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Správu vypracovala:
Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka SOŠ pre žiakov 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)
Ľubomír Áč, hlavný majster na praktickom vyučovaní (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.
 Koncepcia rozvoja školy.
 Plán práce školy na školský rok 2018/2019.
 Hodnotenia plnenia plánov práce predmetových komisií a metodických združení.
 Informácie o činnosti Rady školy pri SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím.
 Ďalšie informácie o škole.
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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2018/2019
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z z.
§ 2 ods. 1 písm. a)

Základné identifikačné údaje
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím pri Inštitúte pre
pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Adresa školy Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
+421 5920 9156
Telefón
jana.chromikova@iprba.sk
E-mail
WWW
iprskola.edupage.org
stránka
Zriaďovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov školy

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Riaditeľ Mgr. Jana Chromíková
PhDr. Jaroslava
ZRŠ
Margolienová
Ing. Alena Červená
ZRŠ
Ľubomír Áč
ZRŠ
PaedDr. Petra
ZRŠ
Višňovská

Telefón
Služ. mobil e-mail
02/59209156 0911474014 jana.chromikova@iprba.sk
02/59209149 0911474016 jaroslava.margolienova@iprba.sk
02/59209149
02/59209187

alena.cervena@iprba.sk
lubomir.ac@iprba.sk

02/59209160 0911474017 petra.visnovska@iprba.sk

Rada školy
Rada školy pri SOŠ pre TPŽ je poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje
verejné záujmy a záujmy žiakov, 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.
Voľby členov Rady školy na obdobie 2016 – 2020 sa konali v období od 21.11.2016
do 26.11.2016. Ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa konalo dňa 8.12.2016.
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Rada školy
pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec
nepedagogický zamestnanec
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca žiakov

Titl., priezvisko, meno
Mgr. Martin Kubálek, PhD – predseda rady školy
Mgr. Patrik Marko
Mgr. art. Hanka Vorobjov
Mgr. art. Peter Pažický ArtD. – podpredseda RŠ
Zuzana Krajčovičová
Štefan Németh
Ing. Petra Balážová
MUDr. Igor Hajdúk
Mgr. Andrea Kozová
Valéria Cibulková
Marianna Pirťanová

Poradné orgány riaditeľa školy
1. Predmetové komisie (PK)
2. Metodické združenie vychovávateľov (MZ)
Názov PK
PK prírodovedných predmetov a informatiky
PK pre predmety slovenský a anglický jazyk
PK pre všeobecnovzdelávacie predmety
PK pre odbory kozmetik, zlatník a klenotník,
umeleckoremeselná výroba a polygraf-knihár
PK odborných predmetov elektroodborov a výpočtovej
techniky
PK pre odbory strojárske a odbory technicko-administratívny
pracovník, technicko-ekonomický pracovník a verejná správa
Názov MZ
Metodické združenie vychovávateľov

Vedúci PK
Mgr. Veronika Luptovská
PaedDr. Ľubica Styanová
PaedDr. Dana Kmeťková
Ing. Henrieta Mačicová
Ing. Tibor Brziak, PhD.
Ing. Eva Bistáková
Vedúci MZ
Mgr. Iveta Barátová

§ 2 ods. 1 písm. b)

Údaje o počte žiakov
Počet žiakov v školskom roku 2018/2019 k 15. septembru 2018 bol 144 z toho 52 dievčat.
Ročník
prvý
druhý
tretí
štvrtý
nadstavbové štúdium
pomaturitné štúdium
spolu

spolu
50
18
28
11
26
11
144

Počet žiakov v odboroch
učebné odbory študijné odbory
33
17
11
7
17
11
11
60
47

nadst. a pom.
26
11
41
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V školskom roku 2018/2019 bolo evidovaných 22 tried, z toho 1 trieda bola vytvorená
z dvoch odborných skupín. Priemerný počet žiakov na triedu bol 6,6, ale na teoretickom
vyučovaní sa spájali v rámci ročníka menšie triedy s rovnakým školským vzdelávacím
programom tak, aby sa v triede zabezpečil vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch počet
žiakov 10. Na praktickom vyučovaní môže byť maximálne 6 žiakov s telesným postihnutím
na jedného majstra OV.
počet
tried
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

trieda
I.MPS
I.KO
I.TAA
I. TAB
I.ZK
I.MO
I.E
II.MPS
II.TAP
II.PKN
III.MPS
III.KO
III.MO
III.E
III.ZK
IV.MPS
IV.KO
I.MT
II.MU
II.ME
II.MT
I.VS
II.VS
spolu

Počet žiakov
k 15.9.2018
9
8
6
9
6
6
6
7
6
5
6
5
8
5
4
6
5
8
3
5
10
5
6
144

Počet žiakov
k 30.6.2019
7
6
8
8
6
6
6
7
6
5
6
4
8
5
4
6
4
8
3
5
10
5
6
139

Poznámky
1 žiak vylúčený, 1 prestup do I.TAA
1 ukončila štúdium, 1 prestup do II.PKN
2 pristúpili
1 prestup na inú školu

1 prestup z I.KO, 1 prerušenie štúdia
1 žiačka ukončenie štúdia

1 žiačka prerušenie štúdia

§ 2 ods. 1 písm. d)

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 48 žiakov.
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0.
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, tzv. poradne pre voľbu
povolania: 48 žiakov.
V rámci poradne pre voľbu povolania, uchádzači o štúdium absolvujú vyšetrenia odborníkmi
v zložení psychológ, lekári (internista, ortopéd, neurológ, rehabilitačný lekár), rehabilitačná
sestra, špeciálny pedagóg, sociálny referent, majster odbornej výchovy a vychovávateľ.
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Počet žiakov 1.ročníka v učebných a študijných odboroch je k 15.9.2018:
50 žiakov / 19 dievčat
Učebné
odbory
Počet žiakov prvých
ročníkov k 15.9.2018

33

Študijné
odbory
17

Nadstavbové
štúdium
8

Pomaturitné Spolu
štúdium
5

63

§ 2 ods. 1 písm. e)

Klasifikácia tried
Trieda

Priemerná klasifikácia na konci šk. roka

I.MPS

2,34

I.KO
I.TAP
I.TAB

1,98
2,43
2,86

I.ZK
I.MO

2,48
2,49

I.E
II.MPS

2,29
2,22

II.TAP
II.PKN

2,29
2,64

III.MPS

2,17

III.KO
III.MO

2,40
2,33

III.E
III.ZK
IV.MPS

2,69
2,16
2,78

IV.KO
I.MT

2,33
2,46

II.MU
II.ME

2,37
2,49

II.MT

2,38

I.VS
II.VS

2,27
2,82
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Na konci šk. roku bolo 139 žiakov, počas šk. roku po 15.9.2018 bol prijatý na štúdium 1 žiak,
prestúpil 1 žiak, ukončili štúdium 2 žiačky, vylúčený 1 žiak, prerušenie štúdiá 2 žiaci.

Trieda Počet Vyznamenaní

Veľmi
Správanie Správanie
Prospeli Neprospeli Neklasif.
dobre
2
3

I.MPS

7

1

1

5

0

0

1

0

I.KO

6

1

2

3

0

0

0

0

I.TAA

8

1

2

5

0

0

0

0

I.TAB

8

0

0

8*

0*

0

2

0

I.ZK

6

1

0

5

0

0

2

1

I.MO

6

0

1

5

0

0

1

0

I.E

6

1

1

4

0

0

0

0

II.MPS

7

1

1

5

0

0

0

2

II.TAP

6

0

2

3

1*

0*

0

1

II.PKN

5

0

1

4

0

0

1

0

III.MPS

6

1

1

4

0

0

1

0

III.KO

4

0

2

2

0

0

1

0

III.MO

8

1

3

4

0

0

0

0

III.E

5

0

0

5

0

0

0

0

III.ZK

4

0

0

4

0

0

0

0

IV.MPS

6

0

0

5

1

0

1

0

IV.KO

4

0

0

4

0

0

0

0

I.MT

8

2

0

6

0

0

0

0

II.MU

3

0

1

2

0

0

0

0

II.ME

5

0

2

3

0

0

0

0

II.MT

10

0

2

8

0

0

0

0

I.VS

5

1

1

3

0

0

0

0

II.VS

6

0

0

6

0*

0

0

0

spolu

139

11

23

103

2

0

10

4

*stav k 31.8.2019

K 30.6.2019 neprospeli 3 žiaci, jeden žiak opakuje ročník v IV.MPS, dvaja žiaci z I.TAB
a II.VS urobili úspešne komisionálne skúšky. Jeden žiak z II.TAP bol neklasifikovaný,
neabsolvoval komisionálne skúšky, ukončil štúdium k 31.8.2019.
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Dochádzka žiakov za školský rok
Trieda
I.MPS
I.KO
I.TAP
I.TAB
I.ZK
I.MO
I.E
II.MPS
II.TAP
II.PKN
III.MPS
III.KO
III.MO
III.E
III.ZK
IV.MPS
IV.KO
I.MT
II.MU
II.ME
II.MT
I.VS
II.VS

Počet Zamešk. hod.
7
7
8
8
6
6
6
7
6
5
6
4
8
5
4
6
4
8
3
5
10
5
6

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

94,9
79,2
57,6
136,3
136,3
42,2
45,2
139,9
73,7
128,6
124,3
181,3
61,6
34,6
65,8
62,7
43,5
50,5
29,3
41,6
71,4
40,4
25,7

640
474
461
1063
761
251
215
688
388
629
731
694
493
166
262
367
174
404
88
208
690
202
152

664
475
461
1090
818
253
226
979
442
643
746
725
493
173
263
376
174
404
88
208
714
202
154

Ospr. na
žiaka
91,4
79,0
57,6
132,9
126,8
41,8
43,0
98,3
64,7
125,8
121,8
173,5
61,6
33,2
65,5
61,2
43,5
50,5
29,3
41,6
69,0
40,4
25,3

Neosp.
24
1
0
27
57
2
11
291
54
14
15
31
0
7
1
9
0
0
0
0
24
0
2

Neosp. na
žiaka
3,4
0,2
0,0
3,4
9,5
0,3
2,2
41,6
9,0
2,8
2,5
7,8
0,0
1,4
0,3
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
0,0
0,3

Výsledky maturitnej skúšky 2019
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 2019
Predmet
Anglický
jazyk
Matematika
Slovenský
jazyk a
literatúra
Teoretická
časť
odbornej
zložky

Úroveň Počet (M/Ž)
B1

16

12/4

EČ
EČ PFIČ PFIČ 1
2
3
4
5
Ústna Ústna
priemer počet priemer počet Ústna Ústna Ústna Ústna Ústna priemer počet

64,26

16

65,71

16 4

4

9

10

2,92

27
0

28

19/9

32

22/10

33,26

28

48,52

28

2

8

11

6

2,77

27

8

5

13

7

2,57

33

9

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky
Predmet Úroveň Počet (M/Ž)
Praktická
časť
odbornej
zložky

34

1
2
3
4
5
Praktická Praktická
Praktická Praktická Praktická Praktická Praktická priemer
počet

23/11

7

14

10

3

2,26

34

Na maturitnú skúšku (ďalej MS) bolo prihlásených spolu 34 žiakov, z toho 28 žiakov
študijných odborov a 6 žiaci pomaturitného štúdia. MS v riadnom termíne úspešne
absolvovalo 27 žiakov, 1 žiak opakuje ročník.
MATURITNÁ SKÚŠKA
počet žiakov, ktorí absolvovali praktickú časť odbornej zložky MS
34
počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS v riadnom termíne
27
počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS v opravnom termíne
6
opakujú ročník
1
neúspešne absolvovali MS/ukončili štúdium
0

Výsledky záverečných skúšok
Na záverečné skúšky bolo prihlásených 17 žiakov tretích ročníkov učebných odborov,
úspešne absolvovali záverečné všetci 17 žiaci.
ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

III.MO

III.E

III.ZK

počet žiakov prihlásených na ZS

8

5

4

počet žiakov, ktorí úspešne absolvovali ZS

8

5

4

§ 2 ods. 1 písm. f)

Zoznam študijných a učebných odborov
Učebné odbory
TAP
MO
ZK
E
PKN

MT

6475 H technicko-administratívny pracovník
2466 H mechanik opravár
8545 H zlatník a klenotník
2683 H elektromechanik
3473 H 08 polygraf – knihár
Študijné odbory (štvorročné)
6446 K kozmetik
2682 K mechanik počítačových sietí
Študijné odbory (nadstavbové štúdium)
6476 L technicko-ekonomický pracovník

ME

2675 L elektrotechnika

MU

8501 L umeleckoremeselné práce
Pomaturitné kvalifikačné štúdium
6308 N verejná správa

KO
MPS

VS

Zameranie
02 stroje a zariadenia
11 silnoprúdová technika

02 výroba a prevádzka strojov
a zariadení
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Počet tried a žiakov vzdelávajúcich sa v jednotlivých učebných a študijných odboroch
Kód

Odbory

Trieda

Počet žiakov

I. TAA
I.TAB
II. TAP
I.MO
III.MO
I.ZK
III.ZK
II.PKN
I.E
III.E

6
9
6
6
8
6
4
5
6
5

I.MPS
II.MPS
III.MPS
IV.MPS
I.KO
III.KO
IV.KO

9
7
6
6
8
5
5

I.MT
II.MT

8
10

II.ME

5

II.MU

3

I.VS
II.VS

5
6

22 tried (1 spojená)

144 žiakov

Učebné odbory (trojročné)
6475 H

technicko-administratívny pracovník

2466 H 02

mechanik opravár – stroje a zariadenia

8545 H

zlatník a klenotník

3473 H 08

polygraf – knihár
elektromechanik – silnoprúdová
technika

2683 H 11

Študijné odbory (štvorročné)
2682 K

mechanik počítačových sietí

6446 K

kozmetik

Nadstavbové štúdium (dvojročné)
6476 L
2675 L 02
8501 L

technicko-ekonomický pracovník
elektrotechnika - výroba a prevádzka
strojov a zariadení
umeleckoremeselné práce

Pomaturitné kvalifikačné štúdium (dvojročné)
6308 N
SPOLU

verejná správa
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§ 2 ods. 1 písm. g)

Zamestnanci
Na škole pracuje spolu 54 zamestnancov v trojzmennej prevádzke, z toho 45 pedagogických,
1 psychologička pre školu, 3 nepedagogickí zamestnanci v administratíve a priemerne
5 pomocných nočných vychovávateľov. Z nich na čiastočný úväzok sú zamestnaní
5 zamestnanci.
V doobedňajšej zmene pracuje 38 zamestnancov školy, v poobedňajšej zmene 11 a v nočnej
zmene pracujú pomocní vychovávatelia.
Počet zamestnancov na jednotlivých úsekoch školy:
riaditeľ školy
asistentka riaditeľa školy
psychológ školy
Teoretické vyučovanie
Praktické vyučovanie
Výchova mimo vyučovania
2 zástupcovia riaditeľa školy
1 zástupca riaditeľa školy 1 zástupca riaditeľa školy
(dočasne neobsadené)
11 učiteľov
1 hlavný majster
9 vychovávateľov
všeobecnovzdelávacích
1 administratívna prac.
1 kultúrna referentka
predmetov
10 učiteľov odborných predmetov 9 majstrov odbornej
noční vychovávatelia
výchovy
(priemerne 5 mesačne)
Pracovný pomer
TPP*
DPP*
TPP znížený
úväzok
DPP znížený
úväzok
Noční
vychovávatelia
SPOLU
Z toho ZPS**

Počet pedag. Počet nepedag.
zamestnancov zamestnancov
35
3
3
0

Počet úväzkov
pedag. zamest.
35
3

Počet úväzkov
nepedag. zamest.
3
0

3

0

1,5

0

3

1

1,5

0,5

0

5 mesačne

0

5

44
4

9
0

41
3,8

8,5
0

*TPP- trvalý pracovný pomer, DPP – dočasný pracovný pomer
**ZPS – znížená pracovná schopnosť

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Počet
učiteľov
vychovávateľov
asistentov učiteľa
majstrov OV
SPOLU

Kvalifikovaní
18
7
0
9
34

Bez špeciálnopedag.
vzdelania
5
3
0
1
9

Študujú špeciálnu
pedagogiku
1
0
0
0
1

Spolu
25
10
0
10
44
12

Analýza podľa kariérového stupňa
Kariérový
stupeň
Pedagogický
zamestnanec
(PZ)
Odbor. zam.
SPOLU

nekvalif.

začínajúci

0

0

0
0

0
0

samostatný
9 učiteľov
9 majstrov OV
6 vychovávatelia
0
24

PZ s I.
atestáciou
12 učiteľov
2 vychováv.
1 majster OV
0
15

PZ s II.
atestáciou
3 učitelia
2 vychováv.
0
5

§ 2 ods. 1 písm. h)

Vzdelávanie zamestnancov
V priebehu školského roku 2018/2019 v súlade s prioritnými úlohami MŠVVaŠ SR sme
podporovali ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré prebieha v týchto
rovinách:
 priebežné vzdelávanie organizované Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave,
 vzdelávanie v rámci projektov schválených MŠVVaŠ SR,
 rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na PF UK v Bratislave
 štúdium špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej a sociálnej akadémii
 kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov podľa plánu kontinuálneho
vzdelávania,
 účasť na konferencii Indícia Roadshow 2018,
 odborné semináre zamerané na deti s autistickými prejavmi správania v škole,
 odborné kozmetické semináre zamerané na nové kozmetické trendy a technologické
postupy starostlivosť o pokožku a nové kozmetické trendy.
Ďalšie vzdelávanie
1. atestácia

Počet absolventov
14

2. atestácia
štúdium školského manažmentu

5
4

adaptačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické

8
2
21

vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické

27
10

rozširujúce špeciálna pedagogika

29
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§ 2 ods. 1 písm. i)
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
A) Súťaže a aktivity školy















Úspešná účasť na medzinárodnej súťaži Študentský šperk, vyhodnotenie bolo v júni 2019
v Brne. Súťaže sa zúčastnili 2 žiaci. Naša žiačka získala prvé miesto a ďalší žiak Cenu
puncového úradu. Súťažné šperky boli do 15.7.2019 vystavené v Technickom múzeu
v Brne.
Účasť na celoslovenskom kole ZENIT v strojárstve. Najúspešnejší žiak školského kola
ZENIT v strojárstve postúpil do celoštátnej súťaže, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici
v dňoch 12.-14.2.2019, kde v kategórii B 2 obsadil 8. miesto.
Aktivity organizované na úseku PV:
- školské kolo súťaže ZENIT v elektrotechnike 15.10.2018,
- školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve 17.10.2018,
- kozmetická súťaž v dekoratívnom líčení,
- SOČ v študijnom odbore kozmetik,
- školská súťaž v prepisovaní textu na presnosť a rýchlosť
Školské súťaže organizované na úseku TV:
- Mladý Európan,
- Mladý digitálny Európan,
- literárna súťaž – tvorba textov (umelecký opis),
- školské kolo Olympiády ľudských práv, turnaj v stolnom tenise chlapcov a dievčat,
basketbal, florbal,
- Májová tisícka – športové súťaže,
- školské kolo súťaže Olympiády v anglickom jazyku,
- súťaž Expert geniality show
- súťaž v administratívnych zručnostiach, v počítačovej gramotnosti,
- školské súťaže Mladý účtovník, Finančná olympiáda, Správa vecí verejných.
Krajské kolo, obvodné kolo súťaží:
- krajské kolo Olympiáda ľudských práv,
- okresné kolo Olympiáda z anglického jazyka,
- obvodné kolo v stolnom tenise dievčat a chlapcov a vo florbale,
- obvodné kolo vo florbale, a futbale,
- Deaflympiáda – účasť žiakov so sluchovým postihnutím,
- Športové turnaje v rámci projektu Zober loptu nie drogy,
- iBobor – informatická súťaž,
- PisQworky.
Celoslovenské a medzinárodné súťaže
- Študentský šperk,
- ZENIT v strojárstve,
- Matematický klokan - marec 2018, súťažilo 15 žiakov školy.
Súťaže organizované na úseku VMV:
- Žilina, Pro Slavis 2018 – celoslovenská súťaž školských časopisov – 1. miesto pre
časopis Sme OK,
- Zvolen, Štúrovo pero za rok 2018 – mimoriadne ocenenie nadácie markíza
Aktivity organizované na úseku TV:
- čitateľský maratón - - čítanie z knihy Život podľa Grapa a premietanie filmu,
- Korešpondenčná škola ekológie-on line seminár- čitateľská gramotnosť,
- e-Testovanie žiakov v predmetoch matematika a slovenský jazyk,
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-

-

návšteva múzea židovskej kultúry,
prehliadka sakrálnych stavieb Bratislavy,
výstava šperkov z jantáru,
návšteva divadelného predstavenia v Novej scéne – Domov...Kde je ten tvoj?,
návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku – Divadlo Wüstenrot:
G.B.Shaw: Pygmalion,
návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku Rómeo a Júlia (W.
Shakespeare),
Univerzitná knižnica, návšteva historických pamiatok
prednáška Mediálna výchova - svet médií (DK Zrkadlový háj),
návšteva kníhkupectva (Panta Rhei),
„ Deň narcisov“ práca dobrovoľníkov,
rozhlasové relácie: 17. november - Deň študentov a Nežnej revolúcie, separovanie
odpadu, Svetový deň zvierat, Deň EÚ, sporenie a investovanie, Svetový deň rozhlasu,
Vianočný rozhlas, Deň narcisov, Deň vody – voda a jej význam pre život, Deň Zeme,
Európsky deň jazykov, Deň učiteľov, Mesiac knihy, príčiny klimatických zmien na
Zemi, MDD,
riešenie anonymných podnetov od žiakov do tzv. skrinky - Bútľavej vŕby,
pokračovanie školskej Knižničky na chodbe školy – voľné čítanie, požičiavanie si
kníh,
exkurzia do útulku Sloboda zvierat na Poliankach v Dúbravke, pre útulok bola
zorganizovaná zbierka,
celoročná aktualizácia násteniek v priestoroch školy.

B) Exkurzie
 na úseku teoretického vyučovania:
- exkurzia do Modry – Po stopách Ľ. Štúra, múzeum Ľ. Štúra,
- Prehliadka hradu Červený kameň,
- odborná exkurzia do NR SR, úrad vlády SR,
- Návšteva Centra vedecko-technických informácií (Knižničné fondy – štát a právo,
Osudové osmičky vo vzťahu k Slovensku a Slovákom)
- Vedecká cukráreň – Ako ukradnúť hlas, ako odmerať emócie a iné tajomstvá ľudskej
reči,
- Prezidentský palác,
- Bratislavský hrad, Michalská veža, radnica, Devín,
- Grassalkovičov palác,
- Synagóga, múzeum židovskej kultúry,
- exkurzia vo Volkswagene,
- Vodárenské múzeum v Bratislave,
- výstava Interbeauty, Bibliotéka a pedagogika
- výstava Autosalón Bratislava
- návšteva Univerzitnej knižnice,
- Slovenské národné múzeum - prehliadka minerálov a prírodovedných zbierok,
- kníhkupectvo Panta Rhei,
 na úseku praktického vyučovania:
Odborné exkurzie sa zabezpečovali podľa schváleného plánu práce pre školský rok
2018/2019. Celkovo bolo absolvovaných 19 exkurzií:
- Múzeum mincí Kremnica,
- Strojársky veľtrh v Nitre,
- kaštieľ vo sv. Antone, starý a nový zámok v Banskej Štiavnici,
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-

ELOSYS Nitra,
odborná exkurzia vo firmách: GIG, ALBO, DE LUXE
odborný seminár Dermafórum,
odborná výstava „Zlatý vek“, Bratislavský hrad.
V rámci Bratislavy: Zlatá huta AGNO Bratislava, Autosalón Bratislava, Dni Európy
Bratislava, AURÉLIUS – centrum vedy vzdelávania, Bratislava, Interbeauty Incheba,
Ezoterika Incheba, Non Handicap Incheba, ZSŠ polyg. Bratislava, Salón Medea
Bratislava, Vianočné trhy Bratislava, Alza Bratislava, Profesia Days Bratislava, ŠUV
Bratislava.

C) Prezentácia školy na verejnosti
 Školu i IPR sme reprezentovali formou celoslovenských, krajských a okresných súťaží
a výstav, z ktorých najvýznamnejšie aktivity boli ZENIT, Študentský šperk, Olympiáda
ľudských práv, matematické súťaže a celoslovenské súťaže stredoškolských časopisov.
 V septembri 2018 sme prezentovali školu na výstave Trenčín – Mesto Módy formou
prezentačnej prednášky, prezentácie šperkov a celodennej prezentácie v stánku počas
troch dní.
 Psychologička školy informovala o štúdiu na našej škole Centrá pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.
Osobne navštívila okresy Trnava, Nitra, Trenčín, Dubnica nad Váhom, Nové Mesto nad
Váhom, Zvolen, Nová Baňa, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Dubnica, Ilava,
Považská Bystrica, Myjava, Bytča. Ostatné centrá boli informované o možnostiach štúdia
na našej škole prostredníctvom mailu a telefonicky. Poradniam boli poslané propagačné
materiály.
 Účasť na prezentačných burzách stredných škôl v Poprade, Dolnom Kubíne, Nitre,
Myjave, Dunajskej Strede Senici, Leviciach, Martine, Trnave, Ružomberku,
Topoľčanoch. Na všetkých usporiadaných akciách sme poskytli podrobné informácie
o možnostiach a podmienkach štúdia v našej SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím.
Prezentovali sme sa osobne aj v mestách Trebišov, Prešov, v detských domovoch v Bytči,
v Trenčíne.
 V mesiacoch november a február sme uskutočnili „Dni otvorených dverí“. V tejto
súvislosti boli elektronicky rozposlané informačné materiály o našom zariadení do
základných škôl v rámci celého Slovenska.
 Celoročná prezentácia žiackych prác učebného odboru zlatník a klenotník
a nadstavbového štúdia umeleckoremeselné práce vo firme Zlatá huta.
 Práce našich žiakov prezentujeme na školských nástenkách, výstavných paneloch,
vitrínach.
 Publikačná činnosť pedagogických zamestnancov.
 Prezentácia školy:
- prostredníctvom internátneho časopisu Sme OK,
- prezentácia školy na vyhodnotení súťaže Štúrovo pero,
- na internete - pravidelné zapájanie sa učiteľov na portáli Virtuálna knižnica.
 Informácie o škole sú zverejnené na internetovej stránke www.iprba.sk.
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§ 2 ods. 1 písm. j)

Projekty
A) dlhodobé
 Červené stužky.
V súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS sme sa zapojili do celoslovenskej
školskej kampane Červené stužky a organizovali aktivity na podporu prevencie
HIV/AIDS: tvorba nástenky s tematikou prevencia rakoviny, rozhlasová relácia,
premietanie filmu s problematikou HIV.
 Recyklohry - projekt na triedenie odpadu v škole.
Aktivity v rámci projektu:
- Starý mobil sem - zberová súťaž,
- Zmobilizuj mozog – vedomostná a matematická súťaž,
- Normálne je nefajčiť; Alkohol - interaktívne stretnutie, spojené s premietaním
filmu o negatívnom dopade fajčenia na zdravie (organizačne zabezpečila
psychologička školy).
V rámci projektu sme rozvíjali environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť
rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov,
povedomia v oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade
s právnymi predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k
životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného
prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.


Projekt Obezita podľa Národného programu prevencie obezity 2015 – 2025: realizácia
prostredníctvom informačných kampaní: Celoškolská akcia zameraná na zdravý životný
štýl – zdravé stravovanie, podujatie na tému zdravie a zdravá výživa spojené
s prednáškou, premietaním videí, diskusiou.



Erazmus plus – V apríli 2019 naša škola podala prihlášku na riešenie grantového projektu
Erasmus plus, kľúčová akcia 2, prihláška v kategórii Strategické partnerstvá. Hlavnou
témou projektu je „Problémové správanie žiakov". Trvanie projektu je naplánované na
dva roky, nadnárodná spolupráca bude v období 09/2019 – 09/2021. Partnerské školy sú:
Estónsko (koordinátor), Macedónsko, Lotyšsko.

B) krátkodobé


V rámci projektu Škola priateľská deťom, ktorý je súčasťou globálnych aktivít UNICEF
sme organizovali:
- propagovanie Dňa dobrovoľníctva,
- predaj vianočných pohľadníc,
- pokračovanie v projektoch organizovaných Ligou proti rakovine: Deň narcisov,
onkologická výchova – práca s pracovnými zošitmi,
- týždeň Modrého gombíka – predaj prostredníctvom našich dobrovoľníkov,
- prostredníctvom športových aktivít upevňovanie zdravia žiakov a získavanie žiakov
pre pozitívny vzťah k športu.



Projekt – Ekológia v praxi: práca v okolí školy, úprava a zveľaďovanie školského
prostredia. Sú zamerané na tieto témy: na ochranu prírody – Národné parky na Slovensku,
Deň vody, Deň Zeme, Apríl – mesiac lesov.
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C) Projekty a granty na úseku VMV
 Záložka spája slovenské školy – 7. ročník celoslovenskej súťaže na tému: Milan
Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Do
projektu sa zapojila knižnica na úseku VMV v septembri a októbri.
Ako osobnosť si žiaci vybrali Václava Havla. Zamerali sa najmä na umeleckú tvorbu V.
Havla a okrajovo aj na dobu, ktorá jeho umeleckú tvorbu ovplyvnila. V rámci tejto
aktivity žiaci navštívili divadlo Astorka, kde s jeho hrou PROTEST/REST hosťovalo
Švandovo divadlo z Prahy. Divadelné predstavenie s talentovanými českými hercami v
českom jazyku žiakov veľmi zaujalo. Samotný text hry Protest si zúčastnení prečítali v
rámci besedy v knižnici, ktorá bola spojená s prednáškou o V. Havlovi a premietaním
dokumentov o jeho živote. Pri následnej tvorbe záložiek boli ako ďalší inšpiračný zdroj
použité československé hity z daného obdobia. Partnerská škola taktiež pristúpila
kreatívne k výberu osobnosti a obdarovali žiakov nádhernými záložkami tvorenými
technikou akvarelu. Do projektu sa prihlásilo 174 škôl s celkovým počtom 8 859 žiakov.
Po úspešnej účasti v projekte bol od organizátora žiakom udelený diplom za účasť
a taktiež sa prebojovali aj do užšieho výberu v rámci celoslovenského hodnotenia, ktoré je
zverejnené na stránkach pedagogickej knižnice: http://www.spgk.sk/?zalozka-do-knihy-spajaslovenske-skoly-7-rocnik



Život mladých pod kontrolou - projekt, ktorý rozvíja sociálno-finančnú gramotnosť
mladých. Aktivity projektu začínali v marci 2019 a končia sa koncom novembra 2019.
V projekte chceme mladým ľuďom priblížiť svet financií a vedieť sa v nich orientovať,
aby sa vedeli správne rozhodovať v bežných každodenných situáciách. Vzdelávanie bude
realizované formou zážitkových aktivít a praktických úloh potrebných pre každodenný
život. Najprv boli oboznámení s metodikou pracovníci, ktorí budú implementovať
metodiku žiakom vo našom zariadení. Do aktivít sa budú aktívne zapájať aj dobrovoľníci
spoločnosti Johnson and Controls. Prvého workshopu sa zúčastnili dvaja vychovávatelia
v dňoch 11. – 13.3.2019 vo Zvolene.

§ 2 ods. 1 písm. k)

Výsledky inšpekčnej činnosti
V šk. roku 2018/2019 nevykonala kontrolu Štátna školská inšpekcia.
§ 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 16 učební, z toho je 1 elektrolaboratórium,
1 učebňa pre vyučovanie výpočtovej techniky (VT) a informatiky, okrem toho 3 učebne sú
vybavené VT pre potreby vyučovania predovšetkým v odboroch TAP, TEP a tiež predmetu
informatika, v jednej učebni je interaktívna tabuľa. V hlavnej budove sú 3 učebne, v ktorých
sa vyučujú predmety teoretického vyučovania v odboroch verejná správa, technickoekonomický pracovník a ateliér, ktoré boli za tým účelom zriadené.
Materiálno-technické zabezpečenie na úseku praktického vyučovania je v súlade
s požiadavkami majstrov OV jednotlivých učebných a študijných odborov.
Pre učebný odbor technicko-administratívny pracovník a nadstavbové štúdium
technicko-ekonomický pracovník sú zriadené 3 učebne, v ktorých sú počítačové zostavy pre
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každého žiaka, multifunkčné zariadenie a jedna spoločná kopírka na formát A3 a prenosný
dataprojektor .
V študijnom odbore kozmetik prebieha odborný výcvik v kompletne zariadenom
kozmetickom salóne, bol zakúpený moderný multifunkčný kozmetický kombajn.
Pre učebný odbor elektromechanik je zabezpečená dielňa, v ktorej sa okrem
potrebného technického vybavenia nachádza aj sústruh, vŕtačka, brúska a tabuľové nožnice.
Bola zakúpená elektronická stavebnica VOLTÍK a solárne stavebnice, frézka na DPS s CNC
príslušenstvom a spájkovacia stanica SOLOMON..
Pre 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
priebežne zabezpečované a dopĺňané podľa požiadaviek. Z dôvodu modernizácie výroby
plošných spojov bola zakúpená CNC frézka a interaktívna tabuľa.
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, valcovačku drôtu, taviaci pult s odsávaním. Priestory
sú vybavené klimatizáciou.
Odborný výcvik učebného odboru knihár prebieha v dvoch dielňach. Taktiež tento
učebný odbor má okrem základného technického vybavenia všetky stroje potrebné na
vyučovací proces – drôtošičku, zlatičku, vŕtačku, perforovačku, rezačky, pákové nožnice, lisy
a hrebeňovku.
Žiaci 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 využívajú ju aj žiaci z odboru
TAP. Do vybavenia pracoviska patria sústruhy, vrátane nového moderného univerzálneho
sústruhu s digitálnym odčítavaním, brúsky, frézy, vŕtačky, píly, nožnice, rolovačka,
hobľovačka, ohýbačky, zváračky, zváracia súprava na plyn, kováčska vyhňa a iné.
V uplynulom školskom roku sme zabezpečili servis a nevyhnutnú opravu sústruhov a fréz
v strojárskej dielni, 3 sústruhy a 2 frézky boli vybavené bezpečnostnými krytmi. Bežné
potreby opráv, údržby strojov, zariadení a priestorov zabezpečujeme väčšinou vlastnými
zamestnancami. V rámci produktívnej činnosti boli zabezpečované vnútorné a vonkajšie
zákazky. Vonkajšie zákazky boli zabezpečované najmä v študijnom odbore kozmetik.
V učebnom odbore knihár bolo zhotovených viacero suvenírov, ktoré slúžili na prezentáciu
nášho zariadenia. Vnútorné zákazky boli zabezpečované v učebných odboroch polygrafknihár /rôzne väzby pre úseky IPR a SOŠ/ a mechanik opravár pre stroje a zariadenia /opravy
a údržba zariadenia v kuchyni, rôzne drobné práce pre prevádzkový úsek/.
Súčasťou školy je aj internát, ktorý má zariadených 46 dvojposteľových a jednoposteľových
izieb s 86 lôžkami, jednu veľkú spoločenská miestnosť s interaktívnou tabuľou, 3 malé
spoločenské miestnosti, 2 miestnosti pre záujmové útvary – hudobný krúžok a výtvarný
krúžok, 2 kuchynky, počítačovú miestnosť, zborovňu a 4 miestnosti pre vychovávateľov.
Postupne sa jednotlivé izby a miestnosti rekonštruujú.
Žiaci sa stravujú v školskej jedálni, ktorej prevádzku zabezpečuje IPR.
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§ 2 ods. 1 písm. m)

Finančné a hmotné zabezpečenie
SOŠ pre ŽTP 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 žiakov školy. Hospodárenie organizácie
za rok 2018 je zverejnené vo výročnej správe IPR za rok 2018, 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 žiakom, rešpektovanie obmedzení, ktoré sú
podmienené zdravotným postihnutím žiakov,
 modernizáciu vyučovania s využitím VT a zabezpečenie nových technológií IKT
(interaktívna tabuľa), používanie multimediálnych učební pre všeobecno-vzdelávacie
a odborné predmety (dataprojektor, vizualizér, notebook, počítače),
 rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a čitateľských kompetencií a komunikačných zručností
žiakov:
- čítanie s porozumením (rozvoj čitateľských a komunikačných schopností, ktoré
presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho
obsahu); projekt osmičkové roky, čitateľský maratón,
- dostatok času na čítanie (počas vyučovacích hodín vyčleniť čas na čítanie z dôvodu
slabej slovnej zásoby a jazykovej vybavenosti žiakov, vyplývajúcej z nedostatku práce
žiakov s knihou mimo vyučovania),
- reakcia na prečítané (reprodukcia prečítaného (SJL), čítanie grafov, schém, slovné,
prípadne výtvarné zobrazenie prečítanej ukážky,
- školská relácia marec – mesiac knihy,
 rozvoj podnikateľských zručností, praktického myslenia a vedomostí o fungovaní
podnikania v systéme voľného trhu:
- vzdelávací program JA Slovensko – JA základy podnikania,
- projekt Aplikovaná ekonómia – bufet Trojan (nákup akcií, fungovanie akciovej
spoločnosti, vyplácanie dividend)
- vyučovanie odborných predmetov, cvičná firma a aplikovaná ekonómia na úseku TV,
- ekonomické cvičenia v cvičnej firme na úseku PV,
 využívanie služieb rehabilitácie v rámci vyučovania telesnej výchovy i v poobedňajších
hodinách,
 spoluprácu so zamestnávateľmi na rozšírenie praktických zručností potrebných pre učebné
i študijné odbory (spolupráca s Centrom pracovnej a sociálnej rehabilitácie, IBM,
program prípravy na pracovné začlenenie v spolupráci s CPPPaP),
 SOČ – rozvíjanie odborných zručností pre jednotlivé učebné i študijné odbory.
V oblasti výchovy pedagogickí zamestnanci viedli žiakov:
 k zodpovednosti v príprave na povolanie, na plnohodnotné uplatnenie sa v živote,
 k uplatňovaniu svojich práv a povinností v zmysle školského poriadku,
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 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:
- protidrogový program organizovaný agentúrou Amos,
- spolupráca s Centrom pre liečbu drogových závislostí,
- spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Fedákova 3, Bratislava – návšteva Centra, interaktívne podujatia pracovníkov Centra
s vybranými triedami a jednotlivými žiakmi, aktivity teambuildingu, konzultácie
pedagogických zamestnancov s pracovníkmi Centra,
- prevenciu drogových závislostí sme taktiež 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 stužky“:
- celoškolská akcia v rámci triednických hodín sledovanie filmu s problematikou HIV,
- spolupráca s Klubom sexuálneho zdravia,
- prednáška v rámci školy na danú tému, rozhlasová relácia,
 k zmysluplnému využívaniu IKT a internetu nielen na hodinách informatiky a výpočtovej
techniky, ale aj vo všetkých predmetoch,
 k rozvíjaniu komunikačných schopností žiakov, zapájaniu sa do rôznych aktivít
realizovaných školou,
 Výchovná poradkyňa vykonávala poradensko-konzultačnú činnosť a kariérne poradenstvo
a propagáciu školy v rámci Slovenska (Burza informácií stredné školy – Dunajská Streda,
Nitra, Burza práce a informácií ÚPSVAR v Bratislave, prezentácia školy pre žiakov 8.
a 9. ročníka na ZŠ Jelenia, ZŠ Dolinského), okrem toho pripravila Power Point
prezentácie na otvorenie šk. roka, prezentáciu školy a šperkov pre Trenčín Mesto Módy,
zúčastnila sa na tvorbe ďalších propagačných materiálov, spolupracovala pri spravovaní
fb stránky soš mokrohájska jeden, spolupracovala pri prijímacích skúškach a vypracovala
odporúčania pre vyučujúcich. ako špeciálny pedagóg, poskytla pomoc v rámci kariérneho
poradenstva pre záujemcov o ďalšie štúdium a pomoc s prihláškami na VŠ (4 žiaci).
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sme realizovali:
 kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretích ročníkov,
 záujmovú mimoškolskú činnosť:
 Národný štandard finančnej gramotnosti sme realizovali v súlade s medzinárodnou
normou pre klasifikáciu vzdelania ISCED prostredníctvom medzipredmetových vzťahov,
na triednických hodinách podľa čiastkových kompetencií:
- Finančná olympiáda on line ako celoškolská akcia,
- Deň sporenia – nástenka, školská relácia
- Ochrana spotrebiteľa – nástenka, školská relácia
- Deň bez mobilu – nástenka, školská relácia
- účet v banke – workshop
- Riadenie rizika a poistenie v rámci odporúčaní na triednických hodinách,
 V súlade s informatizáciou vo vzdelávaní sme:
- vytvárali priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód
s využitím informačných, komunikačných a digitálnych technológií,
- využívali digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ na ekonomických predmetoch.
- zapojili sa do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie informačných
a komunikačných technológií (bobor , Mladý digitálny Európan),
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pracovali s virtuálnou knižnicou (každý mesiac sme získali ocenenia Učiteľ mesiaca
a za odmenu je virtuálna knižnica pre všetkých pedagogických zamestnancov
zadarmo),
využívali edukačný softvér na elektronických nosičoch a webových stránkach
vo výchovno-vzdelávacom procese,
online testovali žiakov zo slovenského a anglického jazyka a matematiky,

dbali na propagáciu a informovanosť žiakov ohľadom bezpečného používania
internetu,
- venovali zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu
kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme priebežne monitorovali správanie žiakov a ich
zmeny.
V súlade s Akčným plánom predchádzania všetkým formám diskriminácie a ostatným
prejavom intolerancie sme realizovali opatrenia pre zamedzenie šikanovania, snažili sa
zvýšiť pocit bezpečnosti hlavne informovanosťou:
 beseda a rozhlasová reláciu v školskom rozhlase (kyberšikana),
 návšteva Múzea židovskej kultúry.
V rámci výchovy k ľudským právam zapájame žiakov do aktivít v oblasti výchovy
k ľudským právam (školské kolá súťaži Mladý Európan, Mladý digitálny Európan,
Olympiády ľudských práv), úspešní žiaci pravidelne reprezentujú našu školu na krajskom
kole tejto celoslovenskej súťaže organizovanej každoročne MŠVVaŠ SR.
V súlade s koncepciou boja proti extrémizmu sme využívali metodické materiály na
www.minedu.sk, www.statpedu.sk a www.vudpap.sk. Zorganizovali sme akcie zamerané
na prevenciu šikanovania na internete, bezpečnosť na internete a závislosti spojené
s používaním PC a mobilu.
V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity sme organizovali aktivity
zamerané na zmenu životného štýlu predovšetkým na hodinách zdravovedy, občianskej
náuky:
- problematika významu zdravej výživy bola zaradená aj do predmetu marketing,
- v rámci prevencie chrípkového ochorenia - propagovanie správnych zásad hygieny,
- celoškolské podujatie na tému zdravie a zdravá výživa spojené s prednáškou,
premietaním videí, diskusiami aj v spolupráci s vedúcou školskej jedálne.
Naďalej sme venovali pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
predovšetkým v oblasti ich školskej dochádzky, úspešnosti, riešenia iných sociálnych,
finančných problémov prostredníctvom Občianskeho združenia Bez bariér, v spolupráci
s výchovnou poradkyňou na škole a psychologičkou pre školu.
V rámci podpory duševného zdravia sme realizovali aktivity celoškolského významu:
- Objím svoj strom! – prevencia duševného zdravia formou vychádzky do prírody
a načerpania energie zo stromov a očistenie okolia stromov,
- Svetový deň smiechu: rozhlasová relácia podporujúca duševné zdravie.
V súlade s globálnym vzdelávaním a environmentálnou výchovou sme organizovali:
- separovanie odpadu, zber elektroodpadu,
- Korešpondenčná škola ekológie – zapojenie sa do celoslovenského programu,
- Green Day (účasť na zábavno-náučnom podujatí, výhra 1. miesta: osvetlenie pre
školu),
- Environmentálno-umelecká súťaž – opis ročného obdobia,
- Exkurzia do vodárenského múzea,
Celoročnú starostlivosť o interiér i exteriér školy prostredníctvom školského projektu
„Environmentálna výchova v praxi“, kde sa žiaci počas triednických hodín starali o čisté
životné prostredie v okolí budovy školy a internátu.
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Počas akcie Bratislavský týždeň dobrovoľníctva sme informovali prostredníctvom
nástenky v škole, na internáte, pri školskej jedálni o dobrovoľníckych aktivitách v okolí
školy.
Realizovali sme sériu školení na tému Kariérne poradenstvo v spolupráci s CSPR pre
žiakov III. ročníkov.
Formovali sme kladný vzťahu žiakov ku knihe a literatúre, organizovanie čitateľských
aktivít (čitateľský krúžok, čitateľský maratón, čítanie na začiatku vyučovania, reláciaMesiac knihy).
V rámci Európskeho dňa jazykov – sme podporovali jazykovú zdatnosť a záujem o
vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Cieľom
Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj
viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i
celoživotného vzdelávania - nástenka, účasť na verejnom podujatí, relácia v školskom
rozhlase.

§ 2 ods. 1 písm. o)

Úspechy a nedostatky
Silné stránky školy
 kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci,
 výhodná poloha školy v širšom centre hlavného mesta, v okolí školy dostatok zelene,
 bezbariérovosť školy,
 futbalové, basketbalové, volejbalové, tenisové ihrisko a trávnatá plocha umožňujú žiakom
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,
 komplexnosť poskytovaných služieb,
 zdravotná, psychologická, liečebná a rehabilitačná starostlivosť pre žiakov v priestoroch
IPR,
 možnosť poskytovania finančnej pomoci žiakom zo sociálne slabších rodín
prostredníctvom Občianskeho združenia Bez bariér,
 široká ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti,
 estetické prostredie školy.
Slabé stránky školy
 nedostatok učební v budove teoretického vyučovania,
 chýbajúce moderné učebné didaktické pomôcky a učebnice,
 vyšší priemerný vek pedagógov.
Príležitostí školy signalizujú
 možnosť uplatnenia absolventov školy v reálnom živote,
 aktívne učebné odbory elektromechanik – silnoprúdová technika a mechanik – opravár –
stroje a zariadenia a možnosť pokračovať v nadstavbovom maturitnom štúdiu,
 záujem žiakov o študijný odbor mechanik počítačových sietí,
 otvorenie nadstavbového študijného odboru 2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž
a oprava prístrojov, strojov a zariadení,
 otvorenie pomaturitného kvalifikačného štúdia 6308 6 verejná správa,
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spolupráca so zamestnávateľmi, zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako predpokladu dobrých
koncepčných a poradenských služieb,
zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce.

Prekážky v rozvoji školy sú:
 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl,
 klesajúci populačný ročník 15-ročných žiakov novoprijatých na stredné odborné školy,
 integrácia žiakov s telesným postihnutím do bežných stredných odborných škôl.
§ 2 ods. 1 písm. p)

Uplatnenie žiakov

odbor
mechanik opravár – stroje a
zariadenia
elektromechanik – silnoprúdová
technika
zlatník a klenotník
mechanik počítačových sietí
kozmetik
technicko-ekonomický pracovník
elektrotechnika – výroba
a prevádzka strojov a zariadení
umeleckoremeselná výroba
verejná správa
SPOLU

počet
absolventov

študuje

8

6

1

1

5

4

1

0

4
6
4
10

3
1
0
8

1
5
4
2

0
0
0
0

5

1

2

2

3
6
51

0
2
25
4 na VŠ

3
3
22

0
1
4

zamestnaní nezamestnaní

§ 2 ods. 2 písm. a)

Psychohygienické podmienky
Výhodou vo výchovnej oblasti je, že škola je súčasťou IPR. Žiaci školy využívajú okrem
psychológa školy aj služby zamestnancov z Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie a
nadštandardné služby vo forme komplexnej liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti, ktoré
zabezpečuje lekár, zdravotné a rehabilitačné sestry z úseku zdravotnej starostlivosti a
liečebnej rehabilitácie.
Výchovné problémy konkrétnych žiakov sa riešia na užších pedagogických radách (UPR),
prípadne na operatívnych stretnutiach pedagógov a rodičov v spolupráci so psychologičkou.
Odborný zamestnanec psychológ je zamestnancom školy od 1.9.2016.
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V školskom roku 2018/2019 psychologička pre školu realizovala:
 Psychologickú diagnostiku v rámci Poradne pre voľbu povolania s uchádzačkami
a uchádzačmi o štúdium na SOŠ.
 Individuálne psychologické poradenstvo so žiačkami a žiakmi školy /výchovné,
vzdelávacie, osobnostné problémy celkovo pre 86 žiačok a žiakov, a krízové
intervencie celkovo 48.
 Skupinové psychologické poradenstvo, zamerané na adaptačné skupiny žiačok a
žiakov prvých ročníkov. Ďalej skupinovou formou poradenstvo počas celého
školského roka aktuálne zamerané na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov
jednotlivých tried na základe podnetov pedagogických zamestnancov, rodičov, počet
skupinových stretnutí: 63. V spolupráci s VMV adaptačné skupiny ubytovaných
prvákov na internáte /1xtýž. počas mesiaca september/
 Hromadné psychologické poradenstvo, ktoré aktuálne reagovalo na problémy fajčenia
(pre prvé ročníky), porúch príjmu potravy (žiačky 1. ročníkov), Deň bez mobilu a
environmentálnej výtvarnej súťaže SAŽP v spolupráci s koordinátorkou prevencie.
 Individuálne
psychologické
poradenstvo
pre
učiteľov,
majstrov,
vychovávateľov, referovala o žiakoch prvých ročníkov na porade úseku teoretického
vyučovania a VMV, osobne a elektronicky konzultovala problémy žiačok a žiakov
s nimi.
 V spolupráci so zdravotným úsekom pravidelne konzultovala aktuálne problémy
žiačok a žiakov.
 Spolupracovala s úsekom CSPR pri vyhodnotení projektu finančnej gramotnosti pre
nepočujúcich žiakov a pri príprave Kariérneho poradenstva.
 Konzultovala s rodičmi problémy žiačok a žiakov.
 Spolupracovala s CŠPP a CPPPaP a pri konzultáciách, prezentácii a propagácii IPR,
konzultovala s odbornými lekármi.
 Aktívne sa zúčastnila konferencie Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde referovala
o IPR.
§ 2 ods. 2 písm. b)
Výchova mimo vyučovania a voľnočasové aktivity
Cieľom a obsahom výchovno-vzdelávacieho pôsobenia na výchove mimo vyučovania
(ďalej VMV) bolo prispievať k osobnostnému rozvoju žiakov, najmä postojovej stránky
osobnosti – realistického vnímania seba a okolitého sveta. Aktívnou zážitkovou formou
pôsobiť na sebareflexiu, svoje správanie a rozhodovanie, svoje postoje. Snažili sme sa
podnecovať aktívne trávenie voľného času a poskytovať možnosti rozvoja záujmov,
schopností a zručností žiakov. Prostriedkom k tomu bola i pravidelná a systematická
záujmová činnosť v priebehu celého školského roku.
Našim cieľom nebolo nahrádzanie rodinného prostredia , ktoré je primárnym zdrojom pre
mladého človeka, ale bolo podporovať utváranie pozitívnych vlastností, postojov a zmien
v správaní. Ďalej sprevádzať ich životom, vnímať ich jedinečnosť a pomáhať im dozrievať
najmä v oblasti medziľudských vzťahov. Ďalšími cieľmi bolo upevňovať pozitívny vzťah
k sebe a druhým ľuďom, posilniť ich sebadôveru, ale aj poznať vlastné hranice, prijať
a rešpektovať ostatných. Na úseku VMV sme sa snažili umožniť širokou ponukou aktivít
a pravidelnej záujmovej činnosti individuálny rozvoj ich schopností, zručností a záujmov.
Preferovala sa aktívna a zážitková forma výchovy.
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V školskom roku 2018/2019 sme s súlade s výchovným programom dôraz kládli na rozvoj
kľúčových kompetencií žiakov:
- komunikačné,
- pracovné,
- sociálne,
- občianske,
- kultúrne,
- telesné
- vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
V komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti sme uplatňovali tvorivo-humanistický
model výchovy a vzdelávania, v centre pozornosti výchovy je žiak, jeho individuálne potreby
a záujmy. Ciele a úlohy, ktoré výchova mimo vyučovania plní v jednotlivých oblastiach našli
uplatnenie vo výchovno-vzdelávacej činnosti vychovávateľov a v činnosti záujmových
krúžkov. Vychovávatelia koncipovali svoje výchovno-vzdelávacie činnosti, tak aby sa
pravidelne striedala ponuka vo všetkých tematických oblastiach a tým sme zabezpečili
systematický a všestranný rozvoj osobnosti žiaka.
Prehľad výchovno-vzdelávacích aktivít vo výchovných skupinách je uvedený vo vyhodnotení
činnosti úseku VMV.
CELOINTERNÁTNE AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 :
- Imatrikulačný večierok – 16.10.2018 – privítanie nových žiakov. Večierkom nás
sprevádzala internátna hudobná kapela. – 76 žiakov.
- Blší trh – Vianočná burza ( organizátor ) celointernátna aktivita – 11.12.2018 – napriek
postihnutiu môžem i ja pomôcť iným, pomocné pracovné aktivity žiakov pri trhu – 70
žiakov.
- Mikulášsky večierok – 6.12.2018 – spoločenský večierok spojený s kultúrnym
predstavením a tanečnou zábavou - 69 žiakov.
- Stretnutie pri Vianočných tradíciách 18.12.2018 – vianočný workshop spojený
s kultúrnym programom. Večierkom nás sprevádzala internátna hudobná kapela. – 55
žiakov.
- Predveď, čo dokážeš 29.1.2019 – fórum invencie spojené s tlmočením do posunkového
jazyka. Večierkom nás sprevádzala internátna hudobná kapela. - 74 žiakov.
- Deň bez internetu – zapojených bolo 24 účinkujúcich žiakov v 19
priamych
vystúpeniach, resp. prezentáciách, ktoré sa striedali s krátkymi vtipnými náučnými
videami na témy:
- môžem veriť internetu?
- extrémizmus na internete
- kyberšikana,
- nelegálne praktiky
- riziká soc. sietí
- Valentínsky pozdrav – 14.2.2019 spoločenský večierok spojený so súťažou o najlepšiu
masku a s tanečnou zábavou - 62 žiakov.
- Fašiangový večierok – 5.3.2019 – fašiangová diskotéka a prezentácia masiek – 73 žiakov.
- Internátny Slávik – 9.5.2019 – spoločenský večierok spojený so súťažou o najlepšieho
speváka/speváčku a tanečnou zábavou, zaujímavosťou boli hostia Juraj Bača a Sima
Martausová. Večierkom nás sprevádzala internátna hudobná kapela. - 66 žiakov.
- Kvíz o prírode – 30.5. 2014 – kvíz zameraný na rozvoj environmentálneho povedomia
žiakov, a rozvoj kognitívnych zručností. - 54 žiakov.
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Juniáles – diskotéka – rozlúčka s tretiakmi – 19.6. 2014 – tanečno-hudobno-pohybové
popoludnie, ktorého hlavnou myšlienkou bolo hudba a tanec spája ľudí. Večierkom nás
sprevádzala internátna hudobná kapela - 57 žiakov.
Žiaci ubytovaní na internáte sa počas školského roku zúčastnili na 8 divadelných
predstaveniach, celkovo 94 žiakov.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v knižnici v školskom roku 2018/19
Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej knižnice bolo 11.10.2018 a Deň otvorených dverí
12.10.2018.
Práce na rekonštrukcii a rozšírení knižnice trvali od záveru školského roka, počas letných
prázdnin až do polovice septembra 2018. Výsledkom je nová, moderná knižnica s
klimatizáciou, dataprojektorom, formálnym aj neformálnym sedením a rozrastajúcim sa
knižničným fondom. Žiaci si majú možnosť dohľadať tituly v elektronickej databáze. Na
slávnostnom otvorení si zúčastnení pozreli fotografie z rekonštrukcie a pripomenuli si celkovú
premenu. Nasledujúci deň všetci žiaci a učitelia navštívili novú knižnicu v rámci Dňa
otvorených dverí a zoznámili sa s radením kníh a elektronickou databázou. Viacero knižiek
bolo vypožičaných hneď v prvý deň. Knižnicu od otvorenia využívajú učitelia v rámci
vyučovania, priestor už hostil klientov CSPR, OZ Bez bariér a najmä žiakov internátu v rámci
ich popoludní a večerov.
Z knižnice bolo uskutočnených 145 výpožičiek. Z toho 15 výpožičiek bolo pre zamestnancov
IPR, zvyšných 130 výpožičiek bolo pre žiakov.
Aktivity v rámci knižnice na úseku VMV:
- besedy s knihomoľom – uskutočnilo sa 5 besied o knihách a iných zaujímavostiach so
vzácnymi hosťami, ktorými boli: Veronika Vašková, Boris Lacík, Martin Bednár, Tomáš
Kostelník a Mgr. Matej Kautman, PhD.,
- aktívna práca v projekte Záložka do knihy spája slovenské školy (uvedené v bode projekty),
- v mesiac máj sa uskutočnila zbierka kníh v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave
(MKB). Získaná peňažná suma z predaja poputovala na zakúpenie zvukových kníh pre
oddelenie nevidiacich a slabozrakých. Žiaci a zamestnanci IPR darovali na tento účel viac
ako 300 kusov kníh,
- v máji 2019 sa kultúrna referentka zúčastnila na 13. medzinárodnej konferencii
organizovanej pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky: Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl.
Záujmová činnosť na úseku VMV v šk. roku 2018/2019
Názov krúžku
Športové krúžky Floorbal, tenis, futbal, basketbal, stolný tenis
Plavecký krúžok
Krúžok anglickej konverzácie a literárnej gramotnosti
Hudobný krúžok
Doučovanie matematiky
EKO krúžok
Doučovanie anglického jazyka
Krúžok paličkovania
Krúžok spoločenských hier
Krúžok varenia
Krúžok Zamyslime sa
Literárno-dramaticko-spevácky krúžok
Turisticko-poznávací krúžok
Tvorivo – výtvarný krúžok FARBIČKA
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Anglický jazyk a konverzácia
Club comenius
Krúžok Mladý novinár
Knižnica a kultúrna činnosť,
organizovanie predstavení
Najväčší záujem mali žiaci o športové krúžky, v posledných rokoch už nielen dievčatá
inklinujú ku krúžku paličkovania a krúžku varenia ale aj chlapci. Veľký význam pre rozvoj
kľúčových kompetencií žiakov má krúžok Mladý novinár, pretože žiaci svoje literárne diela
a písaný prejav publikujú v časopise Sme OK.
Žiaci sa zapojili s časopisom do celoslovenských súťaží, v ktorých boli úspešní:
- Súťaž Pro Slavis – 1. Miesto – v kategórii stredoškolských časopisov,
- Štúrovo pero – mimoriadne ocenenie nadácie Markíza.
Žiaci majú záujem aj o kreatívne krúžky, menej sa venujú krúžkom zameraných na rozvoj
kognitívnych funkcií, preto je nesmierne dôležité motivovať žiakov, aby sa aktívne zapájali
do záujmovej činnosti, ktorú im ponúkajú vychovávatelia a kultúrna referentka.
Na úseku výchovy mimo vyučovania bolo šk. roku 2018/2019 v septembri ubytovaných 79
žiakov z toho 24 dievčat Žiakom sociálne slabo podnetného rodinného prostredia
vychovávatelia venovali zvýšenú pozornosť. Žiakom sa zakúpili ošatenie a školské pomôcky
z prostriedkov OZ Bez bariér.
Výchovné problémy boli riešené individuálnym pohovorom a prístupom, v závažnejších
prípadoch boli uložené výchovné opatrenia.
Spolupracovali sme so školskou psychologičkou v rámci programov zameraných na:
- proces adaptácie žiakov prvých ročníkov,
- na orientáciu na trhu práce pre žiakov končiacich ročníkov,
- na problematiku užívania návykových látok a závislostí.
Vychovávatelia konzultovali výchovné problémy našich žiakov a psychologička im poskytli
individuálnu pomoc a sedenia. Vychovávatelia využívali konzultácie so psychológom pre
usmernenie výchovno-vzdelávacej práce žiakov so špeciálnymi výchovnými potrebami:
s poruchami učenia, sluchovo postihnutí žiaci. Spolupracovali sme aj so zdravotným úsekom
– žiaci, ktorí užívali lieky, prípade mali zdravotné a psychické problémy. Žiaci vyžadovali
individuálny a citlivý prístup počas celého dňa a počas celodenných služieb. Vychovávatelia
využívali najmä individuálny prístup s využitím inovačných výchovným stratégií (metód,
foriem) s cieľom aktivizovať žiakov k aktívnej činnosti v záujmových krúžkoch a k učeniu sa.
Výchovný program sa darilo naplniť vo všetkých tematických oblastiach. Niektorých žiakov
sa nepodarilo zapojiť do internátnych akcií a do záujmových útvarov i napriek vysokej
motivácii. Títo žiaci viacej inklinujú k pasívnym záľubám, ako napr. počítače, TV a internet.
Záujmové krúžky na úseku teoretického a praktického vyučovania
Krúžok umeleckej prezentácie strieborných šperkov
Krúžok UNICEF
Finančná gramotnosť
Pisqworky
Elektronické zariadenia a počítače
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§ 2 ods. 2 písm. c)

Spolupráca školy s rodičmi
V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili dve stretnutia rodičov s pedagogickými
a ostatnými zamestnancami 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 združenie Bez bariér, kde rodičia môžu 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 žiakov. Ide
hlavne o spoluprácu s odbornými združeniami a firmami, ako sú Cech zlatníkov a klenotníkov
Slovenska, Zlatá huta, salón Médea, spol. s r.o., IBM a iné.
Úzko spolupracujeme s jednotlivými úsekmi IPR s cieľom pokračovať v zdokonaľovaní
v komplexnej rehabilitačnej starostlivosti o žiakov v škole s využívaním najnovších
poznatkov, vyučovacích metód vo výchovnej rehabilitácii, sústavným zvyšovaním
a rozširovaním odbornej spôsobilosti špeciálnych pedagógov.
Pedagogickí zamestnanci sa aktívne zapájajú do prezentácie a propagácie našej školy formou
osobných návštev v mieste bydliska a okolí.
Spolupracujeme s n. o. Zdravý vývoj, ktorý nám zabezpečuje hudobnú produkciu pri
realizácií našich celointernátnych akcií a diskoték.
Nadviazali sme spoluprácu a zároveň nás sponzorsky podporila firma McDonald's, ktorá
prispela žiakom školy čokoládovým cookie v rámci občerstvenia vo futbalovom
medziškolskom turnaji.

Záver
Naším spoločným cieľom je okrem dosiahnutia kvalitného odborného vzdelania aj
socializácia telesne postihnutých a zdravotne oslabených žiakov, 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 život.
Vypracovala: Mgr. Jana Chromíková
Bratislava 15.10.2019
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