
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 
 

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:   Okresný úrad Trenčín, odbor školstva 

Hviezdoslavova 3 

911 01 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 
      

Rada školy: Predseda:    Ing. Viera Čelková (učiteľka OUI Ladce) 

Zástupcovia zriaďovateľa:  JUDr. Ivana Salinková,Mgr. Gabriela Gajdošová,  

Ing. Gabriela Petrúšková, Mgr. Jarmila Rajnincová. 

  Zástupcovia rodičov:  PhDr. Monika Urdáková, Ing. Marta Zlatošová, Jana Mikasová 

  Zamestnanci OUI:   Mgr. Anton Hanidžiar, Slávka Habánková, Jaroslava Zigová. 
 

Údaje o počte žiakov:  

Počet žiakov: k 15.9.2014 - 139,  z toho 60 dievčat a 79 chlapcov 

k 15.9.2015 - 126,  z toho 50 dievčat a 76 chlapcov  

Počet žiakov v školskom stravovaní: k 15.9.2014 – 63 

      k 15.9.2015 – 65 

         

Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka: 46, z toho 20 dievčat a 26 chlapcov 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 

žiaci na konci 

klasif. obdobia 

2014/2015 

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 

129 74 55 14358 111,3 1128 8,7 115 6 1 0 7 11 6 5 5 10 2 2 0 

 

           K záverečným učňovským skúškam pristúpilo v tomto školskom roku 38 úspešných absolventov 

tretieho ročníka našej školy, z toho  8  murári, 2 maliari, 3 zámočníci, 5 stolári,  5 záhradníci,  3 žiaci 

z odboru služby a domáce práce a 12 žiaci z odboru  obchodná prevádzka a príprava jedál. 

 

           Skúšobné komisie skonštatovali, že všetci títo absolventi úspešne zvládli záverečné učňovské skúšky 

a mohli tak prevziať svoje výučné listy z rúk  triednych učiteľov. Na slávnostnom odovzdávaní výučných 

http://www.oulad.edu.sk/
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listov  starosta obce, Ing. Jaroslav Koyš, ocenil 10 najlepších absolventov vecným darom. Traja žiaci získali 

osvedčenie o zaučení.   

Počas školského roka z rôznych dôvodov (vylúčenie, ukončenie štúdia na žiadosť rodičov, apod. ...) 

opustilo učilište 10 žiakov. Výchovná poradkyňa podľa potreby riešila oznámenia, zápisy, kontaktovala 

rodičov, spolupracovala s kurátormi v súvislosti s problematikou správania, krádeží, dochádzky do školy 

a porušenia školského a dielenského poriadku. Poštovou korešpondenciou realizovala 37 upozornení na 

nedbalú školskú dochádzku, 11 pozvaní rodičov, 11 oznámení na ÚPSVaR, spracovala 1 návrh na 

podmienečné vylúčenie a 6 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 

 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 zamestnancov: 

Evidenčný počet fyzických osôb (k 1.1.2015) celkom: 52, z toho:  40 na škole  

            12 na internáte  

      Vyučovací proces zabezpečovalo celkom 30 pedagogických zamestnancov (20 MOV, 2 HMOV, 4 

učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov, 1 RŠ, 3 ZRŠ) a 10 nepedagogických 

zamestnancov (ekonomické oddelenie, školník, vodič, upratovačky).  

Na internáte sa o ubytovaných žiakov starali: 2 skupinoví vychovávatelia, 2 noční vychovávatelia a 8 

nepedagogických zamestnancov (kuchárky, upratovačka, domovník, skladníčka, sociálna a zdravotná 

pracovníčka). 

 

Kvalifikačné predpoklady nespĺňa jeden pedagogický zamestnanec školy.  

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

Pre veľký záujem pedagogických zamestnancov sa kontinuálne vzdelávanie realizovalo v mimo 

vyučovacom čase – v popoludňajších hodinách - po dohode s lektormi v priestoroch našej školy. 

Zamestnanci sa zúčastnili vzdelávacích aktivít na témy: 

- Finančná gramotnosť do škôl, 

- Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov 

- Praktická ekonomika, 

- Informačná bezpečnosť v škole, 

- Problematika šikanovania v školskom prostredí 

- Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programov 

 

Funkčného vzdelávania sa zúčastňuje hlavná majsterka odborného výcviku. 

 

7.4.2015 sa pre pedagogických zamestnancov uskutočnila prednáška na tému Neverbálne prejavy 

v komunikácii a Duševné zdravie. 

   

 



Aktivita a prezentácia školy na verejnosti 

25.9.2014 sa konalo na našom učilišti slávnostné odovzdávanie certifikátov vedúcim testov HAMET2 

zo špeciálnych základných škôl a CPPPaP pod záštitou okresného úradu v Trenčíne. Celkovo bolo 

vyškolených 18 vedúcich testov.  

4.11.2014 sa vedenie školy a odborového zväzu tradične stretlo s bývalými zamestnancami 

(dôchodcami) v priestoroch OUI Ladce. Na stretnutí sa zúčastnilo 25 bývalých zamestnancov.  

 

V mesiaci november - december 2014 sa žiaci učebných odborov záhradník a zámočník podieľali na 

tvorbe adventného venca, ktorý bol súčasťou nádvoria obecného úradu.  
 

23.3.2015 bol v Trenčíne ocenený titulom „VYNIKAJÚCI PEDAGÓG TRENČIANSKEHO 

KRAJA“ náš zamestnanec Mgr. Miroslav Sňahničan. Oceňovanie sa zrealizovalo v Galérii Bazovského 

Trenčín.   
 

Vo februári 2015 sme prezentovali našu školu na špeciálnych základných školách v Bytči, Čadci, 

Považskej Bystrici, Púchove, Myjave, Novom Meste nad Váhom, Dubnici, Ilave, Trenčíne a v Bánovciach 

nad Bebravou, kde sme ponúkali žiakom ôsmych a deviatych ročníkov možnosť štúdia na učilišti v Ladcoch.  

 

Odborný výcvik: 

V rámci odborného výcviku pracovali naši žiaci pod vedením svojich majstrov vo výrobných 

podnikoch a firmách a u súkromných osôb, kde získali cenné pracovné skúsenosti v prevádzkových 

podmienkach:  

Kúpele Nimnica,  

 Školská jedáleň Ladce,  

 Považská cementáreň Ladce,  

rodinný dom Ladce, 

rodinný dom Visolaje, 

rodinný dom Dolný Lieskov 

Automax Beluša,  

Presné liatie Trenčín, 

ZŠ Ladce,  

Ubytovňa Ladce, 

Kvety u Guru, 

Koval Beluša, 

Kvetinárstvo Dobrotka, 

Obecný úrad Ladce. 
 

Okrem toho sme sa podieľali na zveľaďovaní priestorov učilišťa: 
 

- opravami poškodeného nábytku, 

- výrobou násad pre odbor záhradník,  

- výrobou varešiek, svietnikov, stolčekov ako upomienkových predmetov,  

- terénne úpravy,  

- opravy a ostrenie náradia,  

- maliarskymi prácami,  

- náterom kovových a drevených konštrukcií vyrobených v dielňach učilišťa,  

- opravou školských lavíc, 

- výrobou rôznych konštrukcií pre externých zákazníkov, 

- šitím šatiek pre kuchárov,  

- opravami textilných výrobkov, 

- zhotovovaním smútočných vencov a kytíc, vianočných svietnikov a stromčekov, 

- aranžovaním priestorov pri slávnostných príležitostiach školy,  

- vyzdobením priestorov školskej jedálne a zasadačky, 

- kosením trávnatých porastov v areáli školy,  

- predajom hlúbových priesad zamestnancom i občanom Ladiec, 

- pri príprave a organizovaní stretnutia s dôchodcami, dňa učiteľov, vianočného posedenia, 

- zhotovovaním jednoduchých učebných pomôcok,  

- predajom drobných pekárskych výrobkov zamestnancom,  

- spracovávaním zeleniny a ovocia na zimné uskladnenie - mrazením, konzervovaním, varením  

  džemu, ktoré sú doplnkom stravy v školskej jedálni,  



- prípravou vianočného pečiva a pozdravov s vianočnou tematikou, 

- výzdobou priestorov školy vianočnými ikebanami, 

- čistiacimi prácami,  

- zhotovovaním darčekových predmetov - vankúše, sedáky, tašky, chňapky, vyšívané pozdravy, 

- opravami poškodenej bielizne, obšívaním utierok,  

- údržbou stolovej a kuchynskej bielizne, 

- praním, žehlením, skladaním utierok a uterákov, obrusov pre potreby učebného odboru kuchár, 

  služby a domáce práce a školskej kuchyne. 
 

Súťaže:  

23.-25.9.2014 sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže učňov v odbore murár vo Vysokom Mýte –  

Česká republika. S hrdosťou konštatujeme, že sme obhájili prvé miesto v konkurencii českých, 

maďarských, poľských a slovenských družstiev. 

 

 12.11.2014 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy  

v Novej Vsi nad Žitavou. 

 

V spolupráci s Gymnáziom Púchov sme sa zúčastnili turnajov v unifikovanom futbale: 

14.-16.11.2014 Medzinárodný turnaj – Zlínsky pohár 

4.-6.12.2014   Vianočný medzinárodný turnaj v Púchove (1. a 2. miesto) 

14.12.2014  Unifikovaný futbal v Maďarsku 

 

19.3.2015 sme sa zúčastnili „Zámeckého vázání 2015“. Medzinárodná súťaž bola v Kelči – Česká  

republika a naši reprezentanti získali cenu za najoriginálnejší nápad. Súťažilo sa v kategóriách –  

Prízdoba klobúka a Jarná väzba. 

 

7.5.2015 sa žiaci OUI Ladce zúčastnili Celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných  

vedomostí žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore murár v Hlohovci. Naši reprezentanti  

získali 1. miesto. 

 

19.-21.5.2015 sme na OUI Ladce zorganizovali 40. Celoslovenské športové hry chlapcov odborných 

učilíšť s medzinárodnou účasťou. Vo výbornej konkurencii jedenástich družstiev (z toho tri  

zo zahraničia – Nemecko, Česko, Maďarsko) sme obsadili celkové tretie miesto. V behu na 1500m 

sme obsadili 2.miesto, vo futbalovom turnaji sme skončili na treťom mieste. Diplomy, ocenenia  

a medaily odovzdávala vedúca okresného školského úradu v Trenčíne Mgr. Iveta Kováčiková, ktorej  

asistovali Ing. Gabriela Petrúšková a PaedDr. Vladimír Hromek.  

 

1.6.2015 sa konal futbalový turnaj medzi žiakmi učebných odborov o Pohár riaditeľa školy.  

Najúspešnejší boli žiaci učebného odboru kuchár+záhradník.  

 

V dňoch 22.7.-2.8.2015 sa v kalifornskom Los Angeles uskutočnilo vrcholné športové podujatie pre 

športovcov s mentálnym postihnutím z celého sveta. Slovenskí športovci boli v konkurencii  

športovcov zo 165 krajín veľmi úspešní. Naša žiačka – Monika Cabajová (2.ročník učebného odboru 

kuchár), bola strieborná v behu na 200m a aj v skoku do výšky. 

Unifikovaný tím futbalistov (naši žiaci a ich partneri z Gymnázia Púchov) nedosiahol na vytúžené  

finále a skončil na bronzovej priečke. 

 

Exkurzie:  

Služby a domáce práce:  Hotel Nimnica 

            Stolári :     Expoligrum Nitra 

Koval Interier Beluša  

            Murári :    Nimnica Kúpele 



     Cementáreň Ladce 

Kuchári:   školská kuchyňa ZŠ Ladce  
  

Učitelia všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov  sa v novembri 2014 zúčastnili na exkurzii 

v špeciálnej základnej škole v Novom meste nad Váhom a v Detskom mestečku v Trenčíne. 

 

Rôzne: 
 

19.12.2014 nám CPPPaP Dubnica nad Váhom prostredníctvom Mgr. Eriky Prostrednej realizovalo 

besedu pre žiakov všetkých ročníkov na tému:  Prevencia fajčenia a alkoholu.  
 

6.3.2015 riaditeľ školy a výchovná poradkyňa svojou účasťou podporili Výstavu výtvarných prác 

žiakov so zdravotným znevýhodnením (Čarovná záhradka), ktorú organizovala Spojená škola Púchov.  

 

1.4.2015 sa uskutočnila prednáška pre žiakov na tému Prevencia drogových závislostí pod záštitou 

CPPPaP Dubnica nad Váhom.   

 

7.5.2015 sa uskutočnila prednáška pre žiakov na tému Obchodovanie s ľuďmi pod záštitou CPPPaP 

Dubnica nad Váhom.   

 

3.6.2015 pani Košútová z ÚPSVaR Ilava zrealizovala so žiakmi končiacich ročníkov besedu na tému 

Čo mám robiť, ak sa nezamestnám.  

 

Celý uplynulý rok pokračovala spolupráca s vydavateľstvom Terrapolis, ktoré zasiela na OUI 

mesačník Terra, ktorý propaguje nové technológie a materiály z oblasti drevovýroby. 
 

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. Taktiež sme prezentovali školu aj individuálnym záujemcom z radov 

rodičov našich budúcich žiakov, ktorí si dohodli stretnutie na našom učilišti. 
 

Uskutočnili sa dve účelové cvičenia zamerané na ochranu človeka a prírody (december 2013 a máj 

2014) a dve cvičenia CO.  
 

Drogová prevencia sa realizuje prostredníctvom všeobecno-vzdelávacích predmetov, do ktorých sú  

zaradené tematické celky zamerané na problematiku a prevenciu v protidrogovej prevencii (občianska 

výchova, etická výchova). 
 

Nácvik evakuácie objektov pri požiarnom poplachu – október 2014. 
 

19.12.2014 sa v priestoroch jedálne OUI Ladce uskutočnilo Vianočné posedenie zamestnancov. 
 

Každoročne, v mesiacoch február - apríl, sa realizuje diagnostikovanie žiakov, ktorí sa hlásia na 

učilište, prostredníctvom programu Hamet. 
 

27.3.2015 sme si pripomenuli priateľským posedením Deň učiteľov, na ktorom boli riaditeľom školy 

ocenené dve pedagogické zamestnankyne. 
 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 

Dve naše zamestnankyne úspešne ukončili vzdelávanie v Národnom projekte pod názvom 

„Aktivizujúce metódy vo výchove“.  

  

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 hore uvedených 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  

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. Materiálno technickú základňu sme 

vylepšili. Zrealizovali sme výmenu okien na budove odborného výcviku pre učebné odbory kuchár, služby 

a domáce práce, čím sa ušetria nemalé finančné prostriedky za tepelnú energiu. 

 Materiálno-technické vybavenie školy je v rámci odborného výcviku v učebných odboroch stolár, 

kuchár, služby a domáce práce, murár, stavebný zámočník  a maliar  na dobrej úrovni a v súčasnom období 

predstavuje na Slovensku to najlepšie čo môže byť. 

 Strojové vybavenie dielní je na rôznej technickej úrovni.  Striedajú sa nám moderné stroje so 

zastaranými strojovými zariadeniami. Najväčšiu absenciu modernizácie strojového parku pociťujeme 

v učebnom odbore stavebný zámočník.  

 Za finančné prostriedky, ktoré sme získali vďaka krúžkovej činnosti, o ktorú bol veľký záujem zo 

strany žiakov i pedagógov, sme zakúpili drobný inventár v učebných odboroch kuchár, služby a domáce 

práce a záhradník. 
 

Vydali sme 139 vzdelávacích poukazov a prijali 96. 

Kultúrne poukazy 130 žiakov a 33 pedagogických zamestnancov. 
 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy v šk. r. 

2014/2015: 
Dotácie zo štátneho rozpočtu - nie 
 

Prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 

V školskom roku 2014/2015 navštevovalo krúžkovú činnosť 88 žiakov v 8 krúžkoch, na ktoré boli použité 

prostriedky vzdelávacích poukazov  

- od 1.9.2014 do 31.12.2014    1 124,56  € 

- od 1.1.2015 do 31.08.2015    1 132,69  € 

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 1.9.2014 do 31.12.2014         624,00  €      660,00  €  

 od 1.1.2015 do 31.08.2015         720,00  €       720,00  € 

  na čistiace , hygienické potreby, pranie  

 prádla, energie  

 

Dary a granty  -  nie     
  

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - nie  
 

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

              01.09.2014 – 31.12.2014       3 856,56  € 

      01.01.2015 –  31.08.2015  5 588,22   € 
 

Iné - nie 
 

 

 



Údaje o činnosti školy 

Koncepčný zámer rozvoja školy na príslušný školský rok 

- v rámci programu celoživotného vzdelávania sa uchádzať o projektu Erasmus+  školské partnerstvá,  

- 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,  

- aktívne spolupracovať so zahraničnými školami vo Waiblingene (Nemecko), v Baji (Maďarsko), 

v Žamberku (Česká republika) a v Kelči (Česká republika). 
 

V čom škola dosahuje dobré výsledky 

- tvorba a realizácia projektov, 

- vynikajúca spolupráca so špeciálnymi základnými školami (Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, 

Dubnica nad Váhom, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bánovce nad Bebravou, Myjava), 

- 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 ,  

- vynikajúca spolupráca s firmami  Kúpele Nimnica a.s.,  Kvetinárstvo – Guru Dubnica nad Váhom, 

Základná škola Ladce, Obecný úrad Ladce, Považská cementáreň Ladce  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, 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 

- skvalitňovanie  práce pedagogických zamestnancov vo vzťahu k žiakom, odstraňujeme kontinuálnym 

vzdelávaním pedagogických zamestnancov, 

- nedarí sa nám úspešne pracovať so žiakmi a ich zákonnými zástupcami, ktorí v škole absentujú 

z dôvodu záškoláctva, 

- nedarí sa nám získavať mladých ľudí do funkcií majstrov odborného výcviku, 

- nedarí sa nám v protifajčiarskej kampani napriek intenzívnej spolupráci s CPPPaP Dubnica nad 

Váhom, ktoré u nás realizuje intervenčné programy so žiakmi. 
       

Voľnočasové aktivity školy 

Počas celého školského roka k dispozícii počítačová učebňa. V rámci krúžku informačno-

komunikačných technológií bola denne prístupná žiakom od 13,00 do 14,30 za pedagogického dozoru 

vyučujúcich. V popoludňajších hodinách bola využívaná žiakmi ubytovanými na internáte  pod vedením pani 

Novotnej. Pod vedením pani Rieckej fungoval krúžok šikovných rúk, krúžok stolovania a aranžovania videla 

pani Stopková, krúžok ručných prác pracoval pod vedením pani Briestenskej. Krúžok varenia a pečenia 

viedla pani Hrušková.   

Výročná správa o mimoškolskej výchove je samostatnou prílohou - správa MŠV 14_15 LADCE 

 



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  21. septembra  2015                                             Mgr. Miroslav Sňahničan 

                                                                                      zástupca RŠ      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2014/2015 

Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, 018 63  Ladce 

 

 
Predkladá: 

 

 

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

PaedDr. Vladimír Hromek 

      riaditeľ školy 

 

 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade školy dňa:  21.9.2015 

 

Správa bola prerokovaná v rade školy dňa.:  21.9.2015 

 

Vyjadrenie Rady školy: 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi, Okresnému úradu Trenčín, odbor školstva  

schváliť  

správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Odborného učilišťa internátneho 

v Ladcoch za školský rok 2014./2015 

 

 

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

               Ing. Viera Čelková 

                                                                                                    predseda Rady školy 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

Okresný úrad odbor školstva v Trenčíne  schvaľuje – neschvaľuje  Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Odborného učilišťa internátneho v Ladcoch za školský rok 2014/2015 

 

 

   

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

            za zriaďovateľa 

 

 

Štruktúra správy je v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. decembra 2006 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení a v súlade s metodickým  usmernením  Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 
 

 

 

 

 

 


