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Milí naši čitatelia, 

aj keď bol druhý polrok tohto školského roku 2019/2020 veľmi rušný a bude ešte dlhý čas pa-

mätným, aj keď slovné spojenia ako pandémia koronavírusu či zatvorené školy skloňujeme 

v tomto čísle školského časopisu viackrát, predsa len, život sa nezastavil. Možno sa skompliko-

val, isteže, možno nás obmedzil v slobode pohybu, v pracovnom aj osobnom živote, ale na dru-

hej strane nás  možno viac ukotvil v iných vzácnych životných hodnotách ako sú rodinný život, 

zdravie, vnútorná pohoda, čas pre seba, váženie si práce. 

V redakcii školského časopisu sme pokračovali v práci aj v období dištančného vzdelávania, 

resp. v čase učenia na diaľku, a to aj vďaka technológiám, ktoré sú nám v súčasnej dobe do-

stupné. 

Prajeme vám inšpiratívne čítanie... 

 

redakcia školského časopisu Pauzák 
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Do akej inovácie v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zapojila 

naša škola a čo o nás povedal predseda PSK Milan Majerský 

MINISTER ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR BRANISLAV GRÖHLING  

NA SPŠ STROJNÍCKEJ 

Minister školstva so svojou delegáciou, predseda PSK, vedúci Odboru školstva PSK a ďalší členovia PSK si 

v sprievode riaditeľky školy a vedenia školy prehliadli priestory našej školy, predovšetkým odborné učebne aj 

školské dielne.  

A čo by to bolo za návštevu školy bez diskusie s učiteľmi? Tá sa viedla s ministrom školstva o celkovej aktuálnej 

situácii v súvislosti so zatvorenými školami a dištančným vyučovaním v čase pandémie koronavírusu. Dotkli sme 

sa aj niektorých iných tém, napr. tohtoročných prijímacích pohovorov, maturít, rozvoja odborného vzdelávania 

v PSK s dôrazom na duálny systém vyučovania aj iných otázok budúcnosti školstva. 

Sme radi, že téma prepojenia vzdelávania s trhom práce sa v poslednom období čoraz výraznejšie dostáva 

vpred.   

Na záver odpoveď na otázku, do akej inovácie v spolupráci s MŠVVaŠ sa naša škola pod vedením pani riadi-

teľky zapojila... 

Ide o nový experiment ministerstva, a to zriadenie bilingválnych tried na odborných stredných školách. Cieľom 

je dosiahnuť, aby boli absolventi odborne zameraných stredných škôl pripravení na trh práce nielen po stránke 

odbornej, technickej, ale rovnako po stránke jazykovej zdatnosti, keďže trh práce je celoeurópsky aj celosveto-

vo otvorený. 

Nové vízie znamenajú nové začiatky, nové tvorivé postupy a napokon aj úspechy  

Koncom mája minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Brani-

slav Gröhling navštívil našu školu ako jedinú strednú školu 

v Prešovskom kraji. Nejedného z nás, ktorí sme s touto školou ako 

pedagógovia, žiaci i nepedagogický personál prepojení, zahrejú slo-

vá, ktoré vyslovil predseda PSK Milan Majerský: „SPŠ strojnícka je 

jedna z najmodernejších župných stredných škôl PSK ponúkajúcich 

kvalitné technické vzdelanie pomocou špičkových IKT technoló-

gií.“ 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKO SME ZVLÁDLI DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE V ČASE PANDÉMIE KORONAKRÍZY 

Donedávna sme poznali pojem dištančné vzdelávanie prevažne v teoretickej rovine. A v tej sa definuje ako 

spôsob vyučovania bez bezprostredného osobného kontaktu žiaka a učiteľa, teda forma riadeného samostatné-

ho štúdia. Inými slovami učenie sa bez účasti na tradičnej vyučovacej hodine. Hlavnou úlohou učiteľa je kontro-

lovať plnenie požadovaných úloh, hodnotiť samostatné práce žiakov, oznamovať im výsledky, odpovedať na 

otázky, viesť konzultácie a pod. V dištančnom štúdiu sa neprednáša, ťažisko spočíva vo využívaní študijných ma-

teriálov, ktoré sú písané tak, aby uľahčovali samostatné štúdium žiakov. Učivo má byť dávkované rovnomerne   

v menších častiach.  

 

Na vlastnej koži sme tento typ vzdelávania okúsili intenzívne teraz, v 2. polroku. Ako sme ho u nás v škole 

zvládli, zhrnuli sme do niekoľkých bodov vychádzajúc z hodnotenia učiteľov na klasifikačnej porade, zo vzájom-

ných učiteľských rozhovorov, zo žiackych aj rodičovských postrehov na EDU PAGE alebo priamo z komunikácie 

žiakov s učiteľmi. 

 

Každopádne ide o situáciu, ktorá postavila celé školstvo pred novú výzvu a posunula ho vpred k moderným   

a inovatívnym spôsobom vzdelávania.  

Learning Managment System 

Home Office  
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 Učitelia, žiaci a napokon aj rodičia boli nútení vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a prijať novú výzvu – online 

učenie, online komunikácia, online štúdium. Učenie na diaľku. 

 Možno viac ako inokedy boli zdôraznené také hodnoty potrebné v procese učenia ako sú vnútorná motivá-

cia žiakov (učím sa pre seba), zodpovednosť, vytrvalosť – iste, u každého na rôznej úrovni. 

 Výhodou bola individuálna organizácia pracovného času (žiadne školské zvonenie), určovanie priorít v učive 

– čo je podstatné viac, čo menej a možno to vynechať. 

 Vlastné tempo a čas učenia – niekto sa radšej učí skoro ráno, niekto neskôr večer. Existujú aj tzv. študijné 

typy (ranné vtáča a nočná sova). 

 Takmer všetci sme si uvedomili, že učiť sa celý čas doma je organizačne omnoho náročnejšie ako v škole 

v tíme a s osobným kontaktom. 

 Zvýraznili sa niektoré nedostatky z bežného praktického života, na ktorých treba popracovať, a keďže si to 

uvedomujeme, tak to vnímame ako pozitívum – napr. komunikácia prostredníctvom mailov (oslovenie, spô-

sob písania, výber slov a formulácia viet...), racionálna organizácia času počas dňa (time manažment), ovlá-

danie IKT technológií. 

 absencia osobného kontaktu učiteľov a žiakov, spolužiakov, kolektívu, 

 dostupnejšie možnosti odpisovania a podvádzania - kompiláty prác stiahnutých z internetu, písanie prác 

inými osobami, podvádzanie pri online testovaní a pod.,  

 ponímanie dištančného vzdelávania u niektorých z vás žiakov, ako prázdninového obdobia – neúčasť na on-

line vyučovaní, pracovné brigády, občas nezodpovedný prístup; výsledkom toho bolo nestíhanie plnenia 

úloh, odpísané zadania a pod., 

 neobjektívnosť hodnotenia – ťažko vyhodnocovať samostatnú prácu žiaka v domácom prostredí, kde je 

možnosť odpisovať nielen pri plnení domácich úloh a zadaní, ale dokonca aj pri online testovaní,  

 osobnostná nezrelosť niektorých zo žiakov na formu dištančného vzdelávania – nezodpovednosť, pohodl-

nosť, nezáujem komunikovať s učiteľmi, 

 záťažová situácia pre niektorých učiteľov vo vzťahu k dištančnej forme vzdelávania – časový stres, rýchle 

hľadanie vhodných foriem online komunikácie so žiakmi, vyčerpanosť z ignorovania plnenia úloh niektorými 

žiakmi alebo z odpisovania žiakov, 

 technické problémy, s ktorými sme sa často konfrontovali, napr. problémy s otvorením testu na stránke 

EDU PAGE, preťaženie internetovej siete (prerušila sa online hodina, niekedy sekalo prenos), zlý internetový 

signál v niektorých miestach bydlísk, jeden počítač na viac školopovinných detí v rodine a pod. 

 
 Pozitíva dištančného vzdelávania: 

 

 

    Negatíva dištančného vzdelávania: 

Ako vidno, negatív je viac, preto poďme znova do škôl, poďme do vzájomnej osobnej spolupráce 

a komunikácie   face to face! Z toho, čo sa nám v pandémii koronakrízy javilo ako nesprávne, z toho sa pouč-

me. 

Vedeniu školy, učiteľom aj žiakom, teda nám všetkým patrí vďaka za to, ako skvele sme sa s touto novou situ-

áciou dokázali vysporiadať.  
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...tohto roku bez slávnostnej rozlúčky, bez maturitných odpovedí, so zdravotnými rúškami na tvári. 

Táto zvláštna celospoločenská pandemická situácia sa podpísala aj na ich ukončení školského roka 
a celkovo štúdia v našej škole. 

Oficiálne za maturitným stolom nesedeli a neodpovedali.  

No vyrátaním priemeru záverečných známok z 1. – 4. ročníka, v 3. a 4. ročníku aj z prvého polroka, zmaturovali. 

Len dvaja žiaci z triedy IV.D oficiálne na vlastnú žiadosť maturovali v ústnej forme internej časti maturitnej skúšky 

z anglického jazyka na vyššej úrovni B2, obaja úspešne, s výslednou známkou: výborný. 
 

S maturitnými tablami po meste nechodievali, nespievali. 

No tablá s ich fotografiami na chodbách našej školy v tomto čase už nájdete. 
 

Slávnostnú rozlúčku so školou nemali. 

No tí aktívni, snaživí v učení alebo v súťažiach na mimoškolskej úrovni boli ocenení riaditeľkou školy na návrh ich 

triednych učiteľov vo forme pochvaly na webovej stránke školy aj peňažnej hodnoty za ich štvorročnú prácu. Po-

niektorí štvrtáci sa so svojimi učiteľmi stihli aj individuálne rozlúčiť. 
 

Napriek tomu po osobnom prevzatí maturitných vysvedčení odchádzali zo školy s úsmevmi na tvári. Nuž...bodaj 

by nie... 
 

Ako absolventom našej školy im venujeme v našom školskom časopise svoje miesto. Rovnako ich triednym učite-

ľom, ktorí na nich po celé štyri roky dozerali, či už to bola školská dochádzka, prospech alebo výchovné momen-

ty. 

Všetkým týmto absolventom našej školy prajeme v živote veľa šťastia a predovšetkým pevné zdravie. 

   ODIŠLI NÁM ŠTVRTÁCI... 

STROJÁRSTVO 

STROJÁRSTVO 

STROJÁRSTVO 

TIS/TIS so šp. prípravou DOPRAVA 



 8 

 

Keď dáte aktívnym mladým ľuďom,  

ktorí majú záujem prejaviť sa,   

šancu a priestor,  

keď im dáte pocítiť,  

že im veríte,  

dokážu skvelé veci! 

 

Deň otvorených dverí (DOD) sa u nás v škole v tomto školskom roku organizoval pod hlavičkou kariérového 

poradenstva. Pripravili sme ho spolu so žiakmi prevažne 3. a 4. ročníka. A veru, že sa osvedčili... 

Prevažná časť štvrtákov s niekoľkými tretiakmi:  

- sprevádzali žiakov základných škôl, ich rodičov a učiteľov priestormi našej školy,  

- informovali o podmienkach štúdia u nás,  

- organizovali priebeh DOD vo vestibule školy.  

Prevažná časť tretiakov:  

- spolupracovali s jednotlivými učiteľmi na odborných stanovištiach, 

- prezentovali obsahovú i praktickú náplň jednotlivých študijných odborov.  

Druháci a prváci: 

- učili sa podľa rozvrhu hodín; spolu s vyučujúcimi pomáhali hladkému nerušenému priebehu DOD. 

DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ V NAŠEJ ŠKOLE... 
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Program bol dynamický a akčný. Naši žiaci pripravení a dopredu vyškolení   

Úvodné informácie, vtipne i vážne, o podmienkach štúdia v našej škole si vypočuli hostia priamo z úst štvrtá-

kov, maturantov. Zneli motivačne aj povzbudivo - mieru úspešnosti ich vplyvu zistíme až v septembri budúceho 

školského roku  

Mnohí žiaci základných škôl využili sekciu kariérového poradenstva, čo bola v tomto školskom roku novinka. 

Záujem o vypracovanie a následné vyhodnotenie osobnostných či kariérových testov bol až prekvapivo vysoký 

a testy som musela priebežne zásobovať. Kto chcel, mohol si výsledky prejsť so mnou aj osobne a viac ich spolu 

rozanalyzovať. Dokonca sa testovali aj niektorí dospelí, ktorí si prišli našu školu pozrieť v sprievode deviatakov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jednotlivých stanovištiach v rámci odborných predmetov sa záujemcovia o školu oboznámili s obsahovou 

náplňou našich študijných odborov:  

strojárstvo a mechatronika – predviedli sa im grafické systémy, programovanie CNC strojov, za predmet KOM 

nová odborne vybavená učebňa, 

technika a prevádzka dopravy – predviedli sa im automatizácia, autoelektronika, elektronika, programovanie 

mikroprocesorov, spájkovanie, 

školské dielne – CNC stroje aj úplne nové odborne vybavené CNC centrum, autodiagnostika, podvozky, motory 

a prevodovky, 

telovýchovné priestory. 

Aktívni chlapci aj dievčatá  sa zapojili do tvorivých aktivít na týchto stanovištiach, ktoré pre nich učitelia spolu 

so žiakmi pripravili a popri tom si aj „zarábali“ školskými bankovkami, ktoré si na konci prehliadky zamenili za re-

klamné predmety s logom našej školy. 
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Ďakujem všetkým žiakom zúčastneným na realizácii DOD, obzvlášť žiakom zapojeným do projektu v rámci 

kariérového poradenstva, ktorí DOD spolu so mnou, kariérovou poradkyňou, organizovali, pani riaditeľke a ve-

deniu školy, učiteľom, ktorí sa na realizácii tohto dňa podieľali - Ing. Onderko, Ing. Malinovský, Ing. Pavlanin,  

Ing. Pavlaninová, Ing. Eva Vitikáč Batešková, Ing. Fejko, Ing. Murín, Ing. Švirk, Ing. Šveda, Mgr. Lenko. 

 

DOD je výsledok našej spoločnej práce. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Jana Kipikašová, kariérová poradkyňa 

Zo spontánnych vyjadrení našich žiakov, ktorí sa zúčastnili na organizácii a realizácii DOD: 

„Sprevádzali sme skupinu a musíme povedať, že práca so skupinou dá fakt zabrať...aby vás aj počúvali, aj aby 

ste rozprávali zaujímavo. A ešte ich aj nejako vtipne napomenúť, aby dávali pozor a aby ste ich neurazili...Ale 

niektorí boli aj drzí.“ (A. Soták, M. Virba) 

 

„Paaaaaaaaani učiteľka, ja sprevádzať žiakov po škole nebudem, nemám na to povahu, ale budem organizovať 

všetko, čo treba okolo toho. Vo vestibule budem riadiť všetko.“ (M. Biroš) 

 

„Tie motocykle-veterány sú moja pýcha, zbierame ich spolu s ocom!“ (M. Girašek) – porozprával o svojej zbe-

rateľskej vášni každému, kto z hostí sa pri ňom pristavil.  

 

 „Pani učiteľka, utekajte dotlačiť kariérne testy, však to sa skoro každý chce testovať!“ (A. Halušková) 

 

„Ja ani neviem, či som stihla zapísať všetky ZŠ a všetkých deviatakov, čo tu boli. Keď sa ich nakopí okolo stola, 

to je tak ťažké ustriehnuť to...a ešte mi pritom pomáhal aj Jakub. Och, makačka “ (L. Rusinková) 

 

„Dali sme toooooooooooo! Sme dobríííííííííííííííííííí! Pochválili nás! A kopec srandy bolo! Ide-

meeeeeeeeeeeeeeeeee! Pani učiteľka, o rok znova, aj keď tu už nebudeme! Prídeme!“  (spoločné pokriky 

a reakcie žiakov po ukončení DOD) 
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Vzhľadom na to, že deň otvorených dverí v našej škole prebiehal v nepriaznivom období chrípky a v niekto-
rých ZŠ aj chrípkových prázdnin, výsledok je, myslím si, priaznivý, hoci stále je čo vylepšovať. 

 Deň otvorených dverí v číslach: 

Za kariérové poradenstvo PaedDr. Jana Kipikašová 

Počet zúčastnených hostí na DOD - spolu: 
141 

(pozn.: nie všetci boli zaznamenaní) 

Počet zúčastnených hostí na DOD 

- žiaci: 
125 

Počet zúčastnených hostí na DOD 

- rodičia alebo zákonní zástupcovia: 
15 

Počet zúčastnených hostí na DOD 

- učitelia ZŠ 
1 

Počet zastúpených základných škôl: 
32 

(Prešov a okolité dediny, Sabinov a okolité dedi-
ny, Stropkov, Hanušovce n/T, Vranov n/T) 

Počet žiakov ZŠ zúčastnených na našom 
školskom futbalovom turnaji 

21 

- z nich záujem o našu školu prejavili: 2 žiaci 

Počet žiakov našej školy zapojených do 
DOD (vestibul, sekcia KP, multimediálna 
miestnosť, sprievodcovia, stanovištia): 

57 

Počet učiteľov zapojených do DOD: 
11 
+ vedenie školy 
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Práce SOČ 

A je to tu! Hádam najznámejšia súťaž pre žiakov stredných priemyselných a odborných škôl, teda mladých 

začínajúcich odborníkov vo svojom fachu.  

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je prehliadkou odborných vedomostí stredoškolákov (na teoretickej 

úrovni) a ich zručností (na praktickej úrovni). Do prehliadky odborných prác SOČ sa zapájajú aktívni žiaci, ktorí 

si veria, sú odborne veľmi dobre pripravení, tvoriví, prichádzajú s netradičnými riešeniami, s inovatívnymi ná-

padmi a sú odhodlaní ich prezentovať verejnosti. 

V tomto školskom roku sa u nás v škole školského kola SOČ zúčastnilo 13 žiakov a 7 odborných prác, ktoré 

boli zaradené do 4 oblastí. 6 prác postúpilo do krajského kola.  

Súťažiaci žiaci počas príprav konzultovali svoje odborné práce a nápady so svojimi školiteľmi, učiteľmi od-

borných predmetov. V súťažnom školskom kole ich hodnotila odborná komisia zostavená z troch učiteľov: Ing. 

Pavol Pavlanin, Ing. Eva Vitikáč Batešková PhD., Ing. Jozef Malinovský. 

O dva mesiace neskôr, v apríli, reprezentovali žiaci našu školu aj na krajskej prehliadke prác SOČ 

v priestoroch Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove. Vzhľadom na nepriaznivú celospoločenskú situáciu 

s vírusom COVID - 19 a prijatými vládnymi opatreniami, krajské kolo sa uskutočnilo bez ústnej obhajoby, tzn. 

dištančnou formou, čo bolo pre súťažiacich iste aj nevýhodou.  

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ  

Recyklácia odpadu z elektrických a  
elektronických zariadení 

Oprava a renovácia vozidla Nissan 
Patrol Y60 

Konštrukcia pásovej brúsky Konštrukcia pásovej brúsky 

Reklamné autíčko Pásová brúska 

Konferenčný stolík z bloku motora Motokára na elektrický pohon 



 13 

 

Výsledky prehliadky prác SOČ 

Súťažný  
odbor 

Názov práce 
Riešiteľ 

(riešitelia) 

Trieda, štu-
dijný odbor 
riešiteľov 

Školiteľ 
Umiestnenie 

v školskom kole 

Umies-
tnenie 

v krajsko
m kole 

01 
Problemati-
ka voľného 

času 

Pásová brúska 
S. Šingľár 
E. Mikula 

IV.B 
strojárstvo 

Ing. Ďuricová 
1. miesto, 

postup do kraj-
ského kola 

6. miesto 

Reklamné autíčko 
K. Vojtek 

F. Zamiška 

IV.D 
TIS v strojár-

stve 

Ing. Drábová 
Ing. Ďuricová 

2. miesto, 
bez postupu do 
krajského kola 

  

05 
Životné pro-
stredie, geo-
grafia, geo-

lógia 

Recyklácia odpa-
du z elektrických 
a elektronických 

zariadení 

J. Talian 
S. Jovanovski 

III.B 
strojárstvo 

Ing. Onderko 
1. miesto, 

postup do kraj-
ského kola 

6. miesto 

Konferenčný sto-
lík z bloku motora 

L. Rusinková 
T. Škorvaneková 

IV.D 
TIS v strojár-

stve 

Ing. Drábová 
Ing. Murin 

2. miesto, 
postup do kraj-

ského kola 
6. miesto 

09 
Strojárstvo, 
hutníctvo, 
doprava 

Motokára na 
elektrický pohon 

B. Urbánek 
M. Paňko 

IV.B 
strojárstvo 

Ing. Ďuricová 
Ing. Roháč 

1. miesto, 
postup do kraj-

ského kola 
6. miesto 

Oprava a renová-
cia vozidla Nissan 

Patrol Y60 
B. Ščišľak 

IV.B 
strojárstvo 

Ing. Ďuricová 
Ing. Šveda 

2. miesto, 
postup do kraj-

ského kola 
6. miesto 

14 
Tvorba 

učebných 
pomôcok, 
didaktické 

technológie 

Konštrukcia páso-
vej brúsky 

M. Adamčik 
D. Bašista 

IV.A 
strojárstvo 

Ing. Choma 
bez umiestnenia, 
postup do kraj-

ského kola 
6. miesto 

Prinášame výsledky z oboch úrovní súťaže – školského kola aj krajského kola: 

Súťažiaci v školskom kole SOČ Súťažiaci v školskom kole SOČ 

Odborná porota a koordinátor   
v školskom kole SOČ 

Publikum - prehliadka  
školského kola SOČ 
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V škole je to zvyčajne tak, že v čom nedosahujeme dobré výsledky, v čom máme rezervy, to sa zvyčajne snažíme 

(často pod tlakom okolia) vydrieť na lepšiu známku. Makáme na sebe v oblasti, kde môže síce dôjsť k zlepšeniu, 

ale nepatrnému. Z výborného strojára, ktorému nejde slovenčina, nikdy nebude profík v SJL, možno 

s vynaloženou námahou bude patriť medzi lepší priemer, ale zato môže byť špičkou vo svojom odbore strojár-

skeho zamerania, keď sa bude venovať práve tejto oblasti. Lebo tam je jeho talent.  

Zdokonaľujme sa v tom, kde je náš talent, v čom sme dobrí, čo nás baví - toto je naša cesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V živote po sebe zanechávame stopy. Tú najlepšiu zanecháš vtedy, keď sa budeš intenzívne venovať tomu, čo ťa 

naozaj baví, keď budeš vo svojej záujmovej oblasti aktívny, tvorivý, odvážny. Takých ľudí potrebuje každá spo-

ločnosť.  

ROZVÍJAJ SVOJE TALENTY. Ak ich nepoznáš, existujú rôzne testy na ich odhalenie. Každý má nejaký talent!  

Na zistenie tvojich silných stránok existuje ľahká identifikačná pomôcka, vytvoril ju veľmi inšpiratívny človek, 

český kouč Jan Muhlfeit. Ide o vzorec:  T = V + I + R + P. Podľa toho T ako talent je pre teba tá činnosť, pri ktorej  

Výsledky - dosahuješ dobré výsledky a možno zažívaš aj ocenenie z okolia, 

Intuícia - robíš to intuitívne, lebo ťa to napĺňa,  

Rast - cítiš, že každou opakovanou činnosťou sa vo svojom talente zlepšuješ, rastieš, rozvíjaš, 

Potreba - máš potrebu k tejto činnosti sa vracať znova a znova, lebo to robíš rád a zažívaš pri tom pozitívne 

emócie. 

A nakoniec, pri činnosti, v rámci ktorej uplatňuješ svoj talent, zotrvávaš dlho bez ohľadu na čas, ten ani nevní-

maš a nevnímaš ani to, či je to pre teba náročné alebo nie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Jana Kipikašová, výchovná a kariérová poradkyňa 
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Hodnotíme (ne)úspechy za 2. polrok v školskom roku 2019/2020 

Spracované podľa údajov z pedagogickej agendy. 

Opätovne vám prinášame aj v tomto čísle školského časopisu niekoľko zaujímavých štatistických údajov 
o vašej individuálnej alebo triednej (kolektívnej) úspešnosti či neúspešnosti.

Úspešným blahoželáme, menej úspešným držíme päste v dosahovaní lepších výsledkov v budúcnosti. 

PROSPECH 

Najlepší Najhorší 

Trieda Priemer Trieda Priemer 

1. I.C 1,62 III.D 2,67 

2. III.A 1,94 I.D 2,5 

3. II.A 2,03 III.B 2,49 

Žiaci s absolútnym prospechom 1,0 

Dominik  Andraščík, I.C Mário Švec, II.D 

Filip Hreha. I.C Filip Paľo, III.A 

Daniel Jakubčo, I.C Samuel Trišč, III.C 

Tomáš Rura, I.D 

Žiaci na preskúšanie

1 III.C 1 I.A 

I.D 2 III.D 3 

III.B 1 

SPRÁVANIE 

Ročník Znížené známky zo správania na stupeň uspokojivý (2) 

1. ročník 0 

2. ročník 1 

3. ročník 0 

4. ročník 0 

DOCHÁDZKA 

Najlepšia Najhoršia 

Trieda 
Zameškané 

hodiny triedy 

Zameškané  
hodiny na žiaka 

Trieda 
Zameškané 

hodiny triedy 

Zameškané  
hodiny na žiaka 

1. I.C 322 12,38 III.A 811 28,96 

2. III.B 508 18,14 II.A 829 27,63 

3. II.B 624 20,13 I.B 605 24,20 
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Školský časopis Pauzák vydáva: 

SPŠ strojnícka 

Duklianska 1 

080 04 Prešov 

 

 

Pauzák je internetový školský časopis. Od školského roku 1999/2000 vychádzal ako občasník. 

Od školského roku 2011/2012 vychádzal ako štvrťročník. Od školského roku 2015/2016 vychádza ako polročník. 

 

Školský časopis pod odborným vedením PaedDr. Jany Kipikašovej pripravili: 

 

 

Žiaci v Publicistickom krúžku: 

Markus Baloga, III.C 

Marián Girašek, III.C 

Daniel Havira, III.C 

Jakub Lopuchovský, III.C 

Marko Sivák, III.C 

Jakub Vaščák, III.C 

Andrej Višňovský, III.C 

 

 

Grafická úprava: 

Mgr. Mária Forgáčová 

    

   

Za spoluprácu ďakujeme všetkým prispievateľom článkov mimo  členov redakčnej rady. 


