
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 15.9.2005: 182, z toho 58 dievčat a 124 chlapcov 

          k 15.9.2006:     189, z toho 63 dievčat a 126 chlapcov

Počet žiakov v školskom stravovaní:  k 15.9.2005 - 95

    k 15.9.2006 - 91

Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka: 71, z toho 20 dievčat a 51 chlapcov

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:

žiaci na konci 

klasif. obdobia

2005/2006

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

170 116 54 17554 103,3 4472 26,3 149 4 2 1 14 18 12 13 8 22 11 5 0

K záverečným učňovským skúškam pristúpilo celkom 46 žiakov, z toho 14 dievčat a 32 chlapcov. 
Celkovo prospelo 46 žiakov, z toho 12 s vyznamenaním a 8 prospelo veľmi dobre. Päť žiakov, z toho  2 
chlapci a 3 dievčatá, získalo osvedčenie o zaškolení.

Počas školského roka z rôznych dôvodov (vylúčenie, ukončenie štúdia na žiadosť rodičov, apod. ...) 
opustilo učilište 13 žiakov. Jedna žiačka prišla z inej školy.
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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: 78, z toho:  55 na škole 

           23 na internáte 
     Vyučovací proces zabezpečovalo celkom 42 pedagogických pracovníkov  (29 MOV, 1 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,  4  nočné 
vychovávateľky a 12 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. V súvislosti s projektom INFOVEK absolvovali 
základný  kurz počítačových zručností (Word, Excel, Power point, Internet) pani Kalusová D., Orihelová, 
Haršániová,  Bieliková, Vychopeňová,  Daňová I.,  Koňuchová,  Habánková, Briestenská, Stopková, Riecka 
a páni  Hanidžiar,  Michalec  J.,  Koncový,  Vacula,  Turček,  Hanko,  Švihel,  Sádecký,  Justh.  Kurz  bol 
realizovaný na gymnáziu v Považskej Bystrici a na ZŠ v Novej Dubnici.

Cyklické vzdelávanie, rozvoj profesionality metodického združenia, ktoré organizovalo MPC Banská 
Bystrica absolvovali pani Kretová, Čelková, Habánková a Koňuchová.

Pán  Turček  úspešne  absolvoval  prípravu  vedúcich  pedagogických  pracovníkov  na  MPC  Banská 
Bystrica. 

Pani Hromková Júlia a pán Michalec Ján sa zúčastňujú vzdelávania prípravy vedúcich pedagogických 
zamestnancov, ktoré organizuje MPC Trenčín.

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

Pán Hanidžiar úspešne ukončil bakalárske štúdium – majster odbornej výchovy.
Cyklického vzdelávania „Príprava učiteľov SOU na rozvoj komunikačných a sociálnych kompetencií 

učňovskej  mládeže  súvisiacich  s ich  budúcim  zamestnaním“,  ktorý  je  organizovaný  MPC  Bratislava 
a Európskym sociálnym fondom sa zúčastňovali pani Ďurovcová a pán Vacula.

Vzdelávania  „Ako zvládať  stres  v škole“,  ktoré  organizovalo  MPC Banská Bystrica  sa  zúčastnili 
Ďurovcová, Kretová, Sňahničanová, Čelková, Váňová, Veličová, Záhradník.

Aktivita a prezentácia školy na verejnosti
14.-16.jún  2006  –  Fórum pedagogiky  v Bratislave.  Podieľali  sme  sa  na  príprave  návrhu  stánku, 

výrobe exponátov, doprave, inštalácii a demontáži stánku Krajského školského úradu Trenčín.



28.11.-1.12.2005 - 14.ročník výstavy JUVYR v Bratislave. Prezentácia Odborného učilišťa Ladce a 
výrobkov našich žiakov vo výstavnom stánku, spojená s predajom (Turček, Hromková, Rázik, Balážová)

Pani Sňahničanová zorganizovala v decembri 2005 školské kolo v prednese poézie a prózy.
Vo februári 2006 sa uskutočnil lyžiarsky výcvikový kurz v Starej Ľubovni pre žiakov s nariadenou 

ústavnou výchovou – pani Kretová.
V dňoch 25.-26.5.2006 sme zorganizovali Cesloslovenské športové hry mládeže dievčat, na ktorých 

sa  zúčastnili  zástupcovia  šiestich  odborných  učilíšť  –  Ladce,  Nová  Ves  nad  Žitavou,  Stará  Ľubovňa, 
Liptovský Mikuláš, Kysucké Nové Mesto a Valaská.

V júni  2006  sa  uskutočnilo  stretnutie  s MUDr.  Petrykowskym na  tému „Ochrana  zdravia,  AIDS 
a prevencia pred počatím“ – pani Pašková, zdravotná sestra.

Naše  žiačky  v učebnom  odbore  krajčírka  sa  pod  vedením  pani  Briestenskej  zúčastnili  na 
celoslovenskej  súťaži  zručnosti  a odborných  vedomostí,  ktorú  usporiadalo  OU  Hlohovec  v  dňoch  10.-
11.5.2006.

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:  Kovex Beluša, Betonárky a štrkovne Lednické Rovne, Zornica Bánovce nad 
Bebravou, Cementáreň Ladce, Vodné dielo Ladce, Koval Beluša, Furnment Visolaje.   

 Uskutočnili sa dve účelové cvičenie zamerané na ochranu človeka a prírody (december 2005 a máj 
2006).

Na pôde OU Ladce prezentovali svoje výrobky firmy Colorexpert SK s.r.o Bratislava – maliarske 
náradie, AGI Trenčín – ručné elektrické náradie firmy BOSCH, RIGIPS SLOVAKIA s.r.o Trnava – sádry, 
sádrové omietky, stierky, ...

Na krajčírskych dielňach prebehol v mesiaci novembri „Deň otvorených dverí“ pre širokú verejnosť. 
13.4.2006  v rámci  propagácie  učňovského  školstva  uskutočnil  pán  Švihel  praktickú  ukážku 

pracovných činností žiakov učebného odboru stolár na špeciálnej základnej škole Dubnica nad Váhom. 
V rámci  exkurzií,  ktoré  prišli  špeciálnych  základných  škôl  (Púchov,  Považská  Bystrica,  Ilava, 

Dubnica nad Váhom, Trenčín)  sme prezentovali  Odborné učilište  Ladce  ako inštitúciu,  ktorá  pripravuje 
žiakov na budúce povolanie.

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 bude trvať 18 mesiacov.
V decembri 2005 sme podali žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho 

sociálneho fondu na projekt „Nový diagnostický program HAMET2 – šanca pre handicapovaných žiakov“, 
ktorý by mal trvať dva roky. Projekt bol schválený a jeho realizácia začne 1.9.2006.

Tiež  nám  bol  schválený  projekt  v rámci  programu  SOCRATES/Comenius  1  pre  školský  rok 
2006/2007, na ktorom praticipujeme ako partnerská škola v spolupráci s ďalšími dvoma školami z Maďarska 
a Nemecka.

Zrealizovali  sme  projekt  „PERGOLA“,  na  ktorom  sa  podieľali  naši  žiaci  a spolupracujúcimi 
partnermi boli žiaci 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 na priemernej úrovni, pretože 
dožíva technologický a strojový park a je potrebná jeho obnova. Pre teoretické vyučovanie máme primerané 
podmienky na vzdelávanie.                 
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 2005/2006 navštevovalo krúžkovú činnosť 71 žiakov v 6 krúžkoch, na ktoré boli použité 
prostriedky vzdelávacích poukazov v celkovej výške 52,20 tis Sk      z toho
- od 1.9.2006 do 31.12.2005    25,60 tis Sk
- od 1.1.2006 do 31.08.2006    26,60 tis Sk
Prostriedky boli použité na materiálno technické zabezpečenie jednotlivých krúžkov:
počítačový, divadelný, aranžérky, strelecký, varenia, športový.

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

     prijaté použité

             od 1.9.2006 do 31.12.2005      17,73 tis Sk na osobnú spotrebu dieťaťa a pranie 
          posteľnej bielizne

 od 1.1.2006 do 31.08.2006       24,35 tis Sk prostriedky sú na príjmovom účte, 
neboli čerpané, nakoľko nie je 
naplnený štátny rozpočet

- dary a granty
                                                   použité

             od 1.9.2006 do 31.12.2005      9,47 tis Sk na škole zabezpečenie materiálu na 
              vých.-vzdel. činnosť a nákup 

ochranných pracovných prostriedkov pre žiakov na 
odbornú prax

23,4tis Sk prostriedky na DM použité na 
materiálne zabezpečenie mimoškolskej 
činnosti

prijaté použité

 od 1.1.2006 do 31.08.2006       86,83 tis Sk 27 tis Sk na OPP žiakov 
1,5 tis Sk doprava žiakov
33 tis Sk kapit. prostriedky na 
zabezpečovacie zariadenie maliarskeho 
bloku – učebne a dielňa
1 tis Sk lyžiarsky výcvik

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

- prijatá zálohová platba 899,73 tis Sk
- čerpanie k 31.8.2006 899,73 tis Sk

prostriedky sú čerpané v zmysle schváleného harmonogramu a rozpočtu na projekt 
„Program prípravy handicapovaných žiakov na trh práce spojený s nácvikom rôznych zručností“



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 2005 a jún 2006, v celkovej výške 154.000,-  Sk a na nákup ochranných 
pracovných pomôcok,  montérkoviny  a  pracovnej  obuvi,  podľa  uvedenej  vyhlášky,  bola  vyčlenená  suma 
47.900,- 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 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 a jedna vychovávateľka),
- vynikajúca spolupráca s firmami, 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.

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.

Voľnočasové aktivity školy
V rámci  projektu  INFOVEK  a  Počítače  do  škôl  bola  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:  Ďurovcová,  Hanko,  Kretová,  Čelková,  Sňahničan.  V popoludňajších 
hodinách bola využívaná žiakmi ubytovanými na domove mládeže pod vedením pána Justha.

Výročná správa o     mimoškolskej výchove   je samostatnou prílohou.

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.


	Výročná správa o mimoškolskej výchove je samostatnou prílohou.

