
Inštitút pre pracovnú Inštitút pre pracovnú 
rehabilitáciu občanovrehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutímso zdravotným postihnutím

Stredná odborná škola
pre žiakov s telesným postihnutím



Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu 
občanov  so zdravotným postihnutímobčanov  so zdravotným postihnutím
sa člení na:

� Stredná odborná škola pre žiakov
s telesným postihnutím

� Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie
� Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej 

rehabilitácie
� Úsek ekonomický
� Úsek prevádzkovo-technický



Stredná odborná škola Stredná odborná škola 
pre žiakov s telesným postihnutímpre žiakov s telesným postihnutím

Predmetom činnosti školy je
� poskytovanie kvalitného vzdelania žiakom

s telesným postihnutím, žiakom zdravotne
oslabeným a chorým v učebných aoslabeným a chorým v učebných a
študijných odboroch a príprava na ich
budúce povolanie,

� v spolupráci s ostatnými úsekmi IPR
zabezpečovať našim žiakom okrem
kvalitného vzdelania aj komplexnú liečebnú
rehabilitáciu – zdravotnú, psychologickú,
sociálnu.



Vízia školy Vízia školy 

� vychovať úspešných absolventov školy,
vyrovnaných, morálnych, ľudí,
odborníkov vo svojom odbore,

� socializácia telesne postihnutých jedincov, 
aby so zreteľom na zdravotné problémy 
dosiahli čo najväčšiu samostatnosť, aby 
boli pripravení pre zmysluplný občiansky, 
pracovný i rodinný život.



Stredná odborná škola Stredná odborná škola 
pre žiakov s telesným postihnutímpre žiakov s telesným postihnutím

sa rozdeľuje na tri základné úseky:
- teoretické vyučovanie
- praktické vyučovanie
- výchova mimo vyučovania



SOŠ pre žiakov s TPSOŠ pre žiakov s TP
poskytuje vzdelanieposkytuje vzdelanie

� v trojročných učebných odboroch
� v štvorročných študijných odboroch
� v dvojročnom nadstavbovom štúdiu

v dvojročnom pomaturitnom štúdiu� v dvojročnom pomaturitnom štúdiu



Stredné odborné vzdelanieStredné odborné vzdelanie
získajú žiaci absolvovanímzískajú žiaci absolvovaním

trojročných učebných odborov:trojročných učebných odborov:

� technicko-administratívny pracovník
� mechanik opravár – stroje a zariadenia
� elektromechanik – silnoprúdová technika� elektromechanik – silnoprúdová technika
� elektromechanik – úžitková technika
� zlatník a klenotník
� knihár



Úplné stredné odborné vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie 
končiace maturitnou skúškou poskytujúkončiace maturitnou skúškou poskytujú

štvorročné študijnéštvorročné študijné
odboryodbory
� kozmetik
� mechanik 

dvojročnédvojročné
nadstavbové odborynadstavbové odbory
� technicko-ekonomický 

pracovník� mechanik 
počítačových sietí

dvojročnédvojročné
pomaturitné štúdiumpomaturitné štúdium
� verejná správa

pracovník
� umeleckoremeselné 

práce
� elektrotechnika
� strojárstvo



VýchovnoVýchovno--vzdelávacie výsledkyvzdelávacie výsledky
na konci šk. roka 2011/2012na konci šk. roka 2011/2012

Počet 
žiakov

Vyzname
naní

Prospeli ve ľmi 
dobre Prospeli Neprospeli

Neklasifi
kovaní

Správ.  
2

Správ. 
3

144 9 36 84 14 1 5 6

Záverečnú skúšku absolvovalo 10 žiakov zo 14.Záverečnú skúšku absolvovalo 10 žiakov zo 14.
Maturitnú skúšku úspešne vykonalo 27 žiakov
z 31 prihlásených (2 majú povolený opravný termín, 1 neprospel, 1 vylúčený 
zo štúdia).

Z 29 absolventov študijných odborov 16 pokračuje vo vzdelávaní na vysokej 
škole alebo v pomaturitnom štúdiu, 9 je zamestnaných a 4 nezamestnaní.
Väčšina absolventov učebných odborov pokračuje v štúdiu na našej škole.



Údaje oÚdaje o počte žiakov školypočte žiakov školy
v šk. roku 2012/2013v šk. roku 2012/2013

Počet žiakov v školskom roku 2012/2013 k 15. septembru je 150,
z toho 61 dievčat.

1. ročník: 30/121. ročník: 30/12
2. ročník: 35/15
3. ročník: 29/11
4. ročník: 11/4
1. ročník nadstavbové štúdium: 10/5
2. ročník nadstavbové štúdium: 12/7
1. ročník pomaturitné štúdium: 16/6
2. ročník pomaturitné štúdium: 7/1

V školskom internáte je ubytovaných 90 žiakov našej školy.



Počet žiakov v jednotlivých učebných Počet žiakov v jednotlivých učebných 
odboroch (spolu 60 žiakov)odboroch (spolu 60 žiakov)



Počet žiakov v jednotlivých študijných Počet žiakov v jednotlivých študijných 
odboroch (spolu 90 žiakov)odboroch (spolu 90 žiakov)



VýchovnoVýchovno--vzdelávací proces vzdelávací proces v škole v škole zabezpečujzabezpečuje e 
vv trojzmennej prevádzke 52 pedagogicktrojzmennej prevádzke 52 pedagogickýchých
zamestnancov azamestnancov a 2 nepedagogickí zamestnanci2 nepedagogickí zamestnanci::

- riaditeľ školy
- asistentka riaditeľa školy
- 2 zástupcovia riaditeľa pre TV 
- zástupca riaditeľa pre PV- zástupca riaditeľa pre PV
- hlavný majster
- zástupca riaditeľa pre VMV
- 22 učiteľov
- 11 majstrov OV
- 9 vychovávateľov
- noční vychovávatelia (4)
- kultúrna referentka



Teoretické vyučovanieTeoretické vyučovanie

realizuje výchovno- vzdelávací 
proces v súlade so vzdelávacími 
štandardami, s prihliadnutím na 
špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby žiakov.



Praktické vyučovaniePraktické vyučovanie
Základom je získavanie 
zručností a návykov               
z hľadiska budúceho 
pracovného uplatnenia 
absolventa.



Výchova mimo Výchova mimo 
vyučovaniavyučovania
� Záujmové krúžky,
� Mikulášsky večierok,
� Slávik,
� Cirkus de Solei
� návštevy divadelných 

predstavení a inépredstavení a iné



Imatrikulácia Imatrikulácia 
20122012



Študentský šperk 2011Študentský šperk 2011
Na 15. ročníku celoslovenskej súťaže, ktorú organizuje Na 15. ročníku celoslovenskej súťaže, ktorú organizuje 
Cech zlatníkov a klenotníkov, získali žiaci našej školy Cech zlatníkov a klenotníkov, získali žiaci našej školy 
popredné umiestnenie:popredné umiestnenie:

Kategória Dotyky:
1. M. Polakovičová1. M. Polakovičová
3. E. Décsiová

Kategória Príves:
3. P. Kašarik



Niektoré víťazné šperky našich žiakovNiektoré víťazné šperky našich žiakov



HODINY A KLENOTY 2012 HODINY A KLENOTY 2012 
prezentácia výrobkov žiakov odboruprezentácia výrobkov žiakov odboru

zlatník a klenotník a umeleckoremeselná výrobazlatník a klenotník a umeleckoremeselná výroba



Študentský šperk 2012Študentský šperk 2012
Erna Décsiová
- cena Puncového úradu



Medzinárodná súťaž zručnosti Medzinárodná súťaž zručnosti 
mladých knihárovmladých knihárov

11. ročník súťaže sa konal v ISŠP Brne
v termíne 21.3. – 23.3.2012.

V kategórii B získali naši žiaci 2. miesto.



JUVYRJUVYR
–– prezentácia výrobkov prezentácia výrobkov 
žiakov stredných žiakov stredných 
odborných škôlodborných škôl
spojená s predajomspojená s predajom



Medzinárodný veľtrh cvičných Medzinárodný veľtrh cvičných 
firiem (30.11.firiem (30.11.--1.12.2011)1.12.2011)

Žiaci odboru TAP a TEP prezentovali cvičnú firmu 
Forever Jewels, s.r.o.



Odborné Odborné 
exkurzie,exkurzie,
výstavy,výstavy,
divadládivadlá



Kurz na ochranu života a zdravia Kurz na ochranu života a zdravia 
organizujeme každoročne pre žiakov tretích ročníkovorganizujeme každoročne pre žiakov tretích ročníkov



ConnectingConnecting ClassroomsClassrooms
- medzinárodný projekt v spolupráci s British Council, v 
trvaní 2 rokov. Cieľom projektu je inklúzia škôl, žiakov a 
nadviazanie spolupráce so školami v Srbsku, Nemecku a 
Veľkej Británii predovšetkým v oblasti práv dieťaťa, rozvoja 
komunikačných zručností v anglickom jazyku.



Školské projektyŠkolské projekty
� Červené stužky
� UNICEF – spolupráca
� Vstup do sveta práce
� Kalendárium
� Ekologická stopa
� Recyklohry



Aktivity školyAktivity školy
� Protidrogová prevencia –

„Kým nie príliš neskoro“
� Ľudské práva
� Jablko namiesto cigarety 
� Ochrana životného prostredia



Iné aktivity školyIné aktivity školy
� Sloboda zvierat
� Deň vody
� Stop šikanovaniu
� Deň humanity v BAUMAX-e
� Kam po skončení štúdia
� Divadelné predstavenia         

v anglickom jazyku



Okresné a školské súťažeOkresné a školské súťaže
� matematické,
� športové,
� počítačovej gramotnosti,
� administratívnych 

zručností,
� Olympiáda ľudských práv,
� abilympiáda,
� májová tisícka a iné� májová tisícka a iné



Výsledky komplexnej školskej inšpekcie Výsledky komplexnej školskej inšpekcie 
(december 2011): (december 2011): 

Zistenia a hodnotenie:
�Riadenie školy bolo na veľmi dobrej úrovni.
�Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej 
úrovni.

ŠŠI používa hodnotiace výrazy:ŠŠI používa 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.



Priebeh výchovy aPriebeh výchovy a vzdelávania:vzdelávania:

Celkové hodnotenie na základe 29 hospitácií - stav 
a úroveň vyučovania a učenia:

- v teoretickom vyučovaní v študijných odboroch dobrá
úroveň (odborné predmety elektrotechnika dosiahli veľmi úroveň (odborné predmety elektrotechnika dosiahli veľmi 
dobrú úroveň),
- v teoretickom vyučovaní v učebných odboroch dosiahli 
dobrú úroveň (chémia a odborné predmety strojárstvo 
veľmi dobrá úroveň, anglický jazyk priemerná úroveň),
- v praktickom vyučovaní v učebných odboroch boli celkove 
na veľmi dobrej úrovni.



Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť

Mgr. Jana Mgr. Jana ChromíkováChromíková
riaditeľka školyriaditeľka školy


