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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)
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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. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.
 Koncepcia rozvoja školy.
 Plán práce školy na školský rok 2019/2020.
 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 2019/2020
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z z.
§ 2 ods. 1 písm. a)

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

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Mgr. Jana
Riaditeľ
Chromíková
PhDr. Jaroslava
ZRŠ
Margolienová
Ing. Alena Červená
ZRŠ
Mgr. Patrik Marko
ZRŠ
Mgr. Marián
ZRŠ
Višňovský

Telefón

Služ. mobil e-mail

02/59209156 0911474014 jana.chromikova@iprba.sk
02/59209149 0911474016 jaroslava.margolienova@iprba.sk
02/59209149 0918505033 alena.cervena@iprba.sk
02/59209131 0918530918 patrik.marko@iprba.sk
02/59209160 0911474017 marian.visnovsky@iprba.sk

Rada školy
Rada školy pri SOŠ pre TPŽ je poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje
a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.
Bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
dňa 1. 12. 2008.
Voľby členov Rady školy na obdobie 2016 – 2020 sa konali v období od 21.11.2016
do 26.11.2016. Ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa konalo dňa 8.12.2016.
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Rada školy
pedagogický zamestnanec
pedagogický zamestnanec
nepedagogický zamestnanec
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca žiakov

Titl., priezvisko, meno
Mgr. Martin Kubálek, PhD. – predseda rady školy
Soňa Kovaničová
PhDr. Bc. Jaroslava Malček
Mgr. art. Peter Pažický ArtD. – podpredseda RŠ
Zuzana Krajčovičová
Mgr. Eva Rabenseiferová
Ing. Petra Balážová
MUDr. Igor Hajdúk
Mgr. Andrea Kozová
Valéria Cibulková
Mário Golík

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

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

§ 2 ods. 1 písm. b)

Údaje o počte žiakov
Počet žiakov v školskom roku 2019/2020 k 15. septembru 2019 bol 137 z toho 49 dievčat.

Ročník
PT
prvý
druhý
tretí
štvrtý
nadstavbové štúdium
pomaturitné štúdium
spolu

spolu
6
29
46
16
11
19
10
137

Počet žiakov v odboroch
učebné odbory študijné odbory nadst. a pom.
13
16
33
13
10
6
11
19
10
56
46
29

PT
6

6

V školskom roku 2019/2020 bolo 21 tried, z toho 1 trieda bola spojené z dvoch odborných
skupín. Priemerný počet žiakov na triedu bol 6,5, ale na teoretickom vyučovaní sa spájali
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v rámci ročníka menšie triedy s rovnakým školským vzdelávacím programom tak, aby sa
v triede zabezpečil vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch počet žiakov 10. Na praktickom
vyučovaní môže byť maximálne 6 žiakov s telesným postihnutím na jedného majstra OV.
počet
tried
1
2
3
4
5
6
7
8

trieda
I.MPS
I.KO
I.TAP
I. PKN
PT
II.MPS
II.KO
II.TAA

Počet žiakov
k 15.9.2019
11
5
7
6
6
7
6
7

9

II.TAB

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

II.ZK
II.MO
II.E
III.MPS
III.TAP
III.PKN
IV.MPS
IV.KO
II.MT

6
6
5
6
5
5
7
4
8

I.MS

7

I.ME
I.VS
II.VS
spolu

4
5
5
137

19
20
21

Počet žiakov
Poznámky
k 30.6.2020
12
1 žiak nastúpil 23.9.2019
5
9
2 žiačky nastúpili 1.10.2019.
6
6
7
6
7
1 žiačka ku 17.09.2019 zanechanie
8
štúdia.
6
6
4
1 žiak ku 15.01.2020 prerušenie štúdia.
5
1 žiak ku 10.02.2020 prerušenie štúdia
4
1 žiačka úmrtie 7.10.2019.
5
7
4
8
1 žiak ku 25.11.2019 a 1. ku
5
10.10.2019 zanechanie štúdia.
3
1 žiak ku 1.11.2019 zanechanie štúdia.
6
1 žiačka nastúpila l 4.10.2019.
5
134

§ 2 ods. 1 písm. d)

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 36 žiakov.
Prijímacie skúšky tzv. poradňu absolvovalo 33 žiakov a 3 žiaci v predchádzajúcom školskom
roku, 1 nebol prijatý.
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0.
Počet prijatých žiakov po absolvovaní prijímacích skúšok (tzv. poradne“): 35.
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 1.ročníka v učebných a študijných odboroch je k 15.9.2019:
51 žiakov / 14 dievčat
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Počet žiakov
prvých ročníkov k
15.9.2019

Učebné
odbory

PT

13

6

Študijné Nadstavbové Pomaturitné Spolu
odbory štúdium
štúdium
16

11

5

51

§ 2 ods. 1 písm. e)

Klasifikácia tried
Trieda

Priemerná klasifikácia na konci šk. roka

I.MPS
I.KO

2,16

I.TAP
I. PKN
PT
II.MPS
II.KO
II.TAA

1,95
1,95
1,82
2,06
2,97
2,01
1,95

II.TAB

2,26

II.ZK

2,22
2,18

II.MO
II.E
III.MPS
III.TAP
III.PKN
IV.MPS
IV.KO
II.MT
I.MS
I.ME
I.VS
II.VS
Priemer za školu

2,21
2,02
1,98
2,19
2,12
2,34
2,67
2,59
2,96
2,33
1,91
2,23
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Na konci šk. roku bolo 134 žiakov, počas šk. roku po 15.9.2019 boil prijatí na štúdium 4
žiaci, ukončili štúdium 4 žiaci, úmrtie 1 žiačka, prerušenie štúdia 2 žiaci.

Trieda Počet Vyznamenaní

Veľmi
Správanie Správanie
Prospeli Neprospeli Neklasif.
dobre
2
3

I.MPS

12

1

4

7

0

0

0

0

I.KO

5

0

1

4

0

0

0

0

I.TAP

9

4

1

4

0

0

1

0

I. PKN

6

2

2

2

0

0

0

0

PT

6

0

3

3

0

0

0

0

II.MPS
II.KO

7

0

0

6

1

0

1

0

6

1

2

3

0

0

0

0

II.TAA

2

1

4

0

0

0

0

II.TAB

7
8

1

1

6

0

0

0

0

II.ZK

6

1

1

4

0

0

0

0

II.MO

5

1

0

0

0

0

0

II.E

6
4

3

0

0

0

0

III.MPS

5

1

2

2

0

0

0

0

III.TAP

4

0

3

1

0

0

0

0

III.PKN

5

0

2

3

0

0

0

0

IV.MPS

7

1

3

3

0

0

1

0

IV.KO

4

0

1

3

0

0

0

0

II.MT

8

1

1

5

1

0

0

0

I.MS

5

0

0

5

0

0

0

0

I.ME

3

0

0

3

0

0

0

0

I.VS

6

1

2

2

1

0

0

0

II.VS
spolu

5
134

2

1

2

0

0

0

0

24

32

75

3

0

3

0

1

*stav k 31.8.2020

K 30.6.2019 neprospeli 2 žiaci, jeden žiak opakuje ročník v I.VS, jedna žiačka z II.MT
prerušila štúdium.
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Dochádzka žiakov za školský rok
Zamešk. Zam. na
Ospr.
Ospravedlnené
Neosp.
Trieda Počet
hod.
žiaka
na žiaka
369
30,75
369
30,75
0
I.MPS
12
129
25,8
129
25,8
0
I.KO
5
564
62,67
540
60
24
I.TAP
9
63
10,5
63
10,5
0
I. PKN
6
240
40
233
38,83
7
PT
6
228
32,5714
212
30,29
16
II.MPS
7
46
7,67
27
4,5
19
II.KO
6
128
18,28
128
18,29
0
II.TAA
7
256
32
256
32
0
II.TAB
8
160
26,67
159
26,5
1
II.ZK
6
106
17,67
99
16,5
7
II.MO
6
112
28
112
28
0
4
II.E
67
13,4
67
13,4
0
III.MPS
5
142
35,5
142
35,5
0
III.TAP
4
256
51,2
254
50,8
2
III.PKN
5
361
51,57
318
45,4286
43
IV.MPS
7
48
12
48
12
0
IV.KO
4
149
18,62
149
18,625
0
II.MT
8
24
4,8
24
4,8
0
I.MS
5
43
14,33
43
14,33
0
I.ME
3
85
14,16
85
14,17
0
I.VS
6
128
25,6
128
25,6
0
II.VS
5

Neosp.
na žiaka
0
0
2,67
0
1,17
2,29
3,17
0
0
0,17
1,17
0
0
0
0,4
6,14
0
0
0
0
0
0

Výsledky maturitnej skúšky 2020
Na maturitnú skúšku (ďalej MS) bolo prihlásených spolu 24 žiakov, z toho 19 žiakov
študijných odborov a 5 žiaci pomaturitného štúdia. MS v riadnom termíne úspešne
absolvovalo 23 žiakov, 1 žiačka neprospela na konci školského roku.
Maturitná skúška bola vykonaná v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR administratívne: odbor
kozmetik 4 žiačky, odbor mechanik počítačových sietí 7 žiakov, odbor technicko-ekonomický
pracovník 7 žiakov, odbor verejná správa 5 žiakov.
Hodnotenie v jednotlivých častiach maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer
známok zo skupiny schválených príbuzných predmetov.
Dvaja žiaci odboru MPS si zvolili dobrovoľnú MS z predmetu matematika, ktorá sa konala
dňa 26.5.2020, jeden žiak bol úspešný.
Jedna žiačka, Alexandra Petrášová, z odboru MT si zvolila v predmete ANJ úroveň B2. ÚFIČ
absolvovala dňa 26.5.2020 za dodržania hygienických podmienok pred maturitnou komisiou a
prihlásila sa aj na vykonanie EČ MS z predmetu ANJ B2, ktorú úspešne vykonala v septembri
4.9.2020 na Gymnáziu Pankúchova, Bratislava.
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Výsledné priemery administratívnej MS: SJL priemer 3,16; ANJ úroveň B1 priemer 3,29;
ANJ úroveň B2 1,00, TČOZ priemer 2,26; PČOZ priemer 1,87, dobrovoľná MS z predmetu
matematika: 3
Priemer za školu: 2,43
Maturitná skúška

IV.MPS

IV.KO

II.MT

II.VS

počet žiakov prihlásených na MS

7

4

8

5

počet žiakov, ktorí úspešne absolvovali MS

7

4

7

5

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 2020
Predmet

Úroveň Počet (M/Ž)

Anglický
jazyk

B2

Anglický
jazyk

B1

1

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

0/1

78,3

1

0

10/7

0

Matematika

2/0

0

Slovenský
jazyk a
literatúra

10/8

0

0

0

Teoretická
časť
odbornej
zložky

11/12

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

3

6

8

0

3,29

17

0

0

1

0

1

4

2

0

0

4

7

7

0

3,16

18

0

5

9

7

2

0

2,26

23

0

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

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

11/12

9

9

4

1

0

Praktická
počet

1,87

23

Výsledky záverečných skúšok
Na záverečné skúšky bolo prihlásených 9 žiakov tretích ročníkov učebných odborov, úspešne
absolvovali záverečné všetci 9 žiaci.
ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

III.TAP

III.PKN

počet žiakov prihlásených na ZS

4

5

počet žiakov, ktorí úspešne absolvovali ZS

4

5

Z dôvodu mimoriadnej situácie sa záverečné skúšky v školskom roku 2019/2020 vykonali
administratívne. Skúšky sa konali dňa 20.05.2020.
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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. 1 písm. f)

Zoznam študijných a učebných odborov
Učebné odbory
TAP
MO
ZK
E
PKN
PT
KO
MPS
MT
VS

6475 H technicko-administratívny pracovník
2466 H mechanik opravár
8545 H zlatník a klenotník
2683 H elektromechanik
3473 H 08 polygraf – knihár
prípravná trieda
Študijné odbory (štvorročné)
6446 K kozmetik
2682 K mechanik počítačových sietí
Študijné odbory (nadstavbové štúdium)
6476 L technicko-ekonomický pracovník
Pomaturitné kvalifikačné štúdium
6308 N verejná správa

Zameranie
02 stroje a zariadenia
11 silnoprúdová technika

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

Odbory

PT

Trieda

Počet žiakov

PT

6

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

7
7
9
5
6
6
6
5

II.E

5

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

11
7
6
7

Učebné odbory (trojročné)
6475 H

technicko-administratívny pracovník

2466 H 02
8545 H

mechanik opravár – stroje a zariadenia
zlatník a klenotník

3473 H 08

polygraf – knihár

2683 H 11

elektromechanik – silnoprúdová
technika

Študijné odbory (štvorročné)
2682 K

mechanik počítačových sietí

11

6446 K

I.KO
II.KO
IV.KO

5
6
4

II.MT

8

I.ME
I.MS

4
7

I.VS
II.VS

5
5

22 tried (2 spojené)

137 žiakov

kozmetik

Nadstavbové štúdium (dvojročné)
6476 L
technicko-ekonomický pracovník
elektrotechnika - výroba a prevádzka
2675 L 02
strojov a zariadení
8501 L
umeleckoremeselné práce
Pomaturitné kvalifikačné štúdium (dvojročné)
6308 N

verejná správa

SPOLU
§ 2 ods. 1 písm. g)

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

Počet pedag. Počet nepedag.
zamestnancov zamestnancov
36
3
3
0
3
0

9 vychovávateľov
1 kultúrna referentka
noční vychovávatelia
(priemerne 5 mesačne)

Počet úväzkov
pedag. zamest.
36
3
1,5

Počet úväzkov
nepedag. zamest.
3
0
0

3

1

1,5

0,5

0

5 mesačne

0

5

45
4

9
0

42
3,8

8,5
0

*TPP- trvalý pracovný pomer, DPP – dočasný pracovný pomer
**ZPS – znížená pracovná schopnosť
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Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Počet

Kvalifikovaní

učiteľov
vychovávateľov
asistentov učiteľa
majstrov OV
SPOLU

18
7
0
10
35

Bez špeciálnopedag.
vzdelania
3
3
0
0
6

Študujú špeciálnu
pedagogiku
3
0
0
1
4

Spolu
24
10
0
11
45

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

nekvalif.

začínajúci

0

0

0
0

0
0

samostatný
6 učiteľov
6 majstrov OV
6 vychovávatelia
0
18

PZ s I.
atestáciou
13 učiteľov
5 majstri OV
2 vychováv
0
20

PZ s II.
atestáciou
5 učiteľov
2 vychováv.
0
7

§ 2 ods. 1 písm. h)

Vzdelávanie zamestnancov
V priebehu školského roku 2019/2020 v súlade s prioritnými úlohami MŠVVaŠ SR sme
podporovali ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré prebieha v týchto
rovinách:
 priebežné vzdelávanie organizované Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave,
 vzdelávanie v rámci projektov schválených MŠVVaŠ SR,
 rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na PF UK v Bratislave
 štúdium špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej a sociálnej akadémii
 kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov podľa plánu kontinuálneho
vzdelávania,
 účasť na vzdelávacích podujatiach:
 workshopy:
- Osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej komisie,
predsedu predmetovej maturitnej komisie a hodnotiteľa výsledkov externých častí
skúšok alebo testovania,
- Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej
formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
 konferencie:
Rozmanité školy, AmCham BSCF, Čo potrebujeme, aby sme mohli učiť o Nežnej,
Integrované/inkluzívne vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, Ako na online vzdelávanie 2, Program eTwinning – realizácia
medzinárodných projektov aj pri online vzdelávaní žiakov, Storytelling, Formatívne
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hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka, Dôsledky finančnej
(ne)gramotnosti.“
 Webináre:
Google ako výborný pomocník pri vyučovaní, IKT hry na podporu motivácie žiakov,
Ako na online vzdelávanie 2, Program eTwinning – realizácia medzinárodných
projektov aj pri online vzdelávaní žiakov, Storytelling, Formatívne hodnotenie
a spätná väzba na hodinách anglického jazyka, Sociálne a emocionálne učenie,
akadémia rozvoja kritického myslenia, Stratégie riešenia problémového správania u
detí s autizmom, Ako učiť žiakov o peniazoch prakticky, Záver školského roku, Práca
s MS TEAMS, Práca s EduPage, Online vyučovanie s Microsoft Teams, Ako sa čo
najlepšie pripraviť do nového školského roka?, Ako sa nezblázniť a byť viac
v pohode?, Hodnotenie nielen v časoch Koronavírusu, Zručnosti šťastia, Webinár
o slovnom hodnotení pre stredné školy, Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, Okraje sa rozširujú – čo so žiakmi, ktorí sú offline?
 Odborné semináre:
„Profesijné štandardy – portfólio - atestácie“,
„Uplatnenie absolventov – Trendy práce“ organizovaný Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
 Prednáška „FG a zdravý sedliacky rozum“
Ďalšie vzdelávanie
1. atestácia

Počet absolventov
19

2. atestácia

5

štúdium školského manažmentu
adaptačné

4
8

postgraduálne
doplňujúce pedagogické

2
21

vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické
rozširujúce špeciálna pedagogika

27
10
29

§ 2 ods. 1 písm. i)
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
A) Súťaže a aktivity školy
 Úspešná účasť na súťaži organizovanej k výročiu novembra „1989“,ktorá bola spojená s
galavečerom v Primaciálnom paláci dňa 15.11.2019. Kolektív našich žiakov získal
v kategórii „šperk“ prvé miesto.
 V júni 2019 bolo v Brne vyhodnotenie medzinárodnej súťaže Študentský šperk 2019,
ktorej sa zúčastnili 2 žiaci. Získali prvé miesto a Cenu puncového úradu. Súťažné šperky
boli vystavené v Technickom múzeu v Brne.
 Účasť na celoslovenskom kole ZENIT v strojárstve. Najúspešnejší žiak školského kola
ZENIT v strojárstve postúpil do celoštátnej súťaže, ktoré sa konalo v Košiciach v dňoch
11.-13.2.2020, kde v kategórii B2 obsadil 6. miesto.
 Aktivity organizované na úseku PV:
- školské kolo súťaže ZENIT v elektrotechnike 03.10.2019 a 07.10.2019,
- školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve 10.10.2019,
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Školské súťaže organizované na úseku TV:
- školské kolo Olympiády ľudských práv,
- školské kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat,
- školské kolo súťaže Olympiády v anglickom jazyku,
- súťaž Expert geniality show
- súťaž Matematická liga – on line (presun z nov.2019 na marec 2020),
- súťaž o EÚ : Mladý digitálny Európan
 Krajské kolo, obvodné kolo súťaží:
- krajské kolo Olympiáda ľudských práv,
- krajské kolo v logickej hre Pisqworky
- okresné kolo Olympiáda z anglického jazyka,
- obvodné kolo v stolnom tenise dievčat a chlapcov
- obvodné kolo vo futbale a florbale
- Deaflympiáda – účasť žiakov so sluchovým postihnutím,
- -iBobor – informatická súťaž,
- ZENIT v elektrotechnike.
 Celoslovenské a medzinárodné súťaže
- ZENIT v strojárstve,
- IT Fitness test 2020,
- Matematický klokan – online,
- účasť v medzinárodnom projekte Erasmus+.
 Aktivity organizované na úseku TV:
- tematická výstavka Jednota a rozmanitosť kultúr - Ateliér kreatívnej tvorby
- dejiny trochu inak (Vedecká cukráreň v CVTI)
- medziškolský športový turnaj v spolupráci so základnými školami
- zábavno-náučné podujatie: Green Day s tromi triedami ,
- populárno náučná prednáška. Mikroplasty – malý veľký problém pre našu Zem
- Biblioterapia, pracovali sme s literárnymi textami, s historickými prameňmi aj s
príručkami denníka N pre školy,
- Valentínska súťaž vo vlastnej tvorbe,
- Európsky deň jazykov - nástenka, účasť na verejnom podujatí , relácia
v školskom rozhlase,
- Vedecká cukráreň – interaktívne podujatie na tému Človek a životné prostredie,
- Jeden svet – filmové predstavenie v anglickom jazyku
- e-Testovanie žiakov v predmetoch matematika a slovenský jazyk,
- návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku – Divadlo Wüstenrot:
M-Twain: Tom Sawyer
- prednáška Mediálna výchova - svet médií (DK Zrkadlový háj),
- návšteva kníhkupectva (Panta Rhei),
- rozhlasové relácie: Európsky deň jazykov, 17. november - Deň študentov
a Nežnej revolúcie, separovanie odpadu, sv.Valentín, Svetový deň zvierat, Deň
EÚ, sporenie a investovanie, Vianočný rozhlas,
- pokračovanie školskej Knižničky na chodbe školy – voľné čítanie, požičiavanie
si kníh,
- celoročná aktualizácia násteniek v priestoroch školy
B) Exkurzie
 na úseku teoretického vyučovania sa uskutočnili exkurzie v prvom polroku šk.r.2019/2020
podľa plánu do marca 2020, z dôvodu dištančného vzdelávania sa ostatné exkurzie
neuskutočnili
- Ondrejský cintorín
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- exkurzia do Modry – Po stopách Ľ. Štúra, múzeum Ľ. Štúra,
- prehliadka sakrálnych stavieb
- odborná exkurzia do NR SR, úrad vlády SR,
- návšteva Centra vedecko-technických informácií
- výstava šperkov z jantáru
- pamiatky Bratislavy
- exkurzia vo Volkswagene,
- aktívna práca na FB – zdieľanie príspevkov
- kníhkupectvo Panta Rhei
 na úseku praktického vyučovania:
Odborné exkurzie sa zabezpečovali podľa schváleného plánu práce pre školský rok
2019/2020 do prerušenia vyučovania z dôvod COVID-19. Celkovo bolo absolvovaných 9
exkurzií:
- Minerály a drahé kamene, Incheba v Bratislave,
- Bibliotéka a pedagogika, Incheba v Bratislave,
- Vedecký veľtrh, CVTI v Bratislave,
- Volkswagen v Bratislave,
- Maker faire, Stará tržnica v Bratislave,
- Kozmetický salón Medea v Bratislave,
- Deň otvorených dverí v SAV Bratislava,
- Vianočné trhy v Bratislave,
- Profesia day, Incheba v Bratislave.
C) Prezentácia školy na verejnosti
 Školu i IPR sme reprezentovali formou celoslovenských, krajských a okresných súťaží
a výstav, z ktorých najvýznamnejšie aktivity boli ZENIT, prezentácia k Novembru 1989,
Olympiáda ľudských práv, matematické súťaže a celoslovenské súťaže stredoškolských
časopisov.
 Prezentácia školy na verejnosti
Psychologička pre školu informovala o možnostiach štúdia na našej škole v Centrách
pedagogicko-psychologického
poradenstva
a prevencie
a Centrách
špeciálnopedagogického poradenstva. Osobne navštívila poradne v Žiline a v Komárne. Ostatné
centrá v Slovenskej republike boli informované o možnostiach štúdia na našej škole
prostredníctvom mailu, telefonicky a boli im zaslané propagačné materiály. Prezentácia
SOŠ a IPR bola realizovaná aj aktívnou účasťou na konferenciách Výskumného ústavu
detskej psychológie a patopsychológie a Slovenskej pediatrickej spoločnosti a vysokých
škôl.
 Účasť na prezentačných burzách stredných škôl v Nitre, Senici, Topoľčanoch, Rimavskej
Sobote, Trnave, Prievidzi, Poprade, Bratislave, Martine, Seredi, Ružomberku
a Sládkovičove. Na všetkých usporiadaných akciách sme poskytli podrobné informácie
o možnostiach a podmienkach štúdia v našej SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím.
Prezentovali sme sa osobne aj na Stredná škola internátna – Svrčia v Bratislave, Stredná
škola internátna - Vlastenecké námestie v Bratislave, ZŠ pre sluchovo postihnutých
Drotárska v Bratislave, LVS Hrdličkova v Bratislave, ZŠ Dr. Dérera v Bratislave, Spojená
škola Mokrohájska 3 v Bratislave a ZŠ Dolinského v Bratislave ako aj na ďalších
základných školách v okresoch Žilina, Topoľčany, Sereď, Galanta a Dunajská Streda.
V rámci propagácie sme vytvorili a rozdávali informačné materiály o jednotlivých
učebných a študijných odboroch.
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V rámci propagácie školy sme tiež nadviazali spoluprácu s Ústredím práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bratislave, s úradmi práce v jednotlivých okresoch, ako aj s Trnavským
samosprávnym krajom.
V mesiacoch november sme uskutočnili „Dni otvorených dverí“. V tejto súvislosti boli
elektronicky rozposlané informačné materiály o našom zariadení do základných škôl
v rámci celého Slovenska.
Práce našich žiakov prezentujeme na školských nástenkách, výstavných paneloch,
vitrínach.
Publikačná činnosť pedagogických zamestnancov.
Prezentácia školy:
- prostredníctvom internátneho časopisu Sme OK,
- na internete - pravidelné zapájanie sa učiteľov na portáli Virtuálna knižnica.
- časopisy mestských častí Vajnory a Lamač
Informácie o škole sú zverejnené na internetovej stránke www.iprba.sk, aj na FB stránke
školy

§ 2 ods. 1 písm. j)

Projekty
A) Medzinárodný projekt Erasmus+:
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. Trvanie projektu je naplánované na dva roky. Partnerské školy sú:
Estónsko (koordinátor), Macedónsko, Lotyšsko.
Implementácia projektových aktivít neprebiehala v školskom roku 2019/20 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 žiakov so zdravotným postihnutím a problémovým správaním. Pokúsime sa
zlepšiť vyučovací proces v našich inštitúciách. Toto zlepšenie sa dosiahne pomocou aktivít,
ktoré sú zamerané na tému riešenia problémového správania.
Profil účastníkov projektu:
- 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:
o Stredná odborná škola je súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu osôb so
zdravotným postihnutím.
o Oddelenie zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie, ktoré ponúkame našim
študentom – lekárske a akútne služby, ktoré kontrolujú ústavný lekár a sestry,
profylaktická starostlivosť, terapeutická rehabilitácia.
o Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie poskytuje pomoc osobám so
zdravotným postihnutím, pracovná terapia, poradenstvo, psychologické služby a
špeciálne školenia.
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Posebno osnovno uciliste "d-r Zlatan Sremec" -Skopje z Macedónska pre deti s
mentálnym postihnutím postihnutia, poruchy autistického spektra.
Projektové mobility:
Každej mobility sa majú 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. Bude
prebiehať online dopytovanie učiteľov a rodičov k danej problematike. Súhrnné výpovede
budú odprezentované na online workshope/webinári.
Projektová web stránka: https://cscb.parnupaike.ee/
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,
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.

C) krátkodobé


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



Projekt – Ekológia v praxi: práca v okolí školy, úprava a zveľaďovanie školského
prostredia. Sú zamerané na tieto témy: na ochranu prírody – Národné parky na Slovensku,
Deň vody, Deň Zeme, Apríl – mesiac lesov.
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Vzdelávací projekt: Spýtaj sa vašich, Platforma Dokument na kolesách, cieľom bolo:
podnietiť mladých ľudí, aby sa zaujímali o našu spoločnú históriu a rozprávali sa so
svojimi rodičmi, filmová projekcia – diskusia o Nežnej revolúcii.
D) Projekty a granty na úseku VMV
 „Zachovajme si tradície“ – cieľom projektu bolo posilňovať úctu ku kultúrnym
hodnotám v blízkom okolí, rozvíjať záujem o umenie, rozvíjať základy manuálnych
a technických zručností, podporovať osobnú a národnú identitu.
 Záložka spája slovenské školy – spája školy v súvislosti s Medzinárodným mesiacom
školských knižníc, v ktorom v prvom polroku úspešne pokračovali žiaci pod vedením
kultúrnej referentky. Spolupráca s partnerskou školou zo Skalice, ktorej účastníci nás aj
navštívili.
 Život mladých pod kontrolou - projekt, ktorý rozvíja sociálno-finančnú gramotnosť
mladých.
Spolupráca s Nadáciou pre deti Slovenska so spoločnosťou Johnson Controls, ktorá sa
zamerala na témy vzdelávania: 1. Výmena skúseností pracovníkov s metodikou rozvoja
sociálnej gramotnosti 2. Ako sa nezadĺžiť a ako sa dostať z dlhov. 3. Špecifiká rómskeho
etnika. Projekt, ktorý rozvíja sociálno-finančnú gramotnosť detí a mladých dospelých.
Aktivity projektu začínajú od marca 2020 a končia sa koncom novembra 2020.
V projekte chceme mladým dospelým priblížiť svet financií a vedieť sa v nich
orientovať, aby sa vedeli správne rozhodovať v bežných každodenných situáciách.
Vzdelávanie je realizované formou zážitkových aktivít a praktických úloh potrebných
pre každodenný život. V rámci projektu boli vyškolení dvaja vychovávatelia.
§ 2 ods. 1 písm. k)

Výsledky inšpekčnej činnosti
V šk. roku 2019/2020 nevykonala kontrolu Štátna školská inšpekcia.
§ 2 ods. 1 písm. l)

Materiálno-technické podmienky
Škola sa nachádza v dvoch budovách – hlavnej a samostatne stojacej, ktoré sú súčasťou
Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.
V samostatnej budove teoretického vyučovania je 16 učební, z toho je 1 elektrolaboratórium,
1 učebňa pre vyučovanie výpočtovej techniky (VT) a informatiky, okrem toho 3 učebne sú
vybavené VT pre potreby vyučovania predovšetkým v odboroch TAP, TEP a tiež predmetu
informatika, v jednej učebni je interaktívna tabuľa. V hlavnej budove sú 3 učebne, v ktorých
sa vyučujú predmety teoretického vyučovania v odboroch verejná správa, technickoekonomický pracovník a ateliér, ktoré boli za tým účelom zriadené.
Materiálno-technické zabezpečenie na úseku praktického vyučovania je v súlade
s požiadavkami majstrov OV jednotlivých učebných a študijných odborov.
Pre učebný odbor technicko-administratívny pracovník a nadstavbové štúdium
technicko-ekonomický pracovník sú zriadené 3 učebne, v ktorých sú počítačové zostavy pre
každého žiaka, multifunkčné zariadenie a jedna spoločná kopírka na formát A3 a prenosný
dataprojektor.
V študijnom odbore kozmetik prebieha odborný výcvik v kompletne zariadenom
kozmetickom salóne, ktorý prechádza rozsiahlou rekonštrukciou spojenou so zakúpením
nového zariadenia.
Pre učebný odbor elektromechanik je zabezpečená dielňa, v ktorej sa okrem
potrebného technického vybavenia nachádza aj sústruh, vŕtačka, brúska a tabuľové nožnice.
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Pri výuke sa využíva aj elektronická stavebnica VOLTÍK a solárne stavebnice, frézka na DPS
s CNC príslušenstvom a spájkovacia stanica SOLOMON.
Pre študijný odbor mechanik počítačových sietí a nadstavbový odbor elektrotechnika
sú zriadené 2 dielne, v ktorých sa nachádza okrem modernej výpočtovej techniky a meracích
prístrojov aj sústruh, brúska a stojanová vŕtačka. Prístrojové a materiálové vybavenie je
priebežne zabezpečované a dopĺňané podľa požiadaviek. Z dôvodu modernizácie výroby
plošných spojov sa počas výuky využíva CNC frézka a interaktívna tabuľa. Zakúpené boli
dva roboty ROBOBLOQ.
Pre praktické vyučovanie učebného odboru zlatník a klenotník a nadstavbového
odboru umeleckoremeselné práce sú zariadené 2 pracoviská, ktoré sú nadštandardne
vybavené. Popri základnom zlatníckom náradí tu máme v rámci strojného vybavenia
odlievacie zariadenie s príslušenstvom, vypaľovaciu pec, valcovacie stolice, kompresor,
vŕtačku, leštičku, sústruh, brúsku, valcovačku drôtu, taviaci pult s odsávaním. Priestory
sú vybavené klimatizáciou.
Odborný výcvik učebného odboru knihár prebieha v dvoch dielňach. Taktiež tento
učebný odbor má okrem základného technického vybavenia všetky stroje potrebné na
vyučovací proces – drôtošičku, zlatičku, vŕtačku, perforovačku, rezačky, pákové nožnice, lisy
a hrebeňovku.
Žiaci učebného odboru mechanik opravár – stroje a zariadenia a nadstavbového
odboru strojárstvo sa pripravujú pre prax v priestoroch, ktoré sa skladajú z veľkej dielne,
malej dielne, zvarovne a dielne na ručné spracovanie kovov (bývala brusiareň). V dielni
na ručné spracovanie kovov je vytvorených 11 pracovísk a využívajú ju aj žiaci z odboru
TAP. Do vybavenia pracoviska patria sústruhy, vrátane nového moderného univerzálneho
sústruhu s digitálnym odčítavaním, brúsky, frézy, vŕtačky, píly, nožnice, rolovačka,
hobľovačka, ohýbačky, zváračky, zváracia súprava na plyn, kováčska vyhňa a iné.
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/ a mechanik opravár pre stroje
a zariadenia /opravy a údržba zariadenia v kuchyni, rôzne drobné práce pre prevádzkový
úsek/. 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.
Súčasťou školy je aj internát, ktorý má zariadených 46 dvojposteľových
a jednoposteľových izieb s 86 lôžkami, jednu veľkú spoločenská miestnosť s interaktívnou
tabuľou, 3 malé spoločenské miestnosti, 2 miestnosti pre záujmové útvary – hudobný krúžok
a výtvarný krúžok, 2 kuchynky, počítačovú miestnosť, zborovňu a 4 miestnosti pre
vychovávateľov. Postupne sa jednotlivé izby a miestnosti rekonštruujú.
Žiaci sa stravujú v školskej jedálni, ktorej prevádzku zabezpečuje IPR.
§ 2 ods. 1 písm. m)

Finančné a hmotné zabezpečenie
SOŠ pre ŽTP je organizačnou súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím (IPR) a IPR finančne a hmotne zabezpečuje výchovno-vzdelávací
proces v škole, vrátane stravovania a ubytovania žiakov školy. Hospodárenie organizácie
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za rok 2019 je zverejnené vo výročnej správe IPR za rok 2019, na webovej stránke
www.iprba.sk.
§ 2 ods. 1 písm. n)

Plnenie stanoveného cieľa
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa vykonávala podľa školských vzdelávacích programov,
v súlade s plánom práce školy a POP 2019/2020, ale od marca 2020 v súvislosti s pandémiou
a následne dištančným vzdelávaním do konca školského roka sa mnohé aktivity
neuskutočnili.
V oblasti vzdelávania sa škola zamerala na:
 individuálny prístup k jednotlivým žiakom, rešpektovanie obmedzení, ktoré sú
podmienené zdravotným postihnutím žiakov,
 modernizáciu vyučovania s využitím VT a zabezpečenie nových technológií IKT,
používanie multimediálnych učební pre všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety,
 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,
- školská relácia marec – mesiac knihy,
 rozvoj podnikateľských zručností, praktického myslenia a vedomostí o fungovaní
podnikania v systéme voľného trhu:
- vzdelávací program JA Slovensko – JA základy podnikania,
- vyučovanie odborných predmetov, cvičná firma a aplikovaná ekonómia na úseku TV,
 využívanie služieb rehabilitácie v rámci vyučovania telesnej výchovy i v poobedňajších
hodinách,
 spoluprácu so zamestnávateľmi na rozšírenie praktických zručností potrebných pre učebné
i študijné odbory (spolupráca s Centrom pracovnej a sociálnej rehabilitácie, IBM,
program prípravy na pracovné začlenenie v spolupráci s CPPPaP),
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 a zefektívnili
realizáciu preventívnych školských programov:
- spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Fedákova 3,
Bratislava – návšteva Centra
- prevenciu drogových závislostí sme taktiež realizovali ako integrálnu súčasť výchovnovzdelávacieho procesu,
 k prevencii rizikového správania sa v období dospievania v zmysle úloh Národného
programu prevencie HIV/AIDS, aktívne sme sa zapojili do projektu „Červené stužky“:
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k zmysluplnému využívaniu IKT a internetu nielen na hodinách informatiky a výpočtovej
techniky, ale aj vo všetkých predmetoch,
k rozvíjaniu komunikačných schopností žiakov, zapájaniu sa do rôznych aktivít
realizovaných školou.
Výchovná poradkyňa vykonávala poradensko-konzultačnú činnosť a kariérne poradenstvo
pravidelne, propagáciu školy v CPPPaP v rámci Slovenska. Realizovala mediálnu
výchovu – 7.10.2019 - Prednáška Svet médií v KD Nivy pre 50 žiakov a 7 pedagógov.
Riešila aktuálnych problémov (správanie a študijné výsledky žiakov) a navrhovala
výchovné opatrenia – aj počas dištančného vzdelávania. (4 žiaci), poskytovala pomoc pri
profesijnej orientácii žiakom končiacich ročníkov a prípravnej triedy.

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sme realizovali:
 kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretích ročníkov – v priestoroch IPR,
 LVVK v dňoch 24. – 28.2.2020 v Zuberci pre 33 žiakov
 záujmovú mimoškolskú činnosť: krúžok PišQworky, Club Comenius
 Národný štandard finančnej gramotnosti sme realizovali v súlade s medzinárodnou
normou pre klasifikáciu vzdelania ISCED prostredníctvom medzipredmetových vzťahov,
na triednických hodinách podľa čiastkových kompetencií:
- Finančná olympiáda on line ako celoškolská akcia,
- Deň sporenia – nástenka, školská relácia
- Ochrana spotrebiteľa – nástenka, školská relácia
- Deň bez mobilu – nástenka, školská relácia
- účet v banke – workshop
- riadenie rizika a poistenie v rámci odporúčaní na triednických hodinách.
 V súlade s informatizáciou vo vzdelávaní sme:
- vytvárali priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód
s využitím informačných, komunikačných a digitálnych technológií,
- využívali digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ na ekonomických predmetoch.
- zapojili sa do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie informačných
a komunikačných technológií (I-bobor , Mladý digitálny Európan),
- pracovali s virtuálnou knižnicou (každý mesiac sme získali ocenenia Učiteľ mesiaca
a za odmenu je virtuálna knižnica pre všetkých pedagogických zamestnancov
zadarmo),
- využívali edukačný softvér na elektronických nosičoch a webových stránkach
vo výchovno-vzdelávacom procese,
- online testovali žiakov zo slovenského a anglického jazyka a matematiky,
- dbali na propagáciu a informovanosť žiakov ohľadom bezpečného používania
internetu,
- venovali zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu
kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.
 V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme priebežne monitorovali správanie žiakov a ich
zmeny.
 V súlade s Akčným plánom predchádzania všetkým formám diskriminácie a ostatným
prejavom intolerancie sme realizovali opatrenia pre zamedzenie šikanovania, snažili sa
zvýšiť pocit bezpečnosti hlavne informovanosťou:
- beseda a rozhlasová reláciu v školskom rozhlase (kyberšikana),
- Spolupráca s mimovládnymi organizáciami napr. Človek v ohrození, využívali sme
video materiály, filmy v rámci projektu Jeden svet na školách 2019“.
- tematická výstavka Jednota a rozmanitosť kultúr - Ateliér kreatívnej tvorby.
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V rámci výchovy k ľudským právam zapájame žiakov do aktivít v oblasti výchovy
k ľudským právam (školské kolá súťaži Mladý Európan, Mladý digitálny Európan,
Olympiády ľudských práv), úspešní žiaci pravidelne reprezentujú našu školu na krajskom
kole tejto celoslovenskej súťaže organizovanej každoročne MŠVVaŠ SR.
V súlade s koncepciou boja proti extrémizmu sme využívali metodické materiály na
www.minedu.sk, www.statpedu.sk a www.vudpap.sk. Zorganizovali sme akcie zamerané
na prevenciu šikanovania na internete, bezpečnosť na internete a závislosti spojené
s používaním PC a mobilu.
V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity sme organizovali aktivity
zamerané na zmenu životného štýlu predovšetkým na hodinách zdravovedy, občianskej
náuky:
- problematika významu zdravej výživy bola zaradená aj do predmetu marketing,
- v rámci prevencie chrípkového ochorenia - propagovanie správnych zásad hygieny,
- celoškolské podujatie na tému zdravie a zdravá výživa spojené s prednáškou,
premietaním videí, diskusiami aj v spolupráci s vedúcou školskej jedálne.
Naďalej sme venovali pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
predovšetkým v oblasti ich školskej dochádzky, úspešnosti, riešenia iných sociálnych,
finančných problémov prostredníctvom Občianskeho združenia Bez bariér, v spolupráci
s výchovnou poradkyňou na škole a psychologičkou pre školu.
V súlade s globálnym vzdelávaním a environmentálnou výchovou sme organizovali:
- separovanie odpadu, zber elektroodpadu,
- populárno náučná prednáška. Mikroplasty – malý veľký problém pre našu Zem.
- Green Day (účasť na zábavno-náučnom podujatí, výhra 1. miesta: osvetlenie pre
školu),
Celoročnú starostlivosť o interiér i exteriér školy prostredníctvom školského projektu
„Environmentálna výchova v praxi“, kde sa žiaci počas triednických hodín starali o čisté
životné prostredie v okolí budovy školy a internátu.
Formovanie kladného vzťahu žiakov ku knihe a literatúre, organizovanie čitateľských
aktivít (čitateľský krúžok, čitateľský maratón, čítanie na začiatku vyučovania, reláciaMesiac knihy, vzdelávací projekt “ Spýtaj sa vašich ´89”, organizovanie niektorých hodín
v školskej knižnici).
V rámci Európskeho dňa jazykov – sme podporovali jazykovú zdatnosť a záujem o
vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Cieľom
Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj
viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i
celoživotného vzdelávania - nástenka, účasť na verejnom podujatí, relácia v školskom
rozhlase.
Pripravili sme sériu školení na tému Kariérne poradenstvo v spolupráci s CPPaP a
naplánované pre žiakov končiacich .ročníkov v mesiaci marec, máj 2020, ktoré sa však
neuskutočnili z dôvodu pandémie.

Vyučovacie metódy využité počas dištančného vzdelávania:
Prevládalo samoštúdium poskytnutého materiálu (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint)
a literatúry (učebnice) zamerané na získavanie nových vedomostí a ich aplikácia
prostredníctvom cvičení a pracovných listov zameraných predovšetkým na čítanie
s porozumením, žiaci často čerpali informácie prostredníctvom filmov, audionahrávok
a videonahrávok, online učebnicou Planéta vedomosti.sk, British council, video hovory na
Messengeri, on line vyučovacie hodiny MS Teams, FB, Skype.

23

Žiaci pracovali s umeleckým textom a tvorili ho, používali triedny e-mail, súkromné e-maily.
Veľa priestoru sme venovali precvičovaniu učiva formou pracovných listov, čítaniu
s porozumením, tvorivému písomnému prejavu.
Hodnotenie žiakov bolo v tejto mimoriadnej situácii zamerané najmä na písomný prejav, za
objektívne príčiny slabšej spolupráce so žiakmi sme považovali reálne technické
nezabezpečenie – abscencia PC, internetu, obmedzené alebo žiadne dáta. Žiakom, ktorí boli
„offline“ sme poštou posielali pracovné listy, učebný materiál.
Aktivita žiakov počas dištančného vzdelávania bola rôznorodá, niektorí žiaci mali veľké
problémy adaptovať sa na danú formu vzdelávania či už z pohľadu druhu a stupňa postihnutia
(depresie, chorobnosť, sluchové postihnutie) alebo individuálneho charakteru – lenivosť,
pasivita, nízka motivácia, nízka podpora zo strany rodiny. Žiakom sme zadávali
personalizované úlohy, pri ktorých mali vyjadriť svoje názory, postoje a emócie, ale aj úlohy
praktického charakteru. Od 15.4.2020 sme začali on-line vyučovanie prostredníctvom
aplikácie MS TEAMS. Naplánované učivo bolo vo väčšine tried odučené v zmysle platných
cieľových požiadaviek, vzdelávacích obsahových štandardov a školského vzdelávacieho
programu a tematické výchovno-vzdelávacie plány boli vo všetkých triedach obsahovo
splnené. V niektorých triedach nastal sklz max. 10 %.
§ 2 ods. 1 písm. o)

Úspechy a nedostatky
Silné stránky školy
 kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci,
 výhodná poloha školy v širšom centre hlavného mesta, v okolí školy dostatok zelene,
 bezbariérovosť školy,
 futbalové, basketbalové, volejbalové, tenisové ihrisko a trávnatá plocha umožňujú žiakom
dostatok pohybu a pobytu v prírode,
 kvalitné materiálno-technické vybavenie školy,
 päť učební kompletne vybavené multimediálnou technikou,
 zabezpečenie praktického vyučovania vo vlastných, nadštandardne vybavených dielňach,
 nová telocvičňa, posilňovňa, šatne, sociálne zariadenie,
 komplexnosť poskytovaných služieb,
 zdravotná, psychologická, liečebná a rehabilitačná starostlivosť pre žiakov v priestoroch
IPR,
 možnosť poskytovania finančnej pomoci žiakom zo sociálne slabších rodín
prostredníctvom Občianskeho združenia Bez bariér,
 široká ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti,
 estetické prostredie školy.
Slabé stránky školy
 nedostatok učební v budove teoretického vyučovania,
 chýbajúce moderné učebné didaktické pomôcky a učebnice.
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,
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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,
spolupráca so zamestnávateľmi, zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako predpokladu dobrých
koncepčných a poradenských služieb,
zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce.

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

Uplatnenie žiakov
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§ 2 ods. 2 písm. a)

Psychohygienické podmienky
Výhodou vo výchovnej oblasti je, že škola je súčasťou IPR. Žiaci školy využívajú okrem
psychológa školy aj služby zamestnancov z Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie a
nadštandardné služby vo forme komplexnej liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti, ktoré
zabezpečuje lekár, zdravotné a rehabilitačné sestry z úseku zdravotnej starostlivosti a
liečebnej rehabilitácie.
Výchovné problémy konkrétnych žiakov sa riešia na užších pedagogických radách (UPR),
prípadne na operatívnych stretnutiach pedagógov a rodičov v spolupráci so psychologičkou.
Odborný zamestnanec psychológ je zamestnancom školy od 1.9.2016.
V školskom roku 2019/2020 psychologička pre školu realizovala:
 Psychologickú diagnostiku v rámci Poradne pre voľbu povolania s uchádzačkami
a uchádzačmi o štúdium na SOŠ a v období máj – jún 2020 formou telefonickej
a mailovej komunikácie s rodičmi.
 Individuálne /v období marec – jún 2020 telefonické a e-mailové/ psychologické
poradenstvo so žiačkami a žiakmi školy /výchovné, vzdelávacie, osobnostné problémy
celkovo pre 102 žiačok a žiakov.
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 Skupinové psychologické poradenstvo, zamerané na adaptačné skupiny žiačok a
žiakov prvých ročníkov. Ďalej skupinovou formou poradenstva počas celého
školského roka aktuálne zamerané na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov
jednotlivých tried na základe podnetov pedagogických zamestnancov, rodičov, počet
skupinových stretnutí: 51. V spolupráci s VMV rovesnícke skupiny ubytovaných
prvákov na internáte /1xtýž. počas mesiaca september/ a zúčastňovala sa podujatí
úseku.
 Psychoterapiu: arteterapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu. Ergoterapiu.
 Hromadné psychologické poradenstvo na tému manželstva a rodičovstva /s
premietaním filmu/, alkoholizmu /beseda/, fajčenie /interaktívne podujatie/.
 Individuálne a hromadné psychologické poradenstvo pre učiteľov, majstrov,
vychovávateľov, referovala o žiakoch prvých ročníkov na porade úseku teoretického
vyučovania a VMV, osobne a elektronicky konzultovala problémy žiačok a žiakov
s nimi. Formou informačných materiálov pre pedagogických pracovníkov /v období
marec – jún 2020/.
 V spolupráci so zdravotným úsekom pravidelne konzultovala aktuálne problémy
žiačok a žiakov a podieľala sa na Bemer terapii diagnostikou kognitívnych funkcií.
 Spolupracovala s úsekom CSPR pri príprave Kariérneho poradenstva a Profesia days.
 Konzultovala s rodičmi problémy žiačok a žiakov.
 Spolupracovala s CŠPP a CPPPaP, konzultovala s odbornými lekármi.
 Prezentovala IPR aktívne na konferencii VÚDPaP Bratislava Dieťa v ohrození a
Slovenskej pediatrickej spoločnosti XXX. Getlíkov deň.
 Propagovala možnosti štúdia na SOŠ v CŠPP a CPPPaP Žilina a Komárno.
§ 2 ods. 2 písm. b)

Výchova mimo vyučovania a voľnočasové aktivity
Na začiatku školského roka 2019/2020 bolo ubytovaných 75 žiakov z toho 25 dievčat. Žiaci a
žiačky boli ubytovaní na troch poschodiach a rozdelení do 8 výchovných skupín. Výchovné
skupiny boli heterogénne z pohľadu druhu a stupňu postihnutia a tiež učebných a študijných
odborov. V rámci výchovných skupín sa vytvárali skupiny žiakov a žiačok, ktorí sa priatelili.
Vo výchovných skupinách však mali žiaci a žiačky rozdielne záujmy a tiež ich povaha a
temperament ovplyvňovala fungovanie výchovných skupín. Vo výchove mimo vyučovania
sme začlenili stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti v duchu tvorivo-humanistickej
výchovy a umožnili sme každému žiakovi aby si zlepšoval výchovno-vzdelávacie výsledky
prostredníctvom autonómnej a zodpovednej príprave na vyučovanie. Naši žiaci majú
jedinečné podmienky na prípravu na vyučovanie, pretože sú ubytovaní maximálne dvaja na
izbe, ktorá je dostatočne osvetlená a zariadená moderným a funkčným nábytkom. V tomto
aspekte sme podporovali vnútornú motiváciu žiakov, aby pristupovali zodpovedne k
samoštúdiu a využívali všetky možné formy doučovania, ktoré im poskytujú vychovávatelia.
Veľmi dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti na výchove mimo vyučovania je aj
dobrovoľná účasť žiakov vo výchovno-vzdelávacej činnosti vo voľnom čase orientovanej na
rozvoj vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjali sme samostatnosť žiakov pri plnení ich
úloh. Žiaci sa zapájali do celointernátnych akcií, čím sme identifikovali a rozvíjali talent,
špecifické osobnostné schopnosti a zručnosti žiakov prostredníctvom záujmových aktivít
a zároveň sme našich žiakov socializovali.
Dôraz sme kládli na rozvoj kľúčových kompetencií:
- Získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu.
- Rozvoj individuálnych záujmov a potrieb.
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-

Rozvoj komunikačných kompetencií.
Rozvoj sociálnych kompetencií.
Rozvoj občianskych kompetencií.
Rozvoj kultúrnych kompetencií.

CELOINTERNÁTNE AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020:
Plánované celointernátne akcie boli pripravované v súlade s plánom výchovno-vzdelávacej
činnosti na výchove mimo vyučovania. Cieľom bolo zapojiť do ich prípravy a realizácie čo
najviac žiakov a rozvíjať ich kľúčové kompetencie s dôrazom na rozvoj jazykových a
prezenčných schopností. V školskom roku 2019/2020 sme na výchove mimo vyučovania
realizovali prezenčne celointernátne akcie do 9.3.2020, kedy sa prerušilo vyučovanie
z dôvodu koronakrízy. Do tohto obdobia sme uskutočnili všetky plánované akcie a účasť
žiakov na nich bola dostatočná. V školskom roku 2019/2020 vychovávatelia pripravili a
zrealizovali širokú paletu celointernátnych akcií a rôznych výchovno-vzdelávacích aktivít,
čím sa rozvíjali kľúčové kompetencie našich žiakov:
- Imatrikulačný večierok – 17.10.2019 – 65 žiakov – téma: porovnanie tradičného a
moderného školstva, prinavrátenie úcty učiteľskému stavu. Tlmočenie do posunkového
jazyka
- Halloween – 24.10.2019 - 61 žiakov
- Mikulášsky večierok - 5.12.2019 – 60 žiakov
- Predveď čo dokážeš – 30.1.2020 – 63 žiakov, - téma: hrozby na internete, dopad soc. sieti
na mladých ľudí. Tlmočenie do posunkového jazyka
- Fašiangový večierok – 25.2.2020 – 39 žiakov
- Valentín – 13.2.2020 – 64 žiakov
- Slávik on line – 28.5.2020 - 10 účinkujúcich , viac ako 200 on-line hlasovaní
Kvíz o prírode – 30.5. 2014 – kvíz zameraný na rozvoj environmentálneho povedomia žiakov
Tematicky zamerané aktivity:
- Osvetový program Dental alarm – 19.11.2019 - 25 žiakov – ktorí dostali zadarmo
zubné kefky
- Prevencia chrípky – 21.11.2019 – 20 žiakov – prednášala naša zdravotná sestra
- Sv. Lucia – tradície – 13.12.2019
- Stolný hokej – 16.12.2019
- Vianočné dýchanky – vianočné trhy v átriu IPR – predaj výrobkov zo záujmovej
činnosti – 17.12.2019
- Vianočné posedenia- 17. a 18. 12.2019 – 39 žiakov
- Osobná asistencia – prednáška z organizácie OMD – 24.2.2020
- Pravidelné športové súťaže
Projektovo zamerané aktivity:
- Spread Ability – trénigový kurz –projekt Erasmus – 7.11.2019 – 66 žiakov
- Vianočné trhy chránených dielní – propagácia školy na Ministerstve soc. vecí . –
10.12.2019 – s dvomi žiačkami
- Kalimbohranie – muzikoterapia – súčasť projektu Erasmus – 14.11.2020 – 25 žiakov
Tematické oblasti výchovy a aktívna činnosť v záujmových útvaroch
-

V školskom roku 2019/2020 vychovávatelia ponúkali širokú paletu záujmových
činností, ktorými sa snažili rozvíjať talent, kognitívne schopnosti, či sociálne
zručnosti. Žiaci mohli aktívne využívať svoj voľný čas v 18 záujmových útvaroch.
Chlapci viacej inklinovali k športovým aktivitám. Veľký úspech mal aj turistický
krúžok, žiaci raz za týždeň navštevovali rôzne zaujímavé akcie v Bratislave a
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spoznávali hlavné mesto. Z pohľadu terapeutického mal krúžok paličkovania, a
pletenia košíkov nezastupiteľné miesto. Cieľom krúžku bola relaxácia, rozvoj jemnej
motoriky u žiakov a žiačok s postihnutím horných končatín. V neposlednom rade aj
prezentácia produktov práce na Vianočných trhoch a na Burzách škôl. Žiaci, ktorí sa
zapájali do písania článkov, vytvárali v rámci krúžku Mladý novinár časopis Sme OK.
Redakčná rada vydala dve klasické čísla a jedno špeciálne online vydanie na tému
Koronavírus počas prerušeného vyučovania. Cieľom činnosti krúžku bolo umožniť
členom redakčnej rady sebarealizáciu a uplatnenie v novinárskej oblasti, ako aj
formovanie morálno-vôľových vlastností mladého človeka. Hudobná kapela, ktorej
súčasťou boli aj naši žiaci a vychovávatelia pripravovala program na celointernátne
akcie. Aktívna príprava žiačky so sluchovým postihnutím na on-line Slávika v rámci
divadelno-dramatického krúžku.
Záujmová činnosť na úseku VMV v šk. roku 2019/2020
Názov krúžku
Paličkovanie
Pletenie košíkov
Mladý novinár
Floorball
Futbal
Posiľňovňa
Tvorivostník a krúžok kreativity
Doučovanie matematiky
Krúžok spoločenských hier
Varíme a pečieme s radosťou a láskou - krúžok Varenia
Hudobná kapela - hra na hudobné nástroje a spev - hudobný krúžok
Krúžok čitateľskej gramotnosti
Divadelno- dramatický krúžok
Turisticko-poznávací krúžok
Krúžok plávania
Návšteva kina
Vyhodnotenie dištančnej formy výchovy a vzdelávania
Počas prerušenia vyučovania od 9.3.2020 sa vychovávatelia snažili udržiavať kontakt so
žiakmi a žiačkami podpornou a motivačnou komunikáciu. Cieľ sme zamerali na zvládanie
stresových situácií a prekonanie frustrácie z nedostatku sociálnych kontaktov. Vychovávatelia
využívali prevažne formu mailov, messengeru, what´s up, edupagu, prípadne Ms teams – on
line rozhovory. Dištančná forma výchovného pôsobenia vychovávateľov bola zameraná na:
- Individuálna online práca so žiakmi s výchovno-vzdelávacími potrebami.
- Úprava, dopĺňanie, nové návrhy na plnenie plánov VVČ a Výchovného programu, ich
prispôsobenie na prácu žiakov na doma.
- Komunikovanie so žiakmi cez dostupné portály: EduPage, FB, Microsoft Teams, mail,
gmail, sms, telefonovanie, Skype, v čase konzultačných hodín.
- Zasielanie nápadov a tvorivostných úloh, hier ako využívať voľný čas efektívne.
Pohybové, oddychové aktivity a činnosti, upravené pre domáce prostredie. Aktivity
pre samostatnú prácu, spoločnú činnosť s rodičmi, so súrodencami. Na našej stránke
EduPage a FB Škola uverejňujeme didaktické hry, testy, kreatívne úlohy, odporúčania
rôznych adries /umenie,šport,zábava/, kde sa môžu realizovať, zrelaxovať, inšpirovať,
oddýchnuť si.
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-

Komunikovanie s triednymi učiteľmi a majstrami rôznymi formami /mail, telefón,
EduPage, FB, MicrosoftTeams/. Intenzívna vzájomná komunikácia medzi
vychovávateľmi, odovzdávanie si skúseností a nových informácii, priebežné riešenie
výchovných problémov.
Samoštúdium vzdelávacích portálov, štúdium nových manuálov a nových právnych
predpisov, odporúčaní, usmernení MPSVaR, MŠ SR a ich plnenie.
Vzdelávanie sa prostredníctvom webinárov ponúkaných v súčasnom období.
Spätná väzba – každodenný kontakt s jednotlivými žiakmi, rodičmi – reakcia cez mail,
EduPage a pod.
Archivovanie odpovedí /fotiek, obrázkov, komunikácie a iné/ spracovanie do
vlastných súborov, ktoré môžu byť využité na ďalšie voľnočasové a výchovnovzdelávacie aktivity.

Dištančné vzdelávanie počas výnimočného režimu sťažovali najmä tieto faktory:
nedostatočné vybavenie IKT v domácom prostredí žiakov (veľký počet rôznych aplikácií
a komunikačných kanálov) problémy technického charakteru, slabší záujem o aktivity
ponúkané výchovou mimo vyučovania, vychovávatelia sa stali akousi „bútľavou vŕbou“
a zabezpečovali online výchovno-intervenčné rozhovory, žiaci nevedeli na začiatku využívať
nové IKT technológie (Edupage, Ms TEAMS.) Vo všeobecnosti sa najviac využíval chat na
EDUPAGE, či Ms TEAMS, alebo messengeri. Môžeme konštatovať že online komunikácia
bola uspokojivá, pretože sme ponúkali rôzne kvízy na doma, tipy na zamyslenie, uskutočnila
sa online forma Slávika IPR, rôzne aktivity zamerané na tematicky významné dni – Deň
rodiny, Výzva pre našu ZEM, Deň proti fajčeniu, a iné.
Aj tomto školskom roku 2019/2020 sme spolupracovali so školskou psychologičkou v rámci
programov naplánovaných v pláne práce zameraných: na proces adaptácie žiakov 1. ročníkov,
na problematiku užívania návykových látok a závislostí. Vychovávatelia konzultovali
výchovné problémy našich žiakov, psychologička im poskytli individuálnu pomoc a sedenia.
V pravidelnej psychologickej starostlivosti boli žiaci a žiačky. Vychovávatelia využívali
konzultácie so psychologičkou pre usmernenie výchovno-vzdelávacej práce žiakov so
špeciálnymi výchovnými potrebami: s poruchami učenia, sluchovo postihnutí žiaci.
Spolupracovali sme aj so zdravotným úsekom – žiaci, ktorí užívali lieky, prípade mali
zdravotné a psychické problémy. Žiaci vyžadovali individuálny a citlivý prístup počas celého
dňa a počas celodenných služieb. Vychovávatelia využívali najmä individuálny prístup
s využitím inovačných výchovným stratégií ( metód, foriem) s cieľom aktivizovať žiakov
k aktívnej činnosti v záujmových krúžkoch a k učeniu sa.
Vo výchove mimo vyučovania sme uznávali hodnoty humanizmu, spolupráce, zodpovednosti,
autonómie, akceptácie a individuality jednotlivca. Podporovali sme prostredie a atmosféru, v
ktorých:
- je realizované právo na slobodu, šťastie a sebarealizáciu žiakov,
- je rozvíjané nadanie, talent a schopnosti každého jedinca,
- sú ubytovaní žiaci šťastní,
- rešpektuje sa individualita žiaka,
- sú rodičia žiakov spokojní a majú záujem efektívne sa podieľať na živote v internáte.
Ďalšie ciele vychádzali z výchovného programu a sledovali aj pedagogicko-organizačné
pokyny pre školský rok 2019/2020, ktoré sa nám podarilo naplniť. Výchovný program sa
darilo naplniť vo všetkých tematických oblastiach, čo hodnotíme pozitívne. Niektorých
žiakov sa nepodarilo zapojiť do celointernátnych akcií a do záujmových útvarov i napriek
vysokej motivácii. Títo žiaci viacej inklinujú k pasívnym záľubám ako napr. počítače, TV
a internet.
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§ 2 ods. 2 písm. c)

Spolupráca školy s rodičmi
V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnilo jedno stretnutie rodičov s pedagogickými
a ostatnými zamestnancami školy, a to v novembri. Plánované druhé rodičovské stretnutie
v apríli 2020 bolo zrušené z dôvodu celoslovenského dištančného vzdelávania v stredných
kolách. Rodičia boli informovaní o výsledkoch dištančného vzdelávania elektronickou
formou alebo telefonicky.
Počas novembrového stretnutia si rodičia v rámci „Dňa otvorených dverí“ mohli prezrieť
vystavené práce svojich detí. Prepojenie školy s rodičmi zabezpečujú zástupcovia rodičov v
rade školy. V prípade potreby triedny učiteľ, prípadne riaditeľka školy kontaktuje rodičov
písomne alebo telefonicky, v nevyhnutných prípadoch sú pozvaní na osobné stretnutie.
Pri IPR bolo zriadené občianske združenie Bez bariér, kde rodičia môžu finančne prispieť
vo forme 2 % z daní alebo dobrovoľnou finančnou čiastkou.
§ 2 ods. 2 písm. d)

Spolupráca školy a verejnosti
Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovy mimo
vyučovania s ďalšími partnermi, ktorí sú perspektívnymi zamestnávateľmi našich žiakov. Ide
hlavne o spoluprácu s odbornými združeniami a firmami, ako sú Cech zlatníkov a klenotníkov
Slovenska, Zlatá huta, salón Médea, spol. s r.o., IBM a iné.
Úzko spolupracujeme s jednotlivými úsekmi IPR s cieľom pokračovať v zdokonaľovaní
v komplexnej rehabilitačnej starostlivosti o žiakov v škole s využívaním najnovších
poznatkov, vyučovacích metód vo výchovnej rehabilitácii, sústavným zvyšovaním
a rozširovaním odbornej spôsobilosti špeciálnych pedagógov.
Pedagogickí zamestnanci sa aktívne zapájajú do prezentácie a propagácie našej školy formou
osobných návštev v mieste bydliska a okolí.

Záver
Naším spoločným cieľom je okrem dosiahnutia kvalitného odborného vzdelania aj
socializácia telesne postihnutých a zdravotne oslabených žiakov, aby so zreteľom na
zdravotné
problémy
dosiahli
čo
najväčšiu
samostatnosť,
nezávislosť
na pomoci iných ľudí, aby si osvojili prostriedky dorozumievania a formy dobrého
spoločenského vystupovania, aby boli pripravení pre zmysluplný občiansky, pracovný
i rodinný život.
Vypracovala: Mgr. Jana Chromíková
Bratislava 15.10.2020
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