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Drahí priatelia, 

rok 2020 pripravil pre mnohých 
z nás nové výzvy. Asi najčastejšie 
používaným slovom bol „korona-
vírus“, ktorý evokoval z počiatku 
strach, obavy a beznádej. V skry-
tosti sŕdc však zrazu mimoriadne 
porástla aj láskavosť, obetavosť 
a dôvera v Boha.  

Za najväčší zlom v edukácii žiakov môžeme po-
važovať čas, kedy sme zo dňa na deň prešli z pre-
zenčnej formy vzdelávania do domácej, dištanč-
nej formy výučby. Pedagogickí zamestnanci mali 
pred sebou ťažkú úlohu sprostredkovať učivo 
žiakom v ich domácom prostredí. Z rodičov sa tak 
stali „predĺžené ruky“ učiteľov, ktorí vysvetľovali 
učivo svojím deťom a spolu s nimi vypracovávali 
rôzne úlohy. Začiatky boli náročné, hľadali sme 
cesty ako priblížiť učivo žiakom tak, aby sme vy-
užili predmety, ktoré sa bežne nachádzajú v ich 
domácnostiach. Taktiež sme skúšali nové spôso-
by komunikácie a naučili sme sa spolu využívať 
rôzne online nástroje tak, aby sme odbremenili 
rodičov. 

Aj napriek prvotným obavám sme to zvládli. 
Za krátky čas sme sa dokázali vysporiadať s no-
vou situáciou a  mohli sme zvládnuť prvú vlnu 
pandémie COVID-19. Na druhú vlnu sme boli už 
lepšie pripravení a aj rodičia vedeli, čo ich čaká. 
Veľká vďaka patrí zamestnancom školy, ktorí sa 
s veľkou chuťou a následným úspechom zahryzli 

do nových výziev. Žiaci a ich rodičia si taktiež za-
slúžia veľkú pochvalu a ocenenie za skvelú spo-
luprácu. 

Začiatkom roka sme odštartovali realizáciu jed-
nej veľkej vízie, ktorá sa v  tíme tvorila už dlhší 
čas. Získali sme do vlastníctva malý stavebný po-
zemok. Z roka na rok totiž rastie záujem rodičov 
o vzdelávanie ich detí v našej škole, a tak sa zro-
dila myšlienka výstavby školy. Na stretnutí s pre-
šovským arcibiskupom a metropolitom Mons. 
Jánom Babjakom SJ ešte koncom roka 2018 sme 
zistili, že sen sa môže stať skutočnosťou, pretože 
o. vladyka so stavbou súhlasil. Začali sme pláno-
vať nákup pozemkov a nákres budovy. Po niekoľ-
kých stretnutiach s projektantom vznikol projekt 
novej školy. Po zakúpení spomenutého pozem-
ku sme sa dostali do finálnej fázy príprav, v ktorej 
nás čaká už len zakúpenie poslednej veľkej par-
cely. Dúfame, že v roku 2021 už budú pozemky 
vo vlastníctve školy a prejdeme do fázy výstavby 
tak, aby sme v horizonte troch rokov mohli učiť 
v nových priestoroch. 

Pri všetkej našej činnosti však nezabúdame 
na slová žalmistu: „Ak Pán nestavia dom, márne 
sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (Ž 127, 1a). Preto 
rád predkladám naše plány a túžby, ako aj všet-
kých zamestnancov, žiakov, rodičov a podpo-
rovateľov školy nášmu Bohu, aby nás viedol pri 
každej činnosti a pripravil si aj ten správny čas na 
stavbu novej školy. 

Sláva Isusu Christu!
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Liebe Freunde,

das Jahr 2020 bereitete für viele von uns neue 
Herausforderungen vor. Wahrscheinlich war das 
am häufigsten verwendete Wort „Coronavirus“, 
das eher Angst, Sorgen und Hoffnungslosigkeit 
hervorrief. Im Grunde der Seele wuchsen jedoch 
plötzlich auch Freundlichkeit, Opferwilligkeit und 
Vertrauen zum Gott.

Für den größten Bruch in der Edukation der Schü-
ler halten wir die Zeit, wenn wir von Tag zu Tag 
von der Vollzeitausbildung zum Distanzunterricht 
übergehen müssten. Die Pädagogen hatten eine 
schwierige Aufgabe vor sich, den Schülern den 
Lehrstoff in ihrem familiären Milieu zu vermit-
teln. Die Eltern wurden so zu den „verlängerten 
Armen“ von Lehrern, erklärten ihren Kindern den 
Lehrstoff und erarbeiteten mit ihnen verschiede-
ne Aufgaben. Die Anfänge waren anstrengend: 
wir suchten neue Möglichkeiten, wie den Lehr-
stoff den Schülern näher zu bringen und übliche 
Haushaltsobjekte zu verwenden. Wir probierten 
neue Kommunikationswege und lernten verschie-
dene Online-Tools kennen, um die Eltern bei dem 
Hausunterricht zu entlasten.

Trotz anfänglicher Bedenken schafften wir das. 
In kurzer Zeit konnten wir uns mit der neuen Si-
tuation auseinandersetzen und die erste Welle 
der COVID-19-Pandemie bewältigen. Wir waren 
bereits auf die zweite Welle besser vorbereitet 
und die Eltern wussten schon, was sie erwarten 
können. Die Pädagogen verbohrten sich mit gro-
ßem Geschmack und anschließendem Erfolg in 
die neuen Herausforderungen, wofür ihnen herz-
lichen Dank gehört. Die Schüler und ihre Eltern 
verdienen auch großes Lob und Anerkennung für 

eine großartige Zusammenarbeit.

Anfang des Jahres begonnen wir an der Realisa-
tion einer großen Vision, die schon längere Zeit im 
Team gebildet wurde, zu arbeiten. Wir erworben 
ein kleines Baugrundstück. Von Jahr zu Jahr wächst 
nämlich das Interesse der Eltern an der Erziehung 
ihrer Kinder in unserer Schule, und so entstand die 
Idee, eine Schule zu bauen. Bei einem Treffen mit 
dem Prešover Erzbischof und Metropoliten Mons. 
Ján Babjak SJ, das noch am Ende 2018 stattgefun-
den hatte, stellten wir fest, dass unser Traum zur 
Wirklichkeit verwandeln könnte, denn der geistige 
Vater Vladyka dem Bau zustimmte. Wir begannen 
mit der Planung des Grundstückskaufs und des 
Bauprojekts. Nach mehreren Treffen mit einem 
Projektanten entstand ein Bauprojekt unseres 
Schulgebäudes. Nach dem Kauf des erwähnten 
Grundstücks kamen wir zur letzten Phase der 
Vorbereitungen, in der wir nur das letzte große 
Grundstück kaufen müssen. Ich hoffe, dass die 
Schule im Jahr 2021 alle nötigen Parzellen schon 
im Besitz haben wird, damit wir in die Bauphase 
übergehen können und innerhalb von drei Jahren 
in den neuen Räumen unterrichten.

Bei unseren Aktivitäten vergessen wir jedoch nicht 
die Worte des Psalmisten: „Wenn nicht der Herr 
das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der dar-
an baut.“  (Ps 127, 1a). Deshalb lege ich gern unse-
re Pläne und Wünsche, sowie auch alle Mitarbei-
ter, Schüler, Eltern und Unterstützer der Schule 
unserem Gott vor, damit er uns bei jeder Aktivität 
führt und den richtigen Zeitpunkt für den Bau der 
neuen Schule vorbereitet.

Slava Isusu Christu!
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Špeciálna základná škola sv. Anny (ďalej „ŠZŠ 
sv. Anny“) sa nachádza v okresnom meste Stará 
Ľubovňa. Jej poslaním je edukácia žiakov s men-
tálnym, telesným a kombinovaným postihnutím 
a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 
vývinovými poruchami s mentálnym postihnu-
tím (ďalej „MP“).

Sídli v prenajatých priestoroch ZSS – Domu 
sv. Anny, s ktorým úzko spolupracuje. Prepája 
edukačný proces s pracovnou a sociálnou reha-
bilitáciou žiakov, ktorí sú zároveň prijímateľmi 
sociálnej služby Domu sv. Anny. Praktickým 
prínosom je taktiež vzájomná spolupráca so 
Súkromným centrom špeciálnopedagogického 
poradenstva Stará Ľubovňa, s Ľubovnianskym 

múzeom – hradom v Starej Ľubovni a s Ľubov-
nianskou knižnicou. ŠZŠ sv. Anny bola zriadená 
Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov zria-
ďovacou listinou vydanou 27. apríla 2016.

Do siete škôl a školských zariadení ju zaradilo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR vydaním rozhodnutia s termínom začatia 
činnosti od 1. septembra 2016. ŠZŠ sv. Anny zís-
kala dobré meno v samotnom meste a aj medzi 
rodičmi. V súčasnosti navštevuje školu 28 žiakov, 
ktorí sú rozdelení do piatich tried a zároveň sme 
jedinou školou, ktorá sa venuje žiakom s autiz-
mom.
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Mgr. Miroslava 
Demčáková

samostatný pedagogický 
zamestnanec

Mgr. Ondrej Pristáč, DBA
ekonóm

Mgr. Ján Rusiňák, MBA
riaditeľ

Mgr. Lenka  
Miklušová

pedagogický asistent

Mgr. Lukáš Maček
pedagogický zamestnanec 

s prvou atestáciou

Mgr. Dária  
Kosturková 

pedagogický asistent

Mgr. Žofia  
Zdravecká

samostatný pedagogický 
zamestnanec

Mgr. Silvia Dziaková
pedagogický asistent

Mgr. Anežka  
Michnová

samostatný pedagogický 
zamestnanec, výchovný 

poradca

Mgr. Lucia  
Halčišáková

pedagogický asistent

Mgr. Vlasta  
Zamišková

pedagogický zamestnanec 
s prvou atestáciou,  

vedúca MZ
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Trieda ATrieda A
žiaci s mentálnym  žiaci s mentálnym  

postihnutím a kom-postihnutím a kom-
binovaným postih-binovaným postih-

nutím variant Cnutím variant C

Trieda D
žiaci s mentálnym 

postihnutím a kom-
binovaným postih-

nutím variant  
A, B, C

Trieda BTrieda B
žiaci s mentálnym  žiaci s mentálnym  

postihnutím postihnutím 
variant A, Bvariant A, B

Trieda E
žiaci s poruchami 

autistického spektra 
a mentálnym  
postihnutím

Trieda CTrieda C
žiaci s poruchami  žiaci s poruchami  

autistického spektra  autistického spektra  
a mentálnym  a mentálnym  
postihnutímpostihnutím
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Učenie žiakov novým zručnostiam v prirodzenom prostredí mimo areál školy. Sprevádzanie žiakov počas 
celodenných výletov na území Slovenskej republiky - ZOO Spišská Nová Ves, púť do Michaloviec, ale aj 
v zahraničí napr. púť do Krakova. Zapájanie žiakov do rôznych miestnych a celoštátnych súťaží a projek-
tov, ktoré prispievajú k spestreniu atmosféry výchovno-vzdelávacieho procesu.

Využívanie špeciálno-pedagogických metód, prístupov, metodiky programov TEACCH a  VOKS, vý-
chovno-vzdelávací proces prebiehajúci podľa individuálnych vzdelávacích plánov, využívanie prvkov 
projektového vyučovania a ďalších podporných terapií – muzikoterapie, dramatoterapie, arteterapie, 
komunikačnej terapie, Snoezelen metódy.

Zapálený, mladý a kvalifikovaný pedagogický i nepedagogický personál, ktorý neustále pracuje na 
zvyšovaní svojej  odbornosti. Pracuje ako jeden súdržný tím, ktorý sa vzájomne podporuje. Pri vykoná-
vaní svojej odbornej činnosti využíva špeciálno-pedagogické počítačové programy, napr. PINF HRY, 
GRID 3, Symwriter a Boardmaker.

Duchovná formácia zamestnancov, žiakov a  rodičov v  spolupráci s  gréckokatolíckou farnosťu. Kvalitná 
edukácia žiakov prepojená s praxou. Atraktívne prostredie a kvalitné materiálno-technické zabezpečenie 
pre vzdelávanie žiakov. Aktívna spolupráca a prepojenie v rámci jednej budovy so ZSS – Dom sv. Anny. Zvy-
šovanie povedomia o práci so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. Vytváranie nových a perspektívnych 
partnerstiev. Uznávanie vysoko morálnych hodnôt, otvorená komunikácia a udržiavanie dobrých vzťahov.

Podpora a odborné poradenstvo pre rodičov. Poskytnutie edukácie vychádzajúcej z individuálnych 
potrieb žiaka. Tvorba komunikačných pomôcok a vizualizácie denného režimu. Možnosť osobnej kon-
zultácie u školského výchovného poradcu. Odovzdávanie odborných vedomostí získaných praxou 
rodičom, partnerom, ale i širokej verejnosti vo forme webinárov a školení.

Individuálny prístup

Personál

Pridaná hodnota

Poradenstvo

Poznávanie
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Vízia
Vybudovať nové priestory 
školy pre edukáciu žiakov 

so zdravotným znevýhodnením, 
ktoré budú reflektovať adekvátne 
potreby pre ich všestranný rozvoj.

Vytvárať partnerstvá 
na národnej a medzinárodnej 
úrovni v súvislosti 
so skvalitňovaním výchovy 
a vzdelávania v škole.

Udržiavať konkuren-
cieschopnosť školy.

Pripravovať žiakov 
na uplatnenie 
v praktickom živote.

Spolupracovať 
na eliminovaní bariér 
v bezprostrednom okolí 
žiakov a ich rodín.

Poslanie
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Ciele

Zosúladiť ponuku školy s potrebami 
a požiadavkami žiakov a ich rodičov.

Napomáhať samospráve pri 
debarierizácii infraštruktúry pre ľudí 
so zdravotným znevýhodnením.

Duchovne formovať žiakov  
a zamestnancov školy.

Aplikovať podporné terapie zamerané 
na rozvoj komunikačných, sociálnych, 
senzorických a motorických zručností.

Nadviazať a rozvíjať spoluprácu 
s miestnymi kultúrnymi 
a osvetovými organizáciami.

Viesť organizácie a inštitúcie k zlepšovaniu 
spolupráce s ľuďmi so zdravotným znevý-
hodnením prostredníctvom mentoringu, 
konzultácii a workshopov.

Zvyšovať odbornosť zamestnancov 
podporou ich celoživotného vzdelávania,  

pokračovať v ich formálnom  
a neformálnom oceňovaní. 

Sprevádzať žiakov pri 
dosahovaní čo najväčšej 

miery samostatnosti.

Učiť žiakov 
nové zručnosti 
v prirodzenom 

prostredí mimo 
areálu školy.

Zlepšovať procesy 
a zavádzať systémové zmeny 

pre zvyšovanie kvality.

Udržiavať konkuren-
cieschopnosť školy.
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Popis 2018 2019 2020

VÝDAVKY

501 Spotreba materiálu 14 574,79 11 472,42 18 419,20

502 Spotreba energie 6 597,60 6 597,60 6 047,80

512 Cestovné 585,90 1 494,95 649,81

518 Ostatné služby 17 013,79 20 862,86 29 203,58

521 Mzdové náklady 100 271,77 149 108,78 208 509,04

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 37 579,89 53 329,05 69 092,08

527 Zákonné sociálne náklady 896,94 1 710,75 6 325,96

528 Ostatné sociálne náklady 1 768,01 3 483,95 6 461,73

538 Ostatné prevádzkové náklady 182,90 133,80 128,30

Spolu 187 144,09 247 194,16 344 837,50

VÝNOSY

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 1 063,60 6,30 3 363,00

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 200,00 100,00 0,00

665 Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 1 106,57 1 449,66 617,45

691 Dotácie 178 529,00 237 288,60 332 876,00

691 Granty 8 874,90 9 861,00 10 099,09

Spolu 189 774,07 248 705,56 346 955,54

Výsledok hospodárenia 2 629,98 1 511,40 2 118,04
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Záložka do knihy spája školy: 
Radosť z čítania ukrytá vo veršoch v básni  
alebo v próze - výtvarná súťaž, tvorba záložiek

Biblia očami detí a mládeže: 
Z tmy do svetla - výtvarná súťaž

1. miesto - Michal Kušnirik

2.miesto - Jozef Kandrik

3. miesto - Iveta Čonková

Svet očami autistov
výtvarná súťaž

3. miesto - Patrícia Dunková



ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. ANNY

12

Fašiangový karneval 

Po dlhom očakávaní 
sa žiaci a  pedago-
gickí zamestnanci 
Špeciálnej základ-
nej školy sv. Anny, 
v piatok 21.02.2020, 
dočkali vytúženého 
karnevalu. Žiaci pri-

šli do školy v maskách, a tak sa už od rána moh-
la začať karnevalová oslava. V úvode sa všetky 
masky predstavili a  odfotili. Žiaci si spoločne 
zasúťažili, zaspievali a  zatancovali. Karneval 
je hlavne o  zábave, ktorá v  Špeciálnej základ-
nej škole sv. Anny nechýbala. Smiech, tanec, 
hudba, pohostenie a dobrá nálada spravili ten-
to deň nezabudnuteľným. V závere všetci žiaci 
dostali diplom, ako odmenu za krásnu masku 
a veselo tak ukončili obdobie fašiangov.

Autor príspevku: Mgr. Dária Kosturková 

Keď sú deti „iné“ 

Zmyslom našej prá-
ce je rozvíjať po-
tenciál, ktorý každý 
z  našich detí má 
a pomáhať im doro-
zumievať sa s  oko-
litým svetom. Dru-
hou stránkou veci je 

práca s rodinou, ktorá sa nám aj v praxi ukazu-
je ako nevyhnutná.

Ako prijať dieťa s hendikepom? Ako k nemu 
správne pristúpiť? Ako v ňom nájsť dar? Na tie-
to otázky sme 19.05.2020 odpovedali v relácii 
TV LUX - Doma je doma. Vďaka patrí aj mamič-
ke našej žiačky pani Kasperkevičovej, ktorá sa 
s nami verejne podelila o svoj príbeh.

Autor príspevku: Mgr. Anežka Michnová

Dištančné vzdelávanie 

Pandémia súvi-
siaca s vírusovým 
ochorením CO-
VID 19 zasiahla aj 
podmienky Špe-
ciálnej základnej 
školy sv. Anny. 
Žiaci namiesto 
lavíc zasadli k  stolíkom vo vlastných izbách 
a  triedni učitelia spolu s  pedagogickými asis-
tentmi zadávali úlohy žiakom na doma.  Pri 
žiakoch s  mentálnym postihnutím vo varian-
te A sa postupovalo v  dištančnom vzdelávaní 
v súlade so školským vzdelávacím programom 
mimo výchovných predmetov. Úlohy boli za-
dávané vo forme pracovných listov, inštrukcii 
k  učebniciam a  pracovným zošitom. V prípa-
de B variantu prebiehala realizácia školského 
vzdelávacieho programu podobne ako v A va-
riante, avšak dôraz sa kládol na upevnenie už 
prebratého a  osvojeného učiva. Vzdelávanie 
žiakov v C variante bolo zamerané výlučne na 
opakovanie už prebratého učiva. Forma zadá-
vania úloh bola rovnaká ako v  predchádzajú-
cich variantoch. Úlohy boli zadávané vo forme 
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pracovných listoch, vypracovaných triednym 
učiteľom alebo pedagogickým asistentom. 
U žiakov s autizmom s mentálnym postihnu-
tím bolo vzdelávanie zložitejšie, nakoľko došlo 
k výraznému narušeniu daného stereotypu u 
týchto žiakov. Vzdelávanie sa uskutočňovalo 
pomocou inštruktážnych videí, aj pomocou 
pracovných listov a úloh s inštrukciami.

Autor príspevku: Mgr. Vlasta Zamišková

Ochranné štíty 

Po dlhom pozastavení 
vyučovania v  školách 
mohla od 01.06.2020 
Špeciálna základná ško-
la sv. Anny, na základe 
rozhodnutia Minister-
stva školstva, vedy, vý-

skumu a  športu SR, otvoriť svoje triedy a  po-
kračovať vo vzdelávaní žiakov so zdravotným 
znevýhodnením. Znovuotvorenie školy potešilo 
všetkých žiakov, avšak vyučovanie musí spĺňať 
všetky hygienické a  epidemiologické opatre-
nia. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej 
Ľubovni nám s pomocou Národného projektu 
„IT AKADÉMIA- vzdelávanie pre 21. storočie“ po-
mohlo vyrobiť a zabezpečiť ochranné transpa-
rentné štíty pre pedagogických zamestnancov 
k práci so žiakmi, pre ktorých je veľmi dôležitá 
viditeľnosť artikulácie vyučujúceho. Sme veľmi 
vďační za túto spoluprácu a veríme, že do konca 
školského roka to všetko hravo zvládneme!

Autor príspevku: Mgr. Dária Kosturková 

Grantový program „Budúcnosť 
aj s autizmom“ 

Špeciálna základná škola sv. 
Anny sa zapojila do Granto-
vého programu „Budúc-
nosť aj s autizmom“ so žia-
dosťou  o schválenie projek-
tu „Komunikuj s  radosťou, 
komunikuj bez bariér“ pro-
stredníctvom Nadácie Vol-
kswagen Slovakia. Komi-
sia rozhodujúca o podpore 
žiadostí o grant na projekty 
v rámci grantového programu „Budúcnosť aj 
s autizmom“ schválila našu žiadosť a  vďaka 
tomu môžeme zakúpiť počítačové programy 
a komunikačné  pomôcky pre žiakov školy. 
Nakoľko komunikácia je základným prvkom 
dorozumievania sa, cieľom projektu je do-
siahnuť jej zlepšenie u žiakov s autizmom vo 
výchovno-vzdelávacom procese. Zakúpené 
pomôcky alternatívnej a  augmentatívnej ko-
munikácie zabezpečia napredovanie žiakov 
v komunikácii, pomôžu im aktívnejšie sa zapá-
jať na edukačnom procese, vyjadrovať svoje 
potreby a  pocity, odbúrajú stres z  nepocho-
penia a umožnia im komunikovať s radosťou, 
komunikovať bez bariér.

Autor príspevku: Mgr. Dária Kosturková 
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Po minuloročnom 
úsilí sa nám poda-
rilo získať prostred-
níctvom projektu 
„Čerstvé hlavičky“ 
od spoločnosti Kau-
fland v Starej Ľubov-
ni, pre žiakov ŠZŠ sv. 
Anny na celý školský 
rok ovocie a  zeleni-
nu zadarmo. Žiaci 
mali celý rok radosť, 
ochutnali ringloty, 
jablká, hrušky, man-
darínky, pomaranče, 

hrozno, karotku, kaleráb, kivi, broskyne, slivky, 
banány, kaki, marhule. Ovocie a  zeleninu sme 
raz týždenne doručili do školy. Následne sme 
ju žiakom rozdávali domov, alebo sme si spo-
ločne v rámci projektového vyučovania upiekli 
koláče, štrúdle, muffiny, pripravili rôzne pochu-
tiny, mixovali smoothie. Spoluprácu sme zavŕšili 
upečením marhuľového koláča a poslednú dáv-
ku ovocia žiaci dostali ako sladkú odmenu k vy-
svedčeniu na záver školského roka. Ešte raz veľ-
mi pekne ďakujeme spoločnosti Kaufland Stará 
Ľubovňa za spoluprácu!

Autor príspevku: Mgr. Dária Kosturková

Školenie s ADROS s.r.o. - špeci-
álne komunikačné pomôcky 

Vďaka grantovému projektu „Budúcnosť aj s au-
tizmom“ od Nadácie Volkswagen Slovakia s pro-
jektom „Komunikuj s  radosťou, komunikuj bez 
bariér“ sme získali potrebné finančné prostried-
ky na kúpu špeciálnych pomôcok. Preto sa dňa 
26.08.2020 v  priestoroch Špeciálnej základnej 
školy sv. Anny uskutočnilo on-line školenie, ktoré 
si pre nás pripravila firma ADROS s.r.o., špecia-
lizujúca sa na poradenstvo, predaj a distribúciu 
moderných pomôcok pre ľudí s ťažkým zdravot-
ným postihnutím. Školenie zahŕňalo moderné 
AAK pomôcky dostupné na Slovensku. Predná-
šajúca prostredníctvom  konferenčného hovo-
ru usmerňovala povereného pedagogického 
zamestnanca školy ako pracovať so špeciálnym 
programom Grid 3. Tento program môžeme vyu-
žiť ako pomôcku 
na alternatívnu 
k o m u n i k á c i u 
pre užívateľov, 
ktorí nehovoria, 
majú narušenú 
reč, alebo mo-
toriku. Možnosť 
ovládania je 
bezdotykovo, 
dotykom, alebo pc myšou. Už teraz sa tešíme, že 
budeme môcť tento program využívať na komu-
nikáciu s našimi žiakmi.

Autor príspevku: Mgr. Silvia Dziaková 
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Projektové vyučovanie –  
spracovanie ľanu 

Na základe dlhodobej spolupráce, Ľubovnianske 
múzeum opäť oslovilo Špeciálnu základnú školu 
sv. Anny, tentokrát s  participáciou a  zámerom 
sprístupniť skanzen pre ľudí s autizmom. Projek-
tové vyučovanie predchádzalo množstvo príprav, 
aby bol spomínaný projekt šitý na  mieru. Špe-
ciálny pedagóg Mgr. A. Michnová spolupracovala 
s lektorkou A. Konkoľovou. Na základe jej pred-
nášky o spracovaní ľanu vytvorila koncept vyučo-
vacej hodiny, vizuál skanzenu a fotopostup jed-
notlivých činností. Spoločne pripravili štruktúru 
miestnosti a úloh pre žiakov  tak, aby boli čitateľ-
né a zrozumiteľné. Pomôcky potrebné na spraco-
vanie ľanu boli prispôsobené, aby boli bezpečné 
a žiaci si ich mohli vyskúšať. V piatok sme spo-
ločne so žiakmi navštívili Ľubovniansky skanzen. 
Žiaci pri príchode dostali vizuálny plán skanzenu 
vo forme magnetiek, ktoré si mohli presúvať a vi-
dieť, kde sa práve nachádzame. Drevenica, v kto-

rej sa prednáška o spracovaní ľanu konala, bola 
špeciálne upravená a  prispôsobená špecifikám 
žiakov s autizmom. Tí spoločne s pedagógmi po-
čúvali a neskôr si i vyskúšali samotné spracova-
nie ľanu. Projektové vyučovanie bolo zaujímavé 
a žiaci prejavili radosť nielen zo samotného zážit-
kového učenia, ale aj z ľanových vrecúšok plných 
prekvapení, ktoré na záver dostali ako odmenu. 
Projektové vyučovanie splnilo svoj účel a urobili 
sme ním prvý krok k sprístupneniu skanzenu ľu-
dom s autizmom.

Autor príspevku: Mgr. Silvia Dziaková
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Fit lopty

Deň jabĺk

Pedagogický zbor

Zdravá výživa

Šarkaniáda
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Začiatok školského roka 2020-2021

Telesná výchova

Predvianočný čas

Kŕmenie vtáčikov

Jeseň

Zažiar aj ty v modrom
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Vianočný stromčekKoniec šk. roka 2019-2020

Svetový deň mlieka

Deň sv. Mikuláša

Návšteva zimného štadióna
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