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1.časť 
A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
  . 
 Názov školy:    SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ 
 
 Adresa školy:   Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
 Telefónne číslo školy: 045 6732268, 045 6733394 

 
        Faxové číslo školy: 045 6733394 

 
 Internetová adresa školy: www.ssoszh.edu.sk 

 
  Elektronická adresa školy:   ssos.intech@gmail.com  
 
 Údaje o zria ďovate ľovi:  InTech Žiar nad Hronom z.p.o., Š.Moysesa č.46,  
                                                 965 01 Žiar nad Hronom 
 
 
       Vedúci zamestnanci školy:   

    RNDr. Beáta TÓTHOVÁ  – riaditeľka školy 

    Mgr. Dana VÁ ŇOVÁ – zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie 

       Ing. Pavel ŽABENSKÝ  – zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie 

       Ing. Helena ŠANDOROVÁ  – zástupkyňa riaditeľky školy  

                                                                                pre technicko-ekonomické činnosti 

 

 
       Rada školy:        Ing. Ingrid Astachová            predseda RŠ 

                                Jozef Cvejkuš                      podpredseda RŠ 

                                Doc. Ing. Milan Škrobian Csc.      zástupca zriaďovateľa 

                                Ing. Peter Oťapka                zástupca zriaďovateľa   

                                Ing. Daniela Pradlová      zástupca zriaďovateľa 

            Ing. Mária Kecerová  zástupca zriaďovateľa  

                               Mgr. Michal Procner            zástupca rodičov             

                               Darina Pinková                    zástupca rodičov          

                               Dáša Javorčíková                  zástupca rodičov            

                               Helena Džuganová                nepedagogický zamestnanec  

             Sandra Poljaková     zástupca žiackej rady 
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Žiacka rada:           
                                Sandra Poljaková  (I.AS) –  predseda 

                                    Dominik Zaťko (I.A) – člen výboru 

   Matej Roob (I.AN) – člen výboru 

   Tomáš Macko (II.AM) – člen výboru 

   Tomáš Čierny (II.AP) – člen výboru 

   Miroslav Švec (II.A) – člen výboru 

   Annamária Beňová (III.B) – člen výboru 

Michal Procner (IV.AP) – člen výboru 

  Šimon Oravec (I.AC) – člen výboru 

                                  
     Predmetové komisie : 
 

PK  jazykov (SJL, CZJ) 

         predseda: Mgr. Marta Mikušová   

PK  elektrotechnických predmetov 

 predseda : Ing. Andrea Kosorinská  

PK  strojárskych predmetov  

                    predseda :  Róbert Pachinger   

PK  všeobecnovzdelávacích a ekonomických predmetov  

                    predseda : Mgr. Miroslav Šurka  
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B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY - VRÁTANE ŽIAKOV SO ŠVVP V ŠKOLSKOM     
    ROKU 2009/2010 
 
 

Trieda Kód - odbor ŠVVP 

I.A 2430  2    operátor strojárskej výroby (experiment)                                   11  

II.A 2433 2      obrábač kovov                                                                            13 

2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika                                            6 

 

2 / A 

II.B 2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika                                      5 

6475 2      technickoadministratívny pracovník                                           10 

 

1 / A 

III.A 2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika                                      9 

2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika                                            8 

2423 2      nástrojár                                                                                     8 

 

 

1 / B 

III.B 2401 2       zlievač                                                                                        6 

2433 2      obrábač kovov                                                                             5 
6475 2      technickoadministratívny pracovník                                            11 

 

 
 

I.AN 2675 4 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení           7 

2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia                                   9 

 

1 / A 

I.BN 2414 4 02 strojárstvo - obrábanie materiálov                                             11 

2414 4 03 strojárstvo - tvárnenie, zlievanie a úprava kovov                          3 

6476 4      technickoekonomický pracovník                                                  11 

1 / A 

 

1 / B 

II.AN 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístr., stroj. a zar.           3 

2414 4 02 strojárstvo - obrábanie materiálov                                               5 

2414 4 03 strojárstvo - tvárnenie, zlievanie a úprava kovov                          1 

2675 4 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov  a zariadení           9 

6476 4      technickoekonomický pracovník                                                    8 

 

 

 

1 / A 

 

I.AC 2682 4     mechanik počítačových sietí                                                        30 1 / A 

I.AM 2679 4      mechanik - mechatronik                                                                   12  

I.AS 6341 6      škola podnikania                                                                           19  

I.AP 2675 6     elektrotechnika                                                                           20 
2682 4     mechanik počítačových sietí                                                         9 

 
 

II.AM 2679 4     mechanik - mechatronik                                                                   20  

II.AP 2675 6      elektrotechnika                                                                          17 1 / A 

III.AP 2675 6 01 elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje                           15 

2675 6 11 elektrotechnika - oznamovacia technika                                       10 

 

1 / A 

IV.AP 2675 6 01 elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje                            15 

2675 6 11 elektrotechnika - oznamovacia technika                                        10 

 

 

 Spolu : 
336 

11 
9/A, 
2/B 

 
 

D ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1.RO ČNÍKA  SŠ, ÚDAJE O PO ČTE 
A ÚSPEŠNOSTI  UCHÁDZAČOV NA PRIJATIE 
 
Študijné odbory  

odbor 
dĺžka 
štúdia 

počet 
prihlásených 

prijatí zapísaní 

2675 6  elektrotechnika 4 32 28 18 
2682 4  mechanik počítačových sietí 4 57 33 19 
2479 4  mechanik - mechatronik 5 11 11 8 
6341 6  škola podnikania 4 27 16 15 
2411 4  mechanik nastavovač 4 2 2 0 
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Učebné odbory  

odbor 
dĺžka 
štúdia 

počet 
prihlásených prijatí zapísaní 

2430 2 operátor strojárskej výroby 3 15 15 12 
 

Nadstavbové štúdium (denné) 
odbor dĺžka 

štúdia 
počet 

prihlásených 
prijatí zapísaní 

2414 4 strojárstvo  2 11 11 11 
2675 4 elektrotechnika  2 12 12 12 
6476 4 technickoekonomický pracovník 2 10 10 10 
 
 
 
E. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIA KOV PODĽA 

STUPŇA VZDELANIA 
 
 

 
Za školu spolu:  
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Študijné odbory - 4 a 5 ro čné odbory s maturitou (AC, AM aj s výu čným listom):  
 
 
 

 

 
 
 
Učebné odbory – 3 ro čné s výu čným listom:  
 
 

 
 
 

 
 
Nadstavbové  štúdium –  štúdium  na získanie  matur itného  vysved čenia  po ukon čení       
3 ročného u čebného odboru:  
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Výsledky MS 2010  
 
Externá časť MS: 
 

Slovenský jazyk a literatúra  55% 
Nemecký jazyk  38,4% 
Anglický jazyk  50% 
Matematika (dobrovo ľná MS) 48,6% 

 
Interná časť MS: 
 

Slovenský jazyk a literatúra  2,20 
Nemecký jazyk  2,06 
Angl ický jazyk  2,48 
Teoretická časť odbornej zložky  2,53 
Matematika (dobrovo ľná MS) 1,67 

Priemer školy (bez dobrovo ľnej MS)  2,35 
 
Záverečné skúšky 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Odbor Po čet PV PVD P N 

2423 2 Nástrojár 5 0 0 5 0 

2433 2 Obrábač kovov 5 0 0 5 0 

2401 2 Zlievač 6 1 0 5 0 

2683 2 15 elektromechanik 
úžitková technika 
  

6 1 0 5 0 

2683 2 11 elektromechanik  
silnoprúdová technika 

10 1 3 6 0 

 6475 2 
technickoadministratívny  
pracovník 

10 3 4 3 0 

Spolu 42 6 7 29 0 
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F. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ NA SŠ, 
UPLATŇOVANÉ   UČEBNÉ  PLÁNY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2009/2010  PRE 
JEDNOTLIVÉ ODBORY 
 

SIEŤ ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV 
 

Číslo odboru Názov odboru Forma 
štúdia 

2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a  oprav a prístrojov, strojov a zariadení  NŠ 

2414 4 02 strojárstvo – obrábanie materiálov  NŠ 

2414 4 03 strojárstvo – tvárnenie odlievanie a  úprava kovov  NŠ 

2423 2  nástrojár   

2430 2 operátor strojárskej výroby (experiment)   

2433 2 obrába č kovov   

2675 4 02 elektrotechnika – výroba a  prevádzka strojov a  zariadení  NŠ 

2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia  NŠ 

2675 6  elektrotechnika   

2675 6 01 elektrotechnika – elektrické stroje a  prístroje   

2675 6 11 elektrotechnika – oznamovacia technika   

2679 4 mechanik – mechatronik   

2682 4 mechanik po čítačových sietí   

2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika   

2683 2 15 elektromechanik – úžitková technika   

6341 6  škola podnikania   

6475 2  technickoadministratívny pracovník – blok strojárstvo   

6476 4  technickoekonomický pracovn ík NŠ 

 

 

UPLATŇOVANÉ UČEBNÉ PLÁNY V ŠKOLSKOM ROKU 2009 – 2010 PRE 

JEDNOTLIVÉ ODBORY 

 

Učebné a študijné odbory a ich u čebné osnovy v školskom roku 2009/ 2010  
v 1. a 2. Ročníku 

 

Školský vzdelávací program „5P“ jednotlivých odboro v bol vytvorený na 
základe Štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED 3  odbory – 23,24 
strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba,  26 e lektrotechnika, 63,64 
ekonomika a organizácia, obchod a služby a je s ním  v súlade. 

Štátny vzdelávací program bol vytvorený v súlade s Medzinárodnou normou 
pre klasifikáciu vzdelávania (International Standard Classification of Education – 
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ISCED 97) s cieľom sprehľadnenia a porovnania  vzdelávacích programov na 
národnej úrovni vzhľadom k štandardným charakteristikám ako sú dĺžka vzdelávania, 
vstupný vek žiaka do programu, zameranie programu (výchovne, 
všeobecnovzdelávacie, odborné, praktické), podmienky programu, kvalifikácia, 
normy certifikácie, možnosti ďalšieho vzdelávania a pod. ISCED je meradlom 
hodnotenia a porovnávania kvality obsahu vzdelávania. Vzdelávací program je preto 
základnou jednotkou klasifikácie ISCED 97.    

ISCED 3 zodpovedá vyššiemu sekundárnemu - stredoškolskému vzdelávaniu. 

  Subkategória ISCED 3A charakterizuje vzdelávacie programy určené k:  

• príprave žiakov na povolanie, získanie prvej odbornej kvalifikácie a priamy vstup 
na trh práce, 

• získaniu prvej odbornej kvalifikácie a  možnosti pre vstup aj do ďalších 
programov na vyšších stupňoch vzdelávania na ISCED 4 alebo 5.  

Obsahové zameranie vzdelávacieho programu orientované na  odborné vzdelávanie 
a praktickú prípravu je porovnateľné so zameraním vzdelávacích programov na 
ISCED 3A.   

Subkategória ISCED 3C charakterizuje vzdelávacie programy určené 
k príprave žiakov na povolanie, získanie prvej odbornej kvalifikácie a priamy vstup na 
trh práce.  Zároveň však poskytuje možnosti pre vstup aj do ďalších programov na 
vyšších úrovniach vzdelávania. Obsahové zameranie vzdelávacieho programu musí 
byť najmenej na 75% orientované na  odborné vzdelávanie a praktickú prípravu.   

 

Číslo  
odboru Názov odboru Forma štúdia, 

kategória 
Dĺžka 
štúdia Platné od 

2414 4 strojárstvo  NŠ denná,  

 ISCED 3A 

2 1.9.2008  
pre 1. a 2.ro čník 

2430 2 operátor strojárskej výroby (experiment)  denná,  

ISCED 3C 

3 1.9.2009 
pre 1.ro čník 

2433 2 obrába č kovov  denná,  

ISCED 3C 

3 1.9.2008  
pre 1. a 2.ro čník 

2675 4 elektrotechnika  NŠ denná,  

 ISCED 3A 

2 1.9.2008  
pre 1. a 2.ro čník 

2675 6  elektrotechnika  denná,  

 ISCED 3A 

4 1.9.2008  
pre 1. a 2.ro čník 

2679 4 mechanik – mechatronik  denná,  

 ISCED 3A 

5 1.9.2008  
pre 1. a 2.ro čník 

2682 4 mechanik po čítačových sietí  denná,  

 ISCED 3A 

4 1.9.2009  
pre 1.ro čník 

2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika  denná,  

ISCED 3C 

3 1.9.2008  
pre 1. a 2.ro čník 
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2683 2 15 elektromechanik – úžitková technika  denná,  

ISCED 3C 

3 1.9.2008  
pre 1. a 2.ro čník 

6341 6  škola podnikania  denná,  

 ISCED 3A 

4 1.9.2009  
pre 1.ro čník 

6475 2  technickoadministratívny pracovník – 
blok strojárstvo 

denná,  

ISCED 3C 

3 1.9.2008  
pre 1. a 2.ro čník 

6476 4  technickoekonomický pracovník  NŠ denná,  

 ISCED 3A 

2 1.9.2008  
pre 1. a 2.ro čník 

 

 

Učebné a študijné odbory a ich u čebné osnovy v školskom roku 2009/ 2010  
v 3. a 4. ročníku  

 
 
Učebné odbory : 
Názov odboru  Číslo 

odboru 
Schválené MŠ SR – 
číslo doložky, dátum 

Platné od :  

obrábač kovov 2433 2  2005-1690/9706-31:093 
27.apríla 2005 

1.9.2005 
 

elektromechanik – silnoprúdové zariadenia 2683 2 11 2007-8072/16643-1:093 
           11.mája 2007 

1.9.2007 
 

elektromechanik –  úžitková technika 2683 2 15 2007-8072/16643-1:093 
           11.mája 2007 

1.9.2007 
 

technickoadministratívny pracovník 6475 2 3313/2000-42 
28.sept. 2000 

1.9.2000 
 

 
Študijné odbory 
elektrotechnika –  elektrické stroje  
                             a prístroje 
                          -  oznamovacia technika    

2675 6 01 
 
2675 6 11 

2751/03-43 
17.apríl 2003 

1.9.2003 
(3. a 4.roč.) 
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G. ÚDAJE    O    POČTE     ZAMESTNANCOV    A    PLNENÍ     KVALIFIKA ČNÉHO  
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV ŠKOLY  V ŠK OLSKOM  

    ROKU 2009/2010 
 
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI :     33                      NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:  11 
                     z toho kvalifikovaní :   32 
                            nekvalifikovaní :     1  
 

Meno, priezvisko, titul 
pracovné zaradenie 

Dosiahnuté 
vzdelanie 

(aprobácia) 
Predmet Predmet Predmet Predmet 

Kvalifikovanosť pre 
daný predmet 

Beáta, Tóthová, 
RNDr. 
riaditeľka školy 

VŠ 
Mat-

DGeom 
MAT    áno 

Dana, Váňová, 
Mgr. 
Zástupca RŠ TV 

VŠ 
Mat-Fyz MAT VYT INF  áno 

Pavel, 
Žabenský, 
zástupca RŠ PV 

VŚ 
hutníctvo ASV STR TEC ZLT áno 

Peter, Antal 
odborný učiteľ 6semestr. 

VŠ+DPŠ 

STC TMO TEK STR 
áno 

TEC ZLT TET TME 

Ingrid, 
Astachová, Ing. 
odborný učiteľ 

VŚ 
elektrot. ELE ELM ENI  áno 

Katarína, 
Barančoková, 
Ing. 
odborný učiteľ 

VŚ 
elektrot 

ROO ESP VEE EEN 
áno 

RSE ELE AUT PRA 

Renáta, 
Bartková, Ing. 
odborný učiteľ 

VŚ 
elektrot 

AUT ENI ELE PRA 
áno 

ZAT ETG SIZ EZA 

Zita, Bugárová, 
Mgr. 
učiteľ všeob. pr. 

VŠ  
Mat-Zem MAT HVŠ   áno 

Iveta, Búciová, 
Mgr.  
učiteľ všeob. pr. 

VŠ  
Sjl-Etv SJL    áno 

Jozef Cvejkuš 
Mgr.  
učiteľ všeob. pr. 

VŠ 
TV-BV TEV ETV   áno 

Martin, Dodek, 
Mgr. 
učiteľ všeob. pr. 

VŠ 
 Fyz-Zkt-

Inf 
INF VYT FYZ PVP áno 

Ján, Gaal, Mgr. 
učiteľ 
infor.predmetov 

VŠ 
prírodove

dná 
VYT INF PVP TVP áno 

Peter, Kavacký, 
Ing.  
odborný učiteľ 

VŚ 
elektrot 

ELM ELZ ENI GRS 
áno 

RAE INF   

Andrea, 
Kosorinská, Ing. 
odborný učiteľ 

VŚ 
elektrot 

ELZ ESP ELM ZAE 
áno 

KOC ELE   

Monika, 
Krčmárová, Ing. 
učiteľ všeob. pr. 

VŠ 
ekonom. ANJ KAJ   áno 

Otília, 
Krupičková, Ing. 
odborný učiteľ 

VŠ 
telekom. 

TEL TTE ROO PRA 
áno 

ELE GRS   
Helena, 
Kubíková, Ing. 
odborný učiteľ 
 

VŠ  
strojár. 

STR TRS STT TEC 

áno 
TEM ACD TEK TEO 
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Milan, Marcibál, 
Ing.  
odborný učiteľ 

VŚ 
elektrot 

ELM ZAZ ČIT PRA 
áno 

ELE INF REE VYT 
Marta, 
Medveďová, 
Mgr. 
učiteľ všeob. pr. 

VŠ 
Fyz-

Chem 
FYZ CHE EKL  áno 

Marta, 
Mikušová, Mgr. 
učiteľ všeob. pr. 

VŠ 
Nej NEJ KNJ   áno 

Viera, 
Murgašová, Ing. 
odborný učiteľ 

VŠ  
strojár. 

STV MAT STR TEK 
áno 

TEO TEM   

Róbert, 
Pachinger, 
odborný učiteľ 

6semestr. 
VŠ+DPŠ 

TEK STT TPV VKS 
áno 

MAY NAT TEC CRS 

Mária, 
Pružinová, Mgr. 
učiteľ všeob. pr. 

VŠ  
Náv-Etv NÁV    áno 

Pavol, Ročkár, 
Mgr. 
Učiteľ všeob.pr. 

VŚ  
Dej-Obn-

Etv 
DEJ OBN ETV  áno 

Renata, 
Szviteková, Bc. 
učiteľ všeob. pr. 

VŚ – 
I.stupeň 

ANJ 
štát.skúš. 

ANJ KNJ   nie 

Anna, Sýkorová, 
Ing. 
Odborný učiteľ 

VŠ 
ekonom. 

EAP SEP EKO OBK 
áno 

MAR PRN ÚČT TEA 

Miroslav, Šurka, 
Mgr. 
učiteľ všeob. pr 

VŠ 
TV-BV TEV OBN MAN  áno 

Ingrid, Víglaská, 
Mgr. 
učiteľ všeob. pr 

VŚ 
Sjl-Nej SJL NEJ KNJ  áno 

Eva, Šusterová, 
Ing. 
učiteľ ekon. pr 

VŠ 
ekonom. EKO MAR PSP  áno 

 
 
 
 

Meno, priezvisko, titul, prac. 
zaradenie 

Dosiahnuté vzdelanie Predmet Kvalifikovanos ť 
pre daný predmet 

Stanislav, Valach, majster OV ÚSO-stroj + DPŠ OV áno 

Jaroslav, Lapin, majster OV ÚSO-elektro + DPŠ OV áno 

Milan, Šári, majster OV ÚSO-elektro + DPŠ OV áno 

Drahomíra, Vengrínová, Bc. 
majster OV 

VŚ 1.stupňa + DPŠ OV áno 

 
 
 

H. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
 
Meno u čiteľa Názov vzdelávacieho 

podujatia, odborného seminára  
Rozsah 
vzdeláv.   

Realizoval  Certifikát  
(ak už bol 
vydaný) 

 
Mgr. Martin Dodek 
 
 

 
Modernizácia vzdelávacieho 
procesu na stredných školách 
 

 
18hod 
prezenčne 
 

 
UIPŠ 
 
 

 
pokračuje 
v tomto roku 
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Mgr. Martin Dodek 
 

 
CCNA 1 – CISCO Certified 
Network Associate 

 
30hod 
prezenčne, 
20hod 
dištančne 

 
Regional Cisco 
Network 
Academy pri 
STU FEI 
Bratislava 

 

 
Mgr. Ján Gaal 
 
 
 
 

 
Školenie začínajúceho učiteľa 
 
Adaptačné vzdelávanie 
 

 
20 hod 
 
10 
mesiacov 

 
MPCBB 
 
SSOŠT 
 

Rozhodnutie 
RŠ 
o ukončení 
adaptačného 
vzdelávania 

CCNA 1 – CISCO Certified 
Network Associate 

30hod 
prezenčne, 
20hod 
dištančne 

Regional Cisco 
Network 
Academy pri 
STU FEI 
Bratislava 

 

 
 
Ing. Peter Kavacký 
 

 
Základy elektropneumatiky 

  
FESTO 
didactic 

 

Mgr. Ingrid Víglaská Školenie koordinátorov žiackych 
rád- „Demokracia začína v škole“ 
 

13 hodín 
 
 

IUVENTA 
 
 

Osvedčenie- 
január 2010 
 

IKT v environmentálnej výchove 13 hodín TU Zvolen Nebol 
vydaný 

Mgr. Iveta Búciová  Pedagogický kontext súčasnej 
reformy literárnej výchovy 

8hodín MPC BB  

Ing. Monika Krčmárová Jesenný seminár pre učiteľov 
ANJ zo stredných škôl  
 

5 hodín 
 
 

Oxford 
University 
Press 

21.10.2090 
 
 

Jarný seminár pre učiteľov ANJ 
zo stredných škôl 
 
 

5 hodín 
 
 
 

Oxford 
University 
Press 
 

Vydávanie 
certifikátov 
pozastavené 
 

Miniseminár z ANJ 3 hodiny Oxford 
University 
Press 

Potvrdenie  
o účasti  

Bc.Renata Szviteková Štúdium na UCM v Trnave, FF 
Anglický jazyk a literatúra 
v odbornej komunikácii 

Ukončené 
bakalárske 
štúdium 

UCM Trnava Diplom bude 
vydaný  
08.07.2010 

Mgr. Marta Mikušová Kľúčové kompetencie vo 
vyučovaní nemčiny pre 
tínedžerov 

4 hodiny 
 
 

Hueber Verlag  
 
 

11.06.2010 
 
 

 
Komunikatívna kompetencia vo 
výučbe nemeckého jazyka 
v odborných školách 
 

 
5 hodín 
 
 
 

 
Hueber Verlag 
 
 
 

 
28.10.2009 
 
 
 

Didaktické hry a ich využitie na 
hodinách NJ 

4 hodiny Hueber Verlag 30.03.2010 

Mgr. Dana Váňová Funkčné vzdelávanie – Riadenie 
školy 
 
 
 

90 hodín 
 
 
 
 

MPC BA – 
elokované 
pracovisko 
MPC ZA 
 

24.06.2010 
 
 
 
 

Kvalifikačné štúdium informatiky 192 hodín UMB BB pokračuje 
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RNDr. Beáta Tóthová 
 
 

 
Modernizácia vzdelávacieho 
procesu na stredných školách 
 

 
18hod 
prezenčne 

 
UIPŠ 
 

 
pokračuje 
v tomto roku 

Funkčné inovačné vzdelávanie 32 hod. MPC BA ukončuje 
v tomto roku 

 
Bc. Drahomíra 
Vengrínová 
 

 
Vysokoškolské štúdium  II. 
stupňa 
 

 
2 semestre 
 

 
UMB – EF 
B. Bystrica 
 

 
pokračuje 
v tomto roku 

 
Ing. Eva Šusterová 
 
 
 
 

 
Doplnkové pedagogické štúdium 

 
2 semestre 

 
TU – Zvolen 
UMB- BB 

ukončuje 
v tomto roku 

Adaptačné vzdelávanie 10 
mesiacov 

SSOŠT Rozhodnutie 
RŠ 
o ukončení 
adaptačného 
vzdelávania 

Ing. Pavel Žabenský Funkčné inovačné vzdelávanie  
 

32 hod. MPC BA ukončuje 
v tomto roku 

 
 

Forma vzdelávania Za čalo Pokra čuje Ukon čilo 

Doplňujúce pedagogické štúdium 1 1 0 

Cyklické vzdelávanie 1 0 1 

Príprava vedúcich pedagogických 
zamestnancov 

1 0 1 

Funkčné inovačné vzdelávanie 2 2 0 

Odborné vzdelávanie 4 1 3 

Informačno-komunikačné technológie 3 3 0 

2. kvalifikačná skúška 1 0 1 

 

 

I.  ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY  

 

Aktivity našej školy orientujeme na možných potenciálnych zákazníkov, 

predovšetkým žiakov ZŠ a rodičov, ktorí významným spôsobom rozhodujú o smerovaní 

svojich detí.  

Pravidelne navštevujeme rodičovské združenia na všetkých ZŠ, ponúkame možnosť 

návštevy našej školy triedam aj žiakom individuálne alebo s rodičmi, pripravujeme posedenia 

a rozvíjame spoluprácu s výchovnými poradcami ZŠ.  

Poskytujeme školám aktualizovaný prehľad o možnostiach štúdia a následne 

uplatnenia v ďalšom živote  formou letákov alebo osobnými stretnutiami. 
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Prezentácia školy  

Svoje aktivity sme aj tento školský rok smerovali na: 
 

- organizovanie „D ňa otvorených dverí“ 

- návštevy žiakov zo ZŠ  – exkurzia v škole 

- spracovanie propaga čného náborového  materiálu o škole distribuované na  ZŠ 

v regióne 

- prispievanie do regionálnych médií a informovanie  o možnostiach štúdia na našej 

škole 

-v Hutníku máme už stabilne k dispozícii jednu strá nku, na ktorej sa žiaci ZŠ môže 

dozvedie ť o živote našej školy 

- nábor na základných školách – Kremnica, Janova Le hota, Trnavá Hora, Žarnovica, 

Župkov, Nová Ba ňa, Hliník nad Hronom, Horná Žda ňa, Žiar nad Hronom  

- exkurzie žiakov ZŠ v rámci projektu PROTECH v spo lupráci s CV Č v Žiari nad 

Hronom    v čase  jarných prázdnin v priestoroch elektrotechnick ých  laboratórií, 

výpo čtových a strojárskych u čební - Detská univerzita   

- prezentácia školy na akcii „Stredoškolák“  ( burz a remesiel ) v MsKC Žiar nad 

Hronom 

- prezentácia školy na akciách  združenia  InTech  pre ZŠ „Poznaj svoje možnosti“ a 

„Mladý technik“ 

- tvorivé dielne pre žiakov MŠ, ZŠ po čas jarných prázdnin – v rámci projektu 

PROTECH 

Aktivity školy  

- študentská konferencia k 50- tému výro čiu vzniku školy 

- oslavy 50.výro čia školy 

- oficiálna návšteva študentov SSOŠT Žiar nad Hrono m na Hutníckej fakulte TU 

v Košiciach 

 

 Spolupracujeme s rozhodujúcimi zamestnávateľmi v regióne v oveľa vyššej miere, 

nakoľko sa stali členmi združenia InTech, ktoré je naším zriaďovateľom. 

 V spolupráci so zamestnávateľmi propagujeme možnosť zamestnania na základe 

zmlúv o budúcej zmluve v špecifických odboroch zlievač, obrábač kovov, nástrojár. 
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Mimoškolské akcie, aktivity  

Oblasť Názov a popis akcie Trieda Učiteľ 
Protidrogová 
prevencia 

Týždeň boja proti drogám všetky Mgr. Marta 
Medveďová 

Medzinárodný deň bez fajčenia besedy 
a meranie škodlivosti CO u žiakov 

I.AM, I.AP, II 
AP, II.AM 

Mgr. Marta 
Medveďová 

Výchova k ľudským 
právam, boj proti 
prejavom rasizmu 
a intolerancie 

 
Červené stužky 
 

 
I.AS 
I. AM 

 
Mgr. Marta  
Medveďová 

Výchova k zdravému 
životnému štýlu  

Svetový deň zdravej výživy 
 
Sexuálna výchova 
 
Zdravé srdce 

všetky 
I.AM, I.AP II 
AP, II.AM 

Mgr. Marta  
Medveďová 
 

Environmentálna 
výchova 

Výzdoba školy – Vianoce, Veľká noc II.AS 
III.B 

 
Mgr. Marta  
Medveďová 

Iné akcie a aktivity Zbierkové akcie 
Svetový deň zvierat 
Svetový deň boja proti AIDS 
Deň narcisov 
Tvorivé  dielne 
Nástenky k výročiam 

 
I.AS, I.AM 
III.B 

 
Mgr. Marta  
Medveďová 

50. výročie školy pre žiakov—vyhodnotenie 
prác, imatrikulačný večierok, vyhlásenie 
súťaže Talent roka 

 
Stužková slávnosť , 13.11.2009 
 
Mikuláš v škole, mikulášsky ping-pong, 
hodnotenie výzdoby 
 
 
Talent roka 2009/2010- december 2009 
 
 
 
 
Vianočná výstava kníh , december 2009 
 
 
Príprava programu na 50.výročie školy:  
 

 
 
 
 
IV.AP 
 
žiacka rada 

Ing.Monika 
Krčmárová 
 
 
 

Mgr. Marta 
Mikušová 
 
Mgr.Ingrid Víglaská 
 
 
Bc. Renata 
Szviteková, Mgr. 
Ingrid 
Víglaská, 
Ing.Monika 
Krčmárová 
 
Ing.Monika 
Krčmárová 
 
Bc. Renata 
Szviteková, Mgr. 
Ingrid 
Víglaská, 
Ing.Monika 
Krčmárová 
Mgr. Marta 
Mikušová 

 

 

Študenti školy sa zapájajú do rôznych  odborných, záujmových, športových a dobročinných 

podujatí, ktorými reprezentujú školu na verejnosti: 
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EXKURZIE 

Miesto  Termín  Cieľ akc ie Trieda  Organizátor  
Viedeň 06.12.2009 Spoznať 

pamiatky 
Viedne a prežiť 
vianočnú 
atmosféru na 
typických 
vianočných 
trhoch 
 

IBN, IAS Mgr. Marta Mikušová, Zdenka 
Valachová 

Trenčín 1410.2009 ELOSYS- 
výstava 
elektrotechniky, 
elektroniky a 
energetiky 
predstavenie 

IVAP, IAN, 
IIA  

Mgr. Marta Mikušová, 
v spolupráci s Ing. Kavackým 
a Ing. Marcibálom 

Zvolen 30.11.2009 Divadelné 
predstavenie, 
muzikál „Cesta 
okolo sveta“ 

IAS, IAC, IAM Ing Krčmárová, Bc. Szviteková, 
Mgr. Víglaská 
 
 

Budapešť 28.06.2010 Poznávací 
zájazd- 
koncoročný 
výlet 

IAS, IAC, 
IAM, IBN, IAP 

Ing Krčmárová, dozor: Mgr. 
Gaal, Mgr. Mikušová, Bc. 
Szviteková  

 
TRENČÍN 
 
 

 
október 
2009 

 
ELOSYS 

II.AM + II.AP 
 
IV.AP, I.AN, 
II.B 
 

Ing. Astachová,Ing.Krupičková 
 
Ing. Kavacký, Ing. Marcibál 

 
 
Žiar nad Hronom 
 

 
apríl 2010 

 
K – SYSTÉM 
Simatic v praxi 

 
II.AP 

 
Ing. Astachová 

 

 
Prehľad výsledkov žiakov v sú ťažiach: 
 
Odborné sú ťaže zo strojárskych odborov:  
 

Druh sú ťaže a kolo Meno žiaka Trieda  Umiestnenie 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Zenit – krajské kolo  
obrábač kovov 

 
Ján BELAN  
 

III.B 
 

3. miesto 
 
 

Ing. Helena 
Kubíková     
Róbert 
Pachinger 

Zenit – krajské kolo  
obrábač kovov 

 
Maroš  RIŠIAN 

III.B 
 

4. miesto 
 

Ing. Helena 
Kubíková    
Róbert 
Pachinger 

Zenit – krajské kolo 
nástrojár 

 
Ján  CEFER 

III.A 3. miesto Róbert 
Pachinger 

Zenit – krajské kolo 
nástrojár 

 
Matej  ULBRÍK 

III.A 
 

5. miesto Róbert 
Pachinger 
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Odborné sú ťaže z elektrotechnických odborov:  
 
 
 

Druh sú ťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie  
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Zenit – školské kolo – 
12.11.2009 

Gajdošík  Marek 
 
Vician Michal  
 
Briedoň Juraj 

III.AP 
 
III.AP 
 
III.AP 

1. miesto 
 
2. miesto 
 
3.miesto 
 

Ing. Astachová, 
Ing. Krupičková 
 

 
Zenit –krajské kolo- 1.12.2009 
 

 
Vician Michal 
 
Gajdošík Marek 

 
III.AP 
 
III.AP 

 
3. miesto 
 
4. miesto 

 
Ing. Astachová 

SOČ – školské kolo – odbor 11 Čičmanský  Tomáš 
 
 Oravec Ján 
 
Mazáň Jozef 
 
Mazáň Andrej, 
Vincenc Peter 
Pukač Michal 
 

IV.AP 
 
IV.AP 
 
IV.AP 
 
IV.AP 
IV.AP 
IV.AP 

1. miesto 
 
2. miesto 
 
3.miesto 
 
4. miesto 
4. miesto 
4. miesto 

Ing. Krupičková 
 
Ing. Krupičková 
 
Ing. Kosorinská 
 
Ing. Marcibál 
Ing. Marcibál 
Ing. Krupičková 

 
SOČ – školské kolo – odbor 12 

 
Vician Michal 

 
III.AP 

 
1. miesto 

 
Ing. Krupičková 

 
SOČ – školské kolo – odbor 14 

 
Huraj Marek, 
Michalovič Michal 
 
Lupták Matej, 
Talapka Jozef 

 
IV.AP 
 
 
II.AN 

 
1. miesto 
 
 
2. miesto 

 
Ing. 
Barančoková 
 
Ing. Kosorinská, 
Ing. Kavacký 

SOČ – krajské kolo – odbor 11 Čičmanský Tomáš IV.AP 3. miesto Ing. Krupičková 
SOČ – krajské kolo – odbor 12 Vician Michal III.AP 1. miesto Ing. Krupičková 
SOČ – krajské kolo – odbor 14 Huraj Marek, 

Michalovič Michal 
IV.AP 4. miesto Ing. 

Barančoková 
 
SOČ – celoslovenské 
kolo 

 
Vician Michal 

 
III.AP 

 
1. miesto 

 
Ing. 
Krupi čková 

 

 
Športové  sú ťaže: 
 

Druh sú ťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Regionálne kolo vo futbale 
Krajské kolo vo futbale 

kolektív –- 1.miesto 
2.miesto 

Mgr. Jozef 
Cvekuš 

Okresné kolo v stolnom tenise kolektív –– 1. miesto Mgr. Miroslav 
Šurka 

Regionálne kolo v halovom 
futbale 
 

kolektív –– 1. miesto 
 

Mgr. Jozef 
Cvekuš  

Okresné kolo v basketbale 
 

kolektív –– 2. miesto 
 

Mgr. Miroslav 
Šurka 
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Okresné kolo vo volejbale 
 

kolektív –- 3. miesto 
 

Mgr. Miroslav 
Šurka 
 

Okresné kolo v šachu Michal Faško –– 4. miesto Mgr. Jozef 
Cvekuš  

 
 

Súťaže z prírodovedných predmetov:  
 
 

Druh sú ťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

 
SOČ – krajské kolo  
 

 
Patrik Koniar    
 

 
III,AP 
 

 
1. miesto 
 
 

 
Mgr. Marta  
Medveďová     

 
 
SOČ – celoštátne kolo  
 

 
Patrik Koniar    
 

 
III,AP 
 

 
4. miesto 

 
Mgr. Marta  
Medveďová     
 

 
 
Zem je len jedna – regionál. kolo 

 
 
Marian Mokroš 

 
 
I.BN 

 
 
1. miesto 

 
Mgr. Marta  
Medveďová     
 
 

 
 
Prečo som na svete rád- regionál.   
kolo 

 
 
Ingrid Vrzalová 

 
 
I.AS 

 
 
1. miesto 

 
Mgr. Marta  
Medveďová     
 

 
 
 
J.  ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJEN Á 
 

Názov 
projektu 

Vyhlasovate ľ 
projektu Cieľ projektu Trieda 

Účastníci 
mimo 
školy 

Vedúci 
projektu 

 
 
Praktická 
zručnosť – 
predpoklad 
presadenia sa 
na trhu práce 
 
 
 
 

 
Nadácia 
ZSNP a 
Slovalco 

Vývojový kit ako 
učebná pomôcka pre 
žiakov na získanie 
praktických zručností 

študenti, 
učitelia 
v študijných 
odboroch 
Elektrotechnika, 
Mechanik 
mechatronik 
 

 

Ing. 
Krupičková 

Simulácia 
výrobných 
procesov pri 
získavaní 
odborných 
kompetencií 
 
 
 
 

Nadácia 
ZSNP a 
Slovalco 

simulácia 
riadenie,reálnych 
technologických 
procesov pri 
vyučovaní 
 

odboru 
mechatronika, 
nadstavbového 
štúdia odbor 
strojárstvo, 
odbor 
elektrotechnika 
 

 Róbert 
Pachinger 
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    K. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEK ČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ   

    ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 
 

V školskom roku 2009/2010 nebola v škole vykonaná žiadna inšpekčná činnosť. 
 

 
    L.  ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH  

     PODMIENKACH ŠKOLY           
 

Posch. 

/č.uč. Zameranie učebne Využitie 
Kapacita – 

počet žiakov 
Súčasný stav 

Pr./1 Učebňa cudzích 
jazykov  

všetky odbory na 
predmety – 
nemecký jazyk, 
anglický jazyk, 
konverzácie 
z cudzích jazykov 
 

12 pri PC 

alebo 

22 žiakov 

vybavená 12 + 1 PC  

Pr./1-2 Výpočtová technika 1  
 

všetky odbory na 
predmety – 
informatika, 
výpočtová 
technika, 
programovanie, 
rozvoj odboru 

10 žiakov vybavená 10 + 1 PC 
a didaktická technika 
 

Pr./2 Kmeňová učebňa (1) všeobecne 30 žiakov  
Pr./3 Učebňa 

spoločenskovedných 
predmetov 

všetky odbory na 
predmety – 
občianska náuka, 
etická výchova, 
ekológia, dejepis, 
spoločenské 
dianie, 
matematika 

20 žiakov vybavená 1 PC 
a didaktická technika, 
10 školských lavíc a 20 
stoličiek 

Pr. Kabinet cudzích 
jazykov 

 4 vyučujúce CUJ  

Pr./4 Kmeňová učebňa (2) 

 
všeobecne 30 žiakov  

Pr.  Kabinet telesnej 

výchovy 

 2 vyučujúci TEV  

1.p./5 Kmeňová učebňa (3) 

 
všeobecne 30 žiakov  

1.p./6 Kmeňová učebňa (4) 

 
všeobecne 20 žiakov  

1.p./7 Kmeňová učebňa (5) všeobecne 30 žiakov  
1.p./8 Kmeňová učebňa (6) 

 

všeobecne 30 žiakov  
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1.p. Kabinet strojárskych 

predmetov 1 

 4 vyučujúci STR 

a EKO 

 

1.p./ 

       9M 

Učebňa na delenie 

 
na delené hodiny 
nevyžadujúce 
didaktickú 
techniku 

10 žiakov  

1.p./9 Kmeňová učebňa (7) 
 

všeobecne 30 žiakov  

1.p./10 Učebňa strojárskych 

predmetov  

Odbory strojárske 
+ elektrotechnické 
na predmety – 
CNC 
programovanie, 
strojníctvo, 
grafické systémy 

10 žiakov pri PC 

alebo 

24 žiakov 

do polovice 

škol.roka 

vybavená 10 + 1 PC 
a učebnými 
pomôckami 
 

1.p./ 

  CAD 

Učebňa  CAD a PCNC 

 

Učebňa  graf. syst. 
a programovania 
CNC 

10 ž. + učiteľ 

od polovice 

škol.roka 

11 PC 

1.p./ 

strojop 

Technika 

administratívy  
Učebňa strojopisu 
pre ekonomické 
predmety 
 

12 žiakov vybavená písacími 
strojmi 

2.p./EK Učebňa na delenie 

 
na delené hodiny 
nevyžadujúce 
didaktickú 
techniku 

12 žiakov  

2.p./11 Kmeňová učebňa (8) 
 

všeobecne 30 žiakov  

2.p./P Praxová učebňa  Elektrotechnické 
odbory - silnoprúd 

10 žiakov pracoviská pre 
odbornú 
elektrotechnickú prax 

2.p./12 Výpočtová technika 2 

 
všetky odbory na 
predmety – 
informatika, 
výpočtová 
technika, rozvoj 
odboru, prax, 
konštrukčné 
cvičenia, 

10 žiakov vybavená 10 + 1 PC 
a didaktická technika, 
laboratórne stoly, 
stoličky 

2.p./13 Výpočtová technika 3 
 

všetky odbory na 
predmety – 
ekonomika, 
účtovníctvo, úvod 
do sveta práce, 
odborný výcvik 

10 žiakov vybavená 10 + 1 PC 
a didaktická technika 
stolíky pod PC 
a stoličky 

2.p./14 Kmeňová učebňa (9) 

 
všeobecne 30 žiakov  
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2.p. Kabinet strojárskych 

predmetov 2 

 3 vyučujúci STR 

a EKO 

 

2.p./15 Kmeňová učebňa (10) 

 
všeobecne 30 žiakov  

2.p./16 Kmeňová učebňa (11) všeobecne 30 žiakov  

2.p. Kabinet 

elektrotechnických 

predmetov 1 

 4 vyučujúci ELE 

a VYT 

 

2.p./17 Učebňa fyziky všetky odbory -  
fyzika 

24 žiakov  

2.p./17

M 

Kmeňová učebňa (12) 

 
všeobecne 20 žiakov  

3.p./L3 Elektrotechnické 

laboratórium 3 

Elektrotechnické 
odbory 

10 žiakov pracoviská pre 
odborné laboratórne 
merania 

3.p. Kabinet 

elektrotechnických 

predmetov 1 

 4 vyučujúci ELE  

3.p./18 Kmeňová učebňa (13) 

 
všeobecne 30 žiakov  

3.p./L1 Elektrotechnické 

laboratórium 1 

Elektrotechnické 
odbory 

10 žiakov pracoviská pre 
odborné laboratórne 
merania 

3.p./L2 Elektrotechnické 

laboratórium 2 

Elektrotechnické 
odbory 

10 žiakov pracoviská pre 
odbornú 
elektrotechnickú prax 

Areál 
ZSNP 

Dielňa ručného 
spracovania kovov 

všetky 
elektrotechnické 
a strojárske 
odbory 

12 žiakov  praktický výcvik pri 
práci s ručným 
náradím 

Areál 
ZSNP 

Dielňa ručného 
spracovania kovov 

všetky 
elektrotechnické 
a strojárske 
odbory 

12 žiakov  praktický výcvik pri 
práci s ručným 
náradím 

Areál 
ZSNP 

Sústružnícka  
dielňa  

strojárske odbory 12 žiakov  praktický výcvik pri 
práci na obrábacích 
strojoch 

Areál 
ZSNP 

Frézárska diel ňa 
 
 
 

strojárske odbory 12 žiakov  praktický výcvik pri 
práci na obrábacích 
strojoch 

Areál 
ZSNP 

Nástrojárska diel ňa  strojárske odbory 12 žiakov  praktický výcvik pri 
práci na obrábacích 
strojoch 

Areál 
ZSNP 

Dielňa pre 
odlievanie 
gravita čným liatím 
 

strojárske odbory 12 žiakov  praktický výcvik pri 
výrobe odliatkov 



 24 

Areál 
ZSNP 

Dielňa  elektro 
silnoprúdová 
technika 

elektrotechnické 
odbory 

10 žiakov  praktický výcvik na 
elektromontážnych 
prácach 

Areál 
ZSNP 

Dielňa elektro 
slaboprúdová 
technika 

elektrotechnické 
odbory 

10 žiakov  praktický výcvik so 
zariadeniami 
úžitkovej techniky 

externe  HALA  všeobecne 24 žiakov  Viacúčelová 
športová hala pre 
kolektívne športy 
a športovú 
gymnastiku 

externe  Ľahkoatletický 
štadión 

všeobecne 24 žiakov  Vybavenie pre 
bežecké a technické 
disciplíny 
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M. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO   
     VZDELÁVACEJ ČINNOSTI            
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Súkromná stredná odborná škola technická,Dr.Janského 10,Žiar nad Hronom 

Prehľad z protokolu Výkazu k správe o hospodárení za rok 2009   

Rozpočet na rok 2009/ zdroje/:      
Rozpočet celkom:               691 892 €     
z toho:      

normatívne prostriedky: 653 242 €     

nenormatívne : vzdel.poukazy-krúžky 8 960 €     

nenormatívne : odchodné-zam. 4 538 €     

príjmy od zriaďovateľa a VUC 5 824 €     

dary a príspevky         19 328 €      

Čerpanie rozpo čtu  za rok 2009 

čerpanie 
rozpočtu  
celkom zo ŠR 

z 
rozpočtu 
VUC 

od 
zriaďovateľa 
a iných PO 

 vzdel.   
poukazy 

celkom v € 679893 654741 3424 21728 8960 
z toho:bežné výdavky spolu 664184 645781 3424 6019 8960 
z toho:           
ŠR normatívne 641243 641243       
ŠR nenormatívne 13498 13498       

z celkových nákladov:           
osobné náklady/ON/ 543402  539093     4309 
z ON  mzdy  395038 391851     3187 
 z miezd:           
tarifné platy+náhrady 338978 338978       
príplatky 36349 36349       
odmeny 19276 16089     3187 
ostatné-vyrovnanie platu 435 435       
z ON:           
tvorba soc.fondu 1969 1969       
odchodné 4538 4538       
odstupné 5316 5316       
náhrada mzdy DNP 582 582       
poistné 135959 134837     1122 
z celkových nákladov:           

prevádzka 120782  106688 3424 6019 4651 
z toho:           
cestovné náhrady 1786 1561   225   
energie,voda a kom. 67489 67489       
materiál 22096 12552   5179 4365 
údržba 2969 2969       
nájomné 2271 1985     286 
služby 24171 20132 3424 615   
       
Vypracoval: Ing.Šandorová   Schválil:   RNDr.Beáta Tóthová 
    riaditeľka školy 
      
 
 
 



 30 

Súkromná stredná odborná škola technická,Dr.Janského 10,Žiar nad Hronom  

Prehľad o čerpaní rozpočtu za 1-8/2010     

Rozpočet na rok 2010/ zdroje/:      

Rozpočet celkom:               676 421 €     

z toho:      

normatívne prostriedky: 641 013 €     

nenormatívne : vzdel.poukazy-krúžky 8 960 €     

nenormatívne : odchodné-zam. 3 000 €     

príjmy od zriaďovateľa a VUC 6 639 €     

dary a príspevky            800 €      

Čerpanie rozpo čtu  za 1-8/ 2010 

čerpanie 
rozpočtu  
celkom zo ŠR 

z 
rozpočtu 
VUC 

od 
zriaďovateľa 
a iných PO 

 vzdel.   
poukazy 

celkom v € 427007 416479 2379 5482 2667 
z toho:bežné výdavky spolu 427007 416479 2379 5482 2667 
z toho:           
ŠR normatívne   413531       
ŠR nenormatívne   2948     2667 
z celkových nákladov:           

osobné náklady/ON/ 352294  350040     2254 
z ON  mzdy  254693 253026     1667 
 z miezd:           
tarifné platy+náhrady 226956 226956       

príplatky 22178 22178       

odmeny 5559 3892     1667 
z ON:           
tvorba soc.fondu 2446 2446       
odchodné 2948 2948       
odstupné 5506 5506       
náhrada mzdy DNP 549 549       
poistné 86152 85565     587 
z celkových nákladov:           

prevádzka 74713  66439 2379 5482 413 
z toho:           
cestovné náhrady 956 956       
energie,voda a kom. 43368 43368       

materiál 9648 5364   4051 233 
údržba 4611 4611       
nájomné 664 484     180 
služby 15466 11656 2379 1431   
       
Vypracoval: Ing.Šandorová   Schválil:   RNDr.Beáta Tóthová 
    riaditeľka školy 



 31 

Súkromná stredná odborná škola technická, Dr.Jánske ho 10, 965 01 Žiar nad 
Hronom  
 
 
       

Komentár  
k  správe o hospodárení za rok 2009 

 
 

Súkromná stredná odborná škola technická hospodárila v roku 2009 ako nezisková 
organizácia na princípe viaczdrojového financovania, pričom základným zdrojom boli 
dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré  boli pridelené škole na základe rozpisu 
normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľovi InTech Žiar 
nad Hronom, z.p.o. 
z Krajského školského úradu v Banskej Bystrici. 
 
Hlavné skutočnosti ,ktoré v roku 2009 ovplyvnili hospodárenie školy: 
 

Uplatňovaním  úsporných opatrení, dôsledným dodržiavaním hospodárnosti, 
účelnosti, účinnosti  škola zefektívnila vynakladanie finančných prostriedkov 
z dotačných i nedotačných zdrojov. 
Realizáciou projektov „Získavanie odborných kompetencií simuláciou výrobných 
procesov“ a „ Praktická zručnosť- predpoklad presadenia sa na trhu práce“ škola 
zlepšila materiálno -technické  zabezpečenie praktického vyučovania a obstarala 
majetok v hodnote 18.698 €. 
Za účelom skvalitnenia a rozšírenia ochrany majetku sa zrealizovala  
modernizácia a rozšírenie elektrickej zabezpečovacej signalizácie. Modernizácia 
a rozšírenie telefónnej siete  koncom roka 2009 výmenou zastaranej analógovej 
ústredne a prepojením kabinetov v budove školy umožnila lepšiu komunikáciu 
medzi  vyučujúcimi a rodičmi žiakov. 
 

Analýza hospodárskeho výsledku za rok 2009: 
 
Zisk vo výške                                                                                 12 927 € 
 
Výkaz ziskov a strát je prehľadom celkových zúčtovaných výnosov a nákladov za rok 
2009 
 
Výnosy tvorili   spolu:                                                                      694.573 € 
Z toho:      Dotácie   659.063 € 
      Dary a príspevky      5.809 € 
      Príspevok od zriaďovateľa        211 €   
      Výnosy z nájmu         538 €  
      Iné výnosy/zdroj krytia-odpisy/     913 €  
      Úroky             38 €  
      Tržby z hlavnej činnosti    28.001 €  
        
  
Náklady tvorili spolu:          681.590 €                                                                    
Z toho:    osobné  náklady                                                                544.620 € 
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               Z osobných nákladov rezerva :                                 - 4.692 €              
               na                         Dovolenky                                                         - 3.505 €                                        
                                            odvody                                                       - 1.187 €
  
    prevádzkové náklady                                                         136.970 € 
 
 
 
Z prevádzkových nákladov tvoria najväčšiu položku  náklady na energie z dôvodu 
vysokej 
energetickej náročnosti vzhľadom na počet  a stav budov školy  .Ostatné 
prevádzkové náklady boli minimalizované na najnutnejšie výdavky zabezpečujúce 
chod školy. 
 
Hospodársky výsledok je kladný z dôvodu zníženia zákonných rezerv a fakturácie 
nákladov 
odborného výcviku v mesiaci január za rok 2009.Finančné prostriedky budú použité 
na skvalitnenie odborného výcviku v roku 2010. 
 
 
 
 
 
V Žiari nad Hronom, dňa  7.4. 2010         
 
Vypracoval:  Ing.Šandorová 
 
 
                                                                                  Schválil:    RNDr.Beáta Tóthová 
              riaditeľka školy 
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Súkromná stredná odborná škola technická, Dr.Jánske ho 10, 965 01 Žiar nad 
Hronom  

 
 
 
 
 

Stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
 
 
 

Majetok v operatívnej evidencii na podsúvahovom účte: 
 
Stav k 1.1.2009                                                       1.668,56 € 
 
Prírastok za rok 2009      15.638,69 € 
 
Úbytok za rok 2009       - 
 
Stav k 31.12.2009         17.307,25 €                                                         
 
 
 
Vypracoval: Ing.Šandorová 
 
 
 
                                                                                  Schválil:    RNDr.Beáta Tóthová 
              riaditeľka školy 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA UR ČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA  
ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2009-2010 

 

1. Hodnotenie stavu procesov výchovy a vzdelávania za školský 

rok 2009/2010 
 
V procese výchovy: 

 

� V školskom roku 2009/2010 bolo 22 znížených známok zo správania na druhý 

stupeň a 18 znížených známok na tretí stupeň. V porovnaní s predchádzajúcim 
školským rokom 2008/2009 sa počet znížených známok zo správania nevýrazne zvýšil 
– v porovnávanom období bolo 21 znížených známok na druhý stupeň, 16 znížených 
známok tretí stupeň. Dôvodom znižovania známok boli vo väčšine prípadov 
neospravedlnené vymeškané hodiny, v menšej miere sa na znížených známkach zo 
správania v tomto školskom roku podieľali výchovné problémy žiakov. 
� V sledovanom období nastal nárast počtu udelených výchovných opatreniach 
na nadstavbovom štúdiu. Riešenie situácie so žiakmi tejto formy štúdia je značne 
obmedzované aj zákonom, kde sa správanie u týchto žiakov nehodnotí známkou. 
Žiaci výchovné opatrenie – pokarhanie RŠ  neberú ako veľkú sankciu a toto 
ustanovenie zákona ich „motivuje“ najmä v porušovaní školského poriadku v oblasti 
dochádzky – väčšina pokarhaní je za neospravedlnenú absenciu. Zhoršená dochádzka 
sa prejavuje aj na ich študijných výsledkoch. Bude potrebné v školskom poriadku 
vyriešiť tento problém tak, aby si žiaci uvedomili dopad ich dochádzky na štúdium. 
� Vplyv neospravedlnenej absencie na vzdelávacie výsledky sa prejavuje  aj 
v ostatných  formách štúdia. 
 

V procese vzdelávania: 

 

� Výsledky vo vzdelávacom procese sú v rámci jednotlivých tried na klesajúcej 
alebo stagnujúcej úrovni v porovnaní so sledovaným obdobím predchádzajúceho 
školského roka. Priemer sa však výrazne nelíši, len v niekoľkých stotinách. 
� Znížil sa počet neprospievajúcich žiakov rovnako ako aj počet 
neklasifikovaných žiakov. V školskom roku 2009/2010 neprospelo 8 žiakov a 6 žiakov 
bolo neklasifikovaných. Počet neklasifikovaných žiakov sa každým rokom znižuje, 
k čomu prispievajú aj kontrolovateľné zadania žiakom a tým možnosť klasifikácie aj 
žiakov so slabšou dochádzkou. V nadstavbovom štúdiu poklesol počet 
neprospievajúcich oproti minulému školskému roku, ale najmä z dôvodu zanechania 
štúdia počas školského roka najslabšími žiakmi.  
� V hodnotení prospechu sa v tomto školskom roku zvýšil počet žiakov 
s vyznamenaním o 3 žiakov, naopak znížil sa počet žiakov s prospechom veľmi 
dobrým rovnako o 3 žiakov.  
� Výsledky maturitnej skúšky v školskom roku 2009/2010 boli oproti 
predchádzajúcemu školskému roku najmä v počte neprospievajúcich žiakov lepšie. 
Stále najväčším problémom je cudzí jazyk, najmä nemecký, ale v tomto školskom 
roku to bola aj praktická časť maturitnej skúšky. 
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2. Analýza plnenia cieľov a úloh školy za školský rok 2009/2010 

 
SC1 Vytvoriť novú  ponuku odborov školy tak, aby v školskom roku 2014/15 učebné 

a študijné odbory pokrývali väčšinu hutníckych a strojárskych profesií výrobných firiem 

združenia InTech, vyžadujúcich stredné odborné vzdelanie, ale aj prípravu na VŠ 

žiadaných technických odborov.   

 

� Začali sme úspešne experimentálne overovať školský vzdelávací program  

trojročného integrovaného strojárskeho učebného odboru: „Operátor strojárskej 

výroby“, kde máme v súčasnosti  v 2.ročníku počet žiakov 11 (z pôvodných 12) 

a do 1.ročníka sme prijali 14 žiakov. Vzdelávanie v odbore bolo vykonávané 

v súlade s navrhnutým školským vzdelávacím programom. Podľa hodnotenia na 

zasadnutiach PK a priebežných správ o odbore bolo vyučujúcimi v odbore  

konštatované, že vo vyučovaní jednotlivých predmetov bol dodržaný  obsah aj 

rozsah vyučovania. Do výučby aj v tomto odbore boli zapracovávané prvky 

aktívneho učenia sa žiaka v súlade s pedagogickými cieľmi školy. Pri posudzovaní  

potreby prípadných korekcií  a úprav bolo konštatované, že v tejto fáze 

overovania ešte nie je možné objektívne posúdiť a navrhnúť potrebné zmeny 

v obsahu prípadne rozsahu vyučovania.   

� Ukončili sme úspešne 1.ročník nových študijných odborov: „Mechanik 

počítačových sietí“ (28 žiakov) a  „Škola podnikania“ so zameraním na ochranu 

a tvorbu životného prostredia a recykláciu odpadov(19 žiakov)  a 2.ročník odboru 

„Mechanik – mechatronik“ (19 žiakov).  Do 1.ročníka sme prijali  v odbore 

„Mechanik počítačových sietí“  19 žiakov , v odbore   „Škola podnikania“ 19 

žiakov  a v odbore „Mechanik – mechatronik“ 8 žiakov. Najmä v odbore Mechanik 

mechatronik bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri nábore . 

� Kvôli skvalitneniu výučby v odbore  „Mechanik počítačových sietí“ škola 

podpísala dohodu o spolupráci pri zakladaní Cisco lokálnej sieťovej akadémie 

s RCNA (Regionálnou sieťovou akadémiou) pri FIIT STU v Bratislave. Vypracovali 

sme vzdelávací projekt podporujúci implementáciu programu do výučby od škol. 

roka 2010/11, na realizáciu sme získali grant Nadácie ZSNP a Slovalco vo výške 

5000 €. 

� Žiakom 2.ročníka odboru elektrotechnika  bola ponúknutá možnosť voľby 

zamerania na silnoprúd alebo slaboprúd. Spracovaný bol vzdelávací program na 

zavedenie priemyselnej informatiky do odboru, na jeho realizáciu sme získali 

grant Nadácie ZSNP a Slovalco vo výške 5000 €. 

� Boli sme úspešní pri podanom projekte na zvýšenie miery aktívneho učenia sa 

žiakov, ktorý je zameraný aj na rozvoj kompetencií žiakov v spomínaných 

odboroch prostredníctvom lepšieho materiálno-technického vybavenia 
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a učebných materiálov.  Jeho realizácia v značnej miere prispeje k skvalitneniu aj 

v novo zavádzaných odboroch. 

 

SC2 V školskom roku 2014/15  bude súčasťou záverečnej skúšky v učebných odboroch 

a praktickej  časti maturitnej skúšky v študijných odboroch realizácia a obhajoba 

záverečného projektu (riešenia odborného problému alebo návrhu, zhotovenia 

a predvedenia originálneho výrobku), ktorý bude mať využitie v odbornej praxi. 

 

� Vyučujúci zavádzajú do niektorých predmetov nové formy a metódy práce na 

zvýšenie miery aktívneho učenia sa žiaka, ale mnohým  učiteľom chýbajú potrebné 

znalosti z oblasti metodiky aktívneho učenia sa. Preto bude potrebné tieto metódy 

a formy im sprostredkovať buď interným alebo externým vzdelávaním v rámci 

projektu.  

� Súčasťou hodnotenia žiaka  sa v každom predmete stávajú portfóliové  práce. 

Aj v tejto oblasti ale bude potrebné usmerniť učiteľov, aby nepreťažovali žiakov 

v rámci domácej prípravy, ale portfóliové práce sa stali súčasťou vyučovania 

v škole. 

� Cieľom je dosiahnuť, aby žiaci spravidla vypracovali minimálne 1 portfóliovú 

prácu za polrok  priamo na vyučovaní. Táto sa po ohodnotení zakladá do 

príslušného zakladača žiaka. 

� Na praktickom vyučovaní z jednotlivých  praktických  prác – výrobkov, boli 

zaarchivované práce zo záverečných skúšok. Výrobky na ktorých sa priebežne 

vykonávajú technologické operácie podľa aktuálne preberaného tematického 

plánu a sú používané pri ďalších technologických operáciách  aj iným žiakom a 

v inom ročníku ako portfólio vykonaných prác archivované neboli. Vytvorením 

databázy úloh pre odbor operátor strojárskej výroby, kde jednotlivé úlohy sú 

stanovené tak, že dodržiavajú nadväznosť operácií podľa náročnosti, budú 

archivované pre každého žiaka, tak aby na nich pokračoval až do ukončenia 

hotového výrobku.     

� Na odbornom výcviku boli metódy a formy aktívneho vyučovania využívané 

spôsobom pri ktorom žiaci samostatne  navrhovali  postupy pri vypracovávaní 

zadaných úloh, samostatne navrhovali podmienky, nástroje a náradie pre  výrobu 

konkrétneho výrobku, s využívaním dielenských tabuliek a normatívov ako aj 

vedomostí z teoretického vyučovania. 

 

SC3 Cieleným rozvojom personálnych a interpersonálnych kompetencií žiakov 

dosiahneme do školského roku 2013/14 zníženie  počtu výchovných opatrení udelených 

žiakom o 20%. 
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� Zníženie počtu výchovných opatrení sa nepodarilo v školskom roku 2009/2010 

zrealizovať. Nemožno však konštatovať, že by sa problém výchovných opatrení 

týkal najmä žiakov trojročných učebných odborov, ale v porovnateľnej miere sa 

počet znížených známok zo správania vyskytuje aj v študijných odboroch. 

Rozdielna je ale príčina výchovných opatrení. Kým v učebných odboroch je to 

najmä správanie, ktoré tento faktor ovplyvňuje najviac, v študijných odboroch je 

to najmä neospravedlnená absencia.  

� Na vyučovacích hodinách učitelia využívajú rôzne formy a metódy práce, pri 

ktorých žiaci navzájom spolupracujú (skupinová práca, tvorba projektov, príprava 

situačných úloh a dialógov),  zadávajú rôzne typy úloh podľa individuálnych 

potrieb a schopností žiakov. Takýmto pôsobením vytvárajú priaznivú klímu 

v triede počas vyučovania a znižujú tak rušivé faktory vyplývajúce zo správania 

žiakov na vyučovacej hodine. 

� Učitelia spravidla správanie sa žiakov, stanovené školským poriadkom, 

neustále pripomínajú žiakom. Počas vyučovacích hodín i prestávok neustálym 

napomínaním a dohováraním usmerňujú žiakov, aby dodržiavali stanovené 

pravidlá. Týmto vo vysokej miere bránia výraznému narúšaniu práce v triede 

niektorými žiakmi, včas spozorujú a riešia prípadné prejavy nevhodného 

správania sa  medzi žiakmi. Napriek tomu vo väčšej miere bude potrebné venovať 

pozornosť  jednotnosti u učiteľov, zdôrazňovať potrebu vytvárania vhodnej 

pracovnej klímy na vyučovacích hodinách, ktorá výraznou mierou vplýva aj na 

správanie sa žiakov. 

 

SC4 Od školského roka 2010/2011 budú zamestnanci hodnotení na základe 

hodnotiacich pohovorov.  

� Učitelia a majstri OV boli oboznámení s vypracovanými popismi prác 

a požadovanými kompetenciami  na pracovných miestach. Boli oboznámení 

s príslušnými kritériami a štandardami, boli s nimi vykonané pohovory pre 

objasnenie týchto štandardov ako aj konzultovaný spôsob ich plnenia.  

� V priebehu mesiaca jún a august boli s vyučujúcimi a majstrami OV 

absolvované pohovory, ktoré boli zamerané na zhodnotenie ich činnosti počas 

školského roka, stanovenie si cieľov a z toho vyplývajúcich úloh do ďalšieho 

školského roka. Ďalšie hodnotiace rozhovory budú zamerané na následnú 

kontrolu plnenie stanovených cieľov a ich výsledky budú tak ovplyvňovať  

hodnotenie zamestnancov v rámci pohyblivej zložky. 

 

SC5 Vytvoriť ponuku odborov externého vzdelávania, rekvalifikácií  a kurzov tak, aby 

v školskom roku 2013/14 pokrývala potreby celoživotného vzdelávania pre hutnícke 

a strojárske profesie spoločností združenia InTech. 
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� V súčasnej dobe sa na externé štúdium hlási málo uchádzačov. Preto sme ani 

v školskom  roku 2010/2011 pre malý záujem externé štúdium neotvorili.  

 

 

3. Hodnotenie práce vo výchovno-vzdelávacom procese za 

školský rok 2009/2010 

 
Cieľ :  riešenie konkrétnych výchovno-vzdelávacích problémov na jednotlivých predmetoch           
            (sociálna klíma) 
 
 Vyučujúci sa v oblasti výchovného pôsobenia  najmä v 1.polroku často obracali 
s riešením situácie na ZRŠ pre TEV. Mnoho výchovných problémov sa dalo riešiť zlepšením 
pracovnej klímy na vyučovacích hodinách. Učitelia budú viac zainteresovaní na riešení 
problémov v rámci triedy, v ktorej vyučujú, ale aj v triede, kde pôsobia ako triedni učitelia. Tu 
riešenie poskytuje nový hodnotiaci systém učiteľov, kde práve táto oblasť bude zohľadnená 
a sledovaná. Ďalším prvkom zlepšenia je jednotnosť a dodržiavanie stanovených zásad 
všetkými vyučujúcimi. Bude potrebné revidovať aj školský poriadok, avšak v spolupráci so 
všetkými vyučujúcimi a zapracovať do neho najmä oblasť riešenia, nielen sankciovania 
problémových situácií.  
 V oblasti vzdelávania bude potrebné vzdelávanie učiteľov z metód a foriem aktívneho 
učenia sa. Mnohí učitelia ešte nerozvíjajú kompetencie žiaka v takej miere, v akej by to 
vyžadoval nový ŠkVP a aj využívanie materiálno-technického vybavenia nie vždy spĺňa ten 
účel, ktorý by sa od toho očakával. Preto bude potrebné zrealizovať aj vzdelávanie v oblasti 
využívania moderných didaktických prostriedkov. Všetky vzdelávania sú naplánované v rámci 
dvojročného projektu. 
 
Cieľ : preverovanie stavu vyučovania jednotlivých predmetov, overovanie prípravy žiakov 
na vyučovanie, procesu aktívneho učenia sa (diagnostikovanie – dotazníkom aktívneho 
učenia sa)  
 

Výchovno-vzdelávací proces by mal dospieť k tomu, aby všetko potrebné, čo má žiak 
v škole získať, získal naozaj na vyučovacích hodinách a nie samoštúdiom. Popri dotazníkovom 
zisťovaní úrovne AUS, je najmä v prvej fáze dobré využívať aj riadený rozhovor so žiakmi, kde 
sa učiteľ, a rovnako aj žiaci, dozvedia, v ktorých oblastiach sa spĺňajú ich očakávania , resp. 
v ktorých oblastiach je potrebné pracovať v rámci metodiky práce na vyučovacích hodinách. 
Z výsledkov dotazníkov a rozhovorov so žiakmi vyplýva, že je potrebné viesť učiteľov k tomu, 
aby pochopili, že riadená aktívna pracovná klíma v triede nielen zlepší výsledky žiakov 
v oblasti vzdelávania, ale prispeje aj k ich zlepšeniu v oblasti výchovy.  

 

Cieľ: uplatňovanie jednotného pôsobenia pedagogických zamestnancov 

 
 Napĺňanie tohto cieľa sa odvíja pomalšie ako ostatné. Stále niektorí učitelia dôsledne 
nedodržiavajú pravidlá stanovené či už školským poriadkom alebo inými organizačnými 
dokumentmi a potom len ťažko môžu očakávať, že žiak si z nich vezme príklad a bude sa 
rovnako „zodpovedne“ správať aj on. Na druhej strane - mnohí učitelia dodržiavajú 
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stanovené pravidlá, no práve nejednotnosť, ktorá stále vládne v radoch vyučujúcich, dáva 
priestor žiakom na ich sústavné porušovanie.  
 

Cieľ : inováciu metód využívaných vo výchovno-vzdelávacom procese 

  Do výchovno-vzdelávacieho procesu bude potrebné postupne zavádzať nové metódy 
a formy práce zamerané na aktívne učenie sa žiaka ako sú napr.pracovné listy, problémové 

úlohy na riešenie, riešenie samostatných prác na vyučovacích hodinách, spracovanie 

učebných materiálov žiakmi na vyučovacích hodinách. Mnohí učitelia už zaraďujú do 
vyučovacieho procesu nové metódy a formy práce, ale sú ešte učitelia, ktorí majú v tomto 
smere ešte veľké rezervy. Zatiaľ sa najväčším problémom javí trvácnosť získaných vedomostí. 
Avšak v dlhodobejšom procese aktívnej prípravy žiaka na všetkých predmetoch by mal byť aj 
tento nežiaduci jav, aktívnym učením sa žiaka, odstránený.  Zlepšenie sa ponúka najmä 
v tom, že učitelia v rámci dvojročného projektu budú pripravovať a používať nové učebné 
materiály zamerané na aktívne učenie sa žiaka, budú využívať nové materiálno-technické 
vybavenie účelne a tak sa táto oblasť výrazne posunie k lepšiemu. 
 
Silné stránky výchovno-vzdelávacieho procesu: 

 

� Učitelia zavádzajúci do vzdelávacieho procesu nové metódy a formy 
vzdelávania zamerané na  aktívne učenie sa  
� Práca s talentovanými žiakmi v oblasti vzdelávacích aktivít – umiestnenie 
našich žiakov v rámci okresných a krajských kôl 
� Práca s talentovanými žiakmi v oblasti športových aktivít – umiestnenie našich 
žiakov v rámci okresných a krajských kôl 
� Tvorba portfólia prác žiakov všetkých tried – výstupy žiakov 
� Krúžková činnosť – ponuka, realizácia 
� Príprava kvalitných školských a mimoškolských aktivít pre žiakov – 50.výročie 
školy, Talent školy,  Mikulášsky deň, Vianočný stolnotenisový turnaj – zapájanie 
žiakov do realizovania týchto aktivít 

 

Slabé stránky výchovno-vzdelávacieho procesu: 

 

� Učitelia, ktorí stále ešte nezavádzajú do vzdelávacieho procesu nové metódy 
a formy vzdelávania zamerané na  aktívne učenie sa  
� Miera aktívneho učenia sa na vyučovacích hodinách - dosť veľká časť učiva 
zostáva v niektorých predmetoch na samoštúdium žiakov 
� Stále sa opakujúce výchovné problémy so žiakmi - stále tá istá skupina 
vyučujúcich 
� Nejednotnosť učiteľov pri dodržiavaní zásad a kritérií 
� Málo vyučujúcich sa podieľa na tvorbe obsahu webovej stránky školy 
� Malá aktivita vedúcich študijných odborov, okrem náborových aktivít, 
sumarizácie ŠkVP 
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4. Návrhy na skvalitnenie práce vo výchovno-vzdelávacom 

procese pre školský rok 2010/2011 

 
Z hodnotenia procesu výchovy a vzdelávania a plnenia cieľov a úloh školy 

vyplývajú návrhy na skvalitnenie práce vo všetkých spomínaných oblastiach: 

 

� zrealizovať interné alebo externé vzdelávanie vyučujúcich v oblasti metód 
a foriem aktívneho učenia sa žiaka (v rámci projektu) 
� zrealizovať vzdelávanie vyučujúcich na prácu s modernými didaktickými 
prostriedkami - e-beam, interaktívna tabuľa,... (v rámci projektu) 
� viesť učiteľov k vytváraniu priaznivej pracovnej a tvorivej klímy v triede na 
vyučovacích hodinách vysvetľovaním im priaznivého vplyvu na všetky oblasti 
výchovy a vzdelávania – na pracovných poradách, zasadnutiach PK  - rozhovormi, 
príkladmi 
� participovať na spolupráci učiteľov pri tvorbe obsahu webovej stránky školy, 
ktorá je súčasťou vytvárania imidžu školy 
� zainteresovať učiteľov na tvorbe učebných materiálov na vzdelávanie 
pomocou nových metód a foriem zameraných na aktívne učenie sa (v rámci 
projektu) 
� väčší dôraz klásť na prácu vedúcich študijných odborov a stanoviť im presne 
ich náplň činnosti 
� vyžadovať od učiteľov jednotný postup pri riešení problémových žiakov, ale na 
druhej strane brať do úvahy individualitu žiaka, zainteresovať učiteľa na riešení 
vzniknutej situácie 
� dodržiavanie stanovených pravidiel a zásad všetkými vyučujúcimi – jednotnosť 
vo výchovno-vzdelávacom procese 
� vyžadovať od učiteľov príkladný vzor pre žiaka 
� naďalej venovať pozornosť príprave talentovaných žiakov – v oblasti 
vzdelávania, športovej, kultúrnej 

 

5. Východiská k špecifickým cieľom na školský rok 2010/2011 

 
SC1 Vytvoriť novú  ponuku odborov školy tak, aby v školskom roku 2014/15 učebné 

a študijné odbory pokrývali väčšinu hutníckych a strojárskych profesií výrobných firiem 

združenia InTech, vyžadujúcich stredné odborné vzdelanie, ale aj prípravu na VŠ 

žiadaných technických odborov.   

� Stabilizovať ponuku odborov a v ďalšom školskom roku len navrhnúť 

a spracovať korekcie v ŠkVP v týchto študijných odboroch na základe 

skúseností a výsledkov dosiahnutých v prvom a druhom roku realizácie 

vzdelávania ŠkVP.  

 

SC2 V školskom roku 2014/15  bude súčasťou záverečnej skúšky v učebných odboroch 

a praktickej  časti maturitnej skúšky v študijných odboroch realizácia a obhajoba 
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záverečného projektu (riešenia odborného problému alebo návrhu, zhotovenia 

a predvedenia originálneho výrobku), ktorý bude mať využitie v odbornej praxi. 

� Realizovať ročníkové práce vo všetkých triedach učebných a študijných 

odborov. Skúsenosti s priebehom tvorby, prezentácie a hodnotenia 

zapracovať do úloh, ktoré sa budú realizovať v budúcom školskom roku, aby 

sa proces tvorby ročníkových prác dostatočne skvalitňoval a tým aj kvalita 

prípravy žiakov. 

 

SC3 Cieleným rozvojom personálnych a interpersonálnych kompetencií žiakov 

dosiahneme do školského roku 2013/14 zníženie  počtu výchovných opatrení udelených 

žiakom o 20%. 

 

� Naďalej pracovať na znižovaní počtu výchovných opatrení, vykonávať 

opatrenia na sledovanie a riešenie problémov ako v oblasti dochádzky, tak aj 

výchovného pôsobenia. Zjednotiť prístup všetkých učiteľov, čo by určite situáciu 

riešilo. Vytvárať vhodnú pracovnú klímu na vyučovacích hodinách, ktorá výraznou 

mierou vplýva aj na správanie sa žiakov. 

 

SC4 Od školského roka 2010/2011 budú zamestnanci hodnotení na základe 

hodnotiacich pohovorov.  

� V mesiaci február vykonať následné hodnotiace rozhovory so zamestnancami 

a ich výsledky už zapracovať do ich hodnotenia. 

 

SC5 Vytvoriť ponuku odborov externého vzdelávania, rekvalifikácií  a kurzov tak, aby 

v školskom roku 2013/14 pokrývala potreby celoživotného vzdelávania pre hutnícke 

a strojárske profesie spoločností združenia InTech. 

� V priebehu ďalšieho školského roka zistiť záujem o externé štúdium, 
špecifikovať odbory záujmu, zistiť záujem o rekvalifikácie a kurzy, uverejniť 
v Hutníku a mestskej tlači zámer otvoriť externé vzdelávanie. 
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O. ANALÝZA STAVU EDUKA ČNÉHO PROCESU – SWOT ANALÝZA 
 
Silné stránky Slabé stránky 
Vysoká úroveň študijného odboru 
elektrotechnika, úspešnosť absolventov v štúdiu 
na VŠ 

Zameranosť vzdelávania stále viac na obsahy 
ako na rozvoj kompetencií žiaka 

Zavádzanie  nových odborov so širokým profilom 
absolventa, žiadaných trhom práce a atraktívnych 
pre žiakov  

Nedostatočné využívanie hodnotenia 
a sebahodnotenia žiakov 

Realizácia odborného výcviku a praxí 
v špičkových  výrobných spoločnostiach 

Nedostatočný  dôraz je v programe školy 
venovaný rozvoju mäkkých zručností 
(personálne a interpersonálne kompetencie) 

Priateľská emocionálna klíma na vyučovaní, 
nestresujúce prostredie 

Nedostatočné prepojenie  odborných výcvikov 
v dielňach s teoretickým vyučovaním 

Motivačné štipendiá pre žiakov vykonávajúcich 
odborný výcvik vo firmách združenia InTech 

Technické vybavenie  dielní odborného 
výcviku 

Využívanie aktivizujúcich  metód a foriem práce  
niektorými učiteľmi 

Vzdialenosť a oddelenosť dielní od školy 

Väčšina učiteľov  sleduje pokroky žiakov v učení 
a oceňuje  ich úsilie 

Vysoká energetická náročnosť budov školy i 
dielní 

Škola venuje pozornosť žiakom s nejakým 
znevýhodnením 

Nevybudovaná technická podpora 
informačného systému školy 

Vybavenie školy IKT Vnútorné hodnotenie procesov 
Výborné výsledky študentov v odborných 
súťažiach 

Nízka vnútorná motivácia žiakov, nízke 
ambície žiakov, vysoké počty vymeškaných 
hodín na žiaka 

Úspešnosť školy v uchádzaní sa o vzdelávacie 
granty 

Narastajúce výchovné problémy so žiakmi 

Vysoké percento vzdelávajúcich sa učiteľov 
v oblasti odbornosti – grafické systémy, 
priemyselná automatizácia,... 

V mnohých prípadoch nezáujem žiakov 
a rodičov o výsledky žiaka, najmä 
u problémových žiakov 

Takmer 100% kvalifikovanosť  učiteľov  
Široká ponuka krúžkovej činnosti  
Príležitosti  Riziká 
Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave 
vytvárajúci podmienky na užšiu spoluprácu škôl 
so zamestnávateľmi, materiálnu a finančnú 
podporu rozvoja odborných škôl 

Malá ponuka  vzdelávacích programov pre 
učiteľov v oblasti  tvorby vzdelávacích 
programov a stratégií   rozvíjajúcich  
kompetencie žiaka 

Možnosť spolupracovať na programoch a profile 
absolventa – so zamestnávateľmi a TU Košice 

Nejasné dopady ekonomickej krízy na ďalšie 
smerovanie ekonomiky a výrobné programy 
firiem 

Garancia budúceho zamestnania zo strany 
strojárskych i IT firiem 

Pracovne veľmi vyťažení  inštruktori OV vo 
firmách, menej priestoru pre vedenie žiakov 

Možnosť poskytnúť rozvoj odborných zručností 
žiakov vo firmách nad rámec bežných programov 

Nízky záujem o technické odbory u žiakov ZŠ.  
Nízky záujem špeciálne o strojárske odbory 
a najmä robotnícke povolania. 

Zvyšujúci sa záujem trhu práce o absolventov 
technického  vzdelávania 

Zvyšovanie počtu žiakov zo sociálne 
znevýhodneného  prostredia 

Možnosť využívať mimorozpočtové  zdroje 
z projektov a grantov 

 

Zákon o pedagogických zamestnancoch  
Podpora protechnickej orientácie detí a mládeže 
zo strany InTechu 
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 P. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY V PRIJÍMANÍ NA ĎALŠIE  
    ŠTÚDIUM A UPLATNENIE ABSOLVENTOV NA PRACOVNOM  TRHU 
 
V školskom roku 2009/2010 ukončili štúdium na našej škole žiaci v 4 triedach:  
 
2 triedy-  u čebné odbory : III.A    elektromechanik 17 
                                                    nástrojár 8 
                                                  spolu v triede:  25 
                                            III.B    technickoadministratívny pracovník 11 
                                                   zlievač 6 
                                                   obrábač kovov 5 
                                                   spolu v triede 22 
 

- Ukončenie štúdia záverečnými skúškami a výučným listom 
- Spolu absolventov s výu čným listom:  47   

z toho 4 žiaci ukončili ZS v mimoriadnom termíne (2 z dôvodu individuálneho 
študijného plánu) 

 
Do nadstavbového štúdia sa prihlásili: 17 žiakov z III.A a 16 žiakov z III.B, t.j 33 absolventov 
učebných odborov- 70% 
Z toho vyplýva, že žiaci, ktorí ukončili štúdium v učebnom odbore, prevažne pokračujú 
v nadstavbovom štúdiu na našej škole. Žiaci, ktorí nepokračujú v štúdiu, sa všetci 
zamestnali. 
 
2 triedy-  študijné odbory   : IV.AP elektrotechnika   - elektrické stroje a prístroje 15 
                                                                                   - oznamovacia technika    10 
                                                        spolu v triede   25 
                                               II.AN  technickoekonomický pracovník  7 
                                                      elektrotechnika   9 
                                                      strojárstvo 8 
                                                      spolu v triede  25 
 

- Ukončenie štúdia maturitnou skúškou 
- Spolu absolventov kon čiacich maturitnou skúškou:  49 
       z toho 6 žiakov maturuje v mimoriadnom období, 
-  1 žiak nematuroval pre neúspešné ukončenie 4. ročníka 

Z týchto absolventov sa na vysokoškolské štúdium prihlásilo 19 , 14 zo IV. AP, 5 z II.AN, čo 
spolu predstavuje takmer 40%. Študenti, ktorí sa neprihlásili na VŠ tak neurobili hlavne 
z dôvodu, že mali zabezpečenú prácu.  

 
Počet všetkých absolventov v školskom roku 2009/2010 :  96 
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Prehľad o úspešnosti ukon čení štúdia: 
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2. časť 
 
VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY 
 

V školskom roku  2008-2009 vyučujúci ponúkli žiakom na výber 20 krúžkov. Žiaci si 

mohli vybrať podľa vlastného záujmu a podľa ich výberu nakoniec pracovalo 14 krúžkov 

zameraných na zdokonaľovanie v cudzích jazykoch, využívanie IKT, odborné činnosti, šport, 

techniku a ekonomiku. 

 

     Ponuka krúžkov v školskom roku 2009-2010 
 

P.č. Názov krúžku  Vedúci krúžku  
1 Stolnotenisový Peter ANTAL 

2 Posilňovňa Jozef CVEJKUŠ 

3 Futbalový  Jozef CVEJKUŠ 

4 Fitnesscentrum Mgr. Miroslav ŠURKA 

5 Internetový Mgr. Dana VÁŇOVÁ 

6 Elektrotechnický  Ing. Ingrid ASTACHOVÁ 
Ing. Otília KRUPIČKOVÁ 

7 Odborná spôsobilosť Ing. Katarína BARANČOKOVÁ 

8 Technický  Róbert PACHINGER 

9 Ekonomický Bc. Drahomíra VENGRÍNOVÁ 
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10 Anglický jazyk Ing. Monika KRČMÁROVÁ 

11 Konverzácia v anglickom 

jazyku 

Renata SZVITEKOVÁ 

12 Nemecký jazyk  Mgr. Marta MIKUŠOVÁ 

13 Webový Mgr. Ján GAAL 

  
Rozdelenie žiakov do krúžkov  - CELKOM žiakov na škole  : 336 
 
 
Krúžky  
 
Triedy  

S
to

ln
ot

en
is

 

P
os

il
ň

ov
ň

a 
 

F
ut

ba
lo

vý
 

F
itn

es
s 

In
te

rn
et

ov
ý 

E
le

kt
ro

te
ch

 

O
D

S
 

T
ec

hn
ic

ký
 

E
ko

no
m

. 

A
ng

lic
ký

 ja
zy

k 

K
on

ve
rz

ac
.  

  
v 

A
J

 

N
em

ec
ký

 
ja

zy
k

 

W
eb

ov
ý 

S
po

lu
 

M
im

o 
šk

ol
y 

I.A 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 9 2 

II.A 0 10 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 19 0 

II.B 1 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 0 14 1 

III.A 0 0 0 15 1 0 6 1 0 0 1 0 0 24 1 

III.B 3 4 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 17 5 

I.AN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 16 0 

I.BN 0 4 1 0 6 0 0 4 0 6 0 2 0 23 2 

II.AN 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 14 1 25 1 

I.AC 5 8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 29 1 

I.AM 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 3 

I.AP 0 9 6 0 5 3 0 0 2 0 0 0 3 28 1 

I.AS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 5 0 19 0 

II.AM 1 0 4 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 1 

II.AP 1 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 17 0 

III.AP 0 0 1 13 0 0 0 0 0 8 0 1 1 24 1 

IV.AP 0 0 3 4 0 5 6 0 0 0 1 3 0 22 3 

Spolu:  16 52 30 46 21 17 12 16 18 20 21 28 17 314 22 

Z mimo     6         SP: 320  
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SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODI ČMI A VZÁJOMNÉ VZŤAHY ŠKOLA, ŽIACI, 

RODIČIA 

1. Spolupráca školy s rodi čmi 

Škola spolupracovala s rodičovským združením pri SSOŠT. Prostredníctvom 

triednych zasadnutí RZ škola pravidelne informovala rodičov o výsledkoch výchovy 

a vzdelávania ich detí a akciách organizovaných školou. Výchovný poradca poskytoval 

rodičom poradenstvo najmä v otázkach výchovy a vzdelávania začlenených žiakov (žiakov 

so ŠVVP), v prípade potreby sprostredkovával psychologické a špeciálno – pedagogické 

vyšetrenia.  

V oblasti financovania RZ prispievalo na spoločné akcie, súťaže žiakov, podporovalo 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. RZ prispelo školskom roku 2009/2009 na 

vymaľovanie tried a lavíc, čím pomohlo zlepšiť estetiku prostredia, v ktorom trávia žiaci 

väčšinu svojho dňa. 

 

2. Vzájomné vz ťahy učitelia – žiaci - rodi čia 

Z prieskumov realizovaných školou vyplýva, že na väčšine vyučovacích hodín  vládla 

medzi učiteľmi a žiakmi i medzi žiakmi navzájom  priaznivá emocionálna klíma. Problémy sa 

vyskytli v 1.ročníku učebného odboru, kde sa objavili prejavy šikanovania. Škola prijala 

opatrenia na ich predchádzanie – pohovory so žiakmi o závažnosti takého konania 

a postihoch zaň, pohovory s rodičmi, monitorovanie situácie, posilnenie dozorov učiteľov, 

besedy s psychológom. Vďaka týmto opatreniam sa situácia v priebehu roka výrazne 

zlepšila. V nasledujúcom školskom roku sa budeme naďalej zameriavať na pravidelné 

monitorovanie situácie  a prevenciu šikanovania. 

Spolupráca s rodičmi študijných odborov bola dobrá. V učebných odboroch bol 

záujem niektorých rodičov o výsledky žiaka a riešenie problémov v správaní nedostatočný. 

Pokles záujmu zo strany rodičov bol citeľný najmä u žiakov vyšších ročníkov a žiakov 

nadstavbového štúdia. 

 

Spolupráca školy so zamestnávate ľmi 

Škola v uplynulom roku spolupracovala najmä so zamestnávateľmi, ktorí sú členmi 

združenia InTech (Slovalco, ZSNP, SAPA, NEMAK, ŽHS a Remeslo strojal) v nasledovných 

oblastiach: 

• pri tvorbe koncepcie školy 

• pri tvorbe školských vzdelávacích programov 

• pri realizácii odborného výcviku žiakov 3. ročníka učebných odborov a nadstavbových 

odborov.  
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• pri tvorbe kritérií pre prideľovanie motivačných štipendií žiakom, ktorí absolvovali 

odborný výcvik vo firmách združenia InTech 

•  

Počet žiakov na praktickom vyučovaní vo firmách In Tech 
   

  Počet žiakov 

  Učebné odbory Nadstavbové štúdium 
SAPA 4 5 
Nemak 13 1 
Remeslo 6 6 
Tubapack 3 4 

Slovalco 0 1 

Spolu: 26 17 
 

Iné firmy – elektrotechnické odbory (viac ako jeden žiak) 
 

EBON ZH 4 
ELBA 2 
ELROZ 4 

 
 


