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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 Húrošová, 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 2008 – 2011. 

 Plán práce školy na školský rok 2010/2011. 

 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 2010/2011 

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 Húrošová 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 Ing. arch. Bohumil Kováč  

  Róbert Sebestyen  

  Mgr. Dana Fridriková  

zástupca zriaďovateľa Mgr. Ivan Číţ 

  Mudr. Igor Hajdúk 

  Ing. Petra Baláţová 

iný Elena Bielčíková, 

zástupca ţiakov Alojz Ţilinčár 

 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK prírodovedných 

predmetov 
Mgr. Šályová FYZ, CHE, MAT 

PK predmetov slovenský a 

anglický jazyk 
PaedDr. Styanová ANJ, CSJ, KAJ, SJL 

PK všeobecnovzdelávacích 

predmetov výchovných (D, 

Ev, Nv, D, On, NOS, Tv, 

Eko) 

PaedDr. 

Kmeťková 

DEJ, EKL, EKO, ETE, EVV, NV, OBN, 

TEV 

PK odborných predmetov 

odboru kozmetik 
Mgr. Vojteková KZM, MTE, PSY, SVP, TEC, OVY 

PK odborných predmetov 

zlatníckych a 

umeleckoremeselných 

Mgr. Majerová 
DEV,DUR,MTE,MOD,NAV,OPK,OBO,TP

A,TEC,VPR,OVY 

PK odborných predmetov 

elektroodborov 
Ing. Brziak 

AVT,ELR,EMSE,ESP,EZE,ELE,EOT,ELG,

MTE,TEC,VYU,ZAE,OVY 

PK odborných predmetov 

strojárskych 
Ing. Michalíková 

ASV,MTE,PKO,STG,STV,STZ,STN,TTD, 

TNI,TPV,TCK,TIC,TEC,TOO,TOP,ZSJ, 

OVY 

PK odborných predmetov 

odboru TAP, TEP 
Ing. Podstupková 

EOR,MKT,MTE,PRN,PSP,SEP,SOL,TEA,

UCT,UDD,USP,ZMM, OVY 

PK odborných predmetov 

odboru knihár 
p. Cviková MTE, PYG, PGM, TEC, OVY 

PK informatiky a odborných 

predmetov IKT 
Ing. Baksayová 

APK,API,APT,GRS,INF,OSY,PRO,SWW, 

HWW,VYT, OVY 

MZ vychovávateľov Ing. Polonský   
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§ 2  ods. 1 písm. b) 

Údaje o počte ţiakov 

Počet ţiakov školy k 15.9.2010 bol 151 ţiakov.  

V školskom roku 2010/2011 bolo evidovaných 24 tried, pričom 1 trieda bola vytvorených      

z dvoch odborných skupín, ktoré sa delili predovšetkým v odborných predmetoch. Priemerný 

počet ţiakov na triedu bol 6,3, ale na teoretickom vyučovaní sme spájali v rámci ročníka 

triedy s rovnakým školským vzdelávacím programom tak, aby sme v triede zabezpečili vo 

všeobecno-vzdelávacích predmetoch počet ţiakov 10. 

 

Trieda Počet ţiakov 

PT 5 

I. E 6 

I. KN 5 

I. KO 5 

I. ME 4 

I. MPS 6 

I. MS 5 

I. MTA 6 

I. MTB 8 

I. MU 5 

I. TAP 11 

II. KN 4 

II. KO 5 

II.MES 6 

IV. KO 4 

II. MPS 8 

II. MTA 9 

II. MTB 4 

II. TAP 9 

III. KN 6 

III. KO 5 

III. MO 4 

III. ZK 4 

III.TAP 11 
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§ 2  ods. 1 písm. d) 

Úspešnosť ţiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených ţiakov na prijímacie skúšky: 40 ţiakov / 12 dievčat 

Počet ţiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 

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

povolania:  38 ţiakov / 15 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 15.9.2010:                  

38 ţiakov / 15 dievčat 

  

SOŠ 

prípravná 

trieda 

SOŠ 

učebný 

odbor 

SOŠ 

študijný 

odbor 

SOŠ nadstavbové 

štúdium 
Spolu 

počet ţiakov prvých 

ročníkov k 15.9.2010 
5 22 11 30 68 

§ 2 ods. 1 písm. e) 

Klasifikácia tried 

Trieda priemerná klasifikácia na konci šk. roka 

PT 1,99 

I. E 2,48 

I. KN 2,78 

I. KO 1,77 

I. ME 2,07 

I. MPS 2,12 

I. MS 2,46 

I. MTA 2,39 

I. MTB 1,74 

I. MU 2,03 

I. TAP 2,46 

II. KN 2,79 

II. KO 2,13 

II.ME 2,40 

II.MS 2,40 

II. MPS 2,62 

II. MTA 2,45 
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II. MTB 1,75 

II. TAP 1,98 

III. KN 2,42 

III. KO 1,54 

III. MO 2,40 

III. ZK 1,88 

III.TAP 2,48 

IV. KO 2,79 

Prospech ţiakov 

Na konci šk. roku sme mali 145 ţiakov, počas šk. roku prerušili štúdium 2 ţiaci, zanechali 

štúdium 4 ţiaci, 1 ţiačka prestúpila na inú školu a 1 ţiak pristúpil v druhom polroku do I. KN. 

Trieda Počet 
Vyzname

naní 

Veľmi 

dobre 
Prospeli 

Nepros

peli 

Neklasifi

kovaní 

Správ.  

2 

Správ. 

3 

Správ. 

4 

PT 5 0 3 5 0 0 0 0 0 

I. E 6 0 2 4 2 0 0 1 0 

I. KN 6 0 1 5 0 1 0 0 0 

I. KO 6 2 2 6 0 0 0 0 0 

I. ME 4 0 2 4 0 0 0 0 0 

I. MPS 6 0 3 6 0 0 0 0 0 

I. MS 4 0 1 4 0 0 0 0 0 

I. MTA 6 0 2 6 0 0 0 0 0 

I. MTB 8 2 3 7 0 1 0 0 0 

I. MU 5 0 2 4 0 1 0 0 0 

I. TAP 11 0 2 11 0 0 0 0 0 

II. KN 4 0 0 4 0 0 0 1 0 

II. KO 5 1 1 5 0 0 1 1 0 

II. MES 6 0 1 6 0 0 0 0 0 

IV. KO 4 0 0 3 1 0 0 1 0 

II. MPS 8 0 1 8 0 0 0 1 0 

II. MTA 9 0 2 9 0 0 0 0 0 

II. MTB 4 1 2 4 0 0 0 0 0 

II. TAP 9 2 3 9 0 0 0 0 0 

III. KN 6 0 1 5 1 0 0 0 0 

III. KO 5 2 1 5 0 0 1 0 0 

III. MO 4 0 1 4 0 0 0 1 0 

III. ZK 4 1 0 4 0 0 0 0 0 

III.TAP 10 1 2 10 0 0 0 0 0 

SPOLU 145 12 38 138 4 3 2 6 0 
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Dochádzka ţiakov 

Trieda 
Počet 

ţiakov 

Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

ţiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

ţiaka 

Neosprave

dlnené 

Neosp. na 

ţiaka 

PT 5 1157 231,40 1157 231,40 0 0,00 

I. E 6 1142 190,33 1098 183,00 44 7,33 

I. KN 6 615 102,5 615 102,5 0 0 

I. KO 6 1152 192,00 1147 191,17 5 0,83 

I. ME 4 441 110,25 438 109,50 3 0,75 

I. MPS 6 788 131,33 781 130,17 7 1,17 

I. MS 5 749 149,8 675 135 74 14,8 

I. MTA 6 1545 257,50 1533 255,50 12 2,00 

I. MTB 8 1552 194 1552 194 0 0 

I. MU 5 1205 241 1122 224,5 83 16,6 

I. TAP 11 1672 152,00 1640 149,09 32 2,91 

II. KN 4 767 191,75 713 178,25 54 13,50 

II. KO 5 1431 286,20 1258 251,60 173 34,60 

II. MES 3 430 143,33 403 134,33 27 9,00 

IV. KO 4 1365 341,25 1320 330,00 45 11,25 

II. MPS 8 1352 169,00 1261 157,63 91 11,38 

II. MTA 9 1502 166,89 1502 166,89 0 0,00 

II. MTB 4 736 184,00 725 181,25 11 2,75 

II. TAP 9 1049 116,56 1049 116,56 0 0,00 

III. KN 6 752 125,33 734 122,33 18 3,00 

III. KO 5 1817 363,40 1786 357,20 31 6,20 

III. MO 4 810 202,50 765 191,25 45 11,25 

III. ZK 4 552 138,00 543 135,75 9 2,25 

III.TAP 10 1208 120,80 1208 120,80 0 0,00 
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Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ţ) 
PFEČ 

priem. 

PFEČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 
Ústna Ústna 

priem. 

Ústna 

počet 
1 2 3 4 5 

Anglický 

jazyk 
B1 23 (15/8) 

60,11

% 
14 53,21% 14 5 5 6 6 

 
2,59 22 

Praktická 

časť 

odbornej 

zloţky 

  22 (14/8)         
       

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

  23 (15/8) 
62,10

% 
23 50,61% 23 2 8 7 5 

 
2,68 22 

Teoret. 

časť 

odbornej 

zloţky 

  23 (15/8)         7 8 5 2 
 

2,09 22 

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Maturitnú skúšku úspešne vykonalo 22 ţiakov, prihlásených bolo 24 ţiakov, z ktorých 1 

ţiačka zanechala štúdium a 1 ţiačka bola na konci šk. roka neklasifikovaná zo zdravotných 

dôvodov a poţiadala o opakovanie ročníka. 

Predmet Úroveň Počet (M/Ţ) Praktická Prakt. 

priemer 

Prakt. 

počet 
1 2 3 4 5 

Praktická časť odbornej zloţky 
 

23 (15/8) 4 13 4 1 
 

2,09 22 

 

Výsledky záverečných skúšok 

Záverečné skúšky sa konali v dňoch 16. – 21. júna 2011, úspešne ich absolvovalo 24 ţiakov 

tretích ročníkov učebných odborov, 1 ţiak neprospel z odborného výcviku a poţiadal 

o opakovanie ročníka.  

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA  

 

III.TAP 

 

III.KN 

 

III.ZK 

 

III.MO 

počet ţiakov prihlásených na ZS 11 6 4 4 

počet ţiakov, ktorí neukončili  

posledný ročník 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

počet ţiakov, ktorí úspešne absolvovali ZS 11 5 4 4 
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§ 2 ods. 1 písm.  f) 

Zoznam študijných a učebných odborov 

Trieda Študijný /učebný odbor Zameranie 

PT 9996 0 prípravná trieda   

I. E 2683 2 elektromechanik 11 silnoprúdová technika 

I. KN 6453 2 knihár   

I. KO 6446 4 kozmetik   

I. ME 2675 4 elektrotechnika 03  elektronické zariadenia 

I. MPS 2682 4 mechanik počítačových sietí   

I. MS 2414 4 strojárstvo 
01  výroba, montáţ a oprava 

prístrojov, strojov a zariadení 

I. MTA 6476 4 technicko-ekonomický pracovník   

I. MTB 6476 4 technicko-ekonomický pracovník   

I. MU 8501 4 umeleckoremeselné práce   

I. TAP 6475 2 technicko-administratívny pracovník   

II. KN 6453 2 knihár   

II. KO 6446 4 kozmetik   

II. MES 2414 4 strojárstvo 
01 výroba, montáţ a oprava 

prístrojov, strojov a zariadení 

II. MES 2675 4 elektrotechnika 
02 výroba a prevádzka strojov a 

zariadení 

II. MPS 2682 4 mechanik počítačových sietí 
 

II. MTA 6476 4 technicko-ekonomický pracovník 
 

II. MTB 6476 4 technicko-ekonomický pracovník 
 

II. TAP 6475 2 technicko-administratívny pracovník   

III. KN 6453 2 knihár   

III. KO 6446 4 kozmetik   

III. MO 2466 2 mechanik opravár 02 stroje a zariadenia 

III. ZK 8545 2 zlatník a klenotník   

III.TAP 6475 2 technicko-administratívny pracovník   

IV. KO 6446 4 kozmetik   

 

§ 2  ods. 1 písm. g) 

Zamestnanci 

Na škole pracovalo spolu 56 zamestnancov v dvojzmennej prevádzke, z toho 53 

pedagogických a 3 nepedagogickí zamestnanci, pričom 10 boli zamestnaní na čiastočný 

úväzok. Z toho v doobedňajšej zmene pracovalo 45 zamestnancov školy, v poobedňajšej 
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zmene 11 zamestnancov školy a plus v nočnej zmene pracovali pomocní vychovávatelia 

(priemerne 4 úväzky mesačne). 

Počet zamestnancov na jednotlivých úsekoch školy: 

 riaditeľ školy, 

 asistentka riaditeľa školy, 

 na úseku teoretického vyučovania: 

 zástupca riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety, 

 zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety, 

 14 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, 

 11 učiteľov odborných predmetov, 

  na úseku praktického vyučovania: 

 zástupca riaditeľa školy, 

 administratívna pracovníčka (1/2), 

 hlavný majster, 

 13 majstrov odbornej výchovy, 

  na úseku výchovy mimo vyučovania: 

 zástupca riaditeľa školy, 

 kultúrna referentka, 

 9 vychovávateľov, 

 pomocní vychovávatelia. 

 

 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 38 2 38 2 

DPP 4 0 4 0 

TPP zníţený 

úväzok 
6 0 4,06 0 

DPP zníţený 

úväzok 
3 1 2,18 0,5 

Na dohodu 2 0 0,77 0 

SPOLU 53 3 49,01 2,5 

Z toho ZPS 5 0 4,45 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných nekval. - bez ŠP kvalifikovaných spolu 

učiteľov 4 10 14 28 

vychovávateľov 0 0 10 10 

asistentov učiteľa 0 0 0 0 

majstrov OV 1 4 10 15 

SPOLU 5 14 34 53 
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§ 2  ods. 1 písm. h) 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 27 0 

2.kvalifikačná skúška 0 0 

štúdium školského manaţmentu 1 3 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 12 0 

postgraduálne 1 1 

doplňujúce pedagogické 19 2 

vysokoškolské pedagogické 28 1 

vysokoškolské nepedagogické 11 0 

rozširujúce špeciálna pedagogika 16 2 

 

 

§ 2  ods. 1 písm. i) 

Prehľad výsledkov súťaţí a olympiád 

 10. ročník - „Medzinárodná súťaţ zručnosti mladých knihárov“. Súťaţ organizovala SOŠ 

obchodu a sluţieb v Martine v termíne 13.4. - 15.4.2011. Naši ţiaci získali 4. miesto. 

 V dňoch 23.11. a 24.11.2010 sa ţiaci našej školy predstavili na 19. ročníku predajnej 

výstavy JUVYR a 13. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v priestoroch 

PKO v Bratislave. 

 V dňoch 21.-22.10.2010 sa konali „Športové hry telesne postihnutých ţiakov“, v 

priestoroch DSS Gaudeamus Mokrohájska 3 a IPR Mokrohájska 1, v Bratislave. Súťaţe 

sa zúčastnilo 6 druţstiev zo Slovenka a druţstvo ţiakov našej školy získalo 1.miesto. 

 V dňoch 9.11. a 10.11. 2010 sme organizovali v našej športovej hale okresné kolo 

chlapcov a dievčat v stolnom tenise. 

 V dňoch 7.10. - 10.10.2010 sa naši ţiaci zúčastnili 10. ročníka celoslovenskej 

abilympiády. V priestoroch nášho zariadenia sa konala súťaţ v kategóriách výroba šperku, 

knihárstvo, tvorba plagátu, editácia textu.  

 Zapojili sme sa do súťaţe Študentský šperk roku 2010 v Prahe. Do súťaţe sme poslali dva 

šperky ţiakov našej školy, ktoré získali diplom za účasť.  

 V medzinárodnej súťaţi Matematický klokan dňa 21.03. 2011 riešilo úlohy 20 našich 

ţiakov v dvoch kategóriách. Organizátorom súťaţe na Slovensku bola firma Exam. 

 Pripravili sme prezentáciu šperkov spolu s módnou prehliadkou na 14. ročníku 

medzinárodnej výstavy „Hodiny a Klenoty“ v Inchebe, čo bolo veľmi dobre hodnotené i 

odborníkmi z odboru zlatníkov a klenotníkov Slovenska. 

 Školské súťaţe a aktivity organizované na úseku TV: 

 školské kolo Mladý účtovník/20 ţiakov, 

 súťaţ v obchodnej korešpodencii, 

 iBobor - súťaţ informatiky, 

 školské kolo Olympiáda ľudských práv, 
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 školská súťaţ: Májová tisícka, 

 športové súťaţe (tenisový turnaj, fotbal, stolný tenis, florbal, šach, atletické súťaţe, a 

iné) 

 plavecký výcvik a majstrovstvá SOŠ v plávaní, 

 branné súťaţe v streľbe zo vzduchovky, 

 súťaţ MAXITEST v anglickom jazyku on line formou/21 ţiakov, 

 školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, 

 protidrogová prevencia - prednášky, 

 návšteva divadelných predstavení v anglickom jazyku, 

 triedne kolo - súťaţ administratívnych zručností, technické kreslenie. 

 

Názov súťaţe 
Počet 

ţiakov 
okr. kolo 

kraj. 

kolo 
národ. kolo 

medzinár. 

kolo 

Medzinárodná súťaţ zručnosti 

mladých knihárov 
3 

   
4. miesto 

Študentský šperk roku 2010 2 
   

účasť 

Športové hry telesne postihnutých 

ţiakov 
10 

  
1.miesto 

 

Abilympiáda - výroba šperku  5 
  

1., 2., 3. 

miesto  

Abilympiáda - knihárstvo  4 
  

1.,2.,3. 

miesto  

Abilympiáda - tvorba plagátu  2 
  

1.,3. miesto 
 

Abilympiáda - editácia textu 15 
  

1.,3. miesto 
 

Stolný tenis chlapci 3 6. miesto 
   

Stolný tenis dievčatá 3 3. miesto 
   

Flofbal 10 6. miesto 
   

Flofbal - špeciálne školy 10 2. miesto 
   

Matematický klokan 20 
   

účasť 

English test - MAXITEST 21 
  

účasť 
 

i Bobor 11 
  

účasť 
 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 Školu i IPR sme reprezentovali formou medzinárodných, celoslovenských, krajských        

a okresných súťaţí a výstav. 

Najvýznamnejšie aktivity: 

 Hodiny a klenoty 

 JUVYR 

 Medzinárodná súťaţ mladých knihárov 

 Študentský šperk roka 2010 v Prahe 

 aktivity v rámci UNICEF 

 Abilympiáda 
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 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 poriadaných akciách sme poskytli podrobné informácie o 

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

Okrem toho sme  osobne navštívili ZŠ v obciach: Stupava, Záhorská Bystrica, Vysoká pri 

Morave, Záhorská Ves, Kostolište, Gajary, Veľké Leváre, Kúty, Čáry, Šaštín – Stráţe za 

účelom propagácie nášho zariadenia (osobný kontakt s riaditeľkami, zástupkyňami príp. 

výchovnými poradcami).   V rámci osobných návštev učiteľov sme kontaktovali v mieste 

bydliska, príp. rodiska nasledovné školy: Košice - Malá Ida, ZŠ Prakovce, ZŠ Stará Turá, 

ZŠ Levočská v Spišskej Novej  Vsi, ZŠ Bobrovec, ZŠ apoštolov Petra a Pavla v 

Liptovskom Mikuláši, ZŠ Ruţomberok, ZŠ Podunajské Biskupice, ZŠ Cádrova, Dubová, 

Karloveská v Bratislave, kontaktovali sme aj zdravotné strediská Prakovce, Devínska 

Nová Ves, Tbiliská, detský domov v Ruţomberku, Pastoračné centrum Bardejov, 

nemocnica v Zlatých Moravciach – fyzioterapeutka, OZ Za dôstojný ţivot, detský domov 

v Lučenci. 

 

 Rozhlasové relácie na rozhlasovej stanici Regina - rozhovor s našimi maturantmi, 

aktuálne informácie o okresnom kole v stolnom tenise, informácie o štúdiu. 

 V novembri 2010 bola odvysielaná na STV 2 v Televíznom klube nepočujúcich relácia        

o vzdelávaní sluchovo postihnutých ţiakov v našom zariadení, ktorá bola natáčaná 

10.9.2010. Ţiaci sa v danej relácii vyjadrovali o vzdelávaní u nás pozitívne 

 V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči bola výstava zameraná na prezentáciu 

špeciálnych škôl, kde sme vystavovali výrobky našich ţiakov a fotodokumentáciou i 

formou plagátov predstavili inštitút. V miestnej televízii bola odvysielaná reportáţ z 

otvorenia výstavy. Výstava trvala mesiac a končila dňa 15.03.2011. 

 Do súťaţe Strom roka 2010 sme prihlásili topoľ osikový nachádzajúci sa v areáli inštitútu    

a náš strom postúpil medzi 12 nominovaných stromov. 

 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. 

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

 

Exkurzie: 

 Naši ţiaci sa pod vedením pedagógov na úseku TV zúčastnili mnohých odborných 

exkurzií a výstav: Elektroexpo, CONECO, Racioenergia, Bibliotéka, Slovenská Grafia, 

ZSŠ Polygrafická, J.T.Knihárstvo - ručné knihárstvo, Knihárstvo - LPP s.r.o., Galéria 

Médium, Hodiny a klenoty, Deň múzeí a galérií, Firma AGNO, GEM Dóm sv.Martina, 

Hrad Červený Kameň, Historické centrum Bratislavy, Kaštiel Rusovce, anglický park, 

Rímske vykopávky, Gerulata, Hrad Devín, Levoča, Spišská Kpitula a okolie, Vodné dielo 

Čuňovo, Danubiana, Autosalón, Návšteva NR SR, Jaskyňka na Kalvárii, bratislavské 

cintoríny, INTERBEAUTY - kozmetická výstava, Salón MEDEA, Výstava s SNM: 

Majstri ducha, osobnosti vedy a techniky na Slovensku, Výstava s SNM: M.R.Štefánik     

a Tahiti, INTERNATIONAL GROUP, ZLATÁ HUTA, Výstava Mladý tvorca - Nitra. 

Prvoradým cieľom exkurzií je doplnenie učiva o praktické poznatky a nové techniky        

a technológie pouţívané v odvetviach, toho ktorého odboru. Zároveň majú náučno - 

poznávací charakter z oblasti dejín a kultúry regiónu.  
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 Na úseku praktického vyučovania sa uskutočnili mimobratislavské exkurzie: 

 ELOSYS 2010 - 16.ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky                  

a energetiky, EXPO CENTER, a.s. Trenčín, 

 BEATY FORUM SLOVAKIA - 19. ročník medzinárodného kozmetického veľtrhu, 

EXPO CENTER, a.s. Trenčín, 

 NEOGRAFIA Martin - odborná exkurzia pre uč. odbor KN, 

 DEŇ MÚZEÍ a GALÉRIÍ, Viedeň - odborné exkurzie pre uč. odbor. ZK. 

 

§ 2  ods. 1 písm. j) 

Projekty 

A) dlhodobé 

Connecting Classrooms - medzinárodný projekt v spolupráci s British Council, v trvaní          

2 rokov. Cieľom projektu je inklúzia škôl, ţiakov a nadviazanie spolupráce so školami            

v Srbsku, Nemecku a Veľkej Británii predovšetkým v oblasti práv dieťaťa, rozvoja 

komunikačných zručností v anglickom jazyku. 

Slávnostné otvorenie projektu na Slovensku sa uskutočnilo 4.11.2010 za veľkej podpory 

Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v našich priestoroch, 

na ktorom sa zúčastnil Andrew Spells, riaditeľ British Council a ďalší spolupracovníci z 

British Council. Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav 

Ivančo sa prostredníctvom svojho zástupcu prihovoril listom a Martin Poliačik, poslanec NR 

SR (člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládeţ a šport) predniesol príhovor na 

podporu uvedeného projektu. 

Naše aktivity:  

Skupina Mladých lídrov pripravila scenár a zároveň ţiaci nafilmovali vstupné video 

s titulkami v anglickom jazyku o našej škole, napísali pohľadnice v anglickom jazyku 

partnerským školám v Srbsku, Veľkej Británii, Nemecku a spätne sme dostali veľké 

mnoţstvo pohľadníc z partnerských škôl, pripravili logo pre projekt, vypracovali akčný plán 

na aktivity v škole, spolupracovali v internátnom časopise Sme OK, realizovali prezentácie 

svojej činnosti na nástenke. V rámci projektu sa uskutočnili školenia skupiny ţiakov ( 10 ) 

ako Mladých lídrov – Young leaders, ktorí sa učia sami pripravovať školské akcie. Ţiaci 

a koordinátorky projektu pracujú v prostredí e-Twinningu a TwinSpace, je to bezpečný 

priestor na komunikáciu medzi ţiakmi a učiteľmi v anglickom jazyku, ktorého garantom je 

British Council.  

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. 

Ekologická stopa - celoslovenský projekt zameraný na čistotu prostredia predovšetkým v 

okolí a v konkrétnej škole, sprievodné aktivity vyplývajúce z projeku: literárne, výtvarné, 

exkurzie. 

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

a výtvarné aktivity. 
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B) krátkodobé 

 Hair and Beauty - jednorazová spolupráca v projekte Comenius so školou vo Veľkej 

Británii, ţiačky z VB v rámci praxe získavali pracovné odborné zručnosti v 

kozmetickom salóne našej školy, 

 Leonardo - učitelia z Talianska ( Miláno),vzdelávanie učiteľov, medzinárodná výmena 

skúseností o školských systémoch a konkrétnych školských zariadeniach na Slovensku 

a v Taliansku formou prezentácie, exkurzie a záverečnej diskusie, 

 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. 

 

C) V šk. roku 2010/2011 boli školou vypracované projekty: 

 Comenius - školské partnerstvá, v spolupráci so školami z Belgicka, Nemecka, Veľkej 

Británie sme vypracovali a predloţili projekt Environmentálne prostredie v škole, 

uskutočnilo sa prvé stretnutie koordinátorov projektu v Belgicku, pričom na jeho 

uskutočnenie sme vypracovali projekt v spolupráci s firmou Volkswagen, pretoţe 

projekt v slovenskej Národnej kancelárii bol na rezervnom liste. Nakoniec projekt 

nebol podporený zo strany SAAIC, ostatní partneri pokačujú v plnení projektu, naša 

škola plní ciele a úlohy projektu, ale mimo dotácii Národnej agentúry SAAIC. 

 

D) Projekty na úseku VMV: 

 Naše školské ţivotné prostredie - rozvoj environmentálneho povedomia 

prostredníctvom výtvarných techník- výroba herbáru.  

 Náš Internátny kalendár - celointernátne zameranie - kreatívna výchovno-vzdelávacia 

činnosť na VMV prostredníctvom projektovej práce.  

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

pomôckou     a výchovno-vzdelávacou metódou pri príprave dievčat na celoţivotnú 

úlohu ţeny.  

 

§ 2  ods. 1 písm. k) 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19.05.2009 

Druh inšpekcie: prešetrenie sťaţnosti zákonného zástupcu ţiaka 

Záver: Štátna školská inšpekcia prešetrením sťaţnosti nezistila porušenie právnych noriem. 

 

§ 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. 
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V samostatnej budove teoretického vyučovania je 17 učební, z toho 1 učebňa slúţi pre účely 

elektroodborov, 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 sa koná vyučovanie pre prípravnú triedu, čiastočne aj 

pre odbor 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 doplňané podľa poţiadaviek. 

Pre praktické vyučovanie učebného odboru zlatník a klenotník a nadstavbového odboru 

umeleckoremeselné práce sú zariadené 2 pracoviská, ktoré sú nadštandardne vybavené. 

Okrem základného zlatníckeho náradia, máme tu 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 v nadstavbového odboru 

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

dielne, zvarovnie a brusiarne. 

Veľká dielňa slúţi na ručné spracovanie kovov aj pre odbor TAP. Je tam vytvorených 12 

pracovísk. Do vybavenia pracoviska patria sústruhy, brúsky, frézy, vŕtačky, píly, noţnice, 

rolovačka, hobľovačka, ohýbačky, zváračky, zváracia súprava na plyn, kováčska vyhňa. 

Súčasťou školy je aj internát, ktorý mal zariadených 67 funkčných izieb so 115 lôţkami a 4 

spoločenskými miestnosťami. 

Ţiaci sa stravujú v školskej jedálni, ktorej prevádzku zabezpečuje IPR. 
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§ 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 2010 je zverejnené vo výročnej správe IPR za rok 2010, na webovej stránke 

www.iprba.sk.  

§ 2  ods. 1 písm. n) 

Plnenie stanoveného cieľa 

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa vykonávala v súlade s tematickými výchovno-vzdelávacími 

plánmi, ktoré boli vypracované podľa Školských vzdelávacích programov.  

 

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), 

 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), 

 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, 



19 
 

 prednáška v rámci školy na danú tému, rozhlasová relácia, 

 k udrţiavaniu čistoty a poriadku pravidelným realizovaním tzv. „hospodárskych dní“ na 

úseku VMV, čím si zlepšovali praktické zručnosti a sebaobsluţné návyky, 

 k zmysluplnému vyuţívaniu IKT a internetu nielen na hodinách informatiky a výpočtovej 

techniky, ale vo všetkých predmetoch. 

 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sme realizovali: 

 záujmovú mimoškolskú činnosť: 

 4 krúţky na úseku TV - krúţok VT, 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 - tvorivostník, fitnes, krúţok paličkovania, športové 

krúţky - floorbal, stolný tenis, futbal, tenis, streľba zo vzduchovky, skupinové 

relaxačné sedenia, krúţok „zamyslime sa“, doučovanie z matematiky, fyziky a 

anglického jazyka, krúţok varenia, tematické vychádzky, krúţok „Mladý novinár“, 

ekonomický krúţok 

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

 aktívne sme sa zúčastnili predaja vianočných pohľadníc, 

 uskutočnili sme zbierku Modrý gombík, 

 pokračovali v projektoch organizovaných Ligou proti rakovine: Deň narcisov, 

onkologická výchova, 

 uskutočnili aktivity k Svetovému dňu výţivy, týţdňu zdravia (deň mlieka), 

 prostredníctvom športových aktivít upevňovali zdravie a získavali ţiakov pre 

pozitívny vzťah k športu, 

 v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti: 

 súťaţe v administratívnych zručnostiach, 

 práca s Bankou finančnej gramotnosti na vzorových on-line testoch,  

 kvíz na päť pilierov finančnej gramotnosti: ako rozumieť peniazom, ako zarábať 

peniaze, ako šetriť peniaze, ako investovať peniaze, ako si ochrániť svoj majetok v 

duchu myšlienky: Peniazom treba nielen rozumieť, ale sa o ne aj náleţite starať. 

 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 opatrenia pre zamedzenie šikanovania, 

 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“, zapojili 

sme sa do súťaţe Strom roka, 

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

 v spolupráci s BAUMAXom 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. 
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Na úseku VMV sme naplnili hlavné ciele a úlohy tematických oblastí výchovy: spoločenskej, 

pracovnej, rozumovej, telesnej, zdravotnej, estetickej, rodinnej a mravnej, ktoré sú uvedené 

vo výchovnom programe. Vychovávatelia postupovali v súlade s osnovami výchovného 

programu. Okrem základných foriem a metód výchovy v súlade s týţdenným a mesačným 

výchovným plánom, sme uskutočnili výchovné podujatia a akcie, ktoré rozvíjali kľúčové 

kompetencie našich ţiakov. 

Vychovávatelia rozvíjali tieto kľúčové kompetencie: 

 vzťah k celoţivotnému vzdelávaniu, 

 komunikačné, 

 pracovné, 

 sociálne, 

 občianske, 

 kultúrne, 

 telesné. 

V komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti sme uplatňovali tvorivo-humanistický model 

výchovy a vzdelávania, v centre pozornosti výchovy je ţiak, jeho individuálne potreby           

a záujmy. 

V školskom roku 2010/2011 sme širokou ponukou záujmových a relaxačných aktivít prispeli 

k zdravému vývinu osobnosti ţiaka a rozvíjali sme pozitívne ľudské hodnoty. Kvalitnou         

a pestrou ponukou záujmových a relaxačných činnosti sme predchádzali rozvoju 

patologických javov ako napr. drogy, šikanovanie a agresivita. 

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 školskom roku 

2010/2011 v rámci krúţku Mladý novinár začal vychádzať 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. Ţiaci krúţku Tvorivostník sa so svojimi prácami prezentovali na výstave JUVYR 2010. 

Veľmi významnou udalosťou bola výstava prác paličkovanej čipky našich ţiačok z krúţku 

paličkovania. 

 

§ 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 pracovníci, 

 komplexnosť poskytovaných sluţieb, 

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

IPR, 
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 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, 

 štvrtina 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, 

 dobrá vedomostná úroveň našich absolventov,  

 otvorenie nového 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 na základe analýz 

podnikateľských subjektov. 

 

Prekáţky v rozvoji školy sú: 

 nedostatočná informovanosť občanov so zdravotným postihnutím o existencii nášho 

zariadenia, 

 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich ţiakov zo základných škôl, 

 nezamestnanosť spôsobená celosvetovou hospodárskou krízou.  

 

§ 2  ods. 1 písm. p) 

Uplatnenie ţiakov 

odbor 
počet 

absolventov 
študuje zamestnaní nezamestnaní 

technicko-administratívny pracovník  11 10 1 0 

mechanik opravár - stroje a zariadenia  4 2 0 2 

knihár  5 3 1 1 

zlatník a klenotník 4 4 0 0 

kozmetik  3 1 1 1 

technicko-ekonomický pracovník  13 8 3 2 

strojárstvo - výroba, montáţ a oprava 

prístrojov, strojov a zariadení  
3 0 3 0 

elektrotechnika – výroba a prevádzka 

strojov a zariadení 
3 3 0 0 

SPOLU 46 31 9 6 
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§ 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 

Celointernátne a celoškolské akcie organizované na úseku VMV: 

 Imatrikulačný večierok - uvítací večierok a imatrikulácia nových ţiakov s kultúrnym 

programom, zábavnými hrami a diskotékou. Cieľom je budovanie pozitívneho vzťahu            

k internátu a škole, utváranie kvalitných a dobrých priateľských medziľudských 

vzťahov, vítanie prvákov do našich radov, spojené s diskotékou, 

 beseda a interaktívne podujatie pri príleţitosti Medzinárodného dňa školských kniţníc, 

 návšteva Ekotopfilmu v Auparku s cieľom pochopiť význam aktívnej ochrany 

ţivotného prostredia, 

 Mikulášsky večierok - dodrţiavanie vianočných a kresťanských tradícií, 

 predvianočné posedenia so ţiakmi - upevňovanie regionálnych tradícií a pečenie 

vianočných medovníkov, 

 Kvízy, ktorých cieľom je rozvoj kognitívnych schopností a zručností v cudzom jazyku         

a environmentálnej výchovy, prostredníctvom IKT: z anglického jazyka, pri 

príleţitosti Dňa Zeme, o prírode, 

 týţdne tematicky zamerané na zdravú výţivu a svetový deň mlieka, 

 Predveď čo dokáţeš - interaktívne podujatie v rámci projektu Január mesiac kreativity. 

Predvedenie výsledkov organizovanej záujmovej činnosti i individuálneho pestovania 

a rozvíjania koníčkov a záľub ţiakov. Cieľom bolo posilnenie sebavedomia ţiakov a 

dokázať prezentovať svoje zručnosti a schopnosti pred širším publikom a pozitívnym 

príkladom motivovať ţiakov k tvorivému a uţitočnému vyuţívaniu voľného času . ako 

prevencie negatívnych patologických javov. 

 Fašiangová maska- prepojenie fašiangových tradícií pri tvorivej realizácii nápadov a 

vlastnej výrobe masiek. Cieľom bolo motivovať a aktivizovať čo najväčší počet 

ţiakov s ohľadom na eliminovanie tendencie pasívneho vyuţívania voľného času. 

 Aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti v rámci projektu Marec Mesiac 

Knihy:  

 popoludnie s knihou - beseda s kultúrnou referentkou - 3 ročník interaktívneho 

podujatia      s cieľom propagácie čítania kníh a zvýšenia čitateľskej gramotnosti, 

 čitateľský maratón - prezentácia najobľúbenejšej knihy, 

 Celodenný výlet do mesta Salzburg, spojený s prehliadkou mesta a s kultúrnym 

programom - výchovným koncertom. 

 Slávik IPR - prezentácia speváckych výkonov našich ţiakov a ţiačok, ktorú prišiel 

podporiť aj spevák Samo Tomeček. Tradičná akcia, ktorá je medzi ţiakmi veľmi 
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obľúbená s cieľom prezentovania schopností, posilnenia sebavedomia a eliminovania 

pocitu menejcennosti         a zaţitia pocitu osobného úspechu sa stretla opäť s veľkým 

záujmom. 

 Juniales - 1. ročník - tanečný ples spojený s interaktívnym kvízov z oblasti hudby a 

tanca, ktorý si pripravili ţiaci z projektu Connecting Classroom, hudobnú produkciu, 

diskotéku zabezpečila NO “Zdravý vývoj“. 

 Integračná tančiareň - integrovaná diskotéka, ktorú organizovalo MO Plusko v OD 

DUNAJ.  

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

drogy - športové súťaţe, ktorých cieľom bolo prevencia voči negatívnym 

patologickým javom. 

 Vernisáţ paličkovanej čipky z krúţku Paličkovania. 

 Divadelné predstavenia v SND, Astorke a Luduse - Ţiaci navštívili 16 divadelných 

predstavení. Kultúrna referentka zabezpečila divadelné predstavenia, ktoré boli aj 

zadarmo. 

 Športové turnaje a zápas (floorbalový turnaj chlapcov a dievčat, vianočné súťaţe v 

šachu     a dáme, stolnotenisový turnaj chlapcov a dievčat, atletické súťaţe, príprava 

na májovú tisícku, súťaţ v streľbe zo vzduchovky, tenisový turnaj, športové 

popoludnie v rámci projektu Zober loptu a nie drogu).  

 Pravidelne sa konali tematické vychádzky so ţiakmi orientované na významné 

národné        a medzinárodné výročia, dni a udalosti, spojené so spoznávaním 

hlavného mesta Bratislava, galérií a výstav: 

- návšteva BKIS a výstavy Človek hravý v Bibiane,  

- návšteva Dómu sv. Martina, 

- návšteva výstavy obrazov v STV, 

- návšteva vianočných trhov v centre, 

- návšteva interaktívnej výstavy: Kaleidoskop- vedecká hračka, 

- návšteva Vedeckej kniţnice v rámci projektu Marec Mesiac knihy, 

- návšteva JUVYRu, 

- vychádzka do Sadu Janka kráľa, na Ţeleznú Studienku, 

- peší pochod na Slavín - Horský park, 

- Deň Športu bez bariér. 

 Kvalitnou a pestrou ponukou záujmových a relaxačných činnosti sme predchádzali 

rozvoju negatívnych patologických javov ako napr. drogy, šikanovanie a agresivita. 

 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 školskom roku 2010/2011 v rámci krúţku Mladý novinár začal vychádzať 

časopis Sme OK, na ktorom sa pracovali desiati ţiaci. Písali o rôznych 

zaujímavostiach, aktualitách a novinkách, ktoré sa udiali na našom internáte. V tomto 

školskom roku vyšli tri čísla. Ţiaci krúţku Tvorivostník sa so svojimi prácami 

prezentovali na výstave JUVYR 2010. Veľmi významnou udalosťou bola výstava prác 

paličkovanej čipky našich ţiačok z krúţku paličkovania  
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Názov záujmového krúţku Počet ţiakov Počet skupín 

Športový krúţok 16 2 

Krúţok UNICEF 8 1 

Umelecký šperk 8 1 

Kovo krúţok 5 1 

Elektronické zariadenia a počítače 4 1 

Krúţok predvádzania šperkov 10 1 

Krúţok informatiky 8 1 

Športový krúţok na VMV 12 1 

Florbal 5 1 

Plavecký krúţok 5 1 

Doučovanie matematiky 5 1 

Doučovanie anglického jazyka 5 1 

Krúţok paličkovania 8 1 

Tvorivostník 3 1 

Krúţok varenia 6 1 

Krúţok relaxácie 5 1 

Krúţok zamyslime sa 7 1 

Krúţok mladý novinár 9 1 

Ekonomický krúţok 3 1 

Tematické vychádzky 5 1 

Krúţok fitsoš 4 1 

 

§ 2  ods. 2 písm. c) 

Spolupráca školy s rodičmi 

V školskom roku 2010/11 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. 
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§ 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 

Našim 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 10. október 2011 

 


