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I. Základné identifikačné údaje o škole: 
 
 
Názov školy:  Štátna jazyková škola v  Poprade 
Adresa školy: Ul. Dominika Tatárku 14, 05801 Poprad 
elokované pracovisko:  ZŠ Dr. Fischera, 060 01 Kežmarok 
 
IČO: 35515147 
Telefón:  spojovateľka : 052/ 7723096, riaditeľňa: 052/ 7897701 
Web stránka: www.sjspoprad.sk 
e-mailová adresa: sjspoprad@sjspoprad.sk 
Dátum vzniku školy: Od škols. roku 1965/66 ako pobočka Jazykovej školy v Prešove 
                                    Od škols. roku 1966/67 ako Jazyková škola v Poprade 
 
 
 
 

http://www.sjspoprad.sk
mailto:sjspoprad@sjspoprad.sk


II. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Mgr. Zuzana Rovenská  -  riaditeľka školy 
                                           vedúca sekcie francúzskeho jazyka 
PhDr. Marta Zelená        -  zástupca riaditeľa 
                                            vedúca  sekcie nemeckého jazyka 
Mgr. Anna Strnisková     -  vedúca sekcie anglického jazyka 
 
Janka Bednarčíková        -  vedúca pre hospodársky úsek 
 
 
III. Poradné orgány školy: 
 

1. Pedagogická rada 
 
Pedagogickú radu tvoria učitelia cudzích jazykov školy. Pedagogická rada sa vyjadruje 
k procesu vyučovania, jeho obsahu, rozsahu, kvalite a výsledkom. Navrhuje riešenia 
problémov, vyjadruje sa k pedagogickým dokumentom a schvaľuje návrh výšky školného a 
zápisného.  
 

2. Grémium riaditeľa 
 
Grémium riaditeľa tvoria: zástupkyňa riaditeľa školy, vedúce sekcií jazykov, vedúca pre 
hospodársky úsek a technik školy. Členovia grémia riaditeľa sa vyjadrujú ku koncepcii 
riadenia školy v oblasti pedagogickej, personálnej, hospodárskej a technického vybavenia 
školy. Navrhujú nové koncepcie vzdelávania v rámci svojho odboru – jazyka, informujú o 
materiálno - technických požiadavkách a o potrebách ďalšieho vzdelávania pracovníkov 
školy.  
 

3. Rada školy 
 
Štátna jazyková škola nemá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. ustanovenú radu školy. 
 
 
IV.   História školy - celoživotné a záujmové vzdelávanie v cudzích jazykoch     

 
       História Jazykovej školy v Poprade sa začala v roku 1965, keď už Dom kultúry a 
vzdelania v Poprade, ktorý organizoval jazykové kurzy, nestačil uspokojovať záujem 
o cudzojazyčné vzdelávanie. Preto riaditeľstvo Domu kultúry a vzdelania v Poprade začalo 
rokovať s odborom školstva na  Krajskom národnom výbore v Košiciach a prostredníctvom 
neho s Jazykovou školou v Prešove o založení Jazykovej školy v Poprade. Na rokovaní v 
Prešove dňa 26. augusta 1965 sa dohodlo, že sa v Poprade zriadi pobočka prešovskej 
Jazykovej školy.  

Slávnostné otvorenie prvého školského roku v Jazykovej škole v Poprade sa uskutočnilo 
dňa 15. septembra 1965 v divadelnej sále Závodného klubu Revolučného odborového hnutia 
Vagónka Tatra v Poprade. V školskom roku 1965/66 sa vyučovalo v budove ZDŠ na 
Leninovom nábreží a v Hornom Smokovci v Odbornom učilišti tatranských hotelov. Prvými 
vyučujúcimi boli externí učitelia. Otvorených bolo 19 kurzov /po 4 hodiny týždenne/, JA - 5 
kurzov, JN - 11 kurzov a JF - 3 kurzy, - spolu s počtom žiakov 791. V priebehu prvého 



školského roku sa škola odčlenila od Jazykovej školy v Prešove a pričlenila k Strednej 
ekonomickej škole v Poprade. 

 
Jazyková škola v rokoch 1966 – 1989 
 
V školskom roku 1966/67 už existovala samostatná Jazyková škola v Poprade, ktorú 

spravovalo riaditeľstvo Strednej ekonomickej školy v Poprade. Vyučovanie prebiehalo v 
budove Strednej ekonomickej školy v Poprade.  

Dňa 1. septembra 1967 správu školy prevzalo riaditeľstvo Strednej ekonomickej školy 
pre pracujúcich. Prvým a dlhoročným riaditeľom školy sa stal Štefan Kovalčík. 

V školskom roku 1972/73 sa vedenie školy rozhodlo zabezpečiť pre strednú 
ekonomickú školu pre pracujúcich a pre jazykovú školu vlastnú budovu. Zabezpečilo 
zakúpenie a rekonštrukciu malej obytnej budovy na Leninovom nábreží č. 1, na mieste 
bývalého OVKSS - Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska, z ktorého je dnes budova 
Mestského úradu. V školskom roku 1973/74 sa začalo vyučovať už v novej, vlastnej budove. 
Školu navštevovali nielen žiaci z Popradu, ale aj z okolitých okresov a z celého regiónu 
Vysokých Tatier.  

 Od počiatkov existencie školy po 80-te roky navštevovalo jazykovú školu každoročne 
600 až 800 žiakov všetkých vekových kategórií. Vyučovalo sa v troch zmenách, v čase od 
14:30 do 19:30. Kurzy boli väčšinou štvorhodinové, dvakrát týždenne po dve hodiny a v prvej 
zmene boli organizované detské kurzy. Podobnú štruktúru organizácie vyučovania si škola 
zachovala dodnes. 

 V r. 1979 sa platilo zápisné a školné 230,- Kčs na rok pre žiakov ZŠ a stredoškolákov, 
dospelí platili 430,- Kčs. Poplatok za štátnu jazykovú skúšku bol 100,- Kčs... Pre veľký počet 
žiakov sa muselo vyučovať okrem materskej budovy aj v elokovaných triedach v budove ZDŠ 
na Marxovej ulici v Poprade a v Starom Smokovci. Po rozhodnutí zbúrať budovu Jazykovej 
školy, v  roku 1980,  bola Stredná ekonomická škola pre pracujúcich pričlenená k Strednej 
ekonomickej škole v Poprade a jazyková škola bola pričlenená k novozaloženému gymnáziu, 
v budove bývalej ZDŠ na Leninovom nábreží v Poprade, dnešné Gymnázium na  Ulici 
Dominika Tatárku. Kruh sa uzavrel, jazyková škola sa ocitla v priestoroch, kde začala v roku 
1965 existovať. 

 V školskom roku 1981/82 bol riaditeľom Gymnázia a Jazykovej školy PhDr. Štefan 
Kovalčík. Vyučujúci JŠ v prvých rokoch rozrastania sa gymnázia učili na oboch školách. 
Zároveň sa pre veľký záujem o štúdium cudzích jazykov otvorili v roku 1981 v Kežmarku 
prvé elokované triedy jazyka nemeckého, neskôr v r. 1990 aj anglického. V súčasnosti sa v 
Kežmarku vyučuje v ZŠ Dr. Fischera 11 kurzov nemeckého a anglického jazyka. 

 
Štátna jazyková škola po roku 1989 
 
V porevolučných rokoch nastal obrovský jazykový "boom", počet žiakov školy sa 

zdvojnásobil. Zmenilo sa aj vekové zloženie žiakov. Dve tretiny poslucháčov JŠ začala tvoriť 
mládež do 18 rokov. Vedenie školy a vyučujúci privítali možnosť spolupráce so zahraničnými 
lektormi, ktorých sa v týchto rokoch vystriedalo v škole 18. Záujemcovia o štúdium stáli v 
radoch pri zápise na nový školský rok a pre nedostatok priestorov a vyučujúcich nebolo 
možné všetkých prijať. Tento stav pretrváva  žiaľ dodnes. Od roku 1992 do roku 2004 bol 
riaditeľ gymnázia Mgr. Dušan Nebus zároveň riaditeľom JŠ. 

 V roku 1996 sa Štátna jazyková škola v Poprade stala samostatným právnym 
subjektom a organizačne sa oddelila od gymnázia, v budove ktorého však ostáva pôsobiť aj 
naďalej. V súčasnosti je zriaďovateľom školy Prešovský samosprávny kraj. 

  
 



Absolventi Štátnej jazykovej školy 
 
Za 42 rokov svojej existencie vydala Štátna jazyková škola v Poprade vysvedčenia 

o úspešnom absolvovaní štátnej jazykovej skúšky 814 absolventom z jazyka anglického, 
580 absolventom z jazyka nemeckého a 91 absolventom z jazyka francúzskeho. 
Všeobecné štátne jazykové skúšky sa začali na škole každoročne vykonávať od roku 1967, 
základné štátne jazykové skúšky od roku 1993 a vysvedčenie o odbornej štátnej 
jazykovej skúške z jazyka nemeckého dostávajú úspešní maturanti Bilingválneho gymnázia 
v Poprade od roku 1996, spolu 746 absolventov. Od roku 2004 všetky osvedčenia o stupni 
zvládnutia cudzieho jazyka /základný kurz – po dvoch rokoch štúdia a stredný kurz – po 
ďalších troch rokoch štúdia/ ako aj vysvedčenia o základnej, všeobecnej a odbornej štátnej 
jazykovej skúške dostali medzinárodnú platnosť podľa CEF /Spoločný európsky referenčný 
rámec pre jazyky/. 

 
Súčasnosť       
 
Ak v minulosti záujem o štúdium cudzích jazykov, väčšinou ako koníček, existoval 

a bol čiastočne uspokojovaný, v dnešnej dobe je znalosť cudzích jazykov nevyhnutnou 
potrebou pre veľkú skupinu obyvateľstva. Štátna jazyková škola v Poprade veľkou mierou 
prispieva k zvyšovaniu cudzojazyčnej gramotnosti a vzdelanosti obyvateľstva a ostáva stále 
najkvalitnejším a cenovo najdostupnejším stánkom vzdelávania sa v cudzích jazykoch. 

Európska únia podporuje vo svojich dokumentoch celoživotné záujmové vzdelávanie 
v cudzích jazykoch, ktoré pomáha pri rekvalifikácii občanov, zvyšuje mobilitu pracovnej sily 
v dospelej populácii a je dôležitým doplnkom formálneho vzdelania.  

Stále stúpajúci počet mládeže študujúcej v súčasnosti cudzí jazyk na jazykovej škole 
svedčí o snahe rodičovskej verejnosti poskytnúť svojim deťom kvalitné jazykové vzdelanie za 
relatívne nízku cenu. Štát napriek názvu (štátna jazyková škola) neprispieva na financovanie 
štátnych jazykových škôl a VÚC, v rámci originálnych kompetencií, uhrádza časť nákladov 
na štúdium na týchto školách. 

                                                                                                 
V.  Údaje o počte poslucháčov  školy a vyhodnotenie práce, prospechu a dochádzky 

 
     V školskom roku 2006/2007 bolo v ŠJŠ v Poprade otvorených 48 kurzov anglického 
jazyka, 18 kurzov nemeckého jazyka, 5 kurzov francúzskeho, 2 kurzy španielskeho, 1 kurz  
ruského jazyka a v rámci podnikateľskej činnosti 1 kurz slovenského jazyka pre cudzincov. 
Spolu 75 kurzov s 295 vyučovacími hodinami týždenne,  čo sa rovná 14,75 tried. Dve 
tretiny všetkých poslucháčov školy tvorila mládež do 18 rokov, jednu tretinu dospelí. 
Vyučovanie prebiehalo v popoludňajších hodinách od 14:30 do 19:15 v Poprade a v 2 
elokovaných triedach v Kežmarku na ZŠ Dr. Fischera, kde sa vyučuje anglický a nemecký 
jazyk. 
     Na požiadanie zástupcov mesta Vysoké Tatry skúšobne otvárame v novom školskom roku 
2007/2008 dva anglické kurzy ŠJŠ v priestoroch ZŠ Dolný Smokovec 21, 05981 Vys. Tatry, 
čím odľahčíme hlavnú budovu a ušetríme cestovanie cca 50 záujemcom o štúdium 
z Vysokých Tatier do Popradu. 
 
     Hlavné úlohy pri zabezpečovaní vyučovacieho a výchovného procesu na škole boli 
splnené. Vyšší počet "vystúpených" v nemeckom jazyku bol prijateľne zdôvodnený. Vo 
výchovnom pôsobení, v rámci konverzácií, sa vyučujúci orientovali na témy odporúčané MŠ 
SR: výchova k humanizmu, odmietanie diskriminácie, intolerancie a rasizmu, diskusie o 
nebezpečenstve drogovej závislosti a škodlivosti návykových látok, rozvíjanie 



environmentálneho vedomia, prehlbovanie demokratizácie vzťahu učiteľ - žiak, rozšírenie 
Európskej únie a problémy s tým spojené, postavenie Slovenska v rámci EÚ... 
     Predmetová komisia cudzích jazykov si splnila všetky úlohy stanovené v pláne práce a na 
záver školského roku skonštatovala plnenie tematických plánov a dodržiavanie osnov. V šk. 
roku 2006/2007 spolupracovala PKCJ ŠJŠ v Poprade s PKCJ ŠJŠ v Prešove. Vyučujúci oboch 
škôl pripravili test pre porovnanie vedomostí poslucháčov v oboch školách, na úrovni 
stredného stupňa ovládania cudzieho jazyka. Porovnávací test bol zrealizovaný v jazyku 
anglickom, nemeckom a francúzskom v januári a v júni 2007 a vyhodnotený na zasadnutí 
PKCJ v júni 2007. Výsledky vedomostí a zručností sú porovnateľné. 
 
     Zo  štatistického prehľadu o prospechu a dochádzke  na záver  šk. roku 2006/2007 
vyplývajú nasledujúce výsledky: 
 
jazyk  na zač.   *vystúpili  *neprospeli *prospeli   *výborný  *veľmidobrý  *dobrý   *priem.dochádzka 
 
A          1135      188          106          841        321             336           184                 16 
N            339        61            25          253          79              78              96                 12 
F             110        41              3            66          34              19              13                 14     
R, Š          66        34              2            30          22                4                4                 12 

Spolu:   1650      324         136          1190        456             437          297                13,5 
 
 
VI. Štátne jazykové skúšky a ich výsledky 
 
         Štátne jazykové skúšky v jarnom termíne 2007 prebehli bez závad, podľa plánu,   
písomná časť 18. a 19. apríla 2007, ústna časť 7.,  8. a 9. júna 2007 s týmto výsledkom: 
 
Jazyk       skúška       prihlásení     neprospeli      prospeli:              PSV          PVD            P                   
 

A             VŠJS               85                  26                   59                      19             26            14    
N             VŠJS               14                    4                   10                        1               5              4 

N             ZŠJS                 3                     0                     3                        2               0              1  
                
Spolu:                           102                  30                   72                      22              31           19  
 
VŠJS = všeobecná štátna jazyková skúška – medzinárodné hodnotenie podľa CEF  C1 – C2 
ZŠJS = základná štátna jazyková skúška - medzinárodné hodnotenie podľa CEF  B1 – B2 
PSV = prospel s vyznamenaním, PVD = prospel veľmi dobre, P = prospel 
 
     Zároveň 65 úspešných maturantov bilingválnej sekcie Gymnázia na Ul. D. Tatárku 
v Poprade získalo vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške. 
 
 
 
 
 
 



VII.  Údaje o počte zamestnancov školy a plnení kvalifikačného predpokladu pedago-
gických zamestnancov školy, odbornosť vyučovania, zoznam učiteľov a ich úväzky  

 
Pedagogickí pracovníci:                jazyk                       počet hodín -úväzok 
 
1.    Mgr.    Andrea Balková                A                                  24  /od 1.9.06 do 28.02.07/ 
2.    Mgr.    Kamila Brezová                A                                  16  /od 1.1.2007/  
3.    PhDr.   Anna Decká                      A                                    4 
4.    RNDr. Eduard Dobrovský             A                                  20             
5.    Mgr.    Lenka Janečková               Fr                                 12  
6.    Mgr.    Veronika Jurdíková           N                                  20 
7.    Ing.     Gabriela Krížovská            A                                  12  /od  1.3.2007/   
8.    Ing.     Renáta Lavková                 A                                  12  /od 1.3.2007/    
9.    Mgr.    Eva Legátová             A,N                              24  /od 1.1. 2007 – MD/ 
10.  Mgr.    Blažena Lištiaková A                                  24 
11.  Mgr.    Iveta Machová                   N                                    4  /od 1.1.2007/ 
12.  PhDr.   Alžbeta Micková               N                                    8 
13.  Mgr.    Kamila Olejárová              A                               21 + 2 /S pre cudzincov/ 
14.  Ing.     Ingrid Pittnerová              N                                 24 
15.  Mgr.   Alena Ridillová              A                                  25 
16.  Mgr.   Zuzana Rovenská                Fr                                   6 
17.  Mgr.   Anna Strnisková              A                                  25 
18.  PhDr. Anna Szuttorová              A                                  24 
19.  Mgr.   Daniela Škurlová                 A, R                             10  
20.  PhDr. Marta Zelená              N                                  11 
   
 

     Všetci pedagogickí zamestnanci ŠJŠ v Poprade sú plne kvalifikovaní. /Ing. Ingrid 
Pittnerová, ktorá vyučuje jazyk nemecký má výnimku zo vzdelania do r. 2010/.  
 
THP pracovníci školy: 
 
Vedúca hospodársko-administratívneho úseku: Janka Bednarčíková 
Administratívna pracovníčka na úseku PAM: Magda Ilavská 
Technik – údržbár: Jozef Babej 
Vrátnička: Marta Safanovičová 
Upratovačky: Helena Benešová, Božena Husanicová, Katarína Kubalová 
 
 
VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 
         jazykové kurzy, stáže, konferencie a semináre, ďalšie vzdelávacie aktivity 

 
         

V máji 2006  sa Mgr. Alena Ridillová /vyučujúca AJ a zodpovedná za projektové 
činnosti/ zúčastnila na kontaktnom seminári v Rumunsku, na tému: 
 „Inovácia a tvorivosť vo vzdelávaní dospelých – Grundtvig 1 a 2“. Účastníci tohto 
kontaktného seminára boli učitelia cudzích jazykov, predstavitelia mimovládnych organizácií 
a rôzne záujmové združenia, ktoré pracujú s dospelými. Koordinujúcou inštitúciou má byť 
Švédske centrum vzdelávania a názov projektu je: Loco-Motive – Locally motivating 



language learners and teachers. V marci 2007 sme vypracovali a predložili žiadosť o účasť na 
tomto projekte do Národnej agentúry, čakáme na vyjadrenie. 
     Predseda PKCJ Mgr. B. Lištiaková sa zúčastnila na metodickom seminári  v Metodickom 
centre v Prešove s prezentáciou učebníc vydavateľstva Macmillan, a na seminári k novým 
učebniciam English file v Bratislave, ktorý organizovala firma Oxford Univercity Press. 
     Ing. Ingrid Pittnerová sa prihlásila na doplnkové pedagogické štúdium do Žilinskej 
univerzity – konzultačné stredisko Spišská Nová Ves. 
     Mgr. Zuzana Rovenská /riaditeľka/ a PhDr. Marta Zelená /zástupca riaditeľa/ sa druhý rok 
zúčastňujú školenia PVPZ /príprava vedúcich pedagogických pracovníkov/, ktoré by mali 
ukončiť v r. 2007.   
     Učitelia školy priebežne študujú odbornú literatúru pre cudzie jazyky a vymieňajú si 
skúsenosti na domácich školských seminároch – v rámci PKCJ. 
 
IX.  Údaje o mimoškolských aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
     Škola úzko spolupracuje s  Francúzskym Inštitútom v  Bratislave a Francúzskou alianciou 
v Poprade, s Bilingválnym gymnáziom v Poprade, so Štátnou jazykovou školou v Bratislave, 
v Prešove,  v Žiline a v Spišskej Novej Vsi. 
     17. mája 2007 sa Štátna jazyková škola prezentovala v priestoroch hotela Satel v Poprade 
v rámci „Európskeho informačného dňa“. Podujatie organizoval Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny prostredníctvom siete EURES /Európske služby zamestnanosti/ v Bratislave, 
Komárne, Banskej Bystrici, Poprade, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Trenčíne a v Trnave. 
Toto podujatie bolo určené širokej verejnosti s cieľom poskytnúť v spolupráci s ďalšími 
inštitúciami široké spektrum informácií týkajúcich sa života, práce a štúdia v Európe. 
     Štátna jazyková škola má svoju webovú stránku, kde sa uvádzajú všetky informácie 
o škole. Na začiatku každého nového školského roku sa vydáva pre žiakov informačný 
bulletin o ŠJŠ. Škola nevyužíva žiadne zvláštne formy prezentácie na verejnosti, pretože má 
dlhoročnú tradíciu a je dobre známa v celom regióne. 
 
X.  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
     Štátna jazyková škola nemá vlastné priestory, sídli v budove Gymnázia na Ul. D. Tatárku 
v Poprade. Neplatí nájom, ale podieľa sa na prevádzkových nákladoch za budovu. Má 
k dispozícii spoločné priestory, 12 učební, zborovňu, kanceláriu, riaditeľňu a vrátnicu.  
     Elokované pracovisko na ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku máme podobne zmluvne 
zabezpečené. Štátna jazyková škola tu má k dispozícii v popoludňajších hodinách dve učebne, 
zborovňu a spoločné priestory. 
     Vybavenie učební didaktickou technikou potrebnou pre kvalitný výkon práce pravidelne 
obnovujeme z vlastných finančných prostriedkov v spolupráci s Gymnáziom. Ide najmä o CD 
a MG prehrávače, video a DVD prehrávače, televízory, kopírovacie stroje, počítače 
a software, ako aj  odbornú literatúru pre učiteľskú knižnicu. Pracovné prostredie je príjemné 
a poloha školy je veľmi výhodná, v centre, v blízkosti autobusovej a železničnej stanice.  
 
XI.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy. 
 
     Štátna jazyková škola v Poprade je príspevková organizácia. Financovanie Štátnej 
jazykovej školy neupravuje zákon o financovaní v školstve, spadáme pod originálne 
kompetencie PSK. Naše financovanie upravuje  § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 279/1993 Z.z. o 
školských zariadeniach v platnom znení, ktorý  stanovuje, že žiaci hradia niektoré náklady 



spojené so štúdiom. Presne ich stanovuje § 8 ods. 2 platnej vyhlášky MŠ SR č. 44/ 1996 Z.z. 
nasledovne:  
 “Poslucháč  štátnej  jazykovej  školy  prispieva  na úhradu nákladov na štúdium, a to 
najmenej vo výške  100% bežných výdavkov školy  bez  miezd  zamestnancov  školy, bez  
povinných platieb za zamestnancov školy  na zdravotné poistenie,  nemocenské poistenie, 
dôchodkové  zabezpečenie  a   do  Fondu  zamestnanosti  Slovenskej republiky, najviac  však 
do výšky  50% celkových bežných  výdavkov školy pripadajúcich na jedného poslucháča za 
školský rok.”  
     Výšku príspevku PSK, ktorý školu zriadil ako príspevkovú organizáciu, určuje aj § 21  
ods. 2 zákona NR SR č. 523 / 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách : 
“Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a VÚC, ktorej menej ako 50% 
výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet VÚC napojená príspevkom. 
Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.” 
 
    Štátna jazyková škola v Poprade vyberá školné a zápisné od poslucháčov dvakrát ročne. 
V júni a v septembri za I. polrok školského roku a v januári za II. polrok školského roku. 
V školskom roku 2006/2007 bolo polročné školné a zápisné pre mládež ZŠ a SŠ 1 100,- Sk 
a pre dospelých poslucháčov 1 400,- Sk,   pri štvorhodinovom kurze týždenne.     
     Za kalendárny rok 2006 mala ŠJŠ schválený a upravený rozpočet 3 019 tis. , vlastné tržby 
boli 3 634 tis. Dotácie na vzdelávacie poukazy 67 tis. – boli vyplatené pedagogickým 
pracovníkom za mesiac február, jún a december  2006 za vyučovanie cudzích jazykov – A, N, 
Fr.   
    Na rok 2007 mala Štátna jazyková škola schválený a upravený rozpočet celkom: 3480 tis 
Sk , navýšený o 56 tis. Sk účelovo viazaných na financovanie vzdelávacích poukazov na I. 
a II. Q 2007. K 30. 06. 2007 vlastné tržby dosiahli výšku 2995 tis. Sk. Tržby z podnikateľskej 
činnosti dosiahli výšku 172 tis. Sk.  
           V celom období svojej existencie nemala ŠJŠ žiadne neuhradené záväzky a neeviduje 
žiadne pohľadávky. 
     Z tržieb za celý školský rok 2006/2007 boli uhrádzané mzdy a odvody, nevyhnutné 
náklady na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a na učebné pomôcky pre 
výchovno-vzdelávací proces, úhrada energie, všeobecných  materiálov, tvorba SF, a 
zabezpečenie stravovania podľa ZP.   
         V druhom polroku šk. roku 2006/2007 sme z účtu rezervného fondu zakúpili 2 
notebooky s operačným systémom, 2 antivírové programy s ročnou licenciou, 2 
rádiomagnetofóny /kazeta + CD/, 1 spätný projektor, 1 mikrovlnku a drobný hmotný 
kancelársky majetok.  
 
XII.  Cieľ   koncepčného  zámeru  rozvoja  školy  na  školský rok 2006/2007                    
          Silné a slabé stránky školy 
 
     Hlavným koncepčným zámerom školy bolo zladiť jednotlivé kurzy a skúšky podľa medzi-
národných kritérií. Tento cieľ sme splnili. V novom školskom roku zavádzame nové, 
modernejšie učebnice,  lepšie zosúladené s cieľmi Európskeho referenčného rámca pre cudzie 
jazyky /A1, A2, B1, B2, C1 - C2/ a k nim prepracujeme učebné plány školy.  
     Naďalej budeme pokračovať v internom projekte s Gymnáziom s cieľom pripraviť na 
všeobecnú štátnu jazykovú skúšku najlepších študentov angličtiny v maturitnom ročníku. 
/dvojročný interný projekt / a v školskom roku 2007/2008 ho rozšírime o jazyk nemecký.  
     K silným stránkam školy patrí dobre prepracovaná organizácia kurzov s medzinárodne 
platnou certifikáciou  CEF, kvalifikovaní vyučujúci, veľmi slušná kvalita vyučovania, 
schopnosť poskytovať jazykové vzdelávanie všetkým skupinám obyvateľstva od 11 rokov bez 



hornej hranice, výborná poloha školy, dobré meno a dlhá tradícia školy, používanie 
moderných zahraničných učebníc a dobré vybavenie školy didaktickou technikou, dobrá 
spolupráca so základnými a strednými školami v meste,  dobrý systém komunikácie 
s verejnosťou, postupná informatizácia školy. 
     Za slabé stránky školy považujeme problémy s nedostatočným finančným ocenením 
učiteľov a tým spôsobený chronický nedostatok mladých učiteľov. /Za posledných 5 rokov 6 
mladých vyučujúcich po niekoľkých mesiacoch rozviazalo pracovný pomer a odišli do 
cudziny/. S tým súvisí vysoký vekový priemer učiteľov na škole a po ich odchode do 
dôchodku hrozí kolaps výuky anglického jazyka.  Slabou stránkou školy je aj finančná 
neistota ohľadne výšky príspevku od zriaďovateľa a nezáujem MŠ SR o štátne jazykové 
školy. 
 

XIII. Doplnkové služby pre poslucháčov 
 
     Škola v spolupráci s kníhkupectvom Alter Ego v Kežmarku zabezpečuje za zľavnené ceny 
nákup potrebných učebníc a slovníkov v priestoroch školy.  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

V Poprade dňa 25. augusta 2007                                             Mgr. Zuzana Rovenská 
                                                                                                          Riaditeľka 
 
 
 
 


