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Terajšie súčasti školy
➢ Špeciálna základná 

škola internátna

➢ Základná škola pri 

zdravotníckom 

zariadení Kremnica

➢ Základná škola pre 

žiakov s autizmom



Špeciálna základná škola internátna:

• Plne organizovaná základná škola pre 

žiakov rôzneho stupňa mentálneho 

postihnutia

• Špeciálne učebne

• Školský internát s týždenným 

pobytom žiakov

• Školský klub pre dochádzajúcich a 

miestnych žiakov

• Krúžková činnosť

Základná škola pri zdravotníckom 

zariadení Kremnica

• Škola s piatimi triedami so spojenými 

ročníkmi

• Školský klub

• Dopoludňajší školský klub pre 

stredoškolákov

Základná škola pre žiakov s 

autizmom



Motivácia

➢ Vzdelávať sa

➢ Internacionalizácia školy

➢ Výmena skúseností na medzinárodnej úrovni

➢ Odborný rast pedagógov

➢ Modernizácia výučby

➢ Rozvoj kompetencií v oblasti sociálnych vzťahov

➢ Skvalitnenie manažérskych kompetencii

Kde sme našli inšpiráciu?
✓ Semináre výstupov škôl zapojených do programu Erasmus+

✓ Informačné semináre organizované NA SAAIC

✓ Školy v regióne s úspešnými projektmi



Európsky plán rozvoja

Úspešný projekt = potreba prepojenia: vízie školy- hodnôt školy -

cieľov školy- potrieb školy - plánované napĺňanie potrieb školy

Prečo?

Chceme byť škola priateľská k deťom učiteľom a rodičom

/naše hodnoty: spolupatričnosť, dôvera, úcta, otvorenosť, vedenie k zmene/

Na čo?

Internacionalizácia  a modernizácia

/nové vyučovacie metódy,  kvalita organizácie, zvládanie problémového 

správania,  rozvíjanie komunikácie, výmena skúseností/

Čo?

Vyškoliť pedagogických zamestnancov, odovzdávanie 

skúseností, budovanie pozitívnej klímy, zlepšiť komunikáciu s 

rodičmi i medzi pedagógmi a žiakmi, posilnenie zdravého 

životného štýluAko?

Vhodné štruktúrované kurzy,  implementácia poznatkov,  otvorené vyučovacie 

hodiny, zbieranie metodického materiálu, odborné semináre, diseminačné 

aktivity



Partneri

Hľadanie partnerov:

✓ Informačné semináre SAAIC

✓ Diseminačné aktivity miestnych, regionálnych  i  vzdialenejších škôl  

zapojených do programu Erasmus+

✓ Propagačné materiály vzdelávacích agentúr

✓ www.schooleducationgateway.eu

Výber partnerov:

• Podľa ponuky  kurzov korešpondujúcich s potrebami našej školy

• Kurzy zamerané pre špeciálne školstvo, alebo ktoré riešia 

rovnakú problematiku ako špeciálne školy



Štruktúrované 

kurzy projektu
Taliansko Sardínia - Alghero

1. Projektový manažment, 

2. Európsky rozvoj pre manažment školy

3. Komunikácia s rodičmi

4. Poruchy správania

Česká republika – Šupmerk

1. Outdoorové aktivity v zimnom období 

Česká republika- Praha

1. Špeciálne edukačné potreby detí



Certifikáty 
Certifikáty z kurzov

Europas mobility
Kredity

Formálne ocenenie vysielajúcou organizáciou



Implementačné 

aktivity

✓ Otvorené vyučovacie hodiny pre rodičov žiakov

✓ Otvorené vyučovacie hodiny pre učiteľov

✓ Aktivity v spolupráci so školskou psychologičkou

Tvorba metodického materiálu

Implementácia inovatívnych metód do ŠkVP

• Výstupy zo štruktúrovaných kurzov prezentované  na MZ a PK  školy

• Motivácia kolegov k spolupráci v organizovaní jednotlivých aktivít 

• Stretnutia organizačného tímu



Športové aktivity:

➢ Športovo- zábavné dopoludnie so 

žiakmi učiteľmi a rodičmi žiakov

➢ Nordic walking

➢ Lyžiarsky výcvik

➢ Súťažné hry spojenej školy

Podporné aktivity



Diseminačné aktivity

Odborný seminár- Psychológia 

komunikácie s Dr. Robertom Krause- Inštitút 

Mental Care s názvom  PSYCHOLÓGIA 

KOMUNIKÁCIE

Diseminačný seminár na 

stredoslovenskej úrovni ZŠ 

Ďumbierska Banská 

Bystrica 

Inštruktážny seminár NA k financovaniu projektov- Bratislava



Diseminačné aktivity

Medzinárodná konferencia – Učiteľ nie je 

Google - Senec

Diseminácia- ako na to  - seminár 

k diseminácii výsledkov projektov 

Bratislava

Nástenka školy

Učiteľské noviny



Výstupy projektu

➢ Implementácia zmien do ŠkVP

➢Metodický materiál využívajúci inovatívne metódy 

vyučovania a jeho aktívne využívanie

➢Vzdelávací materiál pre pedagógov v oblasti 

komunikácie

➢Posilnenie spolupráce pedagógov so školskou 

psychologičkou

➢Zvýšenie jazykových kompetencií účastníkov kurzov

➢ Internacionalizácia – výmena kontaktov  na školy v 

zahraničí a ich prípadná možná spolupráca pri 

príprave projektov KA2

➢Motivovanie rodičov k lepšej spolupráci so školou

➢Metodický materiál na podporu zdravého životného 

štýlu  na škole



Ďalšie projekty
2017
Neúspešný projekt

2018 

Úspešný projekt – dôsledne prepracovaný projekt z r. 2017

„Špeciálne potreby bez hraníc“
Následný projekt zameraný  na zvyšovanie kvality školy

2019

Úspešný projekt –

„Inováciami vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami 

k zvyšovaniu kvality školy“
Novum – výučba anglického jazyka žiakov s mentálnym 

znevýhodnením

➢ Metodológia a anglický jazyk pre primárne vzdelávanie

➢ Zavedenie elementárnej angličtiny metódou CLIL

➢ Spolupráca učiteľa a asistenta učiteľa
➢ Účinky traumy na vzdelávanie a správanie

➢ Vzdelávanie žiakov s dyslexiou



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Mgr. Adriana Gorduličová

Spojená škola internátna Kremnica 

agordulicova@centrum.sk


