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S p r á v a 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným  postihnutím, 

so sídlom na Mokrohájskej ceste 1 v Bratislave (ďalej SOŠ pre ŽTP) 

za školský rok 2020/2021  (ďalej len SPRÁVA) 
 

 

 

 

Predkladá: 

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

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím dňa 13.10.2021. 

 

 

Vyjadrenie rady školy: 

Prerokovaná v rade školy dňa 15.10.2021. Rada školy SOŠ pre ŽTP odporúča zriaďovateľovi  

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

rok 2020/20120. 

 

 

 

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

        Mgr. Martin Kubálek, PhD. 

        predseda Rady školy pri SOŠ pre ŽTP 

 

 

 

Stanovisko riaditeľa IPR: 

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

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

rok 2020/2021. 

 

 

 

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

PhDr. Dušan Piršel 

           riaditeľ IPR 
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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) 

 

Mgr. Patrik Marko, zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie (PV) 

 

Mgr. Marián Višňovský, zástupca riaditeľa školy pre výchovu mimo vyučovania (VMV)  

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. zo 18. decembra 2020 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 2020/2021. 

 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 2020/2021 

Podľa vyhlášky MŠVVaŠ  SR č. 435/2020 Z z. 
 

§ 2  ods. 1 písm. a) 

Údaje o škole 

 

Názov školy 
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 

Telefón +421 5920 9156 

E-mail jana.chromikova@iprba.sk 

WWW 

stránka 
iprskola.edupage.org 

Zriaďovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ 
Mgr. Jana 

Chromíková 
02/59209156  0911474014 jana.chromikova@iprba.sk  

ZRŠ 
PhDr. Jaroslava 

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

ZRŠ Ing. Alena Červená 02/59209149  0918505033 alena.cervena@iprba.sk  

ZRŠ Mgr. Patrik Marko 02/59209131  0918530918 patrik.marko@iprba.sk 

ZRŠ 
Mgr. Marián 

Višňovský 
02/59209160 0911474017 marian.visnovsky@iprba.sk 

Rada školy  
Rada školy Titl., priezvisko, meno 

pedagogický zamestnanec Mgr. Martin Kubálek, PhD. – predseda rady školy 

pedagogický zamestnanec Soňa Kovaničová 

nepedagogický zamestnanec PhDr. Bc. Jaroslava Malček 

zástupca rodičov Mgr. art. Peter Pažický ArtD. – podpredseda RŠ 

zástupca rodičov Zuzana Krajčovičová 

zástupca rodičov  Mgr. Eva Rabenseiferová 

zástupca zriaďovateľa Ing. Petra Balážová 

zástupca zriaďovateľa MUDr. Igor Hajdúk 

zástupca zriaďovateľa Mgr. Andrea Kozová 

zástupca zriaďovateľa Valéria Cibulková 

zástupca žiakov Mário Golík 
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§ 2  ods. 1 písm. b) 

Údaje o zriaďovateľovi 
 

Zriaďovateľ: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len  

MPSVaR SR) 

Adresa zriaďovateľa: Špitálska 4, 816 43 Bratislava 

Tel. ústredňa 02/20460000 

Internetová stránka: http://www.employment.gov.sk/ 

 

§ 2  ods. 1 písm. c) 

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 – 2021 sa konali v období od 21.11.2016 

do 26.11.2016. Ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa konalo dňa 8.12.2016. 

 

Zasadnutie rady školy sa v školskom roku 2020/2021 konalo 13.10.2020 online z dôvodu 

pandemických opatrení. 

Poradné orgány riaditeľa školy 

1. Predmetové komisie (PK) 

2. Metodické združenie vychovávateľov (MZ) 

 

Názov PK Vedúci PK 

PK prírodovedných predmetov a informatiky Mgr. Veronika Luptovská 

PK pre predmety slovenský a anglický jazyk PaedDr. Ľubica Styanová 

PK pre všeobecnovzdelávacie predmety PaedDr. Dana Kmeťková 

PK pre odbory kozmetik, zlatník a klenotník, 

umeleckoremeselná výroba a polygraf-knihár  
Ing. Henrieta Mačicová 

PK odborných predmetov elektroodborov a výpočtovej 

techniky 
Ing. Tibor Brziak, PhD. 

PK pre odbory strojárske a odbory technicko-administratívny 

pracovník, technicko-ekonomický pracovník a verejná správa 
Ing. Eva Bistáková 

Názov MZ Vedúci MZ 

Metodické združenie vychovávateľov Mgr. Viera Mrocková 

 

 

http://www.employment.gov.sk/
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§ 2  ods. 1 písm. d) 

Údaje o počte žiakov 

 
Počet žiakov v školskom roku 2020/2021 k 15. septembru 2020 bol 138 z toho 46 dievčat. 

 

Ročník 

Počet žiakov v odboroch 

spolu učebné odbory študijné odbory nadst. a pom. PT 

PT 2 - - - 6 

prvý 37 23 14 -  

druhý 30 14 16 -  

tretí 41 29 12 -  

štvrtý 5 - 5 -  

nadstavbové štúdium 9 - - 9  

pomaturitné štúdium 14 - - 14  

spolu 138 22 47 23 2 
 

 

V školskom roku 2020/2021 bolo 22 tried, z toho 2 triedy boli spojené z dvoch odborných 

skupín.  Priemerný počet žiakov na triedu bol 6,3, 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 
trieda 

Počet žiakov 

k 15.9.2020 

Počet žiakov 

k 30.6.2021 
Poznámky 

1 I.MPA 5 5   

2 I.MPB 6 5 1 žiak ukončil štúdium 5.5.2021 

3 I.KO 3 3   

4 I.TAP 7 9 2 žiaci nastúpili  23.11.2020 (prestup z OA) 

5 I.PKN 6 6   

6 I.ZK 5 5   

7 I.MO 7 7   

8 II.KO 5 5   

9 II.MPA 6 6   

10 II.MPB 5 5   

11 II.PKN 7 7   

12 II.TAP 7 6 1 žiačka ukončila štúdium 23.9.2020 

13 III.E 4 4   

14 III.KO 6 6   

15 III.MO 6 6   

16 III.MPS 6 7 1 žiak nastúpil po preruš. št. 18.1.2021 

17 III.TAA 7 7   

18 III.TAB 6 6   

19 III.ZK 6 6   
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20 IV.MPS 5 5   

21 I.MT 4 3 1 žiak ukončil štúdium 17.9.2020 

22 II.MS 5 5   

23 I.VS 9 9   

24 II.VS 5 5   

  spolu 138 138   

 

 

§ 2  ods. 1 písm. e) 

Počet pedagogických, odborných a ďalších zamestnancov 

 
Na škole pracovalo spolu 52 zamestnancov v trojzmennej prevádzke, z toho 45 

pedagogických, 1 psychologička pre školu, 1 nepedagogický zamestnanec v administratíve 

a priemerne 5 pomocných nočných vychovávateľov. Z nich na čiastočný úväzok boli 

zamestnaní piati. 

V doobedňajšej zmene pracovalo 37 zamestnancov školy, v poobedňajšej zmene 11 

a v nočnej zmene pracovali 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 

11 učiteľov 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov 

1 hlavný majster 

(neobsadené) 

1 administratívna prac. 

(na dohodu) 

9 vychovávateľov 

1 kultúrna referentka 

(neobsadené) 

10 učiteľov odborných predmetov 10 majstrov odbornej 

výchovy 

noční vychovávatelia 

(priemerne 5 mesačne) 

 

 

Pracovný 

pomer 

Počet zamestnancov Počet úväzkov zamestnancov 

pedagogických odborných nepedag. pedagog. odborných neped. 

TPP* 39 1 1 39 1 1 

DPP* 2 0 0 2 0 0 

TPP znížený 

úväzok 
3 0 0 2 0 0 

DPP znížený 

úväzok 
1 0 0 0,5 0 0 

Noční 

vychovávatelia 
0 0 

5 

mesačne 
0 0 5 

SPOLU 45 1 6 43,5 0 6 

Z toho ZPS** 4 0  3,8  0 
*TPP- trvalý pracovný pomer, DPP – dočasný pracovný pomer 

**ZPS – znížená pracovná schopnosť 
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§ 2  ods. 1 písm. f) 

 

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

 

Počet Kvalifikovaní 
Bez špeciálnopedag. 

vzdelania 

Študujú špeciálnu 

pedagogiku 
Spolu 

učiteľov 18 2 4 24 

vychovávateľov 7 0 3 10 

asistentov učiteľa 0 0 0 0 

majstrov OV 11 0 0 11 

SPOLU 36 2 7 45 

 

Analýza podľa kariérového stupňa 

Kariérový 

stupeň 
nekvalif. začínajúci samostatný 

PZ s I. 

atestáciou 

PZ s II. 

atestáciou 

Pedagogický 

zamestnanec  

(PZ) 

 

0 

 

0 

8 učiteľov 

6 majstrov OV 

7 vychovávatelia 

11 učiteľov 

5 majstri OV 

1 vychováv 

5 učiteľov 

 

2 vychováv. 

Odbor. zam.  0 0 0 1 psychológ 0 

SPOLU PZ 

a OZ 
0 0 21 18 7 

 

§ 2  ods. 1 písm. g) 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 
A) Súťaže a aktivity školy 

Z dôvodu pandemickej situácie boli súťaže aktivity obmedzené. 

 Aktivity organizované na úseku PV: 
- školské kolo súťaže ZENIT v elektrotechnike, 

- školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve, 

- školské kolo súťaže Vyhotovenie pamätníka, 

- školské kolo súťaže  Finančná olympiáda. 

 

 Školské súťaže organizované na úseku TV:  

- školské kolo Olympiády ľudských práv, 
- ZENIT v elektrotechnike 
- Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre 

- školské kolo súťaže Olympiády v anglickom jazyku,  

- súťaž o EÚ : Mladý  Európan 

- Environmentálno-literárna súťaž vo vlastnej tvorbe 

- vianočný bedmintonový turnaj pre žiakov našej školy 
 

 Krajské kolo, obvodné kolo súťaží:  

- okresné kolo Olympiáda z anglického jazyka, 
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 Celoslovenské a medzinárodné súťaže 

- účasť v medzinárodnom projekte Erasmus+. 

- súťaž Expert geniality show, vedomostná súťaž 
- iBobor – informatická súťaž 

 
 

 Aktivity organizované na úseku TV:  

- Európsky deň jazykov - nástenka, účasť na verejnom podujatí, relácia 

v školskom rozhlase, 

- mediálna výchova: prednáška Svet médií: kritické myslenie v spolupráci 

s agentúrou Škola zážitkov HARVART pre žiakov I., II. a III.ročníka 

- rozhlasové relácie: Deň Európy, Marec-mesiac knihy, Deň matiek, Vianočný 

jukebox, Európsky deň jazykov, Mikuláš, Medzinárodný deň nepočujúcich, 

Deň učiteľov, Deň EÚ, sporenie a investovanie 

- pokračovanie školskej Knižničky na chodbe školy – voľné čítanie, požičiavanie 

si kníh, 

- celoročná aktualizácia násteniek v priestoroch školy, Pripomíname si v 

septembri, November, Vianoce, Marec – mesiac knihy,  Apríl – Deň učiteľov, 

Máj – Deň matiek, 8. máj, Jún – Efektívne učenie sa, Čítanie 

- Nástenka výchovného poradcu 

- Nástenky – výtvarné práce žiakov v budove školy a HB 

- E-testovanie žiakov z predmetu matematika 

- Otvorená hodina – anglický jazyk – II. TAP, práca s interaktívnou tabuľou 

a interaktívnych aplikácií 

- záujmový krúžok – Comenius online cez Ms TEAMS 

- zadarmo využívanie EDUMY – online živej knižnice 

- aktivity „Invitation to collaborate“ v rámci Európskeho dňa jazykov 

- Environmentálno-literárna súťaž vo vlastnej tvorbe 

- Deň vody, školská akcia: vedomostný kvíz „Voda a jej význam pre život“ 

- Deň Zeme : vedomostný kvíz „Príčiny klimatických zmien na Zemi."  

- E-twinning: komunikačnej platforme, spolupráca so školami 

- spolupráca so Slovenským Olympijským výborom prostredníctvom aktivity 

OLYMPIJSKÉ POHĽADNICE pre slovenských olympionikov v Tokiu 

- aktívna práca na FB – zdieľanie príspevkov  

- cyklus Európsky dialóg s mládežou v spolupráci s Radou mládeže Slovenska 

 ( dotazník) 

- problematiku mediálnej výchovy reprezentoval  film #FollowMe 

(#SLEDUJMA), projekcia filmu a dotazník pre žiakov 

- kampaň Predstavme si 2050- debata o budúcnosti v kontexte klimatickej zmeny, 

krátky prieskum o budúcnosti 

- Divadelné predstavenie: Biele divadlo audio-vizuálnou formou (Ivan Bukovčan 

– Kým kohút nezaspieva, scénické čítanie + diskusia 

- festival: Jeden svet na školách 2020/2022 projekcia filmu Alt-right: V utajení 

medzi pravicovými extrémistami, diskusia a online dotazník 

 Aktivity organizované na úseku VMV:  

- Mikulášsky večierok – odovzdanie Mikulášskych balíčkov od firmy FUSAKLE 

a zdieľanie fotografií na webe školy spolu s darovanými ponožkami 

- Svetový deň Downovho syndrómu (21.marec 2021) - online ponožková výzva  
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- Koľko lásky sa zmestí do krabice – v predvianočnom období sme pripravili krabice 

pre seniorov do Domov dôchodcov v Karlovej Vsi, pribalili sme aj výroby 

zo záujmových krúžkov  paličkovania, šitia, a pletenia košíkov. 

- Online propagácia školy na webovej stránke školy – propagačné video a plagáty 

o škole. 

- Vydali sme dve čísla internátneho časopisu SmeOk. V apríli sme poslali výtlačky na 

súťaž Štúrovo pero. Zúčastnili sme sa 27. ročníka celoslovenskej novinárskej 

súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov  - Štúrovo pero a získali sme mimoriadne 

ocenenie   televízie Markíza v kategórii stredoškolské časopisy. Šéfredaktorka žiačka 

Soňa Antalová sa v júni pripojila online na hodnotiaci seminár, ktorý bol zameraný na 

zhodnotenie stredoškolských časopisov za Školské roky 2019/20 a 2020/2021. 

- Online súťaž v speve cez MsTEAMS – Slávik IPR – Vrabec IPR 2021. 

- Výstava výrobkov záujmových krúžkov paličkovania, šitia a pletenia košíkov 

v spoločenskej miestnosti v mesiaci jún 2021- prezentácia novo zakúpeného šijacieho 

stroja.  

- Celoslovenský projekt Záložka do kníh spája školy – podpora kreatívneho čítania, 

ktorého hlavnou témou bolo 100 rokov SND. Partnerskou školou bola Stredná 

pedagogická škola Turčianske Teplice, s ktorou sme si vymenili vytvorené záložky. 

Naša škola bola zaradená do celoslovenského výberu a získali sme diplom.  

- Internátny projekt „Zachovaj si tradície“ – podpora a rozvoj tradícií prostredníctvom 

záujmových aktivít a krúžkov – pletenie košíkov, šitie, paličkovanie. 

 

B) Exkurzie  

 na úseku teoretického vyučovania sa neuskutočnili všetky exkurzie z dôvodu dištančného 

vzdelávania  

- Ondrejský cintorín 

- prehliadka sakrálnych stavieb 

- pamiatky Bratislavy 

- kníhkupectvo Panta Rhei 

- Exkurzia do Univerzitnej knižnice, prechádzka historickým centrom Bratislavy 

 na úseku praktického vyučovania: 

Plán odborných exkurzií z dôvodu prechodu na dištančné vzdelávanie a v závislosti od 

prijatých opatrení a obmedzení súvisiacich s COVID-19 nebol dodržaný. Množstvo 

exkurzií sa preto z dôvodu opatrení nemohli uskutočniť, resp. sa plánované podujatia ani 

neuskutočnili. Napriek tomu boli na úseku PV v školskom roku 2020/2021 absolvované 3 

odborné exkurzie: 

- Odborná exkurzia v súkromnej firme ALBO, Bratislava: prehľad nákupu a predaja 

drahého materiálu a jednotlivých polotovarov, 

- Odborná exkurzia v Prírodovedeckom múzeu SNM, Bratislava: výstava „Zázraky 

prírody  - klenoty zeme“, 

- Odborná exkurzia v OBI, Bratislava: zváracia technika a ručné prenosné náradie. 

Krúžková činnosť na úseku PV 

Z dôvodu pandemickej situácie a s ňou spojených opatrení sa na úseku praktického 

vyučovania realizoval len jeden krúžok a to: Príprava žiakov na skúšky z vyhlášky 

508/2009 Z.z. pre získanie osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti. 

 

C) Prezentácia školy na verejnosti 

 Prezentáciu a propagáciu školy na verejnosti poznačili mnohé obmedzenia súvisiace 

s COVID-19. Množstvo plánovaných akcií napr. Burzy informácii pre žiakov končiacich 
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ročníkov ZŠ sa neuskutočnili, nebolo možné uskutočniť propagáciu školy osobnou 

návštevou škôl, centier PPPaP, úradov práce a pod. Z týchto dôvodov musela byť 

prezentácia školy uskutočnená viac-menej len v online priestore alebo individuálne: 

- Deň otvorených dverí online uskutočnený 2x, 

- Propagácia na internetovej stránke školy, 

- Propagácia a online komunikácia na facebookovej stránke školy, 

- Propagácia na osobných facebookových stránkach pedagogických zamestnancov, 

- Zaslanie propagačných materiálov do vybraných škôl a CPPPaP formou emailu, 

 Výchovná poradkyňa realizovala aktivity: 

- február 2021 - zapojenie sa do projektu Končím školu + vypracovanie prezentácie 

a podkladov pre webovú stránku https://www.kamnastrednu.sk, 

- 9. február 2021 – prezentácia školy na online Burze stredných škôl v Martine, 

organizátor CPPPaP Martin,  

- 25. február 2021 - Online DOD SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1. BA, 

- 11. marec 2021 - Online DOD SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1. BA. 

 Prezentácia školy a IPR prostredníctvom aktivít organizovaných v rámci medzinárodného 

projektu Erasmus +. 

 Naša škola spoluorganizovala dňa 10.2.2021 webinár na tému Problémové správanie 

žiakov. Pripojilo sa spolu 100 účastníkov z viacerých krajín. Bol to náš prvý webinár v 

rámci projektu Erasmus +. Na webinári Mgr. Petronela Ladecká, PhD. moderovala 

prezentáciu a takisto prezentovala našu školu a aktivity. Webinára sa aktívne zúčastnili aj 

pedagogický zamestnanci s našej inštitúcie.  

 Prezentácia školy študentom Pedagogickej fakulty, UK počas prednášok a seminárov, 

ktoré boli pod vedením Mgr. Ladeckej.  

 Práce našich žiakov prezentujeme na školských nástenkách, výstavných paneloch, 

vitrínach. 

 Prezentácia školy: 

- prostredníctvom internátneho časopisu Sme OK, 

- na internete - pravidelné zapájanie sa učiteľov na portáli Virtuálna knižnica. 

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

školy 

 

§ 2  ods. 1 písm. h) 

Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

A) Medzinárodný projekt Erasmus+: 

 

Erasmus+ (koordinátor projektu – Mgr. Petronela Ladecká, PhD. )  

Naša škola je zapojená do projektu s názvom – Problémové správanie žiakov (Coping with 

students challenging behaviour) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Školské 

výmenné partnerstvá, pod číslom zmluvy:  2019-1-EE01-KA229-051598_4. Trvanie projektu 

bolo plánované na 2 roky, pričom na základe objektívnych príčin NA už druhýkrát 

odsúhlasila predĺženie trvania projektu: 1/9/2019 – 30/6/2022 (dôvod – pandemická situácia) .  

Implementácia projektových aktivít neprebieha podľa stanoveného plánu vzhľadom k 

obmedzeniam mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19.  

Hlavnou prioritou projektu je posilnenie profilov učiteľských profesií. Všeobecne povedané, 

náš projekt prinesie trvalé výhody učiteľom a iným školským špecialistom, ktorí pracujú s 

cieľovou skupinou žiakov. Naše školy by mali získať vedomosti v tejto konkrétnej oblasti. 

Stúpa počet študentov so zdravotným postihnutím a problémovým správaním. Pokúsime sa 

https://www.kamnastrednu.sk/
http://www.iprba.sk/
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zlepšiť vyučovací proces v našich inštitúciách. Toto zlepšenie sa dosiahne pomocou aktivít, 

ktoré sú zamerané na tému riešenia problémového správania. 

Profil účastníkov projeku: 

Škola Pärnu Päikese v Estónsku je mestskou časťou mesta Pärnu. Škola prijíma žiakov z 

celého mesta a podľa možnosti tiež vítajú žiakov z okresu Pärnu, na ktorých sa vzťahuje 

voľné priestory. Škola Pärnu Päikese je stredná škola, ktorej štúdium je založené na 

zjednodušené učebné osnovy stredných škôl stanovené pre osobitné potreby a poruchy učenia. 

Stredisko rozvoja základných škôl Riga Valda Avotina z Lotyšska ponúka špeciálne 

vzdelávanie deti s poruchami učenia. Tieto deti majú často problémy so správaním. 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu zo Slovenska, ktorý zahŕňa nasledujúce oddelenia: 

a.) Stredná odborná škola je súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu osôb so zdravotným 

postihnutím. 

b.) Oddelenie zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie, ktoré ponúkame našim 

študentom – lekárske a akútne služby, ktoré kontrolujú ústavný lekár a sestry, profylaktická 

starostlivosť, terapeutická rehabilitácia. 

c.) Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie poskytuje pomoc osobám so zdravotným 

postihnutím, pracovná terapia, poradenstvo, psychologické služby a špeciálne školenia. 

Posebno osnovno uciliste "d-r Zlatan Sremec" -Skopje z Macedónska pre deti s mentálnym 

postihnutím postihnutia, poruchy autistického spektra. 

Projektové mobility: 

Každej mobility sa budú zúčastňovať 4 zamestnanci z každej inštitúcie:  učitelia, špeciálni 

pedagógovia a pomocní zamestnanci, ktorí denne pracujú so žiakmi s problémovým 

správaním.  

Aktivita C1 – Mobilita v Estónsku sa uskutočnila podľa plánu v termíne 25. 11 2019 – 28.11 

2019 

Aktivita C2 – Mobilita na Slovensku – plánovaná na Máj 2020 sa neuskutočnila a presunula 

na náhradný termín, podľa vývoja aktuálnej situácie 

Aktivita C3 – Mobilita v Lotyšsku – plánovaná na September 2020 sa takisto neuskutočnila a  

presunula na náhradný termín, podľa vývoja aktuálnej situácie 

Ďalšie projektové aktivity budú momentálne prebiehať online/dištančnou formou. Realizovali 

sme online dopytovanie učiteľov a rodičov k danej problematike. Súhrnné výpovede boli 

riadne odprezentované na online workshope/webinári, ktorý spoluorganizovala naša škola dňa 

10.2 2021. Naša škola navrhla v rámci nášho projektu Erasmus plus pohybovú aktivitu - 

Cvičenie podľa abecedy. Následne ju realizovali aj v partnerských krajinách v Macedónsku, 

Lotyšsku a Estónsku.  

Projektová web stránka: https://cscb.parnupaike.ee/ 
Projektové informácie našej školy: https://iprskola.edupage.org/a/projekty 

 

E-twinning: 9/2020 sa naša škola zaregistrovala na komunikačnej platforme e-twinning. 

Cieľom registrácie je realizácia podporných aktivít, ktoré platforma poskytuje a ako podpora 

pre súčasný projekt KA2 erasmus plus.  

 

B) 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.. 

 Recyklohry - projekt na triedenie odpadu v škole.  

V rámci projektu sme rozvíjali environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť 

rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, 

https://cscb.parnupaike.ee/
https://iprskola.edupage.org/a/projekty
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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. 

 Celoslovenský projekt  9. ročník Záložka do kníh spája  slovenské školy – podpora 

kreatívneho čítania, ktorého hlavnou témou bolo 100 rokov SND. Partnerskou školou bola 

Stredná pedagogická škola Turčianske Teplice, s ktorou sme si vymenili vytvorené 

záložky. Naša škola bola zaradená do celoslovenského výberu a získali sme diplom a 

ocenenie.  

 

 

C) krátkodobé 

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

UNICEF, sme organizovali:  

- propagovanie Dňa dobrovoľníctva, 

- predaj vianočných pohľadníc, 

- prostredníctvom športových aktivít upevňovanie zdravia žiakov a získavanie žiakov 

pre pozitívny vzťah k športu. 

- projekt školských vzdelávacích príručiek Denníka N pre školy, príručky Denníka N 

na témy: Hrozby internetu, Vypnutá klíma, Čo je dobrá architektúra, Európska únia 

 

§ 2  ods. 1 písm. i) 

Výsledky inšpekčnej činnosti 
V šk. roku 2020/2021 nevykonala kontrolu Štátna školská inšpekcia. 

 

§ 2  ods. 1  písm. j) 

Priestorové a 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, technicko-

ekonomický 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, nadstavbové štúdium 

technicko-ekonomický pracovník a pomaturitné štúdium verejná správa sú zriadené 3 učebne, 

v ktorých sú počítačové zostavy pre každého žiaka, multifunkčné zariadenie, jedna spoločná 

kopírka na formát A3, skartovací stroj, dva laminátovacie prístroje pre formáty A4 a A3, dva 

pevné dataprojektory a prenosný dataprojektor.  
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V študijnom odbore kozmetik prebieha odborný výcvik v kompletne zariadenom 

kozmetickom salóne, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou spojenou so zakúpením nového 

zariadenia. Súčasťou vybavenia je tiež kozmetický kombajn, vapozon, ohrievače vosku 

a dataprojektor.  

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

potrebného technického vybavenia nachádza aj sústruh, vŕtačka, brúska, tabuľové nožnice 

a dataprojektor. Pri výuke sa využíva aj elektronická stavebnica VOLTÍK, solárne stavebnice, 

spájkovacia stanica SOLOMON. Zakúpené boli aj nové regulovateľné zdroje napätia.  

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 brúska a stojanová vŕtačka. Prístrojové a materiálové vybavenie je priebežne 

zabezpečované a dopĺňané podľa požiadaviek. Z dôvodu modernizácie výroby plošných 

spojov sa počas výuky využíva CNC frézka a interaktívna tabuľa. Zakúpené boli dva roboty 

ROBOBLOQ. V priebehu roka prešla jedna dielňa a kabinet majstrov OV čiastočnou 

rekonštrukciou – nová podlaha a nové rozvody elektrickej energie podľa najnovších noriem.  

Pre praktické vyučovanie učebného odboru zlatník a klenotník sú zariadené 2 

pracoviská, ktoré sú nadštandardne vybavené. Popri základnom zlatníckom náradí sa tu 

nachádza v rámci strojného vybavenia odlievacie zariadenie s príslušenstvom, vypaľovacia 

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 a frézy s digitálnym odčítavaním, brúsky, frézy, vŕtačky, píly, nožnice, rolovačka, 

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

V rámci modernizácie priestorov praktického vyučovania a hlavne z dôvodu vnášania 

nových, inovatívnych prvkov do vyučovania bola zriadená v priestoroch bývalej krajčírskej 

dielne nová CNC učebňa. V prvej fáze modernizácie došlo ku komplexnej rekonštrukcii 

priestorov učebne a kabinetu, bola zakúpená CNC fréza a školský nábytok. Neskôr sa počíta 

aj so zakúpením CNC sústruhu. Učebňa budú využívať žiaci odborov strojárstvo a mechanik 

počítačových sietí.    

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 

polygraf-knihár (rôzne väzby pre úseky IPR a SOŠ), mechanik opravár pre stroje a zariadenia 

(opravy a údržba zariadenia v kuchyni,  rôzne drobné práce pre PTÚ) a elektromechanik – 

silnoprúdová technika (opravy zariadení v kuchyni a pre PTÚ) V učebnom odbore TAP sa 

zhotovili nové propagačné materiály pre jednotlivé učebné a študijné odbory. 

V spolupráci s PTÚ a ekonomickým úsekom sme zabezpečili rekonštrukciu dvoch 

sociálnych zariadení a rekonštrukcia ďalších dvoch prebieha. 

 



15 
 

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.  

V šk. roku 2020/21 bolo ubytovaných v školskom internáte 73 žiakov z toho 25 

dievčat ubytovaných na troch poschodiach v jednoposteľových a dvojposteľových izbách, 

ktoré sú zrekonštruované a bezbariérové. Každé poschodie disponuje spoločenskou 

miestnosťou a miestnosťami na záujmovú činnosť – výtvarný ateliér, počítačová miestnosť. 

Kuchynka je na druhom a štvrtom poschodí. Kvalitu ubytovania zvyšuje wifi pripojenie na 

izbách a spoločných priestoroch. Postupne sa jednotlivé izby a miestnosti rekonštruujú. Žiaci 

sa stravujú v školskej jedálni, ktorej prevádzku zabezpečuje IPR. 
 

§ 2  ods. 1 písm. k) 

Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje 

dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie 

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. 

 

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. 4 písm. a) 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

Z celkového počtu žiakov za šk. rok 2020/2021, okrem žiakov s TP a CHa ZO, ovplyvňujú 

výchovno-vzdelávacie metódy a formy práce špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 

V šk. r. 2020/2021 bol počet žiakov s: 

- VPU - 43 

- AUT/ASP/PS – 17 

- SP – 13 

- NKS – 10 

- PAsP/ADHD – 26 

Z toho 30 žiakov má tieto diagnózy kombinované. 

Budúcoroční maturanti, žiaci s VPU, boli informovaní o potrebnej aktualizácii výsledkov zo 

špec.-ped. poradne.  

 

§ 2 ods. 4 písm. b), c), d) 

 

Informácie o počte žiakov prijatých do prvého ročníka 
 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka učebných a študijných odborov k 15.9.2020 bol 

spolu 39. 

Počet žiakov prijatých bez účasti v poradni, len na základe schválených kritérii podľa 

dosiahnutých výsledkov na základnej škole: 31 žiakov, okrem nich 7 prijatých žiakov 

nepotvrdilo nástup. 

Počet  prijatých žiakov po absolvovaní prijímacích skúšok (tzv. poradne): 3 žiaci 

Prijatí na základe prestupu: 5 žiaci 

Počet prijatých prihlášok a žiadostí o prijatie na štúdium bol 46. 

Prijímacie skúšky sa z dôvodu pandemických opatrení neorganizovali. Z dôvodu 

pandemických opatrení bola väčšina žiakov prijatá len na základe dosiahnutých výsledkov 

v základnej škole, bez účasti v poradni. 

Špecifikum našej školy: 

Poradným orgánom riaditeľa školy v súvislosti s prijímaním žiakov na štúdium je tzv. 

poradňa pre voľbu povolania.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. 

 

Počet žiakov prvých ročníkov v učebných, študijných a nadstavbových odboroch 

a pomaturitnom štúdiu je k 15.9.2020: 

52 žiakov / 15 dievčat 
 



17 
 

 

  Učebné 

odbory 
PT 

Študijné 

odbory 

Nadstavbové 

štúdium 

Pomaturitné 

štúdium 

Spolu 

Počet žiakov 

prvých ročníkov k 

15.9.2020 

23 2 14 4 9 52 

 

 

§ 2 ods. 1 písm.  e) 

Zoznam študijných a učebných odborov 

 

 Učebné odbory Zameranie 

TAP 6475 H technicko-administratívny pracovník  

MO 2466 H mechanik opravár 02 stroje a zariadenia 

ZK 8545 H zlatník a klenotník  

E 2683 H elektromechanik 11 silnoprúdová technika 

PKN 3473 H 08 polygraf – knihár  

PT 710229240 prípravná trieda  

 Študijné odbory (štvorročné)  

KO 6446 K kozmetik  

MPS 2682 K mechanik počítačových sietí  

 Študijné odbory (nadstavbové štúdium)   

MT 6476 L technicko-ekonomický pracovník   

MS 2414 L  strojárstvo  
01 výroba, montáž a oprava 

prístrojov, strojov a zariadení 

 Pomaturitné kvalifikačné štúdium   

VS 6308 N verejná správa   

 

 

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

 

Kód Odbory Trieda Počet žiakov 

Učebné odbory (trojročné) 

6475 H technicko-administratívny pracovník 

I. TAP 9 

II. TAP 6 

III.TAA 7 

III. TAB 6 

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 
I.MO 7 

III.MO 6 

8545 H zlatník a klenotník 
I.ZK 5 

III.ZK 6 

3473 H 08 polygraf – knihár 
I. PKN 6 

II.PKN 7 

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika III.E 4 
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Študijné odbory (štvorročné) 

2682 K mechanik počítačových sietí 

I.MPA 5 

I.MPB 5 

II.MPA 6 

II.MPB 5 

III.MPS 7 

IV.MPS 5 

6446 K kozmetik 

I.KO 3 

II.KO 5 

III.KO 6 

Nadstavbové štúdium (dvojročné) 

6476 L technicko-ekonomický pracovník I.MT 3 

2414 L 01 
strojárstvo – výroba, montáž a oprava 

prístrojov, strojov a zariadení 
II.MS 5 

Pomaturitné kvalifikačné štúdium (dvojročné) 

6308 N verejná správa 
I.VS 9 

II.VS 5 

SPOLU   
22 tried 

(z toho 2 spojené) 
138 

 

§ 2 ods. 4 písm .f) 

Výsledky hodnotenia žiakov  

 

Na konci šk. roku bolo 138 žiakov, počas šk. roku po 15.9.2020 boli prijatí na štúdium 3 

žiaci,  ukončili štúdium 3 žiaci. 

 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasif. 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

I.MPA 5 0 0 5 0 0 0 0 

I.MPB 5 0 0 3 2 0 0 0 

I.KO 3 3 0 3 0 0 0 0 

I.TAP 9 2 2 5 0 0 0 0 

I.PKN 6 0 1 5 0 0 0 1 

I.ZK 5 1 2 2 0 0 0 0 

I.MO 7 0 2 5 0 0 1 0 

II.KO 5 0 0 5 0 0 0 0 

II.MPA 6 0 2 2 1 0 0 0 

II.MPB 5 0 0 3 *1 *0 0 0 

II.PKN 7 0 4 3 0 0 0 0 

II.TAP 6 2 1 3 0 0 0 0 

III.E 4 1 0 3 0 0 0 0 

III.KO 6 0 2 4 0 0 0 0 

III.MO 6 0 0 6 0 0 1 0 

III.MPS 7 1 1 5 *0 0 1 1 
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III.TAA 7 2 1 4 0 0 0 0 

III.TAB 6 2 1 3 0 0 0 0 

III.ZK 6 1 0 5 0 0 0 0 

IV.MPS 5 1 2 2 0 0 0 0 

I.MT 3 0 0 3 0 0 0 0 

II.MS 5 0 1 4 0 0 0 0 

I.VS 9 2 2 2 *2 *0 0 0 

II.VS 5 1 2 1 *1 *0 0 0 

spolu 138 19 26 86 7 0 3 2 

*stav k 31.8.2021 

 

K 30.6.2020: 

- boli neklasifikovaní z viacerých predmetov 3 žiaci (II.MTB, I.VS, II.VS) a požiadali 

o opakovanie ročníka, 

- neprospeli 6 žiaci, z nich 4 opakujú ročník a 2 žiaci vykonali úspešne komisionálne 

skúšky (III.MPS, I.VS). 

Spolu opakuje ročník 7 žiakov. 

 

Trieda Priemerná klasifikácia na konci šk. roka 

I.MPA 2,57 

I.MPB 2,93 

I.KO 1,77 

I.TAP 2,03 

I.PKN 2,41 

I.ZK 1,9 

I.MO 2,38 

II.KO 2,3 

II.MPA 2,25 

II.MPB 2,08 

II.PKN 1,83 

II.TAP 1,72 

III.E 2,06 

III.KO 2,03 

III.MO 2,69 

III.MPS 2,26 

III.TAA 1,97 

III.TAB 1,88 

III.ZK 2,04 

IV.MPS 1,94 

I.MT 2,29 

II.MS 2,65 

I.VS 2,22 

II.VS 1,92 

spolu 2,17 
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Dochádzka žiakov za školský rok 

 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Ospravedlnené 

Ospr. 

na 

žiaka 

Neosp. 
Neosp. 

na žiaka 

I.MPA 5 552 110,40 541 108,20 11 2,20 

I.MPB 5 794 158,80 784 156,80 10 2,00 

I.KO 3 213 71,00 210 70,00 3 1,00 

I.TAP 9 535 59,44 535 59,44 0 0,00 

I.PKN 6 678 113,00 621 103,50 57 9,50 

I.ZK 5 579 115,80 564 112,80 15 3,00 

I.MO 7 808 115,43 752 107,43 56 8,00 

II.KO 5 528 105,60 526 105,20 2 0,40 

II.MPA 6 801 133,50 801 133,50 0 0,00 

II.MPB 5 725 145,00 725 145,00 0 0,00 

II.PKN 7 410 58,57 410 58,57 0 0,00 

II.TAP 6 1186 197,67 1186 197,67 0 0,00 

III.E 4 153 38,25 153 38,25 0 0,00 

III.KO 6 471 78,50 471 78,50 0 0,00 

III.MO 6 174 29,00 138 23,00 36 6,00 

III.MPS 7 607 86,71 488 69,71 119 17,00 

III.TAA 7 454 64,86 454 64,86 0 0,00 

III.TAB 6 717 119,50 717 119,50 0 0,00 

III.ZK 6 420 70,00 410 68,33 10 1,67 

IV.MPS 5 81 16,20 81 16,20 0 0,00 

I.MT 3 63 21,00 63 21,00 0 0,00 

II.MS 5 225 45,00 225 45,00 0 0,00 

I.VS 9 413 45,89 413 45,89 0 0,00 

II.VS 5 375 75,00 375 75,00 0 0,00 

spolu   11962   11643   319   

 

 

§ 2 ods. 4 písm .g) 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania 

 

Výsledky maturitnej skúšky 2021 
Na EČ a PFIČ MS 2021 bolo prihlásených 10 žiakov, 5 žiakov bolo prihlásených 

v pomaturitnom štúdiu: verejná správa, z toho 1 žiak neprospel na konci školského roka. 

Maturitná skúška bola vykonaná v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR administratívne: odbor 

mechanik počítačových sietí 5 žiakov, odbor strojárstvo – výroba, montáž a oprava strojov a 

zariadení 5 žiakov, odbor verejná správa 5 žiakov. Jeden žiak Jozef Jamrich, zo IV.MPS si 

zvolil v predmete ANJ úroveň B2. ÚFIČ MS absolvoval za dodržania hygienických pravidiel 

pred maturitnou komisiou. 
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Hodnotenie v jednotlivých častiach maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer 

známok zo skupiny schválených príbuzných predmetov. 

Výsledné priemery administratívnej MS: SJL priemer 3,30; ANJ úroveň B1 priemer 3,11; 

ANJ úroveň B2 1,00, TČOZ priemer  2,14; PČOZ priemer  1,86. 

Priemer za školu: 2,28 

 

 

Výsledky maturitnej skúšky 2021 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 2021 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 

EČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

Anglický 

jazyk 
B1 9 8/1 0 0 0 0 0 1 6 2 0 3,11 9 

Anglický 

jazyk 
B2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,00 1 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

 10 9/1 0 0 0 0 0 1 5 4 0 3,30 10 

Teoretická 

časť 

odbornej 

zložky 

 14 12/2 0 0 0 0 3 6 5 0 0 2,14 14 

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

Praktická 

2 

Praktická 

3 

Praktická 

4 

Praktická 

5 

Praktická 

Praktická 

priemer 

Praktická 

počet 

Praktická 

časť 

odbornej 

zložky 

 14 12/2 6 4 4 0 0 1,86 14 

 

Na maturitnú skúšku (ďalej MS) bolo prihlásených spolu 15 žiakov, z toho  10 žiakov 

študijných odborov a 5 žiaci pomaturitného štúdia. MS v riadnom termíne úspešne 

absolvovalo 14 žiakov, 1 žiak požiadal o opakovanie ročníka. 

 

MATURITNÁ SKÚŠKA  

počet žiakov, ktorí absolvovali praktickú časť odbornej zložky MS 14 

počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS v riadnom termíne  14 

počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS v opravnom termíne 0 

opakujú ročník 1 

neúspešne absolvovali MS/ukončili štúdium 0 

 

Maturitná skúška IV.MPS II.MS II.VS 

počet žiakov prihlásených na MS 5 5 5 

počet žiakov, ktorí úspešne absolvovali MS 7 5 4 
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Výsledky záverečných skúšok 
 

Na záverečné skúšky bolo prihlásených 29 žiakov tretích ročníkov učebných odborov, 

úspešne absolvovali záverečné všetci 29 žiaci. 

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA III.MO III.E III.TAA III.TAB III.ZK 

počet žiakov prihlásených na ZS 6 4 7 6 6 

počet žiakov, ktorí úspešne absolvovali ZS 6 4 7 6 6 

celkové hodnotenie ZS 

prospel 

s vyznamenaním 
1 1 1 1 0 

prospel veľmi 

dobre 
4 0 3 3 2 

prospel 1 3 3 2 4 

neprospel 0 0 0 0 0 

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie sa záverečné skúšky v školskom roku 2020/2021 vykonali 

administratívne.  

Riaditeľka školy určila skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítali do 

hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky: Hodnotenie v jednotlivých častiach 

záverečnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer známok zo skupiny uvedených 

príbuzných predmetov. 

 

 
§ 2  ods. 4 písm. h) 

Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania 

žiakov na ďalšie štúdium 

 

Odbor 
počet 

absolventov 
študuje zamestnaní nezamestnaní 

technicko-administratívny 

pracovník 
13 12 1 0 

zlatník a klenotník 6 3 3 0 

mechanik opravár – stroje a 

zariadenia 
6 5 1 0 

elektromechanik – silnoprúdová 

technika 
4 4 0 0 

mechanik počítačových sietí 5 2 3 0 

strojárstvo 5 0 4 1 

verejná správa 5 1 0 4 

SPOLU 33 16 12 5 
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§ 2  ods. 5 písm. a) 

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 2020 je zverejnené vo výročnej správe IPR za rok 2020, na webovej stránke 

www.iprba.sk.  

 

§ 2  ods. 1 písm. n) 

Plnenie stanoveného cieľa 
 

Školský rok 2020/2021 bol výrazne ovplyvnený pandémiou. Na Slovensku bol vyhlásený 

núdzový stav, školy boli z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie zatvorené, výchovno-

vzdelávacia činnosť sa organizovala dištančne, okrem určitých výnimiek. Medzi výnimkami 

sa nachádzali aj špeciálne stredné internátne školy, ktoré mohli byť za dodržania 

bezpečnostných opatrení otvorené.  

Našou prioritou bolo organizovať prezenčné vzdelávanie čo najdlhšie, samozrejme za 

dodržania prísnych bezpečnostných opatrení. Prezenčne sa nám podarilo organizovať 

vyučovanie zaokrúhlene 25 týždňov a dištančne 14 týždňov, okrem prázdnin. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa vykonávala podľa školských vzdelávacích programov, 

v porovnaní s plánom práce školy a  POP 2020/2021 aktivity organizovali online a mnohé sa  

neuskutočnili. 

 

Vyučovacie metódy využité počas dištančného vzdelávania:  

Počas dištančného vzdelávania bol upravený rozvrh, vyučovacia hodina trvala 30 minút, 

v poobedňajších hodinách boli umožnené online konzultácie. Predovšetkým sa vzdelávalo 

pomocou MS TEAMS, EduPage a iné formy elektronickej komunikácie. Dištančne bolo 

odučených len približne 35 % vyučovacích hodín, vyučovanie sa organizovalo väčšinou 

v škole prezenčnou formou, ale s vyššou ospravedlnenou absenciou žiakov, ktorí sa obávali 

o svoje zdravie. 

 

V oblasti vzdelávania sa škola zamerala  na: 

 individuálny prístup k jednotlivým žiakom, rešpektovanie obmedzení, ktoré sú 

podmienené zdravotným postihnutím žiakov a prístupom k internetu, 

 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); 

- 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, 

 využívanie služieb rehabilitácie v rámci vyučovania telesnej výchovy i v poobedňajších 

hodinách, 

 

http://www.iprba.sk/


24 
 

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 súlade s Národnou protidrogovou stratégiou pokračovali 

v prevencii drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, 

- prevenciu drogových závislostí sme taktiež realizovali ako integrálnu súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

 k rozvíjaniu komunikačných schopností žiakov, zapájaniu sa  do rôznych aktivít 

realizovaných školou. 

 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sme realizovali: 

 kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretích ročníkov sa z dôvodu pandemickej 

situácie  organizoval nasledovne: Teoretickú časť  žiaci absolvovali online cez Edupage 

formou prezentácií, odborných článkov, náučných videí a online testov. Praktickú časť 

žiaci absolvovali na telesnej výchove po obnovení vyučovania formou turistických 

vychádzok do prírody pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení. 

 Lyžiarsky kurz bol zrušený, keďže v čase plánovaného termínu bolo nariadené dištančné 

vzdelávanie a nebolo dovolené absolvovať akékoľvek hromadné športové podujatia 

vrátane kurzov takéhoto typu 

 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  (I-Bobor), 

- 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. 

 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 súlade s globálnym vzdelávaním a environmentálnou výchovou sme organizovali: 

- separovanie odpadu, 

- zber elektroodpadu, 

 Formovanie kladného vzťahu žiakov ku knihe a literatúre, organizovanie čitateľských 

aktivít (čítanie na začiatku vyučovania, relácia-Mesiac knihy, organizovanie niektorých 

hodín v školskej knižnici). 

 Pripravili sme sériu školení na tému Kariérne poradenstvo v spolupráci s CSPR, časť 

z nich sa uskutočnila začiatkom decembra 2020. Ďalšie školenia, naplánované pre žiakov 

končiacich ročníkov v mesiaci máj 2021sa neuskutočnili z dôvodu pandémie. 
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§ 2  ods. 5 písm. d) iné 

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 školskou 

psychologičkou. 

 

V školskom roku 2020/2021 psychologička pre školu realizovala: 

 Psychologickú diagnostiku v rámci Poradne pre voľbu povolania s 17 uchádzačmi 

o štúdium na SOŠ. 

 Individuálne /v období október – jún 2021 telefonické a e-mailové/ psychologické 

poradenstvo so žiakmi školy pre riešenie ich výchovných, vzdelávacích a osobnostných 

problémov. 

 Skupinové psychologické poradenstvo, zamerané na adaptačné skupiny žiakov prvých 

ročníkov. Ďalej skupinovou formou poradenstva počas celého školského roka aktuálne 

zamerané na prevenciu a na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov jednotlivých tried 

na základe podnetov pedagogických zamestnancov, rodičov. Počet skupinových stretnutí: 

81. V spolupráci s VMV- rovesnícke skupiny ubytovaných prvákov na internáte /1xtýž. 

počas mesiaca september/ a zúčastňovala sa podujatí úseku VMV. 

 Psychoterapiu: skupinovú arteterapiu aj online, prostredníctvom MS Teams /okt. 2020 - 

apríl 2021/ .     

 Hromadné psychologické poradenstvo: Zarúškuj sa /prevencia COVID-19/, Spolužiaci 

/prevencia proti šikanovaniu/,  prostredníctvom zaslania materiálov žiakom školy cez 

EduPage na tému prevencie drogových závislostí, psychického zdravia, zdravého 

životného štýlu, medziľudských vzťahov, mediálnej komunikácie a jej nástrah a pod.  

 Individuálne a hromadné psychologické poradenstvo pre učiteľov, majstrov OV, 

vychovávateľov, referovala o žiakoch prvých ročníkov na porade úseku teoretického 

vyučovania, osobne a elektronicky konzultovala problémy žiakov s nimi. Formou 

informačných materiálov pre pedagogických pracovníkov /v období marec – jún 2021/. 

Emailovo zaslala informáciu k prežívaniu a motivácii žiakov 1. ročníkov, k učebným 

štýlom žiakov 1. ročníkov, sociálnym vzťahom v prváckych triedach.  

 V spolupráci so zdravotným úsekom pravidelne konzultovala aktuálne problémy žiačok 

a žiakov.  

 Spolupracovala s úsekom CSPR pri hľadaní pracovného uplatnenia absolventov školy. 

 Konzultovala s rodičmi adaptáciu prvákov, problémy žiačok a žiakov,aktuálne prežívanie 

počas dištančného vzdelávania /osobne, telefonicky, emailovo/.  

 Spolupracovala s CŠPP a CPPPaP, konzultovala s odbornými lekármi. 

 Prezentovala IPR aktívne na konferencii Paneurópskej Vysokej školy Bratislava- Krízová 

intervencia na školách. 

 Propagovala možnosti štúdia na SOŠ emailovým oslovením všetkých CPPPaP a CŠPP 

v SR.  
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§ 2  ods. 5 písm. b) 

Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v rámci výchovy 

mimo vyučovania  
 

Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom na výchove mimo vyučovania bol tvorivo-

humanistický prístup s dôrazom na rozvoj individuálnych zručností a schopností žiakov. 

V školskom roku 2020/21 z dôvodu pandemickej situácie výchovno-vzdelávací proces 

prebiehal prezenčnou a dištančnou formou. Z tohto dôvodu sme upravili metódy a formy 

práce výchovno-vzdelávacej činnosti. Zamerali sme sa hlavne na individuálnu formu 

a využívali sme hlavne pobyt vonku počas prezenčného štúdia. Dištančné vzdelávanie sme 

realizovali online prostredníctvom Ms TEAMS a Edupage. I napriek nepriaznivej 

pandemickej situácií sme realizovali celointernátne akcie: Imatrikulačný večierok  privítanie 

prvákov v školskom areáli, Online Halloween – výroba masiek, Online Mikulášsky večierok, 

Online Slávik 2021 cez MsTEAMS. Online sme sa zapojili do ponožkovej výzvy -  21.3. Deň 

Downovho syndrómu. V máji sme pripravili našim žiakom a žiačkam večer Japonských 

filmov. Online sme žiakov zapojili do rôznych kvízov  o bylinkách, o vtákoch, cudzích slov 

a anglického jazyka. Žiaci mali záujem o online kvízy, ktoré boli pripravené cez 

GoogleForms, a úspešní riešitelia boli aj ocenení. V apríli a v máji sme pripravili športové 

súťaže – Mini turnaj futbal na PS4, Bedmintonový turnaj-IPR Open. 

Žiaci navštevovali záujmové krúžky: paličkovanie, krúžok šitia, pletenie košíkov, výtvarný 

krúžok, športové krúžky, turistický krúžok, krúžok spoločenských hier, krúžok Mladý 

novinár, doučovanie anglického jazyka, matematiky a nový krúžok – Floreva – založenie mini 

záhrady v školskom areáli. Individuálnou formou sme rozvíjali jemnú motoriku, talent, 

zručnosť. V júni 2021 sme pripravili výstavu výrobkov zo záujmových krúžkov – rúška, 

košíky, paličkovaná čipka, látkové hračky. Vydali sme dve čísla internátneho časopisu 

SmeOk. Začali sme vydávať aj informačný spravodaj – newsletter o Výchove mimo 

vyučovania. Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaži Záložka do kníh spája slovenské školy, 

žiaci aktívne tvorili záložky a komunikovali sme s partnerskou školou – Stredná pedagogická 

škola Turčianske Teplice. V tomto roku sme realizovali projekt Zachovaj si tradície. V 

predvianočnom čase sme sa zapojili do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice, spolu so 

žiakmi sme pripravili krabičky pre dôchodcov. Získali sme sponzorsky ponožky od firmy 

FUSAKLE do Mikulášskych balíčkov. Počas dištančnej formy sme so žiakmi realizovali 

rôzne online kvízy, online spoločenské hry, online diskusné skupiny. Koordinátorka Žiackej 

školskej rady realizovala rôzne aktivity, podporujúce kritické myslenie žiakov a rozvíjali sa 

komunikačné a prezenčné schopnosti žiakov. Individuálne sme sa venovali slabo 

prospievajúcim žiakom formou individuálneho doučovania nielen všeobecnovzdelávacích 

predmetov ale aj odborných predmetov. Hlavný dôraz sme kládli na motiváciu žiakov pri 

príprave na vyučovanie, snažili sme sa učiť žiakov ako sa učiť a hľadať efektívne cesty učenia 

sa. Zaujímavou ponukou voľnočasových aktivít sme sa snažili predchádzať aktuálnym 

sociálno-patologickým javom. Aktívne využívanie voľného času má u žiakov a žiačok 

preventívny charakter, pretože sa upevňuje pravidelnosť a systematickosť. Výchovnou 

intervenciou sme sa snažili pomáhať žiakom a žiačkam prekonávať stres, strach, sociálnu 

úzkosť počas karantény a rozvíjať špecifické podmienky dištančného vzdelávania izolácie 

a zvládať náročnosť online vzdelávania.  

c) informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo 

s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti 

alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom 

zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej starostlivosti, 

výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo 

výkonu trestu odňatia slobody,  
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§ 2  ods. 5 písm. c) 

Spolupráca školy s rodičmi 

 
V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnili dve online konzultačné rodičovské stretnutia 

s pedagogickými a ostatnými zamestnancami školy v novembri 2020 a apríli 2021. Okrem 

toho boli rodičia informovaní o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu pravidelne 

prostredníctvom webovej stránky školy a cez EduPage. 

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

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

pandemickej situácie boli len výnimočne organizované osobné pohovory s rodičmi žiakov. 

Pri IPR bolo zriadené občianske združenie Bez bariér, kde rodičia môžu finančne prispieť 

vo forme 2 % z daní alebo dobrovoľnou finančnou čiastkou. 

 

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. 

V školskom roku 2020/2021 sme z dôvodu pandemickej situácie uprednostňovali ako jednu 

z hlavných priorít dodržanie prísnych bezpečnostných opatrení, s cieľom ochrániť zdravie 

žiakov a zamestnancov. 

Vypracovala: Mgr. Jana Chromíková 

Bratislava 15.10.2021 


