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Od začiatku integrácie funguje v škole tanečný krúžok  „BLUE DANCE“ pod vedením 

špeciálnej pedagogičky Magdalény Jakubíkovej. Deti sa so svojimi tanečnými vystúpeniami 
zúčastňujú všetkých školských akcií. Úspešne nás reprezentujú aj na mimoškolských 
akciách napr. „Dni Európy“,  „Prehliadka tvorivosti žiakov ŠZŠ a ZŠ“, „Divadelná Nitra“ atď. 

Ďalším veľmi  praktickým krúžkom  je počítačový krúžok . Práca s počítačom má 
veľký význam najmä u detí s postihnutím horných končatín, kde sa písanie na PC stáva 
kompenzáciou za písanie rukou. A v neposlednom rade pomáha  pri profesionálnej orientácii 
(výbere strednej školy) a voľbe povolania.     

Medzi najobľúbenejšie krúžky patrí stolnotenisový krúžok   pod vedením  trénerov p. 
Pavla Elgyutta a Vladimíra Ballaia.                                                      

Naša škola sa stala zakladajúcim organizátorom veľkej športovej akcie pre telesne 
postihnuté deti z Nitry a širšieho okolia pod názvom „LETNÉ ŠPORTOVÉ HRY“ Súťaž 
vznikla s cieľom ukázať, že aj telesne postihnuté deti dokážu športovať a tešiť sa z pohybu aj 
napriek svojmu handicapu. S  organizovaním tohto športového podujatia sa  striedame so ZŠ 
A. Kubinu v Trnave a ZŠ Ul. Mládeže v Poprade. Každá škola si počíta vlastné ročníky.  
Kvalitu a význam tohto podujatia potvrdzuje skutočnosť, že len naša škola uskutočnila už 6 
ročníkov tejto, u detí, veľmi obľúbenej športovej akcie. Deti súťažia v niekoľkých disciplínach. 
Akciu podporuje aj Slovenský paralympijský výbor. 

Každoročne organizujeme aj výtvarnú súťaž „SVET OČAMI DETÍ“  Deti pracujú 
v skupinách, alebo individuálne. Sami si zvolia tému aj techniku práce. Z ich prác sa 
zhotovuje školská výstavka.                                                                                                                                       
Správnu predvianočnú atmosféru si vytvárame každoročný „ MIKULÁŠSKYM POSEDENÍM “. 
Ide o večierok, ktorý organizuje Sekcia rodičov TPŽ. Deti si spolu so špeciálnymi pedagógmi 
pripravia pre rodičov a hostí vianočné vystúpenie. Za krásny program sú odmenené 
mikulášskymi balíčkami priamo z rúk Mikuláša                                                                                                  

Významné miesto v akciách organizovaných pre telesne postihnuté deti získava 
„STOLNOTENISOVÝ A  ŠACHOVÝ TURNAJ“  Organizátorom podujatia je Sekcia rodičov 
TPŽ a vedenie našej školy. Záštitu nad turnajom prevzal Slovenský paralympijský výbor, 
ktorý venoval víťazné poháre a medaile.  

V neposlednom rade musíme spomenúť akciu, ktorá je zameraná na zlepšenie 
zdravotného stavu detí ale aj na oddych, ktorý si na konci šk. roka určite zaslúžia. Ide 
o každoročné „REKONDIČNÉ POBYTY“. Deti sa ich zúčastňujú spolu so svojimi rodičmi.  
Ten posledný sa uskutočnil v rekreačnom stredisku Vyhne.              
Vďaka vedeniu školy, šp. pedagógom, učiteľom, sestričkám, rodičom detí, samotným telesne 
postihnutým deťom a najmä ich snahe byť rovnocennými   partnermi svojim zdravým 
rovesníkom funguje, integrácia na našej škole úspešne už 16 – ty rok. Vďaka patrí aj 
sponzorom, spoločnostiam a organizáciám, ktoré nám pomohli, alebo ešte len pomôžu. 
 



 
 

 
 


