
Vážení rodičia, prosím, odovzdajte nasledovné potvrdenia:
-potvrdenie o hmotnej núdzi z ÚPSVaR,

-potvrdenie od lekára na oslobodenie žiaka z predmetu telesná
výchova,

- potvrdenie od lekára, ktorý odporúča vzdelávať žiaka 4
hodiny denne,

-potvrdenie o výške cestovného zo SAD za účelom preplácania
cestovných nákladov,

-prípadné zmeny bydliska a pod. nahláste triednym učiteľkám,
- ak žiak ide v priebehu školského roka na liečenie, zákonný

zástupca informuje riaditeľku školy písomnou formou a
riaditeľka školy vydáva súhlas s liečebným pobytom na

príslušnom tlačive.
Vážení rodičia, ponúkame Vám základné informácie týkajúce sa

školského roka 2017/2018. Škola je v evidencii Ministerstva

školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky. Patrí

medzi rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou,

zriaďovateľom školy je Okresný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, Žilina.

Štatutárnym zástupcom je riaditeľka školy 

Mgr. Miroslava Jančová.

V školskom roku 2017/2018 otvárame prípravný ročník pre

žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS). Po

skončení prípravného ročníka budú títo žiaci pokračovať v

bežnej ZŠ.  

 V tomto školskom roku sa opäť v našej materskej a základnej škole

vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

so zdravotným znevýhodnením, s mentálnym postihnutím ľahkého,

stredného a ťažkého stupňa vo veku od 3 do 16 rokov podľa

vzdelávacích programov ISCED 0 , ISCED 1 a podľa inovovaných

vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným

znevýhodnením. Výchova a vzdelávanie našich detí a žiakov sa

uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných pomôcok, ktoré spolu

s učebnicami poskytuje škola bezplatne. 

  Súčasťou tried sú relaxačné kútiky so stimulačnými pomôckami.

Veľkej obľube sa teší školská záhrada, terapeutická záhrada a

snoezelen miestnosť. Celý exteriér a interiér školy svojím vzhľadom

a úpravou vzbudzuje pocit harmónie človeka s prírodou.

 Rozsah výchovného pôsobenia pedagóga na dieťa a obsah

vzdelávania žiakov prispôsobujeme individuálnym schopnostiam

detí a žiakov. Každodennú výchovu a vzdelávanie podľa potreby

dopĺňame stimulačnými, reedukačnými, kompenzačnými,

korekčnými, relaxačnými, terapeutickými ako aj liečebno-

rehabilitačnými aktivitami. Je mimoriadne dôležité realizovať

intervenčné opatrenia  už v predškolskom veku v materskej škole. 

Tu máme na mysli spoluprácu materskej školy a Centra

špeciálno-pedagogického poradenstva. Skúsené špeciálne 

pedagogičky vypracujú pre dieťa individuálne  plány špeciálno-

pedagogických intervencií, ktoré sú zamerané na rozvoj

komunikačných a kognitívnych schopností dieťaťa, na rozvoj

zmyslového a emocionálneho  vnímania dieťaťa so 

zdravotným znevýhodnením. 

Plán práce materskej a základnej školy, a taktiež školského klubu

je detí je mimoriadne pestrý. Každoročne realizujeme akcie:

Paralympiáda, Šarkaniáda, Môj stromček žije, Vianočná

akadémia, Mikulášske šantenie, Karneval, Hviezdoslavov Kubín,

Zorničkin Slávik, Deň Zeme, vzdelávacie exkurzie a výlety,

divadelné predstavenia, výchovné koncerty, plavecký kurz,

aktivity na dopravnom ihrisku. Naši žiaci sa zapájajú do

výtvarných, speváckych, recitačných, tanečných a 

športových súťaží. 

O našich zámeroch a výsledkoch školskej práce ste priebežne

informovaní  na školských  triednych rodičovských stretnutiach

a na našej  internetovej stránke www.szsza.sk. 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami pri výchove a vzdelávaní Vašich

detí.     

Radi Vás uvidíme v našej škole.

Systém vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením:

Deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením,

s mentálnym a kombinovaným postihnutím sa v zmysle zákona

môžu vzdelávať integračnou formou v bežných ZŠ a MŠ, ak táto

škola spĺňa podmienky stanovené zákonom.  ŠMŠ prijíma deti od

3 rokov (diagnostický pobyt v dĺžke jeden rok, ak nie je presne

stanovená diagnóza dieťaťa).   ŠZŠ prijíma žiakov s mentálnym

a viacnásobným postihnutím od 6 rokov. Škola sa vnútorne

diferencuje na triedy podľa stupňa postihnutia- variant A,B,C.

ŠZŠ variant A má deväť ročníkov, ŠZŠ variant B má desať ročníkov

(v zmysle Vyhlášky MŠ SR o špeciálnych školách).

Absolventi 9.ročníka variant A, absolventi 10. ročníka variant B

majú možnosť pokračovať vo vzdelávaní v odborných

učilištiach a praktických školách:                              

OU Fatranská ulica 3321/22, Žilina 

OU Murgašova 580 Kysucké Nové Mesto

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

A 

ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA, 

    J. VOJTAŠŠÁKA 13,

      ŽILINA 010 08

INFORMÁCIE: 

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Pod jedným riaditeľstvom sú školy: 

                              Špeciálna základná škola / ŠZŠ   

                             Špeciálna materská škola / ŠMŠ 

                                                       a

                                         školské zariadenia:                                  

                                       Školský klub detí / ŠKD

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  / CŠPP

Školská jedáleň / ŠJ



Adresa školy a kontaktné  telefónne čísla:
Špeciálna základná škola a

Špeciálna materská škola, Vojtaššáka 13, Žilina 010   08
email:szsriaditelka@gmail.com, email:szsvojtassaka@gmail.com

www.szsza.sk
ŠZŠ 041/565 56 96  ŠMŠ 0914 306 631

Školská jedáleň  0914 306 635 CŠPP 041/565 55 88

Personálne obsadenie školy:  
Riaditeľka škôl a     CŠPP:   Mgr. Miroslava Jančová           

Zástupca pre ŠZŠ: Mgr. Mária Remišová
Výchovná poradkyňa: PaedDr. Oľga Uhliariková

Zástupca pre ŠMŠ:  Mgr. Zuzana Karkošiaková          
Učiteľky ŠMŠ: Margaréta Adamovová, Mgr. Daniela Belušíková,
Mgr.  Katarína Jakubičková, Mgr.  Martina Janurová, Mgr.  Marta
Lašová, Mgr. Zuzana Vavreková
Triedni učitelia ŠZŠ : 
1.PR ročník            Mgr. Anna Harvánková
asistent učiteľa     Mgr. Božena Kinčíová
1. ročník                Mgr. Gajdošíková Ľubomíra
asistent učiteľa    Mgr. Andrea Kocmánková

2. ročník               Mgr. Tatiana Mikovcová

asistent učiteľa    Mgr. Božena Kinčíová

3.-4. ročník           Mgr.  Adriana Hnitková

asistent učiteľa    Mgr. Jana Keméňová

4.B                         Mgr. Andrea Dolovacká

asistent učiteľa     Bc.A Barbora Brandýská

5.ročník                 Mgr. Mária Mikulíková

5.B                          Mgr. Andrea Haviarová

asistent učiteľa     Anna Ďurčová

6. ročník                Mgr. Beata Králiková

7. ročník                Mgr. Júlia Halajová

8. ročník                PaedDr. Oľga Uhliariková

9. ročník                Mgr. Katarína Halušková

9.B                         Mgr. Peter Krajčí, PhD.

2. IVP                     Mgr. Lenka Malíčková

asistent učiteľa    Mgr. Martina Michalcová

5. IVP                      Mgr. Darina Hollá

6. IVP                      Mgr. Zuzana Beregszászi

asistent učiteľa     Bc. Ivana Lazárová

7.IVP                       Zuzana Mihoková

8.IVP                       Mgr. Daša Potočárová

Ďalší učitelia: 

Mgr. Mária Červeňová-katechétka

Školský klub detí
Vedúca ŠKD:  Mgr. Emília Melková (0914 306 630)

Vychovávatelia ŠKD:
Janka Hajašová,  Janka Horecká,  Mgr. Jaroslava Vržďáková, 

Mgr. Anna-Mária Butková

         Prevádzka školy:
Vyučovanie ŠZŠ: od 8,00 do 13,30 hod,
škola sa otvára: o 7,45 hod.

Pobyt detí v ŠMŠ :od 6,30 do 15,30 hod,
príchod detí do ŠMŠ: do 8,00 hod.

Ranný pobyt v ŠKD: od 6,30 do 7,45 hod,
pričom žiak musí prísť do 7,30 hod.

Popoludňajší pobyt v ŠKD: od 11,40 do 16,00 hod.
Preberanie detí z ŠKD o 15,00 a 15,30. V inom čase len po

dohode s vychovávateľom ŠKD (bez služby na vrátnici). 
Poplatok za pobyt v ŠKD je 3,32€ za  mesiac.

CŠPP ( 0914 306 632 )
Zástupkyňa riaditeľky pre CŠPP:  Mgr. Lucia Mičiaková

Psychologička: Mgr. Nina Buricová                          
Logopédka:  Mgr. Kristína Mičietová

                     Psychopédka: Mgr. Adriana Hnitková                      
  Somatopédka: PaedDr. Oľga Uhliariková

Poradkyňa pre deti predprimárneho veku:
Mgr. Mária Remišová

Ďalšie špeciálne pedagogičky: Mgr. Zuzana Karkošiaková, 
Mgr. Katarína Jakubičková 

Liečebné pedagogičky:  PaedDr. Melánia Špániová,
Mgr. Lucia Rucková

Fyzioterapeutka:  Miriam Sanigová
Masérka: Simona Slezáčková

Stravovanie v     školskej jedálni:
Vedúca šk. jedálne: Mgr. Renáta Žiliaková (0914 306 635)

Desiata pre ŠMŠ: o 9,00 hod.
Obed ŠMŠ a ŠZŠ: od 11,30 do 14,00 hod.

Olovrant pre ŠMŠ: o 14,20 hod.
Cena stravného :

deti (od 3 do 6 rokov) celodenné menu 1,19 €
žiaci(6-11 rokov)1,01 € ,  žiaci(11-15 rokov)1,09 €

Vyučovacie hodiny:
1.VH od 8,00 do 8,45 hod.

                2.VH od 8,55 do 9,40 hod.
Veľká prestávka od 9,40 do 10,00 hod.

  3.VH od 10,00 do 10,45 hod.
 4.VH od 10,55 do 11,40 hod.

                  5.VH od 11,50 do 12,35 hod.
                              6.VH od 12,45 do 13,30 hod.            

Školský poriadok žiaka
1. Žiak  je  povinný  prichádzať  na  vyučovanie  včas,  čistý,
upravený a na vyučovanie pripravený. Dochvíľnosť príchodu
na vyučovanie musia dodržiavať aj žiaci vzdelávaní podľa IVP.
2. Žiaci  vstupujú  do  budovy  o 7,45  hod.,  prezujú  sa
a vo  svojej  triede sa  pripravia  na  vyučovanie.  Viacnásobne
postihnutých žiakov po prezutí, vyzlečení odovzdá rodič pani
učiteľke alebo asistentke učiteľa alebo dozorkonajúcej pani
učiteľke, ktorá vyvezie žiaka do triedy. Žiaci, ktorí sú chodiaci,
ale  vzdelávaní  v triede  s IVP,  sa  prezujú  v šatni  bez  rodiča,
ale  za  prítomnosti  učiteľky  alebo asistenta  učiteľa.  Rodičia
do  šatne  týchto  žiakov  nevstupujú.  Ak  žiak  mešká
na vyučovanie a jeho zdravotný  stav nedovoľuje samostatnú
obsluhu v šatni, tak rodič prezuje žiaka a zavedie do triedy.
3. Do ranného klubu prichádzajú žiaci od 6,30 – 7,30 hod.
Z ŠKD odchádzajú sami po 15,00hod. a po skončení krúžkovej
činnosti. Rodičia si žiakov z klubu môžu zobrať o 15,00 hod.,
potom  o 15,30  hod.  Iný  čas  je  možné  vo  výnimočných
prípadoch  dohodnúť  s pani  vychovávateľkou.  Čas  treba
rešpektovať,  lebo  škola  bude  zatvorená  bez  služby  na
vrátnici.

Prázdniny 2017/2018:

Prosíme rodičov, aby nevstupovali do šatní žiakov, nevyrušovali
v priebehu vyučovania a nevyhnutné telefonické hovory

uskutočňovali  počas veľkej prestávky. Vyšetrenie u lekára
oznamuje rodič učiteľovi deň  vopred. Dieťa vyzdvihuje a opäť
vracia do školy výlučne len počas prestávok. Upozorňujeme, že

výdaj obedov do obedárov bude len v čase od 11,20 hod. do
11,40 hod. pri výdajovom okne ŠJ v budove školy.

Upozorňujeme rodičov, aby sa vo vstupných priestoroch školy
zdržiavali len na čas nevyhnutný!

Prázdniny
Posledný deň
vyučovania

Termín
prázdnin

Začiatok
vyučovania

Jesenné
27.10.2017

piatok
30.10.-

31.10.2017
2.11.2017

štvrtok

Vianočné
22.12.2017

piatok
23.12.2017-

5.1.2018
8.1.2018
pondelok

Polročné
1. 2.2018

štvrtok
2.2.2018

piatok
5.2.2018
pondelok

Jarné
16.2.2018

piatok
19.2.2018-
23.2.2018

26.2.2018
pondelok

Veľko-
nočné

28.3.2018
streda

29.3.2018-
3.4.2018

4.4.2018
streda

Letné
29.6. 2018

piatok
2.7.2018-
31.8.2018

3.9.2018
pondelok


