
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.:  042/4628646  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. Anna Veličová, zást. pre odbor. predmety a mimoškolskú výchovu
     Mgr. Miroslav Sňahničan, zástupca pre teoretické vyučovanie 
     Marián Justh, vedúci vychovávateľ 

Rada školy: Predseda:    Bc. Ján Michalec  
Zástupcovia (KŠÚ TN):  JUDr. Ivana Salinková,Bc. Gabriela Gajdošová,  

Mgr. Iveta Kováčiková. 
  Zástupcovia rodičov:  Juraj Ozimý, Marianna Kršková, Emília Putalová. 
  Zamestnanci OUI:   Mgr. Monika Adamičková (majsterka), Ing. Viera Čelková  
      (učiteľka), Anna Peterková – nepedagogický zamestnanec, 
 
Údaje o počte žiakov:  
Počet žiakov  k 15.9.2008: 186, z toho 76 dievčat a 110 chlapcov 

  k 15.9.2009: 175, z toho 64 dievčat a 111 chlapcov 

Počet žiakov v školskom stravovaní:   k 15.9.2008 - 75 

        k 15.9.2009 - 75 

Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka: 56, z toho 16 dievčat a 40 chlapcov 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 

zameškané hodiny hodnotenie a klasifikácia výchovné opatrenia žiaci na konci 

klasif. obdobia 

2008/2009 
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 

170 101 69 13970 82,2 742 4,4 163 1 0 2 4 18 10 18 10 19 12 0 0 

K záverečným učňovským skúškam pristúpilo celkom 45 žiakov, z toho 17 dievčat a 28 chlapcov. 
Všetkých 45 žiakov bolo úspešných, z toho 16 prospelo s vyznamenaním, 6 prospelo veľmi dobre a 23 
žiakov prospelo. Jeden chlapec a jedno dievča získali osvedčenie o zaučení.  

Počas školského roka z rôznych dôvodov (vylúčenie, ukončenie štúdia na žiadosť rodičov, apod. ...) 
opustilo učilište 16 žiakov. Výchovný poradca realizoval 74 upozornení na nedbalú školskú dochádzku, 21 
pozvaní rodičov ohľadom  výchovných problémov. Spracoval 8 návrhov na podmienečné vylúčenie a 13 
návrhov na vylúčenie. 



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: 68, z toho:  51 na škole  

        17 na internáte  
      Vyučovací proces zabezpečovalo celkom 39 pedagogických zamestnancov (27 MOV, 2 HMOV, 6 
učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov, 1 RŠ, 3 ZRŠ) a 12 nepedagogických 
zamestnancov (ekonomické oddelenie, školník, vodič, upratovačky).  

Na internáte sa o ubytovaných žiakov starali: 5 skupinových vychovávatelia, 2 nočné vychovávateľky 
a 10 nepedagogických zamestnancov (kuchárky, upratovačky, domovník, sociálna a zdravotná pracovníčka). 

 
Kvalifikačné predpoklady nespĺňajú 5 pedagogickí zamestnanci školy. Z toho traja v súčasnosti študujú 
špeciálnu pedagogiku. 
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

V súvislosti s ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov sa naši zamestnanci zúčastňujú 
vzdelávacích aktivít, ktoré organizujú Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica, Trenčín a 
Bratislava, podľa ponuky uvedených vzdelávacích inštitúcií.  Uskutočnilo sa školenie s pani Evou Baligovou 
na tému „tvorba individuálnych vzdelávacích programov“.  Skúsenosti zo vzdelávacích aktivít odovzdala 
kolegom pani Kretová, ktorá zorganizovala  predvedenie tréningu účinných metód a techník pre 
zefektívnenie procesov učenia sa a vyučovanie zážitkovou formou.  

Vzdelávania vedúcich zamestnancov sa zúčastňujú pani Veličová a pani Daňová. Pani Vaculová, 
Lacková a pán Košút si dopĺňajú špeciálnopedagogické vzdelanie.  

Pán Michalec Miloš úspešne ukončil  inžinierske štúdium na STU Bratislava a pokračuje v DPŠ. 
 
Aktivita a prezentácia školy na verejnosti 
25.9.2008 Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou – vyhodnotenie projektu Hamet2 
20. - 22.10.2008 Medzinárodná konferencia k otázkam diagnostiky a poradenstva – Demänová. 
16. - 17.4.2009 Konferencia s medzinárodnou účasťou k odbornému vzdelávaniu – Baja, Maďarsko. 

V rámci odborného výcviku pracovali naši žiaci pod vedením svojich majstrov vo výrobných 
podnikoch a firmách, kde získali cenné pracovné skúsenosti v prevádzkových podmienkach: HBH – 
Považská Bystrica,  Nsp Považská Bystrica, Agrofarma Červený Kameň, Richtárik Sverepec, ZŠ Ladce, 
Obecný úrad Beluša.  

25.11.-27.11.2008 - 17.ročník výstavy JUVYR v Bratislave. Prezentácia Odborného učilišťa Ladce a 
výrobkov našich žiakov vo výstavnom stánku, spojená s predajom (Habánková, Hrušková, Michalec, 
Ušiaková) výrobkov žiakov z učebných odborov služby a domáce práce, stolár, príprava jedál. 

Pani Sňahničanová zorganizovala v decembri 2008 školské kolo v prednese poézie a prózy 
a zúčastnila sa so žiakmi na celoslovenskej súťaži v Novej Vsi nad Žitavou. 



Na celoslovenskej súťaži zručnosti v učebnom odbore služby a domáce práce sme s dievčatami 
v Liptovskom Mikuláši obsadili tretie miesto.  

Žiaci z učebného odboru stavebný zámočník sa zúčastnili celosovenskej súťaže zručnosti 
v Kysuckom Novom Meste. 

Krajčírky Ivanová Viera a Gažiová Jana sa pod vedením pani Bielikovej zúčastnili medzinárodnej 
súťaže zručnosti v maďarskej Baji. 

Žiaci učebného odboru záhradník sa prezentovali na medzinárodnej aranžérskej súťaži v Kelči – 
Česká republika.  

Zorganizovali sme medzinárodnú aranžérsku súťaž v Ladcoch, kde sa naše dievčatá pod vedením 
pani Rieckej umiestnili na prvých miestach. 

Dievčatá z učebného odboru príprava jedál sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži praktických 
zručností a odborných vedomostí v Kremnici. 

Uskutočnené exkurzie: odevné závody Modex Žilina – šitie odevnej konfekcie, Gastro prevádzka 
BISTRO v Beluši – príprava jedál, Reštaurácia Kopyto – príprava jedál, Cukrárska výrobňa Dubnica nad 
Váhom – príprava jedál, HBH Považská Bystrica - murárske práce, oceľové konštrukcie, Cementáreň Ladce 
– výroba cementu, Koval Beluša – povrchová úprava, Betonárka Beluša – výroba cementu, Drevovýroba a 
Drevostav Jendrol Ladce – výroba eurookien,  výstava Coneco Bratislava – zamestnanci (majstri), 
prezentácia gastrozariadení v Bratislave. V spolupráci metodického združenia vychovávateľov a predmetovej 
komisie všeobecnovzdelávacích predmetov sa uskutočnila exkurzia zamestnancov v Kelči – Česká republika. 

Na pôde OUI Ladce sa v novembri 2008 uskutočnila prezentácia firmy Colorexpert s maliarskymi 
produktami. Vo februári 2009 prezentovala firma Ytong prostredníctvom audiovizuálnej prednášky  výrobky  
firmy a praktickú ukážku zakladania stavieb.  

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

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

Družstvo dievčat sa zúčastnilo na celoslovenských športových hrách mládeže v Košiciach, kde 
dievčatá obsadili celkové piate miesto. 

 
Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 Projekt „Nový diagnostický program HAMET2 – šanca pre handicapovaných žiakov“ bol ukončený 
30.9.2008. Cieľom projektu bolo diagnostikovanie a testovanie žiakov končiacich ročníkov špeciálnych 
základných škôl, ktoré bolo zamerané na pracovné zručnosti a kompetencie. V priebehu projektu sme 
otestovali celkom 152 žiakov. Diagnostický program je naďalej využívaný v rámci prijímacieho konania na 
OUI Ladce.  
 V novembri 2008 sa pod vedením pána Gaboviča zúčastnili žiaci učebného odboru zámočník  
v nemeckom Waiblingene na projekte „Bicykel“. 
 1.7.2009 nám bol schválený grant vo výške 25000,- € na projekt Comenius v rámci Programu 
celoživotného vzdelávania. Projekt pod názvom „Vŕbová stavba a výstavba na školskom pozemku“  sa bude 
realizovať od 1.9. 2009 do 30.8.2011 v spolupráci s partnerskými školami z Čiech, Nemecka a Maďarska. 
 
Priestory a materiálno-technické podmienky školy 
 Teoretické vyučovanie je zabezpečované na požadovanej úrovni vo všetkých učebných odboroch: 
murár, maliar, stolár, zámočník, krajčírka, kuchár, záhradník, služby a domáce práce. Máme vybudované 
odborné učebne vo všetkých horeuvedených učebných odboroch, jednu špecializovanú učebňu 
s počítačovým vybavením a pripojením na internet. V rámci prijímacieho konania využívame špeciálnu 
diagnostickú miestnosť, kde realizujeme diagnostický program Hamet2. Telesnú výchovu realizujeme 
v novovybudovanej pohybovej miestnosti, príležitostne v posilňovni TJ Ladce, čo je však nepostačujúce 
z pohľadu plnenia vzdelávacieho programu. Napríklad loptové hry môžeme realizovať len vo vonkajších 
priestoroch, ktoré tiež nevyhovujú požiadavkám, pretože napríklad nemáme školské ihrisko. Toto bolo 
súčasťou projektu cez ROP, žiaľ neboli sme úspešní.  



 
 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. Vybudovali sme novú dielňu pre učebný odbor  služby a domáce práce 
čím sa skvalitnil odborný výcvik v uvedenom učebnom odbore.  Toho času ukončujeme opravu priestorov 
pre učebný odbor záhradník (dielne, šatne, sociálne zariadenia). 
 Strojové vybavenie dielní je na rôznej technickej úrovni.  Striedajú sa nám moderné stroje so 
zastaralými strojovými zariadeniami. Najväčšiu absenciu modernizácie strojového parku pociťujeme 
v učebnom odbore stavebný zámočník.  
 
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 2008/2009 navštevovalo krúžkovú činnosť 78 žiakov v 6 krúžkoch, na ktoré boli použité 
prostriedky vzdelávacích poukazov  
- od 1.9.2008 do 31.12.2008     27    tis Sk 
- od 1.1.2009 do 31.08.2009    1,29 tis € 
Prostriedky boli použité na materiálno technické zabezpečenie jednotlivých krúžkov. 
 
Príspevky od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

- ubytovanie            prijaté   použité 
             od 1.9.2008 do 31.12.2008       86 tis Sk  

 od 1.1.2009 do 31.08.2009       1,53 tis €   na čistiace , hygienické potreby, pranie  
   prádla, energie  
 
- stravné  prijaté   použité 

             od 1.9.2008 do 31.12.2008       226    tis Sk  na stravu žiakov 
 od 1.1.2009 do 31.08.2009       10,62 tis €         na stravu žiakov 

 
Dary a granty  prijaté   použité 
             od 1.9.2008 do 31.12.2008      22,6 tis Sk na OPP žiakov 

     
Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - nie  
 
Štipendiá (vyhláška MŠ SR č. 311/2004 Z.z. v znení platných predpisov) : 
   01.09.2008 – 31.12.2008       59 tis Sk 

      01.01.2009 – 31.08.2009 3,96 tis € 
Iné - nie 
 
Údaje o činnosti školy 
Koncepčný zámer rozvoja školy na príslušný školský rok 

- započatie  vzdelávania v prvých ročníkoch podľa školských vzdelávacích programov,  
- v rámci projektu Comenius upraviť priestory školského dvora tak aby spĺňal funkcie: vzdelávaciu, 

relaxačnú a oddychovú,  
- v súvislosti s odovzdaním majetku cirkvi  ukončiť opravy priestorov pre učebný odbor záhradník,   
- vytvárať kvalitnejšie sociálne podmienky u spolupracujúcich firiem v súvislosti s realizáciou 

odbornej praxe žiakov, 
- v záujme skvalitňovania odbornej prípravy žiakov realizovať cvičné práce pokiaľ možno priamo 

v teréne, t.j. v priestoroch konkrétnych firiem, čím žiaci získajú pracovné zručnosti, návyky a sociálne 
kompetencie v podmienkach praxe,  



- realizovať medzinárodný projekt „Chór projekt“  v spolupráci so zahraničnými školami vo 
Waiblingene (Nemecko) a v Baji (Maďarsko),  

- v súvislosti so štandardizáciou testov (HAMT2) spolupracovať s PF Prešovskej univerzity (projekt 
VEGA),  

- aktívne spolupracovať so zahraničnými školami vo Waiblingene (Nemecko), v Baji (Maďarsko) 
a v Kelči (Česká republika), 

- verejná diskusia o zavedení nového učebného odboru („predavač“, „sanitár“), 
- zorganizovať celoslovenskú súťaž zručnosti a odborných vedomostí s medzinárodnou účasťou 

v učebnom odbore služby a domáce práce. 
 
V čom škola dosahuje dobré výsledky 

- tvorba a realizácia 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 dopĺňajú traja zamestnanci), 
- vynikajúca spolupráca s firmami AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň, HBH, a.s. Považská 

Bystrica, Richtárik Sverepec,  KOZOVÝ IVAN – ZÁHRADNÍCTVO Dolné Kočkovce 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 pedagogických zamestnancov pri údržbe, modernizácii a prestavbe 

budov našej školy,  
- 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 protifajčiarskej kampani 
       

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. Predmetová 
komisia stavebných odborov zorganizovala Veľkonočný turnaj zamestnancov OUI Ladce v stolnom tenise. 
Výročná správa o mimoškolskej výchove je samostatnou prílohou - sprava MŠV 08-09LADCE.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 majú zastúpenie traja rodičia.  
 
 



 
 

V Ladcoch  9. október  2009                                             Mgr. Miroslav Sňahničan 
                                                                                      zástupca RŠ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


