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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 15A,  
054 01 LEVOČA 

    

Adresa školy Bottova 15 A , 054 01 Levoča 

Telefón +421 053 4512205 

E-mail sekretariat@spgslevoca.sk 

WWW stránka www.spgslevoca.sk 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj 

 

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 2016/20117 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. Milan Hyben pedagogických zamestnancov 

2. člen 
PaedDr. Božena Švábová, 
PhD. 

pedagogických zamestnancov 

3. tajomník Iveta Blahutová nepedagogických zamestnancov 

4. 
člen Rady 
školy 

Mgr. Ingrid Kršjaková rodičov žiakov školy 

5. 
člen Rady 

školy 
Ján Lichvárik rodičov žiakov školy 

6. 
člen Rady 
školy 

Mgr. Daniela Džuganová 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 2016/2017 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 
prerokovávaní výchovno-vzdelávacieho a materiálno-technického vybavenia 
školy. 

Predmetové komisie: 

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 2016/2017 a v rámci ich vyučovacích predmetov a plnenie 
úloh ŠkVP v jednotlivých študijných odboroch, uplatňovanie spolupráce 
predsedov predmetových komisií s členmi PK, ukladanie úloh a kontrola ich 
plnenia, ovplyvňovanie zvyšovania kvalifikácie a profesijného rasu 
pedagogických pracovníkov. 

Schádzajú sa pravidelne podľa plánu práce. Riaditeľ školy spolupracuje s 
vedúcimi jednotlivých PK. V školskom roku 2016/2017 pracovalo v škole  
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 dopĺňanie učebných pomôcok a technického vybavenia, príprava a účasť na 
súťažiach, hodnotenie práce členov PK a iné aktuálne otázky.  



 

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 PEDAGOGIKY, PSYCHOLÓGIE A 

PRAXE 
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 

V školskom roku 2016/17 celkový počet žiakov školy k 15.9.2016 bol 445 žiakov 

a na  konci  roka 438 žiakov, 5 žiakov  prestúpilo  na  inú  školu a dve  žiačky  

zanechali štúdium. 

šk. rok  2016/17 

študijný odbor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 

spolu dievčat spolu dievčat spolu dievčat spolu dievčat 

7649 M  

učiteľstvo pre MŠ 

a vychovávateľstvo 

79 73 83 80 71 69 60 60 

7662 M  

animátor voľného 
času 

16 13   14 13 13 12 

7649 N 
učiteľstvo pre MŠ 

a vychovávateľstvo 

63 63       

7649 M  

učiteľstvo pre MŠ 

a vychovávateľstvo 

(externé) 

  46 44     

SPOLU 158 149 129 124 85 82 73 72 

 

Počet tried: 16 
Celkový počet žiakov školy: 438 
Počet žiakov denného štúdia: 333 

 



V školskom roku 2016/2017 boli štyri študijné odbory: 
 
7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 10 tried, 
7662 M - animátor voľného času       - 2 triedy, 
7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  
            - externé štúdium       - 2 triedy, 
7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  

- denné pomaturitné kvalifikačné štúdium   - 2 triedy, 

z toho:  

 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo: 291 
 animátor voľného času : 42 
 denné pomaturitné štúdium: 60 
 externé štúdium: 45 

počet dievčat: 421 
počet chlapcov: 17. 
 

Počty žiakov v školskom roku 2016/2017 podľa tried: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I.A 32   

I.B 31   

I.C 30   

I.D 30   

I.E 30   

II.A 30   

II.B 26   

II.C 26   

II.D 24   

II.E 21   

III.A 28   

III.B 29   

III.C 28   

IV.A 30   

IV.B 30   

IV.C 13   

 

Na základe rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja, Odboru školstva v 

Prešove sme v školskom roku 2016/2017 mohli prijať žiakov do 5 tried prvého 

ročníka.  



Do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017 nastúpilo 155 žiakov, z toho 78 na 

odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, 15 žiakov na 

odbor 7662 M animátor voľného času a 62 na odbor 7649 N učiteľstvo pre 

materské školy a vychovávateľstvo. Celkový počet žiakov k 15. 9. 2016 bol 445. 

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR PLÁN VÝKONOV ZÁUJEM 
STAV  

K 15. 9. 2016 

7649 M  

učiteľstvo pre MŠ a 
vychovávateľstvo 

2,5 triedy - 78 žiakov 
218 78 

7662 M  

animátor voľného času 
0,5 triedy  - 15 žiakov 

23 15 

7649 N 

učiteľstvo pre MŠ a 

vychovávateľstvo 

2 triedy  - 62 žiakov 
126 62 

 

§ 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  

V študijnom odbore 7649 M - učiteľstvo pre materské školy a 
vychovávateľstvo: 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 152 
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 109 
Počet neprijatých žiakov: - nedostatok miesta: 18 
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 92 
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 89 
 
V študijnom odbore 7662 M - animátor voľného času: 

 
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 10 
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 10 
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 7 
 
Pre nízky počet žiakov na tento odbor sme vykonali dodatočné prijímacie skúšky 
na odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Štyria žiaci 
prestúpili na tento odbor. 

Ostatní žiaci, ktorí boli úspešní na inej škole sa na našej škole nezapísali na 
štúdium. 



V študijnom odbore  7649 N  - učiteľstvo pre materské školy a 
vychovávateľstvo - denné pomaturitné kvalifikačné štúdium: 

 
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 135 
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 60 
Počet neprijatých žiakov: - nedostatok miesta: 75 
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 60 
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 60 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach 

  SOŠ Iné  Spolu 

prihlásení 167   167 

prijatí 93   93 

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

Klasifikácia tried 

Trieda ADK ANJ API BIO BSZ DEJ FVI GEO HOG HHN INF 
 

I,A   2,31   1,66   2,72   1,13   1,16 1,66   

I.B   2,53   1,68   2,68   1,1   1,32 1,68   

I.C 2,53 2,17   1,8   3,03   1,57   1,27 1,5   

I.D   1,17 2,17   2         1,45     

I.E   1,43 2,52   1,93         1,59     

II.A   2,77 2,37 1,73 2,2 2,7   1,33   1,97   2,47 

II.B   2,16 1,72 1,24 1,68 2,68   1,08   1,28   2,2 

II.C   2,54 2 1,77 1,58 2,65   1,15   1,88   2,38 

II.D   1 1,42   1,04         1,63     

II.E   1 2,14   1,33         1,76     

III.A   2,15 1,89   1,74         1,74   1,96 

III.B   2,17 1,48   I.A         1,48   2,07 

III.C   2,55 2,32   1,93   1,57   1,36 2   2,65 

IV.A   1,97 2,03   1,33   2,3     1,7   1,97 

IV.B   2,74 2,2   1,53   1,94     2,17   2,16 

IV.C   1,92 2,23       1,69     1   2 

 
Klasifikácia tried podľa predmetov 
 

Trieda KNJ KHV LIS MMS MKU MAT MHV 

I.A           3,25 1,28 

I.B           3 1,84 



I.C           3,47 1,33 

I.D             1,45 

I.E             1,71 

II.A           2,53 2,23 

II.B           3,56 2,08 

II.C           2,23 2,04 

II.D             1,75 

II.E             2 

III.A   1 2,48     1,93 1,11 

III.B   1,33 2,03     2,1 2,1 

III.C 2,36   2,07   1,57 2,32 2,14 

IV.A   1,6 1,57     1,63   

IV.B 1,36 1,38 1,27     2,07   

IV.C 2,5   1,77   1,85 2,31   

 
 

Trieda MLV MMP MTV MVV NEJ OBN OPX PED PKU PEN 

I.A 1,16 2,97 2,59 1,34   1,34   1,97     

I.B 1,58 3,03 1 1,29 3,14 1,32   1,68     

I.C 1,67 3,2 2,87 1,53 2,8 1,53   1,87     

I.D 1,28 1,72 1,24 1 1,24     1,97     

I.E 1,66 2,76 1,17 1,52 2     2,24     

II.A 2   2,67 1,87   1,83   2,67     

II.B 1,32   1,96 1,12   1,48   1,88     

II.C 1,38   2,19 1,15   1,35   2,08     

II.D 1 3,21 1,08 1 1,4     2,21 1   

II.E 1 2,52 1,24 1,43 1,29     2,1 1   

III.A 1,48   1,3     1,59   1,56 1,13   

III.B 1,14   1,79     1,66   2,38 2,7   

III.C 1,57   2,64   2,3 1,14   1,89 2,38 1,93 

IV.A               1,77 2,47   

IV.B         1,09     2,62 1,67   

IV.C         2,38     1,62   2,08 

 
 

 
 
 

Klasifikácia tried podľa predmetov 
 

Trieda PXA PSY SJL SLC SOC 
Správan

ie 
SPP TSV 

I.A   1,59 1,91     1   2,72 

I.B   1,77 2,16     1   2,39 

I.C   2,17 2,27     1   2 



I.D 1,41 2,59       1 1,79   

I.E 1,56 3,29       1 1,93   

II.A   2,47 2,53     1,1 2,27 2,37 

II.B   1,84 2,36     1,04 2,56 2,04 

II.C   1,92 1,92     1 2,31 2,35 

II.D   1,17       1 2,13   

II.E   1,19       1 1,62   

III.A 1,19 2,15 2,41     1 2,48 1,78 

III.B 1,03 2,45 2,38     1 2,72 2,14 

III.C 1,57 2,14 2,43 1,14 1,71 1,07 3,21 1,64 

IV.A   1,87 1,87     1 1,9 2,43 

IV.B   2,07 1,97     1 3 1,53 

IV.C 1,92 1,77 2,31   1,31 1   1,5 

 
 

 

Trieda TDY TAM TDA VYT ZCU ZBS ZTV 

I.A               

I.B               

I.C 2,27 2     1,2     

I.D     1,62         

I.E     2,11         

II.A     1,53         

II.B     1,36         

II.C     1         

II.D     1 1       

II.E     1 1,5       

III.A     1,07 1,27       

III.B     1 1       

III.C 1,14 1,5 1,07 1     1 

IV.A       1,17       

IV.B       1,33       

IV.C 1,54 1,54   1,56     1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prospech žiakov 

 

Trieda Počet 
Vyzna 

me 
naní 

Veľmi 

dobre 

Pros 

peli 

Ne 

pros 
peli 

Neklasi 

fikovaní 

Správanie  

2 

Správanie 

 3 

Spáva

nie             
4 

I.A 32 1 13 18 0 0 
 
0 

0 0 

I.B 31 1 14 16 0 0 
 
0 

0 0 

I.C 30 1 7 21 1 0 
 
0 

0 0 

I.D 30 8 13 8 0 1 
 
0 

0 0 

I.E 30 0 13 13 1 3 
 
0 

0 0 

II.A 30 4 5 19 2 0 
 
3 

0 0 

II.B 25 1 9 15 0 0 
 
1 

0 0 

II.C 26 5 9 11 1 0 
 
0 

0 0 

II.D 24 3 13 8 0 0 
 
0 

0 0 

II.E 21 3 16 2 0 1 
 
0 

0 0 

III.A 27 9 9 9 0 0 
 
0 

0 0 

III.B 29 8 9 12 0 0  0 0 



0 

III.C 28 3 11 14 0 0 
 

0 
1 0 

IV.A 30 5 16 8 1 0 
 

0 
0 0 

IV.B 30 5 11 12 1 1 
 
0 

0 0 

IV.C 13 5 2 6 0 0 
 
0 

0 0 

 

 

Dochádzka žiakov 

 

 

Trieda Počet 
Zamešk. 
hodiny 

Zam. na 
žiaka 

Ospra-
vedlnené 

Ospr. na 
žiaka 

Neospra-
vedlnené 

Neosp. 
na žiaka 

 
I.A 

32 3089 96,53 3087 96,47 2 0,06 

 
I.B 

31 3693 119,13 3693 119,13 0 0,00 

 
I.C 

30 4302 145,92 4302 145,92 0 0,00 

 
I.D 

30 872 29,56 872 29,56 0 0,00 

 
I.E 

30 1479 53,18 1479 53,18 0 0,00 

 
II.A 

30 4311 143,70 4286 142,87 25 0,83 

 
II.B 

25 2860 114,40 2860 114,40 0 0,00 

 
II.C 

26 3464 133,23 3464 133,23 0 0,00 

 
II.D 

24 241 10,04 241 10,04 0 0,00 

 
II.E 

21 637 31,11 637 31,11 0 0,00 

 
III.A 

27 3496 129,48 3453 127,89 43 1,59 



 
III.B 

29 3354 115,66 3351 115,55 3 0,10 

 
III.C 

28 4949 176,75 4919 175,68 30 1,07 

 
IV.A 

30 4130 137,67 4125 137,50 5 0,17 

 
IV.B 

30 3642 123,07 3611 122,04 31 1,03 

 
IV.C 

13 1951 150,08 1939 149,15 12 0,92 

 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 
EČ 

počet 
PFIČ 

priemer 
PFIČ 
počet 

1 
Ústna 

2 
Ústna 

3 
Ústna 

4 
Ústna 

5 
Ústna 

Ústn
a 

prie
mer 

Ústn
a 

počet 

Anglický 
jazyk 

  1 (0/1) 51,70% 1 95,00% 1               

Anglický 

jazyk 
B1 54 (0/54) 49,05% 53 75,00% 53 22 17 11 3   1,91 53 

Anglický 

jazyk 
B2 3 (0/3) 58,30% 3 98,33% 3 3         1,00 3 

Matematika   1 (0/1) 40,00% 1                   

Nemecký 

jazyk 
B1 15 (1/14) 58,67% 15 73,33% 15 8 4 1 1   1,64 14 

Praktická 

časť 

odbornej 

zložky 

  119 (2/117)                       

Slovenský 

jazyk a 
literatúra 

  73 (1/72) 54,37% 73 73,33% 73 50 16 3 1   1,36 70 

Teoretická 

časť 

odbornej 

zložky 

  118 (2/116)         41 32 25 15 1 2,15 114 

 

 



Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

Praktická 

2 

Praktická 

3 

Praktická 

4 

Praktická 

5 

Praktická 

Praktická 

priemer 

Praktická 

počet 

Praktická 

časť 

odbornej 

zložky 

  136 (7/129) 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 

 

Študijné odbory a učebné plány 

 

Absolventi štvorročného študijného odboru 7649 M Učiteľstvo pre 
materské školy a vychovávateľstvo sú po ukončení štúdia maturitnou 
skúškou kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní 
samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnej výchove, vo výchove 

vo voľnom čase, vo vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych zariadeniach, pre 
ktoré je podmienkou ukončené úplné stredoškolské vzdelanie. 

 

Absolvent študijného odboru 7662 M animátor voľného času je 
kvalifikovaným, samostatným, tvorivým pracovníkom, ktorý projektuje, 
pripravuje, usmerňuje a organizuje voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a 
kultúrnych zariadeniach a inštitúciách (výcvikové štúdiá, voľnočasové centrá, 
múzeá, galérie, knižnice, kultúrne a umelecké zväzy a spolky), v oblasti zdravia 
a športu (kúpeľné a medicínske centrá, sanatóriá, športové štúdiá a fitcentrá), v 

oblasti verejnej správy a prostriedkov masovej komunikácie (štátna správa a 
samospráva, médiá, nakladateľstvá, kiná, videotéky, multimediálne strediská), v 
oblasti gastronómie, ubytovania a zábavy (hotely, penzióny, hudobné lokály, 
centrá zábavy a parky voľného času, diskotéky), v oblasti cestovného ruchu 
(poradenské centrá cestovného ruchu, kúpeľné strediská a dovolenkové centrá, 



prázdninové a dovolenkové kluby), v oblasti sociálnej starostlivosti (centrá 
sociálnej starostlivosti, azylové domy, domovy dôchodcov, detské domovy). 

 

Absolventi dvojročného študijného odboru 7649 N učiteľstvo pre 
materské školy a vychovávateľstvo sú po ukončení štúdia maturitnou 
skúškou kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní 
samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnej výchove, vo výchove 
vo voľnom čase, vo vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych zariadeniach, pre 
ktoré je podmienkou ukončené úplné stredoškolské vzdelanie.  

 

 

 

 

Trieda 

 

Študijný odbor 

 

I.A 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

I.B 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

I.C 
7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, 
7662 M 00 animátor voľného času 

I.D 7649 N 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

I.E 7649 N 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

II.A 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

II.B 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

II.C 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, 

II.D 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

II.E 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

III.A 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

III.B 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

III.C 
7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, 

7662 M 00 animátor voľného času 

IV.A 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

IV.B 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

IV.C 7662 M 00 animátor voľného času 

 

 

Nepovinné predmety 



 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

zborový spev 1. 2 1 

zborový spev 2. - 4. 2 2 

športové hry 1. 5 1 

športové hry 2. 2 2 

športové hry 3. - 4. 2 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 

rozšírujúca 
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 2016/2017 

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.  

 

Pracovný pomer 

Počet  

pedagogických 

pracovníkov 

Počet  

nepedagogických 

pracovníkov 

Počet úväzkov  

pedagogických 

 pracovníkov 

Počet úväzkov 

 

nepedagogických  

praovníkov. 

TPP 33 20 32,00 20,63 

DPP 2 2 1,27 2 

Znížený úväzok 4 0 2,27 0 

ZPS 3 4 3 4 

Na dohodu 3 1 0 0 



 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 32 32 

vychovávateľov 0 3 3 

asistentov 
učiteľa 

0 0 0 

  
   

spolu 0 35 35 

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

 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 14   

2.kvalifikačná skúška 13   

štúdium školského manažmentu 
 

  

špecializačné inovačné štúdium 
 

  

špecializačné kvalifikačné 
 

  

postgraduálne 
 

  

doplňujúce pedagogické 
 

  

vysokoškolské pedagogické 
 

  

vysokoškolské nepedagogické 
 

  

samostatný pedag. pracovník 10   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Literárne súťaže - zodpovedná PhDr. Marta Verbovská 

 Literárna súťaž 2016 - Národná hrdosť a vlastenectvo v dobe "lajkov" -  14 
prác 

 Celoslovenská LITERÁRNA SÚŤAŽ stredoškolákov - Tváre s úsmevom 
milosrdenstva - 3 práce - Ocenené Gabriela Raabová 2.A, Kamila Mlynárová 
2.C 

 Tak píšem ja 2016 - Súťaž amatérskej literárnej tvorby s celoslovenskou 
účasťou - 10 prác 

 DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2016 - IX. ročník celoslovenskej literárnej 
súťaže pre deti - 15 prác 

 Jašíkove Kysuce 2016 - (15. 10. 2016) - Spolok slovenských spisovateľov, 

Literárny fond SR - 18 prác 
 Cena Rudolfa Fábryho 2016 - (31. 10. 2016) - 38 prác 
 POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - druhý ročník 

celoslovenskej literárnej súťaže „Práva detí očami detí“ - 15 prác 
 ŠTÚROVO PERO 2017 - 23. ročník súťaže - celoslovenská novinárska súťaž 

stredoškolákov a vysokoškolákov - 20 prác 
 Cena fantázie 2017 - 4 práce - vyhodnotenie september 2017 

  Poetický Púchov 2017 - IV. ročník literárnej súťaže poetov Poetický    
Púchov - 19 prác 

 14. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE „Komenský a my“ - 14. ročník 
slovenského kola českej literárnej a výtvarnej súťaže pre deti a mládež 



„KOMENSKÝ A MY” CELOSLOVENSKÉ KOLO LITERÁRNEJ A VÝTVARNEJ 
SÚŤAŽE PRE ŽIAKOV ZŠ A SŠ - 23 prác 

 Villa Zerna 2017 - 4. ročník literárnej súťaže, uzávierka 12. marec 2017 - 4. 
ročník literárnej súťaže - 13 prác 

 Krídla Ivana Laučíka - 35. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov - 21 
prác 

 TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2017 - celoslovenská literárna súťaž - 20 

prác 
 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017 - známa literárna súťaž - 24 prác 
 Florinova jar - VYHODNOTENIE XVII. ročníka - 2017 - literárna súťaž o 

cenu mesta THF - XVII. ročník Florinova jar 
 ZRKADLENIA 2017 - literárna súťaž - 50 prác 
 Medziriadky 2017 - literárna súťaž Medziriadky, ktorá je spojená s letným 

literárnym workshopom. Je vyhlásená pre autorov do 26 rokov a bude 

hodnotená anonymne - 45 prác 
 LITERÁRNA ILAVA - Literárna súťaž autorov - 27 prác 
 Literárna súťaž SlavCon 2017 - 18 prác 
 Poviedka 2017 - 12 prác 
 Literárne Topoľčany - 2017 
 16. ročník autorskej súťaže Gerbócova literárna Snina 2017 - kategórie C a D 

Súťaže, kde sú iba zaslané práce, budú vyhodnotené neskôr, prípadne až 
začiatkom budúceho školského roku - mesiace september – december 

Recitačné súťaže: 

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo Levoča 

Próza - 1. miesto s postupom na krajské kolo Lucia Migačová 

Poézia - 2. miesto Viktória Klingová 

Po školskom kole recitačnej súťaže nás na okresnom kole reprezentovali 
Viktória Klingová v kategórii poézie a v Lucia Migačová kategórii prózy. Krajské 
kolo Prešov - Lucia Migačová - čestné uznanie 

Vansovej Lomnička - okresné kolo Levoča 

Recitačná súťaž poézie a prózy v spolupráci s Úniou žien Slovenska v Levoči. 
Zúčastnilo sa 24 súťažiacich. 

Poézia: 

Lenka Strapková - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča 

SPgŠ Levoča: 

1. Lenka Prosbová - 1.C - poézia 



2. Michaela Holečková - 2.A - Ján Kostra: Keď oči prižmúrim (poézia) 

3. Viktória Klingová - poézia 3.A 

4. Júlia Bodnárová - 3.B - Jaroslav Seifert: Mamičke (poézia) 

5. Lucia Migačová - 4.A - (poézia) 

6. Jan Burian - Keby som bola pivná pena 

7. Eva Halčinová - Jozef Húska: Posledná šanca - poézia 

8. Laura Grigláková - Milan Lasica - poézia 

 

Próza: 

Nikolsa Čurdová - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča 

SPgŠ Levoča: 

1. Tamara Plachetková - John Green: Na vine sú hviezdy (próza) 

2. Viktória Lesnická - Prenasledovaná: vlastná tvorba (próza) 

3. Júlia Schustríková - 1.C 

4. Eliška Frková - próza 2.A 

5. Radoslava Kubalová - 2.A - Kiera Cassová: Následníčka (próza) 

6. Kristína Zvolinská - próza 3.A 

7. Katarína Mičianová - 4.A - Zuzka Šulajová: Dievča z minulosti (próza) 

8. Radomíra Plišková - Peter Karpinský: Súkromná sfinga (próza) 

9. Alžbeta Lorencová - Ľubo Dobrovoda: Šťastné a veselé bé (próza) 

10. Ivana Ľachová : Sant Exupery : Malý princ - próza 

 

Vlastná tvorba: SPgŠ Levoča: 

1. Viktória Lesnická 1.A - Prenasledovaná: vlastná tvorba (próza) 



2. Magdaléna Tkáčová - 2.B - Neobyčajne veselý piatkový večer - vlastná tvorba 
(próza) 

3. Natália Gallschneiderová - Každá karta má dve strany - vlastná tvorba 
(próza) 

4. Barbara Steigaufová - Čaro nechceného - vlastná tvorba (poézia) 

Vyhodnotenie súťaže: 

Poézia: 

1. miesto - Júlia Bodnárová - SPgŠ Levoča 

2. miesto - Viktória Klingová - SPgŠ Levoča 

3. miesto - Nikola Čurdová - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča 

Próza: 

1. miesto - Alžbeta Lorincová - SPgŠ Levoča 

2. Radoslava Kubalová - SPgŠ Levoča 

3. Katarína Mičianová - SPgŠ Levoča 

Vlastná tvorba: 

1. miesto - Lenka Strapková - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča 
2. miesto - Natália Gallschneiderová - SPgŠ Levoča 
3. Barbara Steigaufová - SPgŠ Levoča. 
 
23. marec 2017 - Prešov - krajské kolo - okres reprezentovala Júlia Bodnárová 
Udeľovalo sa iba prvé miesto, ostatní mali diplomy za účasť. 

Žena roka - na akcii úvodnú báseň predniesla Júlia Bodnárová. 

Vyhodnotenia a ocenenia literárnych súťaží: 

1. Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016 - 4. kategória - próza 

1. miesto: Adam Rendoš, Levoča: Spomienky, Pohľad z idúceho vlaku 

3. miesto: Alica Rybárová, Levoča: Niet krajšieho mesta 

Čestné uznanie: Magdaléna Tkáčová - Dievčatko Mihrimah 

2. Cena Fantázie v Bratislave 



Cena Fantázie je slovenská literárna súťaž - najprestížnejšia poviedková súťaž 
zameraná na fantastické žánre: scifi, fantasy, horor.  

Vvyhlásenie výsledkov prvého kola: 13. - 14. septembra 2016 sa PhDr. M. 
Verbovská so štvoricou dievčat Katarínou Schneiderovou , Natáliou 
Gallschneiderovou z III.C a Ľudmilou Harajdovou z II.B zúčastnila oceňovania 
Ceny Fantázia v Bratislave. 

3. Celoslovenská literárna súťaž stredoškolákov - Tváre s úsmevom 
milosrdenstva - 3 práce - ocenené Gabriela Raabová 2.A, Kamila Mlynárová 2.C 

4. Hodnotenie 15. ročníka súťaže v literárnej tvorivosti detí a mládeže 
- 3. novembra 2016 - v tomto ročníku to bola jednoznačne Stredná pedagogická 
škola v Levoči. Pod všetkými prácami sa uvádza sprievodná garancia profesorky 
Marty Verbovskej. 

Kategória C - próza - 15. ročníka autorskej súťaže Gerbócova literárna Snina 
2016 zúčastnili desiati študujúci: Kristína Zvolinská, Adam Rendoš, Sofia 
Dreveňoková, Ľudmila Harajdová, Andrea Miždová, Radoslava Plišková, Alica 
Rybárová, Natália Gallschneiderová, Magdaléna Tkáčová a Viktória Klingová. Za 
túto aktivitu sa PhDr. M. Vervovskej na tohtoročnej Florinovej jari dostalo 
Zvláštneho ocenenia primátora mesta Dolný Kubín za podporu a výučbu žiakov 
tejto školy. 

Kategória C - poézia - V tejto kategórii je z levočskej pedagogickej školy sedem 
súťažiacich. Štyria účastníci zo Strednej pedagogickej školy v Levoči sa venujú 
próze i poézii. Adam Rendoš, Radomíra Plišková, Magdaléna Tkáčová, Kristína 
Zvolinská, Barbara Steigaufová, Katarína Mičianová, Lucka Migačová. 

Výsledky 15. ročníka autorskej súťaže Gerbócova literárna Snina 2016 - 
kategórie C a D 

1. miesto - Adamovi Rendošovi zo Strednej pedagogickej školy v Levoči za 
Kategória C - próza: prózy Odišiel som, hoci som mal ostať a Pohľad z idúceho 
vlaku, kde autor rozpráva s otvorenou, nepredstieranou úprimnosťou alebo 
kriticky hodnotí ľudské správanie k zdanlivo cudzím veciam.  

2. miesto - Viktórii Klingovej zo Strednej pedagogickej školy v Levoči za 
prózu Útek, v ktorej s angažovanou účasťou stvárnila výsostne aktuálny exodus 
utečencov vyvolávaný nepretržitými vojnami v rozličných častiach sveta.  

3. miesto - Andrei Miždovej zo Strednej pedagogickej školy v Levoči za 

prózy Retrospektívny príbeh, Náhodný dialóg zložený z náhodných slov Písanie 
na základe počúvania hudby - alebo úvaha utečenky a Písanie na pieseň All I 
Want for Christmas is You, v ktorých využíva viaceré prozaické postupy na 
vyjadrenie niekoľkých pohľadov a postojov v rozdielnych časoch a prostrediach.  

Čestné uznania: 



Alici Rybárovej zo Strednej pedagogickej školy v Levoči za prózy Útek a 
Emocionálna troska vs. kreatívny blok, v ktorých si uchováva odstup od všednej 
reality, pričom funkčne využíva obraznosť ako jeden z prvkov epickej reflexie.  

 

Kategória C - poézia: 

3. miesto - Lucke Migačovej za básne Autobus má svoj vkus, Dievča, poď, Ty, 
Anjel, Vták a Papier ako kniha, predovšetkým za prvú z nich, v ktorej prejavuje 
záujem o sociológiu ľudí a prostredia ako jeden z významných poznávacích 
znakov poetického vyjadrovania. 

5. Literárne Topoľčany - Literárny klub TakSi Topoľčany 

Výsledková listina 

II. vek. kategória (16 - 25 r) 

1. miesto - Andrea Miždová (Važec), Retrospektívny príbeh 
3. miesto - Radoslava Plišková (Spišská Belá), Prológ (alebo próza bez názvu)  

 
6. Florinova jar 
 
VYHODNOTENIE XVII. ročníka - 2017 2. miesto próza - Magdaléna Tkáčová z 
Levoče - Boj o srdce 
3. miesto próza - Viktória Lesnická z Levoče - Austin 
 
7. Poetický Púchov 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 

Cena oddelenia školstva, kultúry a soc. vecí: poézia Romana Miháliková  SPgŠ 
Levoča 

III: kategória- poézia: 2. miesto Katarína Mičianová, SPgŠ Levoča 

8. SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE 14. ROČNÍKA LITERÁRNEJ A VÝTVARNEJ 
SÚŤAŽE „KOMENSKÝ A MY“ 

Kategória B - Téma „Láska a jej podoby“ (esej, úvaha) 
3. miesto: Eliška Frková - SPgŠ, Levoča - pedagóg: PhDr. Marta Verbovská 
9. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo Levoča 
Próza -  1. miesto s postupom na krajské kolo Lucia Migačová 
Poézia - 2. miesto Viktória Klingová 
Po školskom kole recitačnej súťaže nás na okresnom kole reprezentovali 
Viktória Klingová v kategórii poézie a v Lucia Migačová kategórii prózy. Krajské 
kolo Prešov -Lucia Migačová - čestné uznanie 



Literárne súťaže - zodpovedná PaedDr. Božena Švábová, PhD. 

XXV. ročník Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko ŠPÚ 
Bratislava 

Radomíra Plišková - čestné uznanie 

Mladá slovenská poviedka 2017 

Celoštátna literárna súťaž mladých autorov Oravská knižnica v Dolnom Kubíne  

Prednes poézie a prózy: 
Vansovej Lomnička Levoča - okresné kolo (žiačky 2. C tr.) 
Divadlo Jonáša Záborského Prešov - krajské kolo 
 
Vystúpenia MŠ: 
1. september: 95 rokov Matice Slovenskej v Levoči 
Vystúpenie s folklórnym pásmom v Mestskom divadle v Levoči 
2. október: Vystúpenie žiačok na oslavách 10. výročia DSS Domovina - 

Hodkovce 
- vystúpenie s folklórnym pásmom v Hodkovciach 
3. Smelý Zajko 2016 - Levice 

Divadlo na súťaži v Leviciach: Kapustné pole (práca s rekvizitou)  

 

Výtvarné súťaže, respektíve literárno-výtvarné súťaže : 

- TV SPgŠ Levoča: 

- Školská televízia TV SPgŠ Levoča, slúži na propagáciu aktivít školy a žiakov. 
Videá ktoré žiaci pod vedením pedagóga vytvoria, sú publikované na YouTube a 
Facebooku. Na ich tvorbe pracujú žiaci počas krúžkovej činnosti a počas svojho 
voľného času. Počas školského roka 2016/2017 vzniklo viac ako 30 videí, ktoré 
majú niekoľko tisícovú sledovanosť. 

- Fotografické súťaže: 

- Zelený objektív - súťaž mladých fotografov na tému les, 

  súťaž prebiehajúca každoročne od apríla do novembra.  
  Z našej školy sa do súťaže zapojilo niekoľko žiakov: 

 Vladimíra Cvanigová 4.B,  
 Christopher Sheinemann 4.C,  
 Dominika Čupeľová 3.C 

- Potulky Levočou - Cieľom súťaže je výtvarným jazykom prebudiť a 

prezentovať hodnotu pamiatok mesta Levoča a aktivizovať jeho obyvateľov. Do 



súťaže sa zapojili žiaci prvých a tretích ročníkov. Súťaž bude vyhodnotená v 
letných mesiacoch. 

- Anjel Vianoc - medzinárodná výtvarná súťaž organizovaná Galériou Poprad 

1.cena : Denisa Boďová, 17rokov, „Anjelský tanec“ - PhDr. Marta Verbovská 
2.cena :Katarína Pitoňáková, 18rokov, „Posol lásky“ a „Anjelské zamyslenie“ 
Adriana Martiníková, 18rokov, „Posol svetla“ - Mgr. Jaroslav Sarna 
 
 
 

 
-Tvorivé dielne, Tatranská galéria v Poprade - ELEKTRÁREŇ 

inšpirované aktuálnou výstavou UMENIE TATIER - Tatry - perla hôr strednej 
Európy v umení štyroch krajín : Slovensko - Poľsko - Česko – Maďarsko. 

Tematické workshopy: maľba a kresba, 3D koláž Tatier, zúčastnilo sa 16 žiakov 
pod vedením Mgr. J. Sarnu 

- 14. ročník celoslovenskej súťaže „Komenský a my“ 

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, v spolupráci s 
Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe a 
Základnou školou J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a Pedagogická 

fakulta UKF v Nitre organizovali 14. ročník slovenského kola českej literárnej a 
výtvarnej súťaže pre deti a mládež 

Téma výtvarnej súťaže: "Krása starnutia" - 3.miesto Viktória Smiková - Krása 
starého a človek vedenie Mgr. Jaroslav Sarna, Do súťaže prispeli prácami žiačok 
všetci vyučujúci výtvarnej výchovy. 

- Súťaž "MOJE (NE)-ISTOTY" 

Ide o súťaž vychádzajúcu zo zamyslenia sa nad istotami a neistotami v živote. 
Súťaž napomáha hľadaniu vlastnej identity cez umenie a tým aj výchove mladej 
generácie. 
Súťaž je vyhlásená pre žiakov základných a stredných škôl pod záštitou 
predsedu PSK Petra Chudíka. 
Organizátorom súťaže bola Stredná umelecká škola v Kežmarku, 
spoluorganizátorom Podtatranské osvetové stredisko v Poprade.  
Výsledná listina výtvarnej a fotografickej súťaže 

Do súťaže MOJE (NE) ISTOTY sa v školskom roku 2016/17 zapojilo 22 škôl:  10 
základných, 5 základných umeleckých a 7 stredných škôl,   s 99 prácami v 4 
kategóriách.  

Súťaže sa zúčastnilo 6 škôl zo zahraničia z partnerských miest mesta Kežmarok. 



Kategória C1 - SŠ - kresba, maľba, kombinované techniky 

1. miesto kolektív 3.C, SPgŠ, Bottova 15A, Levoča - Mgr. Jaroslav Sarna 
3. miesto Lucia Migáčová, SPgŠ, Bottova 15A, Levoča, Mgr. Štefan Vira 
čestné uznanie : Adam Pavol, SPgŠ, Bottova 15A, Levoča - Mgr. Štefan Vira 
 

Kategória C2 - SŠ - fotografia 

3. miesto Dominika Čupeľová, Katarína Pitoňáková, SPgŠ, Bottova 15A, Levoča  

- ZELENÝ SVET 2017 - Mimoriadne ocenenie školy 

Slovenská agentúra životného prostredia organizovala 22. ročník medzinárodnej 

súťaže. Vernisáž súťažných prác sa konala v 22.5.2017 
 v Banskej Bystrici /radnica/ , kde výtvarným prácam našich žiakov bola 
vyčlenený osobitný priestor . 
Za bohatú účasť sme získali mimoriadne ocenenie školy, ktoré prevzal Mgr. 
Cirbus -riaditeľ školy. 

- Tvorivé dielne v spolupráci s Mgr. Ľubomírom Slezákom v Spišskom Podhradí s 

názvom Čarokruhy, 2 dňový výtvarný workshop kresby, maľby a keramiky za 
účasti 15 žiačok rôznych ročníkov a odborov. Pedagogický dozor Mgr. Vira a 
Mgr. Sarna, práce boli súčasťou trvalej expozície v priestoroch galérie obce 
Spišský Hrhov. 

 

 

Športové súťaže 

Počas školského roka sa naši žiaci zúčastnili pod vedením učiteľov  športových 
súťaží s týmito výsledkami: 

Mgr. Milan Hyben okresné kolo v basketbale dievčat - 1. miesto. 
účasť na krajskom kole v basketbale dievčat. 
okresné kolo v streetbale dievčat - 2. miesto. 
PaedDr. Pavol Repašský okresné kolo vo volejbale dievčat - 1. miesto. 

účasť na krajskom kole vo volejbale dievčat. 
Ing. Štefan Brečka účasť na okresnom kolo vo florbale chlapcov. 
účasť na okresnom kolo vo futsale chlapcov. 
účasť na okresnom kolo v hádzanej chlapcov. 
Mgr. Miloslav Repaský okresné kolo vo florbale dievčat - 2. miesto. 
 
 
Hudobno-spevácke súťaže 



Dňa 1. februára 2017 sa v novootvorenej učebni hudobnej výchovy uskutočnil 

1. ročník školského kola postupovej súťaže v speve ľudových a populárnych 
piesní AKORD 2017. Iniciátorom a organizátorom súťaže bol vedúci Pk Hv 
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. Výsledky súťaže: 

Kategória A spev ľudových piesní: 

1. miesto - Barbara Fördösová (1. C), 
2. miesto - Vladimíra Gildeinová (1. B) 
3. miesto - Ivana Kacviňárová (2. A) 
Kategória B spev populárnej piesne 

1.miesto - Petra Maguláková (3. B) 
2. miesto - Adam Pavol (2. B) 
3. miesto - Gabriela Charvátová (3. A) 
3. miesto - Renáta Irhová (4. B) 

Súťažiaci umiestnení na 1. a 2. mieste v jednotlivých kategóriách postúpili na 

celoslovenskú súťaž v speve ľudových a populárnych piesní s medzinárodnou 
účasťou AKORD 2017, ktorá sa konala v dňoch 25. - 26. apríla 2017 v Leviciach 
(usporiadateľom bola Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach). V silnej 
konkurencii žiakov stredných pedagogických škôl a akadémií zo Slovenskej a 
Českej republiky získala Barbara Fördösová v kategórii A spev ľudových piesní 
umiestnenie na 1. mieste (spomedzi 14 súťažiacich). 

Barbara Fördösová bola za vzornú reprezentáciu školy a mesta navrhnutá na 
ocenenie Zlatá makovička - oceňovanie úspešných žiakov okresu Levoča 
primátorom mesta PaedDr. Milanom Majerským (organizátori mesto Levoča, 
Mládežnícky parlament mesta Levoča, a CVČ Olymp Levoča). 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Predmet : Slovenský jazyk a literatúra 

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Lenka Barbuščáková 

 95 rokov Matice Slovenskej v Levoči – september 2016 
 Vystúpenie s folklórnym pásmom v Mestskom divadle v Levoči 
 Vystúpenie žiačok na oslavách 10. výročia DSS Domovina -     Hodkovce 

– október 2016 
 vystúpenie s folklórnym pásmom v Hodkovciach 
 Smelý Zajko 2016 - Levice 
 Divadlo na súťaži v Leviciach: Kapustné pole (práca s          rekvizitou) 
 Deň otvorených dverí SPgŠ - Kapustné pole (2.C; 3C MŠ)) 
 Mikuláš v ZŠ G. Haina (maškrtný anjelik a čerti 2.C) 
 Mikuláš v MŠ v Kurimanoch - (Čokoládové dobroty - príbeh; 2. C) 



Príbeh o nezbednom Babráčikovi a maškrtných čertoch -    Základná škola 
Francisciho Levoča (2. C) 

 Vystúpenie pre Daňový úrad v Poprade - zvyky a tradície od Kataríny do 
Vianoc (3.C MŠ) 

 Vystúpenie pre dôchodcov a zamestnancov SKN Mateja Hrebendu v Levoči 
- zvyky a tradície od Kataríny do Vianoc (3.C MŠ,1. roč.) 

 Vianočný príbeh pre Spojenú školu J. Vojtaššáka - vystúpenie pre deti 11. 
Vianočné trhy v škole - Vianočné koledy a vinše (3.C MŠ a prváčky) 

 Ľudové tradície spájajú - vystúpenie s folklórnym pásmom v Mestskom 
divadle v Levoči pre dôchodcov - zvyky a tradície od Kataríny do Vianoc (3. 
C MŠ a prváčky) 

 Karneval na ZŠ v Spišskom Podhradí 
 Poďme do rozprávky: Dramatická výchova v MŠ G. Haina (2.C) 

Dramatické a tvorivé aktivity  
 zodpovedné PaedDr. Klaudia Repašská, Mgr. Lenka Barbuščáková 

 
Vystúpenia pre deti MŠ z Levoče: 

- Vianočný program pre MŠ Železničný riadok, MŠ Francisciho ul.  

- Celodenný karneval pre MŠ Železničný riadok, MŠ Francisciho ul.  

- Príprava a realizácia Mikulášskeho prekvapenia, Vianočného programu a 
besiedky pre žiakov MŠ Železničný riadok (aj pre rodičov v popoludňajších 
hodinách), program a realizácia detského karnevalu s jednou skupinou 3. C 
trieda - PaedDr. Klaudia Repašská 

 

Predmetová komisia cudzích jazykov 

Vedúci PK: Ing. Štefan Brečka 

V mesiaci december sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom aj 
nemeckom jazyku (zodpovední Ing. Štefan Brečka a PaedDr. Magdaléna 
Nemčíková).  

Víťazka školského kola za anglický jazyk Patrícia Sekeráková zo 4.B triedy sa 
zúčastnila obvodného kola v Poprade, kde v rámci okresu Levoča obsadila 1. 
miesto.  

Na krajské kolo do Prešova nevycestovala. 

- Víťazka školského kola za nemecký jazyk Patrícia Štellerová zo 4.B triedy sa 

zúčastnila obvodného kola v Poprade, kde v rámci okresu Levoča obsadila 1. 
miesto. Na krajské kolo do Prešova nevycestovala. 



- V mesiaci marec (3.3.2017) sa vybrané triedy našej školy spolu s učiteľmi 
anglického jazyka zúčastnili dvojjazyčného anglicko-slovenského divadelného 
predstavenia s názvom „Peter Black 2“ (zodpovedný Ing. Brečka).  

- Exkurzia v Londýne plánovaná na mesiac marec sa neuskutočnila z dôvodu 
nízkeho záujmu žiakov. 

 

Predmet: Hudobná výchova 

Vedúci PK: PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. 

V priebehu školského roka členovia predmetovej komisie zorganizovali dva 
exkurzno-vzdelávacie zájazdy. 

Dňa 23. 11. 2016 exkurzno-vzdelávací zájazd do Banskej Bystrice - návšteva 
operného predstavenie v DJGT v Banskej Bystrici - Wolfgang Amadeus Mozart 
Čarovná flauta a Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici 
(organizátorka Mgr. Dana Vrabľová) a dňa 23. 3. 2017 - exkurzno-vzdelávací 
zájazd do Štátnej filharmónie v Košiciach - PRELÚDIA - koncert z diel Jozefa 
Grešáka, Josepha Haydna a Franza Liszta (organizátor Mgr. et  Mgr. art. Igor 
Grega). 

 

Spevácky zbor Iuventus paedagogica 

v školskom roku 2016/2017 pracoval pod vedením Mgr. et Mgr. art. Igora 
Gregu (umelecký vedúci a dirigent) a Mgr. Dany Vrabľovej (2. dirigentka, 
korepetítorka a organizačná vedúca).  

Predstavil sa 15. 1. 2017 na novoročnom koncerte v kostole Nanebovzatia 
Panny Márie v Ľubici a dňa 7. 5. 2017 samostatným koncertom v hradnej 
kaplnke Kežmarského hradu pri príležitosti otvorenia letnej turistickej sezóny na 
Kežmarskom hrade (riaditeľka Múzea v Kežmarku (Mgr. Erika Cintulová zaslala 
riaditeľovi školy Mgr. Jozefovi Cirbusovi a zbormajstrovi Mgr. et Mgr. art. 
Igorovi Gregovi ďakovný list).  

Dňa 15. 5. 2017 vystúpil na radnici v Levoči pri príležitosti vydania striebornej 
zberateľskej mince NBS - 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Bazilike sv 
.Jakuba v Levoči a 14. 6. 2017 v rámci osláv 200. výročia narodenia J. M. 
Hurbana pri soche Ľudovíta Štúra na Námestí Majstra Pavla.  

V dňoch 10. - 13. 5. 2017 sa zúčastnil na medzinárodnom festivale 
mládežníckych speváckych zborov MEDNARODNI MLADINSKI PEVSKI FESTIVAL 
Celje (Slovinsko), kde sa umiestnil v bronzovom pásme. 



 
 
Predmetová komisia - PED, PSY, PRAX 
Zapísala : Mgr. Z Gregorová 
 
1.Oblasť riadiacej práce a kontrolnej práce : 
• vedúca PK sledovala plnenie tematických plánov  
• usmerňovala tvorbu tém na TČOZ MS ,PČOZ MS 
• vykonala hospitáciu na vyučovaní PED, PSY, / 2 / 

• plnenie tematických plánov : splnené 
 
1. Akcie realizované v rámci PK: 

a)  príprava kultúrnych programov pri slávnostných príležitostiach v cvičných 
MŠ, 

ŠKD - Mikuláš, Vianoce, Fašiangový karneval, Deň matiek, Deň detí : 

• Mgr. Z. Gregorová, Mgr. Ľ. Harviľáková, Mgr.R.Suchá,, Mgr.M.Kotorová 
PaedDr.K.Repašská,,Mgr.Sarna, Mgr.L.Barbuščáková 

• Mgr . R. Mlynarčíková a Mgr. Ľ. Harviľáková pripravili a zorganizovali :   
Športové popoludnie pre deti z MŠ G.Haina. 

• Klaudia Repašská: Príprava a realizácia Mikulášskeho prekvapenia,    
Vianočného programu a besiedky pre žiakov MŠ Železničný riadok (aj pre 
rodičov v popoludňajších hodinách), program a realizácia detského karnevalu s 
jednou skupinou 3. C trieda. 

• Mgr. Z. Gregorová - programu so skupinou žiačok 3.B pre deti v spojenej 
škole internátnej J.Vojtašáka v Levoči 

 

b) exkurzie 

• MŠ a ŠKD, ŠMŠ, ŠZŠ , Rehabilitačné stredisko pre nevidiacich v Levoči 

• podľa plánu v predmete Špeciálna pedagogika 

c) otvorené hodiny : 

• Predmet Prax : 3 hodiny Mgr. Zdenka Gregorová a Mgr. Mária Kotorová 

d) besedy s odborníkmi : 

• výstavy spojené s besedou v Múzeu špeciálneho školstva 2. ,3.,4.,ročník /stála 
expozícia, putovné výstavy / 



• ŠIOV Bratislava - Mgr. Ľudmila .Harviľáková, Mgr. Jozef Kočiš ,Téma : 
Predprimárne vzdelávanie, ŠkVP pre MŠ 

• Múzeum špeciálneho školstva v Levoči - slávnostné otvorenie reinštalovanej, 
modernej a interaktívnej stálej expozície / Mgr. Jozef Kočiš, Mgr. Zdenka  
Gregorová / 

 

2. Hodnotenie MS PČOZ : 

• Žiaci si vyžrebovali jednu z 15 tém . Prvýkrát žiaci maturovali priamo v MŠ a v 
ŠKD. Forma : Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy  

• 4.A - priemer 1,77 

• 4.B - priemer 2,33 

• Nezmaturovala Jacenková Tatiana a Pisoňová Karin - 4.B 

• MS overila základné zručnosti žiaka, ktoré sú dôležité tak z hľadiska profilu 
absolventa príslušného študijného odboru, ako aj z hľadiska odborných 
činností absolventa . 

• Žiaci preukázali veľmi dobré spôsobilosti , praktické zručnosti a kompetencie, 
používanie a aplikovanie získaných poznatkov pri riešení praktických 
odborných úloh, realizácii vlastného nápadu ,praktické využitie vedomostí pri 
tvorbe a písaní prípravy v MŠ a ŠKD. 

• V niektorých prípadoch chýbala väčšia tvorivosť a zodpovednosť , tiež 
dodržanie vyžrebovanej témy. 

 

3. Hodnotenie TČOZ MS 

Žiaci si vyžrebovali 1 tému z 25.Témy boli komplexné, obsahovali úlohy z PED, 

PSY, SPP, BIO v súlade s cieľovými požiadavkami. Pri odpovediach využívali 
písomné záznamy z praxe, záznamy z pedagogickej diagnostiky detí v MŠ a 
ŠKD. Nezmaturovala jedna žiačka Terézia Zvarová 

4. Ďalšie vzdelávanie učiteľov 

Členovia PK podľa individuálnych plánov zapojení do ďalšieho vzdelávania 
pedagogických pracovníkov . 

Výmena skúseností a poznatkov, spolupráca učiteľov  



5. Spolupráca s inštitúciami : 

• Spoločnosť pre predškolskú výchovu 
• Cvičné MŠ a ŠKD 
• PASA Prešov 
• Múzeum špeciálneho školstva v Levoči 

• MÚ Levoča - vedúca odboru školstva RNDr. G. Gerčáková 
 
 
6. Hodnotenie odbornej praxe, súvislej : 

• jednotlivé MŠ a ŠKD hodnotili pripravenosť študentov výborne.  

7. Návrhy na vedenie školy : 

Zabezpečiť účasť na školeniach, seminároch organizovaných inštitúciami pre 
edukáciu v MŠ a ŠKD. 

Odborné predmety AVČ 

Vedúca PK: PaedDr. Klaudia Repašská 

Príprava kultúrnych programov pri slávnostných príležitostiach v cvičných MŠ,  

 ŠKD - Mikuláš, Vianoce, Fašiangový karneval, Deň matiek, Deň detí : 

• Mgr. Z. Gregorová, Mgr. Ľ. Harviľáková, Mgr.R.Suchá,, Mgr.M.Kotorová 
PaedDr.K.Repašská,,Mgr.Sarna, Mgr.L.Barbuščáková 

• Mgr . R. Mlynarčíková a Mgr. Ľ. Harviľáková pripravili a zorganizovali : 
Športové popoludnie pre deti z MŠ G.Haina. 

• Klaudia Repašská: Príprava a realizácia Mikulášskeho prekvapenia, Vianočného 
programu a besiedky pre žiakov MŠ Železničný riadok (aj pre rodičov v 

popoludňajších hodinách), program a realizácia detského karnevalu s jednou 
skupinou 3. C trieda. 

• Mgr. Z. Gregorová - programu so skupinou žiačok 3.B pre deti v spojenej 
škole internátnej J.Vojtašáka v Levoči 

b) exkurzie 

• MŠ a ŠKD, ŠMŠ, ŠZŠ , Rehabilitačné stredisko pre nevidiacich v Levoči 

• podľa plánu v predmete Špeciálna pedagogika 

 



c) otvorené hodiny : 

• Predmet Prax : 3 hodiny Mgr. Z. Gregorová a Mgr. M.Kotorová 

d) besedy s odborníkmi : 

• výstavy spojené s besedou v Múzeu špeciálneho školstva 2.3.4.ročník /stála 
expozícia, putovné výstavy / 

• ŠIOV Bratislava - Mgr. Ľ .Harviľáková, Mgr.J.Kočiš ,Téma : Predprimárne 
vzdelávanie, ŠVP pre MŠ 

• Múzeum špeciálneho školstva v Levoči - slávnostné otvorenie reinštalovanej, 
modernej a interaktívnej stálej expozície / Mgr. J. Kočiš, Mgr. Z. Gregorová / 

 

Predmet: Výtvarná výchova 

Vedúci PK: Mgr. Štefan Vira 

Členovia : PhDr. Verbovská Marta, PhDr. Virová Gabriela, Mgr. Jaroslav Sarna 

 Aktualizovali sa výstavy výtvarných prác a projektov v priestoroch školy, 
hlavne v podkrovných priestoroch ,prezentovali sa žiacke projekty v umelecko-
remeselných okruhoch : Mgr. Vira , PhDr. Verbovská, PhDr. Virová , Mgr. Sarna  
 Pripravila sa a realizovala sa výstava a predaj výrobkov na 

trhoch/Vianoce/ - Mgr. J. Sarna 
 Pripravila sa prezentácia výtvarnej oblasti na Deň otvorených dverí ako 
súčasť zamerania školy, súčasťou prípravy bola aj tvorba reprezentačného 
materiálu- plagát, letáky, foto tašky, všetci členovia PK VV 
 Pripravili sa materiály na burzu stredných škôl v spolupráci s výchovnou 
poradkyňou 
 Vypracovali sa témy projektov na PČOZ -PhDr. Virová, Mgr. Š. Vira, PhDr. 
Verbovská, Mgr. J. Sarna /Vv aj FAV/ -štúdium MŠ pre denné, pomaturitné 

štúdium MŠ aj pre odbor AVČ 
 PČOZ z okruhu výtvarných činností - všetky práce boli úspešne obhájené 
na MS 
 Realizovala sa úprava a doplnenie ŠKVP - všetci členovia PK, vypracovali 
sa na všetky predmety v kompetencii PK kritériá hodnotenia a klasifikácie 
,zaviedli sa portfólia výtvarných návrhov, pracovná verzia bola zaslaná 
zástupcovi školy. 
 Realizovali sa rôzne projekty na úrovni školy, mesta aj okresu. 

 Spolupracovalo sa so ZŠ, MŠ pri rôznych akciách - MDD, workshopy, 
plagáty, mikulášske posedenia, spolupracovalo sa na projekte Dorotka a jej 
priatelia s MŠ na UL. Gustáva Hermana 9. Aktivity :Vianočné trhy (škola a 
mesto), vianočná výzdoba, veľkonočná výzdoba, estetizácia priestorov školy, 



diplomy k udalostiam ,výzdoba maturitných miestností, plagátová tvorba, foto 
a video - dokumentácia školských udalostí a ich následné spracovanie.  
 V riešení PK je návrh na novú podobu školského časopisu.  
 Rozbehla sa keramická tvorba, na finalizáciu úpravy produktov je 
potrebne spustiť vypaľovaciu pec . 
 Do výtvarných súťaží, respektíve do literárno-výtvarných súťaží prispeli 
prácami žiačok všetci vyučujúci výtvarnej výchovy. 

 

Školská televízia TV SPgŠ Levoča 

slúži na propagáciu aktivít školy a žiakov. Videá ktoré žiaci pod vedením 
pedagóga vytvoria, sú publikované na YouTube a Facebooku. Na ich tvorbe 
pracujú žiaci počas krúžkovej činnosti a počas svojho voľného času. Počas 

školského roka 2016/2017 vzniklo viac ako 30 videí, ktoré majú niekoľko 
tisícovú sledovanosť. 

- Fotografické súťaže: 

- Zelený objektív - súťaž mladých fotografov na tému les, súťaž prebiehajúca 
každoročne od apríla do novembra. Z našej školy sa do súťaže zapojilo niekoľko 
žiakov: Vladimíra Cvanigová 4.B, Christopher Sheinemann4.C, Dominika 
Čupeľová 3.C 

- Potulky Levočou - Cieľom súťaže je výtvarným jazykom prebudiť a 
prezentovať hodnotu pamiatok mesta Levoča a aktivizovať jeho obyvateľov. Do 
súťaže sa zapojili žiaci prvých a tretích ročníkov. Súťaž bude vyhodnotená v 
letných mesiacoch. 

- Anjel Vianoc - medzinárodná výtvarná súťaž organizovaná Galériou Poprad 

1.cena : Denisa Boďová, 17rokov, „Anjelský tanec“ - PhDr. Marta Verbovská 
2.cena :Katarína Pitoňáková, 18rokov, „Posol lásky“ a „Anjelské zamyslenie“ 

Adriana Martiníková, 18rokov, „Posol svetla“ - Mgr. Jaroslav Sarna 
 
 
 

-Tvorivé dielne, Tatranská galéria v Poprade - ELEKTRÁREŇ 

inšpirované aktuálnou výstavou UMENIE TATIER - Tatry - perla hôr strednej 
Európy v umení štyroch krajín : Slovensko - Poľsko - Česko - Maďarsko 

 

Tematické workshopy: maľba a kresba, 3D koláž Tatier, zúčastnilo sa 16 žiakov 
pod vedením Mgr. J. Sarnu 



- 14. ročník celoslovenskej súťaže „Komenský a my“ 

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, v spolupráci s 
Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe a 
Základnou školou J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a Pedagogická 
fakulta UKF v Nitre organizovali 14. ročník slovenského kola českej literárnej a 
výtvarnej súťaže pre deti a mládež 

Téma výtvarnej súťaže: "Krása starnutia" - 3.miesto Viktória Smiková - Krása 
starého a človek vedenie Mgr. Jaroslav Sarna, Do súťaže prispeli prácami žiačok 
všetci vyučujúci výtvarnej výchovy. 

- Súťaž "MOJE (NE)-ISTOTY" 

Ide o súťaž vychádzajúcu zo zamyslenia sa nad istotami a neistotami v živote. 
Súťaž napomáha hľadaniu vlastnej identity cez umenie a tým aj výchove mladej 
generácie. 

Súťaž je vyhlásená pre žiakov základných a stredných škôl pod záštitou 
predsedu PSK Petra Chudíka. 

Organizátorom súťaže bola Stredná umelecká škola v Kežmarku, 
spoluorganizátorom Podtatranské osvetové stredisko v Poprade.  

Výsledná listina výtvarnej a fotografickej súťaže 

Do súťaže MOJE (NE) ISTOTY sa v šk.roku 2016/17 zapojilo 22 škôl - z toho 10 

základných, 5 základných umeleckých a 7 stredných škôl, s 99 prácami v 4 
kategóriách. Súťaže sa zúčastnilo 6 škôl zo zahraničia z partnerských miest 
mesta Kežmarok. 

Kategória C1 - SŠ - kresba, maľba, kombinované techniky 

1. miesto kolektív 3.C, SPgŠ, Bottova 15A, Levoča - Mgr. Jaroslav Sarna 

3. Lucia Migáčová, SPgŠ, Bottova 15A, Levoča, Mgr. Štefan Vira 

čestné uznanie: Adam Pavol, SPgŠ, Bottova 15A, Levoča - Mgr. Štefan Vira 

Kategória C2 - SŠ - fotografia 

3. miesto Dominika Čupeľová, Katarína Pitoňáková, SPgŠ, Bottova 15A, Levoča  

- ZELENÝ SVET 2017 - Mimoriadne ocenenie školy 

Slovenská agentúra životného prostredia organizovala 22. ročník medzinárodnej 
súťaže. Vernisáž súťažných prác sa konala v 22.5.2017 v Banskej Bystrici 



/radnica/ , kde výtvarným prácam našich žiakov bola vyčlenený osobitný 
priestor . 

Za bohatú účasť sme získali mimoriadne ocenenie školy, ktoré prevzal Mgr. 
Cirbus -riaditeľ školy. 

- Tvorivé dielne v spolupráci s Mgr. Ľubomírom Slezákom v Spišskom Podhradí s 
názvom Čarokruhy, 2 dňový výtvarný workshop kresby, maľby a keramiky za 
účasti 15 žiačok rôznych ročníkov a odborov. Pedagogický dozor Mgr. Vira a 
Mgr. Sarna, práce boli súčasťou trvalej expozície v priestoroch galérie obce 
Spišský Hrhov. 

 

Predmet: Telesná výchova 

Vedúci PK : Mgr. Milan Hyben 

Členovia PK TSV: PaedDr. Pavol Repašský 
Mgr. Ladislav Ogurčak 
Mgr. Renáta Mlynarčíková 
Mgr. Miloslav Repaský 
Tematické plány sme vo všetkých ročníkoch splnili. 

Lyžiarske kurzy, plavecké kurzy, KOŽAZy a účelové cvičenia prebehli podľa 
plánu. 

Žiaci počas školského roku pracovali pod vedením našich učiteľov v týchto 
krúžkoch: 

Ing. Štefan Brečka - futbalový krúžok. 
Mgr. Miloslav Repaský - florbalový krúžok. 
 

Počas školského roka sa naši žiaci zúčastnili pod vedením učiteľov športových 
súťaží s týmito výsledkami: 
 
Mgr. Milan Hyben okresné kolo v basketbale dievčat - 1. miesto. 
účasť na krajskom kole v basketbale dievčat. 
okresné kolo v streetbale dievčat - 2. miesto. 
PaedDr. Pavol Repašský okresné kolo vo volejbale dievčat - 1. miesto. 
účasť na krajskom kole vo volejbale dievčat. 
Ing. Štefan Brečka účasť na okresnom kolo vo florbale chlapcov. 

účasť na okresnom kolo vo futsale chlapcov. 
účasť na okresnom kolo v hádzanej chlapcov. 
Mgr. Miloslav Repaský okresné kolo vo florbale dievčat - 2. miesto. 
Mgr. Renáta Mlynarčíková dňa 13. 6. 2017 usporiadala športové dopoludnie pre 
deti MŠ G. Haina v telocvični SPgŠ. 



Mgr. Ladislav Ogurčák pripravuje športové prázdniny 2017 v spolupráci so SPgŠ 
v Levoči. 
Maturitné skúšky žiaci zvládli veľmi dobre, kde preukázali tvorivosť, znalosť 
metód a foriem práce. 

 

Hodnotiaca správa PK prírodovedných predmetov  

V školskom roku 2016/17 v PČOZ MS (vzdelávacie oblasti Matematika a práca s 
informáciami, Človek a príroda) maturovalo 28 žiakov, všetci úspešne.  

Na konci školského roka ani jeden žiak školy z predmetov zahrnutých v PK 

nemá komisionálnu skúšku. Jedna žiačka PKŠ bola hodnotená známkou 
nedostatočný z aplikovanej informatiky a z metodiky rozvíjania matematických 
predstáv (aj z iných predmetov). 

Ako súčasť úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS sme sa zamerali na 
prevenciu rizikového správania sa v období dospievania. Realizovali sme 

prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami a zapojili sa 
do aktivít k Svetovému dňu boja proti HIV/AIDS. V rámci bežných vyučovacích 
hodín žiaci diskutovali o antikoncepcii, plánovanom rodičovstve a zodpovednom 
prístupe k sexuálnemu životu. 

V súlade s cieľmi Národného programu podpory zdravia sme sa zapojili do 

projektu Zdravie v školách, realizovali aktivity a programy na prevenciu 
civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia. 
Spolupracovali sme s SČK a Ligou za duševné zdravie.  

Študenti tretieho ročníka sa ako každý rok zúčastnili na akcii Ligy za duševné 
zdravie spojenej s predajom nezábudiek. 

Realizovali sme výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s Koncepciou 
výchovy k manželstvu a rodičovstvu v ZŠ a SŠ a učebnými osnovami VkMR. 
Žiaci tretích ročníkov absolvovali besedu s gynekologičkou MUDr. M. 
Tripšanskou. 

Zaradili sme učivo prvá pomoc v predmete biológia a starostlivosť o zdravie. V 
treťom ročníku sme kládli dôraz na poskytovanie prvej pomoci a študenti 
absolvovali praktické ukážky.. 

Zvolili sme inovatívny prístup k výučbe. Naši žiaci majú od 1. októbra 2013 k 
dispozícii novú učebňu vybavenú technológiou Windows MultiPoint Server, ktorá 
umožňuje učiteľovi naraz centrálne koordinovať prácu všetkých žiakov. 
Technológia otvára nové možnosti pri výučbe a navyše pomáha šetriť náklady. 
Úspora financií na hardvér, energiu a údržbu IT môže pre školu predstavovať až 
66%. 



PC pracujú na báze tenkého klienta. Individuálnu aktivitu žiakov monitoruje 
učiteľ prostredníctvom jeho správcovského počítača alebo servera, cez ktorý 
môže v jednoduchom grafickom prostredí zadávať a kontrolovať úlohy. Vďaka 
jedinečným používateľským účtom má každý žiak svoje prostredie, pričom sú 
všetci pripojení k danému správcovskému počítaču alebo serveru. Učebňu na 
moderné pracovisko škola prerobila počas leta 2013 v spolupráci so 
spoločnosťou k-corp, s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi. 

Implementovali sme do výchovno-vzdelávacieho procesu inovačné pedagogické 
metódy s využitím digitálnych technológií. 

V rámci projektu DiGiŠkola (gestor PaedDr. Pacáková, Mgr. Ogurčák) škola 
získala jednu interaktívnu tabuľu spolu s notebookom. Vo virtuálnej knižnici 
majú žiaci k dispozícii materiály ku geografii, ekológii a biológii. 

Pokračovali sme v zapájaní učiteľov do práce s aSc Agendou pre zjednotenie a 
zjednodušenie spracovania údajov o žiakoch. Informovali sme rodičov cez 

elektronickú žiacku knižku o prospechu a dochádzke žiakov. Koordinátorom je 
Mgr. Z. Faltinová. Vzhľadom na zlepšené podmienky a možnosti v učebni 
informatiky, audiovizuálnej aule, učebni s počítačmi a interaktívnym 
dataprojektorom a dataprojektormi v triedach, sme viac využívali digitálne 
technológie vo vyučovaní. 

Zamerali sme sa (najmä v rámci informatiky) na ochranu detí a žiakov pri 
používaní internetu a využívali sme pritom webové stránky k bezpečnému 
používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, 
www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk. 

Rozvíjali sme osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť zameranú na trvale 

udržateľný rozvoj osobnosti, zdravé potraviny, prevenciu obezity, trvale 
udržateľnú energiu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, na zvýšenie 
povedomia v oblasti separácie odpadov, ich následnej recyklácie a 
zhodnocovania. V rámci biológie a biológie a starostlivosti o zdravie formou 
klasického dialógu i prostredníctvom IKT prebehlo proenvironmentálne 
vzdelávanie. 

Dobrovoľníci - žiaci tretích a štvrtých ročníkov - boli v októbri, decembri a marci 
darovať krv. Darcovstvo organizačne zabezpečovala PaedDr. Eva Pacáková. 

V máji žiaci I.C triedy zorganizovali animačný deň Mliečna cesta pod vedením 

PaedDr. Klaudie Repašskej. Deň bol zameraný na rozvoj proenvironmentálneho 
povedomia. 

V novembri sa žiaci druhých a tretích ročníkov zúčastnili exkurzie Osvienčim. 
Predchádzali tomu besedy na tému katastrofy počas 2.sv. vojny - útok na 
Hirošimu a Nagasaki po biologicko-genetickej aj environmentálnej stránke 



Pod vedením PhDr. Marty Verbovskej sa žiaci druhých a tretích ročníkov 
zúčastnili súťaže Zelený svet, ktorá bola zameraná na umelecké stvárnenie 
zložitého sveta hmyzu, životného prostredia. Táto súťaž prispela k upevňovaniu 
návykov spojených s ochranou životného prostredia. 

Do obsahu učiva matematiky vo všetkých ročníkoch sme implementovali 
Národný štandard finančnej gramotnosti. 

SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI  ŠKOLSKÉHO 
INTERNÁTU 

Vedúca školského internátu: Anna Majerová 

Cieľom výchovy a vzdelávania mimo vyučovania bolo umožnené každému 
ubytovanému žiakovi v školskom internáte: 

- zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky: 
a/ autonómnou zodpovednou prípravou na vyučovanie 
b/ dobrovoľnou účasťou na výchovno-vzdelávacej činnosti vo voľnom čase 

orientovanej na rozvoj vedomostí, zručností a postojov získaných na vzdelávaní 
v škole 
 
- získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 
- rozvoj individuálnych záujmov a potrieb 
- rozvoj komunikačných kompetencií 
- rozvoj sociálnych kompetencií 
- rozvoj občianskych kompetencií 
- rozvoj kultúrnych kompetencií 
- rozvoj talentu a špecifických osobnostných schopností 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom roku 2016/2017 bola zameraná na 
rozvíjanie tvorivých schopnosti žiakov v čase mimo vyučovania a na rozvíjanie 
kľúčových kompetencií žiakov súvisiace s prípravou na povolanie. Vedomosti a 
zručnosti žiakov získané v škole sme prehlbovali a rozvíjali prostredníctvom 

praktických činnosti v školskom internáte. Počas štúdia - pomoc žiakom v 
príprave na vyučovanie, zhoršený prospech u žiaka - /individuálny prístup - 
doučovanie/. V komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti sme uplatňovali 
tvorivo - humanistický model výchovy a vzdelávania, v centre pozornosti 
ktorého je žiak, jeho potreby a záujmy a to v primeranom pomere s jeho 
vedením k zodpovednosti za svoj sebarozvoj. Viedli sme žiakov k zdravému 
rozvoju ich osobnosti a k výchove orientovanej na pozitívne ľudské hodnoty. 
Podieľali sme sa na plnení programu boja proti drogám, a tak zabezpečovali 
aktívnu ochranu žiakov pred užívaním a šírením drog v školskom internáte. 
Realizovali sme výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na základe poznania 

rodinného prostredia žiaka, uplatňovali sme pozitívnu komunikáciu s rodinou 
žiaka v prospech jeho výchovy. 



Vo výchovno-vzdelávacom procese preferovali sme zážitkové, aktivizujúce a 
motivačné metódy a formy práce. Vo vzťahu k žiakom uplatňovali sme 
partnerský prístup a motivačné hodnotenie, spolupracovali sme s rodinou žiaka 
a s pedagogickými zamestnancami školy. 

So žiakmi boli vedené pohovory, rozhovory, besedy na témy: šikanovanie v 

školskom prostredí a možnosti jeho prevencie, život v kolektíve, moje záľuby, 
ako správne využívať voľný čas, ako sa pripravovať na vyučovanie v 
podmienkach ŠI, zodpovedný prístup k príprave na vyučovanie, moja rodina, 
úcta k životu, vernosť v partnerstve, hospodárenie v rodine, základné práce v 
rodine, výber zamestnania, racionálna strava, kultúra bývania, hygiena, kultúra 
stolovania, priateľstvo a jeho hodnoty, vytyčovanie osobných cieľov, drogy a 
mladý organizmus, ako uchrániť seba, priateľa pred drogami, škodlivosť 
fajčenia, zdravá výživa, priateľstvo a láska, stres náš každodenný, ochrana 
prírody, moje budúce povolanie, moje poznatky a skúsenosti z pedagogickej 

praxe, týrané a zneužívané deti, cyklus rozhovorov na tému „Etiketa“, moje 
životné ciele, samostatne sa rozhodovať a konať, spolunažívanie v kolektíve, 
kultúrne pamiatky regiónu a Slovenska, prevencia pred chorobami, osobná 
hygiena, preventívne zdravotné prehliadky, využitie neekologického odpadu, 
triedenie odpadu, čistota, poriadok a úprava prostredia v školskom internáte. 

Výchovné skupiny (VS ) 

Bc. Veronika Lagaňová vychovávateľka 1. VS 

Anna Majerová vedúca vychovávateľka 2. VS 

Marta Ondrušová vychovávateľka 3. VS 

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. 
- Šibeník - turistická vychádzka 4. roč. 
- Jesenná výzdoba v ŠI 1.- 4. roč. 
- Stolný tenis - súťaž 1.- 4. roč. 
- Mikuláš v ŠI 1.- 4. roč. 
- Mikuláš s Lolom a Piškótom Nám. M. Pavla 1.- 4. roč. 

- Vianočná výzdoba v ŠI 3. roč. 
- Vianoce... kultúrny program 1.- 4. roč. 
- Patchwork - vianočná výzdoba Kongresová sála 1.- 3. roč. 
- Vianočný COCA-COLA kamión - 
  program v meste Nám. M. Pavla 1.- 4. roč. 
- Monochrómy Vojtecha Kolenčíka - výstava Galéria 1.- 2. roč. 
- Kozmetika na každý deň-poradenská činnosť- 

súťaže - vyhodnotenie uč. Lorková 1.- 4. roč. 



- Karneval v ŠI 1.- 4. roč. 
- Tajomstvo mojej kuchyne... varenie, pečenie 
  v školskom internáte 1.- 2. roč. 
- Sebahodnotenie a sebadôvera - test 1. roč. 
- Poznaj samu seba - test 3. roč. 
- Marec mesiac knihy - exkurzia Mestská knižnica 1.- 3. roč. 
- Robert Bielik - dielenské práce - výstava Galéria 1.- 3. roč. 
- Jarmok pod radnicou - retro Nám. M. Pavla 1.- 3. roč. 
- Veľká noc... výzdoba v ŠI 4. roč. 

- Slávnostné otvorenie reinštalovanej, modernej 
  a interaktívnej stálej expozície Múzeum špeciálneho školstva 1.- 3. roč. 
- Rozlúčka so žiačkami 4. roč. 1.- 4. roč. 
- Múzeum - prehliadka Múzeum M. Pavla 1. roč. 
- Ručné práce - výstava Radnica 1.- 3. roč. 
- Výstava - retro Archív 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. 

Záujmové krúžky: 

Redakčný krúžok - vych. Ondrušová Marta 
Šikovné ruky - vych. Lagaňová Veronika, Bc. 
 
Komisie v ŠI 
Kultúrna komisia - vych. Lagaňová Veronika, Bc. 
Stravovacia komisia - vych. Ondrušová Marta 
Žiacka rada ŠI - vedúca vych. Majerová Anna 
Vypožičiavanie kníh v ŠI - vych. Ondrušová Marta 

Kronika ŠI - vych. Lagaňová Veronika, Bc. 
 
Pri hodnotení žiakov sme aplikovali metódy individuálneho prístupu, 
povzbudenia, pozorovania, rozhovoru a spolupráce s rodičmi žiakov. Kontakty 
na rodičov sme mali uvedené v prihláške žiaka a v denníku výchovnej skupiny. 
Výsledky hodnotenia žiakov sme evidovali v osobných spisoch a v denníku 
výchovnej skupiny. 

 

Vo výchovnom pláne sme stanovili záväzný počet výchovno-vzdelávacích 
činnosti /ďalej iba VVČ/ na školský rok tak, aby sa pravidelne striedala ponuka 

vo všetkých oblastiach. Takto sme zabezpečovali systematický všestranný 
rozvoj osobnosti žiaka. 

Vychovávatelia vo výchovných skupinách projektovali ponuku VVČ tak, aby 
uspokojili záujmy a potreby všetkých žiakov. To znamená, že ponuka VVČ bola 
v jednotlivých výchovných skupinách vyššia ako bol určený počet.  



Obsahovým štandardom určili sme obsah výchovy a vzdelávania v jednotlivých 
výchovných oblastiach a zabezpečili systematickú a štandardnú úroveň 
mimoškolskej výchovy vo výchovných skupinách v školskom internáte.  

Obsah výchovy a vzdelávania nad stanovený obsah si vychovávateľ autonómne 
zvyšoval podľa špecifickej situácie vo výchovnej skupine, aby uspokojoval 
špeciálne záujmy, schopnosti a ciele žiakov. 

Výchovný plán 

Výchovná oblasť: Počet výchovno-vzdelávacích 
vedúca vychovávateľka Anna Majerová aktivít podľa ročníkov  
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
Spoločenská výchova 25 23 24 
Mravná výchova a výchova k hodnotám 31 31 30 
Pracovná výchova a rozumová výchova 37 31 31 
Estetická výchova 21 20 19 

Telesná výchova 21 20 20 
Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 23 22 24 
Ekologická výchova 7 6 6 
Výchovná oblasť: Počet výchovno-vzdelávacích 
vychovávateľka Bc. Veronika Lagaňová aktivít podľa ročníkov  
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
Spoločenská výchova 20 20 21 22 
Mravná výchova a výchova k hodnotám 19 29 28 21 
Pracovná výchova a rozumová výchova 36 21 19 15 
Estetická výchova 19 19 19 12 

Telesná výchova 19 18 18 15 
Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 19 19 24 20 
Ekologická výchova 8 7 5 5 
Výchovná oblasť: Počet výchovno-vzdelávacích 
vychovávateľka Marta Ondrušová aktivít podľa ročníkov 
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
Spoločenská výchova 19 18 20 21 
Mravná výchova a výchova k hodnotám 20 28 28 21 
Pracovná výchova a rozumová výchova 36 24 18 14 

Estetická výchova 18 19 18 10 
Telesná výchova 19 19 18 15 
Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 19 19 24 20 
Ekologická výchova 6 6 5 4 
Výchovná oblasť: Počet výchovno-vzdelávacích 
vychovávateľka aktivít podľa ročníkov 
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
Spoločenská výchova 
Mravná výchova a výchova k hodnotám 
Pracovná výchova a rozumová výchova 

Estetická výchova 
Telesná výchova 



Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 
Ekologická výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

l. Národný projekt: „Profesijný a kariérový rast pedagogických 
zamestnancov“ 

1. Škola je zapojená do projektu od 01/2012. Projekt je realizovaný Metodicko-
pedagogickým centrom v Bratislave, kód ITMS 26120130002 z prostriedkov 
Európskej únie – OP Vzdelávanie. V rámci projektu poskytujeme priestory pre 
účely kontinuálneho vzdelávania, ktorého sa zúčastňujú aj pedagógovia našej 
školy. V súvislosti s tým bola škole poskytnutá technika - notebooky s 
aplikačným softvérom, wifi router, dataprojektor v celkovej sume 16 248 €. 

2. Naša škola zareagovala na možnosť prihlásiť sa do programu PiL School 
Agreement, ktorý MŠVVaŠ SR uzatvorilo so spoločnosťou Microsoft. Program 
PiL School Agreement je licenčný program zameraný na vzdelávanie a rozvoj 
informačnej gramotnosti v regiónoch so zlou socioekonomickou situáciou. V 
rámci tohto programu získala naša škola právo bezplatne využívať licencie: 

Operačný systém Microsoft Windows 7 Enterprise 

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

3. Na základe vyhovujúcich podmienok IKT na realizáciu národného projektu 
„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s 

využitím elektronického testovania“, škola prejavila záujem o aktívnu 
účasť v projekte, ktorý realizuje Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ (Európskeho 
sociálneho fondu) z operačného programu Vzdelávanie.  

4. Škola je v sieti škôl zapojených do projektu INFOVEK, prostredníctvom 

ktorého má umožnený prístup na internet a k rôznym internetovým aplikáciám 
na edukáciu. 



 

 

 

 

 

 

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

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Posledná komplexná inšpekcia na našej škole sa konala v školskom roku 
2016/2017 a to v dňoch 27. 2. 2017 - 03. 03. 2017.Predmetom inšpekcie bolo 
zistiť stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a 
vzdelávania v strednej odbornej škole. 

Oblasti, i v ktorých bola vykonaná kontrola Štátnou školskou inšpekciou v 

Prešove: 
- riadenie školy, 
- podmienky výchovy a vzdelávania, 
- priebeh výchovy a vzdelávania ( teoretické vyučovanie, praktická príprava).  
 
Štátna školská inšpekcia vo svojej správe uviedla pozitívne stránky riadenia 
školy, ku ktorým patrilo: 
 
- vypracovanie ŠkVP so zadefinovaným profilom absolventa a s vymedzenými 
cieľmi a poslaním výchovy a vzdelávania 

- zapájanie žiakov do záujmovej činnosti, ich účasť na celoslovenských 
literárnych, výtvarných a športových súťažiach a spolupráca s partnerskými 
školami na národnej i medzinárodnej úrovni. 

- poskytovanie služieb v oblasti výchovného poradenstva žiakom, rodičom i 
učiteľom so zameraním na profesijnú orientáciu, riešenie potrieb a problémov 
žiakov. 

- veľmi dobré priestorové a materiálno-technické vybavenie školy 
- silnou stránkou v oblasti podmienok výchovy a vzdelávania je zabezpečenie 
vyučovacieho procesu pedagogickými zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné 

predpoklady. 

So zistenými nedostatkami boli zamestnanci školy oboznámení a boli prijaté 
odporúčania na ich odstránenie: 



- vypracovať zjednocujúce kritéria hodnotenia a klasifikácie žiakov v 
jednotlivých predmetoch, 

- na zasadnutiach predmetových komisií zaoberať sa výchovno-vzdelávacími 
problémami žiakov a následne prijímať opatrenia, 

- vypracovať plán kontrolnej a plán hospitačnej činnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických 
podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

Stredná pedagogická škola v Levoči od roku 2007 pôsobí v zrekonštruovanom 
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. 
Škola využíva nový inovatívny prístup vo výchovno-vzdelávacom procese, 
postavený na najmodernejšej technológii - Microsoft MultiPoint. 

V škole je zavedená bezdrôtová (wifi) sieť. Riešenie umožňuje 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.  

Sieť je realizovaná tak, aby umožnila 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 aScAgendy. 11 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, odpaľovacia pec) 
 
- 2 odborné učebne výpočtovej techniky (počítačová sieť, internet, 
dataprojektor). 

 
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. 

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 €. 

 

§ 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: 873 896 €. 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov - školský internát: 28 642 €. 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 9 766 €. 

Spôsob ich použitia: 
- tovary a ďalšie služby: 5 317 € 
- mzdy a odvody: 4 449 €. 
 
4. Finančné prostriedky získané od fyzických a právnických osôb: 7 500 € 

Spôsob ich použitia: V priebehu školského roka 2016/2017 sme prispeli 

čiastočne na úhradu nákladov na lyžiarsky kurz študentom denného 
nadstavbového štúdia (5 184 €) a na úhradu prepravných nákladov školského 
speváckeho zboru IUVENTUS PAEDAGOGICA na medzinárodný festival v 
Slovinsku (Celje) 945 €. Tieto náklady boli pokryté 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: 1 872 € 

- prostriedky na kreditové príplatky: 824 € 
- na jubilejné odmeny: 1 366 € 
- na mimoriadne výsledky žiakov: 1 000 € 
- na mimoriadne odmeny: 5 547 € 
- na financovanie lyžiarskeho kurzu: 12 300 € 

- na odchodné: 1 970 € 
- na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov: 16 331 € (zdroj 41, škola, ŠI, 
školské stravovanie). 

 
 
§ 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. 

Žiaci končiacich ročníkov pravidelne absolvujú školenia, na ktorých sú 
oboznámení so spôsobmi uchádzania sa o prácu a s tým súvisiacimi 
povinnosťami. Riaditeľstvo školy priebežne počas štúdia spolupracovalo so 
subjektmi, kde žiaci vykonávali počas štúdia praktické vyučovanie. Taktiež sa 
pravidelne organizujú stretnutia s pracovníkmi ÚPSVaR. 

 

 

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  

vychovávateľstvo -  

pomaturitné štúdium 

50 13 31 7 

 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 

V školskom roku 2016/2017 - Mgr. Renáta Mlynarčíková 

 

Činnosť KP vychádzala z plánu práce na šk. rok 2016/2017. V septembri v 
oblasti KP bola nadviazaná spolupráca s CPPPaP v Levoči.  



Svoju činnosť som zamerala hlavne na riešenie problémov žiakov v ich 
osobnostnom a profesijnom vývine. 

Žiakom som poskytla informácie o spolupráci školy v otázkach vzdelania, voľby 
povolania atď. s CPPPaP. Pravidelne som aktualizovala nástenku kariérového 
poradenstva, žiakom som poskytovala informácie o možnostiach a podmienkach 
štúdia na VŠ. 

Práca v 4. ročníku bola zameraná na informácie o možnostiach štúdia na 
vysokých školách doma a v zahraničí. Vypracovala som zoznam VŠ na 
Slovensku, zabezpečila som pre žiakov 4. ročníka brožúry o VŠ.  

Informovala som všetkých žiakov 4.ročníka o tom, ako majú vyplniť prihlášku 
na VŠ a priebežne počas školského roka som žiakov usmerňovala pri jej 
vypĺňaní. Vzor vyplnenej prihlášky na VŠ sa nachádzal v každej triede na 
nástenke, ako aj na nástenke KP. U žiakov 4. ročníka som urobila prieskum 
budúcej profesijnej orientácie. Podala som žiakom 4.ročníka informácie o 

prípravných kurzoch na VŠ. Vypracovala som prehľad VŠ s termínom 
odovzdania prihlášok na VŠ. 

Študentom 4. ročníkov boli individuálne prezentované výsledky diagnostikovania 
pracovníkmi CPPPaP v Levoči v oblasti profesionálneho rozhodnutia pre ďalšie 
štúdium 

V rámci profesijnej orientácie som žiakom 3. ročníka sprostredkovala 
psychologické poradenstvo PROFORIENT zamerané na ich profesionálnu 
orientáciu a analýzu štruktúry inteligencie. 

V spolupráci s triednymi profesormi 4. ročníkov vyhotovujem štatistický prehľad 
o prijatí našich absolventov na VŠ. 

Počas školského roka som sa v spolupráci s výchovnou poradkyňou Mgr. 
Ľudmilou Harviľákovou podieľala na organizácii i realizácii: 
 
 Dňa otvorených dverí  na našej škole, ako aj 
 Burzy stredných škôl v Liptovskom Mikuláši, Poprade i Kežmarku.  

 
Rodičov i žiakov 9. ročníkov sme informovali o možnostiach i podmienkach 
štúdia, zabezpečili sme návrh i realizáciu propagačných materiálov školy.  

Osobne som sa zúčastnila RZ na ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch a 
informovala rodičov a žiakov o možnostiach i podmienkach štúdia na našej 
škole prostredníctvom prezentácie a propagačných materiálov školy.  

Počas školského roka som sa zúčastňovala školení a prednášok pre výchovných 
poradcov. 

 



§ 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 soc iálne 
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 

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

V školskom roku 2016/17 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.  

 

 

 

Názov záujmového krúžku 
Počet 

detí 

Počet 

skupín 
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 

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. 

 

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

Spolupráca školy s rodičmi 

Základom spolupráce školy a rodičov boli pravidelné združenia Rady rodičov. 
Dvakrát ročne sa v škole koná Plenárne zasadanie Rodičovského združenia pri 
Strednej pedagogickej škole - mesiac november a apríl. 

Následne po triednych združeniach Rady školy sa konali zasadnutia Rady 
rodičov. 

Triedni učitelia, tak ako aj ostatní pedagogickí pracovníci v školskom roku 
2016/2017 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 aSc Agende cez "Žiacku knižku". Rodič má 
vygenerovaný vlastný prístupový kód, má možnosť prostredníctvom internetu 
pravidelne kontrolovať prospech a dochádzku svojho dieťaťa.  

V prípade potreby sa uskutočnia osobné stretnutia medzi pedagógmi a rodičmi. 
Rodičia popri triednych učiteľoch komunikujú s výchovnou poradkyňou. Tu 

získavajú základný kontakt aj na pracovníkov pedagogicko-psychologických 
poradní pre prípad riešenia vyučovacích a výchovných problémov žiakov.  

 

 

§ 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 2016 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 2016/2017 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 2016/2017 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). 

 



 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Jozef Cirbus 

V Levoči, 30. augusta 2017 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31. augusta 2017 

Správa prerokovaná v Rade školy dňa: 27. 09. 2017 

 

 

 

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 2016/2017 

 

 Rada školy pri Strednej pedagogickej škole v Levoči bola dňa 27. 09. 2017 na 

svojom zasadnutí oboznámená s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/207. 

 Predložená správa obsahuje všetky dôležité informácie o  činnosti školy. 

K predloženej správe nemáme pripomienky. 



 

 

Mgr. Milan Hyben 

predseda Rady školy 

 

 

V Levoči dňa 27. 09. 2017 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove 

schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

 Strednej pedagogickej školy, Bottova 15 A v Levoči 

za školský rok 2016/2017. 

 

 

 

       

 

Ing. Karol Lacko, PhD. 

          vedúci OŠ ÚPSK 

 

 

  



V Prešove dňa : ........................................  

 

 

 

 

 

 

 

 


