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Predkladá: 
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Vyjadrenie rady školy: 

Prerokovaná v rade školy dňa 8. októbra 2012. Rada školy SOŠ pre ŢTP odporúča 

zriaďovateľovi  schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach  za školský rok 2011/2012. 

 

 

 

.................................................................... 

        Mgr. Mária Berdisová 

       predsedníčka Rady školy pri SOŠ pre ŢTP 

 

 

 

Stanovisko riaditeľa IPR: 

Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (IPR) 

schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  za školský 

rok 2011/2012. 

 

 

 

...................................................................... 

PhDr. Dušan Piršel 

           riaditeľ IPR 
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Správu vypracovala: 

 

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka SOŠ pre ţiakov s telesným postihnutím 

 

 

Podklady pre vypracovanie správy pripravili: 

 

PhDr. Jaroslava Margolienová, zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie (TV)  

 

Ing. Alena Červená, zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie (TV) 

 

Martin Červenák, zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie (PV) 

 

PaedDr. Petra Višňovská, zástupca riaditeľa školy pre výchovu mimo vyučovania (VMV)  

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005  o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

 Metodické usmernenie  č.10/2006-R k vyhláške  MŠ SR  č.9/2006 Z. z.  

 Koncepcia rozvoja školy na roky 2009 – 2012. 

 Plán práce školy na školský rok 2011/2012. 

 Hodnotenia plnenia plánov práce predmetových komisií a metodických zdruţení.   

 Informácie o činnosti Rady školy pri  SOŠ pre ţiakov s telesným postihnutím. 

 Ďalšie informácie o škole.  
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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2011/2012 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 
 

§ 2  ods. 1 písm. a) 

Základné identifikačné údaje 

 

Názov školy 
Stredná odborná škola pre ţiakov s telesným postihnutím pri Inštitúte pre 

pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 

Adresa školy Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4 

Telefón +421 5920 9156 

E-mail jana.chromikova@iprba.sk 

WWW 

stránka 
iprskola.edupage.org 

Zriaďovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Vedúci zamestnanci školy 

 

  Priezvisko, meno Telefón Sluţ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Jana Chromíková 02/59209156  0911474014 jana.chromikova@iprba.sk  

ZRŠ 
PhDr. Jaroslava 

Margolienová 
02/59209149 0911474016 jaroslava.margolienova@iprba.sk  

ZRŠ Ing. Alena Červená 02/59209149   alena.cervena@iprba.sk  

ZRŠ Martin Červenák 02/59209131   martin.cervenak@iprba.sk 

ZRŠ 
PaedDr. Petra 

Višňovská 
02/59209160 0911474017 petra.hurosova@iprba.sk 

Rada školy 

Rada školy pri SOŠ pre TPŢ je poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje 

verejné záujmy a záujmy ţiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a 

vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. 

Bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 1. 12. 

2008. 
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  Titl., priezvisko, meno 

predseda rady školy Mgr. Mária Berdisová 

pedagogickí zamestnanci Soňa Kovaničová 

ostatní zamestnanci Danica Kontúrová 

zástupcovia rodičov PaedDr. Bronislava Selešiova 

  Róbert Sebestyen  

  Viera Máčovská 

zástupca zriaďovateľa Mgr. Ivan Číţ 

  Mudr. Igor Hajdúk 

  Ing. Petra Baláţová 

iný Elena Bielčíková 

zástupca ţiakov Alojz Ţilinčár 

 

Poradné orgány riaditeľa školy 

1. Predmetové komisie (PK) 

2. Metodické zdruţenie vychovávateľov (MZ) 

 

Názov PK Vedúci PK 

PK prírodovedných predmetov a informatiky RNDr. Zlatica Urbanská 

PK pre predmety slovenský a anglický jazyk PaedDr. Ľubica Styanová 

PK pre všeobecnovzdelávacie predmety PaedDr. Dana Kmeťková 

PK pre odbory zlatník a klenotník, umeleckoremeselná 

výroba, knihár a kozmetik 

Mgr. Eva Majerová 

PK odborných predmetov elektroodborov a VT Ing. Tibor Brziak, PhD. 

PK pre odbory strojárske a odbory technicko-administratívny 

pracovník, technicko-ekonomický pracovník a verejná správa 

Ing. Mária Podstupková 

Názov MZ Vedúci MZ 

Metodické zdruţenie vychovávateľov Ing. Ľubomír Polonsky 

 

§ 2  ods. 1 písm. b) 

Údaje o počte ţiakov 

 
Počet ţiakov v školskom roku 2011/2012 k 15. septembru 2011 bol 149, z toho 58 dievčat. 

 

Ročník 

Počet ţiakov v ročníku 

spolu/dievčat učebné odbory študijné odbory 

prvý 35/15 24 11 

druhý 32/14 20 12 

tretí 27/10 14 13 

štvrtý 6/6 0 6 

prvý nadstavbové štúdium 15/7 0 15 

druhý nadstavbové štúdium 25/6 0 25 

prvý pomaturitné štúdium 9/1 0 9 

spolu 149/58 58 91 
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V školskom roku 2011/2012 bolo evidovaných 24 tried. Priemerný počet ţiakov na triedu bol 6,2, ale 

na teoretickom vyučovaní sa spájali v rámci ročníka triedy s rovnakým školským vzdelávacím 

programom tak, aby sa v triede zabezpečil vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch počet ţiakov 10. 
  

Trieda 
Počet ţiakov 

k 15.9.2011 

Počet ţiakov 

k 30.6.2012 

Poznámky 

I. TAP 8 8  

II.TAP 11 11  

III.TAP 9 9  

I.MO 6 6  

I.ZK 5 5  

I.KN 5 5  

II.KN 5 5  

III.KN 5 5  

II.E 4 4  

I.MPS 5 5  

II.MPS 6 6  

III.MPS 8 8  

I.KO 6 7 1 prijatá 4.10.2011 

II.KO 6 5 1 zanechala štúdium 

III.KO 5 4 1 prerušila štúdium 

IV.KO 6 6  

I.MU 5 4 1 prerušil štúdium 

II.MU 4 3 1 vylúčený zo štúdia 

II.ME 4 4  

I.MT 10 9 1 prerušil štúdium 

II.MTA 6 6  

II.MTB 7 7  

II.MS 4 4  

I.VS 9 8 1 zanechal štúdium 

24 tried 149 ţiakov 144 ţiakov  

 

 

§ 2  ods. 1 písm. d) 

Úspešnosť ţiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

 
Počet prihlásených ţiakov na prijímacie skúšky: 42 ţiakov / 21 dievčat 

Počet ţiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 

Počet ţiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, tzv. poradne pre voľbu 

povolania:  37 ţiakov / 19 dievčat. 

V rámci poradne pre voľbu povolania, uchádzači o štúdium absolvujú vyšetrenia odborníkmi 

v zloţení psychológ, lekári (internista, ortopéd, neurológ, rehabilitačný lekár), rehabilitačná 

sestra, špeciálny pedagóg, sociálny referent, majster odbornej výchovy a vychovávateľ. 

 

Skutočný počet ţiakov 1.ročníka v učebných a študijných odboroch k 15.9.2011:                  

35 ţiakov / 15 dievčat 
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  Učebné 

odbory 

Študijné 

odbory 

Nadstavbové 

štúdium 

Pomaturitné 

štúdium 

Spolu 

Počet ţiakov prvých 

ročníkov k 15.9.2011 
24/9 11/6 15/7 9/1 59/23 

 

§ 2 ods. 1 písm. e) 

Klasifikácia tried 
 

Trieda priemerná klasifikácia na konci šk. roka 

I. KN 2,73 

I. KO 1,97 

I. MO 1,94 

I. MPS 2,58 

I. MT 2,53 

I. MU 2,33 

I. TAP 2,56 

I. VS 2,25 

I. ZK 2,69 

II. E 2,27 

II. KN 2,47 

II. KO 1,85 

II. ME 2,17 

II. MPS 2,43 

II. MS 2,47 

II. MTA 2,17 

II. MTB 1,77 

II. MU 2,21 

II. TAP 2,71 

III. KN 2,95 

III. KO 2,42 

III. MPS 2,91 

III. TAP 2,16 

IV. KO 2,18 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov 
 

Na konci šk. roku bolo 144 ţiakov, počas šk. roku po 15.9.2011 pristúpili 2 ţiaci, prerušili 

štúdium 5 ţiaci, zanechal štúdium 1 ţiak a 1 ţiak bol zo štúdia vylúčený. 

 

Trieda Počet Vyznam. 

Veľmi 

dobre Prospeli 

Nepros

peli Neklas. 

Správ. 

2 

Správ. 

3 

I. KN 5 0 0 5 0 0 0 0 

I. KO 7 1 1 5 0 0 0 0 

I. MO 6 1 2 3 0 0 0 0 

I. MPS 5 0 0 3 1 1 0 1 

I. MT 9 0 3 5 1 0 0 0 

I. MU 4 0 1 3 0 0 0 0 

I. TAP 8 1 0 6 1 0 1 1 

I. VS 8 1 1 6 0 0 0 0 

I. ZK  5 0 1 3 1 0 0 0 

II. E 4 0 2 2 0 0 0 0 

II. KN 5 0 1 4 0 0 0 0 

II. KO 5 2 1 2 0 0 0 0 

II. ME 4 0 2 2 0 0 0 0 

II. MPS 6 1 1 3 1 0 0 0 

II. MS 4 1 0 2 1 0 0 0 

II. MTA 6 0 2 4 0 0 0 0 

II. MTB 7 0 5 2 0 0 0 0 

II. MU 3 0 1 2 0 0 0 0 

II. TAP 11 0 3 5 3 0 1 0 

III. KN 5 0 0 2 3 0 0 2 

III. KO 4 0 2 2 0 0 1 0 

III. MPS 8 0 1 6 1 0 1 1 

III. TAP 9 1 3 4 1 0 0 0 

IV. KO 6 0 3 3 0 0 1 1 

SPOLU 144 9 36 84 14 1 5 6 
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Dochádzka ţiakov 
Trieda Počet 

ţiakov 

Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

ţiaka 

Osprave

dlnené 

Ospr. na 

ţiaka 

Neospra

vedlnené 

Neosp. 

na ţiaka 

I.KN. 5 220 44,00 217 43,40 3 0,60 

II.KN. 5 396 79,20 396 79,20 0 0,00 

III.KN. 5 540 108,00 468 93,60 72 14,40 

I.TAP 7 1093 156,14 1065 152,14 28 4,00 

II.TAP 11 1079 98,09 1061 96,45 18 1,64 

III.TAP 9 469 52,11 469 52,11 0 0,00 

I.ZK 5 253 50,60 247 49,40 6 1,20 

I.MO. 6 253 42,17 253 42,17 0 0,00 

II.E 4 207 51,75 207 51,75 0 0,00 

I.KO. 7 575 82,14 566 80,86 9 1,29 

II.KO. 5 313 62,60 313 62,60 0 0,00 

III.KO. 4 658 164,50 650 162,50 8 2,00 

IV.KO. 5 608 121,60 565 113,00 43 8,60 

I.MPS 5 381 76,20 344 68,80 37 7,40 

II.MPS 6 398 66,33 395 65,83 3 0,50 

III.MPS 8 748 93,50 685 85,63 63 7,88 

I.MT 9 750 83,33 750 83,33 0 0,00 

II.MTA 6 371 61,83 371 61,83 0 0,00 

II.MTB 7 207 29,57 207 29,57 0 0,00 

I.MU 4 411 102,75 398 99,50 13 3,25 

II.MU 4 190 47,50 172 43,00 18 4,50 

II.ME 4 124 31,00 118 29,50 6 1,50 

II.MS 4 188 47,00 188 47,00 0 0,00 

I.VS 8 1037 129,63 1037 129,63 0 0,00 

 

Výsledky maturitnej skúšky 

 
Na maturitnú skúšku (ďalej MS) bolo prihlásených 31 ţiakov, úspešne ju v riadnom termíne 

vykonalo 22 ţiakov, povolený opravný termín MS má 7 ţiakov, 1 ţiak neprospel na konci šk. 

roka a 1 ţiak bol zo štúdia vylúčený. 

V mimoriadnom opravnom termíne dňa 11.9.2012 úspešne absolvovalo ústnu formu internej 

časti maturitnej skúšky 5  ţiakov. 

 

 

MATURITNÁ SKÚŠKA 

 

II.MTA 

 

II.MTB 

 

II.MU 

 

II.MS 

 

II.ME 

 

IV.KO 

počet ţiakov prihlásených na MS 6 7 4 4 4 6 

počet ţiakov, ktorí konali ÚFIČ 6 7 3 3 4 6 

počet ţiakov, ktorí úspešne ukončili MS 

v riadnom termíne 
5 6 3 2 3 3 

počet ţiakov, ktorí úspešne ukončili MS 

v mimoriadnom termíne 
1 0 0 0 1 3 
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Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ţ) 
PFEČ 

priemer 

PFEČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

Anglický 

jazyk 
B1 30 (18/12) 48,40% 25 57,80% 25 8 3 13 4  2,46 28 

Nemecký 

jazyk 
B1 1 (1/0)         1 5,00 1 

Praktická 

časť 

odbornej 

zloţky 

 31 (19/12)            

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

 31 (19/12) 50,40% 31 51,54% 31 1 3 10 10 5 3,52 29 

Teoretická 

časť 

odbornej 

zloţky 

 31 (19/12)     5 11 10 3  2,38 29 

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ţ) 
1 

Praktická 

2 

Praktická 

3 

Praktická 

4 

Praktická 

5 

Praktická 

Praktická 

priemer 

Praktická 

počet 

Praktická 

časť 

odbornej 

zloţky 

  31 (19/12) 12 10 6 3   2,00 31 

 

Výsledky záverečných skúšok 

 
Záverečné skúšky úspešne absolvovalo 10 ţiakov tretích ročníkov učebných odborov, 4 ţiaci 

na konci šk. roku neprospeli, z toho 2 ţiaci poţiadali o opakovanie ročníka a 2 ţiaci ukončili 

štúdium. 

 

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA  

 

III.TAP 

 

III.KN 

počet ţiakov prihlásených na ZS 9 5 

počet ţiakov, ktorí neukončili posledný ročník 1 3 

počet ţiakov, ktorí úspešne absolvovali ZS 8 2 

 
§ 2 ods. 1 písm.  f) 

Zoznam študijných a učebných odborov 

 
 Učebné odbory Zameranie 

TAP 6475 2 technicko-administratívny pracovník  

MO 2466 2 mechanik opravár 02 stroje a zariadenia 

ZK 8545 2 zlatník a klenotník  

EU 2683 2 elektromechanik 15 úţitková technika 

E 2683 2 elektromechanik 11 silnoprúdová technika 

KN 6453 2 knihár  

 Študijné odbory (štvorročné)  



10 
 

KO 6446 4 kozmetik  

MPS 2682 4 mechanik počítačových sietí  

 Študijné odbory (nadstavbové štúdium)   

MT 6476 4 technicko-ekonomický pracovník   

MS 2414 4 strojárstvo 
01  výroba, montáţ a oprava 

prístrojov, strojov a zariadení 

MU 8501 4 umeleckoremeselné práce  

ME 2675 4 elektrotechnika 03  elektronické zariadenia 

MES 2675 4 elektrotechnika 
02 výroba a prevádzka strojov a 

zariadení 

 Pomaturitné kvalifikačné štúdium   

VS 6308 6 verejná správa   

Počet tried a ţiakov vzdelávajúcich sa v jednotlivých učebných a študijných odboroch 

Kód Odbory Trieda Počet ţiakov 

Učebné odbory (trojročné) 

6475 2 technicko-administratívny pracovník 

I. TAP 8 

II.TAP 11 

III.TAP 9 

2466 2 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia I.MO 6 

8545 2 zlatníka klenotník I.ZK 5 

6453 2  knihár 

I.KN 5 

II.KN 5 

III.KN 5 

2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika II.E 4 

Študijné odbory (štvorročné) 

2682 4 mechanik počítačových sietí 

I.MPS 5 

II.MPS 6 

III.MPS 8 

6446 4 kozmetik 

I.KO 6 

II.KO 6 

III.KO 5 

IV.KO 6 

Nadstavbové štúdium (dvojročné) 

8501 4 umeleckoremeselné práce 
I.MU 5 

II.MU 4 

2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia II.ME 4 

6476 4 technicko-ekonomický pracovník 

I.MT 10 

II.MTA 6 

II.MTB 7 

2414 4 01 
strojárstvo - výroba, montáţ a oprava 

prístrojov, strojov a zariadení 
II.MS 4 

Pomaturitné štúdium (dvojročné) 

6308 6 verejná správa I.VS 9 

SPOLU 24 tried 149 ţiakov 
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§ 2  ods. 1 písm. g) 

Zamestnanci 

 
Na škole pracuje spolu 54 zamestnancov v trojzmennej prevádzke, z toho  52 pedagogických 

a 2 nepedagogickí zamestnanci, pričom 6 sú zamestnaní na čiastočný úväzok. Z toho 

v doobedňajšej zmene pracuje 39 zamestnancov školy, v poobedňajšej zmene 11 

zamestnancov školy a v nočnej zmene pracujú noční vychovávatelia (priemerne 4  úväzky 

mesačne). 

 

Počet zamestnancov na jednotlivých úsekoch školy: 

riaditeľ školy 

asistentka riaditeľa školy 

Teoretické vyučovanie Praktické vyučovanie Výchova mimo vyučovania 

2 zástupcovia riaditeľa školy  1 zástupca riaditeľa 

školy 

1 zástupca riaditeľa školy 

13 učiteľov všeobecnovzdelávacích 

predmetov 

1 hlavný majster 9 vychovávateľov 

1 kultúrna referentka 

9 učiteľov odborných predmetov 11 majstrov odbornej 

výchovy 

noční vychovávatelia 

(priemerne 4 mesačne) 

 

Pracovný pomer Počet pedag. 

zamestnancov 

Počet nepedag. 

zamestnancov 

Počet úväzkov 

pedag. zamest. 

Počet úväzkov 

nepedag. zamest. 

TPP* 37 2 37 2 

DPP* 5 0 5 0 

TPP zníţený 

úväzok 

6 0 4,1 0 

Noční 

vychovávatelia 

10 0 4 0 

Na dohodu 3 1 1,2 0,25 

SPOLU 53 3 49,01 2,5 

Z toho ZPS** 5 0 4,5 0 
*TPP- trvalý pracovný pomer, DPP – dočasný pracovný pomer 

**ZPS – zníţená pracovná schopnosť 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 
Zamestnanci školy Počet 

spolu    54 

z toho pedagogickí zamestnanci 52 

z počtu pedagogických zamestnancov 

kvalifikovaní 38 

nekvalifikovaný 1 

bez špeciálnej pedagogiky 9 

dopĺňajú si vzdelanie 4 
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§ 2  ods. 1 písm. h) 

Vzdelávanie zamestnancov 

 
V priebehu školského roku 2011/2012 v súlade s prioritnými úlohami MŠVVaŠ SR sme 

podporovali  ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, ktoré prebieha v týchto 

rovinách: 

 priebeţné vzdelávanie organizované Metodicko-pedagogickým centrom 

v Bratislave, 

 vzdelávanie v rámci projektov schválených MŠVVaŠ SR, 

 rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na PF UK v Bratislave,  

 kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 

 
Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 25 0 

2. kvalifikačná skúška 1 0 

štúdium školského manaţmentu 1 5 

špecializačné inovačné štúdium 1 0 

špecializačné kvalifikačné 11 0 

špecializačné 0 3 

kvalifikačné 22 3 

postgraduálne 2 0 

doplňujúce pedagogické 20 1 

vysokoškolské pedagogické 25 1 

vysokoškolské nepedagogické 11 0 

rozširujúce špeciálna pedagogika 23 1 

 

 

§ 2  ods. 1 písm. i) 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

A) Súťaţe a aktivity školy 

 

 Úspešná účasť na celoslovenskej súťaţi “Študentský šperk 2011“, kde získali naši ţiaci  

ocenenia v oboch kategóriách - jedno prvé  a dve tretie miesta 

 V dňoch 14. – 16. 11. 2011 účasť na prezentačnej výstave JUVYR, spojenej s predajom 

výrobkov.  

 V dňoch 30. 11. aţ 1. 12. 2011 sme sa zúčastnili 14. ročníka medzinárodného veľtrhu 

cvičných firiem, kde sa naša cvičná firma prezentovala v elektronickej forme a tieţ prácou 

v rámci stánku. 

 „Medzinárodná súťaţ zručnosti mladých knihárov“ sa uskutočnila v mesiaci marec 2012 

na ISŠP v Brne, kde  naši sa ţiaci umiestnili na druhom mieste v B kategórii.  

 Organizácia okresného kola chlapcov a dievčat v stolnom tenise. 

 Prezentácia šperkov spolu s módnou prehliadkou na medzinárodnej výstave „Hodiny 

a Klenoty“ v Inchebe, 

 Školské súťaţe organizované na úseku TV: 

 Školská matematická olympiáda – november 2011, súťaţilo 21 ţiakov školy 

 Medzinárodné matematické súťaţe: 
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Matematický klokan – marec 2012, súťaţilo16 ţiakov školy, 

Genius Logicus – do súťaţe sa zapojilo 9 ţiakov našej školy, 

 školské kolo olympiády z anglického jazyka,  

 literárna súťaţ v projekte Recyklohry – 2 ţiačky,  

 Integrovaný florbalový turnaj špeciálnych škôl, 

 školský turnaj v stolnom tenise dievčat a chlapcov, 

 školská súťaţ Májová tisícka – skok do diaľky, beh, 

 krajské kolo Olympiády ľudských práv, úspešná riešiteľka ţiačka z III. TAP, 

 krajské kolo súťaţe Mladý Európan v Informačnej kancelárií Rady EÚ, 

 triedne kolo v obchodnej korešpondencii, 

 školské kolo súťaţe Mladý účtovník, 

 triedne kolo v technike administratívy, 

 súťaţ v oblasti informatiky iBobor, naši ţiaci  skončili medzi úspešnými riešiteľmi, 

 príprava prezentácie šperkov spolu s módnou prehliadkou na medzinárodnej výstave 

„Hodiny a Klenoty“ v Inchebe, 

 školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. 

 Aktivity organizované na úseku TV: 

 návšteva Centra vedecko-technických informácií, oddelenie cudzojazyčnej literatúry 

(čitáreň), 

 stretnutie s bieloruskou novinárkou – 18.4.2012 v spolupráci s OZ Človek v ohrození, 

 návšteva dvoch divadelných predstavení v anglickom jazyku v divadle Teatro 

Wustenrot. Ţiaci nadstavbového štúdia a triedy IV. KO sa zúčastnili  predstavenia The 

Great Gatsby (F. S. Fitzgerald), ţiaci tretieho ročníka a pomaturitného štúdia boli na 

predstavení David Copperfield (Ch. Dickens) dňa 30.11.2011, 

 návšteva kníhkupectva (Martinus, Panta Rei), 

 zúčastnenie projekcie filmu Nickyho rodina v DK Dúbravka – slovenský film Mateja 

Mináča, ovenčený mnohými medzinárodnými cenami (september 2011), 

 v súlade s výchovou k ľudským právam zhliadnutie filmu V mene rodiny, ktorý 

organizovala organizácia Človek v ohrození v rámci festivalu Jeden svet (29.11.2011, 

7 ţiakov), 

 v rámci spolupráce s organizáciou Človek v ohrození návšteva Ekotopfilmu 2011 (5 

tried) a návšteva výstavy „Ţivot hraboša severského“ (3 triedy), 

 „Deň narcisov“ – práca dobrovoľníkov, 

 onkologická výchova – zaslanie príspevkov do časopisu pre onkologických pacientov 

La Speranza, zapojili sa dve ţiačky do kampane Avon pochod proti rakovine prsníka, 

 Klub sexuálneho zdravia: interaktívna prednáška na tému „Prvá gynekologická 

prehliadka“ určená pre ţiačky 1. ročníkov, ktorá sa realizuje v spolupráci s medikmi – 

do oblasti prevencie zdravia boli, zaradené také stretnutie, ktoré smerovali k podpore 

duševného zdravia,  predchádzaniu civilizačných chorôb a k prevencii chrípky, 

 spolupráca s policajným zborom, prednášky na tému šikanovanie, rasizmus, 

vandalizmus, 

 zapojenie sa do výtvarnej súťaţe s protidrogovou tematikou „Prečo som na svete rád“, 

 kultúrne podujatie Cirque du Soleil – Stadthalle, Viedeň 21. 6. 2012, 

 doučovanie ANJ, SJL, 

 účasť na konferencii pre učiteľov anglického jazyka Eltforum, 

 účasť na projekcii poľského filmu Miestnosť samovrahov 25. 1. 2012 v kine Lumiere, 

diskusia s tvorcami.  
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 Aktivity na úseku VMV 

 Aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií: vzťah k celoţivotnému 

vzdelávaniu, komunikačné, pracovné, sociálne, občianske, kultúrne, telesné 

 vydávanie internátneho časopisu Sme OK, zúčastnili sme sa súťaţe Študenské pero, 

kde sme získali špeciálne ocenenie.  V tomto školskom roku vyšli tri čísla. 

 Ţiaci z výtvarného krúţku MAŠĽA krúţku paličkovania sa so svojimi prácami 

prezentovali na výstave JUVYR 2011 a Vianočný Bazár chalaňov – charitatívna akcia. 

Veľmi významnou udalosťou bola výstava prác paličkovanej čipky našich ţiačok 

z krúţku paličkovania pod vedením Mgr. Gallovej a Mgr. Bobockej počas verejného 

odpočtu IPR 2011. 

 

Celointernátne akcie: 

 Imatrikulačný slávnosť- hudobná produkcia zabezpečená n.o. Zdravý vývoj  

 Beseda a interaktívne podujatie pri príleţitosti Medzinárodného dňa školských kniţníc 

 Mikulášsky večierok spojený s diskotékou, spojený s odovzdávaním mikulášskych 

darčekov, ktoré venoval p. Sebestyen z Odborového zväzu Volkswagen -  rodič nášho 

dochádzajúceho ţiaka. 

 Vianočné posedenia – dodrţiavanie kultúrnych a kresťanských tradícií, spojené 

s odovzdávaní darčekov, ktoré venoval Odborový zväz Volkswagen - prostredníctvom 

rodiča nášho dochádzajúceho ţiaka. 

 „Predveď čo dokáţeš“ – interaktívne podujatie v rámci projektu Január mesiac 

kreativity.- predvedenie výsledkov organizovanej záujmovej činnosti i individuálneho 

pestovania a rozvíjania koníčkov a záľub. 

 exkurzia do vodárne na ostrove Sihoť pri príleţitosti Svetového dňa vody 

 kvíz k príleţitosti „Dňa Zeme“  

 Fašiangová Karneval -  prepojenie fašiangových tradícií pri tvorivej realizácii nápadov 

a vlastnej výrobe masiek pri diskotéke 

 Čitateľský maratón,  Popoludnie s knihou, beseda s kultúrnou referentkou – 3 ročník 

interaktívneho podujatia s cieľom propagácie čítania kníh a zvýšenia čitateľskej 

gramotnosti  - rozvoj čitateľských zručností a kompetencií 

 V rámci projektu Apríl mesiac lesov sme uskutočnili tematické vychádzky do prírody, 

mestských parkov 

 Metamorfózy lásky – interaktívne podujatie zamerané na problematiku lásky, 

priateľstva a medziľudských vzťahov ( zahrňujúce i zodpovedné partnerské vzťahy 

a výchovu k rodičovstvu )  

 prehliadka bratislavského hradu, hradných nádvorí, veľkomoravskej baziliky 

s výkladom histórie hradu a mesta Bratislavy 

 Slávik IPR – prezentácia speváckych výkonov našich ţiakov, spojená  s návštevou 

speváčky Zuzany Smatanovej a diskotéky, ktorú pripravili naši ţiaci 

 Kvíz o prírode pod názvom Poznávaj prírodu a jej tajomstvá – vzbudenie záujmu 

u našich ţiakov o poznávanie prírody a jej záhad netradičnou interaktívnou formou 

a metódou, podporovanie vytvárania vzťahu k prírode a vedenie k ochrane prírody, 

ţivotného prostredia 

 výstava paličkovanej čipky z krúţku Paličkovania k príleţitosti verejného odpočtu IPR 

2011 

 Opekačka v areáli spojená so športovými hrami v rámci projektu Zober loptu a nie 

drogy. 
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B) Exkurzie 

 na úseku teoretického vyučovania: 

 Vodárenské  múzeum na ostrove Sihoť v Bratislave/ 5 tried 

 Čistiareň odpadových vôd v Petrţalke v Bratislave/ 5 tried 

 Plynárenské múzeum v Bratislave/ 5 tried 

 Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove /30 ţiakov/ 

 exkurzia do Slovenského národného múzea  v Bratislave – minerály/3 triedy 

 odborná exkurzia do NR SR 

 Bratislavský hrad, Michalská veţa, radnica 

 Devín, pamätník Slavín 

 pútnické miesto Mariánka 

 Naháč, Dolná Krupá a Katarínka 

 Dopravné múzeum 

 Úrad práce Bratislava IV 

 výstava Bibliotéka, „Esoterika a Interbeauty“ 

 výstava Bibliotéka a pedagogika 

 výstava Autosalón, Bratislava 

 výstava ELOSYS, Trenčín 

 CONECO – Racioenergia 

 Literárne exkurzie: Múzeum SNP Banská Bystrica/4 triedy  

 návšteva Univerzitnej kniţnice 

 

 na úseku praktického vyučovania: 

Odborné exkurzie sa zabezpečovali podľa schváleného plánu  práce pre školský rok 

2011/2012. Celkovo bolo absolvovaných 24 exkurzií, z toho 4 mimo Bratislavu: 

 strojársky veľtrh v Nitre 

 BEAUTY FORUM SLOVAKIA – kozmetický veľtrh v Trenčíne 

 ELOSYS 2011 – veľtrh elektroniky v Trenčíne 

 KOHIPAP – kníhviazačstvo a neklasické väzby v Mokrom Háji 

 

 na úseku výchovy mimo vyučovania - výlety :  

 Projekt Cirkus de Soleil v spolupráci s OZ Bazár chalaňov, ktoré nám poskytlo lístky 

na prestavenie: Saltim banco – Cirkus de Soleil – Bratislava ( 15.2.2012), Alegria - 

Cirkus de Soleil – Budapešť (17.5.2012) , školský výlet do Prahy spojený 

s predstavením Alegria - Cirkus de Soleil ( 25.5-27.5.2012), Alegria - Cirkus de Soleil 

– Viedeň (21.6.2012). Projekt finančne podporilo OZ Bazár chalanov 106 lístkov 

v sume cca 7420 Eur plus ubytovanie a stravovanie počas troch dní v Prahe – 600 Eur. 

OZ Bazár chalaňov venovalo finančný dar OZ Bez Bariér na kreatívne dielne pre 

ţiakov na VMV  vo výške cca 55 Eur. 



16 
 

 

C) Umiestnenie na súťaţiach 

 

Názov súťaţe 
Počet 

ţiakov 

okresné 

kolo 
kraj. kolo 

celoslov. 

kolo 

medzinár. 

kolo 

Medzinárodná súťaţ zručnosti 

mladých knihárov 
3 

   
2. miesto 

Študentský šperk roku 2011 4 
  

1. miesto 

3. miesto 

3. miesto 
 

Študentská strelecká liga 

chlapci 
10 

 

5. miesto 

6. miesto   

Študentská strelecká liga 

dievčatá 
5 

 
2. miesto 

  

Mladý Európan 3 
 

účasť 
  

Olympiáda ľudských práv 2 
 

účasť 
  

Florbal - dievčatá 10 2. miesto 
   

Florbal - chlapci 12 5. miesto 
   

Matematický klokan 17 
   

45. miesto 

3 úspešní 

Genius logicus 9 
   

1 úspešný 

 

 

D) Prezentácia školy na verejnosti 

 

 Školu i IPR sme reprezentovali formou medzinárodných, celoslovenských, krajských 

a okresných súťaţí a výstav, z ktorých najvýznamnejšie aktivity boli Hodiny a klenoty, 

JUVYR, Medzinárodná súťaţ mladých knihárov, Študentský šperk, aktivity v rámci 

UNICEF. 

 Na základe schváleného súboru opatrení na dosiahnutie priaznivejších výsledkov pri 

získavaní ţiakov do prvých ročníkov, ktorého cieľom bolo nadviazanie spolupráce 

s pedagogicko-psychologickými poradňami, ktoré majú v starostlivosti mladistvých 

telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených sme sa zúčastnili  prezentačných 

výstav stredných škôl /Myjava, Čadca, Skalica, Senica, Komárno, Topoľčany, Nitra, 

Bratislava/. Na všetkých usporiadaných akciách sme poskytli podrobné informácie 

o moţnostiach a podmienkach štúdia v našej SOŠ pre ţiakov s telesným postihnutím. 

 Celoročná prezentácia ţiackych prác učebného odboru zlatník a klenotník  a 

nadstavbového štúdia umeleckoremeselné práce vo firme Zlatá huta. 

 Práce našich ţiakov prezentujeme na školských nástenkách, výstavných paneloch 

(Baumax), vitrínach. 

 Prezentácia školy: 

 v rámci prednášok Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím pre 

pracovníkov verejnej správy – Košice, Prešov, Banská Bystrica, Ţilina, Trnava, Nitra, 

 články v Dúbravských novinách, 

 relácie na rozhlasovej stanici Regina o našich ţiakoch – relácia DOTYKY (propagácia 

všetkých  odborov), 

 spolupráca s časopisom Slovenka – naši ţiaci a ich aktivity, 

 beseda s prednáškou na tému – ľudské práva v Dome Európskej únie, 
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 prednáška na tému ľudské práva, práva dieťaťa v spolupráci s Juniorom 

Ambassadorom pánom Molinom,  

 akcia Kilometre pre Matúša, relácia vo Fun rádiu, Teleráno v Markíze, regionálna TV 

Nové Mesto, Nový čas, časopis Slovenka s naším ţiakom Matúšom  Michalom, 

 prezentácia školy na MPSVaR – predajná výstava v priestoroch ministerstva – účasť 

s výrobkami z krúţkovej činnosti. 

 8.12.2011 – „Vianočný bazár chalaňov“ – prezentácia a predaj výrobkov z krúţku 

paličkovania a výtvarného krúţku spojená s dobročinnou zbierkou – výťaţok z predaných 

výrobkov získali zúčastnené školy a zariadenia. 

 Informácie o škole sú zverejnené na internetovej stránke www.iprba.sk. 

 

 

§ 2  ods. 1 písm. j) 

Projekty 

 
A) dlhodobé  

 Účasť v projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách. začiatok 

projektu 09/2009 – ukončenie 2013, vzdelávacia inštitúcia – Ústav informácií a prognóz 

školstva. 

 Connecting Classrooms – medzinárodný projekt v spolupráci s British Council, 

komunikácia v anglickom jazyku medzi školami na Slovensku, v Nemecku, Veľkej 

Británii a Srbsku v spolupráci s British Council. Ţiaci pracovali  na zadaných úlohách  

v prostredí e-Twinningu, komunikovali so ţiakmi z iných partnerských škôl aj 

prostredníctvom vlastného portálu, ktorý si vzájomne vymenili, uskutočnili sa stretnutia 

Mladých lídrov v rámci školy, pravidelné stretnutia sa konali v mesiacoch október – 

február na teoretickom vyučovaní 1x týţdenne a na výchove mimo vyučovania 1x 

týţdenne, posledné mesiace 2x do týţdňa na VMV. Hlavnou náplňou stretnutí bola 

konverzácia v anglickom jazyku so ţiakmi z gymnázia, športové aktivity na oslavu LOH 

v Londýne, uskutočnili sa projektové stretnutia. 

 Červené stuţky – celoslovenský projekt s názvom celoslovenskej kampane boja proti 

AIDS, ktorú organizujeme s podporou MŠVVaŠ SR v rámci rozvojového projektu 

„Zdravie v školách“ – rôznorodé aktivity spojené s hlavným cieľom, literárne, výtvarné 

súťaţe, práca dobrovoľníkov, prezentácia zdravého ţivotného štýlu, besedy, workshop, do 

oblasti prevencie zdravia boli zaradené také stretnutie, ktoré smerovali k podpore 

duševného zdravia,  predchádzaniu civilizačných chorôb a k prevencii chrípky. 

 Projekt spolupráce s Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie, prednášky: úskalia 

lásky, hnev, čo je smútok. Prednášky: Prevencia civilizačných chorôb, predchádzanie 

chrípke v spolupráci s medicínskym reprezentantom firmy Imunoglukán. 

 Recyklohry – projekt na triedenie odpadu na škole, v spojitosti s cieľom sprievodné 

literárne a výtvarné aktivity. V rámci projektu sme sa v šk. r. 2011/2012 zapojili do súťaţí 

a aktivít: Recyklohry sú..., Deň Zeme s Recyklohrami, Pomôţme spolu Afrike. V rámci 

zberu elektrodpadu  sme nazbierali za spolupráci všetkých zamestnancov IPR 1 742 kg 

odpadu. Za získané body v projekte sme dostali odmenu futbalový stôl a iné drobnosti ako  

spoločenské hry, fit lopty a iné. Časť výhry – vecné ceny sú na VMM, ktorá sa tieţ 

aktívne zapojila do projektu. V poslednej aktivite Pomôţme Afrike sme venovali 200 

bodov v hodnote 5 € deťom v Afrike na nákup školských pomôcok. Článok o dôleţitosti 

separácií odpadu, autorka Mária Mieresová, bol uverejnený v Dúbravských novinách 

v májovom čísle. 
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B) krátkodobé 

 V rámci projektu Škola priateľská deťom, ktorý je súčasťou globálnych aktivít UNICEF 

sme realizovali:  

 predaj vianočných pohľadníc, 

 Týţdeň modrého gombíka – predaj prostredníctvom našich dobrovoľníkov, 

 pokračovanie v projektoch organizovaných Ligou proti rakovine: Deň narcisov, 

onkologická výchova, 

 aktivity k Svetovému dňu výţivy, týţdňu zdravia (Deň mlieka), 

 prostredníctvom športových aktivít upevňovanie zdravia a získavanie ţiakov pre 

pozitívny vzťah k športu. 

 Projekt – Vyčistime si Slovensko: práca v okolí školy, úprava a zveľaďovanie školského 

prostredia. Projekt je zameraný na témy: ochrana prírody – Národné parky na Slovensku, 

Globálne problémy planéty Zem, Deň vody, Deň Zeme, Apríl – mesiac lesov, 

plynárenstvo na Slovensku a iné. 

 Projekty Rozvoj mojej obce po roku 2000. 

 Kampaň „Nedofajčite nám detstvo“ – do aktivity sa zapojilo 9 ţiakov, a to: účasť na 

workshope, tvorba nástenky, príprava a odvysielanie rozhlasovej relácie v školskom 

rozhlase, rozdávanie jabĺk ako symbolu boja proti fajčeniu. 

 Projekt v spolupráci s Baumax-om Deň humanity, ţiaci našej školy sa zúčastňujú 

kaţdoročne 1-dňovej praxe na pracovisku v Baumaxe, pracujú v rôznych oddeleniach 

podľa učebných, študijných odborov. 

 Výchovno-vzdelávací program „S tebou o tebe“ –  je metodickým materiálom, pomôckou 

a výchovno-vzdelávacou metódou pri príprave dievčat na celoţivotnú úlohu ţeny. 

 „Trieď odpad, dnes to letí“ – priebeţný celoročný projekt v šk. roku 2011/12 na úseku 

VMV zameraný na trvalosť návykov k šetrnosti a triedeniu rôznorodých  uţ nepotrebných 

materiálov. 

 Doučovanie anglického jazyka v rámci roku dobrovoľníctva na úseku VMV – študenti z 1 

Súkromného Gymnázia, Bajkalská ulica, doučovali našich študentov kaţdý utorok 

a štvrtok. Cieľom bolo rozvíjanie jazykových zručností v skupine rovesníkov. 

 Prečo som na svete rád – 18. ročník celoslovenského protidrogového výtvarného projektu 

s medzinárodnou účasťou – kľúčový projekt Ministerstva kultúry SR k prevencii 

drogových závislostí – účasť 5 ţiakov s 2 prácami na výtvarnom krúţku úseku VMV. 
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§ 2  ods. 1 písm. k) 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

 
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 7. 12. 2011– 14. 12. 2011 

Druh inšpekcie: komplexná školská inšpekcia 

 

V dňoch 7.12. – 14. 12. 2011 vykonala Štátna školská inšpekcia v SOŠ pre ţiakov s telesným 

postihnutím komplexnú školskú inšpekciu. Predmetom školskej inšpekcie bol stav a úroveň 

pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v stredných školách pre 

ţiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 

Zistenia a hodnotenie: 

 

1. Riadenie školy bolo na veľmi dobrej úrovni. 

2. Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni. 

3. Priebeh výchovy a vzdelávania: 

Na teoretickom vyučovaní bolo vykonaných 29 hospitácií s celkovým hodnotením: 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa v teoretickom vyučovaní v študijných odboroch 

dosiahli dobrú úroveň (konkrétne v skupine odborných predmetov 26 Elektrotechnika 

dosiahli veľmi dobrú úroveň). 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa v teoretickom vyučovaní v učebných odboroch 

dosiahli dobrú úroveň (konkrétne chémia a odborné predmety 24 Strojárstvo veľmi dobrá 

úroveň, anglický jazyk priemerná úroveň). 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa v praktickom vyučovaní v učebných odboroch boli 

celkove na veľmi dobrej úrovni. 

 

Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti ŠŠI 

voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje toto opatrenie: 

odporúča 

 v kontrolnej činnosti venovať zvýšenú pozornosť vyuţívaniu IKT a rozvíjaniu 

kľúčových kompetencií ţiakov v oblasti digitálnej gramotnosti, 

 rozvíjaniu sociálnych kompetencií uplatňovaním tímovej práce a práce vo dvojiciach 

na vyučovaní, 

 skvalitneniu administratívnej úrovne školskej dokumentácie (triednych kníh). 

Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti dňa 03.01.2012 vyhotovila Mgr. Mária Hetényiová. 

 

ŠŠI pouţíva hodnotiace výrazy: 

 veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň 

 dobrý – prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná 

úroveň 

 priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 

 málo vyhovujúci – prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, 

podpriemerná úroveň 

 nevyhovujúci – výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy 

a vzdelávania. 



20 
 

§ 2  ods. 1  písm. l) 

Materiálno-technické podmienky 

 
Škola sa nachádza v dvoch budovách – hlavnej a samostatne stojacej, ktoré sú súčasťou 

Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. 

V samostatnej budove teoretického vyučovania je 17 učební, z toho je 1 elektrolaboratórium, 

1 učebňa pre vyučovanie výpočtovej techniky (VT) a informatiky, 3 učebne sú vybavené VT 

pre potreby vyučovania predovšetkým v odboroch TAP, TEP a tieţ predmetu informatika, 1 

učebňa bola zriadená predovšetkým ako jazyková trieda a v jednej učebni je interaktívna 

tabuľa. V hlavnej budove sú 3 učebne, v ktorých sa vyučujú predmety teoretického 

vyučovania v odboroch verejná správa,  knihár a kozmetik, ktoré boli za tým účelom zriadené. 

 

Materiálno-technické zabezpečenie na úseku praktického vyučovania je v súlade                     

s poţiadavkami majstrov OV jednotlivých učebných odborov.  

Pre učebný odbor technicko-administratívny pracovník a nadstav. štúdium technicko-

ekonomický pracovník sú zriadené 3 učebne, v kaţdej je dataprojektor, tlačiareň, kopírka, 

skener a počítačová zostava pre kaţdého ţiaka. 

V študijnom odbore kozmetik prebieha odborný výcvik v kompletne zariadenom 

kozmetickom salóne a vo štvrtom ročníku aj v salóne MEDEA v Bratislave. 

Pre učebný odbor elektromechanik je zabezpečená dielňa, v ktorej sa okrem 

potrebného technického vybavenia nachádza aj sústruh, vŕtačka, brúska a tabuľové noţnice. 

Pre nový študijný odbor mechanik počítačových sietí a nadstavbový odbor 

elektrotechnika sú zriadené 2 dielne, v ktorých sa nachádza okrem modernej výpočtovej 

techniky a meracích prístrojov aj sústruh, brúska a stojanová vŕtačka. Prístrojové a 

materiálové vybavenie je priebeţne zabezpečované a dopĺňané podľa poţiadaviek. 

Pre praktické vyučovanie učebného odboru zlatník a klenotník a nadstavbového 

odboru umeleckoremeselné práce sú zariadené 2 pracoviská, ktoré sú nadštandardne 

vybavené. Popri základnom zlatníckom náradí tu máme v rámci strojného vybavenia 

odlievacie zariadenie s príslušenstvom, vypaľovaciu pec, valcovacie stolice, kompresor, 

vŕtačku, leštičku, sústruh, brúsku, vyrovnávačku drôtu, taviaci pult s odsávaním. Priestory sú 

vybavené klimatizáciou. 

Odborný výcvik učebného odboru knihár prebieha v dvoch dielňach. Taktieţ tento 

učebný odbor má okrem základného technického vybavenia všetky stroje potrebné na 

vyučovací proces – drôtošičku, zlatičku, vŕtačku, perforovačku, rezačky, pákové noţnice, lisy                  

a hrebeňovku. 

Ţiaci učebného odboru mechanik opravár – stroje a zariadenia a nadstavbového 

odboru strojárstvo sa pripravujú pre prax v priestoroch, ktoré sa skladajú z veľkej dielne, 

malej dielne, zvarovne a dielne na ručné spracovanie kovov (bývala brusiareň). V dielni na 

ručné spracovanie kovov je vytvorených 11 pracovísk a vyuţívajú ju aj ţiaci z odboru TAP. 

Do vybavenia pracoviska patria sústruhy, brúsky, frézy, vŕtačky, píly, noţnice, rolovačka, 

hobľovačka, ohýbačky, zváračky, zváracia súprava na plyn, kováčska vyhňa a iné. 

 

Súčasťou školy je aj internát, ktorý mal zariadených 67 funkčných izieb so 102 lôţkami a 4 

spoločenskými miestnosťami, kuchynkou, počítačovou miestnosťou, doučovacou 

miestnosťou a ateliérom pre výtvarný krúţok.  

Ţiaci sa stravujú v školskej jedálni, ktorej prevádzku zabezpečuje IPR. 



21 
 

§ 2  ods. 1 písm. m) 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 
SOŠ pre ŢTP je organizačnou súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov             

so zdravotným postihnutím (IPR) a IPR finančne a hmotne zabezpečuje výchovno-vzdelávací 

proces v škole, vrátane stravovania a ubytovania ţiakov školy. Hospodárenie organizácie      

za rok 2011 je zverejnené vo výročnej správe IPR za rok 2011, na webovej stránke 

www.iprba.sk.  

 

§ 2  ods. 1 písm. n) 

Plnenie stanoveného cieľa 
 

V oblasti vzdelávania sa škola zamerala  na: 

 individuálny prístup k jednotlivým ţiakom, rešpektovanie obmedzení, ktoré sú 

podmienené zdravotným postihnutím ţiakov,  

 modernizáciu vyučovania s vyuţitím VT a zabezpečenie nových technológií IKT 

(interaktívna tabuľa), pouţívanie multimediálnej učebne predovšetkým pre jazykové   

predmety (dataprojektor, vizualizér), 

 rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a čitateľských kompetencií a komunikačných zručností 

ţiakov,   

 uplatňovanie projektového vyučovania s vyuţitím medzipredmetových vzťahov, 

 vyuţívanie sluţieb rehabilitácie v rámci vyučovania telesnej výchovy i v poobedňajších 

hodinách, 

 spoluprácu so zamestnávateľmi na rozšírenie praktických zručností potrebných pre učebné 

i  študijné odbory, 

 SOČ – rozvíjanie odborných zručností pre jednotlivé učebné i študijné odbory, 

 spoluprácu s Centrom sociálnej a pracovnej rehabilitácie. 

 

V oblasti výchovy pedagogickí zamestnanci viedli ţiakov: 

 k zodpovednosti  v príprave na povolanie, na plnohodnotné uplatnenie sa v ţivote, 

 k uplatňovaniu svojich práv a povinností  v zmysle školského poriadku, 

 k ochrane svojho zdravia a v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou pokračovali 

v prevencii drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov a zefektívnili 

realizáciu preventívnych školských programov: 

- spolupráca s Centrom pre liečbu drogových závislostí, 

- spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Fedákova 3, Bratislava – návšteva Centra, interaktívne podujatia s pracovníkmi 

Centra, 

- Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti a nezákonnému obchodovaniu 

s drogami (26. jún) – športové popoludnie v areáli na úseku VMV v rámci projektu 

Zober loptu a nie drogu, 

- v rámci akcie „Svetový deň bez tabaku“ sa uskutočnila relácia v školskom rozhlase, 

tvorba nástenky, 

- prevenciu drogových závislostí sme taktieţ realizovali ako integrálnu súčasť 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 k prevencii rizikového správania sa v období dospievania v zmysle úloh Národného 

programu prevencie HIV/AIDS, aktívne sme sa zapojili do projektu „Červené stuţky“: 

 rozdávanie symbolu boja proti AIDS – červené stuţky, 

 prednáška v rámci školy na danú tému, rozhlasová relácia, 

http://www.iprba.sk/
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 k zmysluplnému vyuţívaniu IKT a internetu nielen na hodinách informatiky a výpočtovej 

techniky, ale vo všetkých predmetoch, 

 k rozvíjaniu komunikačných schopností ţiakov, zapájaniu sa  do rôznych aktivít 

realizovaných školou. 

 V komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti sme na úseku VMV uplatňovali tvorivo-

humanistický model výchovy a vzdelávania, v centre pozornosti výchovy je ţiak, jeho 

individuálne potreby a záujmy. V rámci ekologickej výchovy ţiaci udrţiavali čistotu 

okolia IPR formou pravidelných brigád, šetrili prírodné a energetické zdroje a separovali 

vyprodukovaný odpad. Raz do týţdňa sa konal hospodársky deň spojený s upratovaním 

izieb a bodovaním poriadku.  

 V rámci krúţku Mladý novinár naďalej vychádzal časopis Sme OK, na ktorom sa 

pracovali desiati ţiaci pod vedením Mgr. Mrockovej. Písali o rôznych zaujímavostiach, 

aktualitách a novinkách, ktoré sa udiali na našom internáte. V tomto školskom roku vyšli 

tri čísla.  

 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sme realizovali: 

 kurz na ochranu ţivota a zdravia pre ţiakov tretích ročníkov (september 2011), 

 kurz pohybových aktivít v prírode –  lyţiarsky kurz (február 2012), 

 záujmovú mimoškolskú  činnosť: 

 5 krúţkov na úseku TV – krúţok výchovy k ľudským právam, peer program, 

predvádzanie šperkov, krúţok UNICEF, športový krúţok 

 3 krúţky na úseku PV  v učebných odboroch zlatník a klenotník, mechanik opravár a 

elektrotechnik, 

 13 krúţkov na úseku VMV –  krúţok paličkovania, športové krúţky, plavecký krúţok, 

floorbal a stolný tenis, doučovanie v matematike, fyzike a v anglickom jazyku, krúţok 

varenia, tematické vychádzky, krúţok „Mladý novinár“, krúţok Zamyslime sa,  

ekonomický krúţok, výtvarný krúţok – MAŠĽA, krúţok Fitsoš, 

 v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti sa organizovali súťaţe 

v administratívnych zručnostiach, dve besedy a jednu anketu, 

 v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme priebeţne monitorovali správanie ţiakov a ich 

zmeny,  

 v súlade s Akčným plánom predchádzania všetkým formám diskriminácie a ostatným 

prejavom intolerancie  sme realizovali opatrenia pre zamedzenie šikanovania, snaţili sa 

zvýšiť pocit bezpečnosti hlavne informovanosťou napr. aj cez občianske zdruţenie 

Papilon na www.prevenciasikanovania.sk a spoluprácou s organizáciou Liga proti rasizmu 

a zapojením sa do programu Mediácie pre stredné školy.  

 v rámci plnenia Národného programu prevencie obezity sme organizovali aktivity 

zamerané na zmenu ţivotného štýlu predovšetkým na hodinách zdravovedy, občianskej 

náuky (športové súťaţe, interaktívne vyučovacie hodiny), 

 naďalej sme venovali pozornosť ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

predovšetkým v oblasti ich školskej dochádzky, úspešnosti, riešenia iných sociálnych, 

finančných problémov prostredníctvom Občianskeho zdruţenia Bez bariér, 

 na podporu projektov environmentálnej výchovy sme organizovali celoročnú starostlivosť 

o interiér i exteriér školy prostredníctvom školského projektu „Ekológia v škole“,  

 v priestoroch našej školy sa realizoval kurz na získanie vodičského oprávnenia, 

 v spolupráci s BAUMAX-om sa naši ţiaci zapojili do pracovných činností v rámci Dňa 

humanity, 

 zamerali sme sa na rozvoj komunikačných a personálnych schopností ţiakov, schopností 

tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými technológiami. 

http://www.prevenciasikanovania.sk/
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§ 2  ods. 1 písm. o) 

Úspechy a nedostatky 
 

Silné stránky školy 

 výhodná poloha školy v širšom centre hlavného mesta, v okolí školy dostatok zelene, 

 bezbariérovosť školy, 

 futbalové, basketbalové, volejbalové, tenisové ihrisko a trávnatá plocha umoţňujú ţiakom 

dostatok pohybu a pobytu v prírode, 

 kvalitné materiálno-technické vybavenie školy, 

 päť učební kompletne vybavené multimediálnou technikou, 

 zabezpečenie praktického vyučovania vo vlastných, nadštandardne vybavených dielňach, 

 nová telocvičňa, posilňovňa, šatne, sociálne zariadenie, 

 kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, 

 komplexnosť poskytovaných sluţieb, 

 zdravotná, psychologická, liečebná a rehabilitačná starostlivosť pre ţiakov v priestoroch 

IPR, 

 moţnosť poskytovania finančnej pomoci ţiakom zo sociálne slabších rodín 

prostredníctvom Občianskeho zdruţenia Bez bariér, 

 moţnosť ţiakov získať oprávnenie viesť motorové vozidlo, 

 široká ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti, 

 estetické prostredie školy. 

 

Slabé stránky školy 

 vyšší priemerný vek pedagógov, 

 jedna pätina pedagógov nemá špeciálno-pedagogické vzdelanie, 

 nedostatok učební v budove teoretického vyučovania, 

 chýbajúce moderné učebné didaktické pomôcky a učebnice. 

 

Príleţitostí školy signalizujú 

 moţnosť uplatnenia absolventov školy v reálnom ţivote, 

 otvorenie pomaturitného kvalifikačného štúdia 6308 6 verejná správa, 

 otvorenie študijného odboru 2682 4 mechanik počítačových sietí, 

 otvorenie nadstavbového študijného odboru 2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáţ a 

oprava prístrojov, strojov a zariadení, 

 dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi, zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako 

predpokladu dobrých koncepčných a poradenských sluţieb, 

 zosúladenie odbornosti ţiakov s poţiadavkami trhu práce. 

 

Prekáţky v rozvoji školy sú: 

 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich ţiakov zo základných škôl, 

 nezamestnanosť spôsobená celosvetovou hospodárskou krízou.  
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§ 2  ods. 1 písm. p) 

Uplatnenie ţiakov 

 

odbor 
počet 

absolventov 
študuje zamestnaní nezamestnaní 

technicko-administratívny pracovník  8 8 0 0 

knihár  2 1 1 0 

umeleckoremeselné práce 3 3 0 0 

kozmetik  6 2 3 1 

technicko-ekonomický pracovník  13 10 2 1 

strojárstvo – výroba, montáţ a oprava 

prístrojov, strojov a zariadení  
3 0 2 1 

elektrotechnika – elektronické 

zariadenia 
4 1 2 1 

SPOLU 39 25 10 4 

 

§ 2  ods. 2 písm. a) 

Psychohygienické podmienky 

 
Veľkou výhodou vo výchovnej oblasti je, ţe škola je súčasťou IPR. Ţiaci školy vyuţívajú 

sluţby psychológov z Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie a nadštandardné sluţby vo 

forme komplexnej liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti, ktoré zabezpečuje lekár, zdravotné 

a rehabilitačné sestry z úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie. 

Výchovné problémy konkrétnych ţiakov sa riešia na uţších pedagogických radách (UPR), 

prípadne na operatívnych stretnutiach pedagógov a rodičov so psychológom. 

 

§ 2  ods. 2 písm. b) 

Voľnočasové aktivity 
 

Cieľom výchovy mimo vyučovania je okrem výchovno-vzdelávacej činnosti aj uspokojovanie 

potrieb a záujmov ţiakov prostredníctvom mimoškolských aktív, ktoré ponúka nielen 

ubytovaným ţiakom ale v poslednej dobe aj ţiakom dochádzajúcim. Ţiaci majú moţnosť 

zúčastňovať sa záujmovej činnosti a rôznych celo-internátnych akcií a podujatí, ktoré 

pripravujú vychovávatelia. Cieľom je aktívne trávenie voľného času a predchádzanie 

sociálno-patologickým javom. 
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Vyhodnotenie záujmovej činnosti na úseku VMV v šk. roku 2011/2012 

 

Názov krúţku Priem. 

účasť 

Počet 

sedení 

Výstupy 

 

Športové krúţky 12 90 Športové súťaţe, zvládnutie športového výkonu 

Floorbal/ stolný tenis 3 47 Tímová hra,/zlepšenie koordinácie pohybov 

Plavecký krúţok 5/4 14/8 Loptové hry, súťaţe, naučiť ţiakov plávať 

Doučovanie 

matematiky 

1 47 Zlepšenie kognitívnych schopností v oblasti 

matematiky 

Doučovanie anglický 

jazyk 

2 75 Zlepšenie kognitívnych schopností v oblasti 

anglického jazyka 

Krúţok Paličkovania 6 60 Výstava paličkovanej čipky, rehabilitácia jemnej 

motoriky 

Výtvarný krúţok  

Mašľa 

6 26 Rozvoj jemnej motoriky, výroba výrobkov na 

JUVYR, výchova k výtvarnému umeniu 

Krúţok Varenia 8 16 Príprava jedál na internátne akcie 

Krúţok Zamyslime sa  

Mládeţnícka omša 

6 

 

10 

23 

 

28 

Poskytnúť mladým ľuďom moţnosť hľadať 

odpovede na rôzne ţivotné otázky. 

Krúţok  

Mladý Novinár 

12 20 Časopis Sme OK 

Ekonomický krúţok 6 10 Rozvoj finančnej gramotnosti 

Tematické vychádzky 4 21 Spoznávanie hlavného mesta  

Krúţok   Fitsoš 5 81 Posilňovaním pestovať u ţiakov zdravý ţivotný 

štýl 

Kultúrne podujatia 7 19 

akcií 

Vedenie ţiakov ku kultúre a divadlu 

Kniţnica 113 poţičaných 

kníh, 

175 časopisov 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti, vzťahu k literatúre 

 

Záujmové krúţky na úseku TV a PV Počet ţiakov 

Športový krúţok 12 

Krúţok UNICEF 8 

Výchova k ľudským právam 8 

Krúţok predvádzania šperkov 10 

Peer program 6 

Umelecký šperk 12 

Kovo krúţok 6 

Elektronické zariadenia a počítače 4 
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§ 2  ods. 2 písm. c) 

Spolupráca školy s rodičmi 

V školskom roku 2011/2012 sa uskutočnili dve stretnutia rodičov s pedagogickými                 

a ostatnými pracovníkmi školy, a to v novembri a apríli. Počas novembrového stretnutia si 

rodičia v rámci „Dňa otvorených dverí“ mohli prezrieť vystavené práce svojich detí. 

Prepojenie školy s rodičmi zabezpečujú zástupcovia rodičov v rade školy. V prípade potreby 

triedny učiteľ, prípadne riaditeľka školy kontaktuje rodičov písomne alebo telefonicky,           

v nevyhnutných prípadoch sú pozvaní na osobné stretnutie. 

Pri IPR bolo zriadené občianske zdruţenie Bez bariér, kde rodičia môţu finančne prispieť     

vo forme 2 % z daní alebo dobrovoľnou finančnou čiastkou. 

 

 

§ 2  ods. 2 písm. d) 

Spolupráca školy a verejnosti 

Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovy mimo 

vyučovania s ďalšími partnermi, ktorí sú perspektívnymi zamestnávateľmi našich ţiakov. Ide 

hlavne o spoluprácu s odbornými zdruţeniami a firmami, ako sú Cech zlatníkov a klenotníkov 

Slovenska, Puncový úrad, AUREN, s.r.o. Levice, Zlatá huta, Spoločnosť knihárov a knihárok 

v Skalici, salón Médea, spol. s r.o., Baumax a iné. 

Úzko spolupracujeme s jednotlivými úsekmi IPR s cieľom pokračovať v zdokonaľovaní         

v komplexnej rehabilitačnej starostlivosti o ţiakov v škole s vyuţívaním najnovších 

poznatkov, vyučovacích metód vo výchovnej rehabilitácii, sústavným zvyšovaním                  

a rozširovaním odbornej spôsobilosti špeciálnych pedagógov, inováciou učebných odborov    

a vytváraním nových učebných alebo študijných odborov podľa poţiadaviek trhu práce           

s prihliadnutím na zdravotné postihnutie ţiakov. 

 

Záver 

Naším spoločným cieľom je socializácia telesne postihnutých a zdravotne oslabených ţiakov, 

aby so zreteľom na zdravotné problémy dosiahli čo najväčšiu samostatnosť, nezávislosť       

na pomoci iných ľudí, aby si osvojili prostriedky dorozumievania a formy dobrého 

spoločenského vystupovania, aby boli pripravení pre zmysluplný občiansky, pracovný            

i rodinný ţivot. 

 

Vypracoval: Mgr. Jana Chromíková 

Bratislava 5. október 2012 
 


