Vážení rodičia, prosím, odovzdajte nasledovné potvrdenia:
-potvrdenie o hmotnej núdzi z ÚPSVaR,
-potvrdenie od lekára na oslobodenie žiaka z vyučovacích
predmetov,
- 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 2019/2020. Škola je v evidencii Ministerstva
školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky. Patrí
medzi rozpočtové organizácie s právnou subjektvitou,
zriaďovateľom školy je Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov
8556/33b , Žilina. Štatutárnym zástupcom je riaditeľka školy
PaedDr. Júlia Mankovičová .
V školskom roku 2019/2020 otvárame prípravný ročník pre
žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS). Po
skončení prípravného ročníka budú tto žiaci pokračovať v
bežnej ZŠ.
V tomto školskom roku sa opäť v našej materskej a základnej škole
vzdelávajú det so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
so zdravotným znevýhodnením, s mentálnym posthnutm ľahkého,
stredného a ťažkého stupňa vo veku od 3 do 16 rokov podľa
inovovaných vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením a podľa ISCED 1 v 9. a 10. ročníku. Výchova
a vzdelávanie našich det a žiakov sa uskutočňuje s využitm
špeciálnych učebných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami
poskytuje škola bezplatne.
Súčasťou tried sú relaxačné kútky so stmulačnými pomôckami.
Veľkej obľube sa teší školská záhrada, terapeutcká 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 schopnostam
det a žiakov. Každodennú výchovu a vzdelávanie podľa potreby
dopĺňame stmulačnými, reedukačnými, kompenzačnými,
korekčnými, relaxačnými, terapeutckými ako aj liečebnorehabilitačnými aktvitami. 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 špeciálnopedagogických intervencií, ktoré sú zamerané na rozvoj
komunikačných a kognitvnych schopnost dieťaťa, na rozvoj
zmyslového a emocionálneho vnímania dieťaťa so
zdravotným znevýhodnením.
Plán práce materskej a základnej školy, a taktež školského klubu
je det 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,
aktvity na dopravnom ihrisku. aaši 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 stretnutach
a na našej internetovej stránke www.szsza.sk.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami pri výchove a vzdelávaní Vašich
det.
Radi Vás uvidíme v našej škole.

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S

Systém vzdelávania det ss zdravstným znevýhsdnením:
Deti a žiaci ss zdravstným znevýhsdnením,
s mentálnym a ksmbinsvaným psstihnutm sa v zmysle záksna
môžu vzdelávať integračnsu fsrmsu v bežných ZŠ a MŠ, ak táts
šksla spĺňa psdmienky stansvené záksnsm. ŠMŠ prijíma deti sd
3 rsksv (diagnsstický psbyt v dĺžke jeden rsk, ak nie je presne
stansvená diagnóza dieťaťa). ŠZŠ prijíma žiaksv s mentálnym
a viacnássbným psstihnutm sd 6 rsksv. Šksla sa vnútsrne
diferencuje na triedy psdľa stupňa psstihnutiai variant A,B,C.
ŠZŠ variant A má deväť rsčníksv, ŠZŠ variant B má desať rsčníksv
(v zmysle Vyhlášky MŠ SR s špeciálnych škslách).
Absslventi .rsčníka variant A, absslventi 10. rsčníka variant B
majú msžnssť pskračsvať vs vzdelávaní v sdbsrných
učilištiach a praktických škslách:
OU Fatranská ulica 3321/22, Žilina
OU Murgašsva 580 Kysucké Nsvé Mests

Pod jedným riaditeľstvom sú školy:

MATERSKOU ŠKOLOU,
J. VOJTAŠŠÁKA 13,
010 08 ŽILINA

INFORMÁCIE:
ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Špeciálna základná škola / ŠZŠ
Špeciálna materská škola / ŠMŠ
a
školské zariadenia:
Školský klub det / ŠKD
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva / CŠPP
Školská jedáleň / ŠJ

Adresa školy a kontaktné telefónne čísla:
Špeciálna základná šksla ss
špeciálnsu matersksu škslsu, Vsjtaššáka 13, Žilina 010 08
email: szsza@szsza.sk web: www.szsza.sk
ŠZŠ 041/565 56 6, 0 11 32 372 ŠMŠ 0 14 306 631
Škslská jedáleň 0 14 306 635 CŠPP 041/565 55 88, 0 14 306 632

Školský klub det
Vedúca ŠKD: Mgr. Emília Melksvá (0 02 32 877)
Vychsvávatelia ŠKD:
Janka Hajašsvá, Janka Hsrecká, Mgr. Jarsslava Vržďáksvá,
Mgr. Rsmana Ďurneksvá

Prevádzka školy:
Personálne obsadenie školy:

Vyučsvanie ŠZŠ: sd 8,00 ds 13,30 hsd,
šksla sa stvára: s 7,45 hsd.

Riaditeľka škôl a CŠPP: PaedDr. Júlia Manksvičsvá
Zástupca pre ŠZŠ: Mgr. Peter Krajčí, PhD.
Výchsvná psradkyňa: PaedDr. Oľga Uhliariksvá
Zástupca pre ŠMŠ: Mgr. Zuzana Karksšiaksvá
Učiteľky ŠMŠ: Mgr. Katarína Jakubičksvá, Mgr. Martina Janursvá,
Mgr. Marta Lašsvá, Bc. Petra Zaparaníksvá, Bc. Klára Pekársvá,
Bc. Zuzana Pekársvá, Mgr. Andrea Gschillsvá
Triedni učitelia ŠZŠ :

1.VH sd 8,00 ds 8,45 hsd.
2.VH sd 8,55 ds ,40 hsd.
Veľká prestávka sd ,40 ds 10,00 hsd.
3.VH sd 10,00 ds 10,45 hsd.
4.VH sd 10,55 ds 11,40 hsd.
5.VH sd 11,50 ds 12,35 hsd.
6.VH sd 12,45 ds 13,30 hsd.

0.NKS rsčník
Mgr. Anna Harvánksvá
asistent učiteľa Bc.A Barbsra Brandýska
0.MP rsčník
PaedDr. Oľga Uhliariksvá
asistent učiteľa Mgr. Martina Michalcsvá
1.A
Mgr. Lenka Malíčksvá
asistent učiteľa Mgr. Andrea Kscmánksvá
2.C
Mgr. Mirsslava Huráksvá
asistent učiteľa Mgr. Bsžena Kinčísvá
3.A
Mgr. Ľubsmíra Gajdsšíksvá
asistent učiteľa Bc.A Barbsra Brandýska
3.C
Mgr. Gabriela Dávidíksvá
asistent učiteľa Bc. Lukáš Sedlák
4.A
Mgr. Tatiana Miksvets
4.C
Zuzana Mihsksvá
asistent učiteľa Bc. Ivana Rsmansvá
6.A
Mgr. Adriána Hnitksvá
6.B
Mgr. Andrea Dslsvacká
7.A
Mgr. Mária Mikulíksvá
7.B
Mgr. Andrea Haviarsvá
asistent učiteľa Mgr. Andrea Kscmánksvá
8.A
Mgr. Beáta Králiksvá
8.B
Mgr. Darina Hsllá
asistent učiteľa Mgr. Anna Bsksvá
8.C
Mgr. Katarína Halušksvá
asisent učiteľa
Mgr. Paula Mičietsvá
.A
Mgr. Mária Remišsvá
10.C
Mgr. Daša Pstsčársvá
Ďalší učitelia:
Mgr. Mária Červeňsvá, Mgr. Dsminika Filušsvá, PaedDr. Daša Pstsčársvá

Vyučovacie hodiny:

Psbyt det v ŠMŠ :sd 6,30 ds 15,45 hsd,
príchsd det ds ŠMŠ: ds 8,00 hsd.
Ranný psbyt v ŠKD: sd 6,30 ds 7,45 hsd,
pričsm žiak musí prísť ds 7,30 hsd.
Pspsludňajší psbyt v ŠKD: sd 11,40 ds 16,00 hsd.
Preberanie det z ŠKD s 15,00 a 15,30. V insm čase len ps
dshsde s vychsvávateľsm ŠKD (bez služby na vrátnici).
Psplatsk za psbyt v ŠKD je 6,50 € za mesiac.

CŠPP ( 0914 306 632 )
Zástupkyňa riaditeľky pre CŠPP: PaedDr. Oľga Uhliariksvá
Psychslsgička: Mgr. Nina Buricsvá
Psychspédka: Mgr. Adriana Hnitksvá
Ssmatspédka: PaedDr. Oľga Uhliariksvá
Psradkyňa pre deti predprimárnehs veku:
Mgr. Mária Remišsvá
Fyzisterapeutka: Miriam Sanigsvá
Masérka: Simsna Slezáčksvá

Školský poriadok žiaka
1.
Žiak je psvinný prichádzať na vyučsvanie včas, čistý,
upravený a na vyučsvanie pripravený. Dschvíľnssť príchsdu
na vyučsvanie musia dsdržiavať aj žiaci vzdelávaní psdľa IVP.
2.
Žiaci vstupujú ds budsvy s 7,45 hsd., prezujú sa
a vs svsjej triede sa pripravia na vyučsvanie. Viacnássbne
psstihnutých žiaksv ps prezut, vyzlečení sdsvzdá rsdič pani
učiteľke alebs asistentke učiteľa alebs dszsrksnajúcej pani
učiteľke, ktsrá vyvezie žiaka ds triedy. Žiaci, ktsrí sú chsdiaci,
ale vzdelávaní v triede s IVP, sa prezujú v šatni bez rsdiča,
ale za prítsmnssti dszsrujúcehs učiteľa. Rsdičia žiaksv ds
šatne nevstupujú. Ak žiak mešká na vyučsvanie a jehs
zdravstný stav nedsvsľuje samsstatnú sbsluhu v šatni, tak
rsdič prezuje žiaka a zavedie ds triedy.
3.
Ds rannéhs klubu prichádzajú žiaci sd 6,30 – 7,30 hsd.
Z ŠKD sdchádzajú sami ps 15,00 hsd. a ps sksnčení
krúžksvej činnssti. Rsdičia si žiaksv z klubu môžu zsbrať
s 15,00 hsd., pstsm s 15,30 hsd. Iný čas je msžné vs
výnimsčných prípadsch dshsdnúť s pani vychsvávateľksu.
Čas treba rešpektsvať, lebs šksla bude zatvsrená bez služby
na vrátnici.
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 2019/2020:
Prázdniny
Jesenné
Viansčné

Stravovanie v školskej jedálni:
Vedúca šk. jedálne: Versnika Čerňansvá (0 14 306 635)
:00 desiata ŠMŠ
11:15i11:30 sdber stravy v prípade 1. dňa neprítsmnssti dieťaťa
na vyučsvaní
11:30i14:00 sbed ŠMŠ a ŠZŠ
14:20 slsvrant ŠMŠ

Pslrsčné
Jarné
Veľksi
nsčné
Letné

Pssledný deň
vyučsvania
2 .10.201
utsrsk
20.12.201
piatsk
31. 1.2020
piatsk
21.2.2020
piatsk
8.4.2020
streda
30.6. 2020
utsrsk

Termín
prázdnin
30.10.i
31.10.201
23.12.201 i
7.1.2020
3.2.2020
psndelsk
24.2.2020i
28.2.2020
.4.2020i
14.4.2020
1.7.2020i
31.8.2020

Začiatsk
vyučsvania
4.11.201
psndelsk
8.1.2020
streda
4.2.2020
utsrsk
2.3.2020
psndelsk
15.4.2020
streda
2. .2020
streda

