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1.časť 
A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

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

 
 Internetová adresa školy: www.ssost.edupage.org 
 
 Elektronická adresa školy:  ssos.intech@gmail.com  

 
 Údaje o zriaďovateľovi:  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 VÁŇOVÁ – zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie 

       Ing. Pavel ŽABENSKÝ – zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie 

       Ing. Helena ŠANDOROVÁ – zástupkyňa riaditeľky školy  

                                                                                pre technicko-ekonomickú činnosť 

 

 
    Rada školy:         

RNDr. Táňa Knapeková  zástupca rodičov (predseda rady školy) 

 

Doc. Ing. Milan Škrobian Csc. zástupca zriaďovateľa  

 
Ing. Peter Oťapka   zástupca zriaďovateľa  
 
Ing. Daniela Pradlová    zástupca zriaďovateľa  
 
Ing. Jana Hrmová          zástupca zriaďovateľa  
 . 
Štefan Donoval   zástupca rodičov 

  
Štefan Faško     zástupca rodičov  
 
Ing. Ingrid Astachová   zástupca pedagogických zamestnancov školy  
 
Róbert Pachinger   zástupca pedagogických zamestnancov školy 

  
Alena Dekýšová   zástupca nepedagogických zamestnancov školy  

 

Vladimír Kašša   zástupca žiackej rady školy  
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Žiacka rada:          
                                Vladimír Kašša (II.AC) –  predseda 

                                    Lucia Bienová (III.AS) – člen výboru 

   Martin Fusatý (II.AC) – člen výboru 

   Michal Považan (II.AP) – člen výboru 

   Ľubica Kráľová (IV.AS) – člen výboru 

   Peter Čajági (IV.AP) – člen výboru 

  Rastislav Škoda (III.AP) – člen výboru 

  Marek Kukan (IV.AC) – člen výboru 

  Matúš Zmoraj (II.AM) – člen výboru 

 

                                  
PREDMETOVÉ KOMISIE: 

 

Predmetová komisia oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov  

Mgr. Miroslav ŠURKA 

 

Predmetová komisia oblasti jazykov 

Mgr. Marta MIKUŠOVÁ  

 

Predmetová komisia  odboru  operátor strojárskej výroby 

Róbert PACHINGER 

 

Predmetová komisia  študijného odboru elektrotechnika 

Ing. Ingrid ASTACHOVÁ 

 

Predmetová komisia  študijného odboru mechanik mechatronik 

 Ing. Otília KRUPIČKOVÁ 

 

Predmetová komisia  študijného odboru mechanik počítačových sietí 

Mgr. Martin DODEK  

 

Predmetová komisia  študijného odboru škola podnikania 

Ing. Eva ŠUSTEROVÁ  
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B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY - VRÁTANE ŽIAKOV SO ŠVVP V ŠKOLSKOM    
    ROKU 2012/2013 

  

Trieda Kód odboru  Počet 
žiakov 

ŠVVP 

I.A 2430 H    operátor strojárskej výroby  17  

I.AC 2682 K     mechanik počítačových sietí 17 3 

I.AM 2679 K      mechanik - mechatronik 19  

I.AP 2675 M     elektrotechnika 

 
22 1 

I.AS 6341 M      škola podnikania 14  

II.A 2430  2    operátor strojárskej výroby  19 1 

II.AC 2682 4     mechanik počítačových sietí 17  

II.AM 2679 4      mechanik - mechatronik 13 1 

II.AP 2675 6     elektrotechnika 

6341 6      škola podnikania 
9 / 11 

 
 

III.A 2430  2    operátor strojárskej výroby  10  

III.AC 2682 4     mechanik počítačových sietí 18  

III.AM 2679 4      mechanik - mechatronik 8  

III.AP 2675 6      elektrotechnika  oblasť:: elektrické stroje a prístroje 

                                            oblasť:  telekomunikačná technika  
10 / 8 1 

III.AS 6341 6      škola podnikania 19 3 

IV.AC 2682 4     mechanik počítačových sietí 17 1 

IV.BC 2682 4     mechanik počítačových sietí 17 1 

IV.AM 2679 4      mechanik - mechatronik 9  

IV.AP 2675 6      elektrotechnika  oblasť:: elektrické stroje a prístroje 

                                            oblasť:  telekomunikačná technika  
12 / 8  

IV.AS 6341 6      škola podnikania 14  

V.AM 2679 4      mechanik - mechatronik 19  

  
327 12 

 
 

D ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA  SŠ, ÚDAJE O POČTE 
A ÚSPEŠNOSTI  UCHÁDZAČOV NA PRIJATIE 

 
 

Odbor 
dĺžka 
štúdia 

počet 
prihláse - 

ných 
prijatí 

zapísa- 
ní 

počet 
žiakov 
k 15.9. 

2675 M  elektrotechnika – počítačové           
                                          systémy 

4 15 13 10 23 

2682 K  mechanik počítačových sietí 4 32 21 14 0 

2479 K  mechanik - mechatronik 5 20 18 16 21 

6341 M  škola podnikania 4 11 11 8 0 

2430 H  operátor strojárskej výroby 3 16 15 8 9 

2411 K  mechanik nastavovač 4 12 8 4 0 

Prijatí spolu:  106 86 60 53 

 
Poznámka: Žiaci prijatí a zapísaní do odboru mechanik počítačových sietí 2.septembra 2013 
požiadali o zmenu odboru na Elektrotechnika – počítačové systémy. Vzhľadom k zníženiu 
počtu žiakov v 1.ročníku odboru škola podnikania na 6, bol tento odbor v 1.ročníku zrušený 
a žiaci prestúpili na obdobné odbory na iných stredných školách. 
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E. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA 
STUPŇA VZDELANIA 

 

PROSPECH ŽIAKOV 

T
ri

ed
a

 

P
o
če

t 

V
y
zn

a
m

en
a
n

í 

V
eľ

m
i 

d
o
b

re
 

P
ro

sp
el

i 

N
ep

ro
sp

el
i 

N
ek

la
si

fi
k

o
v

a
n

í 

S
p

rá
v
a
n

ie
 2

 

S
p

rá
v
a
n

ie
 3

 

S
p

rá
v
a
n

ie
 4

 

I.A 15 0 0 13 2 0 4 3 0 

I.AC 18 1 0 16 1 0 0 0 0 

I.AM 18 0 2 15 1 0 2 1 0 

I.AP 21 1 6 14 0 0 0 0 0 

I.AS 13 2 1 9 1 0 4 1 0 

II.A 20 0 0 18 1 1 3 2 0 

II.AC 17 0 5 10 1 1 0 0 0 

II.AM 13 1 2 9 1 0 1 1 0 

II.AP 20 2 4 14 0 0 1 0 0 

III.A 10 0 0 9 1 0 0 1 0 

III.AC 18 3 3 11 1 0 1 0 0 

III.AM 7 1 0 6 0 0 0 0 0 

III.AP 18 0 4 13 1 0 0 0 0 

III.AS 19 3 8 7 1 0 0 0 0 

IV.AC 17 1 2 13 1 0 1 0 0 

IV.AM 9 1 0 8 0 0 2 0 0 

IV.AP 20 0 4 14 2 0 3 0 0 

IV.AS 14 3 3 6 2 0 0 0 0 

IV.BC 17 1 2 11 3 0 1 0 0 

V.AM 19 0 3 16 0 0 0 0 0 

Spolu 323 20 49 232 20 2 23 9 0 
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DOCHÁDZKA ŽIAKOV 
T

ri
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a
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t 
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é 
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k
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I.A 15 2577 171,80 2305 153,67 272 18,13 

I.AC 18 2133 121,49 2112 120,29 21 1,20 

I.AM 18 1851 102,83 1784 99,11 67 3,72 

I.AP 21 2149 102,33 2132 101,52 17 0,81 

I.AS 13 2285 175,77 2173 167,15 112 8,62 

II.A 20 3898 200,84 3666 188,99 232 11,85 

II.AC 17 2146 134,13 2099 131,19 47 2,94 

II.AM 13 1465 112,69 1453 111,77 12 0,92 

II.AP 20 2554 127,70 2502 125,10 52 2,60 

III.A 10 1483 148,30 1390 139,00 93 9,30 

III.AC 18 2930 162,78 2836 157,56 94 5,22 

III.AM 7 746 106,57 716 102,29 30 4,29 

III.AP 18 1799 99,94 1770 98,33 29 1,61 

III.AS 19 3280 172,63 3266 171,89 14 0,74 

IV.AC 17 2220 130,59 2133 125,47 87 5,12 

IV.AM 9 1976 219,56 1947 216,33 29 3,22 

IV.AP 20 1845 92,25 1779 88,95 66 3,30 

IV.AS 14 2087 149,07 2070 147,86 17 1,21 

IV.BC 17 2594 152,59 2531 148,88 63 3,71 

V.AM 19 1726 90,84 1664 87,58 62 3,26 
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VÝSLEDKY MS 2013 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 
P

re
d

m
et

 

Ú
ro

v
eň

 

P
o

če
t 

(M
/Ž

) 

1
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á
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á

 

p
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P
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k
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á

 

p
o

če
t 

Praktická časť 

odbornej zložky 
- 84 (72/12) 23 26 23 9 2 2,29 83 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

P
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d
m

et
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v
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/Ž

) 
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IČ
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t 

1
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n

a
 

2
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n

a
 

3
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n
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4
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n
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5
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st
n

a
 

Ú
st

n
a

 

p
ri

em
er

 

Ú
st

n
a
 p

o
če

t 

Anglický jazyk B1 62 (54/8) 43,45% 60 50,25% 60 5 10 29 8   2,77 52 

Anglický jazyk B2 1 (1/0) 83,30% 1 95,00% 1 1         1,00 1 

Matematika   24 (23/1) 20,78% 17     1 3 2 2   2,63 8 

Nemecký jazyk B1 21 (17/4) 32,55% 21 41,90% 21 1 5 5 1   2,50 12 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
  84 (72/12) 51,68% 84 56,62% 84 22 17 19 11   2,28 69 

Teoretická časť 

odbornej zložky 
  84 (72/12)         17 30 15 9   2,23 71 

 
Porovnanie výsledkov externej časti MS (údaje v percentách) 
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  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

SJL 55 % 55 % 55,96 % 53,09 % 51,68 % 

ANJ B1 32,86 % 50 % 44,6 % 39,54 %  43,45 % 

NEJ B1 49,46 % 38,4 % 25,68 % 26,48 % 32,55 % 

 
 
ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2013 

 

Odbor 
Počet 

žiakov 
PsV PVD P N 

2430 2 operátor strojárskej výroby 9 0 1 7 1 

 
 
 
F. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ NA SŠ, 

UPLATŇOVANÉ   UČEBNÉ  PLÁNY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2012/2013  PRE 
JEDNOTLIVÉ ODBORY 
 

 

Školský vzdelávací program „5P“ jednotlivých odborov bol vytvorený na základe Štátneho 

vzdelávacieho programu pre ISCED 3 odbory – 23,24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba,  

26 elektrotechnika, 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 – 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.   
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Číslo  
odboru 

Názov odboru 
Forma štúdia, 

kategória 
Dĺžka 
štúdia 

Platné od 

2430 2 operátor strojárskej výroby  denná,  
ISCED 3C 

3 1.9.2009 
pre 2.–3.ročník 

2430 H operátor strojárskej výroby denná,  
ISCED 3C 

3 1.9.2012 
pre 1.ročník 

2675 6  elektrotechnika  denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2008  
pre 2.–4.ročník 

2675 M elektrotechnika  denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2012 
pre 1.ročník 

2679 4 mechanik – mechatronik denná, 
 ISCED 3A 

5 1.9.2008  
pre 2. –5.ročník 

2679 K mechanik – mechatronik denná, 
 ISCED 3A 

5 1.9.2012 
pre 1.ročník 

2682 4 mechanik počítačových 
sietí 

denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2009 
pre 2.–4.ročník 

2682 K mechanik počítačových 
sietí 

denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2012 
pre 1.ročník 

6341 6  škola podnikania denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2009  
pre 2.–4.ročník 

6341 M škola podnikania denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2012 
pre 1.ročník 

 

G. ÚDAJE    O    POČTE     ZAMESTNANCOV    A    PLNENÍ     KVALIFIKAČNÉHO  
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV ŠKOLY  V ŠKOLSKOM  

    ROKU 2012/2013 
 

UČITELIA PODĽA KARIÉROVÝCH STUPŇOV:   
Učiteľ s II. atestáciou: 3 
Učiteľ s I. atestáciou: 16 
Samostatný pedagogický zamestnanec: 14 

 
 

 

 
Meno, priezvisko, titul, 

pracovné zaradenie 

Dosiahnuté 

vzdelanie 
Aprobácia Kariérový stupeň 

1. 
Beáta, Tóthová, RNDr. 

riaditeľka školy 
VŠ II. stupňa 

Uč. VŠ matematika- 
deskriptívna geometria 

Učiteľ s II .atestáciou 

2. 
Dana, Váňová, Mgr. 

Zástupca RŠ TV 
VŠ II. stupňa 

Uč. VŠ  matematika - fyzika - 
informatika 

Učiteľ s II. atestáciou 

3. 
Pavel, Žabenský, Ing. zástupca 

RŠ PV 
VŠ II. stupňa 

Výrobné stroje a zariadenia, 
DPŠ strojárstvo 

Učiteľ s I. atestáciou 

4. 
Ingrid, Astachová, Ing. 

učiteľ odbor. pred. 
VŠ II. stupňa 

El. informačná a meracia 
technika 

Učiteľ s I. atestáciou 

5. 
Katarína Barančoková, Ing. 

učiteľ odbor. pred. 
VŠ II. stupňa Elektroenergetika Učiteľ s I. atestáciou 

6. 
Renáta, Bartková, Ing. 

učiteľ odbor. pred. 
VŠ II. stupňa Oznamovacia elektrotechnika Učiteľ s I. atestáciou 

7. 
Iveta, Búciová, Mgr. 
učiteľ všeob. pred. 

VŠ II. stupňa 
Uč. Pre II. stupeň ZŠ 

+rozširujúce štúdium SJ a 
literatúra 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 
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8. 
Jozef Cvejkuš Mgr. 
učiteľ všeob. pred. 

VŠ II. stupňa 
Uč. VŠ telesná výchova -

branná výchova 
Učiteľ s I. atestáciou 

9. 
Martin, Dodek, Mgr. 
učiteľ všeob. pred. 

VŠ II. stupňa 
Uč. VŠ 

fyzika, základy techniky + VT 
Učiteľ s I. atestáciou 

10. 
Mária, Drgoňová, Mgr. 

učiteľ všeob. pred. 
VŠ II. stupňa 

Uč. VŠ 
MAT, FYZ 

Učiteľ s I. atestáciou 

11. 
Ján, Gaal, Mgr. 

učiteľ všeob. pred. 
VŠ II. stupňa 

Geografia a kartografia, 
Učiteľstvo geografie -
konverzný program 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

12. 
Eva Kováčová, Mgr. 
Učiteľ všeob. pred. 

VŠ II. stupňa 
Uč. VŠ 

Biológia – Chémia - ANJ 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

13. 
Peter, Kavacký, Ing. 
učiteľ odbor. pred. 

VŠ II. stupňa Telekomunikácie Učiteľ s I. atestáciou 

14. 
Andrea, Kosorinská, Ing. 

učiteľ odbor. pred. 
VŠ II. stupňa Elektrotechnológia Učiteľ s I. atestáciou 

15. 
Monika, Krčmárová, Ing. 

učiteľ všeob. pred. 
VŠ II. stupňa 

Verejná ekonomika správa ŠJS 
AJ, RJ, písanie na stroji 

Učiteľ s I. atestáciou 

 
16. 

Otília, Krupičková, Ing. 
učiteľ odbor. pred. 

VŠ II. stupňa Telekomunikácie Učiteľ s II. atestáciou 

17. 
Helena, Kubíková, Ing. 

učiteľ odbor. pred. 
VŠ II. stupňa Strojárska technológia Učiteľ s I. atestáciou 

18. 
Milan, Marcibál, Ing. 
učiteľ odbor. pred. 

VŠ II. stupňa Kybernetika dopravy a spojov Učiteľ s I. atestáciou 

19. 
Marta, Mikušová, Mgr. 

učiteľ všeob. pred 
VŠ II. stupňa Uč. VŠ NJ Učiteľ s I .atestáciou 

20. 
 

Viera, Murgašová, Ing. 
učiteľ odbor. pred. 

VŠ II. stupňa Strojárska technológia Učiteľ s I. atestáciou 

21. 
Róbert, Pachinger, 
učiteľ odbor. pred. 

6 sem.VŠ 
 

DŠU strojárstvo 
Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

22. 
Mária, Pružinová, Mgr. 

učiteľ všeob. pred. 
VŠ II. stupňa 

Uč. VŠ náboženská v. a etická 
v. 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

23. 
Pavol, Ročkár, Mgr. 
učiteľ všeob. pred. 

VŠ II. stupňa 
Uč. VŠ dejepis – občianska v. 

a etická v. 
Učiteľ s I. atestáciou 

24. 
Renata, Szviteková, Mgr. 

učiteľ všeob. pred. 
VŠ II. stupňa Uč.  II. cykl.  - AJ 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

25. 
 

Miroslav, Šurka, Mgr. 
učiteľ všeob. pred. 

VŠ II. stupňa 
Uč. II. cykl. telesná vých. - 

branná vých. 
Učiteľ s I. atestáciou 

26. 
Drahomíra, Vengrínová, Ing.  

učiteľ odbor. pred. 
VŚ II. stupňa  

Ekonomika a manažment 
malých a stredných podnikov 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

27. 
Ingrid, Víglaská, Mgr. 

učiteľ všeob. pred. 
VŠ II. stupňa 

Uč. VŠ SJ a literatúra - NJ a 
literatúra 

 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 
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28. 
Eva, Šusterová, Ing. 
učiteľ odbor. pred. 

VŠ II. stupňa 
Ekonomika a riadenie 

drevárskeho priemyslu 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

  

MAJSTRI OV 
 

 
Meno, priezvisko, titul, prac. 

zaradenie 

Dosiahnuté 

vzdelanie 
Odbor Kariérový stupeň 

29. 
Stanislav, Valach, majster OV 

ÚSO Stroj + DPŠ 
Samostatný pedagogický 
zamestnanec 

30. 
Jozef, Maruniak, majster OV 

ÚSO Stroj + DPŠ 
Samostatný pedagogický 
zamestnanec 

31. 
Miroslav, Spielman, majster 
OV 

ÚSO  Elektro 
Samostatný pedagogický 
zamestnanec 

32. 
Milan, Šári, majster OV 

ÚSO Elektro + DPŠ 
Samostatný pedagogický 
zamestnanec 

33. 
Alena, Spielmanová, 
majsterka ÚSO  Elektro 

Samostatný pedagogický 
zamestnanec 

 

 
H. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
 
Meno učiteľa Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov 

Rozsah 

vzdelávania 

Ing. Ingrid 
Astachová 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Ing. Katarína 
Barančoková 

 
 
 

Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 
 

 aktualizačné 
 

aSc Agenda 
Informačný 
systém školy 
 

Využívanie školského informačného 
systému vo výchovnovzdelávacom 
procese 
 

30 hodín 
 

 aktualizačné 
 

aSc Agenda 
Informačný 
systém školy 
 

E-learning vo výchovnovzdelávacom 
procese v základných a stredných 
školách 

60 hodín 

Ing. Renáta 
Bartková 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Mgr. Iveta 
Búciová 

Aktualizačné – 
prípravné 
atestačné 

MCBB Prípravné atestačné vzdelávanie pre 
prvú atestáciu 

60 hodín 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Mgr. Jozef 
Cvejkuš 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Mgr. Martin 
Dodek 

Inovačné MCBB Líderstvo v škole 14 hodín 

Mgr. Mária 
Drgoňová 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Mgr. Ján Gaal  Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 
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Ing. Peter 
Kavacký 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Ing. Andrea 
Kosorinská 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Ing. Otília 
Krupičková 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Mgr. Eva 
Kováčová 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Ing. Monika 
Krčmárová 

 Oxford 
university 
press – B. 
Bystrica 

Oxford university press- semináre pre 
stredné školy 

1 deň 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Mgr. Marta 
Mikušová 

Inovačné MCBB Líderstvo v škole 14 hodín 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Ing. Viera 
Murgašová 

  Didactic   
Martin,s.r.o. 
 

Školenie na RS CNC SINUMERIK 840D   
  

24 hodín 

p. Robert 
Pachinger  

 Didactic   
Martin,s.r.o. 

Školenie na RS CNC SINUMERIK 840D   
  

24 hodín 

Mgr. Pavol 
Ročkár 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Inovačné UMB-BB Rozvoj odborných kompetencií - ETV 
 

 

Aktualizačné – 
prípravné 
atestačné 

MPC Trenčín 
 

Prípravné atestačné vzdelávanie  

Mgr. Renata 
Szviteková 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Mgr. Miroslav 
Šurka 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Ing. Eva 
Šusterová 

inovačné  Junior 
Achievement 
Slovensko, 
n.o.,Bratislava 

„Viac ako peniaze“ 110 hodín 

 KROS a.s. 
Žilina 

Školenie k programu OMEGA a ALFA 
PLUS 

1 deň 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

RNDr. Beáta 
Tóthová 

Inovačné MCBB Líderstvo v škole 14 hodín 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Ing. Drahomíra 
Vengrínová 

inovačné  Junior 
Achievement 
Slovensko, 
n.o.,Bratislava 

„Viac ako peniaze“ 110 hodín 

 KROS a.s. 
Žilina 

Školenie k programu OMEGA a ALFA 
PLUS 

1 deň 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 
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Mgr. Ingrid 
Víglaská 
 

Aktualizačné – 
prípravné 
atestačné 

MCBB Prípravné atestačné vzdelávanie pre 
prvú atestáciu 

60 hodín 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

Mgr. Dana 
Váňová 

Inovačné MCBB Líderstvo v škole 14 hodín 

 Meridián Asertivita a riešenie konfliktov v 
škole 

8 hodín 

 

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 formou letákov 

alebo osobnými stretnutiami  a následne uplatnenia v ďalšom živote.  

 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. 

Exkurzie  
 

Miesto Termín Cieľ akcie Trieda Organizátor 

PK Operátor strojárskej výroby  

Fagor  
Tubapack 

Február 
2013 

Tlakové liatie 
s obsluhou  PR 
Automatické výrobné 
linky 

 III. A, II. AM  p. Pachinger 
Ing. Murgašová 
 

Zváračská škola 
firmy 
Remeslo   Strojal 

Jún  2013 Nastavenie 
parametrov zvárania, 
obsluha strojov na 
odporové zváranie 

II. AM p. Pachinger 

Výrobná  prevádzka 
firmy Finalcast 

Jún  2013 Žíhanie odliatkov na 
mäkko, normalizačné  
a na odstránenie 
vnútorného napätia 

II. AM Ing. Žabenský 
p. Pachinger 

Výrobná  prevádzka 
firiem Remeslo   
Strojal 
a  Sapa profily 

Jún  2013 Trieskové spôsoby 
výroby súčiastok, 
výroba hliníkových 
profilov 

I. A, II.A Ing. Žabenský 
p. Pachinger 



 15 

PK Elektrotechniky 

Elosys Trenčín Október 
2012 

Odborná exkurzia IV.AM, 
II.AP(ELE) 

Ing. Barančoková, 
 Ing. Bartková 

Energia 3.tisícročia Február 
2013 

Odborná exkurzia I.AP, IV.AP Ing. Astachová, Ing. 
Barančoková 

PK Škola podnikania 

Bratislava 
SCCF pri ŠIOV  

29.11.2012 15. medzinárodný 
veľtrh cvičných firiem 

IV. AS, III. AS Ing. Eva Šusterová, Ing. 
Drahomíra Vengrínová 

SOA, Žiar nad 
Hronom 

26.03.2013 17. veľtrh cvičných 
firiem 

III. AS Ing. Eva Šusterová 

PK Mechanik počítačových sietí 

Trenčín ELOSYS Október 
2012 

Odborná exkurzia IV.AC, IV.BC, 
II.AC 

Ing. Peter Kavacký 

PK jazykov 

Zvolen 19.03.2013 Návšteva divadla JGT 
vo Zvolene 

III.AC, III.AM, 
III.AP 

Mgr. Mikušová, 
Mgr.Víglaská 

PK všeobecnovzdelávacích predmetov 

Vysoké Tatry september Ochrana prírody 1.roč. Mgr. Cvejkuš 
Transform a.s., ZH október Recyklácia plastov IV.AS Mgr. Cvejkuš 

 

Aktivity 

Názov a popis akcie Trieda Učiteľ 

Celoškolské aktivity 
 Poznaj svoje možnosti Výber žiakov  PPK odborov a 

oblastí 

 Stredoškolák – burza 
stredných škôl 

Výber žiakov  PPK odborov 

 Deň otvorených dverí 
 

Všetky triedy SSOŠT Všetci vyučujúci  

 Imatrikulácia pre prvé ročníky-  Druhé ročníky pre prvé 
ročníky 

TU 2.ročníkov  
 

 Mikulášsky deň na škole 
 

žiacka rada, celá škola Mgr. Víglaská 

 Žiacka konferencia zameraná 
na voľno-časové aktivity 

Všetky triedy SSOŠT Mgr. Víglaská 

 Účasť na Dni otvorených dverí 
TU Košice 

Výber žiakov SSOŠT Ing. Žabenský 

 Dni čítania - vráťme knihy do 
škôl 

Všetky triedy SSOŠT Mgr. Búciová 

 Školské kolo SOČ 
Odborná súťaž  - marec 2013 

Všetky triedy SSOŠT Ing. Barančoková 

Strojárske predmety Príprava a realizácia 
školského kola ZENIT 
  

III. A p. Pachinger 

Strojárske predmety Výber, príprava a účasť  
žiakov na krajskom  kole  SZ    
 v rámci Technického krúžku 

III.A p. Pachinger 

Ekonomické 
predmety 

Olympiáda Mladý účtovník 
2013 – 22.03.2013 

III. AS – vybratí žiaci Ing. Vengrínová 

Ekonomické 
predmety 

Innovation&CreativityCamp 
2013 – 04.06.2013 

III. AS – vybratí žiaci Ing. Šusterová 

Ekonomické 
predmety 

Súťaž v písaní na počítači – 
16.06. 2013 

II. AP a III.AS Ing. Vengrínová 
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Slovenský jazyk 
a literatúra, dejepis 

Jedinečná putovná výstava 
Knihy kníh 

IIIAC,IIIAM,IVAS,VAM, 
IIIAS 

Mgr. Búciová,  
Mgr. Víglaská 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

Workshop na rozvoj 
komunikácie 

 IV.AC, III.AM, III.AP, 
III.AS 

Mgr. Mikušová 

Cudzie jazyky EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV Všetky triedy SSOŠT Mgr. Szviteková, 
Mgr. Mikušová 

Slovenský jazyk 
a literatúra,  dejepis 

Návšteva galérie Jula 
Považana 

V.AM Mgr. Búciová 

Anglický jazyk Anglické predstavenie :  
„Peter Black“ 

Všetky triedy SSOŠT Mgr. Krčmárová, 
Mgr. Szviteková 

Anglický jazyk Predvianočné posedenie pri 
čaji 

Všetky triedy SSOŠT Mgr. Kováčová, 
Mgr. Szviteková 

Cudzie jazyky Obvodné kolá olympiád 
 v cudzích jazykoch 

 Mgr. Mikušová, 
Mgr. Szviteková 

Raz zažiť ako trikrát 
počuť- život 
postihnutých ľudí 

Zážitkové izby III.AM, III.AC Mgr. Víglaská 

Triedne aktivity 
Triedne akcie Imatrikulácie - účasť 

 
Koncoročný výlet - Bojnice 

I.AC Mgr. Szviteková 

Triedna akcia Koncoročný výlet  do Bojníc – 
25.06.2013  

I. AS Ing. Vengrínová 

Triedna akcia Koncoročný výlet II.AC Ing. Kavacký 

Triedne akcie Imatrikulácie - organizácia 
 

Koncoročný školský výlet 

II.AP Ing. Barančoková 

Triedne akcie Výlet – Hodruša Hámre 
 
Divadelné predstavenie - 
Zvolen 

III.AM Mgr. Drgoňová 

Triedne akcie Výstava biblií 
 
Exkurzia BA - HUMAN BODY 
 
Divadlo “Pokrvní bratia“ 
 
Zážitkové izby 

III.AC Mgr. Víglaská 

Triedne akcie Workshop  na rozvoj 
komunikácie 
 
Divadlo „Pokrvní bratia“  
 
Koncoročný výlet-opekačka 

III.AP Mgr. Mikušová 

Triedne akcie Vianočné posedenie – 
18.12.2012 
 
Koncoročný výlet –26.06.2013 
– „Vlak a AQUACITY“ - Poprad 

III. AS Ing. Šusterová 

Triedne akcie Stužková slávnosť  
 
Koncoročný výlet – Kľak 

IV.AC Mgr. Gaal 

Triedna akcia Stužková slávnosť IV.AP Ing. Kosorinská 

Triedna akcia Stužková slávnosť  
07.12.2012 

IV. AS Ing. Krčmárová 

Triedna akcia Stužková slávnosť V.AM Ing. Krupičková 
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Žiaci školy sa zapájajú do rôznych  odborných, záujmových, športových a dobročinných 

podujatí, ktorými reprezentujú školu na verejnosti: 

 

Prehľad výsledkov žiakov v súťažiach na úrovni okresu, kraj a Slovenska: 
 
Odborné súťaže zo strojárskych odborov: 
 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Krajské kolo - SZ Zenit v 
strojárstve 

Peter  Žabka III.A 4. miesto R. Pachinger 

Krajské kolo - SZ Zenit v 
strojárstve 

Jozef  Kmeť III.A 7. miesto R. Pachinger 

 
 
Odborné súťaže z elektrotechnických odborov: 
 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Zenit v elektronike Lukáš Homolka IV.AP III.miesto 
kraj.kolo BB 

Ing.Astachová 

Zenit v elektronike Martin Kotrlec II.AP V.miesto 
kraj.kolo BB 

Ing.Astachová 

Zenit v elektronike Matej Roško V.AM I.miesto 
krajské kolo 
a účasť 
v celošt.kole 

Ing.Krupičková 

SOČ Lukáš Tóth 
 
Marek Hric 

I.AP 
 
III.AP 

I.miesto 
škol.kolo 
IV. miesto 
v krajskom 
kole 

Ing.Astachová 
 
Ing. 
K.Barančoková 
  

Enersol Mário Reichl, 
Rastislav Škoda 

III.AP II.miesto 
kraj.kolo 
a účasť 
v celoslov.kole 

Ing.Astachová 

 
 
Odborné súťaže z ekonomických odborov: 
 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Olympiáda Mladý účtovník 2013 
– regionálne kolo 

Katarína Zobolová III. AS 10. miesto Ing. Drahomíra 
Vengrínová 

Innovation&CreativityCamp 
2013 – celoštátna súťaž 

Katarína 
Kováčová, Lucia 
Bienová, Veronika 
Fašková, Lucia 
Sliacka 

III. AS 2. miesto – tím 
s Katarínou 
Kováčovou 

Ing. Eva 
Šusterová 

Súťaž v písaní na počítači –
školské kolo 

Môcová Františka 
Zobolová Katarína 
Halásová Zuzana 

II. AP 
III. AS 
III. AS 

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 

Ing. Drahomíra 
Vengrínová 
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Súťaže z cudzích jazykov: 
 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Olympiáda v anglickom jazyku, 
Krajské kolo 

Marián Neusch IV.AP 4. miesto Mgr. 
Szviteková 

 

 
Športové  súťaže: 
 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Futsal – okresné kolo výber výber 2.miesto Mgr. Cvejkuš 

Futbal - okresné kolo výber výber 3.miesto Mgr. Cvejkuš 

Stol. tenis - okresné kolo výber výber 1.miesto Mgr. Šurka 

Basketbal - okresné kolo výber výber 2.miesto Mgr. Šurka 

Cezpoľný beh výber výber 7.,9.,14. miesto Mgr. Šurka 
Horská cyklistika - okresné 
kolo 

Mário Reichl III.AM 2 miesto Mgr. Šurka 

 

Súťaže z prírodovedných predmetov: 
 

 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Pangea - SR   Pinka II.AM 72% 
úspešnosť 

Mgr. 
Drgoňová 

Matematický klokan - SR Kráľová, Pinka, Hrmo výber 260.,310.,417. Mgr. 
Drgoňová 

Expert Geniality - SR Pinka, Gajdoš, Hrmo výber 14.,29.,42.,62. Mgr. 
Drgoňová 
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J.  ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 
 

 

Názov projektu Cieľ projektu Odbory, 
v ktorých sa 
projekt realizuje 

Financovanie 
projektu 

Manažment podnikových 
procesov vo vyučovaní na 
odbornej škole 
 

Kooperatívne vyučovanie 
odborných predmetov 
rôznych odborov, ktoré 
simuluje reálne firemné 
procesy – využívanie 
profesionálneho 
informačného systému 
na vyučovaní odborných 
strojárenských, 
elektrotechnických 
a ekonomických 
predmetov. 

Všetky odbory 
 

10 150 € 
Nadácia ZSNP a 

Slovalco 

Implementácia projektu: 
„Ukáž mi – zapamätám si, 
urobím – pochopím.“ Program 
využívajúci vzdelávaciu 
stratégiu autentického učenia 
sa žiaka 

Implementovať do 
vyučovania školské 
vzdelávacie programy  
založené na vzdelávacej 
stratégii autentického 
učenia sa žiaka, 
zamerané na rozvoj jeho 
kompetencií. 

všetky odbory 
 

 

Implementácia sieťového 
akademického programu 
CISCO do vyučovania 

Rozvíjať  zručnosti 
žiakov v oblasti 
sieťových technológií 
prostredníctvom 
medzinárodného 
sieťového programu a 
v prostredí, v ktorom si 
môžu študenti všetko 
prakticky overiť 

Mechanik 
počítačových 
sietí 
Elektrotechnika/  
Mgr. Martin 
Dodek 

vlastné zdroje 

Implementácia projektu 
„Lego Education – aj technika 
môže byť zaujímavá“ 

Prostredníctvom 
rozvoja tvorivého 
myslenia a praktických 
zručností vieť žiakov 
k vytváraniu 
pozitívneho postoja 
k technickému 
vzdelávaniu 

Mechanik 
mechatronik/ 
Mechanik 
počítačových 
sietí/ 
RNDr.Tóthová 
 

vlastné zdroje  

Zapojenie školy do projektu 
mesta: „Separovať sa oplatí“  

Poskytovať vedomosti, 
zručnosti a návyky 
nevyhnutné pre 
každodenné konanie 
a postoje človeka 
k životnému prostrediu 

všetky odbory vlastné zdroje  
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K. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ   

    ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 
 

 
V školskom roku 2012/2013 bola vykonaná tematická inšpekcia zo Školského 

inšpekčného centra. Predmetom školskej inšpekcie bol súlad školského vzdelávacieho 

programu so štátnym vzdelávacím programom v strednej odbornej škole s nasledujúcimi 

závermi: 

„V tematickej inšpekcii boli pre stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania ISCED 3A 

kontrolované štyri ŠkVP. Medzi ich silné stránky patrilo stanovenie vlastných cieľov, ktoré 

boli prispôsobené reálnym podmienkam školy. Charakteristika školy bola komplexná. Profil 

absolventa bol vymedzený v súlade so ŠVP. Učebné plány akceptovali rámcové učebné 

plány ŠVP. Realizácia ENV sa prelínala viacerými vzdelávacími oblasťami, bola dobre 

rozpracovaná v učebných osnovách všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. 

K zadefinovaným pedagogickým stratégiám vo výchove a vzdelávaní prispelo aj optimálne 

personálne zabezpečenie. Priestorové a materiálno-technické podmienky umožňovali 

realizovať vytýčené ciele, ktoré boli deklarované v ŠkVP. Podmienky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia boli stanovené a škola ich rešpektovala. Ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov vychádzalo zo stanovených priorít výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy. 

Vo všetkých ŠkVP je potrebné vypracovať a doplniť vlastné poznámky k učebným 

plánom, doplniť kritériá hodnotenia zamestnancov školy a zabezpečiť zverejnenie ŠkVP.“ 

 

 

    L.  ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY   

         
 

Posch. 
/č.uč. 

Zameranie 
učebne 

Využitie 
Kapacita 
– počet 
žiakov 

Súčasný stav 

Pr./1 Jazyková 
učebňa č.1 

všetky odbory -  
cudzie jazyky  

12 pri 
PC 
(22 ž) 

vybavená 12 + 1 PC  

Pr./1-2 Výpočtová 
technika 
učebňa CISCO  
 

odbory mechanik 
počítačových sietí 
a elektrotechnik na 
predmety – 
informatika, 
výpočtová technika, 
programovanie, 
rozvoj odboru 

10 
žiakov 

vybavená 10 + 1 PC 
a didaktická technika 
výučba navrhovania, 
budovania a správy 
počítačových sietí 
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Pr./2 Jazyková 
učebňa č.2 

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

24 
žiakov 

Vybavená interaktívnou 
tabuľou, dataprojektorom, PC 
multifunkčnými lavicami 

Pr./3 Učebňa 
humanitných 
predmetovč.2 

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

20 
žiakov 

vybavená 1 PC a didaktická 
technika, 

Pr./4 Klasická učebňa 
č.1 

všeobecne 30 
žiakov 

 

1.p./5 Multifunkčná 
učebňa 
 

všeobecne 30 
žiakov 

Vybavená interaktívnou 
tabuľou, dataprojektorom, PC, 
multifunkčnými lavicami 

1.p./6 Učebňa praxe 
silnoprúd 1 

pre odbor 
elektrotechnika - 
silnoprúd 

10 
žiakov 

pracoviská pre odbornú 
elektrotechnickú prax 

1.p./7 Ekonomická 
učebňa č.1 

ekonomické 
predmety, odbor 
škola podnikania 

24 
žiakov 

Dataprojektor,  
10 notebookov 

1.p./8 Klasická učebňa 
č.2 

všeobecne 30 
žiakov 

 

1.p./ 
       9M 

Učebňa 
administratívy 

učebňa strojopisu 
pre ekonomické 
predmety 

12 
žiakov 

vybavená písacími strojmi 

1.p./9 Učebňa 
strojárskych 
predmetov č.2 

 24 
žiakov 

PC, Dataprojektor, 
5 pracovísk PC 
Pneumatická stavebnica FESTO 
a SW Fluidsim  pre výučbu 
predmetov mechatronika 
a automatizácia 
3D modely strojových súčiastok 
pre výučbu  predmetov 
strojníctvo a strojárska 
technológia 
Programovateľný automat 
Simatic s SW Step 7 pre výučbu 
mechatroniky, automatizácie 

 Fitnesscentrum všeobecne 24 
žiakov 

Vybavené posilňovacími 
strojmi, ktoré umožňujú 
komplexné posilňovanie 
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1.p./10 Učebňa 
strojárskych 
predmetov č.1 

strojárske predmety 24 
žiakov 
 

PC, Dataprojektor, meostat, 
CNC obrábacie stroje Unimat 
Cool Tool s SW EdgeCAM pre 
výučbu číslicovo riadených 
strojov 
SW Intys pre výučbu 
programovania CNC strojov 
Digitálne meradlá dĺžkových 
rozmerov pre výučbu 
technického merania 
Internet 
Odborná literatúra pre výučbu 
strojárskych  predmetov 

1.p./ 
  CAD 

Učebňa  CAD  
 

učebňa  grafických 
systémov 
a programovania 
CNC strojov 

10 
žiakov  
 

vybavená 10 + 1 PC a  
SW: AUTOCAD 2007, 
AUTOCAD Mechanical 2007 
pre výučbu počítačového 
konštruovania, 
Programy  InTYS a Edge CAM 
pre programovanie CNC 
strojov, FluidSim pre návrh 
pneumatických 
a elektropneumatických 
obvodov, 
Eagle – pre kreslenie 
elektrotechnických schém 

2.p./EK Učebňa delenie všeobecne 12 
žiakov 

Klasická učebňa pre teoretické 
vyučovanie 

2.p./11 Učebňa 
humanitných 
predmetov č.1 

slovenský jazyk, 
dejepis, občianska 
náuka 

30 
žiakov 

Dataprojektor, PC 

2.p./P Učebňa praxe 
 silnoprúd 2 

elektrotechnické 
odbory - silnoprúd 

10 
žiakov 

pracoviská pre praktickú výuku 
pasívnych a aktívnych 
elektrotechnických prvkov, 
vyhotovenie transformátorov 
a elektrických inštalácií  

2.p./12 Výpočtová 
technika  
 

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./14 Interaktívna 
učebňa 

všeobecne 30 
žiakov 

Interaktívna tabuľa 
PC+dataprojektor 
 

2.p./15 Klasická učebňa 
č.3 

všeobecne 30 
žiakov 
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2.p./16 Učebňa 
elektrotechn. 
predmetov č.2 

elektrotechnické 
predmety 

30 
žiakov 

PC+dataprojektor 
 

2.p./17 Učebňa 
prírodovedných 
predmetov 

všetky odbory -  
prírodovedné 
predmety  

24 
žiakov 

PC+dataprojektor 
10 PC 

2.p./17M Učebňa MVP – 
modernizácie 
vzdelávacieho 
procesu 

projektové predmety 
MAT, FYZ, DEJ 

10 
žiakov 
pri PC 
+18 
žiakov  

vybavená 10 + 1 PC 
a didaktická technika 
stolíky pod PC,  

3.p./L1 Elektrotechnick
é laboratórium 
č.1 

elektrotechnické 
odbory 

10 
žiakov 

pracoviská pre odborné 
laboratórne merania 

3.p./18 Učebňa 
elektrotechnick
ých predmetov 
č.1 

elektrotechnické 
predmety 

30 
žiakov  

PC+dataprojektor 
10 PC  
Merací systém  rc 2000 – 
DOMINOPUTER (3 pracoviská) 
- elektrotechnická odborná 
literatúra 
- didaktická odborná literatúra 
- LEGO education – 
stavebnicový systém 
- internet 

3.p./L2 Elektrotechnick
é laboratórium 
č.2 

elektrotechnické 
odbory 

10 
žiakov 

pracoviská pre odbornú 
elektrotechnickú prax  

3.p./L3 Elektrotechnick
é laboratórium 
č.3 

elektrotechnické 
odbory 

10 
žiakov 

pracoviská pre odborné 
laboratórne merania 

Areál 
ZSNP 

Dielňa ručného 
spracovania 
kovov 

všetky strojárske a 
elektrotechnické 
odbory  
praktický výcvik pri 
práci s ručným 
náradím 

12 
žiakov 

12 pracovísk so štandardným 
vybavením pre ručné 
spracovanie kovov  

Areál 
ZSNP 

Dielňa ručného 
spracovania 
kovov 

všetky strojárske a 
elektrotechnické 
odbory 
praktický výcvik pri 
práci s ručným 
náradím 

12 
žiakov 

12 pracovísk so štandardným 
vybavením pre ručné 
spracovanie kovov 

Areál 
ZSNP 

Sústružnícka  
dielňa  

strojárske odbory  
praktický výcvik pri 
práci na obrábacích 
strojoch 
 

12 
žiakov 

Mechanické sústruhy hrotové 
univerzálne -  12 ks 
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Areál 
ZSNP 

Frézárska dielňa strojárske odbory 
praktický výcvik pri 
práci na obrábacích 
strojoch 

12 
žiakov 

Frézky univerzálne 5 ks 
Frézky nástrojárske 5 ks 

Areál 
ZSNP 

Nástrojárska 
dielňa  

strojárske odbory 
praktický výcvik pri 
práci na obrábacích 
strojoch 
 

12 
žiakov 

univerzálny sústruh 2ks 
Vŕtačka stolová 1ks 
Vŕtačka stĺpová 1ks 
Frézka nástrojárska 1 ks 
Frézka pantograf 1 ks 
Brúsky rovinné 3 ks  
Píla rámová 1 ks  
Stoly pracovné so zverákmi  
Meradlá posuvné, 
mikrometrické   

Areál 
ZSNP 

Dielňa pre 
odlievanie 
gravitačným 
liatím 

strojárske odbory 
praktický výcvik pri 
výrobe odliatkov 

12 
žiakov 

Pece  taviace a ustalovacie 3 ks 
Zariadenie na úpravu piesku 
Modelové zariadenia 
Štandardné náradie na ručné 
formovanie 
Formovacie rámy 

Areál 
ZSNP 

Dielňa  elektro 
1 (mechanik 
počítačových 
sietí)   
Mechanik PC 
sietí 

elektrotechnické 
odbory 
praktický výcvik na 
elektromontážnych 
prácach 

10 
žiakov 

PC Data Projektor, Meracie 
zariadenia elektrických veličín 
Náradie na výrobu 
elektronických komponentov 
Komponenty sieťových 
rozvodov 
PC na výučbu počítačového 
HW  

Areál 
ZSNP 

Dielňa  elektro 
2  
Mechanik PC 
sietí 

elektrotechnické 
odbory 
praktický výcvik 
v odbore mechanik 
PC sietí 

10 
žiakov 

Meracie zariadenia 
elektrických veličín 
Náradie na výrobu 
elektronických komponentov 
Komponenty sieťových 
rozvodov 
PC na výučbu počítačového 
HW 

Areál 
ZSNP 

Dielňa elektro 
slaboprúdová 
technika 

elektrotechn. odb. 
praktický výcvik so 
zariadeniami 
úžitkovej techniky 

10 
žiakov 

Meracie a diagnostické 
prístroje elektrických veličín 
Náradie pre návrh a výrobu 
elektronických zariadení 

prenájom HALA všeobecne 24 
žiakov 

Viacúčelová športová hala pre 
kolektívne športy a športovú 
gymnastiku 

prenájom Ľahkoatletický 
štadión 

všeobecne 24 
žiakov 

Vybavenie pre bežecké 
a technické disciplíny 

prenájom Telocvičňa I.ZŠ všeobecne 24 
žiakov 

Telocvičňa pre športovú 
gymnastiku 
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M. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO   
     VZDELÁVACEJ ČINNOSTI            
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N.CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA  
ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2012-2013 
 
 

Cieľ 1.  Prispôsobovať program školy potrebám žiaka, rodiča, zamestnávateľa  
 

Špecifický cieľ 1.1: Poznať  požiadavky a spokojnosť žiakov, rodičov, zamestnávateľov 

Úloha 1: Monitorovať a hodnotiť uplatnenie absolventov po skončení školy 
 
     Cieľom práce školy je, aby sa žiaci pripravili na vstup do odbornej praxe so schopnosťou 
flexibilného prispôsobenia sa moderným výrobným technológiám  ako aj ďalšieho 
sebavzdelávania. Monitorovanie uplatnenia absolventov  nie je zatiaľ na škole štandardizované 
a nemáme dôveryhodnú  spätnú väzbu o uplatnení našich absolventov po skončení školy.  
V súčasnosti a zrejme aj v blízkej budúcnosti bude potrebné získavať tieto informácie aj cez 
triednych učiteľov končiacich ročníkov, ktorí prostredníctvom internetového, alebo 
telefonického spojenia môžu uplatnenie absolventov po určitom čase  monitorovať. 
     Realizovali sme besedy žiakov na tému: „Čo robiť, aby som po skončení školy získal dobré 
zamestnanie“.    
     Triedni učitelia končiacich ročníkov zozbierali kontaktné údaje od absolventov a odovzdali 
Mgr. Mikušovej, ktorá bude absolventov v pravidelných intervaloch kontaktovať a zbierať 
informácie o ich ďalšom uplatnení. 
    Absolventi boli oslovení 2-krát elektronickou poštou. Na tieto žiadosti o informácie 
odpovedalo  53 z 90 absolventov, niektoré informácie poskytli triedni učitelia a momentálne 
prebieha ešte telefonické kontaktovanie absolventov.  
 

Úloha 2: Zisťovať požiadavky spolupracujúcich zamestnávateľov na kompetencie 
absolventa a monitorovať ich spokojnosť s našimi absolventmi – rozhovory, 
dotazníky,... 
 

Odbory s odborným výcvikom: 

Dotazníkový prieskum bol vykonaný a vyhodnotený pre odbor operátor strojárskej výroby 

v troch firmách s najväčším zastúpením žiakov –SAPA, Nemak, Remeslo. 

Zisťovanie požiadaviek bolo realizované počas kontrol odborného výcviku konzultáciami 
s inštruktormi  ako aj formou dotazníkov  
Z rozhovorov s inštruktormi bolo zistené: 
- pozitívny vzťah k práci u väčšiny žiakov 

- výsledky v škole odrážajú aj celkové výsledky na odbornom výcviku 

Z dotazníkov vyplynuli nasledovné výsledky: 
- odborné vedomosti: 72% 

- praktické zručnosti: 67 % 

- osobnostné vlastnosti:70% 

 

Odbory s odbornou praxou: 

     V šk. roku 2012/2013 sa žiaci II.AP a III.AP odboru elektrotechnika a IV. AS a III. AS triedy 

odboru škola podnikania zúčastnili odbornej súvislej praxe v trvaní 2 týždňov.  

     Na základe hodnotení našich žiakov inštruktormi sme zistili, že označili teoretické vedomosti 
žiakov za dostatočné, u niektorých až nadštandardné. Proces vzdelávania označili za dostatočne 
nastavený.  
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Úloha 3: Zisťovať očakávania a spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 
 
      Táto úloha sa plní zatiaľ najmä prostredníctvom dotazníkov, alebo osobnými rozhovormi. Ich 
výsledky sú zväčša pozitívne (výnimku tvoria zväčša neúspešní žiaci, resp. ich rodičia). 
     Po ukončení odborných súvislých praxí triedy triedni učitelia a vyučujúci odborných 
predmetov zisťovali pohovormi ako sa naplnili očakávania a spokojnosť žiakov pri využití 
vedomostí a zručností získaných v škole v reálnom pracovnom procese. Žiaci vyjadrili spokojnosť. 
Uviedli, že väčšinou pri svojej práci využili svoje vedomosti a zručnosti. Až na ojedinelé výnimky, 
kde nemali pre žiakov dosť práce, boli žiaci dostatočne vyťažení a spokojní s tým, čo si vyskúšali 
a naučili sa nové.  
     Na rodičovských združeniach bola zisťovaná spokojnosť rodičov so vzdelávaním a praxou aj  
z ich strany.  Všetky pripomienky boli ihneď riešené.  

 

Špecifický cieľ 1.2: Dosiahnuť, aby ŠkVP jednotlivých odborov cielene zabezpečovali 
rozvoj kompetencií žiaka potrebných pre uplatnenie sa v živote a vo svojej profesii 
 

Úloha 1: Pravidelne ročne hodnotiť a korigovať ŠkVP jednotlivých odborov na základe 
zistených požiadaviek a potrieb zamestnávateľov  
 

     ŠkVP  jednotlivých odborov sú priebežne každoročne korigované s cieľom zaradiť do 
jednotlivých predmetov v rámci učebného plánu čo najaktuálnejšie dostupné vedomosti daného 
odboru, a tiež použiť spôsob (metodiku), ktorá by žiakovi poskytla nenásilný a produktívny 
spôsob osvojenia si vedomostí a zručností. Nové technické vybavenie školy umožňuje zvyšovať 
pridanú hodnotu získaných vedomostí potrebných v živote  a vyučovaných profesiách – tak sme 
do výučby zaradili programovanie CNC strojov pomocou CAD/CAM systémov, ovládanie 
elektropneumatických systémov pomocou PLC. 
     Na základe spätnej väzby od zamestnávateľov (písomné hodnotenie práce žiakov inštruktormi, 
osobný rozhovor s inštruktormi), nie je potrebné v ŠkVP výrazne meniť teoretické odborné 
vzdelávanie, ale posilniť ešte viac praktické odborné vzdelávanie. V ŠkVP pre žiakov začínajúcich 
štúdium v šk. roku 2013/2014 sa posilní ešte výraznejšie práve odborná praktická príprava.  
      ŠkVP sa v teoretickej aj praktickej oblasti v každom školskom roku prispôsobuje a upravuje na 
základe požiadaviek praxe. Informácie o požiadavkách praxe získavajú vyučujúci odborných 
predmetov hlavne pri rozhovoroch s pracovníkmi firiem, živnostníkmi, inštruktormi súvislej 
odbornej praxe, štúdiom odbornej literatúry, časopisov, sledovaním noviniek prostredníctvom 
internetu. Výsledkom je napr. posilnenia praktických zručností. 
      

 

Cieľ 2. Zlepšiť výchovno-vyučovacie výsledky žiakov s dôrazom na rozvoj kompetencií 
žiadaných zamestnávateľmi 

Špecifický cieľ 2.1: Zvyšovať mieru aktívneho učenia sa žiaka  
 

Úloha 1: Dopĺňať  učebné  materiály a autentické zadania z praxe 
 

     Učitelia odborných predmetov už počas projektu ESF: „Ukáž mi, zapamätám si, urobím, 
pochopím“ tvorili materiály pre žiakov, ktoré obsahovali autentické zadania z praxe. Vyučujúci aj 
počas tohto šk. roka, tvorili nové materiály, ktoré obsahujú zadania z praxe - pracovné listy a 
prezentácie prípadne dopĺňali už existujúce.  
     V danej oblasti sa postupne realizujú úlohy tvorbou zadaní zameranými na teoretické alebo 
praktické riešenia. Úlohy sú spájané s praxou v závislosti na ročníku, predmete a odbore. 
V končiacich ročníkoch sú všetky  zadania PČZS a PČMS  z odbornej praxe.  
   Napríklad: 
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    V odbore elektrotechnika boli vytvorené učebné materiály – návrh DPS pomocou PC, simulácia 
činnosti obvodov pomocou PC, realizácia elekroinštalácie pomocou moderných prvkov, 
programovanie PLC, riadenie modelu križovatky pomocou PLC SIMATIC. 
   V odbore škola podnikania – moduly pre jednotlivé oddelenia cvičnej firmy a pre predmet 
účtovníctvo – súvislé účtovné príklady. 
   V predmete slovenský jazyk a literatúra autentické zadania – Propaganda, Reklama, 
Argumentácia, Reklamácia, Orientácia na pošte a v banke, Zásady telefonovania, Zásady 
slušného správania sa v divadle. V predmete Konverzácie v NEJ boli vytvorené autentické zadania 
situačných úloh.  
 

Úloha 2: Zvyšovať podiel praktických činností a zážitkového učenia sa 
 

    
     Vyučujúci odborných predmetov využívali na vyučovacích hodinách pracovné listy, výkresovú 
dokumentáciu, zadania a úlohy s praktickými činnosťami, s ktorými žiaci pracovali, získavali  nové 
vedomosti, zručnosti, návyky,  pripravovali sa tak na praktickú maturitnú skúšku a svoje budúce 
povolanie. Najvyššou formou zážitkového učenia bola pre žiakov odborná súvislá prax v reálnom 
firemnom prostredí. 
Napríklad: 
     V odbore elektrotechnika hlavný dôraz sa kladie na získavanie praktických zručností pri výrobe 
od  jednoduchých k zložitejším výrobkom – rôzne druhy blikačov, jednoduchý napájací zdroj, ale 
aj zosilňovače. 
     V odbore škola podnikania žiaci účtújú súvislé príklady v účtovnom programe Omega, pracujú 
podľa zadania v ekonomickom softvéri Olymp, vyhotovujú hospodársku korešpondenciu,  
demonštrujú pracovné pohovory a formou hrania rolí riešia praktické úlohy. Do vyučovania bol 
zavedený program Viac ako peniaze, ktorého cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov 
základných a stredných škôl a naučiť ich finančnému plánovaniu svojej budúcnosti. 
     Na hodinách slovenského jazyka pracujeme metódou kooperatívneho učenia sa, kde je každý 
jednotlivec individuálne zodpovedný za to, čo sa v priebehu činnosti naučil a ako sa zlepšil. 
      

Úloha 3: Organizovať pravidelné stretnutia učiteľov TV a PV resp. OV s cieľom 
zabezpečiť úzku previazanosť a koordináciu teoretického a praktického vyučovania 
 
        Vyučujúci predmetov odborného vzdelávania podľa potreby komunikujú s vyučujúcimi 
predmetov všeobecného vzdelávania a naopak. Vo vzájomnej komunikácii nie sú problémy. 
Odbor elektrotechnika a škola podnikania nemá odborný výcvik, má súvislú odbornú prax 
v trvaní 2 týždňov v dvoch ročníkoch a odbornú praktickú prípravu. Odbornú praktickú prípravu 
vyučujú učitelia teoretického odborného vzdelávania, tí sa snažia o previazanosť a koordináciu 
TV a PV. 

 

Úloha 4: Zamerať sa na to, aby mal každý žiak z každej hodiny reálny výstup práce 
 

     Učitelia odborných predmetov tvorili pre žiakov zadania a pracovné listy, s ktorými žiaci 
pracovali na hodinách a tým mali reálny výstup práce z každej hodiny. Výstup práce bol buď 
v pracovnom liste, alebo vypracované zadanie v zošite, prípadne na liste papiera. Výstupy si žiaci 
po odkontrolovaní správnosti mohli ponechať pre svoje štúdium.  
 
Niektoré príklady konkrétnych výstupov práce: 
 
Elektrotechnické predmety 

- protokoly z laboratórnych meraní s číselným a grafickým vyjadrením nameraných hodnôt  
a vyhodnotením merania  – elektrotechnické merania 
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- panely so zapojenou elektroinštaláciou budov, rozvodné skrine s technickou 
dokumentáciou 

- dosky plošných spojov, funkčné výrobky s technickou dokumentáciou  
- autotesty , pracovné listy z elektrických meraní 
- prezentácie, projekty 
- spracované autentické zadania 
- projekty elektrickej inštalácie celého obytného domu vrátane bleskozvodov, prípojok, 

merania týchto inštalácií a vyhotovenia záverečnej správy 
- programy elektropneumatických obvodov pomocou PLC Simatic v STEP 7 a programy 

križovatky pomocou PLC SIMATIC 
- výkresová dokumentácia vyrobeného elektronického zariadenia na praxi 

 

Strojárske predmety 
- výkresová a technologická dokumentácia z vybratých tematických celkov – strojárenské 

predmety 
- programy v NC kóde s výrobkom na CNC stavebnicových strojoch – programovanie NC 

strojov   
- dokumentácia pre zadané elektropneumatické a pneumatické obvody a  programy pre 

PLC s reálnym zapojením obvodov - mechatronika 
- strojárenské súčiastky vyrobené ručným spracovaním, odlievaním a trieskovým 

obrábaním – odborný výcvik 
- výkresy kreslené klasickým spôsobom a s využitím PC SW AUTOCAD 2007, AUTOCAD 

Mechanical 2007, 
- riadiace programy pre CNC stroje 
- technologické postupy výroby súčiastok 
- pevnostné výpočty pri návrhoch konštrukcií /dimenzovaní rozmerov/ alebo ich kontrole  
- riešené komplexné zadania v niektorých odborných predmetoch 
- ročníkové práce, teoretické a praktické úlohy  súťaží zručnosti 

 

Ekonomické predmety 
- vyhotovené letáky, vizitky, brožúrky, katalógy – cvičná firma 
- zmluvy potrebné k založeniu firmy – cvičná firma, podnikanie 
- vyhotovené a vyplnené formuláre a tlačivá – administratíva a korešpondencia 
- obchodné listy – administratíva a korešpondencia 
- vybrané zmluvy v obchodných záväzkových vzťahoch – právo pre podnikateľov 
- podnikateľské plány – podnikanie 
- návrh marketingového mixu pre zvolený produkt - marketing 
- účtovné doklady vyhotovené v účtovnom programe Omega (faktúry, objednávka, 

dodacie listy, príjmový pokladničný doklad, výdavkový pokladničný doklad, príkazy na 
úhradu, cestovné príkazy) – účtovníctvo 

- výplatné pásky vyhotovené v účtovnom programe Olymp - účtovníctvo 
- účtovné výkazy, pokladničná kniha, denník hlavnej knihy – účtovníctvo 
- pracovnoprávne písomnosti – administratíva a korešpondencia, personalistika 
- interné písomnosti komunikačného, dokumentačného a  evidenčného charakteru – 

administratíva a korešpondencia 
- moduly pre jednotlivé oddelenia cvičnej firmy a pre predmet účtovníctvo – súvislé 

účtovné príklady. 
 

Všeobecnovzdelávacie predmety 
- na každej hodine slovenského jazyka žiaci vypracovávajú časť projektu a na každej 

hodine sú aj ohodnotení za svoj výkon 
- žiaci v predmetoch SJL, ANJ, NEJ, KAJ, KNJ majú z každej hodiny reálny výstup – pracovný 

list, vypracované úlohy v pracovnom zošite, spracované poznámky a podobne. 
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Špecifický cieľ 2.2: Zvýšiť motiváciu žiakov zlepšovať svoje výsledky  
 

Úloha 1:  Realizovať besedy žiakov so  zamestnávateľmi na tému: „Čo robiť, aby som 
po skončení školy získal dobré zamestnanie“  
 

     Realizovali sme besedy žiakov na tému: „Čo robiť, aby som po skončení školy získal dobré 
zamestnanie“. Inštruktáž ako postupovať po úspešnom ukončení SŠ, aké práva, povinnosti 
a možnosti majú absolventi bola organizovaná bez účasti zamestnávateľov. Inštruktáž vykonala 
Mgr. Mikušová. 
Dátum a čas:  08.04.2013, 13:00- 13:45- IV.BC + V.AM 
                         09.04.2013, 13:00- 13:45- IV.AC 
                         15.04.2013, 13:50- 14:35- IV.AP + IV.AS 

Úloha 2: Výraznejšie naviazať  výšku motivačných štipendií na výsledky žiaka 
v správaní, v teoretických i praktických predmetoch.   
 
      Bola vykonaná úprava proti predchádzajúcemu školskému roku sprísnené a diferencované 
podmienky pre učebné a študijné odbory, motivovanie žiakov možnosťou získať aj vyššiu 
odmenu ako určený základ. Žiaci boli na začiatku školského roka s kritériami oboznámení. 
Oboznámení s kritériami boli  už žiaci druhých ročníkov, ktorí nastúpia na prax od budúceho 
školského roku.  

 

Úloha 3: Oceňovať  žiakov za mimoriadne výsledky. Zriadiť tabuľu ocenených, aby 
motivovala aj ďalších. 
 
     Na záver štúdia maturitných tried a na záver školského roka boli vyhodnotení najlepší 
študenti. Ocenení boli nielen zaujímavou knihou, ale aj zaujímavou prehliadkou firmy 
Volkswagen na výrobu automobilov. Tí najlepší absolvovali aj jazdu na najnovšom modeli. 
     Tabuľa naj- žiakov je umiestnená vo vestibule školy, vytvorili ju v spolupráci s Mgr.  Víglaská, 
Mgr. Búciová a Mgr. Szviteková. Tabuľa bude priebežne aktualizovaná. 

 

Úloha 4: Vytvoriť model praktickej maturitnej skúšky a záverečnej skúšky, ktorá by čo 
najobjektívnejšie  merala úroveň praktických zručností žiakov potrebných pre 
uplatnenie sa vo svojej profesii 
   
    V šk. roku 2012/2013 bol vytvorený nový model praktickej maturitnej skúšky. Tento model 
praktickej maturitnej skúšky sa snaží o preverenie vedomostí a praktických zručností  žiakov 
potrebných pre čo najlepšie uplatnenie sa  v reálnej praxi. Žiaci všetkých odborov mali formu 
praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky – Praktická realizácia a predvedenie 
komplexnej úlohy. Vylosovali si témy z reálnej praxe a počas 8 - 18 hodín (podľa odboru) riešili 
zadania komplexnej úlohy, v ktorej mali žiaci možnosť preukázať svoje zručnosti v dostatočnej 
miere. 
     Záverečná skúška pozostáva z originálneho zadanie úlohy s praktickou výrobou súčiastok 
podľa výkresovej dokumentácie, ktoré obsahovalo  
                                                  a/  liatie /odliatie odliatku/  
                                                  b/  výrobu súčiastok trieskovým obrábaním  
                                                  c/  montáž vyrobených súčiastok s overením funkčnosti zostavy 

 

Špecifický cieľ 2.3: Zlepšiť morálno-vôľové vlastnosti, učebné a  pracovné návyky žiakov 

Úloha 1:  Diskutovať o hodnotách a vzájomnej tolerancii 
 

     Vyučujúci najmä výchovných predmetov diskutovali a snažili sa ovplyvniť postoje 
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v oblasti spoločenských noriem a hodnotový rebríček žiakov, osobnú zodpovednosť za 
svoje konanie.  
     Triedni učitelia na triednických hodinách a pravdaže aj podľa potreby, keď si to 
vyžiadala situácia viedli rozhovory a diskusie so žiakmi o vzájomnej tolerancii 
a hodnotách v živote človeka.  
      Tento cieľ napĺňame na hodinách literárnej výchovy pri preberaní tém: Predsudky, 
Vlastenectvo, Majetok, Hrdina, Priateľstvo, Chudoba, Postihnutí ľudia, Starosti s dospievaním, 
Problém viny a neviny, Trest, Príroda, Moc, Absurdita, Utrpenie,  Sociálne a spoločenské 
problémy ľudí, Náboženské predsudky. Tieto témy sa dostali aj do maturitných zadaní. 
      Na cudzích jazykoch sa táto problematika rozoberá v maturitných témat – Medziľudské 
vzťahy, Človek a spoločnosť, Multikultúrna spoločnosť, Mládež a jej svet. 

 

Úloha 2:  Vysvetľovať žiakom školské pravidlá a dôsledne vyžadovať ich dodržiavanie 
v škole, na OV i vo firmách 
 

     Triedni učitelia na začiatku šk. roka a podľa potreby aj počas neho prečítali a vysvetlili 
žiakom školský poriadok a vyžadovali jeho dôsledné dodržiavanie. Vyučujúci jednotlivých 
odborných predmetov na začiatku školského roka oboznámili žiakov s pravidlami 
hodnotenia na každom predmete a s pravidlami BOZP a vyžadovali ich dodržiavanie. 
     Podobne ako v škole boli žiaci oboznámení s pravidlami a zásadami aj na OV a vo 
firmách. 
 
 

Cieľ 3. Pravidelne aktualizovať odborné  i pedagogické kompetencie učiteľov 
a majstrov  tak, aby dokázali rozvíjať u žiakov kompetencie žiadané praxou 

Úloha 1: Organizovať stretnutia učiteľov a majstrov OV s odborníkmi z praxe, príp. 
stáže vo firmách 
 

     Učitelia odborných predmetov a majstri OV absolvovali: 
-  inštruktáž k 3D meraniu dĺžkových rozmerov vo firme  Remeslo 

- absolvovaním odborného školenia na RS CNC SINUMERIK 840D - programovanie CNC 

- predvedenie tvorby CNC programov dielenským programovaním a s využitím 

CAD/CAM vo firme Naradex a  SAPA ...  

     Vzhľadom k časovej náročnosti prípravy novej praktickej maturitnej skúšky sme stáže 

vo firmách nezrealizovali v uplynulom školskom roku a budú zorganizované v ďalšom 

školskom roku. 

 

Úloha 2:  Podporovať vzájomné učenie sa a tímovú prácu učiteľov i majstrov OV 
 

           V priebehu celého roka si členovia PK pravidelne vymieňajú skúsenosti a nápady 
ako čo najefektívnejšie rozvíjať žiadané kompetencie. Učitelia si vymieňajú skúsenosti zo 
vzdelávaní, z využívania novej techniky, z nových metodík, riešia medzipredmetové 
vzťahy ap. 
 

Úloha 3: Zabezpečiť poradenstvo v oblasti komunikácie, práce s problémovými žiakmi, 
zvládania konfliktov   
 

     Pre učiteľov bolo pripravené vzdelávanie „Agresivita a riešenie konfliktov v škole“, 
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ktoré bolo zamerané na riešenie vzniknutých situácií v školskom prostredí, zvládanie 
problémových situácií. 
     Počas školského roka sa problémy v správaní žiakov riešili v spolupráci so zástupkyňou 
riaditeľky školy, prípadne výchovnou poradkyňou. 
 

 

Cieľ 4. Podporovať pozitívnu klímu školy 

Úloha 1: Zverejňovať všetky pozitívne výsledky a úspechy žiakov i učiteľov – na 
nástenke, stránke školy, .... 
 

     Učitelia, ktorí pripravovali žiakov na súťaže zverejňovali výsledky a úspechy žiakov na 
stránke školy, na nástenke pre žiakov, na nástenke v zborovni, prípadne v odbornej 
učebni. Niektoré výsledky boli uverejnené aj v regionálnej tlači, napr. Hutníka. 
 

Úloha 2:  Oceňovať žiakov i učiteľov za mimoriadne výsledky a úspechy 
 

    Za mimoriadne výsledky a úspechy, resp. za mimoriadne zlepšenie výsledkov  boli žiaci 
na konci školského roka ocenení cenou „Študent roka“. Ocenení žiaci získali vesné 
odmeny a zájazd s exkurziou do spoločnosti Volkswagen Slovakia. Žiaci vo vykonávajúci 
odborný výcvik vo firmách združenia InTech dostávali motivačné štipendiá. Ich výška 
bola vypočítaná na základe kritérií pre prideľovanie motivačných štipendií v závislosti na 
výsledkoch žiaka v škole i na odbornom výcviku. 
    Triedni učitelia udeľovali žiakom pochvalu za úspechy, umiestnenia, účasť a pomoc na 
triednických hodinách, aktuálne podľa potreby. Zároveň navrhli žiakov na polroka a na 
konci šk. roka na pochvaly a ocenenia za dosiahnuté výsledky a úspechy. Pre žiakov má 
najväčšiu váhu ocenenie na konci šk. roka pred celou školou.   
    V rámci Dňa učiteľov, boli ocenení niektorí učitelia plaketou a všetci relaxačným 
pobytom vo welness. 

Úloha 3: Organizovať aktivity na zlepšenie vzťahov v žiackych kolektívoch i v 
pedagogickom kolektíve 
 

     Triedni učitelia na zlepšenie vzťahov v žiackych kolektívoch organizovali vianočné 
posedenie, imatrikulácie, stužkovú slávnosť, koncoročné výlety, spoločné posedenia 
a pod. K utuženiu kolektívov v triedach, ale aj medzi triedami prispeli aj exkurzie, besedy, 
žiacka konferencia, spoluúčasť na Dni otvorených dverí a pod. Všetky aktivity sú uvedené 
v tabuľke aktivít tried a celej školy. 
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O. ANALÝZA STAVU EDUKAČNÉHO PROCESU  
 

Silné stránky Slabé stránky 
Odborné učebne s materiálno-technickým 

vybavením ako napr. PC, interaktívne tabule, 

modelové cnc stroje, CNC sústruh EMCO, 

Dominoputer, FESTO, SIMATIC, ... 

Nedostatočné prepojenie  odborných výcvikov 

v dielňach s teoretickým vyučovaním 

 

Odbory so širokým uplatnením absolventa, 

žiadané trhom práce  

Nízka vnútorná motivácia žiakov, nízke 

ambície žiakov 

Realizácia odborného výcviku a praxí 

v špičkových  výrobných spoločnostiach 

Vysoké počty vymeškaných hodín na žiaka 

Priateľská emocionálna klíma na vyučovaní V niektorých prípadoch nezáujem žiakov 

a rodičov o výsledky žiaka, najmä 

u problémových žiakov 

Motivačné štipendiá pre žiakov vykonávajúcich 

odborný výcvik vo firmách združenia InTech 

Výsledky externých MS z cudzieho jazyka 

Využívanie aktivizujúcich  metód a foriem práce  

učiteľmi 

 

Väčšina učiteľov  sleduje pokroky žiakov v učení 

a oceňuje  ich úsilie 

 

Škola venuje pozornosť žiakom so 

znevýhodnením (sociálnym, vzdelávacím, 

telesným) 

 

Možnosť pre žiakov získať osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti 

 

Úspešnosť školy v uchádzaní sa o vzdelávacie 

granty 

 

Vysoké percento vzdelávajúcich sa učiteľov 

v oblasti odbornosti i didaktiky  

 

100% kvalifikovanosť  učiteľov  

Široká ponuka krúžkovej činnosti  

Motivačný program pre žiakov  

   
 
P. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY V PRIJÍMANÍ NA ĎALŠIE  
    ŠTÚDIUM A UPLATNENIE ABSOLVENTOV NA PRACOVNOM  TRHU 

 
V školskom roku 2012/2013 ukončili štúdium na našej škole žiaci v 6 triedach: 
 
1 trieda - učebný odbor:    ukončenie štúdia záverečnými skúškami (výučným listom) 
 

III.A   operátor strojárskej výroby - 10 žiakov  Absolventov: 9 

- 1 žiak opakuje ročník   

-  

Ukončili úspešne záverečnou skúškou: 9 
 

3 triedy -  študijné odbory  :  ukončenie štúdia maturitným skúškami (maturitným vysvedčením a 
výučným listom) 
 

IV.AC, IV.BC – mechanik počítačových sietí – 34 žiakov    Absolventov: 30 
- 2 žiaci nematurovali z dôvodu neprospechu 

- 2 žiaci nezmaturovali      
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V. AM – mechanik mechatronik – 19 žiakov     Absolventov: 19 
                       

2 triedy -  študijné odbory  :  ukončenie štúdia maturitným skúškami  (maturitným vysvedčením) 
 

IV.AP – elektrotechnika  –  20 žiakov           Absolventov: 18 
- 2 žiaci nematurovali z dôvodu neprospechu 

 
IV.AS – škola podnikania – 14 žiakov    Absolventov: 12 

- 1 žiak opakuje ročník   

- 1 žiak nematuroval z dôvodu neprospechu 

 
Ukončili úspešne maturitnou skúškou: 81 
 
Absolventov spolu: 90 
 
Prehľad podaných prihlášok na VŠ:  26 absolventov sa uchádzalo o štúdium na vysokej škole, podali 
spolu 46 prihlášok.  
 
Zastúpenie VŠ v prihláškach:  
TU vo Zvolene    12 prihlášok 
Žilinská univerzita   6 prihlášok 
STU Bratislava    6 prihlášok 
Univerzita Mateja Bella BB  4 prihlášky 
Komenského Univerzita BA  4 prihlášky 
TU Košice     3 prihlášky 
Poľnohospodárska Univerzita v Nitre 3 prihlášky 
Trnavská univerzita   3 prihlášky 
Akadémia policajného zboru  2 prihlášky 
UKF Nitra     1 prihláška 
Ekonomická univerzita BA  1 prihláška 
Katolícka Univerzita Ružomberok  1 prihláška 
 
Do konca septembra 2013 máme spätnú väzbu máme od 53 absolventov. Z toho 25 pracuje , 14 
študuje na VŠ, 14 žiakov je na krátkodobých brigádach alebo sú nezamestnaní. Od ostatných sa 
budeme naďalej snažiť získať spätnú väzbu ich kontaktovaním. 
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2. časť 
 
VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY 
 

V školskom roku  2012-2013 vyučujúci ponúkli žiakom na výber 21 krúžkov. Žiaci si 

mohli vybrať podľa vlastného záujmu a podľa ich výberu nakoniec pracovalo 15 krúžkov 

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

techniku a ekonomiku. 

 

     Krúžky v školskom roku 2012-2013 
 

P.č. Názov krúžku Kód krúžku Vedúci krúžku Počet 
žiakov 

1 Posilňovňa POZz Mgr. Jozef CVEJKUŠ 34+2 
 

2 Futbalový krúžok FUSz Mgr. Jozef CVEJKUŠ 18 

3 Fitnes FITz Mgr. Miroslav ŠURKA 38 

4 Internetový krúžok INTz Mgr. Dana VÁŇOVÁ 10 

5 Zábavná matematika ZAMz Mgr. Mária DRGOŇOVÁ 33 

6 Anglický jazyk ANJz Ing. Monika KRČMÁROVÁ 19 

7 Angličtina hravo ANHz Mgr. Eva KOVÁČOVÁ 10 

8 Nemecký jazyk  NEJz Mgr. Marta MIKUŠOVÁ 20 

9 Technický krúžok TECz Róbert PACHINGER 19 

10 Svet Robota a svet počítača SRPz Ing. Otília KRUPIČKOVÁ 11 

11 Slovenčina na dlani SNDz Mgr. Ingrid VÍGLASKÁ 12 

12 Anglický jazyk pre 
maturantov 1 

AM1z 
 

Mgr. Renata SZVITEKOVÁ 39 

13 Elektrotechnický ELTz Ing. Katarína 
BARANČOKOVÁ 

10 

14 Myslím (a konám) 
ekonomicky 

MKEz 
 

Ing. Eva ŠUSTEROVÁ 11 

15 Maturita plus MTPz Mgr. Mária DRGOŇOVÁ 12 

   Spolu: 298 

 
 

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI A VZÁJOMNÉ VZŤAHY ŠKOLA, ŽIACI, 

RODIČIA 

 

1. Spolupráca školy s rodičmi 

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 
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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.  

 

2. Vzájomné vzťahy učitelia – žiaci - rodičia 

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

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

Spolupráca s rodičmi študijných odborov bola dobrá. V učebnom odbore 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 s Radou školy 

 Rada školy zasadala počas školského roka 3-krát za účelom prerokovania výročnej 

Správy za školský rok 2011/2012, Plánu práce školy pre školský rok 2012/2013, Správa 

o hospodárení školy a návrh rozpočtu školy pre kalendárny rok 2013. Ďalej boli prerokované: 

plán výkonov, kritériá prijímania žiakov. Členovia Rady školy boli informovaní aj o realizácii 

projektov v školskom roku 2012/2013 na SSOŠT. 
 

Spolupráca školy so zamestnávateľmi 

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

združenia InTech (NEMAK a.s.,  Remeslo strojal a.s., SAPA Profily a.s., Slovalco a.s., ZSNP 

a.s. ŽHS a.s.) v nasledovných oblastiach: 

 realizácia stratégie školy 

 overovanie školských vzdelávacích programov  

 tvorba učebných materiálov 

 realizácia odborného výcviku žiakov učebných odborov, študijných odborov 

a nadstavbových odborov 

 tvorba kritérií pre prideľovanie motivačných štipendií žiakom, ktorí absolvovali odborný 

výcvik vo firmách združenia InTech 

 náborové akcie školy pre žiakov ZŠ 

 praktické maturitné skúšky 

 organizovanie exkurzií 

 zabezpečovanie materiálno-technického vybavenia školy 

 odborné prednášky pre žiakov 

 prezentácie firiem na Dni otvorených dverí školy 


