Spojená škola sa skladá z troch organizačných zložiek:
Špeciálna základná škola s materskou školou so sídlom Čajkovského 50, Trnava
Praktická škola so sídlom Čajkovského 50, Trnava
Základná škola pri nemocnici so sídlom Žarnova 11, Trnava
Špeciálna základná škola s materskou školou
/ŠZŠ s MŠ/
Špeciálna základná škola bola zriadená
1.9.1990.V roku 1997 získala právnu
subjektivitu, v roku 2001 bola rozšírená
o Praktickú školu a v roku 2005 o Školské
stredisko záujmovej činnosti.
V súčasnosti od 1.7.2006, zabezpečujevýchovno -vyučovací proces pre deti, žiakov,
a klientov od 3 – do 26 rokov.
Cieľom výchovy a vzdelávania je
osvojenie vedomostí, zručností a návykov
potrebných pre praktický život, rozvíjanie
komunikácie a sociálnych zručností potrebných
pre prirodzenú integráciu mentálne postihnutých.
detí a viacnásobne postihnutých do spoločnosti..
Súčasťou vzdelávania je i individuálna
logopedická starostlivosť
určená pre deti s poruchami reči
a výslovnosti.
Komplexnú starostlivosť dopĺňajú
terapeutické činnosti a záujmové útvary,
ktoré pracujú v škole a v školskom klube.
Súčasťou ŠZŠ s MŠ je i Školský klub, ktorý
zabezpečuje výchovnú a záujmovú činnosť
mimo vyučovania .
Od roku 1998 poskytujeme výchovu
a vzdelávanie aj pre žiakov s diagnózou
autizmus v rámci edukačno-terapeutických
prístupov s využitím programu TEACH.

Praktická škola
/ PrŠ/
Je jednou z alternatívnych možností riešenia
problému ďalšieho vzdelávania a následnej
integrácie žiakov s mentálnym postihnutím
do spoločnosti.
Výuka v Praktickej škole je trojročná.
Povinné sú všeobecno – vzdelávacie
a odborno – praktické predmety ,ktoré
sú zamerané ako príprava na rodinný život.
K voliteľným predmetom patria: Domáce
práce a údržba domácnosti.
Praktická škola nie je profesijne zameraná
na zvládnutie učebného odboru, preto
po jej absolvovaní nezískavajú žiaci
výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní
PrŠ so zameraním na pomocné práce
v určitom odbore.
Absolvovanie PrŠ pre mentálne postihnutých
i bez pracovného zaradenia má veľký podiel
na upevňovaní motorických zručností
a podporuje celkový psychomotorický vývin
každého žiaka.. Praktická škola vzdeláva
žiakov po ukončení povinnej školskej dochádzky.
Z voliteľných predmetov ponúkame:
- Starostlivosť o starých a chorých / Prax v penzióne Trnava/
- Domáce práce a údržba domácnosti
- Ručné práce a šitie / šijacie stroje /
- Remeselnícke práce, servis pracovných zručností –
/ práca s hlinou, drotárske práce /
- Príprava jedál – varenie, pečenie
- Pestovateľské práce, záhradníctvo
- Starostlivosť o zdravie

Školské stredisko záujmovej činnosti
/ ŠSZČ/
ŠSZŠ je vnútornou organizačnou
jednotkou školy a zabezpečuje
rozvíjanie záujmov a organizovanie
oddychovej činnosti žiakov, rozvoj voľnočasových aktivít,
- vytvára podmienky, organizuje
a zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu
záujmovú, ,rekreačnú a športovú činnosť .
Zariadenie pracuje na princípe
uspokojovania záujmov mladých
potrebných pre praktický život, rozvíjanie
uspokojovania záujmov mladých
handicapovaných ľudí prostredníctvom
pravidelnej i príležitostnej záujmovej činnosti
Veková kategória klientov od 18 do 26 rokov.
V ponuke sú:

- Servis pracovných zručností
- Tvorivé dielne
- Kurz varenia
- DRAM – ART štúdio
- Spoločenská integra

Základná škola pri zdravotníckom zariadení
Základná škola pri nemocnici bola zriadená
bola zriadená k 1.9.1969. Vzdeláva deti a žiakov
zdravotne chorých a oslabených , všetkých vekových
kategórií. K 1.7.2006 sa stala neoddeliteľnou organizačnou
zložkou Spojenej školy v Trnave.

