
 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2018/2019 

Základné identifikačné údaje 

V základných identifikačných údajoch nedošlo v priebehu školského roku 2018/2019 k žiadnym 
zmenám. 
 
Názov školy Odborné učilište 

Adresa školy Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava  

IČO 030841801 

DIČ 2020891015 

Telefón +421 02 54773400 

E-mail info@oudubba.sk  

WWW stránka www.oudubba.sk  

Zriaďovateľ Okresný úrad Bratislava - odbor školstva 

Vedúci zamestnanci školy 

V školskom roku 2018/2019 nedošlo u vedúcich zamestnancov školy k žiadnym zmenám.  
 
  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil E-mail 

Riaditeľ Mgr. Eduard Filo 02/54 793 677 0904 421 729 eduard.filo@oudubba.sk 

Zástupca riaditeľa PaedDr. Soňa Gergelová 02/54 793 677 0911 310 620 sona.gergelova@oudubba.sk 

Zástupca riaditeľa pre PV Mgr. Lenka Krušinová 02/54 788 283 0911 310 618 lenka.krusinova@oudubba.sk 

Ekonóm Ing. Martin Tekula 02/54 788 010 0903 770 979 martin.tekula@oudubba.sk 

 

Rada školy 

V júni 2018 ukončila členstvo v Rade školy Mgr. Iveta Čorňáková, ktorej dcéra absolvovala štúdium. 

Doplňujúce voľby zástupcu rodičov sa uskutočnili na rodičovskom združení 26. 09. 2018. Za 

nového člena Rady školy bola zvolená p. Michaela Závadská. 

K 01. 05. 2019 zriaďovateľ školy Okresný úrad Bratislava – odbor školstva delegoval za člena Rady 

školy Ing. Renátu Lukáčikovú. Nahradila Ing. Igora Bendíka, ktorý sa vzdal členstva v Rade školy. 

V piatok 03. 05. 2019 sa uskutočnilo výberové konanie na miesto riaditeľa školy, v ktorom Rada 

školy navrhla zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy Mgr. Eduarda Fila. 

V júni 2019 ukončila členstvo v Rade školy Ing. Alžbeta Koleničová, ktorej syn absolvoval štúdium. 

Na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia dňa 25. 09. 2019 bola na jej miesto zvolená ako 

zástupca rodičov Ing. Jana Badíková. 

mailto:info@oudubba.sk
http://www.oudubba.sk/
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Zástupcovia Titl., meno, priezvisko Kontakt 

pedagogických 
zamestnancov  

Mgr. Andrea Domoráková, podpredseda 02/54773400, kl.141, andrea.domorakova@oudubba.sk  

Mgr. Peter Čaputa 02/54773400, kl.141, peter.caputa@oudubba.sk  

Mgr. Ľubica Špulerová 02/54773400, kl.141, lubica.spulerova@oudubba.sk  

nepedagogických 
zamestnancov 

Darina Jajcayová 02/54773400, kl.124, darina.jajcayova@oudubba.sk  

rodičov   

Michaela Závadská 0911/886601, michaela.zavadska@gmail.com  

Ing. Ingrid Ráczová 0907/783121, ingrid.r18@gmail.com  

Ing. Alžbeta Koleničová, predseda 0918/788746, arch.kolenic@gmail.com  

zriaďovateľa 

Mgr. Rudolf Novák 09610 46 410, rudolf.novak@minv.sk  

Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD. 09610 46 416, ildiko.hejcikova@minv.sk 

Ing. Gabriel Kosnáč 02/602 59 211, gabriel.kosnac@karlovaves.sk 

Ing. Renáta Lukáčiková 0910 931177, renata.lukacikova@minv.sk  

 
Činnosť vyvíjala v súlade s platnou legislatívou a vlastným štatútom. Rada školy zasadala podľa 
plánu svojej činnosti:  
 
Deň konania Program  

21.09.2018 výročná správa za školský rok 2017/2018 
správa o výsledkoch hospodárenia školy  
koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný na dva roky  
plán práce pre školský rok 2018/2019 
informácia o pedagogicko-organizač. a materiálno-tech. zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 
návrh rozpočtu 
revidované ŠkVP 

08.02.2019 zhrnutie polročnej klasifikácie  
počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v školskom roku 2019/2020 
termíny prijímacieho konania v roku 2019 

07.06.2019 návrh na počty prijímaných žiakov a návrh na počty tried v školskom roku 2020/2021 
vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy, zhodnotenie školského roka 2018/2019 

30. júna 2019 skončilo 5-ročné funkčné obdobie riaditeľovi školy. Výberové konanie na obsadenie 
miesta riaditeľa vyhlásil zriaďovateľ na 03. 05. 2019, výberovou komisiou bola Rada školy. 
Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov 
kandidátov na obsadenie funkcie riaditeľa zabezpečil zriaďovateľ. Rada školy navrhla 
zriaďovateľovi na základe výberového konania na vymenovanie do funkcie riaditeľa Mgr. Eduarda 
Fila. 

Poradné orgány školy 

K stálym orgánom školy patrili porada vedenia, pedagogická rada, predmetové komisie a 
metodické združenie, výchovná komisia, rada rodičov. 

mailto:andrea.domorakova@oudubba.sk
mailto:peter.caputa@oudubba.sk
mailto:lubica.spulerova@oudubba.sk
mailto:darina.jajcayova@oudubba.sk
mailto:michaela.zavadska@gmail.com
mailto:ingrid.r18@gmail.com
mailto:arch.kolenic@gmail.com
mailto:rudolf.novak@minv.sk
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Porada vedenia a úsekové porady 

Základom riadiacej výkonnej štruktúry a organizácie školy bola činnosť vedenia, ktoré zasadalo 1x 
mesačne, spravidla v utorok o 09.30 h. Porada vedenia školy sa riadila vlastným rokovacím 
poriadkom. Porady vedenia zvolával riaditeľ, zúčastňovali sa jej:  
a) riaditeľ – Mgr. E. Filo  
b) vedúci úsekov (VÚ): zástupca riaditeľa – PaedDr. S. Gergelová (za úsek TV aj za VMV, robila 
zápisy), zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie – Mgr. L. Krušinová (za úsek PV), vedúci 
ekonomického úseku – Ing. M. Tekula (vedie ekonomický úsek)  
c) samostatní odborní a nepedagogickí zamestnanci: školský psychológ – Mgr. V. Füle, sociálny 
pedagóg – Mgr. J. Sekerešová, personalista – Ing. J. Mačugová. 
 
Vedenie školy zasadalo podľa plánu svojej činnosti (v dvoch prípadoch v predstihu, dvakrát 
neskôr): 
 
Deň konania Program  

04.09.2018 kontrola plnenia úloh, aktuálne informácie a úlohy, príspevky členov vedenia, diskusia 
plán práce pre školský rok 2018/2019 
úväzky a rozvrhy pre školský rok 2018/2019 
revidované ŠkVP, školský poriadok, pracovný poriadok 
počty žiakov v škole i v školskom internáte 
príprava výkazov, vzdelávacie poukazy a krúžková činnosť 

02.10.2018 kontrola plnenia úloh, aktuálne informácie a úlohy, príspevky členov vedenia, diskusia 

06.11.2018 kontrola plnenia úloh, aktuálne informácie a úlohy, príspevky členov vedenia, diskusia 

04.12.2018 kontrola plnenia úloh, aktuálne informácie a úlohy, príspevky členov vedenia, diskusia 
výsledky hospodárenia školy, návrh rozpočtu 
príprava výkazov 

08.01.2019 kontrola plnenia úloh, aktuálne informácie a úlohy, príspevky členov vedenia, diskusia 

05.02.2019 kontrola plnenia úloh, aktuálne informácie a úlohy, príspevky členov vedenia, diskusia 
zhrnutie polročnej klasifikácie  
počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v školskom roku 2019/2020 
termíny prijímacieho konania v roku 2019 

05.03.2019 kontrola plnenia úloh, aktuálne informácie a úlohy, príspevky členov vedenia, diskusia 
harmonogram prijímacieho konania 2019 

02.04.2019 kontrola plnenia úloh, aktuálne informácie a úlohy, príspevky členov vedenia, diskusia 
harmonogram ZS 2019 

06.05.2019 kontrola plnenia úloh, aktuálne informácie a úlohy, príspevky členov vedenia, diskusia 

05.06.2019 kontrola plnenia úloh, aktuálne informácie a úlohy, príspevky členov vedenia, diskusia 
návrh na počty prijímaných žiakov a návrh na počty tried v školskom roku 2020/2021 

03.07.2019 kontrola plnenia úloh, aktuálne informácie a úlohy, príspevky členov vedenia, diskusia 
vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy, zhodnotenie školského roka 2018/2019 

26.08.2019 kontrola plnenia úloh, aktuálne informácie a úlohy, príspevky členov vedenia, diskusia 
plán práce pre školský rok 2019/2020 
štruktúra kariérových pozícií na škole v roku 2019/2020 
plán kontinuálneho vzdelávania na rok 2019/2020 
úväzky a rozvrhy pre školský rok 2019/2020 
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Bezprostredne po mesačných poradách vedenia školy sa konali úsekové porady (TV, PV, VMV, 
EKO), ktoré zvolávali a riadili vedúci úsekov.  

Pedagogická rada  

Pedagogická rada zabezpečovala navrhovanie, schvaľovanie a prijímanie uznesení k najdôležitejším 
bodom výchovno-vzdelávacieho procesu, najmä štvrťročné vyhodnocovanie dochádzky, správania 
a prospechu žiakov. Zasadnutia pedagogickej rady sa riadili rokovacím poriadkom.  
 
Pedagogickú radu v školskom roku 2018/2019 zvolal riaditeľ školy 7x podľa plánu (trikrát skôr) a 3x 
mimoriadne:  
 
Pedagogická rada Deň konania Program  

plánovacia 30.08.2018 výročná správa za školský rok 2017/2018 
plán práce pre školský rok 2018/2019 
štruktúra kariérových pozícií na škole v školskom roku 2018/2019 
nový ŠkVP opatrovateľská starostlivosť... 

hodnotiaca 13.11.2018 správy triednych učiteľov, napomienky 
zhodnotenie KOŽAZ a účelových cvičení 

mimoriadna 18.12.2018 zmena formy vzdelávania žiaka 

mimoriadna 16.01.2019 zmena formy vzdelávania žiaka 

klasifikačná 29.01.2019 správy triednych učiteľov 
zhrnutie klasifikácie  

mimoriadna 22.03.2018 výchovné opatrenia 

hodnotiaca 15.04.2019 správy triednych učiteľov, napomienky 
organizačné zabezpečenie prijímacieho konania a ZS 

klasifikačná – 3.ročník 10.06.2019 správy triednych učiteľov 
zhrnutie klasifikácie 

klasifikačná – 1. a 2.ročník 25.06.2019 správy triednych učiteľov 
zhrnutie klasifikácie 

slávnostná 03.07.2019 zhodnotenie školského roka 

 
Zasadnutie pedagogickej rady viedol riaditeľ. Zápisnicu zabezpečoval zástupca riaditeľa. Na 
zasadnutiach pedagogickej rady sa zúčastňovali pedagogickí zamestnanci školy s hlasovacím 
právom, odborní zamestnanci školy a pozvaní hostia bez hlasovacieho práva.  

Predmetové komisie a metodické združenie  

V školskom roku 2018/2019 na škole pracovalo 8 PK a 1 MZ:  
PK VVP  
Vedúcim PK v školskom roku 2018/2019 bola PaedDr. Soňa Gergelová. PK VVP tvorili učitelia VVP. 
Nakoľko to boli všetci učitelia, zasadnutiami PK boli porady úseku teoretického vyučovania.  
PK učebného odboru CK  
Vedúcim PK v školskom roku 2018/2019 bola Mgr. Vilma Kozánková. PK CK tvorili učitelia 
odborných predmetov a majstri odbornej výchovy CK: Mgr. Lívia Kurtiová, Bc. Jana Maďarová, Bc. 
Eva Švaralová.  
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PK učebných odborov MA  
Vedúcim PK v školskom roku 2018/2019 bol Mgr. Peter Čaputa. PK MA tvorili učitelia odborných 
predmetov a majstri odbornej výchovy MA: Ján Pavlovič, Adrián Vlčko.  
PK učebných odborov ZH+CH  
Vedúcim PK v školskom roku 2018/2019 bol Ing. Marek Ráček (Ing. Pavol Ungvarský bol dlhodobo 
PN). PK ZH+CH+MA tvorili učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy ZH a CH: Bc. 
Michal Černuška, Agáta Janošková, Zuzana Tomašovičová.  
PK učebných odborov ĽV+KN+DP+PRR 
Vedúcim PK v školskom roku 2018/2019 bola Mgr. Iveta Jančia. PK ĽV+DP tvorili učitelia odborných 
predmetov a majstri odbornej výchovy ĽV, KN, DP a PRR: Mgr. Jana Kočkovská, Ľubica Kresanová, 
Mgr. Ľubica Špulerová, Mgr. Tatiana Filová a Ing. Iveta Koštialiková.  
PK učebných odborov OT  
Vedúcim PK v školskom roku 2018/2019 bola Mgr. Ivana Povincová. PK OT tvorili učitelia 
odborných predmetov a majstri odbornej výchovy OT: Mgr. Andrea Hornáčková, Kvetoslava 
Varjúová.  
PK učebných odborov PM  
Vedúcim PK v školskom roku 2018/2019 bola Mgr. Alica Hullová. PK PM tvorili učitelia odborných 
predmetov a majstri odbornej výchovy PM: Elena Baričičová, Zuzana Malíčková.  
PK učebného odboru KR  
Vedúcim PK v školskom roku 2018/2019 bola Ing. Viera Turáková. PK KR tvorili učitelia odborných 
predmetov a majstri odbornej výchovy KR: Anna Kohútová, Mgr. Lenka Ludviková, Bc. Mária 
Miklošová.  
PK učebného odboru PR  
Vedúcim PK v školskom roku 2018/2019 bola Mgr. Andrea Domoráková. PK PR tvorili učitelia 
odborných predmetov a majstri odbornej výchovy PR: Mgr. Alica Koroncziová, Marta Turiničová, 
Marta Bertók.  
MZ ŠI  
Vedúcim MZ v školskom roku 2018/2019 bola PaedDr. Soňa Gergelová. MZ ŠI tvorili 
vychovávatelia. Nakoľko to boli všetci vychovávatelia, zasadnutiami MZ ŠI boli porady úseku ŠI.  
 
Predmetové komisie (PK) a metodické združenie (MZ) riešili pedagogické a odborné problémy vo 
svojej pôsobnosti, pracovali v súlade so Štatútom PK. 

Komisia žiaka a výchovná komisia  

Podľa potreby (bez pevne stanovenej periodicity) riešili aktuálny problém žiaka samostatne alebo v 
„pedagogickej trojke“, kde sa triedny učiteľ, príslušný majster OV (a v prípade ubytovaného žiaka 
aj príslušný vychovávateľ) pokúšali spolu, neformálne a ústne, problém vyriešiť, až v prípade 
neúspechu iniciovali zasadnutie komisie žiaka, ktorú zvolával a viedol školský psychológ.  
Výchovná komisia ako poradný orgán informovala riaditeľa školy o aktuálnom stave riešenia 
problémových žiakov, a to podľa potreby začiatkom mesiaca, spravidla v utorok o 09.30 h. 
Podklady pripravil školský psychológ na základe podkladov od triednych učiteľov a členov vedenia 
školy. Výchovnú komisiu zvolával školský psychológ, zúčastňovali sa jej:  
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a) riaditeľ školy 
b) vedúci úsekov: zástupca riaditeľa (TV), zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie (PV), vedúci 
vychovávateľ školského internátu (ŠI)  
c) vybraní samostatní odborní a pedagogickí zamestnanci – špecialisti: školský psychológ, sociálny 
pedagóg, výchovný poradca  
d) v prípade prerokovávania klientov DSS a RS ROSA (na začiatku) tiež jeho riaditeľ, vedúci 
výchovy, príslušný psychológ a sociálny pracovník  
 
Deň konania Program výchovnej komisie 

24.09.2018 riešenie aktuálneho problémového správania, dochádzky, zdravot. stavu a sociálnej situácie žiakov 
adaptačný program 
podklady pre rodičovské združenie 

22.10.2018 riešenie aktuálneho problémového správania, dochádzky, zdravot. stavu a sociálnej situácie žiakov 
podklady pre rodičovské združenie 

03.12.2018 riešenie aktuálneho problémového správania, dochádzky, zdravot. stavu a sociálnej situácie žiakov 
zhodnotenie 1. štvrťroka 

28.01.2019 riešenie aktuálneho problémového správania, dochádzky, zdravot. stavu a sociálnej situácie žiakov 
zhodnotenie 1. polroka, vrátane adaptácie nových žiakov 

04.03.2019 riešenie aktuálneho problémového správania, dochádzky, zdravot. stavu a sociálnej situácie žiakov 

15.04.2019 riešenie aktuálneho problémového správania, dochádzky, zdravot. stavu a sociálnej situácie žiakov, 
zhodnotenie 3. štvrťroka 

10.06.2019 riešenie aktuálneho problémového správania, dochádzky, zdravot. stavu a sociálnej situácie žiakov  
stav platieb za ubytovanie v ŠI a stravu ku koncu školského roka 
zhodnotenie školského roka, vrátane adaptácie nových žiakov 

 

Rada rodičov  

Rada rodičov pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava pracovala v súlade so svojimi 
stanovami. Zasadala v stredu v čase 14.00 – 15.00 h: 
 
Deň konania Program  

26.09.2018 plán aktivít na školský rok 2018/2019 
informácia o príjmoch za uplynulý rok a plán čerpania na školský rok 2018/2019 
riešenie účtovníctva občianskeho združenia 

14.11.2018 priebežná informácia o aktivitách a čerpaní prostriedkov občianskeho združenia  

17.04.2019 priebežná informácia o aktivitách a čerpaní prostriedkov občianskeho združenia 

Údaje o počte žiakov 

stav k 15.09. 31.10. 30.11. 31.12. 31.01. 28.02. 31.03. 30.04. 31.05. 11.06. 30.06. 

OU 155 149 145 145 144 142 140 139 137 137 93*/ 

ŠI 62           

 
*/ bez absolventov – žiakov 3. ročníka 
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Trieda 
Počet žiakov z toho ŠVVP Počet žiakov z toho ŠVVP 

k 15.09.2018 ku koncu šk. roka 2018/19 

PRR 4 4 4 4 

1.CK 8 8 8 8 

1.ĽV+KN 9 9 9 9 

1.MA+OT 7 7 6 6 

1.ZH+DP 7 7 7 7 

1.KR 8 8 9 9 

1.PR 9 9 9 9 

1.PM 7 7 5 5 

2.CK/A+MA 8 8 7 7 

2.CK/B+PR/B 10 10 9 9 

2.ZH 5 5   

2.DP 4 4   

2.ZH+DP   8 8 

2.KR 9 9 6 6 

2.PR/A+PM 9 9 6 6 

3.CK 5 5 5 5 

3.ĽV+DP 6 6 6 6 

3.MA+PR/A 8 8 6 6 

3.ZH+CH 10 10 9 9 

3.OT 5 5 5 5 

3.KR 10 10 7 7 

3.PR/B+PM 7 7 6 6 

Spolu 155 155 137 137 

 
 
 
 
 
 
 
 

Výchovná skupina Počet žiakov z toho ŠVVP 

1. 10 10 

2. 11 8 

3. 11 8 

4. 10 10 

5. 10 9 

6. 10 9 

Spolu 62 54 
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Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach  

V roku 2019 sme prijímali žiakov bez prijímacej skúšky. 
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky v riadnom termíne    67 
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky v mimoriadnom termíne   5 
Skutočný počet žiakov prípravného a 1.ročníka k 15. 09. 2019:     72 

Odbory a učebné plány 

Učebný odbor Zameranie 

prípravný ročník 
 

2985 G cukrárska výroba 
 

3179 G textilná výroba 10 ľudovoumelecká tvorba  

3686 G stavebná výroba 10 maliarske a natieračské práce  

4572 G poľnohospodárska výroba 04 rastlinná a živočíšna výroba  

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

6485 G opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej 
starostlivosti  

  

6486 G opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a 
zariadeniach sociálnej starostlivosti  

  

6491 G obchodná prevádzka 01 práca pri príprave jedál  

6491 G obchodná prevádzka 02 príprava, skladovanie a predaj tovaru  

6494 G služby a domáce práce 
 

6495 G polygrafická výroba 01 knihárne a kartonáž 

6497 G pedikúra – manikúra   

Klasifikácia 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Spr. 2 Spr. 3 Spr. 4 

PRR 4 1 3 0 0 0 0 0 0 

1.CK 8 3 1 3 0 1 0 1 0 

1.ĽV+KN 9 0 2 5 1 1 2 0 0 

1.MA+OT 6 1 3 2 0 0 1 0 1 

1.ZH+DP 7 1 0 6 0 0 0 0 0 

1.KR 9 2 5 2 0 0 1 1 0 

1.PR 9 3 4 2 0 0 0 1 0 

1.PM 5 2 2 1 0 0 0 0 0 

2.CK/A+MA 7 1 3 2 0 1 0 1 0 

2.CK/B+PR/B 9 2 1 4 0 2 2 2 0 
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2.ZH+DP 8 2 1 5 0 0 1 1 0 

2.KR 6 2 1 3 0 0 0 0 0 

2.PR/A+PM 6 1 0 4 0 1 0 1 1 

3.CK 5 4 0 1 0 0 1 0 0 

3.ĽV+DP 6 0 2 3 1 0 0 0 0 

3.MA+PR/A 9 2 2 2 3 0 1 0 0 

3.ZH+CH 6 2 2 2 0 0 0 1 0 

3.OT 5 3 2 0 0 0 0 0 0 

3.KR 7 4 3 0 0 0 0 0 0 

3.PR/B+PM 6 4 2 0 0 0 0 0 0 

Spolu  137 40 39 47 5 6 9 9 2 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospr. Neospr. na žiaka 

PRR 4 769 192,25 769 192,25 0 0,00 

1.CK 8 1404 186,91 1106 149,05 298 37,86 

1.ĽV+KN 9 1499 203,67 1483 201,67 16 2,00 

1.MA+OT 6 1081 180,17 881 146,83 200 33,33 

1.ZH+DP 7 876 125,14 874 124,86 2 0,29 

1.KR 9 1013 112,56 920 102,22 93 10,33 

1.PR 9 2063 229,22 1785 198,33 278 30,89 

1.PM 5 783 156,60 775 155,00 8 1,60 

2.CK/A+MA 7 999 150,07 497 76,71 502 73,36 

2.CK/B+PR/B 9 1507 200,20 848 113,30 659 86,89 

2.ZH+DP 8 1461 182,63 1414 176,75 47 5,88 

2.KR 6 1151 191,83 1150 191,67 1 0,17 

2.PR/A+PM 6 1544 281,13 1501 272,97 43 8,17 

3.CK 5 215 43,00 214 42,80 1 0,20 

3.ĽV+DP 6 270 45,00 264 44,00 6 1,00 

3.MA+PR/A 9 238 26,44 150 16,66 88 9,78 

3.ZH+CH 6 370 61,66 358 59,66 12 2,00 

3.OT 5 465 93,00 465 93,00 0 0,00 

3.KR 7 754 107,71 665 95,00 89 12,71 

3.PR/B+PM 6 593 98,83 590 98,33 3 0,50 

Spolu 137 19055 139,09 16709 121,96 2346 17,12 

Zamestnanci 

Stav k 15. 09. 2018 
 Počet osôb Počet úväzkov 

Pedagogickí zamestnanci 46 43,93 
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Odborní zamestnanci 5 3,00 

Nepedagogickí zamestnanci 23 14,45 

Pedagogický asistent 5 2,00 

Spolu 79 63,38 

 
 
 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Stav k 15. 09. 2018 

počet kvalifikovaných nekvalifikovaných spolu 

učiteľov 17 0 17 

majstrov OV 20 2 22 

vychovávateľov 7 0 7 

pedagogických asistentov  5 0 5 

spolu 49 2 51 

Vzdelávanie zamestnancov  

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 1 1 

2. atestácia 0 0 

funkčné inovačné vzdelávanie 0 2 

inovačné vzdelávanie 0 0 

špecializačné  0 0 

kvalifikačné  0 2 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

Projekty 

Projekt/partner Cieľ Zodpovedná osoba Termín 

Infovek/MŠ technická podpora IKT 
PaedDr. S. Gergelová, 
Ing. M. Ráček 

2017/2018 

Vzdelávacie poukazy/MŠ financovanie krúžkovej činnosti PaedDr. S. Gergelová 2017/2018 

Kultúrne poukazy/MŠ nepriame financovanie kultúrneho vyžitia 
PaedDr. S. Gergelová, 
Mgr. A. Domoráková 

2017/2018 

Naše mesto/Pontis 
regionálna spolupráca s firemným sektorom 
pri kultivácii prostredia školy 

PaedDr. S. Gergelová 08.06.2018 

Recyklohry/Asekol systematický celoročný zber elektrodpadu Mgr. A. Hornáčková 2017/2018 

Wings for human prax žiakov a ornitoterapia Mgr. M. Černuška 2017/2018 

Výpomoc so srdcom/Profesia.sk prax žiakov  Mgr. L. Krušinová 2017/2018 

Tvorivé dielne/PaSA BA spolupráca špeciálnej a bežnej školy Mgr. T. Filová 2017/2018 
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Škola vypracovala a podala viacero ďalších projektov, ktoré sa však ešte nezrealizovali, resp. neboli 
podporené: 
 

Projekt/partner/cieľ Zodpovedná osoba 

Vzdelaním k integrácii/projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a APPA Mgr. P. Čaputa 

Zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov so zdravotným 
znevýhodnením/e-školy pre budúcnosť - Nadácia Orange 

PaedDr. S. Gergelová 

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov 

Voľnočasové aktivity žiakov boli v škole zabezpečené najmä prostredníctvom krúžkovej činnosti 
realizovanej aj cez projekt vzdelávacích poukazov: 
 
Názov záujmového krúžku Vedúci 

Aranžovanie kvetín Mgr. Jana Vaneková, Ing. Alena Martináková 

Kynologický krúžok Mgr. Lucia Bělska 

Výtvarný krúžok Mgr. Lucia Bělska 

Krúžok varenia a pečenia Mgr. Vilma Kozánková 

Školský klub Mgr. Dominika Závodská, Mgr. Jana Sekerešová 

Dramatický krúžok Mgr. Jana Sekerešová 

Športový krúžok Mgr. Peter Čaputa 

Tvorivé dielne a výroba ručného papiera Mgr. Iveta Jančia, Mgr. Lenka Krušinová 

Fitness Mgr. Branislav Ladický 

Základy práce s počítačom a internetom Mgr. Martin Lukáč, Mgr. Branislav Ladický, Mgr. Andrej Šustek 

Uplatnenie žiakov 

Škola aktívne spolupracuje so zmluvnými organizáciami. Spolupráca je zameraná hlavne na 
poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov 
pôsobia v rámci odborného výcviku ako inštruktori či konzultanti. Poskytujú škole neoceniteľné 
informácie, potrebné pri tvorbe študijných textov a pomôcok, ktoré suplujú nedostatok učebníc. 
Sprostredkovávajú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. Časť zmluvných 
zamestnaneckých organizácií aj zamestnáva našich absolventov.  

Spolupráca školy s rodičmi 

Aj v tomto školskom roku sme preferovali spoluprácu s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov a 
komplexné vnímanie problémov žiakov, aktívne sme intervenovali v ich prospech. Veľmi účinným 
nástrojom vzájomného prepojenia školy a rodičov bola predovšetkým Rada rodičov a Rada školy, 
ale aj činnosť výchovnej komisie. Do ich činnosti boli aktívne zapojení počas celého roka riaditeľ, 
zástupcovia, sociálny pedagóg, školský psychológ, triedni učitelia, výchovný/kariérny poradca. 
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Úradné hodiny a konzultácie 

Konzultácie rodičom, zamestnancom i verejnosti poskytovali pedagogickí a odborní zamestnanci 
podľa plánu (spravidla po predchádzajúcej dohode). 

 

Rodičovské združenie  

Triedne aktívy rodičovského združenia boli podľa plánu 3x ročne v stredu v čase 15.00 – 17.00 h: 
 

Deň konania Program  

26.09.2018 informácia o začiatku školského roka a adaptácii nových žiakov 
voľba zástupcov rodičov do Rady rodičov a 1 zástupcu rodičov do Rady školy 

14.11.2018 informácia o dochádzke, správaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. štvrťrok, napomienky 

16.04.2019 informácia o dochádzke, správaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov za 3. štvrťrok, napomienky 

Kalendár akcií školy 

Dátum a 
miesto 

Názov Pre koho (účastníci) 
Organizuje 
(zodpovednosť) 

september – október 2018 
izbička 

Adaptačný program 
žiaci prípravného ročníka 
žiaci 1. ročníka 

PSY, SOC 

september 2018 
externé pracoviská PV 

Poučenie BOZ príslušní žiaci školy ZR-PV  

13. september 2018 
15-ka, príslušné pracovisko PV 

Záverečné skúšky – 
náhradný termín 

žiaci školy ZR  

11. – 13. september 2018 
Kačín, telocvičňa 

Kurz na ochranu života a 
zdravia  

žiaci 3. ročníka ZR, AHU 

14. september 2018 
Železná studnička 

Účelové cvičenie žiaci školy ZR, AHU 

18. október 2018 
veľká jedáleň 

Deň otvorených dverí  
záujemcovia o štúdium, žiaci, 
výchovní poradcovia a učitelia ZŠ/ŠZŠ 

ZR-PV 

24. október 2018 
OUI Banská Bystrica 

Súťaž PR  vybraní žiaci a majster ZR-PV 

november 2018 
areál školy a DSS 

Červené stužky žiaci školy  SOC  

november 2018 
floorbalové ihrisko 

Floorbalový turnaj žiaci školy – podľa záujmu ZR, CAP 

november 2018 
kultúrna miestnosť 

Zber šatstva na burzu, 
jesenná burza šatstva 

žiaci, zamestnanci, verejnosť ZR-PV 

22. november 2018 
kultúrna miestnosť 

Katarínska zábava žiaci školy – podľa záujmu ZR-PV 

06. december 2018 
kultúrna miestnosť 

OU má talent + Mikuláš 
klienti DSS a žiaci školy  -podľa 
záujmu 

SOC 

december 2018 
telocvičňa 

Stolnotenisový turnaj žiaci školy – podľa záujmu ZR, CAP, BLA 



 

 
 

Strana 13 z 19 

december 2018 
SOŠPg Bullova 

Vianočné tvorivé dielne žiaci školy – podľa záujmu ZR, TFI 

19. december 2018 
veľká jedáleň 

Deň otvorených dverí – 
vianočné tvorivé dielne 

záujemcovia o štúdium, žiaci, 
výchovní poradcovia a učitelia ZŠ/ŠZŠ 

ZR-PV 

20. december 2018 
foyer DSS 

Vianočné trhy 
žiaci a zamestnanci školy a DSS, 
verejnosť 

ZR-PV 

30. január 2019 
veľká jedáleň 

Stužková slávnosť žiaci 3. ročníka ZR, príslušní TU 

február 2019 
kultúrna miestnosť 

Súťaž žiakov OU v recitácii žiaci školy – podľa záujmu ZR  

február/marec 2019 
veľká jedáleň 

Deň otvorených dverí - 
veľkonočné tvorivé dielne 

záujemcovia o štúdium, žiaci, 
výchovní poradcovia a učitelia ZŠ/ŠZŠ 

ZR-PV 

12. marec 2019 
SŠI Snina 

Súťaž MA  
1. miesto S. Zeman 

vybraní žiaci a majster ZR-PV 

marec 2019 
foyer DSS 

Veľkonočné trhy 
žiaci a zamestnanci školy a DSS, 
verejnosť 

ZR-PV 

marec 2019 
kultúrna miestnosť 

Jarná burza šatstva žiaci školy - podľa záujmu ZR-PV 

28. marec 2019 
SŠ Hlohovec 

Súťaž CK  vybraní žiaci a majster ZR-PV 

marec 2019 
SŠ Hlohovec 

Prednes poézie a prózy  
3. miesto E. Kaločaiová 

vybraní žiaci ZR 

10. apríl 2019 
OUI Nová Ves n. Ž. 

Súťaž OT  vybraní žiaci a majster ZR-PV 

11. apríl 2019 
okolie školy 

Deň narcisov žiaci školy – podľa záujmu ZR, AHO  

12. – 14. apríl 2019 
Bory Bratislava 

Výstava Festival záhrad  vybraní majstri a žiaci 
ZR-PV, AJA, IJA, 
MRA 

17. apríl 2019 Deň Zeme  žiaci školy ZR, AHO 

apríl 2019 
Železná studnička 

Futbalový turnaj Žiaci a absolventi, pedagógovia ZR, CAP  

apríl 2019 
Agrokomplex Nitra 

Výstava Mladý tvorca  vybraní majstri a žiaci ZR-PV, IJA 

apríl 2019 
Agrokomplex Nitra 

Exkurzia Mladý tvorca  žiaci školy – podľa záujmu ZR 

apríl 2019 
RC Sološnica 

Stolnotenisový turnaj vybraní žiaci ZR 

14. – 15. máj 2019 
OUI Poprad 

Súťaž DP  vybraní žiaci a majster ZR-PV 

15. – 16. máj 2019 
OU Ladce 

Súťaž ZH  vybraní žiaci a majster ZR-PV 

máj 2019 
OUI Kremnica 

Súťaž KR  vybraní žiaci a majster ZR-PV 

27. – 31. 05. 2019 
Tatranská Lomnica 

Kurz pohybových aktivít v 
prírode 

žiaci školy - podľa záujmu ZR, AHU 

30. máj 2019 Deň detí žiaci a absolventi školy, deti ZR, ZR-PV  
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areál školy a DSS zamestnancov 

jún 2019 
kultúrna miestnosť 

Divadelné predstavenie žiaci školy - podľa záujmu SOC 

12. jún 2019 
pracoviská PV, 15-ka 

Skúšky 
zaučených/zaškolených 

žiaci 3. ročníka 
podpredseda 
komisie 

17. – 21. jún 2019 
triedy, pracoviská PV, 15-ka 

Záverečné skúšky žiaci 3. ročníka 
podpredseda 
komisie 

17. – 28. jún 2019 školský výlet žiaci po triedach/skupinách OV ZR 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:  16. – 19. 02. 2004 
Druh inšpekcie:     komplexná 

Materiálno-technické podmienky 

Teoretické vyučovanie sa naďalej realizuje v starej poschodovej budove, kde sa nachádza aj 
počítačová učebňa (zariadená vďaka projektom a darom) a aj väčšia, cez projekty a sponzorov 
zariadená "multimediálna" miestnosť vybavená interaktívnou tabuľou a notebookmi. Z rozpočtu sa 
podarilo upraviť zborovňu (vymaľovanie, vykurovacie teleso, podlaha), nevyhnutne obmeniť 
výpočtovú techniku. Sponzorsky sme získali komplet na veľkú projekciu a ozvučenie. 

Odborný výcvik sa uskutočňoval na pracoviskách v areáli DSS a RS ROSA (dielne: knihárska, 
opatrovateľská, služieb a domácich prác, kuchyňa, cukrárska, záhrada, ľudovoumelecká výroba – 
sú to tiež staršie budovy), ale aj na pracoviskách priamo v prevádzkach organizácií a firiem, 
s ktorými kooperujeme pri príprave žiakov (Tesco, Carniherba, DSS a RS ROSA, DD Hestia, MB 
Gastro atď.). Externý odborný výcvik je na veľmi dobrej úrovni. Získali sme do dielne CK 
univerzálne roboty. Do dielní DP bol zakúpený priemyselný vysávač.  

V školskom internáte sa menili priestory, vymaľovali sa viaceré izby a chodby. 

Budovy sú v prenájme. Ich správcom a prenajímateľom je DSS a RS ROSA. Zariadenie, materiálne a 
technické vybavenie je pomerne zastarané. Rozpočtové prostriedky nepostačujú na jeho obnovu a 
modernizáciu. V rámci svojich možností hľadáme východiská vedúce k zlepšeniu daného stavu, o. i. 
aj žiadosťou o kapitálové prostriedky na rekonštrukciu pracoviska kuchárov.  

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami je realizované vďaka sponzorom, minimálne zo 
štátneho rozpočtu. MTZ je zastarané, modernizované len minimálne. 

Potreby a pripravované plány: získanie auta, vymaľovanie denných miestností školského internátu, 
výmena vodovodných batérií a splachovačov, osvetlenie v ŠI i v dielňach PV, rekonštrukcia toaliet 
na ŠI, riešenie kúrenia, rozvodov elektriny a vody, klimatizácia na najvyššom poschodí ŠI. 
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Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka 
Celková dotácia na normatívne a nenormatívne výdavky v roku 2018 bola vo výške 1136232 EUR, 
z toho : 
Kategória 610 - Mzdy, platy a ... 722585 EUR 
Kategória 620 - Poistné a odvody... 250273 EUR 
Kategória 630 - Vecné výdavky 158888 EUR 
Kategória 640 - Transfery 4486 EUR 
 
V roku 2018 sme nedostali pridelené žiadne kapitálové výdavky..  
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 
V roku 2018 sme evidovali príjmy za ubytovanie na školskom internáte (kód zdroja 72j) v celkovej 
výške 9647,84 EUR. O uvedenú výšku príjmov bol navýšený rozpočet výdavkov na školský internát.  
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich využitia v členení podľa 
financovaných aktivít 
V roku 2018 sme prijali za vzdelávacie poukazy finančné prostriedky v celkovej výške 3149,00 EUR. 
Finančné prostriedky sme využili na odmeny pre pedagógov za vedenie záujmových krúžkov – 
3149,00 EUR. 
 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich 
použitia v členení podľa finančných aktivít 
V roku 2018 sme získali mimorozpočtové prostriedky vo výške 450,- EUR, ktoré boli poskytnuté 
Nadáciou Pontis ako grant na realizáciu projektu „Krajšia a čistejšia škola“ t. j. na nákup materiálu 
a poukázané na náš účet darov – Zmluva o poskytnutí grantu č.NM17_047. Dar od spoločnosti 
Kinekus vo výške 100,00 EUR bol takisto použitý na nákup materiálu. 
 
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
Rozvojové projekty: žiadne. 
 

Úspechy a nedostatky 

Úspechy 

• objektívne spoznávanie a spoznanie telesného a duševného zdravia žiaka, s tým súvisiace 
individuálne riešenie zdravotných problémov, ale aj nastavovanie komplexného individuálneho 
vzdelávacieho, zdravotno-liečebného a sociálno-rehabilitačného prístupu k žiakovi vo vzájomnej 
spolupráci učiteľ, majster, vychovávateľ, psychológ, sociálny pedagóg, 
• sociálna, psychologická, preventívna a výchovná starostlivosť, a to aj v spolupráci s DSS Rosa, 
• vnútorná diferenciácia vzdelávania podľa možností a schopností žiakov, pripravovaná 
z dostupných materiálov už pred ich nástupom, 
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• dôsledná práca triedneho učiteľa, jeho aktívna spolupráca s ostatnými učiteľmi, majstrami, 
vychovávateľmi, sociálnym pedagógom, školským psychológom, vedením školy, s rodičmi a inými 
zákonnými zástupcami žiaka (DD), a to od prvého dňa po nástupe žiaka do školy, 
• hľadanie a využívanie vhodných špeciálnopedagogických metód, individuálne intervencie 
špeciálnych pedagógov, 
• rozvíjanie komunikačných prvkov a schopností vo vzťahu učiteľ – žiak, majster – žiak, 
zamestnávateľ – žiak, príp. zákazník – žiak, ale aj komunikácie medzi zamestnancami úsekov, 
• úroveň odborného výcviku, ktorý sa už v prvom ročníku od druhého polroka praktizuje mimo 
areálu školy na profesijných pracoviskách podľa zamerania jednotlivých učebných odborov, 
• aktívna spolupráca s Ministerstvom školstva SR, Štátnym pedagogickým ústavom, Okresným 
úradom v Bratislave – odborom školstva, špeciálnymi školami najmä v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, poradenskými zariadeniami a DSS a RS pre deti Rosa, N.F. ROSA, širokým 
spektrom komunitných činností a vzťahov s firmami a inštitúciami, 
• celoslovenské súťaže ZOUS:  
• propagácia a komunikácia smerom navonok (bulletin, roll-up), zázemie v médiách, webová 
stránka, 
• široké spektrum mimovyučovacích a mimoškolských aktivít (krúžkov, exkurzií, komunitná 
spolupráca...), 
• príprava projektov v škole, vyriešenie mnohých problémov vzdelávania a MTZ sponzorsky, 
• schopnosť okamžite reagovať na požiadavky legislatívnych zmien v oblasti školstva, sociálnych 
vecí a zdravotníctva (školský zákon a nadväzujúce vyhlášky, vzdelávacie programy, zákon o 
sociálnych službách...), 
• bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, 
• zvládnutie problematiky ochrany osobných údajov v súvislosti so zmenami v legislatíve, 
• riadenie, manažment, plánovanie, kontrolný a informačný systém – webová stránka, 
• plnenie a inovácia učebných plánov a učebných osnov (ŠkVP), 
• veľmi dobrá úroveň pedagogickej dokumentácie, elektronická triedna kniha na teórii, 
• spoľahlivý výkon štátnej správy v prvom stupni, 
• kultúra organizácie, komunikácie a vystupovania zamestnancov, 
• záujem vedenia a odborovej organizácie o zamestnancov a o zvyšovanie ich kvalifikácie 
odborným vzdelávaním, 
• kvalitné výchovné, psychologické, zdravotné a sociálne poradenstvo. 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 

• komunikačné schopnosti žiakov, 
• úroveň aktivity rodičov smerom k škole, 
• nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických i nepedagogických zamestnancov, 
• nezáujem plne kvalifikovaných vysokoškolsky vzdelaných pedagógov o pracovné miesta, čo súvisí 
s celkovo nízkou úrovňou možností ich mzdového ohodnotenia, 
• nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku, opravy a údržbu, interiérové vybavenie školy 
atď., 
• trvalý nedostatok finančných prostriedkov na nákup moderných učebných pomôcok a didaktickej 
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techniky, 
• v niektorých učebných odboroch zastarané stroje, zariadenia, technológia v porovnaní 
s potrebami trhu, 
• absencia učebníc, a to najmä na SJL a odborné predmety, 
• telovýchovná vybavenosť, chýba nám telocvičňa s výbavou a náradím. 

Negatíva 

1. nedostačujúce priestory OU – TV (najmä úzke chodby sťažujú dozory, málo kabinetov) 
2. technicky zlý stav budov (zošliapané podlahoviny, zastarané elektrické rozvody a vykurovacie 
telesá...) 

Pozitíva 

1. lepšia vzájomná komunikácia a spolupráca učiteľov, najmä učiteľov odborných predmetov a 
majstrov OV v rámci PK (aj v dôsledku pravidelných vzájomných konzultácií) 
2. štúdium a osobnostný rast učiteľov a majstrov, ich komunikačných a odborných zručností a 
kompetencií, 
3. opäť relatívne vysoký počet prijatých žiakov a prváckych tried a najmä nárast žiakov v škole i 
v školskom internáte. 

Inovačné prvky 

• komplexné vnímanie problémov žiakov, aktívne intervencie v ich prospech 
• vťahovanie žiakov do spolupráce a spolurozhodovania 
• výjazdy do rodín žiakov 
• rúcanie bariér – stavanie žiakov do reálnych situácií mimo areálu (odborné exkurzie, prax mimo 
školy, kultúrne podujatia...) 
• adaptačný program pre žiakov 
• vlastné divadelné predstavenia 
• tréningy k výchove k manželstvu a partnerským vzťahom 
• využívanie IKT a modernej didaktickej techniky na vyučovaní (interaktívna tabuľa...) 
• vysoká miera elektronizácie v administrácii školy (agenda, vysvedčenia, výkazy...) 
• webhostingová služba: mailové adresy a schránky pre zamestnancov OU, vlastná doména 
oudubba.sk 

SWOT analýza 

Vnútorné faktory Vonkajšie faktory 

Silné stránky Slabé stránky Príležitosti  Hrozby  

Dostatok žiakov napriek 
aktuálne nepriaznivej 
demografickej situácii 

 Záujem žiakov, rodičov, 
zákonných zástupcov, 
základných škôl 

Aktuálne nepriaznivá 
demografická situácia 

Širšia škála inovovaných 
učebných odborov 

 Priebežné inovácie podľa 
potrieb trhu práce 

Menší záujem o niektoré 
učebné odbory 
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Vlastné pracoviská 
odborného výcviku  

Zastarané vybavenie 
niektorých dielní 

Získanie prostriedkov na 
kapitálové výdavky 

 

Dobrá zamestnanosť 
absolventov 

   

Zazmluvnené prevádzky   
 

Duálne vzdelávanie  

Poskytovanie výchovy 
a vzdelávania zdravotne 
znevýhodneným  

 Spolupráca so SŠ 
Mokrohájska, ECHO, DSS 

 

Skúsenosť s výchovou 
a vzdelávaním sociálne 
znevýhodnených  

 Spolupráca s krízovými 
centrami, detskými 
domovmi, ubytovňami... 

Problematická dochádzka 
žiakov 

Komplexnosť 
v poskytovaní výchovy 
a vzdelávania, ako aj 
ďalších služieb 

 Integrácia zdravotne 
a soc. znevýhodnených 
žiakov do hlavného 
prúdu vo vzdelávaní 

 

Integrácia (napr. intaktní 
žiaci ubytovaní v 
školskom internáte) 

 Otvorenosť a kontakty 
s rovesníkmi 

Možné konflikty 
vnútorne rôznorodých 
skupín žiakov 

Stabilizovaný a vhodne 
štrukturovaný 
pedagogický zbor 

Málo fin. prostriedkov na 
platy zamestnancov a ich 
diferenciáciu  

Podpora aktivít na viac 
fin. prostriedkov na platy, 
MTZ a prevádzku škôl 

Pretrvávajúca neochota 
vlád dať do školstva 
väčšie percento HDP 

Program proti šikane a 
zneužívaniu 

 Preventívne aktivity 
v spolupráci s políciou... 

Sociálne slabé domáce 
prostredie časti žiakov 

Adaptačný program pre 
prvákov, preventívny 
program 

 Aktivity v spolupráci 
s Ligou proti rakovine, 
Spolkom medikov... 

Nezdravý životný štýl 
mládeže, fajčenie 

Vlastný škol. psychológ, 
sociálny pedagóg 
a špeciálny pedagóg  

 Intenzívna spolupráca 
s CPPPaP a CŠPP 

 

Výborná poloha na 
orientáciu a dopravná 
dostupnosť (Patrónka: 
MHD, autobus a vlak) 

Chronicky chýbajúce auto   

Pekné prostredie, areál Priestory v prenájme od 
DSS a RS ROSA (BSK) 

Možnosť prenajať si 
ďalšie vhodné priestory 

 

Nové okná a zateplenie  
(z prostriedkov BSK) 

Chýba väčšia telocvičňa   

Menšie triedy – 
ekonomická prevádzka 

Vykurovanie lokálnymi 
spotrebičmi (gamatky) 

Centrálne vykurovanie – 
lokálna kotolňa 

 

Obedy, resp. celodenná 
strava vo vlastnej 
výdajnej školskej jedálni 

  Vysoké náklady školy na 
stravovanie žiakov 

Možnosť ubytovania vo 
vlastnom školskom 
internáte, veľký záujem 

 Možnosť prenajať si 
ďalšie vhodné priestory 

 

Bohatá mimoškolská 
činnosť, krúžky 

Slabší záujem žiakov 
o niektoré krúžky 

  

Projektové aktivity a 
partnerstvá 

Málo podporených 
projektov 

Dobrovoľnícke aktivity a 
sponzorstvo 

 

Otvorenosť a partnerský  Podpora obč. združenia Nezáujem časti rodičov 
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vzťah s rodičmi  Rada rodičov pri OU 

Prezentácia na 
verejnosti, web. sídlo  

 Dobré meno u rodičov, 
partnerov, verejnosti... 

 

 


