
 
                        

      Spojená škola sa skladá z troch organizačných zložiek:  
 
Špeciálna základná škola s materskou školou so sídlom Čajkovského 50, Trnava 
Praktická škola so sídlom Čajkovského 50, Trnava 
Základná škola pri zdravotníckom zariadení so sídlom Žarnova 11, Trnava 
 
Špeciálna základná škola s materskou školou                              Praktická škola                                                       Centrum voľného času 
                          /ŠZŠ s MŠ/                                                                      / PrŠ/                                                                         / CVČ/ 
                                                                                                                                                                           
Špeciálna základná škola s materskou školou  PrŠ je  jednou z alternatívnych možností riešenia  CVČ je vnútornou organizačnou    
sa zameriava na vzdelávanie detí a žiakov  problémov ďalšieho vzdelávania a následnej  jednotkou školy a zabezpečuje   
s mentálnym postihnutím, s viacnásobným  integrácie  žiakov s mentálnym postihnutím                    - rozvíjanie záujmov a organizovanie  
postihnutím, s autizmom alebo ďalšími          do spoločnosti.         oddychovej činnosti žiakov, rozvoj voľnočasových aktivít,                                
pervazívnymi vývinovými poruchami.   Výuka v Praktickej škole je trojročná.                                      -  vytvára podmienky, organizuje       
Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je,  Povinné sú všeobecno – vzdelávacie   a  zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu                    
osvojovanie si vedomostí, zručností a návykov  a odborno – praktické predmety ,ktoré   záujmovú, ,rekreačnú a športovú činnosť .                      
komunikačných a sociálnych zručností  sú zamerané ako príprava na rodinný život.       Zariadenie pracuje na princípe    
potrebných pre prirodzenú integráciu  Profilujúcim predmetom sú. Domáce práce                    uspokojovania záujmov zdravotne znevýhodnených klientov 
zdravotne znevýhodnených detí a žiakov  a údržba domácnosti.                                        prostredníctvom pravidelnej i príležitostnej 
do spoločnosti  .                                                        Žiak po absolvovaní  praktickej školy získava                          záujmovej činnosti.               
Komplexnú starostlivosť o deti a žiakov dopĺňajú:           nižšie stredné odborné vzdelanie.                          Každoročne je hlavným nositeľom kultúrnej akcie školy  

       - školský psychológ ktorý sa zameriava na                   Absolvovanie PrŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím v spolupráci s rôznymi organizáciami v rámci Trnavského                                                                                                                                                                                            
       colorterapiu,, arteterapiu,interpersonálnu                        i bez pracovného zaradenia má veľký podiel                kraja s názvom: "Tvorba detí nepoznaných". 
       terapiu, komunikačnú terapiu, hrovú terapiu,  na upevňovaní ich motorických zručností, návykov                                      
       podpornú a relaxačnú terapiu                                         a podporuje celkový psychomotorický vývin   V ponuke sú:  - Servis pracovných zručností                          
      - logopedická starostlivosť, ktorá je  vedená                  každého žiaka         - Servis prírodovedných zručností 

logopédom poradenského zariadenia                               Z odborno-praktických predmetov ponúkame:    - Mediálna komunikácia-  
- multisenzoriálne podnety na základe                            - starostlivosť o starých a chorých ( prax v Zariadení   - DRAM – ART štúdio 
bazálnej stimulácie(snoezelen), ktoré sú                              pre seniorov v Trnave)           - Spoločenská integra                                                       
zaraďované v rámci  edukačných aktivít.                          - Domáce práce a údržba domácnosti      - Pohybové štúdio        
- poskytujeme výchovu a vzdelávanie                                - Ručné práce a šitie  (šijacie stroje)                                                                      - rekondično-rehabilitačné pobyty                                              
v rámci edukačno-terapeutických                     - Príprava jedál a výživa                                                    v Tatrách 
prístupov s využitím častí programu TEACCH                  - Rodinná výchova                                                                                                                                                    
                                                                                            - Zdravotná výchova                                                                     
Súčasťou ŠZŠ s MŠ je i Školský klub, ktorý                         
zabezpečuje výchovnú činnosť mimo                                   
vyučovania prostredníctvom  záujmových útvarov, 
ktoré sú zamerané na: výtvarné a pracovné zručnosti, 
pohybové aktivity, hudobné činnosti.                                                                         
                                                                                             

       
 


