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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 (III.AC) –  predseda 

Martin Hazucha III.AM – člen výboru 

Jozef Kováč V.AM – člen výboru 

Laura Kolesárová II.AS – člen výboru 

Matej Szvitek I.A – člen výboru 

Barbora Víglaská III.AP – člen výboru 

Viktor Doletina II.AM – člen výboru 

    Lucia Bienová (IV.AS) – člen výboru 

    Rastislav Škoda (IV.AP) – 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, mechanik 
počítačových sietí 

Ing. Ingrid ASTACHOVÁ 

 

Predmetová komisia  študijného odboru mechanik mechatronik 

 Ing. Peter KAVACKÝ 

 

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 2013/2014 
 

  

Trieda Kód odboru  Počet žiakov ŠVVP 

I.A 2430  H   Operátor strojárskej výroby  9 1 

I.AP 2675 M    Elektrotechnika 

 
23 1 

I.AM 2679 K     Mechanik  mechatronik 21 1 

II.A 2430  H   Operátor strojárskej výroby (experiment) 16 1 

II.AC 2682 K     Mechanik počítačových sietí 15 1 

II.AM 2679 K     Mechanik  mechatronik 15 - 

II.AP 2675 M    Elektrotechnika 

 
21 1 

II.AS 6341 M     Škola podnikania 13 - 

III.A 2430  2   Operátor strojárskej výroby (experiment) 19 1 

III.AC 2682 4     Mechanik počítačových sietí 16 - 

III.AM 2679 4    Mechanik  mechatronik 12 - 

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

6341 6      Škola podnikania 
10 
12 

1 

IV.AC 2682 4     Mechanik počítačových sietí 18 1 

IV.AM 2679 4     Mechanik  mechatronik 7 - 

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

                                            oblasť:  telekomunikačná technika 
9 
8 

1 

IV.AS 6341 6     Škola podnikania 20 3 

V.AM 2679 4     Mechanik  mechatronik 9 - 

 
SPOLU: 273 13 

 
 

 
D. ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA  SŠ, ÚDAJE O POČTE 

A ÚSPEŠNOSTI  UCHÁDZAČOV NA PRIJATIE 
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2675 M  elektrotechnika  
 

4 37 30 24 26 

2479 K  mechanik – mechatronik 
 

4 29 20 17 18 

2411 K  mechanik nastavovač 
 

4 21 12 9 9 

2430 H  operátor strojárskej výroby 
 

3 12 11 5 12 

Prijatí spolu:  99 73 55 65 
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E. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA 
STUPŇA VZDELANIA 

 

 

 
 

VÝSLEDKY MS 2014 
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Porovnanie výsledkov externej časti MS (údaje v percentách) 

 

 
 
  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

SJL 55 % 55 % 55,96 % 53,09 % 51,68 % 57,00 % 

ANJ B1 32,86 % 50 % 44,6 % 39,54 %  43,45 % 49,05 % 

NEJ B1 49,46 % 38,4 % 25,68 % 26,48 % 32,55 % 37.37 % 

 
 
ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2014 

 

Odbor 
Počet 

žiakov 
PsV PVD P N 

2430 H operátor strojárskej výroby 17 0 1 16 0 

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

UPLATŇOVANÉ   UČEBNÉ  PLÁNY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2013/2014  PRE 
JEDNOTLIVÉ ODBORY 
 

 

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

vzdelávacieho programu pre ISCED 3 odbory – 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba,  26 

elektrotechnika, 63 ekonomika a organizácia, obchod a služby a je s ním v súlade. 
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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.   

 

Číslo  
odboru 

Názov odboru 
Forma štúdia, 

kategória 
Dĺžka 
štúdia 

Platné od 

2430 H operátor strojárskej výroby denná,  
ISCED 3C 

3 1.9.2012 
pre 1.-3.ročník 

2675 6  elektrotechnika  denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2008  
pre 4.ročník 

2675 M elektrotechnika  denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2012 
pre 1.-3.ročník 

2679 4 mechanik – mechatronik denná, 
 ISCED 3A 

5 1.9.2008  
pre 4. –5.ročník 

2679 K mechanik – mechatronik denná, 
 ISCED 3A 

5 1.9.2012 
pre 2.-3.ročník 

2679 K mechanik – mechatronik denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2014 
pre 1.ročník 

2682 4 mechanik počítačových 
sietí 

denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2009 
pre 4.ročník 

2682 K mechanik počítačových 
sietí 

denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2012 
pre 3.ročník 

6341 6  škola podnikania denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2009  
pre 4.ročník 

6341 M škola podnikania denná, 
 ISCED 3A 

4 1.9.2012 
pre 3.ročník 

 

 

 

 



 9 

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

    ROKU 2013/2014 
 

UČITELIA PODĽA KARIÉROVÝCH STUPŇOV:   
Učiteľ s II. atestáciou: 3 
Učiteľ s I. atestáciou: 18 
Samostatný pedagogický zamestnanec: 9 

 
 

 

 
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 

Učiteľ s I. atestáciou 

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 
Učiteľ s I. atestáciou 

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. 

Helena, Kubíková, Ing. 
učiteľ odbor. pred. 

VŠ II. stupňa Strojárska technológia Učiteľ s I. atestáciou 



 10 

17. 
Marta, Mikušová, Mgr. 

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

18. 
Viera, Murgašová, Ing. 

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

19. 
Róbert, Pachinger, 
učiteľ odbor. pred. 

6 sem.VŠ 
 

DŠU strojárstvo 
Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

20. 
 

Mária, Pružinová, Mgr. 
učiteľ všeob. pred. 

VŠ II. stupňa 
Uč. VŠ náboženská v. a etická 

v. 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

21. 
Pavol, Ročkár, Mgr. 
učiteľ všeob. pred. 

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

a etická v. 
Učiteľ s II. atestáciou 

22. 
Renata, Szviteková, Mgr. 

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

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

23. 
Miroslav, Šurka, Mgr. 

učiteľ všeob. pred. 
VŠ II. stupňa 

Uč. II. cykl. telesná vých. - 
branná vých. 

Učiteľ s I. atestáciou 

24. 
Drahomíra, Vengrínová, Ing.  

učiteľ odbor. pred. 
VŚ II. stupňa  

Ekonomika a manažment 
malých a stredných podnikov 

Samostatný 
pedagogický 
zamestnanec 

25. 
 

Ingrid, Víglaská, Mgr. 
učiteľ všeob. pred. 

VŠ II. stupňa 
Uč. VŠ SJ a literatúra - NJ a 

literatúra 
 

Učiteľ s I. atestáciou 

26. 
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 

27. 
Stanislav, Valach, majster OV 

ÚSO Stroj + DPŠ 
Samostatný pedagogický 
zamestnanec 

28. 
Jozef, Maruniak, majster OV 

ÚSO Stroj + DPŠ 
Samostatný pedagogický 
zamestnanec 

29. 
Miroslav, Spielmann, majster 
OV 

ÚSO  Elektro 
Samostatný pedagogický 
zamestnanec 

30. 
Milan, Marcibál, Ing. 
učiteľ odbor. pred. 

VŠ II. stupňa 
Kybernetika 

dopravy a spojov 
Učiteľ s I. atestáciou 
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H. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
 
Meno učiteľa Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov 

Rozsah 

vzdelávania 

Ing. Katarína 
Barančoková 

inovačné MCBB Aktivizujúce metódy vo výučbe 
odborných predmetov“ 

40 hodín 
(35/5) 

Ing. Renáta 
Bartková  

inovačné MCBB Aktivizujúce metódy vo výučbe 
odborných predmetov“ 

40 hodín 
(35/5) 

Mgr. Jozef 
Cvejkuš 

aktualizačné MCBB Prevencia úrazov v edukačnom 
procese telesnej a športovej výchovy 

40 hodín 

Mgr. Martin 
Dodek 

Inovačné MCBB Líderstvo v škole 60 hodín 
(48/12) 

Mgr. Ján Gaal  
 

aktualizačné - 
prípravné 
atestačné 

MCBB Prípravné atestačné vzdelanie pred 
prvou atestáciou pre pedagogických 
zamestnancov 

60 hodín 
(36/24) 

Ing. Peter 
Kavacký 
 

aktualizačné - 
prípravné 
atestačné II. 

MCBB Prípravné atestačné vzdelávanie na 
vykonanie II. atestácie pedagogických 
a odborných zamestnancov 

60 hodín 
(24/36) 

Ing. Monika 
Krčmárová 

aktualizačné - 
prípravné 
atestačné II. 

MCBB Prípravné atestačné vzdelávanie na 
vykonanie II. atestácie pedagogických 
a odborných zamestnancov 

60 hodín 
(24/36) 

Mgr. Marta 
Mikušová 

inovačné MCBB Líderstvo v škole 60 hodín 
(48/12) 

Mgr. Dana 
Váňová 

Inovačné MCBB Líderstvo v škole 60 hodín 
(48/12) 

Záverečné skúšky a obhajoby 

Mgr. Iveta 
Búciová 

aktualizačné MCBB Prvá atestačná skúška Ukončenie 
skúškou 

Mgr. Mária 
Drgoňová 

aktualizačné MCBB Microsoft Office 2007 Ukončenie 
prezentáciou 

Mgr. Ingrid 
Víglaská 

aktualizačné MCBB Prvá atestačná skúška Ukončenie 
skúškou 

Odborné vzdelávanie 

Ing.Astachová 
Ing. Barančoková 
Ing. Bartková  
Ing.Kosorinská 
p.Spielmann 

odborné Firma Aston, 
Malacky 
 

Programovanie PLC  Simatic 5 dní – 40 
hodín 

Ing.Astachová 
Ing. Barančoková 
Ing. Bartková  
Ing.Kosorinská 
p.Spielmann 

odborné Firma Aston, 
Malacky 
 

Automatizácia v strojárenstve 2 dni - 16 
hodín 

Ing.Murgašová 
Ing.Kubíková 
Ing.Kováčová 
Ing.Žabenský 

odborné Firma: 
Schrier 
technik, 
Trenčín 

3D modelovanie Solid Works 2 dni – 8 
hodín 

Ing.Murgašová 
Ing.Kubíková 
Ing.Kováčová 
Ing.Žabenský 

odborné Firma: NMS 
Bratislava 

3D meranie 1 deň – 8 
hodín 
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I.  ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY  
 

 Spolupracujeme s rozhodujúcimi zamestnávateľmi v regióne v oveľa vyššej miere, 

nakoľko sú členmi združenia InTech, ktoré je naším zriaďovateľom. 

 V spolupráci so zamestnávateľmi propagujeme možnosť zamestnania na základe 

zmlúv o budúcej zmluve v špecifických odboroch strojárstva a elektrotechniky. 

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.  

EXKURZIE  

 

Miesto Termín Cieľ akcie Trieda Organizátor 

PK Operátor strojárskej výroby  

Fagor  Ederlan 
Slovensko 
Tubapack 

Február 
2013 

Tlakové liatie 
s obsluhou  PR 
Automatické výrobné 
linky 

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

PK Elektrotechniky 

Elosys Trenčín Október 
2013 

Odborná exkurzia IV.AP(ELE), 
III.AP, III.AM 

Ing. Barančoková, 
 Ing. Bartková, 
 Ing. Astachová 

Košice TUKE November 
2013 

Odborná exkurzia  Výber žiakov Ing. Barančoková 
Ing.Kosorinská  
Ing. Bartková 

Tubapack  Marec 
2014 

Odborná exkurzia na 
základe požiadavky 
firmy o spracovanie 
výkresovej 
dokumentácie 

IV.AP Ing. Kosorinská 

Thermosolar Apríl 2014 Alternatívne zdroje 
energie 

III.AP Ing.Barančoková 

Sapa Profily,  
Nemak Slovakia 

Máj 2014 Odborná exkurzia 
učiteľov do výroby 
a kontrolná činnosť 
súvislej praxe III.AP 

III.AP Ing. Astachová 
Ing.Kosorinská 

Robotika Trenčín Jún 2014 Odborný technický 
seminár 
automatizácie a 
programovania 

 Ing. Barančoková 
Ing. Kavacký 

PK Škola podnikania 

Bratislava 
SCCF pri ŠIOV  

28.11.2013 16. medzinárodný 
veľtrh cvičných firiem 

IV. AS Ing. Šusterová  
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Žiar nad Hronom 03.04.2014 18. veľtrh cvičných 
firiem  

III. AP šp 
IV. AS 

Ing. Vengrínová 
Ing. Šusterová 

PK jazykov 

Zvolen 13.02.2014 Návšteva divadla JGT 
vo Zvolene 

IV.AC, IV.AM, 
IV.AP 

Mgr. Mikušová, 
Mgr.Víglaská 

PK všeobecnovzdelávacích predmetov 

Slovenský raj september Ochrana prírody 1.roč. Mgr. Cvejkuš 
Čistička 
odpadových vôd 

Máj /jún Triedenie odpadu, 
odpadové 
hospodárstvo 

 Mgr. Cvejkuš 

Kariérový poradca 

AKADÉMIA 
&VAPAC 

september Návšteva 
študentského 
veľtrhu, široký 
výber VŠ a 
zamestnávateľov 

4. ročníky Mgr. Mikušová, Mgr. 
Víglaská 

 

 

AKTIVITY 

 

Názov a popis 
akcie 

Cieľ, popis akcie Trieda Zodpovední 

Celoškolské aktivity 
Prehliadka školy pri 
príležitosti 5.výročia 
školy 

Predviesť nové materiálovo-technické 
vybavenie školy a ukážkové hodiny 
predstaviteľom InTech-u, výchovným 
poradcom zo ZŠ a rodičom, a tým 
priblížiť možnosti a podmienky učenia 
sa našich žiakov a praktické výrobky 
žiakov 
Žiaci robili napr.výkresovú 
dokumentáciu na PC, pracovali na 
CNC obrábacích  strojoch  Unimat 
Cool Tool so SW EdgeCAM , 
sústruhu EMCO a programovali v SW 
Intys 

Výber žiakov  Všetci vyučujúci 

Poznaj svoje 
možnosti 
v technickej oblasti 

Motivovať žiakov ZŠ k štúdiu 
technických odborov a predstaviť im 
technické profesie 

Výber žiakov  Vedenie školy, PK 
odborov 

Dni kariéry Motivácia žiakov k učeniu sa :   
-prostredníctvom stanovovania si 
krátkodobých a dlhodobých cieľov 
v individuálnom pláne rozvoja,  
- prostredníctvom besied 
s úspešnými ľuďmi,  
-príprava absolventov na uplatnenie 
sa na trhu práce- vyhotovenie 
písomností, simulácia prijímacieho 
pohovoru 

Celá škola Vedenie školy, VP, 
KP 

Stredoškolák Prezentácia odborov školy našimi 
študentmi formou praktických 
zapojení a ukážok pracovísk pre 
žiakov ZŠ, s cieľom náboru žiakov 

Výber žiakov  Vedenie školy, PK 
odborov 
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Deň otvorených dverí Nadchnúť žiakov pre štúdium na 
našej škole 
Prezentácia odborov v priebehu 
vyučovania, formou ukážok 
vybavenia priestorov školy 
a priebehom vyučovania odborných 
predmetov 

Celá škola Všetci vyučujúci 

Imatrikulácie Privítanie prvákov a uvedenie do 
cechu študentského 
Príprava a prevedenie zábavného 
programu pre žiakov 1.ročníkov, ktorý 
zorganizovali žiaci 2.ročníkov,, 
zabezpečili si pomôcky, nacvičili 
program,  

Celá škola TU druhé a prvé 
ročníky 

Mikuláš Zachovávanie kultúrnych tradícií Celá škola Mgr. Víglaská 

Vianočný program Zapojenie žiakov do voľnočasového 
diania na škole, príprava programu 

Celá škola TU 

Deň vody Reláciou v školskom rozhlase 
o nenahraditeľnom význame vody 
a následne ochutnávkou rozličných 
vôd a čajov, ktoré pripravili žiačky 
odboru ŠP, sme si pripomenuli 
svetový deň vody 

Celá škola Mgr. Cvejkuš 

Deň zeme Cieľom svetového dňa zeme bolo 
pripomenúť si našu závislosť na 
cenných daroch poskytovaných 
zemou. Pri príležitosti dňa zeme sme 
spoločnými silami vyčistili areál školy 
a jeho blízke okolie. 

 Mgr. Cvejkuš 

Oceňovanie žiakov 
cenou „Žiak roka“ 

Motivácia študentov ku štúdiu a  
k reprezentácii školy 

Celá škola Všetci vyučujúci 

Strojárske 
predmety 

Príprava a realizácia školského kola 
ZENIT 

III. A p. Pachinger 

Strojárske 
predmety 
Elektrotechnické 
predmety 

Jarný tábor technických zručností 
Cieľom bolo  populárno-odborným 
spôsobom zoznámiť žiakov 
základných škôl so základmi 
strojárenskej a elektrotechnickej 
výroby.  Hravou formou predviesť 
žiakom návrh výkresu strojovej 
súčiastky, postup jej výroby a výrobu 
samotnú na zariadeniach 
používaných na odborných 
strojárenských a elektrotechnických 
predmetoch. Žiaci zhotovili výkres 
priestorového  modelu  podľa reálnej 
súčiastky (konzola elektromotora) 
a opracovali pripravený polotovar 
podľa zhotoveného modelu. V časti 
elektrotechnika zhotovovali elektrický 
obvod žiarovky a domového 
zvončeka a tiež elektricky ovládaný 
zdvihák zhotovený zo stavebnice 
Merkur. 

žiaci 7. A 8. 
Ročníkov 
ZŠ v regióne ZH 

Ing. Kosorinská 

Ing. Astachová 
Ing.Žabenský 
p.Pachinger 

Elektrotechnické 
predmety 

Názov  prednášky  : Kvalita 
elektrickej energie  
prednášatelia : Ing. Peter Szathmáry 
PhD. – konateľ firmy Power System 

II.AP, III.AP – silno, 
IV.AP + učitelia 
odborných 
elektrotechnických  

Ing. Andrea 
Kosorinská 



 15 

Management,s.r.o., Ing. Peter 
Výbošťok  - vedúci odboru kvality EE 
firmy SEPS,a.s. 
Cieľ : Vysvetliť žiakom a učiteľom 
negatívny vplyv polovodičových 
zariadení na kvalitu prenosu EE, 
informovať  o vplyve spotrebiteľov 
na kvalitu EE a zdôrazniť opatrenia zo 
strany odberateľov na zlepšenie 
kvality EE 

predmetov 

 Príprava a realizácia školského 
kola ENERSOL – 4 žiaci 

Výber žiakov IV.AP Ing. Kosorinská 

 Organizácia školského kola SOČ Výber žiakov Ing. Barančoková 

 Zenit v elektronike  
Príprava a realizácia školského 
kola ZENIT v elektronike 

Výber žiakov II.AP, 
III.AP,IV.AP  

Ing. Astachová 
Ing. Bartková 

Ekonomické 
predmety 

Školská súťaž Olympiáda Mladý 
účtovník 2014 –zapojených 8 žiakov  

IV. AS – vybratí 
žiaci 

Ing. Vengrínová 

 Súťaž Business Master - 
zapojených 12 žiakov 

III. AP – odbor 
škola podnikania 

Ing. Šusterová 

Šport Celoškolský futbalový turnaj Celá škola Mgr. Šurka 

Jazyky Oktoberfest – priblíženie nemeckej 
kultúry žiakom prostredníctvom 
prezentácie, priameho prenosu 
z miesta konania, popísaním zvykov 
a tradícií, riešenie úloh k danej 
tematike 

Celá škola Mgr. Mikušová 

 Vianočné posedenie pri čaji Celá škola Mgr. Kováčová 

 Anglické divadlo – Jack and Joe 2 Všetky ročníky Ing. Krčmárová 
Mgr. Szviteková 

Žiacka rada Brožúra o škole na prijímacie 
skúšky 

Žiacka rada Mgr. Víglaská 

 Natočenie motivačného videa  - 
približujúceho život na škole z 
pohľadu žiaka a prostredníctvom 
webovej stránky motivovať žiakov ZŠ 

Žiacka rada Mgr. Víglaská 

Triedne aktivity 

 Imatrikulácie žiakov 1.ročníkov  I.AP, I.AM  
II.AP, II.AC, II.AM, 
II.AS 

Ing. Krčmárová 
Mgr. Kováčová 

 Koncoročné výlety  III.AP, II.AC, I.AP,  
I. AM 

Ing. Barančoková 
Mgr. Szviteková, 
Ing. Krčmárová, 
Mgr. Kováčová 

 Vianočné posedenie  - 19.12.2013 IV. AS Ing.Susterová 

 Filmové dopoludnie pri kávičke IV.AM Mgr. Drgoňová 

 Turistika - Slovenský raj  Ing. Krčmárová 
Mgr. Kováčová 

 Stužkové slávnosti IV.AC, IV.AP, 
IV.AS, V.AM 

Mgr. Víglaská, 
Mgr. Mikušová 
Ing. Šusterová 
Ing.Bartková 
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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, KRAJA  
A SLOVENSKA: 
 

 
 
ODBORNÉ SÚŤAŽE ZO STROJÁRSKYCH ODBOROV: 
 

Druh súťaže  Meno žiaka Trieda Umiestnenie/kolo 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Zenit v strojárstve Fusatý Martin 
Ernek Jakub 

III.A 3. miesto 
4.miesto  
krajské kolo 

p. Pachinger 

Skills Slovakia 

Mladý Mechatronik 

 

Vojtech Valko, 
Jozef Vrtík 
 

V.AM,IV.AP 13.miesto 
národné kolo 

Ing. 
Barančoková 

 

 
 
ODBORNÉ SÚŤAŽE Z ELEKTROTECHNICKÝCH ODBOROV: 
 

Druh súťaže  Meno žiaka Trieda 
Umiestnenie/ 

kolo 

Učiteľ, ktorý 
žiaka (ov) 

pripravoval 

Zenit v elektronike  Michal Sedliak II.AP III.miesto 
kraj.kolo  

Ing.Astachová 

 Pavol Kordík IV.AP V.miesto  
kraj.kolo  

Ing.Astachová 

Play - Energy Dominik Šadon III.AP II.miesto 
region.kolo 
IV.miesto 
v region.kole 

Ing. 
Barančoková 

Enersol Boris Koka, Ľuboš 
Kováč 

IV.AP I.miesto 
kraj.kolo  
Účasť 
v štátnom kole 

Ing. Kosorinská 

SOČ  
„Display na kolese“ 
 
„2D skener“ 

Zuzana 
Hoffmanová 
Dominik Potančok 
Miloš Hurt 
Matej Halvoník 

IV.AC III. miesto 
v krajskom 
kole  
Účasť v KK SOČ  

p. Spielmann 
 
 
 

SOČ „Plazmová guľa“ Roman Drevo 
Michal Šuster 

III.AP I.miesto 
kraj.kolo  
 Účasť 
v štátnom kole  

Ing. 
Barančoková 
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ODBORNÉ SÚŤAŽE Z EKONOMICKÝCH ODBOROV: 
 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie/kolo 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Olympiáda Mladý účtovník 
2014  

Katarína Zobolová IV. AS 9. miesto – 
regionálne kolo  

Ing. 
Vengrínová 

Súťaž o „Naj stánok ...“ na 18. 
veľtrhu cvičných firiem v Žiari 
nad Hronom  

Žiaci CF PAPER 
BEADS, s. r. o. 

IV. AS 4. miesto 
národné kolo 

Ing. Šusterová 

Súťaž o „Naj katalóg ...“ na 18. 
veľtrhu cvičných firiem v Žiari 
nad Hronom 

Žiaci CF 
PLASTKO, a. s. 

III. AP 
šp 

6. miesto 
národné kolo 

Ing. 
Vengrínová 

Interkulturálna komunikácia          
v praxi 
 
Bankové úvery 

Nikola 
Peknušiaková, 
Daniela 
Friebertová 
Franštiška 
Môcová 
Daniela Tóthová 

III.AP 
 
 
 
III.AP 

2. miesto 
školské kolo 
 
 
2. miesto 
školské kolo 
 

Ing. 
Krčmárová 
 
 
Ing. Šusterová 

 

 

SÚŤAŽE Z CUDZÍCH JAZYKOV: 
 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie/kolo 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Olympiáda v anglickom jazyku,  Martin Gajdoš III.AC 4. miesto 
krajské kolo 

Mgr. 
Szviteková 

 

 

SÚŤAŽE Z PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV: 
 

 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie/kolo 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Matematický klokan  Oslanec Marek výber 10. miesto 
z 3 410 žiakov 
SR 

Mgr. 
Drgoňová 

Expert geniality show Oros, Filip, Gajdoš výber 82., 103. a 115. 
miesto z 1089 
žiakov SR 

Mgr. 
Drgoňová 

 
ŠPORTOVÉ  SÚŤAŽE: 
 

Druh súťaže a kolo Meno žiaka Trieda Umiestnenie/kolo 
Učiteľ, ktorý 

žiaka (ov) 
pripravoval 

Cezpoľný beh výber výber II.miesto-OK Mgr. Šurka 

Futsal výber výber I.miesto-OK 
II.miesto-RK 
VI.miesto-KK 

Mgr.  Šurka 

Stolný tenis výber výber I.miesto-OK 
VI.miesto-KK 

Mgr. Šurka 

Basketbal výber výber II.miesto-OK Mgr. Šurka 

Florbal výber výber II.miesto-OK Mgr. Šurka 

Futbal výber výber II.miesto-OK Mgr. Cvejkuš 
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SOČ A ENERSOL SK  
 

Názov odboru Autor (i) Názov práce Konzultant 
Typ 

súťaže 

01- hlavná 
kategória 

Kováč, Koka 
IV.AP 

Vplyv 
polovodičových 
zariadení na 
napájaciu sieť 

Ing.Kosorinská ENERSOL 
SK 

02- tvorivá  
kategória 

Štulrajter, Beňo 
III.AP 

Moderná energia 
v rodinnom 
dome 

Ing. Bartková ENERSOL 
SK 

Učebné pomôcky Romer 
IV.AP 

AM modulácia Ing.Astachová SOČ 

Učebné pomôcky Hric 
IV.AP 

Fotovoltická 
elektráreň 

Ing.Baran-
čoková, p.Hric, 
Ing.Kosorinská 

 
SOČ 

Problematika 
voľného času 

Považan 
III.AP 

Elektrický 
kompresor 

Ing.K.Barančo-
ková 

SOČ 

Fyzika Šuster, Drevo 
III.AP 

Plazmová guľa  Ing.K.Barančo-
ková 

SOČ 

Elektrotechnika 
a hardware 

Gulička 
IV.AP 

Farebná hudba Ing.Astachová SOČ 

Elektrotechnika 
a hardware 

Hurt, Halvoník 
III.AC 

Programovateľný 
display 

p. Spielmann SOČ 

Elektrotechnika 
a hardware 

Kordík 
IV.AP 

Stereo 
zosilňovač 

Ing.Astachová SOČ 

Elektrotechnika 
a hardware 

Šadon, Pápay 
III.AP 

Jednoduchý 
spôsob 
ohrievania ložísk 

Ing.K.Barančo-
ková 

SOČ 

Elektrotechnika 
a hardware 

Hofmanová, 
Potančok 
III.AC 

Dynamické 
svetelné efekty 

p. Spielmann SOČ 

Elektrotechnika 
a hardware 

Matkovič 
III.AP 

Elektrické 
inštalácie 

Ing.Kosorinská SOČ 

Elektrotechnika 
a hardware 

Necpál, Rozina 
II.AC 

Stroboskop p. Spielmann SOČ 

Ekonomika a  
riadenie 

Tóthová, Môcová 
III.AP 

Bankové úvery Ing. Šusterová SOČ 

Ekonomika a  
riadenie 

Friebertová, 
Peknušiaková 
III.AP 

Interkulturálna 
komunikácia 

Ing. Krčmárová SOČ 

Ekonomika a  
riadenie 

Hudec 
III.AP 

Poistenie 
motorových 
vozidiel 

Ing. Šusterová SOČ 
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ŽIACI OCENENÍ CENAMI 
 

1. „ŠTUDENT  ROKA“ - OCEŇOVANIE ŠTUDENTOV ZA ÚSPECHY PRI 
REPREZENTÁCII ŠKOLY 
Žiaci, ktorí boli ocenení za úspechy v súťažiach, výborný prospech, reprezentáciu 
školy, prácu v Žiackej rade: 
 

I.AP    MAREK OSLANEC  
  PATRIK ŠTEFANKA  
  ELIŠKA KOLLÁROVÁ 
 
II.AC    DÁVID NECPÁL 
  MARTIN GAJDOŠ 
 
III.AC  ZUZANA HOFFMANOVÁ  
  DOMINIK POTANČOK 
  VLADIMÍR KAŠŠA  
 
III.AM   MARTIN PINKA 
  MARTIN HAZUCHA 
 
III.AP   FRANTIŠKA MÔCOVÁ  
  DANIELA TÓTHOVÁ 
  MICHAL ŠUSTER 
  ROMAN DREVO 
 
IV.AM  PETER FRIDRICH  
 

2. ŽIARSKY TALENT - OCEŇOVANIE ŠTUDENTOV NADÁCIOU ZSNP A 
SLOVALCO ZA MIMORIADNE ÚSPECHY 
 

Katarína Zobolová 

 Dňa 22. marca 2013 sa zúčastnila regionálneho kola olympiády Mladý účtovník 

2013 v Žiline, kde medzi 52 účastníkmi obsadila 10. miesto a v rámci banskobystrického 

kraja výborné 3. miesto. Na postup do celoštátneho kola to síce za náš región nestačilo 

(postupovalo len prvých 5), ale podľa počtu bodov (110,5) mala v konkurencii 148 žiakov 

z celého Slovenska, 12. najvyšší počet bodov. Žiačke odbornú prípravu poskytovala 

vyučujúca Ing. Drahomíra Vengrínová. 

Mário Reichl a Rastislav Škoda 

3.  

V krajskom kole súťaže Enersol SK sa umiestnili na 2. mieste a postúpili na celoštátne kolo 

súťaže. V celoštátnom kole získali 13. miesto. V súťaži úspešne prezentovali svoj projekt " 

Zavádzanie hybridných automobilov do mestského prostredia ". Žiakom odborné 

konzultácie poskytovala vyučujúca Ing. Ingrid Astachová. 

 



 20 

 
J.  ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 
 

 
Názov projektu Ciele projektu Odbory, v ktorých 

sa projekt 
realizoval 

Financovanie 
projektu 

Rozvoj 
stredného 
odborného 
vzdelávania 

 

Škola realizovala od mája 2013 ako jedna 
z 21 škôl v SR projekt RSOV riadený  ŠIOV-
om a profesijnými združeniami. Cieľom 
projektu je skvalitnenie odborného 
vzdelávania  zvýšením miery účasti 
zamestnávateľov na odbornom vzdelávaní. 
Škola bola do projektu navrhnutá Zväzom 
hutníctva ťažobného priemyslu a geológie 
SR.  
V  školskom roku 2013/2014 boli 
realizované  nasledovné aktivity:   

 Oslovovanie zamestnávateľov 
a zabezpečovanie ich spolupráce so 
 školou na tomto projekte – celkom 28 
firiem.  

 Spracovanie karty zamestnávateľa 

 Pasportizácia majetku školy 

 Zadefinovanie odborov pre duálny 
systém – za našu školu Mechanik 
mechatronik, Mechanik nastavovač, 
Operátor strojárskej výroby 

 Zaradenie do siete odboru Hutník 
operátor  

 Analýza vyučovaných odborov 
a povolaní na ktoré tieto odbory 
absolventa pripravujú 

 Zistenie požadovaných kompetencií 
absolventov jednotlivých odborov od 
zamestnávateľov 

 Vytvorenie nových učebných plánov 
a ŠkVP v súlade s návrhom pre duálny 
systém vzdelávania 

 Tvorba   pracovných zošitov pre 
predmet odborný výcvik 

 Vytvorenie tímu z našej školy 
a zamestnávateľov pre tvorbu a revíziu 
normatívov pre odbor operátor 
strojárskej výroby 
 

 Operátor 
strojárskej výroby, 
Mechanik 
mechatronik, 
Mechanik 
nastavovač 

Európsky 
sociálny fond 

Odborný učiteľ 
ovládajúci 
moderné 
technológie 

Rozšírenie  kompetencií učiteľov 
odborných predmetov vo využívaní 
moderných technológií  a ich používanie vo 
výučbe odborných predmetov  
 
 

všetky odbory Grant nadácie 
ZSNP, Slovalco 
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Poznaj svoje 
možnosti 
v technickej 
oblasti 
 

1. Zlepšiť poznanie technických profesií 
žiadaných zamestnávateľmi z oblasti 
strojárstva a hutníctva a technických 
odborov pripravujúcich pre tieto 
profesie u žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ 
a u ich výchovných poradcov 
v regiónoch ZH,  ZC a BŠ. 

2. Vytvoriť pozitívny postoj k technickému 
vzdelaniu u žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ 
a u ich učiteľov prírodovedných 
a technických predmetov v regiónoch 
ZH, ZC a BŠ. 

3. Vytvoriť  dobré vzťahy v oblasti 
spolupráce pri profesijnej orientácii 
žiakov s učiteľmi a výchovnými 
poradcami zapojených škôl. 

Hlavnou cieľovou 
skupinou boli žiaci 
8. a 9. ročníkov 
základných škôl 
okresov Žiar nad 
Hronom, Žarnovica 
a Banská Štiavnica. 
Vedľajšou - učitelia 
základných škôl – 
z každej zapojenej 
školy výchovný 
poradca a  učitelia 
prírodovedných 
alebo technických 
predmetov. 

Výška grantu: 
7300 € 

 

Zelená škola Hlavným cieľom projektu je zmena vedúca 
k zdravšej a aktívnejšej škole a spoločnosti 

všetky odbory vlastné 
zdroje  

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 

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  

 
 
 
 
 
 
K. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ   

    ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 
 
V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná inšpekcia zo Školského inšpekčného 

centra.  
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    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 Odborná učebňa 
pre programové 
vybavenie 
počítačov č.1 
 

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 

Pr./2 Jazyková učebňa 
č.2 

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

30 
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 Odborná učebňa 
elektrotechnickej 
praxe č.1 

pre odbor 
elektrotechnika - 
silnoprúd 

10 
žiakov 

pracoviská pre odbornú 
elektrotechnickú prax 

1.p./7 Odborná učebňa 
ekonomických 
predmetov č.1 

ekonomické predmety, 
odbor škola podnikania 

24 
žiakov 

Dataprojektor, 1 PC 
10 notebookov 

1.p./8 Odborná učebňa 
strojárskych 
predmetov 

strojárske predmety 30 
žiakov 

3D modely strojových súčiastok 
pre výučbu  predmetov strojníctvo 
a strojárska technológia 
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1.p./9 Odborná učebňa 
mechatroniky 

strojárske 
a elektrotechnické 
predmety 

24 
žiakov 

PC, Dataprojektor, 
5 pracovísk PC 
Pneumatická stavebnica FESTO 
a SW Fluidsim  pre výučbu 
predmetov mechatronika 
a automatizácia 
Programovateľný automat 
Simatic s SW Step 7 pre výučbu 
mechatroniky, automatizácie 

 Fitnesscentrum všeobecne 24 
žiakov 

Vybavené posilňovacími strojmi, 
ktoré umožňujú komplexné 
posilňovanie 

1.p./10 Odborná učebňa 
CNC techniky 

strojárske predmety 24 
žiakov 
 

vybavená 12 + 1 PC a 
Dataprojektor 
SW: AUTOCAD 2007, AUTOCAD 
Mechanical 2007 pre výučbu 
počítačového konštruovania, Solid 
Works 
Programy  InTYS a Edge CAM pre 
programovanie CNC strojov,  
4PC a 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 
EMCO sústruh +PC 

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./13 Odborná učebňa 
elektrotechnickej 
praxe č.2 

elektrotechnické odbory 
– odborná prax prvý 
ročník 

10 
žiakov 

pracoviská pre odbornú 
elektrotechnickú prax 

2.p./12 Odborná učebňa 
pre programové 
vybavenie 
počítačov č.2 
 

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

12 
žiakov 

vybavená 12 + 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 Univerzálna 
učebňa č. 2 

elektrotechnické 
predmety 

30 
žiakov 

PC+dataprojektor 
 

2.p./17 Fyzikálna učebňa všetky odbory -  
prírodovedné predmety  

24 
žiakov 

PC+dataprojektor 
10 PC 

2.p./17
M 

Odborná učebňa 
ekonomických 
predmetov č. 2 

odborné  
a všeobecnovzdelá-vacie 
predmety 

9 žiakov 
pri PC 
+18 
žiakov  

vybavená  9 + 1 PC dataprojektor, 
stolíky pod PC,  

3.p./L1 Odborná učebňa 
praktických cvičení  
z 
elektrotechnických 
predmetov č.1 
 

elektrotechnické odbory 10 
žiakov 

pracoviská pre odborné 
laboratórne merania 
v silnoprúdovej elektrotechnike 

3.p./18 Odborná učebňa 
elektrotechnických 
predmetov 

elektrotechnické 
predmety 

24 
žiakov  

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

3.p./L2 Odborná učebňa 
praktických cvičení 
 z 
elektrotechnických 
predmetov č.2 
 

elektrotechnické odbory 10 
žiakov 

-Meracie pracoviská pre praktické 
cvičenia z elektrotechniky, 
elektrických meraní 
a telekomunikačnej techniky  
-3 PC zostavy 
- Merací systém rc 2000 – 
DOMINOPUTER (2 pracoviská) 
-2 tlačiarne 
-Internet 

3.p./L3 Odborná učebňa 
elektrotechnickej 

praxe č.3 

elektrotechnické odbory 10 
žiakov 

- Pracoviská pre odborné 
vyučovanie predmetu prax 
-internet 
- 1 PC zostava a tlačiareň 
-1 multifunkčné zariadenie 

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 

prenáj
om 

HALA všeobecne 24 
žiakov 

Viacúčelová športová hala pre 
kolektívne športy a športovú 
gymnastiku 

prenáj
om 

Ľahkoatletický 
štadión 

všeobecne 24 
žiakov 

Vybavenie pre bežecké 
a technické disciplíny 

prenáj
om 

Telocvičňa I.ZŠ všeobecne 24 
žiakov 

Telocvičňa pre športovú 
gymnastiku 
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M. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO   
     VZDELÁVACEJ ČINNOSTI            

 
 
VIĎ PRÍLOHA 
 
 
N.CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA  
ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2013-2014 
 

Cieľ 1. Prispôsobovať program školy potrebám žiaka, rodiča, zamestnávateľa a rozvoju 
regiónu 

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

Zodpovední: 

Úloha 1: Monitorovať a hodnotiť uplatnenie absolventov po 
skončení školy 
 

Mgr. Mikušová - kariérny 
poradca (KP) a triedni 
učitelia (TU)končiacich 
ročníkov 

Títo boli na začiatku septembra kontaktovaní elektronickou poštou, cez sociálne siete, 
a telefonicky, získané údaje o uplatnení absolventov sú uvedené v správe v 1.časti odsek P. 
Niektorí absolventi na základne kontaktu s KP získali zamestnanie.    
Úloha 2: Zisťovať požiadavky spolupracujúcich zamestnávateľov 
na kompetencie absolventa a monitorovať ich spokojnosť 
s našimi absolventmi – rozhovory, dotazníky,..., pravidelne 
získavať spätnú väzbu od inštruktorov 

Ing. Žabenský ZRŠ pre PV,  
Predsedovia PK odborov 

Boli zozbierané údaje  o potrebných profesiách  a pracovných pozíciách v spoločnostiach InTech  
ako aj dotazníkový prieskum o požadovaných kompetenciách na absolventov. Monitorovali sme 
požiadavky zamestnávateľov na našich absolventov aj v rámci exkurzií do firiem SAPA, NEMAK, 
TUBAPACK, ako aj prostredníctvom  spätnej väzby od inštruktorov praxe. Výsledky budú využité pri 
aktualizácii ŠkVP a pri zostavovaní plánu výkonov. 

Úloha 3: Zisťovať očakávania a spokojnosť žiakov, rodičov, 
učiteľov 

Mgr. Váňová ZRŠ pre TV, 
triedni učitelia 

Spokojnosť a očakávanie rodičov boli zisťované a zaznamenávane na RZ prostredníctvom dotazníka 
a pri individuálnych konzultáciách. Po skončení súvislej odbornej praxe žiakov vyučujúci zisťovali, či 
boli naplnené očakávania žiakov. Výsledky zistení boli ihneď riešené vedením školy. 

Špecifický cieľ 1.2: Dosiahnuť, aby ŠkVP jednotlivých odborov 
a uplatňované vzdelávacie stratégie  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 regiónu  

Predsedovia PK 

Na základe zistených požiadaviek zamestnávateľov, resp. ľudí z výroby sme aj tento školský rok 
korigovali ŠkVP. Reagovali sme aj na zmeny náplne všeobecnovzdelávacích predmetov na ZŠ, 
keďže prišli na SŠ prví absolventi nového ŠkVP na ZŠ. 
Informácie od zamestnávateľov o pracovných pozíciách a požadovaných kompetenciách  boli 
prerokované na zasadnutí PK. Tieto informácie učitelia odborných predmetov využijú na analýzu 
metód vyučovania a zisťovanie praktických vedomostí, uplatnenie teoretických vedomostí pre 
praktické využitie tak aby čo najviac približovali požiadavky  reálnej výroby. Bola prijatá zásada aby 
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skúšanie žiaka a overovanie jeho vedomostí nebolo reprodukovaním preberanej (nadiktovanej) 
látky, ale využitie preberanej látky na aplikáciu na konkrétnu reálnu situáciu. Tu musia na 
spoločných  stretnutiach  hľadať učitelia aj spôsob a metódy ako preberanú problematiku žiakom 
sprostredkovať.   
Korigovali sme ŠkVP v predmetoch Grafické systémy, Konštrukčné cvičenia pre 4. ročník odboru 
ELE – ESP ( tvorba a čítanie technických výkresov, analýza elektrických schém pomocou výkresov ), 
v predmetoch matematika, mechanika. 

Úloha 2:  Vyhodnotiť, príp. korigovať model praktickej 
maturitnej skúšky a záverečnej skúšky z minulého roka tak, aby 
čo najobjektívnejšie  merali úroveň praktických zručností žiakov 
potrebných pre uplatnenie sa vo svojej profesii 

Predsedovia PK 

Na PK boli prerokované hodnotiace správy zástupcov zamestnávateľov – SOPK, z maturitných 
skúšok resp. záverečných skúšok. Tieto hodnotenia boli väčšinou pozitívne.  
Mechatronika – kladne hodnotený rozsah problematiky, ktorú žiaci mali zvládnuť na praktických 
maturitných skúškach – kreslenie v CAD, tvorba CNC programu „ručne“ ale aj prostredníctvom 
CAM, tvorba elektronického obvodu, návrh elektropneumatického obvodu, riadenie procesov PLC 
automatom. Napriek pozitívnemu hodnoteniu  je potrebné do budúcnosti zvýšiť mieru účasti 
zamestnávateľov pri príprave úloh praktických častí skúšok.  
V odbore operátor strojárskej výroby kladne hodnotená náročnosť aj komplexnosť úlohy. 
Nedostatky v tomto odbore boli hlavne v absencii tvorby technologického postupu aspoň na úrovni 
 zoznamu  operácií, kontrole rozmerov súčiastky a v nižšej úrovni technického vyjadrovania pri 
ústnej odpovedi. Dôležité bolo aj upozornenie na nedodržiavanie BOZP pri práci a pohybe žiakov 
v pracovnom priestore strojov. Porovnaním náročnosti praktickej časti záverečných skúšok 
v odbore operátor strojárskej výroby s úlohami na príbuznom odbore inej SOŠ, bola konštatovaná 
skúšajúcim na tejto škole väčšia náročnosť praktického zadania na našej škole. 
Výstupy zástupcov zamestnávateľov budú predmetom rokovania PK jednotlivých odborov v šk. 
roku 2014/2015 tak, aby obsah zadaní  záverečných  skúšok a maturitných  skúšok odstránil 
nedostatky.  

Úloha 3: Ponúknuť žiakom možnosť získania certifikátov, ktoré 
ich zvýhodnia na trhu práce (zváračské kurzy, všetci absolventi 
odborov ELE, MPS, MM - §21, štátna skúška z ADK, certifikáty 
SCCF Bratislava - cvičná firma, Kros Žilina, ap.  ...) 

Predsedovia PK 

Žiaci  študijných odborov 2675 6 elektrotechnika, 2679 4 mechanik mechatronik a 2682 4 mechanik 
počítačových sietí v rámci vyučovania, po úspešnom absolvovaní skúšky získajú osvedčenie §21. 
Počet žiakov ktorým bolo vydané osvedčenie zo  skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie 
činnosti na technických zariadeniach elektrických  podľa §21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009  
v školskom roku  2013/2014 je 23 žiakov. / 10 žiakov odborov elektrotecnika, 5 žiakov odboru 
mechatronika, 8 žiakov – mechanik počítačových sieti / 
Žiaci odboru škola podnikania získali certifikáty SCCF Bratislava za úspešnú prácu v cvičnej firme 
v počte 9,  certifikáty firmy Kros Žilina za výbornú prácu v ekonomických softvéroch OMEGA, ALFA 
a OLYMP v počte 8 a od Junior Achievement Slovensko certifikát za úspešné splnenie podmienok 
programu „Viac ako peniaze“ v počte 7. 

Špecifický cieľ 1.3: Viesť žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, 
aktívnemu separovaniu odpadov, vytvárať správne postoje 
k životnému prostrediu a  k ochrane  zdravia 

 

Úloha 1: Pokračovať v realizácii projektu „Separovať sa oplatí“ 
 

Koordinátor 
environmentálnej 
výchovy, všetci učitelia 

Zapojili sme sa do projektu „Zelená škola“, v ktorom sme nadviazali na prioritnú tému : Odpady - 
bola uskutočnená relácia v školskom rozhlase, prebehlo rovesnícke vzdelávanie, na triednických 
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hodinách boli premietané DVD s danou tematikou, vyrobili sme nové štítky na separačné nádoby, 
zorganizovali sme Deň vody. Zúčastnili sme sa exkurzie k problematike separácie odpadu. 
Úloha 2: Zaraďovať priamo do vyučovania problematiku ochrany 
a tvorby životného prostredia, realizovať aktivity zamerané na 
vytváranie správnych postojov k životnému prostrediu  

Koordinátor 
environmentálnej výchovy, 
všetci učitelia 

 Bola uskutočnená exkurzia do Slovenského raja, s cieľom územnej ochrany prírody, exkurzia do 
čističky odpadových vôd s cieľom ochrany životného prostredia. Na vyučovacích hodinách sa 
priebežne venujeme problematike životného prostredia - napr. v rámci maturitných tém na CUJ, pri 
realizácii výrobkov na OV kladieme dôraz na úsporu materiálu. Žiaci z III. AP triedy odboru škola 
podnikania pracovali v cvičnej firme zameranej na spracovanie odpadového materiálu. 

Úloha 3:  Zaraďovať priamo do vyučovania problematiku 
ochrany zdravia, realizovať aktivity zamerané na vytváranie 
správnych postojov k svojmu zdraviu 

Koordinátor 
environmentálnej výchovy, 
všetci učitelia 

Na začiatku každého školského roka sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia, ako aj pred 
každou akciou usporiadanou školou. Okrem toho sa pravidelne zúčastňujú cvičení  a kurzu na 
ochranu života a zdravia v stanovených ročníkoch. Téma starostlivosti o zdravie a správnej 
životosprávy je okrem toho súčasťou predmetov CUJ, TŠV, ETV. 
Úloha 4: Zapojiť žiakov do projektu Zelená škola 
 

Koordinátor 
environmentálnej výchovy 

Škola sa zapojila do projektu v oblastiach: odpady, voda, zem v rámci, v ktorých počas školského 
roka plnila úlohy vyplývajúce z projektu. Aktivity sú uvedené v tabuľke aktivít na str.14 tejto správy 
 

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: Pripravovať zadania žiackych prác tak, aby výstupy mali 
reálne využitie 

všetci učitelia a majstri OV 

Pri plnení tejto úlohy sú žiakom zadávané úlohy s praktickým využitím - napríklad: 
- spracovanie konštrukčnej dokumentácie  náhradných dielov pre firmu Tubapack v SW Solid 

Works žiakmi 5. ročníka odboru mechanik mechatronik  
- dokumentáciu pre výrobu lavičiek do priestorov školy vytvárali žiaci na predmete TK – časť 

CAD a aj výrobu realizovali v rámci hodín  Odborného výcviku  
- predmet Prax III.AP –Elektrické inštalácie v domácnosti ( svetelné a zásuvkové obvody), 

Rozvádzač nn ( napájanie bytu, domu pomocou moderných prvkov inštalácie), Ovládanie 
AM pomocou stýkačových zapojení, Simulácia činnosti regulátorov 

- predmet Elektrické merania IV.AP – meranie a analýza vlastností el. strojov, elektronických 
zariadení  

- predmet Končtrukčné cvičenia IV.AP – tvorba konštrukčných návrhov el. strojov 
s výpočtami a využitím IKT 

- predmet Grafické systémy IV.AP – tvorba výkresovej dokumentácie v elektrotechnike 
– technologický postup výroby súčiastok – žiaci si navrhnú sami súčiastku (výrobok), 

nakreslia, navrhnú postup, vyrobia a obhája pred žiakmi 
– v rámci hodín elektroniky sú zadávané práce na praktické overenie si fungovania 

jednotlivých zapojení pomocou simulácie na PC 
- predmet Elektroenergetika III. AP– naprojektovanie a revízia elektrickej inštalácie 
- predmet Prax IV.AP – programovanie reálnych zariadení pomocou PLC Simatic S7 

Úloha 2: Zvyšovať podiel praktických činností a zážitkového 
učenia sa na všetkých predmetoch 

všetci učitelia a majstri 
OV 

V  tematických plánoch každého predmetu sú zahrnuté vlastné projekty, autentické zadania, ktoré 
žiaci s pomocou vyučujúceho realizujú a sami prezentujú.  Doplnené V rámci predmetov komisie 
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ELE – ELM, PRAX, GRS, KOC, ESP boli plnené prostredníctvom žiackych projektov, ktoré boli 
prezentované pred spolužiakmi a v papierovej podobe uložené v osobných zakladačoch 
jednotlivých žiakov. V procese využívame názorné praktické príklady, pomôcky, prezentácie 
z reálnej praxe 
Napríklad: na teoretickom vyučovaní bol podiel praktických činností žiaka zabezpečovaný na 
predmetoch programovanie CNC strojov, informatika – CAD premietnutím do konkrétnych 
programov a odskúšaných na stavebnicových strojoch. Žiaci urobia výkresovú dokumentáciu 
v programe SolidWorks alebo AutoCAD ,  potom   pomocou CAD premietnutia  vyskúšajú  
technológiu(Edge CAM) a po vygenerovaní riadiaceho programu, môže vyrobiť na stav. stroji danú 
súčiastku. 

Úloha 3: Organizovať pravidelné stretnutia učiteľov TV a PV resp. 
OV s cieľom zabezpečiť úzku previazanosť a koordináciu 
teoretického a praktického vyučovania 

ZRPV, ZRTV, predsedovia 
PK 

Spolupráca učiteľov TV a PV sa uskutočňovala v rámci stretnutí predmetových komisií. Koordinácia 
sa zlepšila aj vďaka obsadeniu miesta hlavného majstra, ktorý organizoval vzájomné stretnutia 
a konzultácie k obsahu vzdelávania a prepojenia TV a PV v odbore operátor strojárskej výroby. 
Príprava záverečných skúšok bola vykonaná vzájomnou spoluprácou učiteľov teoretických 
predmetov, majstrov OV a za aktívnej účasti (oponentskej i poradenskej) zástupcu 
zamestnávateľov.  

Úloha 4: Učiť žiakov prezentovať svoju prácu – podporiť 
sebavedomie, odbúrať stres z verejného vystupovania, realizovať 
ústnu obhajobu všetkých praktických činností 

všetci učitelia a majstri 
OV 

Žiaci 1. a 2.ročníkov vypracovávajú a prezentujú ročníkové práce zo všeobecnovzdelávacích 
predmetov, čím sa rozvíjajú ich zručnosti vo vyhľadávaní a spracúvaní informácií a ich prezentácii 
pred publikom. 
Žiaci 3. až 5.ročníka sa učia prezentovať svoju prácu na všetkých odborných predmetoch pred 
spolužiakmi, alebo žiakmi odboru.  Žiaci odboru elektrotechnika prezentovali svoje projekty, 
zadania, protokoly cvičení v rámci odborných predmetov : ESP, ELM, GRS, KOC, PRAX. Žiaci odboru 
škola podnikania na predmetoch cvičná firma  a podnikanie obhajujú svoj podnikateľský plán, 
postup založenia vlastnej firmy, vedú pracovný pohovor a pod. 

Úloha 5: Poznať individuálne odlišnosti žiakov, rodinné zázemie 
ap. V procese učenia využívať individuálny prístup. 

všetci učitelia a majstri 
OV 

Triedni učitelia  priebežne monitorovali rodinné zázemie žiakov, k žiakom pristupovali individuálne, 
snažili sa im pomôcť a poradiť. V spolupráci s výchovnou poradkyňou sa individuálne začleneným 
žiakom venuje osobitný prístup. 

Špecifický cieľ 2.2: Zvýšiť motiváciu žiakov pracovať na svojom 
osobnom rozvoji  

 

Úloha 1:  Realizovať besedy žiakov so  zamestnávateľmi na tému: 
„Čo robiť, aby som po skončení školy získal dobré zamestnanie“ 
v rámci Dní kariéry. Vysvetľovať žiakom perspektívy ich 
uplatnenia sa – čím budú lepší, tým bude ich šanca nájsť si dobrú 
prácu lepšia 

vedenie školy,  
Mgr. Mikušová 

Počas školského roka boli organizované dni kariéry:  
1. Deň kariéry: 

 bol zameraný na rozvoj komunikačných zručností žiakov - prednáška z „Phansofia“ 
Sociálne zručnosti mladých ľudí  

2.  a zručností žiakov pri tvorbe osobných cieľov a plánu osobného rozvoja - prednáška 
„Motivácia“ 

3. Deň kariéry: 

 Prebehli besedy s úspešnými predstaviteľmi profesie – so zástupcami 
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spolupracujúcich firiem, s úspešnými absolventmi školy a s ďalšími predstaviteľmi 
profesie. Napr. Zaujímavú besedu absolvovali žiaci s generálnym riaditeľom 
spoločnosti Slovalco a.s. Ing. Milanom Veselým MBA (bývalým absolventom našej 
školy) a výrobno-technickým riaditeľom spoločnosti Naradex Ing. Michalom 
Klučárom. Žiaci odboru škola podnikania besedovali s podnikateľkou Mgr. 
Ľubomírou Baškovou a s úspešnými absolventkami našej školy Teréziou 
Novodomcovou a Ľubicou Kráľovou.  

 Hodnotenie plnenia cieľov osobného rozvoja a stanovenie nových cieľov. 
4. Deň kariéry: 

Téma: Ako sa uchádzať o pracovné miesto  
Podtémy: Ako si napísať životopis, žiadosť, motivačný list. 
Výstupy: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Životopis, Motivačný list, Simulácia  
výberového pohovoru 
Výstupy: Aktivita prebehla v spolupráci s personalistami z firiem Remeslo, Sapa profily, 
Nemak- personalisti posúdili Žiadosti o prijatie do zamestnania, Životopisy, Motivačné listy 
žiakov, upozornili na nedostatky a následne prebehla simulácia  výberového pohovoru 

5. Deň kariéry:  

 Hodnotenie plnenia cieľov osobného rozvoja a stanovenie nových cieľov. 
 

Väčšina žiakov Dni kariéry ocenila, predovšetkým stretnutia s konkrétnymi ľuďmi 
 z firiem, ktorým kládli otázky. 

Úloha 2: Motivovať žiakov predstavovaním pozitívnych vzorov – 
stretnutia s úspešnými absolventmi školy, predstaviteľmi 
profesie, ...  

Ing. Žabenský,  
Mgr. Váňová 

Aktivity boli uskutočňované v rámci Dní kariéry. 

Úloha 3: Pri odmeňovaní žiakov (motivačné štipendiá) dodržiavať 
schválené kritériá, vysvetľovať ich žiakom.   

Ing. Žabenský 

Úloha bola priebežne plnená, žiaci boli s podmienkami vykonávania OV u zamestnávateľa ako aj 
s motivačnými kritériami oboznámení už na konci druhého ročníka ako aj pri nástupe na OV. 
O motivovaní žiakov boli informovaní aj rodičia žiakov na RZ. 

Úloha 4: Oceňovať  žiakov za mimoriadne výsledky. Využiť aj 
formu odmeny poskytnutím zážitku. Aktualizovať tabuľu 
ocenených, aby motivovala aj ďalších. 

Mgr. Víglaská,  
vedenie školy 

Odmenou pre ocenených žiakov za uplynulý školský rok (2012/2013) bola exkurzia do VW a jazda 
na Touaregu (september 2013).  
Tento školský rok (2013/2014) boli žiaci ocenení na konci školského roku a odmenou im bola 
exkurzia do Žiliny na Expo Sciences Europe 2014 (september 2014) 

Úloha 5: Učiť žiakov stanovovať si reálne osobné ciele a cesty ich 
dosiahnutia 
 

výchovný a kariérový 
poradca, triedni učitelia, 
učitelia ETV, NAB, MUS 

V rámci Dní kariéry, na triednických hodinách si žiaci vypracovali Plán individuálneho rozvoja 
v spolupráci s kariérovým poradcom a triednymi učiteľmi. Po ukončení 1. polroka si plnenie plánu 
žiaci priebežne zhodnotili, prípadne si ho upravili na triednických hodinách. Na konci školského 
roka si vyhodnotili plnenie plánu. 

Úloha 6: Vytvoriť priestor na praktických cvičeniach, aby si žiak 
mohol vyrobiť výrobok (riešiť úlohu, zadanie), ktorý bude pre 
neho zaujímavý 

vyučujúci praxe 
a praktických cvičení, 
majstri OV 

Postupne sa do vyučovacieho procese zakomponovávajú práce, ktoré sú pre žiakov atraktívne a 
zaujímavé a majú o ne záujem práve žiaci. Napríklad: svetelné  obvody, rozvádzač nn, ovládanie 
AM pomocou stýkačových zapojení, naprojektovanie a revízia elektrickej inštalácie a pod. 
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Úloha 7: Vytvoriť priestor pre to, aby každý žiak mohol byť 
úspešný 

všetci učitelia a majstri 
OV 

Priestor pre žiakov je vytvorený ponukou krúžkov pripravujúcich na súťaže, vo vyučovacom 
procese individuálnym prístupom k žiakom, prípravou motivačných úloh.  Krúžky sú uvedené v 
správe v 2.časti - Voľnočasové aktivity 

Úloha 8: Motivovať žiakov k zapájaniu sa do súťaží, poskytovať 
im pri príprave poradenstvo 

všetci učitelia a majstri 
OV 

V treťom a v štvrtom ročníku žiaci robili ročníkové práce, s ktorými mohli súťažiť v SOČ. 
Učitelia odborných predmetov motivovali žiakov, aby sa zapájali do súťaží, poskytovali žiakom 
poradenstvo. výsledkom sú umiestnenia žiakov uvedené v tabuľke I.  Údaje o aktivitách a 
prezentácii školy 

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

 

Úloha 1:  Diskutovať so žiakmi o hodnotách a vzájomnej 
tolerancii 
 

učitelia etickej 
a náboženskej výchovy, 
občianskej náuky,  
triedni učitelia, všetci 
učitelia 

So žiakmi vo všetkých triedach pravidelne diskutujeme o tolerancii a hodnotách, hlavne TU v rámci 
triednických hodín, ale aj na všetkých vyučovacích hodinách., prípadne príležitostne pri vzniknutej 
situácii.   

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

všetci učitelia a majstri 
OV 

Školské pravidlá vysvetľujeme  a  vyžadujeme ich dodržiavanie na všetkých vyučovacích hodinách. 
Revidujeme školský poriadok a prispôsobujeme ho meniacim sa podmienkam. Niektorí žiaci majú 
napriek tomu problémy dodržiavať všetky zásady. S takýmito žiakmi vedieme individuálne 
pohovory s cieľom ich zlepšenia, nie uplatňovania sankcií.  V budúcnosti sa bude potrebné viac 
zamerať na individuálny prístup a riešenie problémov TU v spolupráci s vyučujúcimi v triede. 
 

Cieľ 3. Pravidelne zlepšovať personálne i materiálno-technické podmienky  vyučovania tak, 
aby zodpovedali aktuálnym potrebám praxe 

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

Ing. Žabenský 

Táto úloha sa začala realizovať. Bol  zadefinovaný cieľ a obsah stáží pre jednotlivých vyučujúcich, a 
prekonzultované tieto podmienky s firmami. Prvé stáže absolvovali vyučujúci CNC programovania, 
elektrotechniky a počítačových sietí. 
MPC : Fagor, SAPA – informačné systémy vo firmách, požiadavky na absolventa - Mgr. Martin 
Dodek, Mgr.Ján Gaal,  
Strojárstvo: SAPA Profily – tvorba konštrukčnej a technologickej dokumentácie, Programovanie 
a obsluha CNC strojov – Ing. Lenka Kováčová 
Elektrotechnika 
SAPA Profily – pohonné agregáty, riadiace systémy v prevádzkach SAPA, diagnostika a opravy, 
požiadavky na absolventa – Ing. Ingrid Astachová, Ing. Andrea Kosorinská 

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

vedenie školy a 
predsedovia PK 

Úloha bola plnená pracovnými stretnutiami majstrov a učiteľov, zlepšenie bolo hlavne pri príprave 
záverečnej skúšky ako aj výrobe niektorých zariadení, ktoré budú reálne  využívané v škole.  
Výkresová dokumentácia bola na ZS navrhnutá hlavným majstrom OVY a  a spracovaná učiteľkou 
TV, následne prerokovaná všetkými členmi PK stroj. predmetov ,taktiež boli prerokované 
materiálne požiadavky  a technologický postup výroby 
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Úloha 3: Pokračovať v budovaní materiálno – technického 
vybavenia a vzdelávaniach učiteľov odborných predmetov 

vedenie školy a 
predsedovia PK 

Na získanie ďalšieho vybavenia školy sa zapájame do rôznych projektov. V školskom roku 
2013/2014 sme vybavili novými PC učebňu výpočtovej techniky, pribudla interaktívna tabuľa, 
fotoaparát, rádiomagnetofón, aj nové vybavenie učebne nábytkom. Zakúpili sme stavebnice 
Merkur, výučbový set Festo, ale aj licencie programov Solid Works a WinIC Sinumerik. Učitelia sa 
vzdelávajú na nové technológie, programy - viď tabuľka H. Údaje o ďalšom vzdelávaní 
pedagogických zamestnancov. 
 

Cieľ 4. Podporovať pozitívnu klímu školy  

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

vedenie školy a 
predsedovia PK 

Učitelia zverejňujú  výsledky súťaží, úspechy žiakov a získané certifikáty na stránke školy a  na 
nástenke odboru priebežne počas školského roka. Niektoré aktivity boli uverejňované aj 
prostredníctvom periodika Hutník. 

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

triedni učitelia, vedenie 
školy, odbory 

Vybratí žiaci boli na odporučenie učiteľov ocenení na konci školského roka za mimoriadne výsledky 
a úspechy. Žiakom bola udelená verejná pochvala, ďakovné listy a knihy ako darček. Na konci 
školského roka boli žiaci informovaní prostredníctvom záverečnej prezentácia o živote školy, 
akciách , úspechoch a  ocenených žiakoch. Ocenení žiaci sú uvedení v časti Údaje o aktivitách a 
prezentácii. 
Ku Dňu učiteľov, ako každý rok, boli ocenení za svoju prácu aj učitelia. 

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

triedni učitelia, vedenie 
školy, odbory 

Úloha bola plnená v rámci žiackych kolektívov - viď tabuľka I.  Údaje o aktivitách a prezentácii školy 
- Aktivity 

Úloha 4: Zlepšovať vzájomné vzťahy žiak - žiak, žiak – učiteľ, 
učiteľ – rodič 

všetci 

Úloha bola plnená v rámci žiackych kolektívov, na RZ, aktivitách školy - viď tabuľka I.  Údaje o 
aktivitách a prezentácii školy . Spolupráca s rodičmi je popísaná v 2.časti správy – „Spolupráca 
s rodičmi“ 

Úloha 5: Zabezpečiť poradenstvo v oblasti komunikácie, práce 
s problémovými žiakmi, zvládania konfliktov   

Mgr. Váňová 

Učitelia majú možnosť všetky problémy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu konzultovať s 
vedením, majú umožnené prihlásiť sa na vzdelávacie aktivity, zúčastňovať sa so žiakmi aktivít napr. 
v rámci Dní kariéry - Sociálne zručnosti mladých ľudí . Učitelia dostávajú spätnú väzbu na svoje 
pôsobenie v tejto oblasti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

O. ANALÝZA STAVU EDUKAČNÉHO PROCESU  
 

Šance Ohrozenia 

Legislatíva a školská politika Legislatíva a školská politika 

- podpora odborného vzdelávania zo strany vlády 
- meranie úspešnosti školy na základe uplatnenia 

absolventov 
- určovanie odborov, ktoré sú nedostatkové zo 

strany ministerstva školstva 

- kompetencia VÚC určovať počty žiakov, 
ktorých možno prijať do 1.roč. aj 
súkromným školám 

- kritériá hodnotenia kvality školy 
stanovené  štátom nemerajú 
najdôležitejšie ukazovatele kvality 
odbornej školy 

- určovanie odborov, ktoré sú 
nedostatkové na základe neúplných 
analýz zo strany ministerstva školstva 

Spolupráca so zamestnávateľmi Spolupráca so zamestnávateľmi 

- participácia školy na národnom projekte „Rozvoj 
SOV“ overujúcom duálny systém vzdelávania  

- možnosť konzultovať požiadavky na absolventa, 
programy, zadania ZS, PMS so zriaďovateľskými 
firmami a ďalšími spolupracujúcimi firmami 

- možnosť odborných výcvikov a praxí žiakov, 
v našich i ďalších  firmách 

- odmeňovanie žiakov vo firmách InTech 
- možnosť stáží učiteľov vo firmách 

- pretrvávajúce dôsledky krízy na niektoré 
firmy najmä v personálnej oblasti – 
pomalšie nabiehanie prijímania nových 
zamestnancov 

- nepoznanie odboru Operátor strojárskej 
výroby strojárskymi firmami mimo 
žiarskeho regiónu 

Spolupráca so základnými školami, pripravenosť 
uchádzačov o štúdium 

Spolupráca so základnými školami, 
pripravenosť uchádzačov o štúdium 

- spolupráca so ZŠ v rámci projektu Protech 
- podpora spolupráce so ZŠ zo strany firiem 

a Nadácie ZSNP a Slovalco, ale aj zo strany mesta 

- klesajúci počet žiakov končiacich 
ročníkov ZŠ, klesajúci záujem o technické 
odbory 

- veľké rozdiely medzi ZŠ v pripravenosti 
uchádzačov o štúdium 

- nižšie počty hodín prírodovedných 
predmetov na ZS, nedostatočne  
pripravení žiaci z matematiky a fyziky 

Personálna oblasť Personálna oblasť 

- možnosť rozvoja ľudských zdrojov  v spolupráci 
s firmami,  

- zlepšujúca sa ponuka vzdelávaní zo strany MPC 

- nepostačujúce uspokojenie  pocitu 
prospešnosti a užitočnosti práce učiteľa 
vyplývajúce z malej motivácie žiakov učiť 
sa 

- vyhorenosť niektorých učiteľov 

Finančná a materiálno-technická oblasť Finančná a materiálno-technická oblasť 
- možnosť vylepšovať podmienky vzdelávania zo 

vzdelávacích grantov 
- podpora zo strany zamestnávateľov 

 

- zámery vlády zmeniť financovanie 
súkromných škôl 

- financovanie závislé od počtu žiakov 
- chýbajúca  ponuka  vhodných učebníc 

a didaktických materiálov pre prácu 
učiteľa vo väčšine predmetov 

- budova v prenájme – problematické 
investovanie do rekonštrukcie 
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Ďalší rozvoj zamestnancov Ďalší rozvoj zamestnancov 
- možnosť spolupracovať pri ďalšom rozvoji 

zamestnancov so spolupracujúcimi firmami 
- malá ponuka akreditovaných vzdelávaní  

pre učiteľov odborných predmetov 

Silné stránky Slabé stránky 

Pôsobnosť školy Pôsobnosť školy 
Dlhodobá  tradícia školy s nadväznosťou na súčasnú 
činnosť 

Chýbanie ubytovacích kapacít, nemožnosť 
ubytovať žiakov z iných regiónov – len 
regionálna pôsobnosť 

Priestorové vybavenie, budova Priestorové vybavenie, budova 

Zrekonštruované odborné učebne Vysoká energetická náročnosť budov – 
prepúšťajúce okná, nezateplená budova, 
nevyregulované kúrenie 

Zrekonštruované strechy Zastarané priestory dielní 

Dobre vybavené fitnescentrum Chýbajúca telocvičňa,  priestory pre 
celoškolské aktivity 

Ponuka školy Ponuka školy 

Odbory so širokým uplatnením absolventa, 
žiadané trhom práce 

Chýbajúca ponuka akreditovaných 
programov  celoživotného  vzdelávania  

V spolupráci s firmami a TUKE vytvorený 
a úspešne overený nový odbor Operátor 
strojárskej výroby 

Chýbajúci hutnícky odbor  

Školské vzdelávacie programy vytvorené 
v spolupráci s firmami a VŠ 

 

Kvalita výučby Kvalita výučby 

Schopnosť implementovať novinky z praxe do 
vzdelávacieho programu školy 

U niektorých učiteľov zotrvávanie na 
tradičných metódach a formách práce 

Vysoká odbornosť a 100 % kvalifikovanosť 
pedagogických zamestnancov  

Chýbajúce objektívne meradlá 
a ukazovatele kvality  vyučovania 

Vysoké percento vzdelávajúcich sa učiteľov 
v oblasti odbornosti i didaktiky 

V niektorých predmetoch nedostatočné 
uplatňovanie individuálneho prístupu vo 
vyučovaní  

Využívanie aktivizujúcich  metód a foriem práce  
na vyučovaní 

Nerovnaký prístup učiteľov pri 
vyžadovaní dodržiavania pravidiel 
dohodnutých v školskom poriadku od 
žiakov 

Možnosť pre žiakov získať osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti elektrotechnika - §21 

V niektorých predmetoch  nedostatočná  
implementácia noviniek z praxe do 
výučby 

Praktické vyučovanie žiakov na zmluvných 
pracoviskách nášho zriaďovateľa a v ďalších 
spolupracujúcich firmách 

Absencia výmenných programov 
a mobilít pre žiakov a učiteľov 

Posilňovanie praktického vyučovania vo všetkých 
odboroch aj priamo v škole 

 

Ďalšie vzdelávanie a rozvoj zamestnancov Ďalšie vzdelávanie a rozvoj 
zamestnancov 

Zvyšujúce sa percento učiteľov s I. alebo II. 
atestáciou 

Málo učiteľov a majstrov OV 
s kompetenciami  v oblasti 
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programovania CNC strojov a v oblasti 
automatizácie 

Pravidelné hodnotenie práce učiteľov a majstrov 
OV s využitím profesijného štandardu učiteľa, 
resp. majstra OV 

Nedostatočné poznanie firemného 
prostredia a potrieb konkrétnych firiem 
u učiteľov a majstrov OV 

Maturitné skúšky a záverečné skúšky Maturitné skúšky a záverečné skúšky 

Odborná zložka maturitnej skúšky za účasti 
zamestnávateľov  

Slabé výsledky niektorých študentov 
v externej časti maturitnej skúšky 

Odborná zložka záverečnej skúšky za účasti 
zamestnávateľov  

 

Overovanie  nového modelu  praktickej 
maturitnej a záverečnej skúšky so zameraním na  
vedomosti a zručnosti absolventov žiadané 
zamestnávateľmi 

 

Vybavenosť pre vyučovanie odborov Vybavenosť pre vyučovanie odborov 

Materiálne a technické vybavenie strojárskych 
a elektrotechnických odborov nad normatív 
vybavenosti 

 

Veľmi dobrá vybavenosť prístrojmi, strojmi 
a zariadeniami  

 

Vybavenosť IKT technológiami vo všetkých 
odboroch 

V niektorých učebniach zastarané IKT 
vybavenie 

Učebnice a učebné texty Učebnice a učebné texty 

Príprava a uplatňovanie vlastných odborných 
textov a prezentácií vo výučbe 

Chýbajúce nové odborné texty a 
prezentácie vo výučbe niektorých 
predmetov 

Motivácia žiakov školy k osobnému rozvoju Motivácia žiakov školy k osobnému 
rozvoju 

Bohatá ponuka mimoškolských činností 
krúžková činnosť,  
zapájanie žiakov do súťaží 
žiacke odborné konferencie 
odborné exkurzie 
dni kariéry 

Nízka vnútorná motivácia žiakov, nízke 
ambície žiakov 
V niektorých prípadoch nezáujem žiakov 
a rodičov o výsledky žiaka, najmä 
u problémových žiakov 

Motivačný program pre žiakov   
motivačné štipendiá pre žiakov vykonávajúcich 
odborný výcvik vo firmách združenia InTech 
 
oceňovanie najlepších žiakov 

Organizovanie, resp. účasť na 
prezentáciách odborných zručností 
a prác žiakov (súťaže, výstavy ...) 

Partnerská a iná činnosť Partnerská a iná činnosť 

Dobrá spolupráca so zväzmi, komorami, 
stavovskými a profesijnými organizáciami 

Sledovanie uplatnenia absolventov na 
trhu práce a percentuálneho podielu 
absolventov umiestnených v danom 
odbore na trhu práce 

Veľmi dobrá spolupráca so strategickými 
zamestnávateľmi v rámci verejného i súkromného 
sektora 

Slabé zapojenie školy do národných a 
medzinárodných partnerstiev 
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Veľmi dobrá spolupráca s TU Košice Nedostatočná ponuka akreditovaných 
rekvalifikačných kurzov pre verejnosť zo 
strany školy 

Informovanosť a prehľad o aktuálnych 
požiadavkách trhu práce v danej oblasti 

 

Motivácia žiakov ZŠ a ich nábor Motivácia žiakov ZŠ a ich nábor 

Dobrá spolupráca so základnými školami v oblasti 
propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

Nepostačujúca spolupráca s rodičmi 
žiakov ZŠ – malý priestor poskytovaný 
základnými školami 

Spolupráca so základnými školami pri motivácii 
žiakov k štúdiu technických odborov – spoločné 
projekty, súťaže  a tábory technických zručností, 
prezentácie odborov a povolaní, exkurzie do 
firiem, ... 

 

Marketing Marketing 

Propagácia školy realizovaná v spolupráci s 
firmami 

Nespracovaný marketingový plán – 
nedostatočné využívanie dostupných 
metód a nástrojov marketingu 

Pravidelne aktualizovaná www stránka školy  

Prehľadne spracovaná brožúra o odboroch školy 
a možnostiach uplatnenia sa absolventov 
príslušného odboru  
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ELE
študuje v 

odbore
študuje iné

pracuje v 

odbore
pracuje inde

nepracuje

ŠP
študuje v 

odbore
študuje iné

pracuje v 

odbore
pracuje inde

nepracuje

MPC študuje v 
odbore

pracuje inde

nepracuje

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

 
V školskom roku 2013/2014 ukončili štúdium na našej škole žiaci v 5 odboroch: 
 

Uplatnenie absolventov 
Absolventi 2013/2014:  
ELE-  17  z toho  9 ESP, 8 TEL                odozva od     16       1 MS v septembri 
MPC- 17                                                   odozva od     16      1 MS v septembri 
ŠP- 20                                                         odozva od   19 
MM- 7                                                         odozva od        6 
OPS-17___________________________  odozva od     10_________ 
Spolu 78                                                       odozva od:      67         85,9% 

 

Štúdium v odbore Štúdium nie v 

odbore 

Pracuje v 

odbore 

Pracuje nie v 

odbore 

ÚP, hľadá 

prácu 

5 ELE       29,4% 8 ŠP        40% 2 MM    28,6% 3 ŠP     15% 3 ŠP     15% 

5MPC       29,4% 2 ELE     12,5% 4 ELE    23,5% 2ELE    12,5% 3 ELE  17,65% 

3 ŠP          15%  2 ŠP       10% 8 MPC 47,05% 3MPC  17,65% 

5OPS         29,4%  4 OPS    23,5% 1 OPS    5,9% 2 MM   28,6% 

2MM         28,6%     

20              25,64% 10         12,82% 12        5,38% 14        17,95% 11          14,1% 

Štúdium celkom:  30         38,46% Práca celkom:  26        33,33%       

 

 

 

Po odboroch: 

ELE:    29,4% študuje v odbore,  

                                 12,5% študuje v inom odbore 

                                 23,5% pracuje v odbore 

                                12,5% pracuje v inom odbore 

                                17,65% nepracuje  

 

 

 

 

 

MPC:    29,4%   študuje v odbore 

              47,05% pracuje v inom odbore 

             17,65% nepracuje 

 

 

 

 

ŠP :    15% študuje v odbore 

           40% študuje v inom odbore 

           10% pracuje v odbore 

            15% pracuje v inom odbore 

            15% nepracuje 
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MM študuje v 
odbore

pracuje v 
odbore

nepracuje

OPS študuje v 
odbore

pracuje v 
odbbore

pracuje v 

inde

celkovo štúdium

práca

bez práce

 

 

MM:    28,6% študuje v odbore 

            28,6% pracuje v odbore 

            28,6% nepracuje 

 

 

 

OPS:    29,4% študuje v odbore 

            23,5% pracuje v odbore 

               5,9% pracuje v inom odbore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatnenie celkovo:  38,6 % štúdium 

                                    33,33% práca 

                                    14,1% bez práce 
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2. časť 
 
VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY 
 

V školskom roku  2013-2014 vyučujúci ponúkli žiakom na výber 22 krúžkov. Žiaci si 

mohli vybrať podľa vlastného záujmu a podľa ich výberu nakoniec pracovalo 18 krúžkov 

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

techniku a ekonomiku. 
 

     Krúžky v školskom roku 2013-2014 
 

P.č. Názov krúžku Kód krúžku Vedúci krúžku Počet 

žiakov 

1 Posilňovňa POZz Mgr. Jozef CVEJKUŠ 28 

2 Futbalový krúžok FUSz Mgr. Jozef CVEJKUŠ 17 

3 Fitnes FITz Mgr. Miroslav ŠURKA 37 

4 Internetový krúžok INTz Mgr. Dana VÁŇOVÁ 10 

5 Zábavná matematika ZAMz Mgr. Mária DRGOŇOVÁ 28 

6 Anglický jazyk ANJz Ing. Monika KRČMÁROVÁ 11 

7 Maturujem z angličtiny MZAz Ing. Monika KRČMÁROVÁ 13 

8 Angličtina hravo ANHz Mgr. Eva KOVÁČOVÁ 13 

9 Nemecký jazyk  NEJz Mgr. Marta MIKUŠOVÁ 10 

10 Technický krúžok TECz Róbert PACHINGER, 
Ing. Viera MURGAŠOVÁ 

17 

11 Slovenčina na dlani SNDz Mgr. Ingrid VÍGLASKÁ 10 

12 Konverzácia v anglickom 
jazyku 

KAJz Mgr. Renata SZVITEKOVÁ 11 

13 Anglický jazyk pre 
maturantov  

AJMz 
 

Mgr. Renata SZVITEKOVÁ 10 

14 Elektrotechnický 1 ET1z Ing. Katarína 
BARANČOKOVÁ 

11 

15 Maturita plus MTPz Mgr. Mária DRGOŇOVÁ 11 

16 Tvorba webových stránok TWSz Mgr. Ján GAAL 10 

17 Účtovníctvo UCTz Ing. Drahomíra 
VENGRÍNOVÁ 

10 

18 Elektrotechnický 2 ET2z Ing.Astachová, 
Ing.Kosorinská 

10 

   Spolu: 267 

 
 

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. 

 

3. Spolupráca s Radou školy 

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

Správy za školský rok 2012/2013, Plánu práce školy pre školský rok 2013/2014, Správa 

o hospodárení školy a návrh rozpočtu školy pre kalendárny rok 2014. Ďalej boli prerokované: 

plán výkonov, kritériá prijímania žiakov.  
 

4. 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., ŽHS 

a.s.) v nasledovných oblastiach: 

 realizácia stratégie školy 

 aktualizácia školských vzdelávacích programov  

 tvorba učebných materiálov 

 realizácia odborného výcviku žiakov učebných odborov a študijných 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  


