
Súčasnosť 
 

Špeciálna základná škola internátna vo Fiľakove je plnoorganizovanou školou 

s právnou subjektivitou. Pôvodne vznikla ako osobitná škola v roku 1975. Zriaďovateľom 

školy je Krajský školský úrad v Banskej Bystrici. ktorý zriadil túto školu ako svoju 

rozpočtovú organizáciu v roku 1996.  

Štatutárnym zástupcom a riaditeľom školy je Mgr. Dušan Sekereš. 

Základnou úlohou školy je poskytovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami výchovu a vzdelávanie spôsobom primeraným ich postihnutiu. Škola poskytuje 

vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím a žiakom s viacerými chybami v kombinácii 

s mentálnym postihnutím(ISCED 1)v jazyku slovenskom i v jazyku maďarskom. Obsah 

vzdelávania je prispôsobený stupňu postihnutia žiaka a na základe týchto stupňov je škola 

vnútorne diferencovaná. Vnútorné členenie vzdelávacieho procesu prebieha podľa stupňa 

mentálneho postihnutia žiaka: 

 variant A je pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,  

 variant B je pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia  

 variant C je pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a 

žiakov s viacnásobným postihnutím.  

Prevádzka školy funguje v 3 budovách (2 na Viničnej ulici, 1 na ulici Obrancov 

mieru). Je umiestnená na okraji mesta, v tichom prostredí, obklopená zeleňou. Nedisponuje 

telocvičňou, ani vhodnými ihriskami. V školských objektoch je 15 kmeňových tried,odborné 

učebne na pracovné vyučovanie, školská kuchynka, minitelocvičňa a počítačové učebne. 

V jednej z nich je aj interaktívna tabuľa.Na ulici Obrancov mieru už máme triedu vybavenú 

interaktívnou tabuľou. Žiaci sa na vyučovacích hodinách vzdelávajú aj prostredníctvom 

tabletov. 

Školské pomôcky na výchovno-vzdelávaciu činnosť sú zaradené v inventároch 5 

kabinetov, učitelia a žiaci majú k dispozícii 2 knižnice. 

Organizačnou jednotkou školy je aj internát (na Úzkej ulici) s týždennou prevádzkou 

a kapacitou 30 detí. Sú v ňom zriadené 3 spoločenské miestnosti, školská kuchyňa a školská 

jedáleň. K areálu školy patrí aj trávnatý dvor a oddychová záhrada. 

Školu navštevuje cca 100-140 žiakov s diagnostikovaným ľahkým až stredným 

stupňom mentálneho postihnutia, ktorí sa vzdelávajú v slovenskom alebo maďarskom jazyku. 

Prevažná časť žiakov je zo sociálne znevýhodneného väčšinou rómskeho prostredia, 

s pridruženými poruchami. Okrem žiakov z Fiľakova navštevujú školu aj žiaci z okolitých 



obcí: Šíd, Čamovce, Panické Dravce,  Šávoľ, Bulhary, Biskupice, Belina, Trebeľovce, 

Hodejov  a z mesta Lučenec.  

Priemerný počet učiteľov sa pohybuje okolo 20, závisí to od počtu otvorených tried 

v konkrétnom školskom roku. Všetci pedagogickí zamestnanci sú vysokoškolsky vzdelaní 

a spĺňajú kritériá vzdelania potrebné na vyučovanie v špeciálnej škole. 

 V škole pracujú aj 2 asistenti učiteľa. Pôsobia hlavne v triedach, ktoré navštevujú žiaci 

so závažnejšími mentálnymi, prípadne kombinovanými postihnutiami. 

           V 2 školských kluboch pracujú dve vychovávateľky. Na internáte,v 3 výchovných 

skupinách, zabezpečujú výchovu a popoludňajšiu činnosť s internátnymi žiakmi striedavo 4 

vychovávateľky a 1 vychovávateľ, ktorí tiež zabezpečujú nočnú službu na internáte. 

Vychovávateľ/-ky majú stredoškolské vzdelanie  a ukončené rozširujúce vzdelanie v obore 

špeciálna pedagogika. 

Prioritná je pre nás najmä kvalitná komunikácia medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a 

vedením školy. Škola garantuje svojim žiakom príjemnú edukačnú atmosféru a možnosť 

otvorenej komunikácie medzi žiakmi a pedagógmi. 

Edukačný program je zameraný tak, aby žiaci získavali najmä vedomosti, zručnosti a 

spôsobilosti potřebné pre uplatnenie sa v skutočnom živote. Okrem získavania vedomostí, 

zručností a spôsobilostí rovnaký dôraz kladieme na komplexný rozvoj všetkých zložiek 

osobnosti detí, ktorý uskutečňujeme podľa špeciálnych stratégií a metód. Prístup ku každému 

žiakovi je prísne individuálny. Zabezpečujeme ho důslednou špeciálno-pedagogickou 

diagnostikou, a to v spolupráci s odborníkmi- špecialistami. Na základe diagnostiky je potom 

pre každého žiaka zvolený ten najoptimálnejší výchovno-vzdelávací program, t. j. taký, kde 

bude môcť v čo najväčšej miere rozvinúť svoju osobnosť. Dbáme na dodržiavanie pravidiel 

slušnosti, etiky. Edukácia sa uskutočňuje podľa vypracovaného Školského vzdelávacieho 

programu, ktorý je spracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu.  

            Absolventi našej školy môžu pokračovať v štúdiu na odborných učilištiach v Lučenci 

alebo v Tornali. Najväčší záujem majú o učebné odbory: pomocné práce - murár, opatrovateľ 

a kuchár. 

Táto škola je tu preto, aby sme poskytli individuálnymi a špeciálnymi metódami 

a formami práce žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacímipotrebami výchovu a 

vzdelanie a pripravili ich čo najlepšie pre praktický život. 

 

 

 

 


