Priestorové podmienky a materiálno-technické zabezpečenie
Teoretické vyučovanie realizujeme v budove školy na Bottovej ulici 15 A, Levoča.

Kapacity školy – priestorové a prevádzkové podmienky školy:
Škola pozostáva z troch navzájom prepojených objektov – budova školy, telocvičňa, vrátnica
s jedálňou a výdajňou jedál a samostatného objektu garáže. Kapacita školy postačuje pre cca 430
študentov.
Prevádzková doba v škole je od pondelka do piatka v čase od 6.00 do 20.00 hod. Počas víkendov
môže byť škola využívaná len s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa SPgŠ na vopred dohodnuté
akcie.
Školský manažment:









kancelária riaditeľa školy,
kancelária pre zástupcu riaditeľa školy,
kancelária pre sekretariát (E. Labudová),
kancelária pre ekonómku školy (J. Plačková),
kancelária pre hospodárku školy (I. Blahutová),
kabinet výchovného poradcu,
príručný sklad s odkladacím priestorom,
sociálne zariadenie.

Pedagogickí zamestnanci školy:








zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,
kuchynka pre učiteľov,
13 kabinetov pre učiteľov,
1 multimediálna učebňa,
11 odborných učební na vyučovanie informatiky a výpočtovej techniky, tvorivej dramatiky,
výtvarnej výchovy, modelovňa, kresliareň, učebňa literárnej a jazykovej výchovy, hudobnej
výchovy a hry na hudobný nástroj, jazykov a jazykové laboratórium,
telocvičňa, posilňovňa, tančiareň,
sociálne zariadenia a sprchy.

Nepedagogickí zamestnanci školy:





kancelárie pre sekretariát školy, ekonómku a hospodárku školy, pre školníka školy, vrátnica,
príručné sklady pre upratovačky s odkladacím priestorom, šatňa pre upratovačky,
dielne, plynová kotolňa, vzduchotechnika,
sociálne zariadenia a sprcha.

Ďalšie priestory:




hygienické priestory (WC, sprchy) pre žiakov, sociálne zariadenia, šatne,
sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky,
knižnica.

Makrointeriéry:



školská budova,
školský dvor,
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garáže,
jedáleň a výdajňa stravy (obedy) na SPgŠ Bottova 15 A s kapacitou 80 miest.

Školský internát SPgŠ – Námestie Majstra Pavla 22, 054 01 Levoča
Školský internát je zaradený do 1. kategórie a pozostáva z dvoch navzájom prepojených budov. Je
vybavený bunkovým systémom, súčasťou ktorých je kuchynka, sprcha, WC a predsiene.
Spolu ubytovaných študentov v školskom internáte je 120, mesačný príspevok na ubytovanie
v internáte je 26,55 eur.
Vybavenie školského internátu:
 24 izieb pre žiakov, z toho 1 – 3-lôžkové izby : 2,
4 – 6-lôžkové izby : 15,
7 – 10-lôžkové izby: 7,
 kancelária vychovávateliek,
 kancelária vedúcej výchovy,
 3 študovne, klavírne miestnosti,
 1 miestnosť pre izoláciu chorých,
 kuchynka pre študentov,
 spoločenská klubovňa,
 žehliareň, sklad, práčovňa, 2 sklady na posteľnú bielizeň, miestnosť na šitie, žehliareň,
 kotolňa, dielňa údržbárov, sklad čistiacich prostriedkov.
Súčasťou študentského domova je školská jedáleň a kuchyňa pri Školskom internáte SPgŠ
s celodennou prevádzkou s uvedenými ďalšími priestormi:
 kancelária vedúcej školskej jedálne,
 šatňa pre pracovníčky kuchyne,
 jedáleň a výdajňa stravy,
 sklad potravín, prípravovňa mäsa, chladiaca miestnosť s chladiacim zariadením,
 pivničné priestory so skladom zeleniny.

Vyučovacie interiéry na škole:














11 klasických tried pre teoretické vzdelávanie,
odborná multimediálna učebňa,
odborné jazykové laboratórium,
3 odborné učebne jazykov,
2 odborné učebne na vyučovanie informatiky,
učebňa tvorivej dramatiky,
učebňa literárno-jazykovej výchovy,
2 ateliéry výtvarnej výchovy,
Modelovňa,
Kresliareň,
Telocvičňa,
malá telocvičňa pre pohybovú kultúru,
posilňovňa.

Vyučovacie exteriéry:
Partnerské materské školy s cvičebnými triedami v Levoči a školské kluby partnerských základných
škôl v Levoči: MŠ Francisciho, MŠ Predmestie, ZŠ Gašpara Haina, ZŠ Štefana Kluberta.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levoča, Mestský úrad – oddelenie sociálnych vecí a rodiny
v Levoči, Komunitné centrum Levoča.
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