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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Leviciach 

Školský klub detí 

za školský rok 2021/2022 
 

Predkladá: 

PaedDr. Mária Farkašová – riaditeľka školy 

 

Prerokované v rade školy:  24.10.2022 

Vypracovala:  Adriana Lieskovská DiS.– Vedúca vychovávateľka ŠKD 

Východiská a podklady: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

2. Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a 

školských zariadeniach 

3. Plán práce školy na školský rok 2021/2022 

 

I. Základné identifikačné údaje o materskej škole: 

 
 Názov školy:  

 

KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice 

ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul Levice 

 
 Adresa školy:  

 

Saratovská 87 

934 05 Levice 

 
 Telefón:  

 

036/ 6 312 083  - riaditeľ školy 

 
 Internetová a elektronická adresa školy:  

 

www.vincent-levice.sk 

riaditelka@vincent-levice.sk 

 
 Zriaďovateľ: 

 

Rímskokatolícka cirkev 

Biskupstvo Banská Bystrica 

 

 

 

http://www.vincent-levice.sk/


 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcie 

PaedDr. Mária Farkašová riaditeľka školy 

Adriana Lieskovská DiS. Vedúca vychovávateľka ŠKD 

 

Údaje o poradných orgánoch: 

 

MZ ŠKD – zasadnutia podľa plánu zasadnutí a operatívne stretnutia v prípade potreby. 

a) Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov: 

Poradné orgány fungujú prostredníctvom vzájomných stretnutí, komunikácie a podľa potreby 

časového plánu. 

 

Vzájomná činnosť 

Členovia MZ si spoločne odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti edukácie, 

integrácie digitálnych technológií do pedagogickej praxe a v oblasti práce s problémovými 

deťmi. 

Spoločné vzdelávacie aktivity 

Na spoločných stretnutiach , ktoré boli súčasťou pedagogických porád a mini porád sme 

sa zaoberali , výmenou pedagogických skúseností, návrhmi na zlepšenie plánovania, analýzou 

výchovno – vzdelávacej činnosti. 

V šk. r. 2021/2022 bolo zriadených 10 oddelení a 219 prijatých detí. Výchovno- vzdelávaciu 

činnosť s deťmi vykonáva  11 kvalifikovaných vychovávateliek a vedúca ŠKD. 

Deti sú zaradené do oddelení nasledovne: 

  

I. oddelenie : vychovávateľky:  Mgr. Diana Balážová, Bc. Simona Máčajová- 

I.A, I.B 

II. oddelenie : vychovávateľky:  Mgr. Alexandra Czúdorová, Veronika Adamová, 

Veronika Lukyová- triedy II.A,II.B, II.C  



III. oddelenie : vychovávateľky: Mgr. Miriam Vargová, Mgr. Katarína Bohunická, 

Mgr. Michaela Maťová – triedy III.A, III.B, III.C 

IV. oddelenie : vychovávateľ/ka: Valentín Horányi, Andrea Čimborová  

Vedúca vychovávateľka ŠKD: Adriana Lieskovská DiS. 

 

Zmeny počas školského roka: 

Bc, Viktória Šebová- MD   náhrada vychovávateľka Veronika Lukyová 

 

Údaje o počte detí ŠKD 

 

 Počet detí v ŠKD:  

 
 

stav k 15.9.2021 stav k 30.6.2022 

219 209 

1.Oddelenie 20 20 

2.Oddelenie 23 23 

3.Oddelenie 22 21 

4.Oddelenie 20 20 

5.Oddelenie 21 21 

6.Oddelenie 18 18 

7.Oddelenie 22 19 

8.Oddelenie 22 19 

9.Oddelenie 25 24 

10.Oddelenie 25 24 

   

 

Údaje o počte pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

V ŠKD je vytvorených 10. oddelení, kde pracuje 10 vychovávateliek, všetky spĺňajú  

kvalifikačné  podmienky  na  výchovnú  činnosť.  Prehľad  činnosti  je  vypracovaný  pre  3. 

vychovávateľky so 100% úväzkom a 7 vychovávateliek so zníženým úväzkom. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 
  

 

Meno 

 

Forma 

vzdelávania 

 

Inštitúcia 

vzdelávania 

Priebeh vzdelávania 

  

 

Ukončilo 

 

Pokračuje 

 

Začalo 

Mgr. Michaela 

Maťová 

DPŠ UMB- 

Banská 

Bystrica 

áno   

Mgr. Miriam 

Vargová        

Pomaturitné SOŠ 

pedagogická, 

Levice 

áno   

Bc.Simona Máčajová adaptačné KSŠ sv. 

Vincenta de 

Paul 

áno   

Bc.Simona Máčajová VŠ UKF- Nitra 

pedagogická 

fakulta 

 Áno 

4ročník 

(Mgr.) 

 

Valentín Horányi VŠ Pedagogická 

fakulta 

Trnava 

 Áno 

3ročník      

( Bc.) 

 

Mgr. Alexandra 

Czúdorová 

adaptačné KSŠ sv. 

Vincenta de 

Paul 

áno   



Veronika Lukyová adaptačné KSŠ sv. 

Vincenta de 

Paul 

áno   

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

• Deň sv. Vincenta de Paul- spoločné aktivity v oddeleniach 

• Misijný mesiac- Modlitba sv. ruženca v kaplnke školy( obmena oddelení po 

týždňoch) 

• Nebo v škole- spoznávanie svätých- oblečenie do kostýmov a prezentovanie 

života svätých v oddeleniach 

• Mikuláš v ŠKD 

• Aktivity ku dňu vody v oddeleniach 

• Príprava darčekov pre budúcich prvákov- vychovávateľky ŠKD 

• Krížová cesta ŠKD 

• Tvorivé aktivity s témou Veľkonočná dieľňa 

• Aktivity na školskom dvore ku dňu Zeme 

• Výroba darčekov pre mamičky ku Dňu matiek 

• Vystúpenie Uja Ľuba ku dňu MDD  

• Výroba darčekov pri príležitosti dňa otcov 

• Spoločná sv. omša k ukončeniu šk. roka 2021/202- farnosť Levice Rybníky 

• Denný letný tábor ,, Letní pátrači“ 

 

Cieľ, ktorý si ŠKD určil na školský rok 2022/2023  



Výchovná činnosť nie je pokračovaním vyučovania, zabezpečuje odpočinok, relaxáciu  

a zmysluplné využitie voľného času.  

 

 

Na školský rok 2022/2023  si ŠKD určil tieto ciele: 

•  Upevňovať a zlepšovať pozíciu  ŠKDv rámci školy pestrou a  zaujímavou činnosťou. 

•  Využívať inovačné metódy a formy práce, zamerať sa skôr na proces ako na výsledok. 

•  Vytvárať podmienky na formovanie zdravého životného štýlu so zameraním na 

kvalitu  

pohybových  aktivít sprístupnením športovísk a  telocvične deťom. 

•  Zachovávať tradície  ŠKD,  osvedčené  postupy  pre  kvalitný  oddych  a prípravu  na  

vyučovanie.  

•  Motivovať deti k aktívnej činnosti, umožniť im rozvíjať 

nadanie a talent neformálnym vzdelávaním 

• Zabezpečiť  efektívnu  komunikáciu  s vonkajším  prostredím,  rodičmi,  využívať  

spoluprácu s  nimi.  

•  V spolupráci  s vedením  školy  zabezpečovať  a  skvalitňovať  podmienky  na  

kvalitnú  

výchovno -vzdelávaciu činnosť. 

•  Zlepšiť kultúru prostredia školského zariadenia. 

•  Vychovávať aktívneho občana schopného žiť v  otvorenej informačnej spoločnosti. 

•     Vychovávať osobnosť, ktorá svojím správaním a prejavom bude preukazovať 

kresťanské hodnoty v žití 

•  Realizovať aktivity, ktoré vyzdvihujú ľudské hodnoty. 

•  Realizovať aktivity na podporu čitateľskej a finančnej  gramotnosti.  

•  Rozvíjať kompetencie žiakov plnením úloh vo výchovnom programe. 

 

 

 

 

Oblasti, v ktorých ŠKD dosahuje dobré výsledky 
  

Činnosť  ŠKD  dosahuje  dobré  výsledky  vspolupráci  s rodičmi  pri  organizovaní  

spoločných akcií . ( Karneval, Besedy o povolaní rodičov,Tvorivé dielne ,...) 

Prispievame  k výzdobe  školy,  kde  uplatňujeme  tvorivé  schopnosti  

vychovávateliek  



a využívame zhotovené práce  a výrobky našich žiakov. 

O dobrých výsledkoch svedčí aj záujem žiakov o  pobyt v ŠKD. Zvyšuje sa počet 

detí  

navštevujúcich náš školský klub. Svedčí to aj o spokojnosti rodičov a ich následná spolupráca 

s vychovávateľkami. 

Organizujeme spoločné akcie, o  ktoré majú žiaci záujem a  radi sa na nich 

zúčastňujú. 

(Karneval, Netradičné  interaktívne  výchovné koncerty,  Deň otvorených dverí, Futbalový 

turnaj  

o pohár  ŠKD,   Divadelné  predstavenia, Návšteva filmového predstavenia, Letnú školu ...)  

 

 

Iné doplňujúce informácie o činnosti ŠKD 
  
  

Spolupracujeme  aj  so žiakmi iných škôl v Leviciach počas dňa otvorených dverí. 

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  

Vlastnícke vzťahy : vlastníkom budovy je Slovenská republika, správcom budovy bol 

Obvodný úrad Nitra, odbor školstva, v priebehu školského roka prešla budova školy pod 

Ministerstvo vnútra, v zastúpení Centra podpory v Nitre. Od 1.1.2022 pod RÚŠS v Nitre.  

 Škola taktiež využíva multifunkčné ihrisko, ktoré mesto Levice vytvorilo v našich 

priestoroch a je majetkom  mesta.   

V šk. r. 2021/2022 sme ako jedna z dvoch vybratých škôl nadáciou Volswagen realizovali 

projekt „ Naša inkluzívna škola“ vďaka ktorému sa na škole debarierizoval vstupný priestor 

do školy, nainštalovala sa výťahová plošina, zakúpilo sa množstvo terapeutických pomôcok 

a didaktických edukačných materiálov, pedagogickí a odborní zamestnanci sa zúčastnili 

školení zameraných na inklúziu. Zriadila sa odborno- prednášková miestnosť, terapeutická 

miestnosť a snúzeleň. Uvedeným projektom sa výrazne zlepšili podmienky na realizáciu 

inklúzie a aj v práci špeciálnej pedagogičky, sociálnej pedagogičky, školskej psychologičky 

a asistentov, 

V šk. roku 2020/2021 investovala základná škola s materskou školou nasledovne: 

- v školskom roku 2021/2022 prebehla oprava radiátorov, na škole sa dobudoval alarm 

pre celkové pokrytie školy z hľadiska bezpečnosti  

- v priestoroch školy sa namontovali dotykové monitory na skvalitnenie digitalizácie 

vyučovania, zakúpila sa nová panvica v ŠJ, vybudoval sa zdravotný kútik vo vestibule, 

ktorý slúži žiakom a rodičom príp. zdravotníkom na poskytnutie zdravotných úkonov 

(pr. podávanie inzulínu...) prebehla oprava elektriky v ŠJ, vybudovala sa kaplnka 

školy. Vybudovali a zariadili sme PC učebňu ,na školskom dvore sa zrekonštruovalo 



multifunkčné ihrisko , zakúpil sa nový herný prvok a opravil sa havarijný stav fasády 

školy 

-   nemalé prostriedky sme investovali tiež do nákupu učebných pomôcok či už pre zložku 

základnej školy alebo materskej školy 

Poznámka : podrobnejšie informácie sú verejne dostupné u ekonómky školy, č. dverí 

022 prípadne vo výkaze o hospodárení školy. 

Záver 
  
  
Výchovná činnosť prebieha  vo voľnom čase detí a  našou snahou je urobiť ju pre deti 

zábavnou,  zaujímavou  s prihliadnutím na  potreby detí. Dôraz  kladieme  na  vytváranie  

priateľskej atmosféry v oddeleniach, využívanie hier na oddych, na zábavu aj poučenie.   

V našej  činnosti  chceme  v budúcnosti  vylepšiť  priestorové  podmienky,  vytvoriť 

vhodnejšie  prostredie .  Privítali  by  sme viac  oddychových a vzdelávacích zón v areáli 

našej školy. 

Naďalej chceme pokračovať v plnení úloh Výchovného programu a počas celého roka  

spríjemňovať deťom ich pobyt v  ŠKD .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vypracovala dňa : 30.6.2022                                                           Adriana Lieskovská DiS. 

                                                                                                        vedúca vychovávateľka 

 

 


