ŠKOLA V PRÍRODE DETSKÝ RAJ, TATRANSKÁ LESNÁ

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠVP
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Predkladá: Mgr. Valerián Kuffa
riaditeľ

Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach ŠvP
v školskom roku 2020/2021

Vypracovaná na základe Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školských zariadení za
školský rok 2020/2021.

1. Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy : Škola v prírode Detský raj
Adresa školy : Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry
Tel.číslo :
052/43 14 601 - 603
Elektronická adresa : riaditel@detskyraj-tl.vucpo.sk
www.rajvprirode.sk
Vedenie školy : Mgr. Valerián Kuffa – riaditeľ školy v prírode
Mgr. Júlia Olekšáková – zástupca riaditeľa - ekonóm
Mgr. Bernadeta Dianišová - prevádzkar – vedúca ŠJ
Rada školy nie je vytvorená pre nízky počet zamestnancov a zastupuje ju Územná
školská rada pri PSK
2. Zriaďovateľ :

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov
051 / 70 81 111, https://www.po-kraj.sk/

3. Kapacita školy : 110 lôžok (85 pevných lôžok, 25 prísteliek)
v školskom roku 2020/2021
a) materské školy, počet ubytovaných žiakov 0
b) základné školy, počet ubytovaných žiakov - 66
c) stredné školy, počet ubytovaných žiakov - 128

4. - počet zamestnancov – fyzické osoby 14 z toho 1 pedagogický pracovník.
Zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre svoje zaradenie.
5. 6. - predovšetkým osobný kontakt so zástupcami jednotlivých škôl a rodičmi, a prezentáciou
cez webovú stránku www.rajvprirode.sk
7. - Naše školské zariadenie sa v školskom roku 2020/2021 – nerealizovalo žiaden projekt
z Programu cezhraničnej spolupráce.
8. 9. Škola poskytuje svoje služby kapacitou 110 lôžok (85 pevné lôžka a 25 prísteliek ) v 35tich izbách s vlastným hygienickým zariadením a 1 apartmán. Ďalej pri svojej činnosti
disponuje kuchyňou a jedálňou s kapacitou 110 stoličiek.
Na výchovno – vzdelávaciu činnosť sú k dispozícii 2 učebne, nachádzajúce sa
v samostatnom trakte. Pre záujmovú činnosť a voľný čas je k dispozícii spoločenská
miestnosť s audiovizuálnou technikou, multifunkčné ihrisko a volejbalové ihrisko.
Konferenčnú miestnosť je možné využiť na porady a zriadenú učebňu s PC na školenie
zamestnancov.
10. 11. 12. Škola v prírode zabezpečuje: školy v prírode, lyžiarske kurzy, kurzy na ochranu života
a zdravia, letné tábory, EXOD učiteľov a výchovných pracovníkov, porady.
13. -dotácie – z rozpočtu VÚC - príspevok
V tom :
114 692,99 372,2 000,3 107,2 100,2 360,9 000,1 200,-

-

323 611,- € ZF 41

účelovo určené na prevádzkové náklady
účelovo určené na mzdy a odvody, prevádzkové náklady
účelovo určené na úhradu výdavkov spojených s pandémiou Covid-19
účelovo určené na jubilejné odmeny
účelovo určené na osobné náklady
účelovo určené na prepojenie ekonomického a personálneho softvéru
účelovo určené na monitoring kanála
účelovo určené na interiérové vybavenie

- dotácie – 116 880,- € kapitálové výdavky účelovo určené na:
12 240,4 640,100 000,-

Požiarne schody
Požiarny vylez na strechu
Rekonštrukcia ČOV

Príloha: Účtovná závierka rok 2020
- úhradu nákladov spojených so zabezpečením prevádzky turnusov vykrývame
platbou
rodičov alebo zákonného zástupcu vo výške - 21,00 € - 24,00 € na osobu na deň za
ubytovanie a stravu, respektíve školy v prírode a lyžiarske kurzy dostali príspevok
z Ministerstva financií. V školskom roku 2020/2021 naše zariadenie dosiahlo vlastné
príjmy 124 416,62,-€.

14. V koncepčnom rozvoji školy máme hlavný cieľ zameraný na kvalitné poskytovanie
služieb. Od tohto zámeru sa odvíja obsadenosť nášho zariadenia, ktorú sme si stanovili
na hranicu 80 % vyťaženosti. V školskom roku 2020/2021 nám zámer dosiahnuť vysoké
percento obsadenosti prekazila pandémia Covid-19, kedy boli zakázané mnohé hromadné
podujatia. Plnenie zámeru sme preto dosiahli na 6,85 % (obsadenosť žiakmi) a 18,50 %
(obsadenosť celkom).
V rámci poskytovaných služieb sme dosiahli veľmi dobré výsledky v kvalite podávanej
stravy a v zabezpečovaní požadovanej hygieny používaných priestorov.
Dobré výsledky sa dosahujú pri regenerácii fyzických a duševných síl žiakov,
podieľajúcich sa na obsadenosti našej školy. Žiaci základných a stredných škôl získavajú
psycho – hygienické návyky mimo rodinného prostredia.
V našom zariadení pri celodennom pobyte sa žiaci prejavujú v podobe, ktorú
pedagógovia pri dopoludňajšej práci v škole nemusia postrehnúť. Tento aspekt poskytuje
výchovno – vzdelávacím pracovníkom dôležitú informáciu pre ďalšie a výstižnejšie
orientovanie pri výbere budúceho povolania.


Naše školské zariadenie poskytuje dobré podmienky pre výchovno – vzdelávaciu
činnosť v náväznosti na upevňovanie zdravia prostredníctvom športu a turistiky
v prírodných podmienkach.



Počas pobytu v rámci týždňa sa žiaci a študenti riadia vypracovaným plánom
výchovno-vzdelávacej činnosti a činnosti vypĺňajúcej voľný čas. Tento plán predkladá
vedúci turnusu na schválenie a koordináciu práce.



V školskom roku 2020/2021 sme prevádzkovali:
o 1 turnus školy v prírode,
o žiaden turnus lyžiarskeho kurzu pre žiakov stredných a základných škôl kvôli
pandémii Covid-19,
o 2 turnusy KOŽAZ
o Počas letných prázdnin v mesiacoch júl, august 2021 sa uskutočnilo 5 turnusov
letného tábora, 1 turnus pre deti s onkologickou diagnózou, 1 turnus pre
kresťanské rodiny,
o viaceré víkendové pobyty zamestnancov VÚC Prešov a ostatné akcie.

Na spomínaných pobytoch sa zúčastnilo 304 žiakov a študentov, čo činí v prepočte 1 564
lôžkodní. Obsadenosť a využitie zariadenia ovplyvnila situácia ohľadom pandémie Covid-19.
Školy mali podľa nariadení zákaz organizovať školy v prírode, lyžiarske kurzy i KOŽAZy.
Napriek obmedzeniam v danom školskom roku si naše zariadenie udržiava dobré vzťahy so
školami, ich riaditeľmi i pedagógmi, o čom svedčí skutočnosť, že o pobyty je neustále väčší
záujem. Viaceré rezervované a plánované pobyty žiakov boli zrušené, predovšetkým
v zimných mesiacoch, kedy vrcholila pandémia. Zvýšil sa aj záujem o organizovanie rôznych
porád, teambuildingov pedagogických pracovníkov v našom zariadení.
Klady a zápory prevádzky školy v prírode:

Škola v prírode Detský raj má nezastupiteľnú funkciu pri obnovovaní pohybových
návykov dnešnej mládeže. Nie menej dôležitú úlohu plní pri získavaní psycho hygienických návykov. Pedagóg získava o žiakoch a študentoch dôležité informácie, ktoré
v skrátenom výchovno-vzdelávacom procese nemá možnosť odhaliť.
Po ukončení rekonštrukcie, každá izba v zariadení má vlastné hygienické zariadenie,
zabudovaný výťah až na 2-poschodie, bezbariérový vstup cez recepciu, týmto sa
sprístupnil aj pobyt imobilným osobám. Vytvoril sa priestor napríklad pre porady,
školenia ap. Ďalej k dispozícii je wellness, fitnes , oddychová časť.
Záver :
Fungovanie škôl a školských zariadení v predchádzajúcom školskom roku bol významne
poznačený pandémiou Covid-19. Rekonštrukcia nášho zariadenia významne zlepšila
podmienky pre organizovanie pobytov pre žiakov, pedagógov, pracovníkov PSK.
Naše školské zariadenie poskytuje dobré podmienky na upevňovanie zdravia prostredníctvom
športu, pohybu a turistiky v prírodných podmienkach, preto vidíme potrebu organizovania
letných táborov, škôl v prírode, či lyžiarskych kurzov pre žiakov ešte ako významnejšiu
v nadväznosti na pandémiu, kedy mali žiaci obmedzené podmienky pre pohybové aktivity.

Tatranská Lesná, 25.10.2021

Stanovisko zriaďovateľa:
Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Školy
v prírode za školský rok 2020/2021.

PaedDr. Ján Furman
vedúci odboru školstva

