Združenie priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči
Správa o činnosti za rok 2019
Milí členovia združenia, milí priatelia, dovoľte, aby sme Vás informovali o činnosti nášho
združenia v roku 2019. Počas celého roka sme s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu vydávali časopisy Naše ráno, Za svetlom v bodovom písme aj v černotlači vo
zväčšenom písme pre nevidiace a slabozraké deti na celom Slovensku a zvukový časopis Bodka.
Časopisy vychádzali raz mesačne. Výška dotácie predstavovala sumu 11 953,24 €, z vlastných
prostriedkov sme použili sumu 11 604,60 €.
Počas roka prebiehala v škole 1 krát týždenne canisterapia. Podporili sme ju zo získaných
prostriedkov z 2 % z dane z príjmu vo výške 1 144,80 € a sumou 1 000,- € nám prispela Nadácia US
Steel Košice.
V roku 2019 sa uskutočnil 19. ročník projektu pod názvom Povediem ťa tmou. V apríli sa
uskutočnila súťaž v POSP o pohár Viliama Hrabovca na Štrbe a v októbri súťaž v sebaobsluhe
v Demänovej na Liptove. Celkové náklady na projekt predstavovali sumu 10 125,- €.
V marci sa uskutočnil v priestoroch našej školy pod vedením odborníkov z CŠPP a špeciálnych
pedagógov z našej školy odborno-metodický pobyt rodičov a starších žiakov so zrakovým postihnutím
za finančnej podpory združenia vo výške 892,- €. Počas troch dní sa rodičia dozvedeli základné
informácie o vzdelávaní žiakov so zrakovým postihnutím. Zároveň bola poskytnutá odborná pomoc z
oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej legislatívy a špeciálnej pedagogiky.
Na konci školského roka v júni sme pre vybraných žiakov školy usporiadali pobyt
v Chorvátsku. Zaplatili sme cestovné náklady, poistenie, vstupné do akvaparku a občerstvenie
v hodnote 2 773,- €. Ubytovanie a stravu v hoteli mali žiaci a pedagógovia zabezpečené sponzorsky od
p. pán Borisa a Gorana Simonovského.
V letných mesiacoch sme sa pustili do rekonštrukcie školskej auly a vybavili sme ju novým
kobercom, stoličkami, ozvučením, mikrofónmi, stropnými ventilátormi a ďalšími doplnkami. V celej
miestnosti sa tiež opravili omietky a vymaľovalo sa. Použili sme na to sumu 13 920,65 €.
Počas leta sme tiež finančne zabezpečili vybudovanie schodiska zo školského dvora na Štúrovu
ulicu, kde sa nachádza knižnica Mateja Hrebendu. Tým sme žiakom zabezpečili bezpečnejší prístup do
tejto inštitúcie. Použitá suma 1 026,- €.
V čase letných školských prázdnin sme zabezpečili úpravu priečelia školy, ktoré je vstupnou
bránou do našej budovy. Priestory, ktoré sa upravili, sme nazvali Záhrada vďaky. Na oplotení vznikla
maľba ako symbol poďakovania mnohým dobrým ľuďom a organizáciám, ktorí nám už viac ako 25

rokov pomáhajú. Aj s ich pričinením a finančnou podporou je naša škola jedinečnou vzdelávacou
inštitúciou.
Vďaka finančnému daru 10 000,-€ od p. Veselého z očnej kliniky Veselý, sme v priestoroch
školy realizovali rekonštrukciu s prvkami, ktoré pomôžu zrakovo postihnutým pri orientácií v budove
školy. Zamerali sme sa na osvetlenie chodieb školy, označenie výťahu a miestností v budove školy,
vypracovala sa orientačná tabuľa a vodiace madla na chodbách a schodišti s označením v bodovom
písme.
V septembri sa mladší žiaci školy zúčastnili školy v prírode na Slnečnom Majeri pri Bardejove,
použili sme na to sumu 4 963,- €. Tiež sa koncom septembra v našej škole uskutočnili športové hry s
medzinárodnou účasťou , ktoré finančne podporilo naše združenie sumou 1 178,- €.
Zakúpili sme do tried 2 kusy interaktívnych tabúľ a k tomu dataprojektory v sume 3 466,- €
V decembri pre nás Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči zorganizovalo
v priestoroch Levočskej radnice koncert- Museum Charity Night 2019. Počas tohto večera sa
uskutočnila verejná zbierka, ktorá prebiehala celkovo 2 týždne. Vyzbieralo sa 1 548,- €.
Žiaci školy sa počas celého roka zúčastňovali školských výletov, exkurzií a divadelných
predstavení. Tieto aktivity sme podporili zo združenia sumou 3 800,- € zaplatením cestovného,
vstupného a občerstvenia.
Počas celého roka sa naši žiaci zúčastnili mnohých športových aktivít v rámci Slovenka
a zahraničia. Pravidelne sme zo združenia podporovali ich účasť na týchto akciách. Prispievali sme na
materiálne zabezpečenie, dresy, cestovné, stravu, vstupné a poistenie pre žiakov. Tiež sme podporili
plavecký a lyžiarsky výcvik a športové hry zrakovo postihnutých žiakov s medzinárodnou účasťou,
ktoré organizovala naša škola v Levoči. Na tieto športové aktivity sa použila suma 2 914,- €.
Finančne sme prispievali na potraviny do školských kuchyniek, kde sa u žiakov rozvíjali
sebaobslužné činnosti a tiež žiaci praktickej školy v kuchynkách získavali zručnosti pri varení a pečení.
Tieto aktivity sme podporili sumou 692,- €. Ďalšou celoročne podporovanou aktivitou bol predajný
stánok Srdiečko, kde si žiaci školy mohli za získané žetóny- srdiečka, kúpiť nejakú odmenu. Do tohto
predajného stánku sme zakúpili tovar v hodnote 597,- €.
Aj v tomto roku sme spolupracovali s OZ Feman, ktoré podporilo naše kultúrne aktivity.
Vďaka finančnej podpore sponzorov sme mohli obohatiť vyučovací proces žiakov školy.
Ďalšie činnosti, ktoré sme podporovali:
1. Nákup hygienických potrieb pre deti.
2. Výdavky na poplatky za lieky a pohotovostnú službu pre detí v internáte, pokiaľ vzniknú počas
pobytu v škole.
3. Odmeny do súťaží, kvízov, príspevok na Deň detí a Deň nevidiacich.

4. Preplatenie 1 mesačného pobytu pre žiakov školy, ktorí nemajú nedoplatky a tiež preplatenie
nedoplatkov na strave a ubytovaní pre deti zo sociálne slabých rodín.
5. Poskytovali sme ubytovanie v dome, ktorý je vo vlastníctve združenia pre rodičov, žiakov našej
školy a zamestnancov družobných škôl.
6. Športové, kultúrne a iné akcie sme podporili tiež zapožičaním 9-miestného automobilu Opel
Všetky tieto aktivity sme podporili vďaka získaným finančným prostriedkom z 2 %, grantov,
dotácií a darov od ľudí z celého Slovenska, ktorých sme oslovili s prosbou o pomoc.
Boli sme príjemcom dotácie poskytovanej Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny na
stravu a školské pomôcky pre deti zo Spojenej školy internátnej.
Informácie o činnosti združenia môžete nájsť na našej webovej stránke www.zdruzenie.nevidiaci.sk
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