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žiakov s telesným postihnutím za školský rok 2009/2010.

......................................................................  
                                                                                           PhDr. Dušan Piršel

riaditeľ IPR



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)

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

PaedDr. Petra Húrošová, zástupca riaditeľa školy pre výchovu mimo vyučovania (VMV) od 
23.8.2010

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 – 2010.

 Plán práce školy na školský rok 2009/2010.

 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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S p r á v a
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným  postihnutím.

a) Základné identifikačné údaje o     škole:   (§ 2 ods. 1 písm. a)  

1. Stredná  odborná  škola  pre  žiakov  s  telesným postihnutím  je organizačnou  súčasťou 
Inštitútu pre pracovnú a sociálnu rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím /ďalej 
IPR/.  Škola  nemá  právnu  subjektivitu,  na  vykonávanie  činnosti  využíva  majetok 
a zariadenie v správe IPR.
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.  

Adresa školy:            Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

3. Telefónne číslo:   
      
Faxové číslo:             

02/5465 1354 – 55,                     02/59209 156

02/5465 0063
4

.  

Internetová adresa:  
E-mailová adresa:    

www.iprba.sk
sekretariat@iprba.sk

5. Zriaďovateľ:      Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

6

.  

Vedúci pracovníci školy:

Mgr. Jana Chromíková riaditeľ školy
PhDr. Jaroslava 
Margolienová

zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie (TV) 
všeobecnovzdelávacie predmety

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

Martin Červenák zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie (PV)
Mgr. Jarmila Kubalová zástupca riaditeľa školy pre výchovu mimo vyučovania (VMV)

(do 31.7.2010)

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

7.1  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.
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   Členovia rady školy: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  

1. PaedDr. Petra Húrošová predseda pedagogických zamestnancov

2. Mgr. Dana Fridriková podpredseda rodičov

3. Ing. arch. Bohumil Kováč rodičov

4. Róbert Sebestyen rodičov

5. Mgr. Mária Berdisová pedagogických zamestnancov

6. Danica Kontúrová nepedagogických zamestnancov

7. Mgr. Ivan Číž zriaďovateľa

8. Mudr. Igor Hajdúk zriaďovateľa

9. Anna Maríková do 
15.04.2010
Ing. Petra Balážová od 
15.04.2010

zriaďovateľa

10. Elena Bielčíková, mestskú časť Karlova Ves

11. Alojz Žilinčár žiakov

Stručná informácia o činnosti Rady školy (RŠ) za školský rok 2009/2010: 

V školskom roku 2009/10 sa na svojich zasadnutiach rada školy venovala problematike:
12.10.2009

 Schválenie  Školského  vzdelávacieho  programu  na  šk.  rok  2009/2010  Vyjadrenie 
k Vnútornému  školskému  poriadku  SOŠ  pre  žiakov  s TP  a jeho  schválenie. 
(12.10.2009)

 Schválenie Dodatku k Školskému poriadku. 
 Prerokovanie  a schválenie  Správy  o výchovno-vzdelávacej  činnosti  školy  a jej 

podmienkach podľa vyhláška 9/2006 Z. z
 Schválenie Plánu práce na šk. rok 2009/20010

22.3.2010 – 
 Riaditeľka Mgr. Chromíkova informovala RŠ o výchovno-vzdelávacích výsledkov v I. 

polroku šk. roka 2009/2010
 MUDr  Igor  Hajdúk  navrhol  doplniť  školský  poriadok  o liečebno-  rehabilitačný 

poriadok, uvedenú možnosť navrhol prerokovať v pedagogickej rade.
 Členovia RŠ dali návrh na delegovanie nového člena za zriaďovateľa, pretože Anne 

Maríkovej podľa štatútu RŠ zaniklo členstvo. 
Predseda RŠ zriadil e-mailové adresy pre predsedu RŠ, rodičov a študentov, ktoré zverejnil na 
webovej stránke www. iprba.sk: 
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radaskolyrodicia@iprba.sk  

studentiradaskoly@iprba.sk

petra.hurosova@iprba.sk

Dňom 15.4.2010 vedenie IPR delegovalo nového zástupcu zriaďovateľa do rady školy  Ing. 
Petru Balážovú na miesto Anny Maríkovej, ktorej sa týmto dňom pozastavilo členstvo
Rada školy zverejňuje na  webovej stránke www.iprba.sk štatút rady školy, výročnú správu za 
rok 2009 a jednotlivé uznesenia zo zasadnutí RŠ, ktorými aktuálne informuje pedagogických 
pracovníkov, študentov a rodičov.

7.2 Ďalšie poradné orgány riaditeľky školy a stručné informácie o ich činnosti:

Pedagogická  rada  (PR)  rieši  výchovno-vzdelávacie  problémy  žiakov.  Na  zasadnutiach 
pedagogickej  rady sa  zúčastňujú  všetci  pedagogickí  zamestnanci  školy.  Pred  PR sa  koná 
užšia pedagogická rada (ÚPR), na ktorej sa podrobne rozoberajú problémy so vzdelávaním 
a správaním žiakov.
Gremiálna rada školy rieši problémy súvisiace s organizačnou činnosťou školy. Zúčastňujú 
sa na nej vedúci zamestnanci školy.  
Úsekové pracovné rady  zvoláva vedúci  úseku minimálne raz za mesiac a podľa potreby 
s cieľom preniesť úlohy z gremiálnej porady školy na daný úsek.

Metodické orgány sú metodické združenia (MZ) a predmetové komisie (PK).
Prehľad PK a MZ:

 NÁZOV VEDÚCI
1. PK prírodovedných predmetov Mgr. Šályová
2. PK predmetov slovenský a anglický jazyk PaedDr. Styanová
3. PK všeobecnovzdelávacích predmetov výchovných (D, Ev, Nv, 

D, On, NOS, Tv, Eko)
Mgr. Chrappová

4. PK odborných predmetov zlatníckych a umeleckoremeselných Mgr. Majerová
5. PK odborných predmetov elektroodborov Ing. Brziak
6. PK odborných predmetov odboru kozmetik Mgr. Vojteková
7. PK odborných predmetov strojárskych Ing. Batovičová
8. PK odborných predmetov odboru TAP, TEP Ing. Podstupková
9. PK odborných predmetov odboru knihár p. Cviková
10. MZ vychovávateľov Ing. Polonský

Predmetové komisie sa zaoberali: 
 vzdelávacími a výchovnými problémami na vyučovaní,
 plnením časovo-tematických plánov,
 metodikou vyučovania jednotlivých predmetov,
 úpravou učebných osnov pre jednotlivé triedy,
 prípravou a schválením maturitných zadaní a zadaní na záverečné skúšky,
 prípravou školských súťaží a prípravou žiakov na medziškolské súťaže,
 plánovaním exkurzií,
 využívaním IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,
 analýzou učebných a študijných  odborov k príprave školských vzdelávacích 

programov.
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Vedúci pedagogickí zamestnanci školy sa zúčastňovali zasadaní PK a MZ, kontrolovali ich 
plány práce a vyhodnocovali ich činnosť.  

b) Údaje o     počte žiakov školy   (§ 2 ods. 1 písm. b)  
Počet žiakov v školskom roku 2009/2010 k 15. septembru bol 147, z toho 60 dievčat.

1. ročník: 36/15
2. ročník: 31/15
3. ročník: 37/13
4. ročník:     6/  6
1. ročník nadstavbové štúdium: 23/  6
2. ročník nadstavbové štúdium: 14/  5

V školskom internáte bolo ubytovaných 84 žiakov našej školy.

d) Údaje o     počte prijatých žiakov do prvého ročníka SOŠ pre ŽTP   (§ 2   

ods. 1 pís.d)
Žiaci  prihlásení  na  štúdium  na  našej  škole  sú  pozvaní  na  5  dní  do  Poradne  pre  voľbu 
povolania.  Na  základe  výsledkov  z diagnostikovania  a vlastného  záujmu  sú  prijatí  do 
najvhodnejšieho učebného alebo študijného odboru.

NÁZOV ŠTUDIJNÉHO, UČEBNÉHO ODBORU

POČET ŽIAKOV 
PRIJATÝCH DO PRVÉHO 

ROČNÍKA
STAV K 15. 09.2009

prípravná trieda 5
mechanik počítačových sietí 9
technicko-administratívny pracovník 12
knihár 4
kozmetik 6
technicko-ekonomický pracovník 16
elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 3
strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov 
a zariadení 4

e) Údaje o     výsledkoch hodnotenia a     klasifikácie žiakov   (§ 2 ods. 1 pís. e):   

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov na konci školského roka 2009/2010

prospech 
správanie 

ročník

počet 
žiakov

znížená 
známka zo 
správania 
na st. 2

znížená 
známka zo 
správania 
na st. 3

prospel 
s vyzname-

naním

prospel 
veľmi 
dobre

prospeli neklasifi-
kovaní

opravné 
skúšky neprospeli

prípravná 
trieda 5 0 0 0 0 5 0 0 0

1. ročník 30 3 3 6 4 18 0 2 2
2. ročník 30 2 0 4 8 17 0 0 1
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3. ročník 36 1 3 1 14 21 0 0 0
4. ročník 6 0 0 2 2 2 0 0 0
1. ročník 

nadstavba 21 0 0 1 8 11 0 0 1
2. ročník 

nadstavba 14 0 0 1 3 9 0 0 1
spolu k 

30.06.2010 142 6 6 15 39 83 0 2 5

Na maturitnú  skúšku bolo prihlásených 20 žiakov,  túto  úspešne vykonali  19 žiaci, 
1 žiačka neprospela v poslednom ročníku a opakuje ročník.

MATURITNÁ SKÚŠKA II. MT II. MUE IV. Ko
počet žiakov prihlásených na MS 6 8 6
počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 1 0 0
počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 5 8 6
počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 5 8 6
počet žiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky 0 0 0

Záverečné  skúšky  sa  konali  v dňoch  21.  –  24.06.2010. Podmienky  pre  vykonanie 
záverečnej  skúšky splnilo  všetkých 31 žiakov tretích  ročníkov učebných odborov a všetci 
záverečné skúšky úspešne absolvovali.

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA III. TAA III. TAB III. ZKE III. KnMO
počet žiakov prihlásených na ZS 6 9 8 8
počet žiakov, ktorí neukončili 
posledný ročník 0 0 0 0
počet žiakov, ktorí úspešne ukončili ZS 6 9 8 8
počet žiakov, ktorí majú povolené opravné 
záverečné skúšky 0 0 0 0

f) Zoznam učebných a     študijných odborov otvorených v     školskom roku   
2009/2010 a     počet žiakov v     ročníku   (§ 2 ods. 1 pís. f):  

KÓD 
UČEBNÉHO

ŠTUDIJNÉHO 
ODBORU

NÁZOV ŠTUDIJNÉHO, UČEBNÉHO 
ODBORU

POČET ŽIAKOV 
V ROČNÍKU
K 15. 09.2009

999 6 0 prípravná trieda 1.ročník      5

8545  2 zlatník a klenotník 2. ročník     4
3. ročník     4

2682 4 mechanik počítačových sietí 1. ročník     9

2466 2 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2. ročník     4
3. ročník     4
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2683 2 15 elektromechanik – úžitková technika          3. ročník     4

6475 2 technicko-administratívny pracovník
1. ročník    12
2. ročník    10
3. ročník    16

6453 2 knihár 1. ročník      4
2. ročník      7
3. ročník      4

6446 4 00 kozmetik

1. ročník      6
2. ročník      6
3. ročník      5
4. ročník      6

2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov 
a zariadení

1. ročník      3

2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2. ročník      3
8501 4 umelecko-remeselné práce 2. ročník      5

6476 4 technicko-ekonomický pracovník 1. ročník     16
2. ročník      6

2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava 
prístrojov, strojov a zariadení 1. ročník       4

c) Počet tried:
V školskom roku 2009/2010 bolo evidovaných  20 tried,  pričom 5 tried  bolo  vytvorených 
z dvoch odborných skupín, ktoré sa  delili predovšetkým v odborných predmetoch. Priemerný 
počet žiakov bol  7,4 žiaka na triedu.

g)  Údaje  o     počte  zamestnancov  a     plnení  kvalifikačného  predpokladu   
pedagogických zamestnancov   (§ 2 ods. 1 pís. g):  

Na  škole  pracuje  spolu  59  zamestnancov  v dvojzmennej  prevádzke,  z toho 56 
pedagogických a 3 nepedagogickí zamestnanci, pričom 7 sú zamestnaní na čiastočný úväzok.
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,
- 12 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov,
- 11 učiteľov odborných predmetov,

- na úseku praktického vyučovania:
- zástupca riaditeľa školy,
- administratívna pracovníčka (1/2),
- hlavný majster,
- 14 majstrov odbornej výchovy,

- na úseku výchovy mimo vyučovania:
- zástupca riaditeľa školy,
- kultúrna referentka,
- športový referent,
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- 9 vychovávateľov,
- 3 pomocní vychovávatelia.

ZAMESTNANCI POČET
spolu   59
z toho pedagogickí zamestnanci 56

z počtu pedagogických zamestnancov

kvalifikovaní
nekvalifikovaní
bez špeciálnej pedagogiky
dopĺňajú si vzdelanie

44
3
7
5

z toho nepedagogickí zamestnanci 3

h) Údaje o     ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy   (§ 2 ods.   
1 pís. h):

V priebehu  školského  roku  2009/2010  v súlade  s prioritnými  úlohami  MŠ  SR  sme 
podporovali   ďalšie  vzdelávanie  pedagogických  pracovníkov,  ktoré  prebieha  v týchto 
rovinách:
- priebežné vzdelávanie organizované Metodicko-pedagogickým centrom 
v Bratislave,
- vzdelávanie v rámci projektov schválených MŠ SR,
- rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na PF UK v Bratislave, 
- kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

i) Údaje o     aktivitách a     prezentácii školy na verejnosti   (§ 2 ods. 1 pís. i):  

I) V oblasti vzdelávania sa škola zamerala  na :
• modernizáciu  vyučovania  s využitím  VT  a zabezpečenie  nových  technológií  IKT 

(interaktívna tabuľa ), používanie multimediálnej učebne predovšetkým pre jazykové 
predmety (dataprojektor, vizualizér),

• individuálny  prístup  k jednotlivým  žiakom,  rešpektovanie  obmedzení,  ktoré  sú 
podmienené zdravotným postihnutím žiakov, 

• individuálny  prístup   k jednotlivým  žiakom,  rešpektovanie  obmedzení,  ktoré  sú 
podmienené zdravotným postihnutím žiakov, 

• uplatňovanie projektového vyučovania s využitím medzipredmetových vzťahov,
• 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,
• SOČ – rozvíjanie odborných zručností pre jednotlivé učebné i študijné odbory,
• spoluprácu s Centrom sociálnej a pracovnej rehabilitácie.

      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,
• k ochrane svojho zdravia a v rámci plnenia Národného programu boja proti drogám k 

aktivitám  zameraných  na  prevenciu  drogových  závislostí  a iných  sociálno-
patologických javov,
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• k zmysluplnému využívaniu voľného času: 
- prednáška  v Centre pre liečbu drogových závislostí, 
- Deň srdca,
- zábavno-náučné podujatie „Svetový deň boja proti drogám“,
- v rámci  akcie  „Svetový  deň bez  tabaku“  sa  uskutočnila  relácia  v školskom 

rozhlase, tvorba nástenky,
- úzka  spolupráca  s Centrom  pedagogicko-psychologického  poradenstva, 

pravidelné  prednášky  a stretnutia  s jednotlivými  triedami  alebo  skupinami 
žiakov,

- prevencia  drogových  závislostí  sa  taktiež  realizovala  ako  integrálna  súčasť 
výchovno-vzdelávacieho procesu,

• k prevencii rizikového správania sa v období dospievania v zmysle úloh Národného 
programu prevencie HIV/AIDS:

- aktívna účasť v projekte „Červené stužky“, v ktorom žiaci  v celoslovenskej 
súťaži o najtvorivejšiu aktivitu získali 1. miesto, 

• k udržiavaniu čistoty a poriadku pravidelným realizovaním tzv. „hospodárskych dní“ 
na úseku VMV, čím si zlepšovali praktické zručnosti a sebaobslužné návyky,

• k  zmysluplnému  využívaniu  IKT  a  internetu  nielen  na  hodinách  informatiky 
a výpočtovej techniky, ale vo všetkých predmetoch,

• k rozvoju komunikačných a personálnych schopností,  schopností  tvorivo a kriticky 
riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými technológiami.

Škola realizovala:
• záujmovú mimoškolskú  činnosť:

- 4 krúžky na úseku TV – krúžok VT, predvádzanie šperkov, krúžok UNICEF, 
tenisový krúžok,

- 4  krúžky  na  úseku  PV   –   umeleckoremeselné  práce,  zdokonaľovanie 
zlatníckej zručnosti, kovo kúžok a knihársky krúžok,

- 14 krúžkov na úseku VMV - tvorivostník,  fitnes, práca s papierom, krúžok 
paličkovania, fotokrúžok, športové krúžky – florbal, stolný tenis, futbal, tenis, 
streľba  zo  vzduchovky,  skupinové  relaxačné  sedenia,  „zamyslime  sa“, 
doučovanie z matematiky a anglického jazyka,

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

- predaj vianočných pohľadníc,
- zbierka  Modrý gombík,

• v  zmysle  Národného  programu  podpory  zdravia  rozvojový  projekt  „Zdravie  v 
školách“ a aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení v spolupráci  s 
Ligou proti rakovine – Deň narcisov,

• úlohy vyplývajúce zo školských projektov, ktoré rozvíjajú nielen vedomostnú zložku, 
ale aj výchovnú, 

• v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa monitorovanie správania žiakov 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  organizovanie  aktivít 

zameraných  na  zmenu  životného  štýlu  predovšetkým  na  hodinách  zdravovedy, 
občianskej náuky (športové súťaže, interaktívne vyučovacie hodiny),
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• zvýšenú  pozornosť  žiakom zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia,  predovšetkým 
v oblasti  ich školskej dochádzky,  úspešnosti,  riešenia iných sociálnych, finančných 
problémov prostredníctvom Občianskeho združenia Bez bariér,

• na podporu talentovaných študentov  so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením 
zapojenie do projektu Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda, 

• na  podporu  projektov  environmentálnej  výchovy  organizovanie  celoročnej 
starostlivosti o interiér i exteriér školy prostredníctvom školského projektu „Ekológia 
v škole“,

• žiaci 3. MOSZ úspešne absolvovali „Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom 
obalenou elektródou,

• v priestoroch školy kurz na získanie vodičského oprávnenia,
• v spolupráci s BAUMAX-om zapojenie žiakov do pracovných činností v rámci Dňa 

humanity.

II) Súťaže, exkurzie a akcie školy
• 9. ročník – „Medzinárodná súťaž zručnosti mladých knihárov“. Súťaž organizovala 

ISŠP v Brne  v termíne 17. 03. – 19. 03. 2010. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo 7 škôl zo 
Slovenska i Českej republiky. Naši žiaci v kategórii B obsadili 3. miesto.

• 14.  ročník  celoslovenskej  súťaže  „Študentský  šperk  2010“  sa  konala  v termíne 
13.  –  14.  04.  2010  v našom  zariadení,  ktoré  bolo  usporiadateľom  súťaže. 
Organizátorom  súťaže  bol  Cech  zlatníkov  a klenotníkov  Slovenska.  Súťažilo  sa 
v dvoch kategóriách na tému Náramok a na tému Náhrdelník inšpirovaný antickým 
umením,  kde naši žiaci  úspešne reprezentovali  a obsadili  dve prvé miesta  a jedno 
tretie miesto a získali aj Cenu Puncového úradu.

• V rámci  celoslovenskej  školskej  prezentačnej  výstavy  výrobkov  a služieb  žiakov 
stredných  odborných  škôl  JUVYR  2009  v  PKO  Bratislava  sme  sa 
zúčastnili Medzinárodného  veľtrhu  cvičných  firiem.  Bola  zabezpečená  štandardná 
kvalita, prezentovali sme sa vo vlastnej kóji a tiež v elektronickej prezentácii cvičnej 
firmy FASTtuning, spol. s r. o.

• V medzinárodnej súťaži Matematický klokan dňa 22. 03. 2010 riešilo úlohy 26 našich 
žiakov v dvoch kategóriách. Organizátorom súťaže na Slovensku bola firma Exam.

• V súťaži iBOBOR v kategórii seniorov z našej školy sa do súťaže on-line zapojilo 8 
žiakov.

• Škola  pripravila  prezentáciu  šperkov  spolu  s módnou  prehliadkou  na  výstave 
„Klenoty  a hodiny  2009“  v Inchebe  Bratislava,  čo  bolo  veľmi  dobre  hodnotené 
i odborníkmi z odboru zlatníkov a klenotníkov Slovenska.

• V krajskom kole 12. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorého hlavnou témou bol 
boj  proti  chudobe a sociálnemu vylúčeniu,  boli  dvaja  žiaci  našej  školy úspešnými 
riešiteľmi.

• V rámci celoslovenskej súťaže Mladý Európan, pod záštitou podpredsedu vlády SR 
D. Čaploviča,  ktorá  sa konala v priestoroch Informačnej  kancelárie Rady Európy, 
traja žiaci našej školy získali diplomy.

• V priestoroch našej školy sa organizovalo obvodné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ a 
obvodné kolo v stolnom tenise žiačok SŠ.

• Zúčastnili sme sa okresných súťaží v minifutbale, florbale, stolnom tenise chlapcov 
a dievčat.

• Zúčastnili  sme  sa  na  príprave  Celoštátnych  športových  hier  žiakov  s telesným 
postihnutím a obsadili sme celkovo 2. miesto.

• Pripravili sme žiakov na florbalový turnaji v Mlynskej doline – získali sme 1. miesto.
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• Pripravili sme žiakov na obvodné kolo vo florbale chlapcov aj dievčat.
• Zapojili sme sa do projektu Strom roka, vyhláseným Nadáciou ekopolis. Do súťaže 

sme prihlásili topoľ osikový, nachádzajúci sa v areáli IPR, ktorý postúpil medzi 12 
finalistov. Vyhodnotenie súťaže bude v októbri 2010.

• Školské súťaže a aktivity organizované na úseku TV:
- matematická olympiáda,
- olympiáda v anglickom jazyku,
- súťaž mladých záchranárov,
- súťaž počítačovej gramotnosti,
- súťaž v behu „Májová tisícka“,
- školské kolo administratívnych zručností,
- mladý účtovník,
- školské kolo Olympiády ľudských práv,
- školské kolo súťaže Mladý Európan,
- školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti,
- protidrogová prevencia – prednášky,
- návšteva divadelných predstavení v anglickom jazyku,
- účasť  na  workshope:  podpora  začlenenia  osôb  s ťažkým  zdravotným 

postihnutím prostredníctvom vzdelávacích aktivít
- beseda so psychológom na tému zdravý životný štýl.

• Celointernátne a celoškolské akcie organizované na úseku VMV:
- uvítací  večierok  a imatrikulácia  nových  žiakov  s kultúrnym  programom, 

zábavnými hrami a diskotékou,
- návšteva Ekotopfilmu v rámci školského projektu „Chránim, teda som“,
- prednáška  ku  dňu  Medzinárodný  deň  školských  knižníc  –  návšteva  našej 

internátnej  knižnice  spojená  s prednáškou  o knihách  a možnostiach  ich 
vypožičania,

- celointernátny  kvíz  ako  predpríprava  na  olympiádu  v anglickom  jazyku: 
„English is easy, english is fun“ – slovná a jazyková súťaž,

- v rámci upevňovania tradícií návšteva Vianočných trhov v centre Bratislavy spojená 
s nakupovaním darčekov pre rodinu a priateľov,                             

- predvianočné turnaje vo florbale, v stolnom tenise a v dáme,
- predvianočné  posedenia  so  žiakmi  –  upevňovanie  regionálnych  tradícií 

a pečenie vianočných medovníkov,
- celointernátny kvíz  – „Čo vieš o svojej vlasti“ – interaktívne podujatie,
- karneval:  „Fašiangová maska“  – súťaž  o najlepšiu  masku a pripomenutie  si 

ľudových tradícií na Slovensku,
- projekt  „Marec  –  mesiac  knihy  (MMK)“  –  rozvoj  jazykových  zručností 

a kompetencií,  návrat  k čítaniu  kníh  a rozširovanie  vedomostí  zábavnou 
a skupinovou formou, prezentovanie iných foriem písaného slova, budovanie 
vzťahu k  poézii a beletrii, 

- „Čitateľský  maratón“  –  čítanie  kníh  v skupine  –  kreatívne  čítanie,  beseda 
o knihách,

- návšteva kníhkupectiev a knižníc v hlavnom meste,
- „Popoludnie  s knihou“  –  beseda  o obľúbenej  knihe  a náučno-vzdelávacie 

podujatie o knihách a autoroch,
- celointernátny kvíz pri príležitosti „Svetového dňa Zeme“,
- v rámci  environmentálnej  výchovy návšteva  Ekotopfilmu  a projekt  „Apríl  –

mesiac lesov“, ktorý obsahoval poznávacie a turistické vychádzky v Bratislave 
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a jej okolí (ZOO, lužné lesy, čuňovské jazerá, Kamzík...) s cieľom poznávať 
prírodu, životné prostredie chrániť a zveľaďovať,

- kultúrno-poznávací výlet do rakúskeho mesta Eisenstadt spojený s koncertom 
školského  symfonického  orchestra  z Kanady  v  Heidnovej  sieni  Paláca 
Esterházyovcov,

- vychádzka  na  Železnú  Studničku  spojená  s opekačkou  v rámci  projektu 
„Chránim, teda som“,

- súťaž  v príprave  nátierok  –  „Májová  nátierka“  zameraná  na  zdravú  výživu 
a ochranu zdravia,

- opekačka v areáli IPR pod názvom „Bližšie k prírode“.
- Spevácka  súťaž  „Internátny  Slávik“  s následnou  diskotékou  s NO  „Zdravý 

vývoj“.  Tradičná  akcia,  ktorá  je  medzi  žiakmi  veľmi  obľúbená  s cieľom 
prezentovania  schopností,  posilnenia  sebavedomia  a eliminovania  pocitu 
menejcennosti a zažitia pocitu osobného úspechu sa stretla s veľkým záujmom 
pre  účasť  známej  moderátorky  Adely  Banášovej  a tanečníka  Petra 
Modrovského,  ktorí  boli  členovia  poroty.  Súčasťou  akcie  bola  aj  beseda 
s autogramiáda s fotením.

- Na  úseku  VMV  sa  pravidelne  konali  tematické  vychádzky  so  žiakmi 
orientované na významné národné a medzinárodné výročia, dni a udalosti.

• Naši žiaci sa pod vedením pedagógov na úseku TV zúčastnili  mnohých odborných 
exkurzií  v rámci  Bratislavy,  a to  do  Národnej  rady  SR,  Národnej  banky,  SOŠ 
polygrafickej,  Slovenskej  národnej  galérie  spojenej  s besedami,  Slovenského 
národného  múzea,  Plynárenského  múzea,  Dopravného  múzea,  Bibliotéky, 
Univerzitnej knižnice, Aponyiho paláca, Európskeho informačného centra, na Červený 
Kameň.  Prvoradým cieľom exkurzií je doplnenie učiva o praktické poznatky a nové 
techniky a technológie  používané  v odvetviach  toho-ktorého odboru.  Zároveň majú 
náučno-poznávací charakter z oblasti dejín a kultúry regiónu. Navštívili sme so žiakmi 
rôzne  veľtrhy a  výstavy podľa  aktuálnych  ponúk v spolupráci  s úsekom PV (napr. 
Interbeauty,  CONECO, výstava minerálov a drahokamov a pod.). Naši žiaci odboru 
knihár   sa zúčastnili exkurzie a vyučovania v Združenej strednej škole polygrafickej, 
kde si sami vyskúšali  prácu s fotografickým materiálom, vyhotovovali  si fotografie 
a oboznámili sa s novými technologickými postupmi aj v oblasti spracovania knižnej 
väzby.

• Na úseku praktického vyučovania sa uskutočnili mimobratislavské exkurzie:
- ELOSYS  2009  –  14.  ročník  medzinárodného  veľtrhu  elektrotechniky, 

elektroniky a energetiky,  EXPO CENTER a. s., Trenčín,
- BEAUTY FORUM SLOVAKIA  – 18. ročník medzinárodného kozmetického 

veľtrhu,  EXPO CENTER a. s., Trenčín,
- KOHIP PRES – návšteva knihárstva v Mokrom háji, 
- MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH – 17. ročník medzinárodného 

veľtrhu,  Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra,
- EUROWELDING – 16. ročník Medzinárodnej výstavy zvárania a technológií 

pre zváranie,
- CAST–EX  -  16.  ročník  Medzinárodnej  výstavy  zlievania,  hutníctva  a 

metalurgie,
- CHEMPLAST – 14. ročník Medzinárodnej výstavy plastov pre strojárstvo,
- Medzinárodná výstava minerálov a drahých kameňov – Tišnov,
- Slovenská národná knižnica a Neografia – Martin.

III) Prezentácia školy na verejnosti
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• Školu i IPR sme reprezentovali formou medzinárodných, celoslovenských, krajských 
a okresných súťaží a výstav.
Najvýznamnejšie aktivity:

- Klenoty a hodiny 2009
- JUVYR 2009
- Medzinárodná súťaž mladých knihárov
- Študentský šperk roka 2010
- EuroSkills
- aktivity v rámci UNICEF
- Abilympiáda

• Na základe schváleného súboru opatrení na dosiahnutie priaznivejších výsledkov pri 
získavaní  žiakov 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  8 
prezentačných výstav stredných škôl (Piešťany,  Myjava,  Čadca,  Skalica,  Komárno, 
Topoľčany,  Nitra,  Bratislava).  Na  všetkých  týchto  akciách  sme  poskytli  podrobné 
informácie o možnostiach a podmienkach štúdia v našej SOŠ pre žiakov s telesným 
postihnutím.

• Školu a učebné i študijné odbory sme prezentovali vo filme o Inštitúte pre pracovnú 
rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.  Reportáž o našom zariadení bola 
odvysielaná na STV 2 v relácii Cesty nádeje v apríli 2010.

• Články v učiteľských novinách.
• Rozhlasová relácia,  rozhovor s našimi  maturantmi,  aktuálne informácie o okresnom 

kole v stolnom tenise  na rozhlasovej stanici Regina.
• 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 

(Baumax), vitrínach.
• Informácie o škole sú zverejnené na internetovej stránke www.iprba.sk .

j) Údaje o     projektoch, do ktorých je škola zapojená   (§ 2 ods. 1 pís. j):  

Každoročne  je  na  začiatku  školského  roku  zadaná  téma  celoškolského  projektu,  ktorý  je 
spracovávaný našimi žiakmi formou slovenského alebo anglického textu, výrobku, nástenky, 
počítačovej prezentácie alebo formou relácie v školskom rozhlase.
Školské projekty v šk. roku 2009/10:
„Červené stužky“ v spolupráci s OZ Človek v ohrození,
„Ekológia v praxi“  -  starostlivosť tried o okolie školy,
„Bútľavá vŕba“ – projekt v spolupráci so žiackou radou,
„Kalendárium“ – relácie v školskom rozhlase, nástenky k významným výročiam.
Účasť na  kontaktnom seminári  v meste  Durham – UK v rámci  celoživotného  vzdelávania 
Comenius – SAAIC. Semináru sa zúčastnila PaedDr. Petra Húrošová. Cieľom semináru bolo 
nájsť partnerské krajiny do projektu Školské partnerstvá.

k)  Údaje  o     výsledkoch  inšpekčnej  činnosti  vykonanej  Štátnou  školskou   
inšpekciou v     škole   (§ 2 ods. 1 pís. k):  
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Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2009/10 nevykonávala inšpekčnú činnosť v našej 
škole.

l) Údaje o     priestorových a     materiálno-technických podmienkach školy   (§ 2   
ods. 1 pís. l):

V školskom roku 2009 / 2010 bolo evidovaných 20 tried, z toho 5 tried bolo vytvorených 
z dvoch odborných skupín, ktoré sa  delili predovšetkým v odborných predmetoch.

V samostatnej budove teoretického vyučovania je 17  učební, z toho 1 učebňa slúži 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 tiež 
predmetu informatika, 1 učebňa bola zriadená predovšetkým ako  jazykové laboratórium 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 požiadavkami majstrov OV jednotlivých učebných odborov. Potreby opráv, údržby strojov, 
zariadení  a priestorov  zabezpečujeme  väčšinou  vlastnými  pracovníkmi.  Opravy  a  údržbu 
strojov v strojárskej a v knihárskej dielni a kopírovacej techniky na úseku PV zabezpečujeme 
dodávateľskou formou.

Pre skvalitnenie vyučovania bola zriadená multimediálna učebňa /č. d. 122/, ktorá je 
vybavená  požadovanou  technikou.  Pracovisko  učebného  odboru   zlatník  a klenotník  sme 
vybavili odlievacím zariadením.

V rámci produktívnej činnosti boli zabezpečované vnútorné a vonkajšie zákazky podľa 
požiadaviek.  Navyše v učebnom odbore knihár bolo zhotovených viacero suvenírov, ktoré 
slúžili na prezentáciu nášho zariadenia. 

m)  Údaje  o     finančnom  a     hmotnom  zabezpečení  výchovno-vzdelávacej   
činnosti školy   (§ 2 ods. 1 pís. m):  

SOŠ pre ŽTP je organizačnou súčasťou IPR a IPR finančne a hmotne zabezpečuje výchovno-
vzdelávací  proces  v  škole,  vrátane  stravovania  a ubytovania  žiakov  školy.  Hospodárenie 
organizácie  za  rok 2009 je  zverejnené  vo výročnej  správe  IPR za  rok  2009,  na  webovej 
stránke www.iprba.sk. 

n)  Cieľ,  ktorý  si  škola  určila  v     koncepčnom  zámere  rozvoja  školy  na   

školský rok 2009/10 a     vyhodnotenie jeho plnenia   (§2 ods.1 písm.n)  :  
Hlavným  cieľom  školy  je  vychovať  úspešných  absolventov  školy,  čestných,  morálnych, 

vyrovnaných ľudí, odborníkov vo svojom odbore.

Ciele školy v šk. roku 2009/10:

 Pripraviť žiakov pre úspešný a zmysluplný život.
 Vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom by žiaci 

a zamestnanci získavali pocit úspechu a radosti.
 Modernizovať vzdelávací proces s dôrazom na aktívne a tvorivé učenie sa a na 

projektové vyučovanie.
 Umožniť prístup k informáciám využívaním informačno-komunikačných technológií 

vo výchovno-vzdelávacom procese.
 Vychovať žiakov k zodpovednému a tolerantnému správaniu v duchu humanizmu.
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 Skvalitniť materiálno-technické vybavenie školy.

Sledovanie plnenia cieľov – V Pláne práce školy na školský rok 2009/2010 boli tieto  ciele 
školy rozpracované do úloh pre jednotlivé úseky a s konkrétnymi úlohami do plánov práce 
metodických  orgánov.  Priebežne  sa  úlohy  zadávali  v  mesačných  plánov  a úlohách 
z gremiálnych porád s konkrétnymi termínmi.

Hodnotenie  plnenia  úloh sa  priebežne  uskutočňuje  na  gremiálnych  poradách  školy  a 
zasadaniach metodických orgánov, za celý  školský rok je o plnení cieľov školy informovaná 
pedagogická rada.

o) Oblasti, v     ktorých škola dosahuje dobré výsledky a     oblasti, v     ktorých sú   

nedostatky a     treba úroveň výchovy a     vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov   

opatrení   (§2 ods.1 písm. o):  

o1) 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 umožňujú 

žiakom dostatok pohybu a pobytu v prírode,
 kvalitné materiálno-technické vybavenie školy,
 štyri učebne kompletne vybavené multimediálnou technikou,
 zabezpečenie praktického vyučovania vo vlastných, nadštandardne vybavených 

dielňach,
 nová telocvičňa, posilňovňa, šatne, sociálne zariadenie,
 kvalifikovaní pedagogickí pracovníci,
 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,
 úspešnosť žiakov v súťažiach,
 možnosť žiakov získať oprávnenie viesť motorové vozidlo,
 široká ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti,
 estetické prostredie školy.

o2) Slabé stránky školy
 vyšší priemerný vek pedagógov,
 nedostatočná informovanosť občanov širokej verejnosti o existencii nášho zariadenia,
 štvrtina pedagógov nemá špeciálno-pedagogické vzdelanie,
 nedostatok učební v budove teoretického vyučovania,
 chýbajúce moderné učebné didaktické pomôcky a učebnice,
 nedostatočný záujem žiakov o štúdium na našej škole.

o3) Príležitostí školy signalizujú
 možnosť uplatnenia absolventov školy  v reálnom živote,
 dobrá vedomostná úroveň  našich absolventov, 
 otvorenie nového  študijného odboru 2682 4 mechanik počítačových sietí,
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 otvorenie nadstavbového študijného odboru 2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž 
a oprava prístrojov, strojov a zariadení,

 dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi, zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako 
predpokladu dobrých koncepčných a poradenských služieb,

 zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz 
podnikateľských subjektov.

o4) Prekážky v rozvoji školy sú:
 nedostatočná informovanosť občanov so zdravotným postihnutím o existencii nášho 

zariadenia,
 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl,
 nezamestnanosť spôsobená celosvetovou hospodárskou krízou. 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania, uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu, ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium   (§ 2   

ods. 1 pís. p):
Údaje o uplatnení našich absolventov na trhu práce sú neúplné, pretože nie všetci sú ochotní 
nám oznámiť,  kde sa po skončení štúdia uplatnili.  Časť žiakov pokračuje v pomaturitnom 
štúdiu, niektorí sa prihlásili na vysoké školy, mnohí získali prácu v rôznych odboroch a nájdu 
sa  i takí,  ktorým  sa  vhodnú  prácu  nepodarilo  získať. Okrem  odbornej  prípravy  závisí 
uplatnenie od stupňa postihnutia a najmä od osobnosti žiaka. Schopnosť uplatnenia  žiaka po 
absolvovaní našej školy závisí aj od toho, z ktorej lokality absolvent pochádza. Snažíme sa 
postupne rozšíriť hlavne študijné odbory podľa požiadaviek trhu práce.
V šk.r. 2009/2010 z našich 20 absolventov traja žiaci pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu 
(Pedagogická fakulta  v Bratislave,  VŠ poľnohospodárska v Nitre,  Strojnícka/Hutnícka VŠ 
v Košiciach), dvaja v pomaturitnom štúdiu, sedem žiakov je zamestnaných, jedna žiačka má 
brigádnicky  pomer,  jedna  žiačka  sa  pripravuje  na  Európske  majstrovstvá  vo  vrhu  guľou 
(získala  slovenský rekord),  jedna žiačka  opakuje  ročník,  ostatní  nepracujú  alebo nevieme 
bližšie o ich zaradení v profesijnom živote.

r) Psychohygienické podmienky výchovy a     vzdelávania   (§2 ods.2 písm.a):     
Veľkou výhodou vo výchovnej oblasti je, že škola je súčasťou IPR. Žiaci školy využívajú 
služby psychológov 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  so psychológom.
Špeciálno-pedagogické vzdelanie jeden pedagóg ukončil, jeden pokračuje v štúdiu v druhom 
ročníku  a dvaja  pedagógovia  začali  študovať  dvojročné  rozširujúce  štúdium  špeciálnej 
pedagogiky. Jeden pedagóg absolvuje doplňujúce pedagogické vzdelanie.

s) Voľnočasové aktivity školy   (§2 ods.2 písm. b):  
Voľnočasové aktivity  školy sú veľmi  bohaté a vychádzajú  z plánu práce  školy.  Patrí  sem 
krúžková  činnosť  na  jednotlivých  úsekoch  školy,  projektová  činnosť,  súťaže,  exkurzie, 
návšteva divadiel, výstav a pod. Podrobne sú rozpracované v bode i) a plán mimovyučovacej 
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činnosti  s konkrétnymi  termínmi  je  rozpracovaný  v plánoch  práce  jednotlivých  úsekov. 
Množstvo  mimoškolských  a mimobratislavských  aktivít  a exkurzií  môžeme  organizovať 
vďaka  úzkej  spolupráci  s IPR,  ktoré  finančne  zabezpečuje  dopravu  žiakov  autom 
s bezbariérovou plošinou.

t) Spolupráca školy s     rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a     rodičom    (§2   

ods.2 písm. c):
V školskom roku 2009/10 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 združenie Bez bariér, kde rodičia môžu finančne prispieť vo 
forme 2 % z daní alebo dobrovoľnou finančnou čiastkou.

u) Vzájomné vzťahy medzi školou a     deťmi alebo žiakmi, rodičmi a     ďalšími   

fyzickými osobami a     právnickými osobami, ktoré sa podieľajú na výchove   

a     vzdelávaní v     škole   (§2 ods.2 písm. d):  

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, Puncový úrad, AUREN, s.r.o. Levice, Zlatá huta, Spoločnosť knihárov a knihárok 
v Skalici,  salón Médea, spol. s r.o., Baumax a iné.

Bratislava  12. október 2010
Mgr. Jana Chromíková

riaditeľ školy

18


	d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka SOŠ pre ŽTP (§ 2 ods. 1 pís.d)

