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Úvod  
 

Špeciálne základné školy sú v terminologickom a 

výkladovom slovníku špeciálnej pedagogiky definované 

ako výchovno-vzdelávacie inštitúcie určené pre postihnuté 

alebo narušené deti, ktoré sa nemôţu vzdelávať v 

integrovaných podmienkach. Počty ţiakov a obsah 

vzdelávania i organizačné formy vyučovania sú 

prispôsobené druhu a stupňu postihnutia ţiakov. 

V špeciálnej základnej škole pre ţiakov s mentálnym 

postihnutím sa vzdelávajú ţiaci s takými rozumovými 

nedostatkami, pre ktoré sa nemôţu úspešne vzdelávať v 

základnej škole ani v iných špeciálnych základných 

školách a ţiaci, ktorí sú schopní osvojiť si aspoň niektoré 

prvky vzdelania. 

Ţiaci s ľahkým mentálnym postihnutím sa vzdelávajú 

podľa učebných plánov a učebných osnov vzdelávacieho 

variantu A. 

Variant A 

Cieľom výchovy a vzdelávania je rozvíjanie 

individuálnych schopností a predpokladov mentálne 

postihnutých ţiakov tak, 

- aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, potrebné 

pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu, 

- aby si vedeli vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k 

ostatným ľuďom, k sebe samému a k ţivotnému 

prostrediu, 

- aby boli pripravení na praktický ţivot tak, aby sa mohli 

prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej 

prirodzenou súčasťou.  

      

Ţiaci so stredným mentálnym postihnutím sa vzdelávajú 

podľa učebných plánov a učebných osnov vzdelávacieho 

variantu B. 

 



Variant B 

B variant špeciálnej základnej školy je určený pre ţiakov s 

takými nedostatkami v rozumovom vývoji, pre ktoré sa 

nemôţu úspešne vzdelávať v A variante špeciálnej 

základnej školy. Sú však schopní osvojiť si základy 

vzdelania a pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole. 

Do B variantu ŠZŠ sa zaraďujú ţiaci s rozumovými 

schopnosťami na rozhraní ľahkej a strednej mentálnej 

retardácie a ţiaci stredne mentálne postihnutí. 

 

Ţiaci, ktorých nemoţno vzdelávať podľa vzdelávacieho 

variantu A alebo B sa vzdelávajú podľa individuálnych 

vzdelávacích programov – vzdelávací variant C. 

Variant C 

Početná skupina detí do 16 rokov, ktoré boli v minulosti 

väčšinou oslobodené od školskej dochádzky, pretoţe 

nezvládli nároky špeciálnej základnej školy pre ţiakov s 

mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B, sú 

vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu 

(IVP). Uplatnenie IVP má niekoľko predností. Dieťaťu 

dáva príleţitosť postupovať podľa vlastných schopností, 

individuálnym tempom bez toho, aby bolo stresované 

ostatnými deťmi. Vychádza zo súčasného stavu dieťaťa, 

nekladie nesplniteľné poţiadavky. Nie je nemennou 

formou, ak sa ukáţe príliš ľahký alebo náročný, je 

jednoduché ho upraviť. Učiteľovi umoţňuje vytvoriť si 

lepší obraz o silných a slabých stránkach dieťaťa a zvýšiť 
primeranosť vlastných pedagogických rozhodnutí.      

             

                                    Mgr. Jozef Valek,  riaditeľ školy 

 

 

 

 

 



 

Naša Špeciálna základná škola je zapojená do projektu 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na Základných 

školách 

    
 

 

 

Významné udalosti na Špeciálnej základnej škole 

 

Počas školských rokov 2009/10 a 2010/11 prebiehala 

stavba budovy školy na ulici SNP 49.  

Stavba budovy prešla kolaudačným konaním dňa 

20.12.2010.  

Dňa 12.1.2011 nás navštívil pán farár Mgr. Jozef Palušák, 

ktorý nám prišiel novú budovu školy vysvätiť. 

V mesiaci február (14. a 15.) nastalo veľké sťahovanie 

budov. Do sťahovania sa zapojil celý pedagogický aj 

nepedagogický zbor.  Upratovanie trvalo niekoľko ďalších 

dní, avšak vyučovanie sa v novej budove začalo 

16.2.2011. Ţiakom sa nová škola páči a tešia sa z nových 

priestorov. Všetkým zamestnancom a ţiakom prajeme 

v nových priestoroch veľa pracovných úspechov. 

Svätenie priestorov školy... 



Veľké sťahovanie... 

Naša škola... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svetový deň Zeme 

Pri príleţitosti Svetového dňa Zeme stovky slovenských 

škôl sa zapojili do akcie „Vyčistíme si Slovensko“ , ktorú 

vyhlásil Minister ţivotného prostredia József  Nagy pod 

vlastným názvom Čisté okolie - Ţuţo pašal. 

 

    

Počas školského roka 2010/11 boli na ŠZŠ uskutočnené 

aj ďalšie aktivity: 

 

Dni mesta Krompachy 

Varenie krúpkovej 

polievky 

Ochrana ţivotného 

prostredia 

Pečenie bublaniny  

Šarkaniáda 

Upratovanie kostola 

Október mesiac úcty 

k starším 

Svetový deň pošty 

Návšteva kniţnice 

Halloween 

Starostlivosť o dieťa 

Varenie pirohov 

Deň zubnej kefky 

Posedenie pri čaji 

Dopravná výchova 

Svetový deň  mieru 

Pečenie langošov 

Výstava betlehémov 

Zdobenie stromčekov 

Mikulášske dopoludnie 

List Jeţiškovi 

Šprincove Krompachy 

Exkurzia OU Prakovce 

Týţdeň globálneho 

vzdelávania 

Svetový deň AIDS 

Karneval 

Návšteva kniţnice 

Snehulienka 



MDŢ 

Svetový deň vody 

Upratovanie v okolí 

školy 

Prednes poézie a prózy 

Slovo o slove  

Hygiena 

Svetový deň zdravia 

Prvý apríl 

Veľká noc 

Bezpečnosť a ochrana pri 

práci 

Gaňova Tarnava 

Deň narcisov 

Vyčistime si Slovensko 

DOD na hasičskej 

zbrojnici 

MS v hokeji 

Jakuboviansky slávik 

Deň matiek 

Minifutbal 

Spev ľudovej a rómskej 

piesne 

Lentilkový deň 

 

Akcie konané za účasti 

inštitúcií 
spolupracujúcich so ŠZŠ 

Krompachy 
 

Počas školského roka 2010/2011 sa na našej škole 

uskutočnili akcie s príslušníkmi Hasičského zboru 

v Krompachoch, kde naši ţiaci mohli navštíviť Hasičskú 

zbrojnicu,  s Obvodným oddelením PZ v Krompachoch sa 

uskutočnila akcia s názvom Bezpečne do školy, bezpečne 

domov, ţiaci boli oboznámení s častými úrazmi, 

nehodami, ktoré sa stávajú pri ceste do školy a domov. 

Zúčastnili sme sa preventívnej prehliadky u zubára. 

Pravidelne sa zúčastňujeme návštevy v Mestskej kniţnici 

– besedy so spisovateľmi, prednášky, čítanie rozprávok. 

Spolupracujeme s Rímsko-katolíckou farnosťou 

v Krompachoch a Základnou umeleckou školou, kde sme 

sa zúčastnili súťaţe Šprincove Krompachy. 

Spolupracujeme aj s Mestským úradom v Krompachoch. 

 



Deň hasičov Bezpečne do školy,                    

bezpečne domov 

  

 Preventívna prehliadka  Návšteva knižnice  

 
   Šprincove Krompachy      Snehulienka 

 

 



Garanti školy 

Garant školy 

 

Prof. Doc. PhDr. Milan Portik, PhD    dekan PF PU  

v Prešove 

 

Garant pre vzdelávanie 

 

Doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD  

PaedDr. Ladislav Alberty, PhD 

Mgr. Vladimír Chripko  Sv. Michal Trenton, New Jersey, 

USA 

 

Garant pre výchovu 

 

Oľga Barbušová – účastníčka Paralympijských hier v 

Pekingu 2008  

Soňa Maculová - reprezentantka Slovenska na ZO hrách 

v roku 2006 v Turíne 

Ľubomír Mick - reprezentant Slovenska na ZO hrách 

v Turíne v roku 2006 

 

 

 

 
Redakčná rada: 

Mgr. Jozef Valek, riaditeľ školy 

Mgr. Beáta Figľárová, zástupkyňa školy 

Mgr. Janka Čechová, učiteľka 

Janka Šumjaciová, asistentka učiteľa 

 

e-mail         szskrompachy@szm.sk 
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