
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 
 

Údaje o škole: 
 

Názov školy:     Odborné učilište internátne  

Adresa školy:      Hviezdoslavova 668/114,  018 63 Ladce 

Telefónne a faxové čísla školy:        tel.: 042/4650510  fax: 042/4628197   

Webové sídlo:    www.ouiladce.sk 

Adresa elektronickej pošty:   e-mail: oulad@nextra.sk  

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:  Peter Sedláček, Igor Pagáč, Ľubomír Daniška. 

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

 

Údaje o zriaďovateľovi:   Okresný úrad Trenčín, odbor školstva 

Hviezdoslavova 3 

911 01 Trenčín 

     tel.: 032/7411 321 

     mail: Iveta.Kovacikova@russ-tn.sk 

 

Informácie o činnosti rady školy: 

Posledné a v minulom školskom roku jediné (z dôvodu protipandemických opatrení proti Covid-19) 

zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 11.10.2021.  Na zasadnutí bola prerokovaná správa o výchovno-

vzdelávacej činnosti odborného učilišťa a školské opatrenia ohľadom Covid-19. Ďalšie zasadnutia s kvôli 

núdzovému stavu neuskutočnili.  
     

Počet žiakov:  

  k 15.9.2021 - 88, z toho 23 dievčat a 65 chlapcov 

  k 15.9.2022 - 88, z toho 26 dievčat a 62 chlapcov 

Počet žiakov v školskom stravovaní: k 15.9.2021 – 42 

      k 15.9.2022 – 38 

Počas školského roka z rôznych dôvodov (8 x vylúčenie, 1 x prestup, 0 x ukončenie štúdia na žiadosť 

rodičov) opustilo učilište 9 žiakov. 

 

Počet zamestnancov: 

Evidenčný počet fyzických osôb (k 1.1.2022) celkom: 42, z toho:  30 na škole     

            12 na internáte        

http://www.ouiladce.sk/
mailto:oulad@nextra.sk
mailto:Iveta.Kovacikova@russ-tn.sk


Vyučovací proces zabezpečovalo celkom 23 pedagogických zamestnancov (14 MOV, 2 HMOV, 3 

učitelia všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov, 1 RŠ, 3 ZRŠ) a 7 nepedagogických zamestnancov 

(ekonomické oddelenie, vodič - údržbár, 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). 

 

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov: 
Kvalifikačné predpoklady spĺňajú všetci pedagogickí zamestnanci učilišťa.   

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, v rámci plánu profesijného rozvoja sa realizovalo v dňoch 

19.-20.4.2022. Išlo o aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov na témy:   

 Duševné zdravie.                                                                   

 Prevencia agresivity a šikanovania na školách.    

                 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
V novembri 2021 sme sa už po deviatykrát sme sa zapojili do výroby adventného venca, ktorý bol 

súčasťou nádvoria obecného úradu a kultúrneho domu. 
 

Odborný výcvik: 

Odborný výcvik počas školského roka sa realizuje v dielňach OUI Ladce. Okrem toho  pracovali naši 

žiaci pod vedením svojich majstrov vo výrobných podnikoch a firmách a u súkromných osôb, kde získavali 

cenné pracovné skúsenosti v prevádzkových podmienkach:  

 Školská kuchyňa a jedáleň OUI Ladce, 

 školská kuchyňa ZŠ Ladce,   

 rodinný dom Visolaje, 

rodinný dom Ladce,  

rodinný dom Hloža, 

výroba zámkovej dlažby a obrubníkov, 

Kúpele Nimnica, 

rodinný dom Horný Lieskov, 

Obecný úrad Ladce. 

 

Okrem toho sme sa podieľali na zveľaďovaní priestorov učilišťa: 
 

- opravami poškodeného nábytku, náradia,  

- výrobou upomienkových predmetov a propagačných panelov, 

- terénne úpravy okolia školy,  

- opravy a ostrenie ručného náradia,  

- drobné murárske práce v objektoch školy,  

- maliarskymi prácami,  

- náterom kovových a drevených konštrukcií vyrobených v dielňach učilišťa,  

- kosením trávnatých porastov v areáli školy,  

- zhotovovaním jednoduchých učebných pomôcok,  

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

  ktoré sú doplnkom stravy v školskej jedálni,  

- výzdobou a aranžovaním priestorov školy. 

 

Súťaže:  

Celoslovenských súťaží či športových alebo súťaží zručností a iných sme sa v uplynulom školskom 

roku nezúčastnili – opäť z dôvodu protipandemických opatrení v čase koronakrízy. Hygienicko-

epidemiologické opatrenia, ktoré boli uvoľnené po jarných prázdninách nám dovolili zúčastniť sa na 

medzinárodnej súťaži:  29.3.2022 - Zámecké vázání – Kelč, Česká republika. Súťaže sa pod vedením p. 

Dobrotkovej zúčastnili dvaja žiaci učebného odboru záhradník – Andrej Kohút a Miroslava Balážová. Andrej 

Kohút získal prvé miesto v aranžovaní „Jarného svietnika“. 

V októberi 2021 sa uskutočnili triedne kolá v prednese poézie a prózy. 

 



Exkurzie:  

 

marec 2022 Závody presného odlievania Trenčín 

22.04.2022 Záhradkár Trenčín 

30.05.2022 Hydroponické pestovanie rajčín, farma Kameničany  

   máj 2022 Výroba verených knedlí a ovocných varených buchiet, Belušské Slatiny 

   jún 2022 Čarovný dvor, Ladce, domácky chov zvierat 

 

Informácie o projektoch, do ktorých je škola  zapojená: 
 Po schválení predĺženie realizácie o jeden rok sa v školskom roku 2021/2022 začal realizovať projekt 

Erasmus+. Na jar 2022, po uvoľnení protipandemických opatrení, sme v dňoch 3.-8.5.2022 vycestovali na 

úvodné stretnutie do partnerskej školy v nemeckom Mosbachu.  Prezreli sme si školu, dielne, internát, 

kancelárske priestory i priestory kde sa realizuje odborný výcvik.  Na stretnutí s vedením školy sme riešili 

otázky motivácie projektu, koho zaujíma, koho spája, koľko zainteresovaných ľudí je v partnerských školách, 

ciele projektu, význam ochrany prírody a klímy a plánovali nasledujúce pracovné stretnutia. Plánovanie 

pracovných činností, sprievodných podujatí, ubytovania, stravovania a cestovania. 

Prvé pracovné stretnutie partnerských škôl sa uskutočnilo v dňoch 21.-26.6.2022 v Ladcoch. 

Hmatateľnými výsledkami pracovnej aktivity  sú zhotovené dva veľké hmyzie hotely a dve náučné tabule. 

Tieto drevené stavby boli  umiestnené v blízkosti drevín a rastlín, ktoré potrebujú opeľovače. Prírodnými 

stavbami sme hmyzu umožnili ukrytie počas zimy a zároveň pripravili vhodné podmienky na jeho 

rozmnožovanie. Jedna stavba bola umiestnená v areáli Odborného učilišťa v Ladcoch a druhá v areáli 

Považskej cementárne v Ladcoch. 

Ďalšie pracovné aktivity v rámci projektu Chráňme prírodu a podnebie („Save nature and climate“) budú 

realizované na jeseň 2022 v Maďarsku a na jar 2023 v Nemecku. 

 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 
 V školskom roku 2021/2022 sme na škole inšpekciu nemali.  

 

Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy:  
 Teoretické vyučovanie bolo zabezpečované na požadovanej úrovni vo všetkých učebných odboroch: 

murár, maliar, stavebné práce, stolár, zámočník, kuchár, záhradník. Máme vybudované odborné učebne vo 

všetkých hore uvedených učebných odboroch, využívame päť interaktívnych tabúľ a 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. Využívame však 

multifunkčné ihrisko obce Ladce. 

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

kuchár, murár, stavebný zámočník  a maliar  na dobrej úrovni.  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. 

  

Informácie o oblastiach,v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach, v ktorých má 

škola  nedostatky: 
V čom škola dosahuje dobré výsledky 

- 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, 



- 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 učebnom odbore kuchár, 

- v prácach žiakov pri spracovaní potravín a príprave jedál, stolovaní a aranžovaní priestorov školskej 

kuchyne. 
 

V čom má škola nedostatky, návrh spôsobu ich riešenia 

- 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. 

 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 
Vzhľadom k tomu, že OUI Ladce vzdeláva zdravotne znevýhodnenú mládež s mentálnym 

postihnutím, sú všetci žiaci odborného učilišťa žiakmi so špeciálnymi výchvno-vzdelávacími potrebami. 

 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva: 
Do prvého ročníka bolo rozhodnutím riaditeľa prijatých 37 žiakov, z toho  9 zámočníkov, 7 murárov, 

7 záhradníkov a 14 kuchárov.  

2. septembra 2022, do školy nastúpilo 36 prvákov, z toho 9 zámočníkov, 7 murárov 7 záhradníkov  

a 13 kuchárov. Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka v školskom roku 2022/2023:  36, z toho 13 dievčat 

a 23 chlapcov. 

 

Počet prijatých prihlášok:  39 

 

Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku: 
Prijímacieho konania sa zúčastnilo 37 uchádzačov, ktorí úspešne zvládli prijímaciu skúšku.  

 

Zoznam učebných odborov a ich zameraní: 

Zoznam učebných odborov a ich zameraní: 

  Učebný odbor - zameranie             Číslo  uč. odboru    

    stavebná výroba - stavebné práce        3697 G 00. 

 stavebná výroba - murárske práce           3686 G 03 

 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce        3686 G 10 

 stavebná výroba - stavebné zámočníctvo          3686 G 06 

 spracúvanie dreva - stolárska výroba         3383 G 02 

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

 obchodná prevádzka – práce pri príprave jedál     6491 G 01 



 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania: 
 

žiaci na konci 

klasif. obdobia 

2021/2022 

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 

78 56 22 6518 83,56 642 8,2 73 2 0 2 1 2 8 3 8 5 0 3 0 

     
V tomto školskom roku boli záverečné skúšky opäť prezenčné a vykonané podľa harmonogramu: 

20.-21. jún 2022  Praktické záverečné skúšky. 

22. jún 2022  Teoretická časť záverečnej skúšky, vydanie vysvedčenia z posledného ročníka spolu  

s vysvedčením o záverečnej skúške a výučným listom.  

K záverečným skúškam školskom roku 2021/2022 celkom 21 úspešných absolventov tretieho ročníka našej 

školy, z toho 5 zámočníci, 5 murári,  5 záhradníci a 6 žiakov z odboru  obchodná prevádzka a príprava jedál. 

Ďalší štyria žiaci získali osvedčenia zaučení.  

           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 

listov  starosta obce, Ing. Jaroslav Koyš, ocenil 5 najlepších absolventov vecným darom.  

 

Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce: 
Výsledky uplatniteľnosti evidujeme len v ojedinelých prípadoch,  keď sa žiaci kontaktujú so svojimi 

bývalými triednymi učiteľmi,  resp. navštívia školu.  

 

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

2021/2022: 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu - nie 

 

Prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 

 

V školskom roku 2021/2022  navštevovalo krúžkovú činnosť 82 žiakov, použité prostriedky:  

 

- od 1.9.2021 do 31.12.2021     1 048,78  € 

-   prostriedky použité na materiálno technické zabezpečenie krúžkov   

 

- od 1.1.2022 do 31.08.2022    1 574,23  € 

- prostriedky použité na materiálno technické zabezpečenie krúžkov    

                                                                                    

Príspevok na učebnice 

 

- od 1.9.2021 do 31.12.2021                                         2 627 € 

- od 1.1.2022 do 31.08.2022                                            696 €     

 

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

 

- ubytovanie    



         prijaté    použité 

 

             od 1.9.2021 do 31.12.2021            744,- €                        768,- €  

               

                                                                           energie -elektr., plyn, vodné, stočné,     

                                                                           pranie, odpad 

 

 od 1.1.2022 do 31.08.2022         960,- €      960,- € 

  energie -elektr., plyn, vodné, stočné,     

                                                                           pranie, odpad 

    

Dary a granty   

          prijaté    použité 

 

Tuzemské kapitálové :  

  od 1.1.2022 do 31.08.2022     1 183,93 €                         1 183,93 € 

            Použité na kúpu osobného motorového vozidla. 

Tuzemské bežné     

 od 1.1.2022 do 31.08.2022      176,07 €                         235,15 € 

Použité na úhradu poistného na osobné motorové vozidlo. 

                     

Erasmus                                               14 424,- € 

 

od 1.1.2022 do 31.08.2022       6 275,31€ 

Použité na plnenie projektu v rámci cezhraničnej spolupráce a v zmysle zmluvy. 

 

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov : 

  01.09.2021 – 31.12.2021         0   €         

        01.01.2022 –  31.08.2022              667,63  € 

          príjem z dobropisov – energie,     

príjem za vrátené OPP,  

prostriedky boli  odvedené na príjmový účet štátu                                                               

 

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

 

              01.09.2021 – 31.12.2021                                         74,67  € 

      01.01.2022 –  31.08.2022                                  448,90  € 

 

Iné :                kapitálové prostriedky 

                                                                             prijaté    použité 

 

                       01.09.2021 –  31.12.2021             5 462 ,- €                          5 461,56 € 

                        Prostriedky boli čerpané na nákup prevádzkových strojov. 

 

 

                       01.01.2022 –  31.08.2022            14 569,-€                      14 569 ,-  € 

  Prostriedky zo štátneho rozpočtu, boli použité na nákup osobného motorového vozidla.  

  

               

        Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase: 
Vydali sme 88 vzdelávacích poukazov a prijali 82. 



Kultúrne poukazy: 84 žiakov a 25 pedagogických zamestnancov. 

Za covidom obmedzených podmienok fungovalo päť krúžkov – internetový, športový,  mladých 

gazdiniek, šikovné ruky, varenie. Počas celého školského roka je k dispozícii počítačová učebňa. V rámci 

voľnočasových aktivít 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.  

Výročná správa o mimoškolskej výchove je samostatnou prílohou – správa_MSV_21_22_LADCE. 

 

Informácie o spolupráci školy s rodičmi žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú 

deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu, alebo sozástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na 

účely výkonu ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo 

ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody: 
Spolupráca s rodičmi je dobrá, pravidelne sa konajú plenárne rodičovské združenia (a podľa potreby 

triedne rodičovské združenia), i keď nám koronakríza, v tomto školskom roku opäť, nedovolila ich 

uskutočniť. Spolupráca spočívala hlavne v mailovej a telefonickej komunikácii, ktoré sa triednym učiteľom 

veľmi dobre osvedčili.  Výborná spolupráca je so zákonnými zástupcami žiakov, ktorí k nám prichádzajú 

z centier pre deti a rodiny. V rade školy majú zastúpenie traja rodičia.  

 

Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné: 
Výchovná poradkyňa podľa potreby, v spolupráci s pedagogickými zamestnancami, riešila 

oznámenia, zápisy, kontaktovala rodičov, spolupracovala s kurátormi v súvislosti s problematikou správania, 

krádeží, dochádzky do školy a porušenia školského a dielenského poriadku. Poštovú korešpondenciu 

charakterizuje nasledujúca tabuľka: 

 

 
murár kuchár 

stavebné 

práce 
stolár 

stavebný 

zámočník 
záhradník spolu 

Dochádzka žiakov 8 6 10 3 1 - 28 

Výchovné problémy 8 1 4 2 3 1 19 

Povinná škol. dochádzka - - 1 - - - 1 

Oznamy ÚPSVaR - - - - - - 0 

Vylúčenie zo štúdia 3 1 3 1 - - 8 

Podmienečné vylúčenie 3 - 1 - - - 4 

        

         22 8 19 6 4 1 60 

 

Jedno vylúčenie bolo z dôvodu vážneho porušenia školského poriadku a zvyšné návrhy na vylúčenie boli 

z dôvodu vysokej neospravedlnenej absencie žiakov. V jednom prípade bolo riešené šikanovanie medzi 

žiakmi.  

 

 Opatrenia proti Covid-19 spôsobili, že väčšina plánovaných aktivít (športové, spoločenské, výchovné, 

súťažné, ...) sa ani v tomto školskom roku do jarných prázdnin neuskutočnila. 

 V prvom polroku sa vyučovanie prerušovalo podľa pandemickej situácie a na základe usmernenia 

ministerstva školstva. Podľa aktuálnej situácie sme vyučovali prezenčne, ale aj dištančne. Väčšina žiakov 

spolupracovala a zadané úlohy priebežne plnili. V druhom polroku vzdelávanie pokračovalo prezenčnou 

formou v škole. V krátkej karanténe sa ocitlo už len sedem tried.  Komunikácia prebiehala prostredníctvom 

e-mailovej pošty, sms správami, telefonickými rozhovormi a rôznymi inými aplikáciami. V prípade potreby 

sme komunikovali aj s rodičmi či zákonnými zástupcami žiakov. V prípadoch, kde elektronická komunikácia 

z objektívnych príčin nebola možná, zasielali sme vzdelávacie materiály a úlohy poštou. 

  



V zmysle estetizácie prostredia sme venovali zvýšenú pozornosť nástenkám a vnútornej výzdobe 

školy. 
 

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

zaradené tematické celky zamerané na problematiku a prevenciu v protidrogovej oblasti, na ochranu 

životného prostredia, zdravie a zdravý životný štýl, na prevenciu šikanovania a prevenciu proti rasizmu 

(občianska výchova, etická výchova). 
 

Intenzívna spolupráca s CPPPaP v Dubnici nad Váhom pokračuje. Na podporu učiva občianskej 

a etickej výchovy škola, v spolupráci s CPPP, pripravila prednášky na témy:  

29.3.2022 Prevencia drogových závislostí 

Šikanovanie a kyberšikanovanie 

Zneužívanie moderných komunikačných technológií 

 

11.5.2022 Obchodovanie s ľuďmi 

Prevencia sexuálneho rizikového správania 

 

V spolupráci s ÚPSVaR Trenčín sa uskutočnilo, 11.4.2022, preventívne poradenstvo  pre žiakov 

tretích ročníkov zamerané na témy: -   informácie o regionálnom trhu práce,  

        -   možnosti uplatnenia sa po skončení štúdia,  

      -   aktívne uchádzanie sa o zamestnanie. 

 

2.5.2022 bol realizovaný kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretích ročníkov a kurz 

pohybových aktivít pre žiakov prvých a druhých ročníkov. 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy na príslušný školský rok 

- v rámci programu celoživotného vzdelávania realizovať projekt  Erasmus+  školské partnerstvá,  

- vytvárať kvalitné 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,  

- modernizácia priestorov pre teoretické i praktické vyučovanie,  

- zveľaďovanie strojového vybavenia dielní, 

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

(Maďarsko), v Žamberku, Liberci a v Kelči (Česká republika). 

 
 

       

 
 

 

 

 

V  Ladcoch  19. september 2022                                             PaedDr. Vladimír Hromek 

                                                                                      riaditeľ školy      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Správa  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2021/2022 

Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, 018 63  Ladce 

 

 
Predkladá: 

 

 

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

PaedDr. Vladimír Hromek 

      riaditeľ školy 

 

 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade školy dňa:  19.9.2022 

 

Správa bola prerokovaná v rade školy dňa:  20.9.2022  

 

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 2021/2022 

 

 

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

               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 2021/2022 

 

 

   

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

            za zriaďovateľa 

 

 

Štruktúra správy je v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.435/2020 o 

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

zariadení 

 
 

 

 

 

 


