
SPRÁVA O     VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY  

Základné identifikačné údaje o     škole:  
Názov školy: Odborné učilište internátne 
Adresa školy:   Hviezdoslavova 668,  018 63 Ladce

Telefónne a faxové čísla školy: tel.: 042/4628121  fax: 042/4628197  

Internetová, elektronická adresa školy: www.oulad.edu.sk,  e-mail: oulad@nextra.sk; mail@oulad.edu.sk

Údaje o zriaďovateľovi: Krajský školský úrad Trenčín

Vedúci zamestnanci školy: PaedDr. Vladimír Hromek, riaditeľ školy
Ing. Eva Daňová, zástupca pre ekonomické činnosti
Ing. Stanislav Turček, zástupca pre odborný výcvik
Mgr. Miroslav Sňahničan, zástupca pre teoretické vyučovanie
Mgr. Stanislav Kret, vedúci vychovávateľ

Rada školy: Mgr. Daniela Kretová, učiteľka – predseda,  
Mgr. Božena Beníčková (KŠÚ), Mgr. Mária Tepličková (KŠÚ).
Ing.arch. Ján Remo (starosta obce),  Ladislav Janeček - podnikateľ, 
zástupcovia rodičov – Roncová, Chochlíková, Rosinová, 
zástupca žiakov – Ivana Novotná,
Anna Peterková – nepedagogický zamestnanec,
Ján Michalec – pedagogický zamestnanec

Údaje o     počte žiakov:  
Počet žiakov k 15.9.2006: 189, z toho 63 dievčat a 126 chlapcov 

          k 15.9.2007:     199, z toho 69 dievčat a 130 chlapcov

Počet žiakov v školskom stravovaní:  k 15.9.2006 - 91

    k 15.9.2007 - 97

Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka: 86, z toho 34 dievčat a 52 chlapcov

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:

žiaci na konci 

klasif. obdobia

2006/2007

zameškané hodiny hodnotenie a klasifikácia výchovné opatrenia

ospravedlnené neospravedl. prospel Neprospel nekl. správanie pochvala pokarhanie

spolu CH D spolu priem. spolu priem. z1 z2 z3 2.st. 3.st. RŠ TU iné RŠ TU iné

161 109 52 15995 99,35 2244 13,94 152 1 5 1 2 17 10 10 3 18 2 20 0

K záverečným učňovským skúškam pristúpilo celkom 35 žiakov, z toho 11 dievčat a 24 chlapcov. 
Celkovo prospelo 35 žiakov, z toho 9 s vyznamenaním a 6 prospelo veľmi dobre. Štyria chlapci a jedno 
dievča získali osvedčenie o zaučení a jeden žiak osvedčenie o zaškolení.

Počas školského roka z rôznych dôvodov (vylúčenie, ukončenie štúdia na žiadosť rodičov, apod. ...) 
opustilo učilište 28 žiakov. 
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mailto:oulad@nextra.sk
http://www.oulad.edu.sk/


Zoznam učebných odborov a ich zameraní:
Učebný odbor - zameranie        Číslo  uč. odboru   

stavebná výroba - murárske práce     3686 2 03

stavebná výroba - maliarske a natieračské práce    3686 2 10

stavebná výroba - stavebné zámočníctvo    3686 2 06

spracúvanie dreva - stolárska výroba   3383 2 02

výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii     3178 2 01

poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník 4572 2 09

služby a domáce práce         6494 2 00

obchodná prevádzka – príprava jedál 6491 2 01

Údaje o     počte zamestnacov:  
Počet zamestnancov celkom: 73, z toho:  53 na škole 

           20 na internáte 
     Vyučovací  proces  zabezpečovalo  celkom 42 pedagogických  pracovníkov  (26  MOV,  2  HMOV,  8 
učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov, 1 RŠ, 3 ZRŠ) a 13 nepedagogických pracovníkov 
(ekonomické oddelenie, školník, vodič, upratovačky). 

Na internáte sa o ubytovaných žiakov stará 1 vedúci vychovávateľ, 6 skupinových vychovávateľov, 2 
nočné vychovávateľky a 11 nepedagogických pracovníkov (kuchárky,  upratovačky, domovník, sociálna a 
zdravotná pracovníčka).

Kvalifikačné predpoklady spĺňajú,  okrem jedného (v súčasnosti  študuje),  všetci pedagogickí zamestnanci 
školy.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy:
V súvislosti  s ďalším  vzdelávaním  pedagogických  pracovníkov  sa  naši  zamestnanci  zúčastňujú 

vzdelávacích  aktivít,  ktoré  organizujú  Metodicko-pedagogické  centrum  Banská  Bystrica,  Trenčín  a 
Bratislava, podľa ponuky uvedených vzdelávacích inštitúcií. 

Cyklické vzdelávanie – komunikačné zručnosti, ktoré organizovalo MPC Bratislava  absolvovala pani 
Valachová.

Pani Hromková úspešne absolvovala prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov a pán Michalec 
Ján sa zúčastňuje tejto prípravy, ktoré organizuje MPC Trenčín.

Pán Michalec Miloš je účastníkom špecializačného kvalifikačného štúdia majstrov odbornej výchovy 
na MPC Bratislava.

Vzdelávania „Sociálna klíma triedy“, ktoré organizovalo MPC Banská Bystrica sa zúčastnila pani 
Kretová.

Aktivita a prezentácia školy na verejnosti
27.11.-30.11.2006 - 15.ročník výstavy JUVYR v Bratislave. Prezentácia Odborného učilišťa Ladce a 

výrobkov našich  žiakov  vo  výstavnom stánku,  spojená  s predajom (Turček,  Hromková,  Sloboda  Lukáš, 
Balážová Anna)

Pani Sňahničanová zorganizovala v decembri 2005 školské kolo v prednese poézie a prózy.
Reedukačný  domov  pre  mládež  Spišský  Hrhov  usporiadal  dňa  15.5.2007  celoslovenskú  súťaž 

zručnosti  a odborných  vedomostí   v učebnom  odbore  záhradník,  na  ktorej  sa  žiaci  Trokanová  Martina 
a Vaniak Peter v súťaži družstiev umiestnili na druhom mieste pod odborným vedením pani Rieckej.



Naši žiaci Balážová Anna a Kotaj Ondrej z učebného odboru záhradník sa spoločne s pani Rieckou 
aktívne zapojili do výroby adventného venca v Ilave, ktorý bol zapísaný do Slovenskej knihy rekordov, ako 
najväčší na Slovensku v roku 2006. 

V spolupráci s  Centrom voľného času Dubnica nad Váhom a so Slovenským hnutím špeciálnych 
olympiád sme sa zúčastňovali rôznych okresných a celoslovenských športových súťaží – malý futbal, stolný 
tenis, volejbal, atletika, ... 

Uskutočnené  exkurzie:  Flóra  Bratislava,  Vodné dielo  Ladce,   Konštrukta  Ladce,  Merina  Trenčín, 
HBH  Považská  Bystrica,  Cementáreň  Ladce,  Farby  laky  Košeca,  Koval  Beluša,  Drevostava  Ladce, 
Stolárstvo Horák Ilava, Drevoprogfres Ďurana Ilava, Drevovýroba Ladce, Drevex Ladce, Zornica Bánovce 
nad Bebravou.

 Uskutočnili sa dve účelové cvičenie zamerané na ochranu človeka a prírody (december 2006 a máj 
2007).

Na pôde OU Ladce prezentovali svoje výrobky firmy Colorexpert SK s.r.o Bratislava – maliarske 
náradie. Firma  PORFIX prezentovala svoje materiály, výrobky i technológie murovania. Podobne i firma 
POROTHERM, ktorá darovala učilišťu aj paletu tvárnic. Firma YTONG sa prezentovala ukážkou zakladania 
a murovania obvodových múrov a priečok z kusových stavív PORFIX. Okrem toho zabezpečila vstupenky 
na výstavu CONECO a dodala vzorky výrobných komponentov (náradie, lepidlá)

V rámci  exkurzií,  ktoré  prišli  zo  špeciálnych základných škôl  (Púchov,  Považská  Bystrica,  Ilava, 
Dubnica  nad Váhom,  Trenčín)  sme prezentovali  Odborné  učilište  internátne  Ladce  ako inštitúciu,  ktorá 
pripravuje žiakov na budúce povolanie.

Družstvo dievčat sa zúčastnilo na celoslovenských športových hrách mládeže v Starej Ľubovni, kde 
dievčatá obsadili celkové tretie miesto.

Projekty, do ktorých je škola zapojená
Projekt  „Program  prípravy  handicapovaných  žiakov  na  trh  práce  spojený  s nácvikom  rôznych 

zručností“, ktorý spolufinancuje Európsky sociálny fond začal 1.3.2006 a trval 18 mesiacov. Počas projektu 
sa  frekventanti  –  žiaci  OUI  Ladce  zúčastnili  množstva  aktivít  zameraných  na  získavanie  sociálnych 
a pracovných zručností. Veľmi dobre sme spolupracovali s okolitými firmami, ktoré umožnili pracovné stáže 
na  svojich  pracoviskách.  Žiaci  absolvovali  tri  exkurzie  so  zameraním  na  zamestnávanie  pracovníkov 
v chránených dielňach. Absolvovali  20 vzdelávacích aktivít,  ktorých cieľom bolo vyskúšať si zážitkovou 
formou ako spolupracovať s rôznymi inštitúciami, ako hľadať prácu, ako komunikovať so zamestnávateľom, 
čo je podnikanie, čo je systém sociálnej podpory, ako poznávať samých seba, ako riešiť konflikty ... Tiež 
získali  zručnosti  z oblasti  digitálnej  gramotnosti  –  práca  s počítačom,  vyhľadávanie  pracovných  miest 
prostredníctvom internetu, ovládanie elektrických zariadení v domácnosti. 

Projekt  „Nový diagnostický program HAMET2 – šanca pre handicapovaných žiakov“,  ktorý tiež 
spolufinancuje Európsky sociálny fond začal 1.9.2006 a jeho realizácia by mala byť ukončená v auguste 
2008. Ide o projekt, ktorého cieľom je diagnostikovanie a testovanie žiakov končiacich ročníkov špeciálnych 
základných  škôl.  Testovanie  a diagnostikovanie  je  zamerané  na  pracovné  zručnosti  a kompetencie.  Po 
ukončení diagnostiky by žiak mal vedieť, v ktorých pracovných zručnostiach je dobrý a ktorý učebný odbor 
by si na základe diagnostiky mohol zvoliť. Diagnostikovanie tiež napovie, v ktorých zručnostiach sa žiak 
potrebuje zlepšovať a cvičiť, aby mohol zvládnuť učebný odbor, o ktorý má záujem. V uplynulom školskom 
roku sme otestovali celkom 78 žiakov.

V rámci programu SOCRATES/Comenius 1 pre školský rok 2006/2007, na ktorom sme participovali 
ako  partnerská  škola  v spolupráci  s ďalšími  dvoma  školami  z Maďarska  a Nemecka,  sme  v maďarskom 
meste Baja realizovali vŕbovú stavbu – „Zelená trieda“. Na projekte sa počas troch stretnutí zúčastnili traja 
pedagogickí zamestnanci a sedem žiakov.

V rámci EUROPROJEKTU v spolupráci s partnerskou školu Waiblingen v Nemecku sa pán Gabovič 
a pán Bajzík spolu so svojimi žiakmi podieľali na projekte „Oprava a údržba bicyklov“. Projekt sa realizoval 
na OUI Ladce za účasti žiakov a kolegov z partnerskej školy z Nemecka.. 



Priestory a materiálno-technické podmienky školy
Priestory pre výchovno-vyučovací proces na OUI Ladce môžeme rozdeliť do dvoch skupín. V prvej 

skupine sú priestory a budovy, ktoré sú v správe štátu, kde môžeme konštatovať, že teoretické vyučovanie je 
zabezpečené  na  požadovanej  úrovni,  učebné odbory murár,  maliar,  stolár,  zámočník,  krajčírka  čiastočne 
kuchár na dobrej úrovni, učebné odbory záhradník, služby a domáce práce na priemernej resp. nedostatočnej 
úrovni.  V druhej  skupine  sú priestory (prenajímané od sv.  Vincentiek,  kde je  umiestnený internát  školy, 
školská  kuchyňa,  jedáleň,  telocvičná  miestnosť,  zdravotné  zabezpečenie,  ...  ),  ktoré  nespĺňajú  najnovšie 
hygienické, bezpečnostné, požiarne, pedagogické ani iné kritériá.

Materiálno-technické vybavenie školy je v rámci odborného výcviku v učebných odboroch stolár , 
kuchár, krajčírka, murár, stavebný zámočník  a maliar  na dobrej úrovni a v súčasnom období predstavuje na 
Slovensku to najlepšie čo môže byť. Menej priaznivé podmienky sú v učebných odboroch  služby a domáce 
práce a záhradník hlavne z dôvodu, že časť priestorov sa nachádza  v prenajímanom majetku , kde nemôžeme 
realizovať  zásadné zmeny vo vybavení dielni. V rámci teoretického vyučovania sa využívajú   špeciálne 
učebne podľa jednotlivých učebných odborov a žiaci  využívajú taktiež učebňu, kde sú umiestnené PC cez 
projekt  Infovek.

Absolútne  nevyhovujúce  podmienky  sú  toho  času  na  internáte,  ktorý  sa  nachádza  v prenajatých 
priestoroch starého kaštieľa. Túto situáciu však riešime investičnou výstavbou   nového internátu, školskej 
kuchyne, školskej jedálne a telocvičnej miestnosti. Stavba by mala byť ukončená v 11. mesiaci  roku 2007. 
Kapacita nového internátu  bude 39 žiakov. Ubytovaní budú v trojlôžkových izbách.
               

Údaje o     finančnom a     hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

Dotácie zo štátneho rozpočtu - nie

Prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia
V školskom roku 2006/2007 navštevovalo krúžkovú činnosť 80 žiakov v 6 krúžkoch, na ktoré boli použité 
prostriedky vzdelávacích poukazov v celkovej výške 79,42 tis Sk      z toho
- od 1.9.2006 do 31.12.2006    40,88 tis Sk
- od 1.1.2007 do 31.08.2007    38,54 tis Sk
Prostriedky boli použité na materiálno technické zabezpečenie jednotlivých krúžkov:
počítačový, ručné práce, tvorivých aktivít, strelecký, varenia, športový.

Príspevky od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
- ubytovanie     

     prijaté použité

             od 1.9.2006 do 31.12.2006       18,91 tis Sk na pranie posteľnej bielizne
 od 1.1.2007 do 31.08.2007       22,80 tis Sk prostriedky sú na príjmovom účte, 

zatiaľ neboli čerpané, 

- stravné
     prijaté použité

             od 1.9.2006 do 31.12.2006       365    tis Sk na stravu žiakov
 od 1.1.2007 do 31.08.2007       452    tis Sk na stravu žiakov



Dary a granty
                                                   použité

             od 1.9.2006 do 31.12.2006      52,89 tis Sk na škole zabezpečenie materiálu na 
              vých.-vzdel. činnosť a nákup 

ochranných pracovných prostriedkov pre žiakov na 
odbornú prax, 
realizácia projektu Sokrates

21,58 tis Sk prostriedky na DM použité na 
materiálne zabezpečenie mimoškolskej 
činnosti – projekt Bršlen

prijaté použité

 od 1.1.2007 do 31.08.2007      321,41 tis Sk 24,7 tis Sk na OPP žiakov 
116,71 tis Sk realizácia projektu Sokrates
180 tis Sk kapit. prostriedky z PČ na 
zriadenie novej telef. ústredne + aparáty

29,10 tis Sk prostriedky na DM použité na 
materiálne zabezpečenie mimoškolskej 
činnosti – projekt Bršlen

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Prostriedky na realizáciu schváleného projektu z ESF a štátneho rozpočtu:

- čerpanie 
      01.09.2006 – 31.12.2006 1 640 tis Sk
      01.01.2007 – 31.08.2007 1 500 tis Sk

prostriedky sú čerpané v zmysle schváleného harmonogramu a rozpočtu na projekty: 
1. „Program prípravy handicapovaných žiakov na trh práce spojený s nácvikom rôznych zručností“
2. „Nový diagnostický program HAMET2 – šanca pre handicapovaných žiakov.“

Štipediá (vyhláška MŠ SR č. 311/2004 Z.z. v znení platných predpisov) :

 01.09.2006 – 31.12.2006     116,2 tis Sk
      01.01.2007 – 31.08.2007 147,8 tis Sk

Iné:
Žiakom OU Ladce bola  na  základe úhrad faktúr  za  produktívne práce  vyplatená  odmena (podľa 

Vyhlášky MŠ SR č. 245/1993 o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov SOU, špeciálných SOU, OU a 
učilíšť), v mesiacoch december 2006 a jún 2007, v celkovej výške 255 tis Sk.

Údaje o     činnosti školy  
Koncepčný zámer rozvoja školy na príslušný školský rok

- ukončenie investičnej výstavby v časti internát na OUI Ladce,
- skvalitniť MTZ pre učebný odbor kuchár, záhradník, služby a domáce práce,
- vytvoriť kvalitnejšie sociálne podmienky u spolupracujúcich firiem v súvislosti s realizáciou odbornej 

praxe žiakov,



- pokračovať v práci na projektoch I., II.,
- zúčastniť sa na prezentačnej výstave JUVYR,
- aktívne spolupracovať so zahraničnými školami vo Waiblingene (Nemecko) a v Baji (Maďarsko)

V čom škola dosahuje dobré výsledky
- tvorba projektov,
- prevencia proti negatívnym javom – šikanovanie, drogy, alkohol a iné návykové látky,
- účasť na celoslovenských súťažiach zručnosti a odborných vedomostí a na celoslovenských 

športových hrách mládeže,
- takmer stopercentná kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov (učitelia, MOV, vychovávatelia – 

kvalifikáciu si dopĺňa jeden MOV),
- vynikajúca spolupráca s firmami AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň, HBH, a.s. Považská 

Bystrica, DREVOPAL, s.r.o. Košeca, DREVOPROGRES, s.r.o. Košeca, KOZOVÝ IVAN – 
ZÁHRADNÍCTVO Dolné Kočkovce , JOKA Podhorie a ďalšie v ktorých realizujeme odbornú prax 
žiakov,

- úspešná spolupráca so zahraničnými školami vzdelávajúcimi mentálne postihnutú mládež,
- práca predmetových komisií a metodického združenia,
- v mimoškolských aktivitách a v krúžkovej činnosti.
- bezodplatne poskytuje svojim žiakom pracovné oblečenie a pracovnú obuv, osobné ochranné     
      a hygienické potreby.
- v aktívnych prácach žiakov a pdg. pracovníkov pri údržbe, modernizácii a prestavbe budov školských 
      zariadení  (OUI Ladce, MŠ Ladce, MŠ Košeca, ŠZŠ Púchov)
- pranie a žehlenie bielizne  pre školu, školskú kuchyňu a jedáleň, domov mládeže
- pestovanie zeleniny, predaj priesad, spracovanie dopestovanej zeleniny na zimné uskladnenie pre 

ďalšie použitie v školskej jedálni a v učebných odboroch kuchár, služby a domáce práce
- v prácach žiakov pri spracovaní potravín a príprave jedál, stolovaní a aranžovaní priestorov školskej 

kuchyne

V čom má škola nedostatky, návrh spôsobu ich riešenia
- v skvalitňovaní práce pedagogických zamestnancov vo vzťahu k žiakom, 
- nedarí sa nám úspešne pracovať so žiakmi, ktorí v škole absentujú z dôvodu záškoláctva, 
- nedarí sa nám získavať mladých ľudí do funkcií majstrov odborného výcviku,
- nedarí sa nám v našej protifajčiarskej kampani
- z dôvodu prestavby školy  vykonávali žiaci z učebného odboru stolár odborný výcvik vo výrobných 

podnikoch, kde sa nie vždy podarilo skĺbiť požiadavky výroby a výučby, 

      
Voľnočasové aktivity školy

Počas  celého  školského  roka  k  dispozícii  počítačová  učebňa.  V rámci  počítačového  krúžku  bola 
denne  prístupná  žiakom  od  13,00  do  14,30  za  pedagogického  dozoru  vyučujúcich.  V popoludňajších 
hodinách  bola  využívaná žiakmi  ubytovanými na  domove mládeže  pod vedením pána Justha.  Športový 
krúžok  pracoval  pod  vedením  pani  Kretovej.  Výročná  správa  o mimoškolskej  výchove  je  samostatnou 
prílohou - sprava MŠV 06-07LADCE.doc

Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa
Spolupráca je dobrá, pravidelne sa konajú rodičovské združenia, aj keď percento účasti rodičov je 

dlhodobo nízke. Sú rodičia, ktorí majú veľký záujem o prácu svojich detí i o činnosť školy a sú rodičia, ktorí 
nejavia  o školu  žiaden  záujem.  Výborná  spolupráca  je  so  zákonnými  zástupcami  žiakov,  ktorí  k nám 
prichádzajú z detských domovov. V rade školy sú zastúpení traja rodičia. Niektorí rodičia školu sponzorujú.


