spracovanie opery G. Bizeta Carmen v Divadle J. Gregora - Tajovského v 
Banskej Bystrici a prezreli si pamiatku ľudovej architektúry Vlkolínec a Galériu Ľudovíta Fullu 
v Ružomberku. 

Koncert Štátnej filharmónie v Košiciach, na ktorom odzneli diela Ludviga van 
Beethovena a Petra Iľjiča Čajkovského. 

Druhý ročník súťažnej prehliadky stredných pedagogických škôl a akadémií v speve 
ľudových a populárnych piesní AKORD 2016, ktorú usporiadala Pedagogická a sociálna 
akadémia v Leviciach. Školu reprezentovali žiačky 4. B triedy - Lenka Krišáková a Viktória 
Juriková (spev), Alexandra Bachledová a Zuzana Horobová (husle), Zuzana Malaková ( klavír) 
a PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. (akordeón). 

Spevácky zbor Iuventus paedagogica v školskom roku 2015/2016 pracoval pod 
vedením Mgr. art. Igora Gregu (dirigent a umelecký vedúci) a Mgr. Dany Vrabľovej 
(korepeíitorka, druhá dirigentka a organizačná vedúca) 

Primátor mesta Levoča Milan Majerský pri tejto príležitosti udelil dirigentovi 
speváckeho zboru Mgr. art. Igorovi Gregovi „Cenu primátora mesta“ za úspešnú 
reprezentáciu mesta doma i v zahraničí. 



Spevácky zbor Iuventus paedagogica oslávil 65. výročie svojho založenia, predstavil sa 
aj samostatným jubilejným koncertom, ktorý sa konal dňa 9. decembra 2015 v evanjelickom 
kostole v Levoči. Pri tejto príležitosti generálna riaditeľka Národného osvetového centra PhDr. 
Jana Kresáková udelila speváckemu zboru medailu Pocta svätého Gorazda za dlhoročnú 
vysokú umeleckú interpretačnú úroveň, udržiavanie tradície mládežníckeho zborového spevu 
a úspešnú prezentáciu národnej kultúry doma i v zahraničí a Spišské osvetové stredisko v 
Spišskej Novej Vsi zaslalo blahoprajný list, v ktorom vysoko oceňuje veľmi kvalitnú umeleckú 
činnosť s mládežou v oblasti zborového spevu. 

Regionálna súťažná prehliadka speváckych zborov Spišské zborové dni v Spišskej 
Novej Vsi, kde získal zlaté pásmo. 

Krajská súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva vo 
Vranove, kde získal zlaté pásmo s návrhom na postup do celoslovenského kola.  

Celoslovenská súťažná prehliadka Mládež spieva v Rimavskej Sobote, venovanej 100. 
výročiu narodenie hudobného skladateľa Zdenka Mikulu, kde získal umiestnenie v 
striebornom pásme. 

 

HODNOTIACA SPRÁVA - TELESNÁ VÝCHOVA 
Vedúci PK TSV: Mgr. Milan Hyben 
 
Počas školského roka sa naši žiaci zúčastnili pod vedením učiteľov športových súťaží s týmito 
výsledkami: 

- okresné kolo v basketbale dievčat - 2. miesto. 

- okresné kolo v streetballe dievčat - 2. miesto. 

- okresné kolo vo volejbale dievčat - 1. miesto. 

- krajské kolo vo volejbale dievčat. 

- okresné kolo vo florbale dievčat - 1. miesto. 

- krajské kolo vo florbale dievčat. 

 

PREDMETOVÁ KOMISIA - VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
Vedúci PK : Mgr. Štefan Vira 
 

Pripravila a realizovala sa výstava a predaj výrobkov na trhoch/Vianoce/ - peňažný 
výnos bol na pomoc pre komunitu vedenú farárom Mgr. Mariánom Kuffom. 



Plagát, pozvánka, tematické video, scéna, propagačný materiál, dokumentácia, 
výstava výtvarných prác ako prierez mnohoročnej aktivity  

Výtvarnou výzdobou , maľba na stenu, sa prispelo pri renovácii Detského oddelenia v 
NsP Levoča - spolupracovali Mgr. Štefan Vira, žiačky Bendžalová , Tiburáková, Ľachová, 

Migáčová, Jakubcová, taktiež za vyzbierané peniaze z minuloročných vianočných trhov boli 
zakúpené hračky pre detské oddelenie NsP pod vedením PhDr. G. Virovej. 

Pod vedením Mgr. Jaroslava Sarnu začala pracovať školská TV, oficiálny školský kanál 
na Youtube a pravidelné spravodajstvo SPgŠ 

Komenský a my, Fotozážitky s pamiatkami atď., Zelený objektív, (ne)istoty  

- výstavy A. Macka, P. Kocáka, J. Švestku, S. Zombeka a i., súčasťou výstav bol aj odborný 
výklad Mgr. P. Milčáka 

- ,, Kalendárne ľudové zvyky a tradície - vítanie Jari v priestoroch M.Š. G. Haina v Levoči 
/2.C/ a M.Š v SNV/3.C/ 

 

HODNOTIACA SPRÁVA - PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY 
Vedúca PK: RNDr. Tatiana Vojčíková 
 

Projekt Zdravie v školách, realizovali aktivity a programy na prevenciu civilizačných 
ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia.  

Zbierky pre Ligu za duševné zdravie a Úsmev ako dar.  

Beseda s gynekologičkou MUDr. M. Tripšanskou. Prváci absolvovali besedu v Múzeu 
špeciálneho školstva na tému antikoncepcia. 

Dobrovoľníci - žiaci tretích a štvrtých ročníkov - boli v októbri darovať krv. 

 

HODNOTIACA SPRÁVA - ŠKOLSKÝ INTERNÁT 
Vedúca školského internátu: Anna Majerová 
 

Súťaže, kvízy, testy, relaxačné hry, prednášky spojené s besedou, exkurzie, výstavy  

v školskom internáte a kultúrne podujatia v spolupráci s Mestským kultúrnym 

strediskom v Levoči: 

- Kultúrne pamiatky v Levoči vychádzka 1.roč. 
- Privítanie prvákov v ŠI 1.- 4. roč. 
- Vyber si autora, ako si vyberáš priateľa - exkurzia Mestská knižnica 1. roč. 



- LBL - Tomasz Kameniak /PL/ - klavír Kongresová sála 1.- 4. roč. 
- Stolný tenis - súťaž l.- 4 roč. 
- Benefícium pre Tadeáša - vernisáž výstavy Múzeum špeciálneho školstva 1.- 4. roč. 
- SK pre nevidiacich Mateja Hrebendu - exkurzia Slovenská knižnica 1.- 4. roč. 
- Červený kruh - Slavomír Zombek - výstava Mestská galéria 1. roč. 
- SK pre nevidiacich Mateja Hrebendu - tlačiareň Slovenská knižnica, Štúrova ul. 1.- 3. roč. 
- SNOW FILM FEST- zimné športy - film Kino 1. roč. 
- Práca so zdravotne postihnutými deťmi - K. Suchá 1.- 4. roč.- beseda 
- Slovensko ADVENT 2015 - televízia RTVS - 

  koncert - Adam Ďurica a Jarka Hargašová Kongresová sála 1.- 4. roč. 
- Mikuláš v ŠI 1.- 4. roč. 
- Vianočná pošta v ŠI 1.- 4. roč. 
- Patchwork - výstava Kongresová sála 1.- 3. roč. 
- Vianoce... kultúrny program 1.- 4. roč. 
- Vianočná výzdoba v ŠI 1.- 3. roč. 
- Zbierka oblečenia pre bezdomovcov v Bratislave1.- 4. roč. 
- Sebahodnotenie a sebadôvera - test 1. roč. 
- Poznaj samu seba - test 2. roč. 

- Marec mesiac knihy - exkurzia 1.- 2. roč. 
- Útulok pre psov v Poprade - zbierka 1.- 4. roč. 
- Milujem Slovensko - vedomostná súťaž 1.- 4. roč. 
- Svedectvá i výzva - básnická zbierka - Ján Ličko Mestská knižnica 1.-        4.roč.- beseda 
- Dizajn viac ako tvar - Ľ. Kopčák, M. Vacula, 
  M. Gaj - výstava Mestská galéria 1.- 4. roč. 
- Veľká noc ... výzdoba v ŠI 3.- 4. roč. 
- Šálka čaju so spisovateľkou Andreou Rimovou Divadlo- zelený salónik 1.- 4.roč.-beseda 
- Kvety a more - Lucia Tallová - výstava Mestská galéria 1.- 3. roč. 
- Rozlúčka so žiačkami 4. roč. 1.- 4. roč. 

- Výtvarné práce absolventov ZUŠ Mestská galéria 1.- 3. roč. 
- Relaxačné cvičenia 1.- 4. roč. 
- Časopis INŤÁČIK 2 vydania internátneho časopisu 1.- 4. roč. 
- Brigádnická činnosť interiér ŠI, kvetinový záhon 1.- 4. roč. 
- Separovaný zber odpadu v ŠI 1.- 4. roč. 
- Kováčova vila - výlet 3. roč. 
 

 

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

Projekty 

Škola sa aktívne zapája do projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ.  

Projekty s účasťou Strednej pedagogickej školy v Levoči v národných projektoch 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ. V 
súčasnosti je zapojená v projektoch: 



l. Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov ITMS 26120130002, 
26140230002 - Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 

2. Projekt PiL School Agreement 2012 (20. 6. 2012) - Ústav informácií a prognóz 
školstva - licenčný program na vzdelávanie a rozvoj informačnej gramotnosti v  regiónoch so 

zlou socioekonomickou situáciou. V rámci tohto programu môže naša škola bezplatne 
využívať licencie (91 ks): 

Office Professional Plus 2010 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Client,OneNote, 
Publisher, Access, InfoPath, Lync Client SharePoint Workspaces)  

Windows 7 Enterprise Upgrade. 

3.  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Zmluva č. 
223/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu podpísaná dňa 24. 6. 
2013. 
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 237/2014/ 8. 1. 2014.  

4. Rozvoj stredného odborného vzdelávania - ITMS 26110130548 Štátny inštitút 

odborného vzdelávania (v 7/2013 vykonaná pasportizácia, v 3/2014 realizovaný audit  
personálneho, materiálno-technického a priestorového zabezpečenia školy a ŠI umožnený  
vstup komisie do školy. Zmluva o spolupráci/24. 3. 2014. 

5. Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 
predmety - ITMS 26110130547/ Ústav informácií a prognóz školstva 
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky. 
 
6. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - ITMS 21110120046 
/ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Zmluva o výpožičke techniky v konfigurácii - l ks interaktívna tabuľa, l ks notebook (dodané v 
mes. V/2014) 
 

7. Erasmus+ Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. 
Názov projektu: „Look What I Did!“ - Portfolios in Nursery Schools. 
Zmluva o poskytnutí grantu 2015-1-SK01-KA102-008811 vo výške 35 190 Eur. Trvanie 
projektu od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016. 
 
8. Erasmus+ Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. 
Názov projektu: „Zlepšenie metodiky vyučovania cudzích jazykov v škole“ 
Zmluva o poskytnutí grantu 2015-1-SK01-KA101-008742 vo výške 2 904 Eur. Trvanie 
projektu od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016. 

 
9. Škola získala Certifikát za účasť na riešení projektu Agentúry na podporu výskumu a  
vývoja č. APVV-0768-11. Názov projektu: „Telesný, funkčný a motorický rozvoj 
stredoškolskej mládeže v reflexii jej pohybovej aktivity. Projekt podporoval Prešovský 
samosprávny kraj a Prešovská univerzita v Prešove, fakulta športu.  



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

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 07. 10. 2014 

Druh inšpekcie: finančná kontrola zameraná na hospodárenie s verejnými prostriedkami so 
zameraním na príjmy, výdavky, hospodárenie  a nakladanie s majetkom,  verejné 
obstarávanie a zmluvné vzťahy. 

 

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

Materiálno-technické podmienky 

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

Škola má 13 kmeňových učební s kapacitou 30 - 36 žiakov a 13 odborných učební 
vybavených potrebnou technikou a učebnými pomôckami pre výučbu odborných predmetov a 
cudzích jazykov. Objekt školy je prepojený s telocvičňou, ktorú je možné rozdeľovacím 
závesom rozdeliť pre výučbu dvoch skupín žiakov. 

Počítačová sieť umožňuje prístup k internetu z každej učebne a kabinetu školy. V 
priebehu obdobia sme modernizovali podmienky pre výučbu žiakov. V roku 2013 sme uviedli 
do praxe nový inovatívny prístup vo výchovno-vzdelávacom procese, postavený na 
najmodernejšej technológii - Microsoft MultiPoint. 

V škole je zavedená bezdrôtová (wifi) sieť. Riešenie bolo navrhnuté tak, aby umožnilo 
prevádzku viacerých sietí v danom systéme, a to: 

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

- žiacka - užívatelia pripojení k tejto bezdrôtovej sieti majú prístup do žiackej siete so 

zdrojmi určenými pre žiakov 

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

Riešenie je realizované tak, aby umožnilo dopĺňanie ďalších prístupových bodov s 
rôznymi parametrami. Toto riešenie bolo prínosom aj pri zavedení elektronickej triednej 
knihy. 

Všetci vyučujúci majú pridelený notebook, ktorý môžu využívať priamo na vyučovací 
proces, ako aj na domáce prípravy na vyučovanie a na riešenie pedagogickej dokumentácie 
prostredníctvom aSc Agendy. 10 učební školy je vybavených dataprojektorom. 2 učebne sú 



vybavené interaktívnou tabuľou, ktoré škola získala zapojením sa do projektov 
spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. Aktívne sa zapájame do národných projektov Moderné 
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ. 

Odborné učebne školy: 

- multimediálna učebňa s možnosťou využitia multimediálnych aplikácií na vzdelávanie  

(PC, TV, dataprojektor, ozvučenie, TV, DVD, videokamery) 

- l odborná učebňa dramatickej výchovy + pohybové štúdio 

- 4 odborné učebne cudzích jazykov (z toho 1 jazykové laboratórium)  

- 1 odborná učebňa hudobnej výchovy 

- 2 ateliéry pre výtvarnú výchovu (hrnčiarske kruhy, vypaľovacia pec) 

- 2 odborné učebne výpočtovej techniky (počítačová sieť, internet, dataprojektor)  

V priebehu školského roka 2015/2016 sme modernizovali odbornú učebňu pre výučbu 
hudobnej výchovy. Učebňu sme vybavili novým zariadením, akustickými obkladmi stien, 
dreveným pódiom a technickým vybavením - zvukovou a svetelnou technikou. 

Vnútorné priestory školy - chodby sme vybavili novými čalúnenými lavičkami pre 
žiakov. 

Modernizáciu priestorov školy sme realizovali z darovacích prostriedkov školy, ktoré 
boli prijaté na účet ešte pred rokom 2016. 

V rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy vzdelávania žiakov v 
oblasti telesnej a športovej výchovy škola vybavila telocvičňu novým zariadením v hodnote 
4290 €. 

Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá je súčasťou školy. Obedy 
sa dovážajú z prevádzky školského stravovania v školskom internáte služobným autom (FIAT 

Dobló). Okrem poskytovania stravy žiakom a zamestnancom vlastnej školy, poskytujeme 
stravu aj študentom a zamestnancom susednej Katolíckej univerzity - inštitút J. Páleša v 
Levoči a Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči.  

Zariadenie školského stravovania prešlo v školskom roku 2015/2016 modernizáciou 
technologického vybavenia. Z kapitálových výdavkov v sume 13 200 € bola zakúpená 
elektrická výklopná panvica a konvektomat. 

Súčasťou školy je školský internát. Je umiestnený v dvoch navzájom prepojených 
budovách na Námestí Majstra Pavla č. 21, 22 v Levoči. V roku 2005 sme na základe rozsudku 
Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi, podľa Zák. č. 282/1993 Z.  z. o zmiernení niektorých 
krívd spáchaných cirkvám a náboženským spoločnostiam vydali nehnuteľnosť - Domov 



mládeže, Námestie Majstra Pavla 22, Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi, a.  v.  v Levoči. 
Podľa platnej nájomnej zmluvy výška ročného nájmu činí 20 000 €. V priebehu školského 
roka 2015/2016 bolo rekonštruované technologické zariadenie na ohrev TÚV v školskom 
internáte v celkovom náklade 25 547 € (kapitálové výdavky).  

 

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

Finančné a hmotné zabezpečenie 

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

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 854 943 € 
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy  od 

rodičov - školský internát: 25 172 € 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 11 142 € 

Spôsob ich použitia: 
- tovary a ďalšie služby: 6 042 € 
- mzdy a odvody: 5 100 € 

4. Finančné prostriedky získané od fyzických a právnických osôb: 5 819 € 
Spôsob ich použitia:  
- V priebehu školského roka 2015/2016 sme modernizovali odbornú učebňu pre výučbu 
hudobnej výchovy. Učebňu sme vybavili novým zariadením,  akustickými obkladmi stien, 
dreveným pódiom a technickým vybavením – zvukovou a svetelnou technikou. 
- Vnútorné priestory školy - chodby sme vybavili novými čalúnenými lavičkami pre 

žiakov. 
- Modernizáciu priestorov školy sme realizovali z darovacích prostriedkov školy, ktoré 
boli prijaté na účet ešte pred rokom 2016. 
- Zvyšok prostriedkov je na darovacom účte školy. 

5. Účelové finančné prostriedky pridelené organizácii: 
- na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých    zamestnancov na  

maturitných skúškach: 1 810 € 
- prostriedky na kreditové príplatky: 93 € 
- na hmotnú zainteresovanosť: 5479 € 
- na jubilejné odmeny: 430 € 

- na mimoriadne výsledky žiakov: 1 000 € 
- na mimoriadne odmeny: 5 547 € 
- na financovanie lyžiarskeho kurzu: 13 050 € 
- na rozvojový projekt/vybavenie TV: 4 290 € 

 

 



§ 2. ods. 1 n  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

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

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

Ukazovateľom správneho smerovania je aj vysoké percento zamestnanosti našich 

uchádzačov v pracovnom procese ako aj percento prijatých uchádzačov o štúdium na 
vysokých školách. 

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

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

 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých 

sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 
návrhov opatrení 

Úspechy a nedostatky 

Silné stránky: 

- kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

- aktivizácia žiakov k samostatnosti 

- vybavenosť odborných učební školy multifunkčnými zariadeniami internet, dataprojektor 

- internetová spôsobilosť 

- aktivizácia žiakov k samostatnej práci, projektom 

- využitie kreativity žiakov vo vyučovacom procese i v  mimo vyučovacích aktivitách školy 

- priestorové vybavenie školy 

- vlastná školská jedáleň a vlastný školský internát 



- prezentácia žiakov na verejnosti - kultúrne podujatia 

- dobrá spolupráca s MŠ a ZŠ 

- úspešnosť žiakov v súťažiach (poézia, próza, zborový spev, šport)  

- organizácia kultúrnych podujatí, výstav, exkurzií a kurzov  

- dobré podmienky na vzdelávanie žiakov 

- vysoká úspešnosť absolventov na prijímacích skúškach /pedagogické smery/ na VŠ 

- dobré medziľudské vzťahy 

Slabé stránky 

- nedostatočné finančné a spoločenské ohodnotenie pedagógov a nepedagogických 
zamestnancov 

-  chýbajúci externý športový areál na sezónne aktivity (atletika, hry) 

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

-  neexistencia učebníc pre ročníky, v ktorých pokračuje školská reforma 

-  stúpajúci počet žiakov bez študijných návykov 

Riziká 

-  neúmerné zvyšovanie administrácie 

-  negatívny vplyv médií a mimoškolského prostredia na mládež 

-  slabý záujem o niektoré študijné odbory zo strany žiakov základných škôl, čím môže byť 
ohrozený plánový počet novootvorených tried 

-  znižovanie úrovne kritérií na prijímanie žiakov na stredné školy  

Príležitosti 

-  možnosť čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov 

- bezproblémové uplatnenie absolventov školy v rámci vysokoškolského štúdia, v 
predškolských a školských zariadeniach, centrách voľného času a v rámci turizmu 

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



-  možnosť kontinuálneho vzdelávania pedagógov 

-  zviditeľnenie a propagácia školy v meste aj regióne účasťou na rôznych aktivitách 

-  zapájať žiakov do kultúrnych podujatí a športových súťaží 

- zvyšovanie prevencie pri výchove proti sociálno-patologickým javom v správaní (agresivita, 
vandalizmus, vulgárne vyjadrovanie, šikanovanie, drogy) 

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

- poskytnutie využitia, formou prenájmu, priestorov školy /telocvičňa, audiovizuálna  učebňa/ 
iným subjektom v čase mimo vyučovania a prázdnin. 

 

§ 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 

Pojem profesijná orientácia je tradične spojený so systémom výchovného poradenstva 
a prevencie na stredných školách, ktorú vykonávajú výchovní poradcovia. Činnosť 
výchovného poradcu (t.j. aj profesijnú orientáciu) na našej škole spočíva v kariérovom 
poradenstve ako odbornej pomoci, ktorá sa poskytuje žiakom vo sfére ďalšieho vzdelávania, 
práce, zamestnania, povolania, vrátane odbornej prípravy na budúce povolanie. Využíva 
poznatky z rôznych vedných disciplín, významné miesto má v nej aj psychológia. Pozitívny 
vzťah k permanentnému vzdelávaniu je výsledkom dlhodobého systematického výchovného 
pôsobenia osobitne na mladých ľudí. Je potrebné neustále sledovať profesionálne / kariérové 
plány, profesijné a študijné záujmy žiakov v pred profesijnom období. Stimulovať ich 

vzdelanostné ašpirácie a poskytovať im komplexnú poradenskú pomoc pri profesionálnom 
rozhodovaní, vrátane aktuálnych profesionálnych informácií o sebe, o možnostiach ďalšieho 
vzdelávania i o svete práce. 

 

Odbor 
Celkový počet 
absolventov 

Prijatí na VŠ 
Prijatí do 
zamestnania 

Evidovaní na 
Úrade práce 

učiteľstvo pre MŠ a 
vychovávateľstvo 

61 53 6 2 

sociálno-výchovný pracovník 7 5 2 0 

animátor voľného času 14 6 3 5 

učiteľstvo pre MŠ a vychov.  
pomaturitné 

50 13 31 7 



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

Psychohygienické podmienky 

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

Hygiena učenia 

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

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania školy sú dobré: rozvrh 
vyučovacích hodín rešpektuje psychohygienické zásady. Nulté vyučovacie hodiny sa na škole 
vyučujú od 7.00, vyučovacie hodiny sú 45-minútové, medzi nimi sú 5-min. prestávky, po 3. 
hodine je 10-min. prestávka a po 6. hodine je obedňajšia prestávka 15 minút. Povinné 
vyučovacie predmety sa končia siedmou vyučovacou hodinou, najneskôr ôsmou hodinou.  

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

Voľný čas, šport a relaxácia 

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

Prevencie pred negatívnymi sociálnymi javmi a delikventným správaním 

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

Starostlivosť o zdravie a výživu 

Škola dáva dôraz tiež na odstraňovanie nesprávnej výživy a starostlivosť o pravidelný 

režim stravovania. Školská jedáleň poskytuje žiakom obedy a ubytovaným žiakom v školskom 
internáte aj raňajky a večere. Výroba jedál a pokrmov v zariadení školského stravovania sa 
zabezpečuje v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 330 zo dňa 14.8.2009 o zariadení školského 
stravovania, systéme prípravy jedál, dodržiavaní technologických postupov a evidencii 
HACCP. 

 



§ 2. ods. 2 b  Voľno-časové aktivity školy 

 

Voľno-časové aktivity 

Na škole je rozvinutá bohatá záujmová činnosť, počas ktorej vyučujúci kladú dôraz ako 
na kolektívnu, tak aj na individuálnu činnosť so žiakom školy . 

V školskom roku 2015/16 okrem krúžkových aktivít na škole sa realizujú aj rôzne 
telovýchovné súťaže, ktorých cieľom je posilniť telesnú a duševnú kondíciu, upevniť zdravie 
a telesnú zdatnosť, ale aj poskytnúť návod na vyplnenie voľného času zmysluplnými 
aktivitami a posilniť vzťahy v žiackych skupinách . turnaje vo volejbale, turnaj v basketbale a 
florbale. 

Ďalšie súťaže realizované školou sú: 

účasť speváckeho zboru Iuventus peadagogica na rôznych súťažiach v rámci Slovenska, aj 
na medzinárodných súťažiach. 

Štúrov pamätník, Hviezdoslavov Kubín, súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe, 

súťaže výtvarných prác žiakov, súťaž o najestetickejšiu triedu (nástenku), 
olympiáda v cudzích jazykoch. 
 
 
 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Ako neprepadnúť z angličtiny 49 Mgr. Gabriela Meluchová 

Animačný workshop 18 PaedDr. Klaudia Repašská 

Basketbalový krúžok 7 Mgr. Milan Hyben 

Čitateľský krúžok - nemecký jazyk 14 PaedDr. Magdaléna Nemčíková 

Florbalový krúžok 38 Mgr. Miloslav Repaský 

Futbalový krúžok 21 Ing. Štefan Brečka 

Krúžok mladých autorov a recitátorov 38 PhDr. Marta Verbovská 

Lyžiarsky krúžok 8 Mgr. Jozef Cirbus 

Počítač v praxi 9 Mgr. Miriam Niňajová 

Populárno-spevácky krúžok 15 Mgr.Art. Igor Grega 

Školská TV 8 Mgr. Jaroslav Sarna 

Volejbalový krúžok 76 PaedDr. Pavol Repašský 

Výtvarný krúžok 28 Mgr. Štefan Vira 

Zmaturujem z NEJ 11 Mgr. Andrea Kirolová 

Žiacka školská rada 2 Mgr. Jaroslav Sarna 

 



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

Spolupráca školy s rodičmi 

Pravidelne 2x ročne sa v škole koná Plenárne zasadanie Rodičovského združenia pri 
Strednej pedagogickej škole - mesiac november a apríl. 

Triedni učitelia, tak ako aj ostatní pedagogickí pracovníci v školskom roku 2015/2016 
spolupracovali s rodičmi a širokou verejnosťou. 

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

Spolupracujeme aj prostredníctvom aScAgende "Žiacku knižku". Rodič má 
vygenerovaný vlastný prístupový kód, má možnosť prostredníctvom internetu pravidelne 
kontrolovať prospech a dochádzku svojho dieťaťa. 

 

§ 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 

Dlhoročne a úspešne spolupracujeme so všetkými zložkami pôsobiacimi v meste v 
oblasti školstva, kultúry a športu. Zvlášť úspešná je spolupráca s materskými a základnými 
školami. 

Výchovná poradkyňa sa zúčastnila burzy stredných škôl v Levoči, Poprade, Kežmarku. 
V novembri 2015 sme organizovali Deň otvorených dverí, na ktorom širokej verejnosti a 
potenciálnym záujemcom o štúdium na našej škole boli prezentované jednotlivé odbory. 

Škola počas školského roku 2015/2016 spolupracovala s mestom Levoča pri 
organizovaní kultúrnych a spoločensko-športových podujatí. 

Žiaci školy spolu s vyučujúcimi zabezpečujú pravidelne kultúrne vystúpenia pri rôznych 
príležitostiach a oslavách v rámci mesta a regiónu 

V školskom roku 2015/2016 sme spolupracovali s: 

1. Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Levoči - Proforient: poradenstvo 
žiakom štvrtých 

ročníkov pri rozhodovaní sa pri výbere vysokých škôl, prípadne o ďalšom profesijnom 
orientovaní 



2. Úradom práce a sociálnych vecí v Levoči - informácie o organizačnom zabezpečení činnosti 
žiakov a 

študentov po ukončení strednej školy (termíny, povinnosti, práva a možnosti).  

 

65. výročie založenia školy 

Stredná pedagogická škola v Levoči si v tomto školskom roku pripomenula 65. výročie 
svojho založenia. História školy sa začala písať 1. septembra 1950 na Pedagogickom 
gymnáziu pre materské školy v Spišskej Novej Vsi, ktorá nadviazala na tradíciu učiteľského 
ústavu v Spišskej Novej Vsi. Dôležitým medzníkom  v dejinách školy sa stal školský rok 

1955/56, keď bola škola už pod názvom Pedagogická škola pre vzdelávanie učiteliek 
materských škôl presťahovaná do Levoče.  

V roku 1960 opäť došlo k zmene názvu školy, ktorá bola premenovaná na 
Pedagogickú školu v Levoči a od septembra 1975 nesie škola názov Stredná pedagogická 
škola v Levoči.  

Výročie založenia školy sme si pripomenuli slávnostnou akadémiou, ktorá sa 
uskutočnila 25. novembra 2015 v Mestskom divadle v Levoči. Pozvanie prijali vzácni hostia – 
zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, zástupcovia mesta, zástupcovia kultúrnych 
inštitúcií a škôl v meste, bývalí zamestnanci mesta a ďalší hostia.  

  

65. výročie dievčenského speváckeho zboru  

Dievčenský spevácky zbor Iuventnus paedagogica pri Strednej pedagogickej škola 
v Levoči si rovnako pripomenul 65. výročie svojho založenia a je najstarším speváckym 
zborom tohto typu na Slovensku.  

V slávnostnom príhovore primátor mesta ocenil prínos školy nielen pre mesto, ale pre 
celý región a zároveň udelil Cenu primátora mesta pedagógovi školy a dlhoročnému 
dirigentovi Mgr., Mgr. Art. Igorovi Gregovi za vedenie speváckeho zboru Iuventus 
Paedagogica pri príležitosti jeho životného jubilea.  

 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Jozef Cirbus, riaditeľ školy 

V Levoči, 26. 08. 2016 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. 08. 2016 



 

Rada školy pri Strednej pedagogickej škole 

Bottova 15 A, 054 01 Levoča 

 

 

 

VEC 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2015/2016 

 

 

Predložená správa obsahuje všetky dôležité informácie o činnosti školy, k predloženej 
správe nemáme pripomienky. 

Rada školy pri Strednej pedagogickej škole v Levoči odporúča Prešovskému 

samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi Strednej pedagogickej školy v Levoči schváliť 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 
2015/2016. 

Prerokované dňa: 07. 09. 2016 

 

 

Mgr. Ľudmila Harviľáková 
 predsedníčka Rady školy 

 

 

 

 

V Levoči dňa 8.9.2016 


