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Základné identifikačné údaje
Názov zariadenia: Liečebno-výchovné sanatórium
Organizačná zložka zariadenia: Základná škola
Súčasť zariadenia: Diagnostické centrum LVS
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Školská jedáleň
Adresa zariadenia: Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca
Telefón: 055/6855181

fax: 055/6855174

e-mail: sanatorium@ke.telecom.sk

webová stránka školy: www.lvsbarca.sk

Zriaďovateľ: Okresný úrad Košice, Komenského 52, 040 78 Košice
Riaditeľka zariadenia: Mgr. Dana Bednárová
Zástupca riaditeľky: Mgr. Gabriela Belková
Vedúci útvarov a poradných orgánov LVS:
vedúca CŠPP:

Mgr. Alena Slavíková

vedúca útvaru odborných činností: Mgr. Silvia Illés
vedúca školskej jedálne:

Jozefína Nováková

vedúca MO ZŠ:
vedúca MO VMV:

Mgr. Lucia Fogarašová
Mgr. Martina Bačová

koordinátor drogovej prevencie: Mgr. Dalibor Chadraba
Údaje o Rade školského zariadenia
1. PaedDr. Bibiana Múdra, PhD. predseda, pedagogický zamestnanec ZŠ
2. PaedDr. Tibor Kočík

pedagogický zamestnanec ZŠ

3. Mgr. Dajana Gajdzíková odborný zamestnanec
4. Mgr. Ingrid Hricová pedagogický zamestnanec VMV
5. Mgr. Ivana Littvayová pedagogický zamestnanec VMV
6. PaedDr. Oľga Pivarníková delegovaný zástupca zriaďovateľa
7. JUDr. Matej Drotár delegovaný zástupca zriaďovateľa
8. Ing. Miriam Kicová delegovaný zástupca zriaďovateľa
9. Mgr. Klaudia Miklodová delegovaný zástupca zriaďovateľa
10. Dana Hoffmanová

delegovaný zástupca zriaďovateľa

11. MVDr. Ľubica Krajničáková delegovaný zástupca zriaďovateľa

Poradné orgány a metodické orgány riaditeľky LVS:
Pedagogická rada, Metodický orgán učiteľov ZŠ, Metodický orgán vychovávateľov vo výchove mimo vyučovania, Komisia na prešetrenie školských úrazov, Stravovacia komisia,
Komisie zriadené na evidenciu a kontrolu majetku LVS.
Údaje o počte žiakov a o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie
- počet všetkých tried ŠZŠ:12
z toho v prípr. roč.: 2

v 1.–4. roč.:4

v 5. – 9. roč.: 2 LVS/4DC

- počet všetkých žiakov ŠZŠ: 107
z toho v prípr. roč.: 18v triedach LVS: 51v triedach DC: 38
- počet výchovných skupín: 12

v nich počet žiakov:107

- počet žiakov v jednotlivých variantoch –A: 0

B: 0

C: 0

- z celkového počtu žiakov - žiaci s viacnásobným postihnutím: 0
- z celkového počtu žiakov - žiaci – autisti: 2
- počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ŠZŠ:
17
- počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ŠZŠ: 2
- počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0
- počet vymeškaných hodín za celý rok: 4665 LVS /2836 DC
spolu: 7501 vyuč. hodín
priemer na jedného žiaka: 70,10 vyuč. hodín
- z toho neospravedlnených: 0 LVS/0 DC
- počet znížených známok zo správania: 2. stupňa: 0
- počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 0
- počet prospievajúcich žiakov spolu: 107

3. stupňa: 0

4. stupňa: 0

pochvál riaditeľom školy: 20
neprospievajúcich spolu: 0

- počet neklasifikovaných žiakov spolu: 0
Celoslovenské testovanie žiakov a prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy
Štyria žiaci piateho ročníka z nášho zariadenia sa zapojili do testovania T5 -2018 na svojich
kmeňových školách. Rovnako jedenásť žiakov deviateho ročníka absolvovalo celoslovenské
testovanie T9-2019 na svojich kmeňových školách. V tomto šk. roku sa žiaci hlásili na rôzne
typy stredných škôl. Jeden žiak na gymnázium, jedna žiačka na strednú odbornú školu ekonomickú, jedna žiačka na strednú umeleckú školu a osem žiakov na SOŠ väčšinou odbor kuchár, čašník. Všetci žiaci boli prijatí. Jeden žiak bol prijatý z ôsmeho ročníka LVS na SOŠ,
kde ukončí deviaty ročník. Jedna žiačka siedmeho ročníka bola prijatá na trojročný odbor na
praktickú školu.

Údaje o centre špeciálno-pedagogického poradenstva
Vedúca CŠPP: Mgr. Alena Slavíková (špeciálny pedagóg)
Psychológ s ½ úväzkom: PhDr. Katarína Žitvová Panigajová
Logopéd: Mgr. Dagmar Vagaská
Sociálny pracovník: Mgr. Dagmar Lukáčová
Všetci zamestnanci sú plne kvalifikovaní.
CŠPP má ku dňu 1. 7. 2019 v evidencii 2114 klientov, v priebehu školského roka sme rozhodnutie vydali 190 novým klientom (vyradených ku 30. 12. 2018 bolo 75 klientov).
Najčastejšie dôvody príchodu klientov sú ako v predchádzajúcich rokoch: školská zrelosť, narušená komunikačná schopnosť, poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, kontrolné vyšetrenia, začlenenie, úprava podmienok na testovanie na monitor, maturitu, žiadosti o asistenta
učiteľa, reedukačné a kompenzačné cvičenia. Úlohy stanovené plánom práce boli splnené. Pokračovali sme v logopedickej starostlivosti v 10 materských školách priamo v teréne (Košice,
Valaliky). Poskytovali sme pravidelnú logopedickú starostlivosť aj žiakom prípravného ročníka
v LVS.
Karty a písomnosti

týkajúce sa klientov sú vedené v zmysle platnej legislatívy. Žiadosti

o vyšetrenia boli riešené čo najskôr od doručenia žiadostí zo škôl. V niekoľkých prípadoch sa
čas kontaktu so zákonným zástupcom, alebo vyšetrenia predĺžil z dôvodu PN žiaka, preobjednávania sa na požiadanie rodičov, alebo z iných objektívnych dôvodov. Rovnako bola vykonávaná aj terénna práca podľa požiadaviek škôl.
Poskytovali sme na požiadanie aj konzultačnú a poradenskú činnosť zákonným zástupcom, rodinám, školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom a školám, prípadne spolupracovali na IVP pre začlenených žiakov na ich požiadanie.
Mgr. Vagaská absolvovala predatestačné vzdelávanie v Prešove. Pracovala metódou Sindelar
– diagnostika aj rozvoj čiastkových funkcií s ambulantnými logopedickými klientami aj žiakmi
navštevujúcimi prípravný ročník v LVS.
Mgr. Slavíková v priebehu roka sa zúčastnila na konferencii O autizme v Poprade
PhDr. Žitvová Panigajová sa zúčastnila konferencie Učíme sa pre život (Indícia), pracovala s o
žiakmi prípravného ročníka v LVS aj ambulantnými klientami.

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy
- počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ: 17
- počet asistentov učiteľa v ZŠ: 4
- počet vychovávateľov VMV: 22, vrátane vedúceho VMV
- počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 3
- z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 1
počet nepedagogických zamestnancov: 42

-

Údaje o zaradených pedagogických zamestnancoch školy do kontinuálneho vzdelávania
-

adaptačné vzdelávanie: 1

-

špecializačné vzdelávanie:1

-

ukončenie 1. atest.: 2

-

prebiehajúca 1.atest.: 3

-

prebiehajúca 2.atest.: 4

Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia
Umiestnili sme sa vo výtvarných súťažiach:
Celoslovenská výtvarná súťaž – Mirad, s.r.o. Prešov
1. a 2.miesto
Šarkany – Klas potraviny
3.miesto
Veď aj ja som záchranár – CO, MV SR
3.miesto
Vianočný pozdrav
2.miesto
Zimné športy - Billa s.r.o.
3.miesto
Veľkonočné kraslice – Klas potraviny
2.miesto
Pozdrav ku dňu matiek - Tsystems Slovakia s.r.o., Ke
3.miesto
Zapojili sme sa do výtvarných súťaží:
Moje mesto – CVČ Popradská, Ke

Vráťme sa do rozprávky – OZ D.J., Prešov
Valentínska výtv. súťaž – Supermarket Fresh
Jeseň pani bohatá - supermarket Fresh
Najkrajší sen – CVČ
Ovocie a zelenina - HOOK s.r.o. Ke
Enviromentálna výchova - Fifík časopis, kvíz
Športové súťaže:
Školská športová liga – účasť na športových súťažiach
Stolný tenis mladšie žiačky - 2. miesto
Futbal - 4. miesto
Lezenie – 1. a 2. Miesto
Organizovali sme LIGU MAJSTROV LVS – súťaže v kolektívnych a individuálnych športoch.
Navštívili sme:
- „mestečko povolaní“ v Auparku,
-

dopravné ihrisko a zapojili sme sa do súťaže Mladý záchranár, ktoré organizovalo OR PZ Košice
( 3.miesto),

-

mestskú knižnicu,

-

spaľovňu KOSIT,

-

akciu maľovanie na chodníku – Veselý chodník,

-

výstavu Lego,,

-

Štátne divadlo Košice a bábkové divadlo,

-

výstavy : „Remeslo a umenie“, „Grafity“, „Nové rozmery“, „Storočie v umení“,

-

festival voľného času „Ulica nemá šancu“,

-

letnú záhradu v Krásnej,

-

múzeum letectva,

-

Košický hrad a vyhliadkovú vežu,

-

planetárium,

-

Steel park,

-

botanickú záhradu,

-

výstavu zvierat na na SOŠ veterninárnej,

-

v rámci enviromentálnej výchovy SOŠ Veterinárnu,

-

DOD na stredných odborných školách,

-

historické pamiatky a múzeá mesta Košice,

-

v spolupráci s MÚ MČ Barca, DD a DSS v Barci a Verejnou knižnicou J. Bocatia Košice – Dni Zeme (starostlivosť o park ako Kultúrnu pamiatku SR),

turistické pešie vychádzky do okolia Košíc (Zelený dvor, Bankov, Anička, Alpinka, Ja-

-

hodná, Kavečany ...).
Navštívili nás:
- tanečník salsy–Miguel (tanečná hodina pre prvý stupeň LVS)
-

divadielko - interaktívnej výuky o zdravej výžive pre prípr. a 1.-2.ročník

-

Kysackí harmonikári – v rámci Dňa ľudovej kultúry

-

prednášky pre druhý stupeň o extrémizme, šikanovaní a trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých – OR PZ Košice

-

prednáška pre prvý ročník LVS „Bezpečnosť na cestách“ - OR PZ Košice

V zariadení sme realizovali rodičovské skupiny:
Informatívno-stimulačné stretnutia pre rodičov a deti prípravného ročníka– témy: školská zrelosť,
pracovná motivácia a pozornosť, rozvoj reči, jemná motorika a grafomotorika, sluchové vnímanie,
zrakové vnímanie, priestorové vnímanie a vnímanie času, matematické predstavy.
Rodičovské skupiny pre rodičov a deti DC- zošity pre rodičov - „Mám dieťa v LVS – Sprievodca
rodiča č.1 a č.2“ + materiály na skupinu pre rodičov a deti
V rámci TKC a PSPJ boli realizované tieto aktivity:
Feuersteinovo Inštrumentálne obohacovanie.
Biblioterapia v Snoezelene (čítanie na pokračovanie s rozhovorom).
Aktivity v Snoezelene (didaktické hry, spoločenské hry, relaxácia).
Aktivity v keramickej dielni.
Skupinový program "Ja a moje špecifické poruchy učenia".
Skupinový program: "Rozvoj komunikačných zručností".
Skupinové aktivity a hry zamerané na trénovanie jednotlivých parciálnych oblastí (zrakové vní
manie, sluchové vnímanie, priestorová orientácia, posilňovanie koncentrácie pozornosti); skupi
nové aktivity zamerané na uvoľňovanie napätia, rolové hry zamerané na zlepšenie vzťahov v
skupine; relaxácie a hry v relaxačnej miestnosti Snoezelen, projektové úlohy.
Práca s vytvoreným materiálom - „Som V LVS/DC, čo s tým?“, ktorého obsahom boli nasledovné
témy:
Som v LVS, čo s tým?
Asi mám ADHD- čo to je?
Emócie.
Prečo mladí berú drogy?
Ja a Druhí.

Čo pomáha pri sebakontrole?
Dobré veci, ktoré pomáhajú žiť
Keď sa nič nedarí.
„Ja a emócie“ dva programy pre deti od 4 do 8 rokov (Ferda a jeho mouchy, Radosti a starosti
opičiaka Eda).
Prednáška a kvízy vrámci Dňa finančnej gramotnosti.
Prednášky a projekcie k Dňu ekológie.
Prezentácie a diskusie s protidrogovou tématikou.
Názov projektov, do ktorých je zariadenie zapojené:
Vypracovanie metodického materiálu pre Štátny pedagogický ústav- „Som v LVS, čo s tým“,
ako podklad pre pedagógov k výučbe predmetu Terapeuticko-korekčné cvičenia.
Vypracovanie materiálu pre vydavateľstvo Raabe - Informatívno-stimulačná skupina pre rodičov a deti prípravného ročníka.
Sme koordinátormi projektu LF katedry psychológie UPJŠ, Košice- „Trajektória dospievajúcich
s emocionálnymi problémami a problémami v správaní...“, ktorý prebieha v našom zariadení už
tretí rok.
Pokračovali aktivity k projektu „Príbehy ukryté v hline“ – grant poskytnutý Nadáciou VÚB.
Pokračovali aktivity k projektu „Bezpečné útočisko“.
„Tatranskí rytieri“.
Realizovali sa cvičenia INPP v prípravných ročníkoch.
„Protidrogová prevencia 2018“ – rozvojový projekt MŠVVaV SR.
„Čáry – máry, už sa nám to darí „.
„ Digipédia - digitalizácia škôl“ – projekt podporovaný MŠVVaV SR.
„ Zober loptu a nie drogy“.
„ Fénix“ – voľno časové aktivity OZ pre deti.
„ Červené stužky“.
„ Zelená škola“.
„ Robme niečo proti nude“ – grantový program nadácie Pontis ST Pomáhame komunite.

Počet záujmových útvarov na škole:14

počet žiakov v nich: 97

Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky:
Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických a odborných zamestnancov.
Snaha o neustále odborné vzdelávanie a zvyšovanie kompetenciíped. a odbor.zamestnancov.
Empatia a pracovné nasadenie pedagogických a odborných zamestnancov.
Tolerantná interakcia medzi pedagógmi a žiakmi.
Rešpektovanie osobitostí každého žiaka.
Formovanie morálnych vlastností a upevňovanie pozitívnych návykov v plnení školských
povinností.
Vytváranie kladného vzťahu k sebe samému,
Eliminácia rizikového správania,
Vnášanie inovatívnych prvkov do edukačného procesu,
Komplexná odborná špeciálnopedagogická starostlivosť o žiakov,
Intenzívna špeciálnopedagogická intervencia,
Odborná práca so zákonnými zástupcami žiakov.
Oblasti, v ktorých sú nedostatky - slabé stránky:
Nárast agresivity a psychických problémov detí,
Ťažká spolupráca s rodičmi resp. zákonnými zástupcami detí.
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach zariadenia
Priestorové podmienky školy zodpovedajú požiadavkám na realizáciu vzdelávacieho programu.
Zariadenie má zriadené a využíva tieto odborné učebne: malú telocvičňu, posilňovňu, učebne pre informatickú výchovu vybavenú počítačmi s príslušným programovým vybavením
a prídavnými zariadeniami, dve učebne s interaktívnymi tabuľami, školskú dielňu, knižnicu
pre žiakov a učiteľov, spoločenskú miestnosť s kapacitou 100 miest na sedenie
s interaktívnou tabuľou. Miestnosť využívame na komunity, rodičovské skupiny, besedy,
premietanie filmov, besiedky pre rodičov.
Škola má k dispozícii átrium a školské ihrisko. V zadnej časti zariadenia sme dokončili detské ihrisko, zostavu so šmýkačkou a preliezkami pre žiakov prípravných ročníkov. V jednej
triede primárneho vzdelávania sa vymenili lavice a stoličky.
Pre všetkých žiakov školy sú zabezpečené na rozvoj špecifických funkcií pracovné listy
a rôzne didaktické pomôcky. Niektoré didaktické pomôcky vytvárajú aj samotný pedagógovia a odborní zamestnanci zariadenia. V priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu je opäť
využívaná keramická dielňa, kde žiaci pod vedením odborného zamestnanca vyrábajú nádherné keramické výrobky.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
Normatívne finančné prostriedky r. 2019: schválený rozpočet 1 385 763,- €; upravený
rozpočet 1 595 445,- €
Nenormatívne finančné prostriedky:
- asistent učiteľa – pridelené finančné prostriedky na štyroch asistentov učiteľa v sume
44352,- € - finančné krytie na mzdy a odvody poistného,
- finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy v sume 1 843,- € - boli použité na mzdy
a odvody pedagógov v rámci krúžkovej činnosti,
- finančné prostriedky na učebnice 261,- €.
Zariadenie disponuje s prostriedkami na samostatnom - stravovacom účte:finančné prostriedky prijaté na úhradu nákladov za pobyt žiakov od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, za stravné od zamestnancov a cudzích stravníkov

v sume

60 000,- €. Taktiež prijaté prostriedky z režijných nákladov od cudzích stravníkov a LVS
v sume 22 848,- € použité výlučne na krytie režijných nákladov spojených s prevádzkou stravovacieho zariadenia.
Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školského zariadenia a jeho plnenie
Zariadenie malo v školskom roku 2018/2019 za cieľ:
- pokračovať v aktivitách realizovaných projektov „Nech všetko plynie dobrovoľne...“,„Čáry – máry, už sa nám to darí“, „Protidrogová prevencia“, „Príbehy ukryté
v hline“,
- prostredníctvom projektových aktivít zapájať rodičov a zákonných zástupcov detí do liečebno-výchovného procesuv spolupráci s odborným útvarom,
- naďalej spolupracovať s OZ: DETI V TIESNI, Fénix, Zober loptu a nie drogy a nadväzovať spoluprácu s ďalšími organizáciami–Nadácia detí Slovenska,
- postupne realizovať obnovu zariadenia,
- zameriavať sa

na získavanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov

a projektov.
Uvedené ciele boli splnené.
V Košiciach 4. júla 2019
Mgr. Dana Bednárová
riaditeľka LVS

Rada školského zariadenia pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Košiciach

Vyjadrenie Rady školského zariadenia
k predloženej Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení za školský rok 2018/2019

Predkladá:
Mgr. Dana Bednárová
riaditeľka LVS

Vyjadrenie rady školského zariadenia zo dňa 23. októbra 2019:
Rada školského zariadenia berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti LVS
za školský rok 2018/2019 bez pripomienok.

V Košiciach dňa 23. 10. 2019

PaedDr. Bibiana Múdra, PhD.
predseda RŠZ

