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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
vedúci útvaru prevádzky:

Ing. Ján Bóna

vedúca školskej jedálne:

Mária Kolesárová, od 01.01.2018 Jozefína Nováková

vedúca MZ ZŠ:

Mgr. Lucia Fogarašová

vedúca MZ VMV:

Mgr. Martina Bačová

koordinátor drogovej prevencie:

Mgr. Dalibor Chadraba

Údaje o Rade školského zariadenia
1. PaedDr. Bibiana Múdra

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. Ing. Ján Bodnár

delegovaný zástupca zriaďovateľa

8. Ing. Miriam Kicová

delegovaný zástupca zriaďovateľa

9. Ing. Andrea Wittenbergerová

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: 11
z toho v prípr. roč.: 2

v 1.–4. roč.: 3

v 5. – 9. roč.: 2 LVS/4DC

- počet všetkých žiakov ŠZŠ: 97
z toho v prípr. roč.: 16

v 1.–4.roč.: 25

- počet výchovných skupín: 12

v 5.–9. roč.: 21 LVS/ 35DC

v nich počet žiakov: 97

- 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: 5
- počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ŠZŠ: 17
- počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ŠZŠ: 0
- počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0
- počet vymeškaných hodín za celý rok: 3841 LVS / 2361 DC

spolu: 6202

priemer na žiaka 63,93
- z toho neospravedlnených: 0 LVS/0 DC
- počet znížených známok zo správania: 2. stupňa: 0

3. stupňa: 0 4. stupňa: 0

- počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 0

pochvál riaditeľom školy: 17

- počet prospievajúcich žiakov spolu: 97

neprospievajúcich spolu: 0

- počet neklasifikovaných žiakov spolu: 0
Celoslovenské testovanie žiakov a prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy
Dvaja žiaci piateho ročníka z nášho zariadenia sa zapojili do testovania T5 -2018 na svojich
kmeňových školách. Rovnako aj sedem žiakov deviateho ročníka absolvovalo celoslovenské
testovanie T9-2018 na svojich kmeňových školách. Všetci žiaci sa hlásili na stredné odborné školy, kde aj boli prijatí. Jeden žiak z ôsmeho ročníka DC bol prijatý na SOŠ, kde ukončí
deviaty ročník.

- počet žiakov 9. ročníka:

z nich neumiestnených: 0

7

- počet prijatých - na SOŠ: 7

na praktickú školu: 0

- počet končiacich v nižších ročníkoch: 1

z nich neumiestnených: 0

Údaje o centre špeciálno-pedagogického poradenstva
Vedúca CŠPP: Mgr. Alena Slavíková (špeciálny pedagóg)
Psychológ:

Mgr. Anna Petríková, od 02.11.2017 Mgr. Lucia Malagová

Logopéd:

Mgr. Dagmar Vagaská

Sociálny pracovník: Mgr. Dagmar Lukáčová
Všetci zamestnanci sú plne kvalifikovaní.
CŠPP má k 1.7.2018 evidovaných 1988 klientov, vyradených z evidencie k 30.12. 2017 bolo 411
klientov. V priebehu školského roka bolo vydaných 201 rozhodnutí o prijatí novým klientom.
Najčastejšie dôvody príchodu klientov sú ako v predchádzajúcich rokoch: školská zrelosť,
narušená komunikačná schopnosť, poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, kontrolné
vyšetrenia, začlenenie, diagnostika žiakov s mentálnym postihnutím, úprava podmienok na testovanie
Monitor, maturita, žiadosti o asistenta učiteľa, reedukačné a kompenzačné cvičenia. Pokračovali sme
v logopedickej starostlivosti v 10 materských školách priamo v teréne.
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.
Mgr. Vagaská absolvovala inovačné vzdelávanie Špecifiká vzdelávania žiakov s autizmom v ZŠ
a MŠ organizovaného autistickým centrom FRANCESCO v Prešove.
Mgr. Slavíková v priebehu roka sa zúčastnila na Valnom zhromaždení Asociácie špeciálnych
pedagógov škôl a poradní v Poprade, vzdelávacích aktivít VUDPaP – Stres, Neverbálne techniky 1.,
odbornej konferencie „Duševné zdravie detí“ v Liptovskom Mikuláši, II. Medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie v Partizánskom organizovanou centrom Mirabilis.
Pokračujeme v aktivitách Projektu „Čáry – máry, už sa nám to darí“

zameraných na

multisenzoriálne vzdelávanie, rozvoj čiastkových funkcií, osvojovanie si vedomostí a zručností

formou hry pre integrovaných žiakov prichádzajúcich na reedukácie do poradne a žiakov na 1. stupni
v LVS.
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
- počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ: 17
- počet asistentov učiteľa v ZŠ: 3
- počet vychovávateľov VMV: 22, vrátane vedúceho VMV
- počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 4
- z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 2
- počet nepedagogických zamestnancov: 42
Údaje o zaradených
vzdelávania
adaptačné vzdelávanie: 2

pedagogických

zamestnancoch

školy

do kontinuálneho

aktualizačné vzdelávanie: 10 inovačné vzdelávanie: 10

špecializačné vzdelávanie: 2 funkčné vzdelávanie: 1

kvalifikačné vzdelávanie: 5

funkčné inovačné vzdelávanie: 0
Údaje o aktivitách a prezentácii školského zariadenia
Prehľad o súťažiach a aktivitách:
-

výtvarné súťaže: „Mesiac detskej tvorby“, „Jeseň pani bohatá“, „Vianočný pozdrav“,
„Máme radi Rusko“, „Darček k MDŽ“,

- zapojenie do výtvarnej súťaže „Čitateľský oriešok“
-

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),

- účasť na minimaratóne v rámci MMM,
- športové súťaže a podujatia v rámci školy: turnaje v loptových hrách (volejbal, basketbal,
futbal), stolnotenisový turnaj, desaťboj, šachový turnaj,
- návšteva divadelných predstavení v štátnom a bábkovom divadle, múzeí, botanickej
a zoologickej záhrady,
- návšteva sprievodných akcií v meste (Deň mesta Košice, Mikuláš, vianočné trhy,...)
- vystúpenia detí pri rôznych príležitostiach (Vianoce, Deň matiek, MDD,..)
- účasť žiakov na besedách, prednáškach, exkurziách
- turistické pešie vychádzky,
- návšteva výchovného koncertu,
- návšteva biofarmy, farmy hospodárskych zvierat

Názov projektov, do ktorých je zariadenie zapojené:
„Protidrogová prevencia 2018“ – rozvojový projekt MŠVVaV SR,
„Príbehy ukryté v hline“ – grant poskytnutý Nadáciou VÚB
„Čáry – máry, už sa nám to darí „
„ Digipédia - digitalizácia škôl“ – projekt podporovaný MŠVVaV SR,
„Zober loptu a nie drogy“
„Bezpečné útočisko“
„Fénix“ – voľnočasové aktivity OZ pre deti.
„Červené stužky“
„Zelená škola“
„Robme niečo proti nude“ – grantový program nadácie Pontis ST Pomáhame komunite
2018
Počet záujmových útvarov na škole: 14

počet žiakov v nich: 97

Druh inšpekcie vykonanej ŠŠI v školskom roku 2017/2018:
tematická inšpekcia v LVS, v súčasti CŠPP zameraná na diagnostické a rediagnostické psychologické vyšetrenia žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia
Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky:
- kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických a odborných zamestnancov,
- snaha o neustále odborné vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií ped. 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 škol.
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

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach zariadenia
Priestorové podmienky školy zodpovedajú požiadavkám na realizáciu vzdelávacieho
programu. Žiacky nábytok postupne vymieňame za nový. V niektorých triedach sa vymenili
lavice, stoličky a tabule.
Zariadenie má zriadené a využíva tieto odborné učebne: malú telocvičňu, posilňovňu,
učebne pre informatickú výchovu vybavenú počítačmi (12 počítačov) s príslušným programovým vybavením a prídavnými zariadeniami, 2 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, besedy, premietanie filmov, besiedky pre rodičov.
Škola má k dispozícii átrium, školské ihrisko, ktoré potrebujú renováciu. Postupne prebieha aj obnova zariadenia.
Pre žiakov sú zabezpečené špeciálne pracovné listy a didaktické pomôcky.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
Normatívne finančné prostriedky r. 2018: schválený rozpočet 1 276 080,- €; upravený
rozpočet 1 456 766,- €
Nenormatívne finančné prostriedky:
- asistent učiteľa – pridelené finančné prostriedky na troch asistentov učiteľa v sume
33 600,- € - finančné krytie na mzdy a odvody poistného,
- finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy v sume 1 056,- € - boli použité na mzdy
a odvody pedagógov v rámci krúžkovej činnosti
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 55 000,- €. Taktiež prijaté prostriedky z režijných nákladov od cudzích stravníkov
a LVS v sume 10 000,- € 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 2017/2018 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 procesu v 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 3. júla 2018

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 2017/2018

Predkladá:
Mgr. Dana Bednárová
riaditeľka LVS

Vyjadrenie rady školského zariadenia zo dňa 31. augusta 2018:
Rada školského zariadenia berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti LVS
za školský rok 2017/2018 bez pripomienok.

V Košiciach dňa 31. 08. 2018

PaedDr. Bibiana Múdra, PhD.
predseda RŠZ

