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Kto sme

• Naša škola vzdeláva deti a žiakov s diagnózou autizmus
od materskej školy až po praktickú školu.

• Svoju činnosť začala v septembri 2007
• Súčasťou školy je aj CŠPP a školský klub detí
• V septembri 2017 sme otvorili elokované pracovisko 

pre základnú školu
• Boli a sme súčasťou viacerých medzinárodných 

projektov a výskumov
• Sme akreditovaným pracoviskom pre vzdelávanie 

odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti 
autizmu.



Moja práca je moja budúcnosť

Cieľ projektu:
zlepšenie pred-profesijnej a profesijnej prípravy učiacich sa s 
mentálnym postihnutím s cieľom uľahčiť prechod zo školského 
vzdelávania do sveta práce

• odborná príprava a vzdelávanie cieľovej skupiny musí byť na 
veľmi vysokej úrovni a upravená podľa individuálnych potrieb 
jednotlivca, s osobitným ohľadom na integráciu špecifických 
skupín vrátane ľudí s postihnutím, nakoľko najviac čelia hrozbe 
segregácie

• Projektový tím šiestich škôl z Európskej únie /Anglicko, 
Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko/a Turecka sa podelil o príklady 
dobrej praxe, metódy, prístupy a študijné programy s 
konkrétnym zameraním na pred-profesijné a profesijné 
zručnosti



Projektové výstupy

• Vytvorenie banky edukačných pomôcok a nástrojov s pomocou 
digitálnych technológií , ktorá je publikovaná na webovej stránke 
projektu www.myworkismyfuture.eu ako otvorený edukačný zdroj 
(OEZ) 

• Tento zdroj slúži ako nástroj učenia sa pred-profesijných a 
profesijných zručností detí, študentov a dospelých s mentálnym 
postihnutím, vychádzajúc z poznatku, že príprava pre budúce 
povolanie začína už od skorého detstva prostredníctvom nácviku 
sebaobslužných činností, pokračujúc cez budovanie pozitívneho 
postoja k práci počas základného a stredného vzdelávania, cez 
odborné vzdelávanie a prípravu až po úspešné umiestnenie do 
zamestnania.

• vytvorili sme novú metodiku vyučovania ŠPECIÁLNYM ŠKOLSTVOM 
K ZMYSLUPLNÉMU ZAMESTNANIU - vo všetkých šiestich jazykoch 
projektových partnerov



Logo projektu

• Projektový partner z Poľska zorganizoval 
celoškolskú súťaž na vytvorenie loga, do ktorého 
sa zapojili žiaci s rôznym stupňom mentálneho 
postihnutia.

• Víťazný návrh sa stal projektovým logom, ktorý 
bol spolu s kľúčovými cieľmi projektu použitý na 
projektový plagát.

• Logo a plagát sa nachádzajú a eTwinningovej
stránke projektu: 
https://twinspace.etwinning.net/10751/pages/pa
ge/160051



Webová stránka
Otvorený edukačný portál

http://myworkismyfuture.eu/sk/


Naša inšpirácia: Anglický partner 
Catcote Academy

Školská kaviareň –
simulácia reálneho podniku



Naša inšpirácia: Anglický partner 
Catcote Academy

Chránená dielňa VESTRY CAFE vytvorená v 
spolupráci s mestom v mestskej galérii.



Náš projektový výstup

• Zriadenie školskej kaviarne ,kde sa žiaci našej 
školy v simulovanom prostredí pripravujú na 
budúce povolanie

• Cieľom kaviarne je vytvoriť čo najvernejšie a 
najreálnejšie prostredie kaviarne, kde  žiaci 
našej ZŠ a Praktickej školy získavajú rôzne 
zručnosti spojené s prácou v takomto 
zariadení



Vizualizácia prostredia



Nácvik sociálnych a komunikačných 
zručností

• Kaviareň je vhodným miestom pre nácvik sociálnych 
a komunikačných zručností žiakov ako:

• Orientácia v menu, samostatný výber a objednávanie 
jedla, platenie za objednávku, stolovanie a pod



Využitie IT
• Žiaci pracujú podľa procesuálnych schém a 

videoscenárov vytvorených podľa metodiky

videomodeling s využitím tabletov.

Kuchynka i kaviareň rešpektuje špecifiká ľudí 

s autizmom a využíva rôzne formy vizualizácie a 
štruktúry, aby sa podporila komunikácia i 
porozumenie



Príprava bagiet pre mestské 
zastupiteľstvo

• Žiaci si osvojujú pracovné zručnosti:

• príprava jednoduchých jedál

• nápojov

• udržiavanie hygieny 

• bezpečnosť pri práci

• obsluhu 

• servírovanie

• prácu pri okienku



Autcafé

• Školská kaviareň poskytuje vynikajúce 
podmienky pre prípravu mladých ľudí s 
autizmom, ktorí neskôr môžu nájsť uplatnenie 
ako zamestnanci v reálnej kaviarni- AutCafé, 
ktorú plánuje otvoriť Francesco- regionálne 
autistické centrum v centre mesta Prešov a 
tým napomôcť ďalším krokom smerom k 
inklúzii našich žiakov do spoločnosti



Príprava v škole



Predaj bagiet na školení



Vízie

• Vieme, že nie sme schopní začleniť každého žiaka do 
pracovného procesu a dať mu tak víziu do budúcnosti.

• Veríme, že v budúcnosti sa nám podarí presvedčiť 
miestne inštitúcie a podnikateľov k spolupráci a časom 
otvoríme aj práčovňu, prípadne iné chránené 
pracoviská.

• Hľadáme riešenia, lebo sme presvedčení, že to má 
zmysel tak pre našich žiakov, ako aj pre spoločnosť a 
nás pedagógov, že nevzdelávame žiakov preto, aby 
zvyšok života strávili doma či v DSS.



Zriadenie školskej práčovne



Ako nám pomohol portál eTwinning pri 
projekte 

Vyhľadávanie potenciálnych partnerov 
pre projekt na partnerských fórach alebo 
pomocou kľúčového slova

https://live.etwinning.net/partnerforums


Erasmus+ a e-Twinning

• Získate elektronický priestor na úschovu materiálov, 
fotografií a videí 

• Možnosť videokonferencií a live chatu v TWINSPACE
• Získate priestor pre zverejňovanie výsledkov projektu
• Získate priestor na disemináciu projektu
• Získate priestor pre vzájomné zdieľanie výsledkov a 

výstupov v rámci projektu medzi partnermi (učiteľmi i 
žiakmi) – sami rozhodujete, čo publikujete verejne a čo len 
medzi projektovými členmi – bezpečnosť a ochrana 
informácii

• Všetko zverejnené na portáli eTwinning je v elektronickej 
forme – ak je potrebné dokumentovať aktivitu – stačí len 
poslať link



Výhody portálu e-Twinning pre projekt 

• Šetrí čas – je prehľadný a jeho využívanie počas doby 
realizácie projektu Vám výrazne ušetrí čas pri 
dokladovaní aktivít a výstupov v závere projektu 
(priebežná a záverečná správa)

• Šetrí priestor na webovej stránke projektu (TWINSPACE
– stránka, ktorú získate pri otvorení projektu na 
eTwinning-u, kde ukladáte všetky dokumenty, 
prezentácie, fotky, videá, ktoré nie sú nevyhnutné pre 
publikáciu na oficiálnej stránke projektu) 

• Umožňuje rýchlu komunikáciu počas plánovania a 
realizácie projektu – videokonferencia, chat.. 

• Zároveň môže slúžiť ako webová stránka projektu.



Výhody portálu eTwinning pre projekt 

• Je bezpečný – Vy určujete, ktorý obsah je verejný a ktorý je 
len pre členov 

• Za používanie eTwinning-u dostanete extra body pri 
hodnotení Vašej prihlášky 

(Viď príručku pre hodnotiteľov)

• Diseminácia – eTwinning je sociálna sieť pre učiteľov, 
riaditeľov – má široký dosah – navyše všetky uložené 
materiály sú v elektronickej podobe, tým pádom jej obsah 
môžete zdieľať na iných sociálnych sieťach, na stránke Vašej 
školy, projektu a pod. 

• V prípade, že Váš projekt nebude podporený Erasmus+, 
môžete projekt realizovať cez eTwinning (bez mobilít) –
najlepšie projekty sú ocenené – cesta do Bruselu. 



Ukážky využívania portálu eTwinning v 
našom projekte

https://twinspace.etwinning.net/10751/home


Využitie e-Twinningu bez mobilít

• Projekt: Christmas customs and traditions in my country

CIEĽ:
• Hlavným cieľom tohto projektu bolo nadviazanie 

spolupráce s primárnymi a špeciálnymi školami v zahraničí a 
spoznanie nových priateľov. V tomto projekte  sme chceli 
našich partnerov oboznámiť  s vianočnými zvykmi a 
tradíciami, vytvoriť vianočnú pohľadnicu a vianočné ozdoby 
pre priateľov, napiecť si niektoré tradičné koláče a 
podporovať tvorivosť a motorickú schopnosť detí.

• Tohto projektu sa zúčastnilo 16 členov z Poľska, Talianska, 
Rumunska, Macedónska.

https://live.etwinning.net/projects/project/133794


Výstupy projektu:

• Deti si vzájomne preposlali niektoré vianočné 
ozdoby a dekorácie v rámci zapojených škôl.

• Všetky materiály sme publikovali na 
Twinspace, kde sme si zároveň vymieňali naše 
skúsenosti a myšlienky s partnerskými 
školami.



One fo(u)r all-all fo(u)r one
2017 - 2019

• Projekt je zameraný na zážitkové vzdelávanie v prírode, 
kde žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami majú možnosť zažiť športové aktivity 
v rôznych prírodných prostrediach a rôznych ročných 
obdobiach. 

• Za celý projekt sa žiaci zúčastnia štyroch outdoorových
aktivít v štyroch rôznych krajinách – Lezenie na skalách v 
Nemecku, Lesná škola v Anglicku, Lyžovanie na Slovensku
a Hry na vode v Litve

• Cieľom tohto projektu je zvyšovanie sebavedomia žiakov 
so špeciálnymi potrebami prostredníctvom úspešného 
zvládania outdoorových aktivít. 

Prebiehajúci projekt

https://www.youtube.com/watch?v=jBB_FRAI6ZQ


https://www.youtube.com/watch?v=jBB_FRAI6ZQ

https://www.youtube.com/watch?v=jBB_FRAI6ZQ


Ďakujem za pozornosť :)


