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1 Základné identifikačné údaje o škole 

 

   Zriaďovateľ školy: Prešovský samosprávny kraj zriaďovacou listinou číslo: 

OšaTK – 2002/3- 8 s účinnosťou od 01. 07. 2002 na dobu neurčitú 

Rada školy: 

a) traja zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov školy: 

1. Mgr. Mária Fecková 

2. Ing. Mária Havrilayová 

3. Ing. Milan Fedorčík 

b) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: 

4. Ing. Ladislav Arendáč– predseda RŠ 

5. Mgr. Judita Geľhošová 

c) jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy: 

6. Mgr. Denisa Paľová 

d) štyria delegovaní zástupcovia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 

Kontaktné údaje školy 

Názov školy:  Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

Adresa školy: Duklianska 1, 080 04 Prešov 

Telefónne číslo školy: Tel : +421 51 7712196 

e-mail: sekretariat@spspo.sk 

web: www.spspo.sk, www.spspo.eu 

Vedenie školy 

Riaditeľka školy:  RNDr. Hedviga Rusinková, 

do 30.9.2019 poverená 

vedením školy,  od 

1.10.2019 riaditeľka školy 

riaditelka@spspo.sk 

+421 51 7465718 , 0907 973 274 

ZRŠ pre teoretické odborné 
a praktické vyučovanie 

Ing. Milan Škovran do 

31.7.2020,   od 1.8.2020 Ing. 

Pavol Pavlanin 

zastupca@spspo.sk 

+421 51 7465755 

ZRŠ pre teoretické 
všeobecnovzdelávacie 
vyučovanie    

Mgr. Aneta Vargová od 

1.1.2020  

zastupkyna@spspo.sk 

+421 51 7465749 

Ing. Michal Hric, zástupca riaditeľky školy pre technicko-ekonomické činnosti do 31.12.2019  

 

mailto:sekretariat@spspo.sk
http://www.spspo.sk/
http://www.spspo.eu/
mailto:riaditelka@spspo.sk
mailto:zastupca@spspo.sk
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7. Ing. Stanislav Kahanec 

8. Prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. 

9. Mgr. Peter Vaščák 

10. Ing. Zdenko Varga 

e) jeden zvolený zástupca žiakov školy: 

11. Filip Paľo 

 

Poradný zbor riaditeľky školy tvorili vedúci jednotlivých predmetových komisií: 

Mgr. Judita Geľhošová - PK VVZP od 1.1.2020, do 31.12.2019 Mgr. Aneta Vargová 

Ing. Peter Onderko – PK OSaEP 

Ing. Pavol Pavlanin – PK ODaEP 

Ing. Miloš Murín – PK  Prax  

 

    Žiacku školskú radu školy tvorili zástupcovia žiakov prvého až štvrtého  ročníka, predsedom bol 

Filip Paľo z III.A  triedy.
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2 Základné štatistické údaje 

 Počty žiakov podľa ročníkov 

Ročník Spolu Z toho 

dievčat 

Prvý ročník 107 0 

Druhý ročník 108 0 

Tretí ročník 100 1 

Štvrtý ročník 100 4 

SPOLU 415 5 

Počet žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 15 0 

 

Počty žiakov podľa študijných odborov 

Študijný odbor Spolu Z toho 
dievčat 

2381 M strojárstvo 222 1 

2387 M mechatronika 26 0 

3765 M technika a prevádzka dopravy 107 1 

3917 M 02 TIS v strojárstve 60 3 

SPOLU 415 5 
 

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021: 

Údaje o počte prijatých žiakov po jednotlivých študijných odboroch pre školský rok 

2020/2021 

2381 M strojárstvo 50 

2387 M mechatronika 28 

3765 M  technika a prevádzka dopravy 26 

Spolu 104 

 

Plán prijatých žiakov bol 110. O štúdium na Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 

1, Prešov prejavilo záujem 213 uchádzačov, na skúškach uspelo 213 žiakov. Zapísalo sa 99 

žiakov, preto bolo vyhlásené aj druhé kolo prijímacích skúšok. Do druhého kola sa prihlásili 4 

žiaci, ktorí uspeli.  

Celkový počet prijatých žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 je 104.  

Zoznam študijných odborov a zameraní 

 2381 M strojárstvo 

 2387 M mechatronika 

 3765 M  technika a prevádzka dopravy 

3917 M 02  technické a informatické služby – v strojárstve. 
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3 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
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3.1  Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov (PK VVZP) 

 

       Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov pracovala podľa schváleného plánu 

práce na školský rok 2019/2020. Počas školského roka nastala nepredvídaná mimoriadna situácia 

prerušenia vyučovania – pandémia COVID 19, a preto od 16. marca 2020 do 26. júna 2020 sa 

realizovalo dištančné vzdelávanie. Na zasadnutiach PK VVZP prebiehala vecná a efektívna diskusia. 

Neoddeliteľnou súčasťou týchto zasadnutí bola analýza výchovno-vzdelávacieho procesu a prijímané 

návrhy a opatrenia na zlepšenie práce. Moderné metódy a formy práce, aktivizujúce didaktické metódy 

vyučovania využívali všetci členovia PK VVZP.  

      Zúčastnili sme sa na rôznych školeniach, zapojili do projektov. Žiaci sa počas celého školského 

roka aktívne zúčastňovali na rôznych súťažiach, kvízoch a olympiádach, kde dosiahli úspechy a získali 

ocenenia v rôznych okresných či celoslovenských súťažiach. 

     Stanovené všeobecné ciele sa nám v školskom roku 2019/2020 podarilo splniť.  

    Konkrétne špecifické ciele v edukačnom procese a  úroveň ich dosiahnutia sú uvedené v rámci 

hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov.  

     Vyučujúci PK VVZP zhodnotili prácu v školskom roku 2019/2020, hodnotili výchovno-vzdelávací 

proces v jednotlivých vyučovacích predmetoch, pričom vyzdvihli  klady, ale poukázali aj na problémy a 

zároveň navrhli možnosti ich riešenia. Taktiež hodnotili pozitíva a negatíva dištančnej formy 

vzdelávania, technické problémy dištančného vzdelávania, plnenie cieľov – či sa niektoré z cieľov 

z dôvodu mimoriadnej situácie nepodarilo alebo naopak podarilo naplniť, prípadne či došlo k plneniu 

nových cieľov. 

SPOLOČENSKOVEDNÉ PREDMETY – SJL, DEJ, OBN, ETV, NBV 

SLOVENSKÝ  JAZYK  A LITERATÚRA  (SJL) 

Vyučujúce: PhDr. E. Alcnauerová, PaedDr. J. Kipikašová, Mgr. A. Mirilovič,  

Mgr. M. Lapošová, PhD., Mgr. A. Vargová 

HLAVNÝM CIEĽOM predmetu SJL bolo rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov a schopnosť 

prezentovať svoje vedomosti či názory písomnou i ústnou formou.  

Cieľ sa dosahoval prostredníctvom písania kontrolných slohových prác so žiakmi, diktátov, ústnych 

odpovedí, prostredníctvom sprievodného slova pri počítačovej prezentácii, vyjadrenia vlastného 

názoru v diskusii na vyučovacej hodine a pod. 

Žiaci 1. ročníka písali vstupný diktát a vstupný test zameraný na cielené zistenie úrovne poznatkov 

nadobudnutých v ZŠ, a to v oblasti pravopisu, čítania s porozumením a v rámci jazykových rovín: 

lexikológia, syntax, morfológia. Opakovane sa potvrdzuje nízka úroveň vedomostí žiakov z jazykovej 

zložky predmetu SJL. Testy sa klasifikovali známkou s najnižšou váhou.  

Testovali sme žiakov na neznámych popularizačných textoch, pričom sme sa zameriavali na 

čítanie s porozumením a keďže väčšinou majú problém s jazykovou časťou učiva, testovali sme 

úroveň nadobudnutých vedomostí práve v tejto oblasti. Pripravujeme ich tak na zvládnutie 
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maturitného testu, ktorý obsahuje rovnako aj neznáme texty. Druhý polrok školského roka 2019/2020 

prebiehal dištančnou formou pre mimoriadnu situáciu pretrvávania pandémie COVID 19.  V úvodnej 

fáze tohto vzdelávania bola práca náročnejšia, prevládal nezáujem o vzdelávanie. Postupom času sa 

situácia upravila.  

 

Celkové zhodnotenie práce v jednotlivých ročníkoch v rámci predmetu SJL: 

1. ročník: V triedach prvého ročníka sa učilo v tomto školskom roku veľmi dobre. Žiaci zvládli učivo 

bez výraznejších nedostatkov, no pri formulovaní vlastného názoru často narazili na úskalia 

obmedzenej slovnej zásoby. Pri preverovaní vedomostí im preto viac vyhovovala testová forma, kedy 

si vystačili s jednoduchými vetami. V 2. polroku kvôli pandémii koronavírusu prebiehalo vzdelávanie 

dištančnou formou, pracovalo sa s nástrojmi, ktoré sú blízke žiakom – sociálne siete. 

2. ročník: Práca v triedach 2. ročníka bola bez vážnejších nedostatkov. V triede II.D  bolo veľa  

šikovných a snaživých žiakov, plnili si svedomito svoje povinnosti. Nebol problém s odovzdávaním 

zadávaných úloh ani pri online testoch. II.B trieda bola dynamická a akčná, veľmi dobre sa pracovalo 

v čase prezenčného, ale aj dištančného vzdelávania. 

3. ročník: Práca so žiakmi bola dobrá. Výraznejšie problémy sa nevyskytli, no počas dištančného 

vzdelávania prevládala nesamostatnosť vo vypracovaní zadaní. Niektorí žiaci veľakrát ignorovali 

zadané úlohy, nereagovali a chýbala spätná väzba, čo sa odzrkadlilo aj v koncoročnom hodnotení. 

4. ročník: U väčšiny žiakov chýbala systematická príprava na vyučovanie. V čase online vyučovania 

boli žiaci aktívni, zapájali sa do diskusie, opakovali, no po oznámení, že maturitné skúšky sa realizovať 

nebudú, ich záujem o vzdelávanie poklesol. 

 

DEJEPIS  (DEJ) 

Vyučujúci: PhDr. E. Alcnauerová, Mgr. I. Lenko 

 HLAVNÝM CIEĽOM bolo vytvárať pozitívny vzťah žiakov k národným dejinám i histórii vôbec. Žiaci 

získali základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických udalostí z národných 

a svetových dejín. 

Celkové zhodnotenie práce v 1. ročníku za predmet DEJ:  

    V triedach sa pracovalo dobre, neboli žiadne vážnejšie problémy. Žiaci vypracovávali podľa záujmu 

prezentácie, referáty a pozerali historické dokumentárne filmy. 

 

ETICKÁ VÝCHOVA (ETV), NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA (NBV), OBČIANSKA NÁUKA (OBN) 

Vyučujúce: Mgr. M. Macková (ETV), Mgr. H. Štrbová (NBK), Mgr. Košč (NBG),  

Mgr. O. Koč (NBE), Mgr. A. Vargová (OBN), Mgr. Michaela Lapošová, PhD. (OBN) 

 Uvedené predmety sa vyučovali prevažne zážitkovou formou učenia, formou rozhovoru a diskusie, 

riešenia problémových úloh a modelových situácií.  

 HLAVNÝM CIEĽOM predmetov ETV a NBV ako povinne voliteľných predmetov bolo vychovať zo 
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žiakov slušné, zdravo sebavedomé, empatické a asertívne osobnosti so zmyslom pre prosociálnosť. 

Na dosahovaní tohto cieľa nepretržite každoročne pracujeme. 

     HLAVNÝM CIEĽOM predmetu OBN bolo viesť žiakov k aktívnemu občianstvu, rešpektovaniu 

pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa 

a dôsledky konania. 

 Celkové zhodnotenie práce za predmet ETV: Žiaci 1. a  2. ročníka mali spojené vyučovanie, na 

hodinách sa zapájali do každej diskusie, niektorí viac, iní menej podľa témy, komunikovali aj 

o problémoch zo svojho okolia alebo rodiny a spoločne hľadali riešenia diskutovaných tém. Práca na 

hodinách bola v oboch ročníkoch bezproblémová. 

 Celkové zhodnotenie práce za predmet NBV: V 1. ročníku sa pracovalo v rámci normy, žiaci 

prejavovali záujem o preberané témy. Pochválené boli triedy I.A, I.C.  

V 2. ročníku bola dobrá práca, žiaci mali schopnosť počúvať a vykonať sebareflexiu, diskutovali 

o problémoch. Počas dištančného vzdelávania sa k preberaným témam pripájali videá, prezentácie 

a texty, ktoré slúžili pre lepšie pochopenie preberanej témy. 

Celkové zhodnotenie práce za predmet OBN: V 1. ročníku sa vo všetkých triedach pracovalo 

veľmi dobre. Témy boli pre žiakov zaujímavé, na hodinách sa veľa diskutovalo, robili sa rôzne aktivity 

v rámci jednotlivých tém. V 2. ročníku vládla v triedach dobrá pracovná atmosféra. V priebehu 

dištančného vzdelávania žiaci plnili zadané úlohy. V 3. ročníku bola práca so žiakmi bez vážnejších 

problémov, hoci filozofia je pre žiakov náročnejšia na pochopenie, žiaci vedeli sformulovať vlastné 

názory a postoje a vhodne argumentovať. Dištančné vzdelávanie podporilo flexibilitu domáceho 

prostredia. 

 

CUDZIE JAZYKY – ANJ, KAJ 

 

ANGLICKÝ  JAZYK (ANJ),  KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU (KAJ) 

Vyučujúce: PaedDr. M. Drimáková, Mgr. Z. Fejerčáková, Mgr. M. Macková,  

Mgr. Ľ. Marinčáková, Mgr. A. Mirilovič 

HLAVNÝM CIEĽOM predmetov ANJ a KAJ bolo viesť žiakov k aktívnemu získavaniu vedomostí 

a komunikačných zručností v zhode s bežným spoločensko-konverzačným kontextom a svojou 

profesijnou orientáciou. Vyučujúce sa zameriavali najmä na to, aby si žiaci osvojili gramatiku, rozvíjali 

si slovnú zásobu v ANJ, aby nadobudli komunikačné zručnosti v ANJ. Uvedený cieľ sa dosahoval aj 

prostredníctvom všetkých dostupných médií (časopisy, DVD, CD, filmy). 

V ANJ museli žiaci zvládnuť gramatické pravidlá a konverzačné zručnosti podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti na úrovni B1.  

Žiaci 1. ročníka písali vstupný test, ktorý bol klasifikovaný známkou s najnižšou váhou.  

V rámci predmetu Konverzácia v anglickom jazyku, ktorý sa učí v 3. a 4. ročníku, sa vyučujúce 

zameriavali na rozvoj rečových zručností na komunikatívnej úrovni, preberali sa konverzačné témy, 

ktoré sú obsiahnuté v ÚF IČ MS z ANJ. 
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Celkové zhodnotenie práce v jednotlivých ročníkoch v rámci predmetu ANJ: 

1. ročník: Vyučujúce vyzdvihli prácu v 1. ročníku ako dobrú, žiaci mali záujem o predmet, na hodinách 

boli aktívni a kooperatívni.  Počas dištančného vzdelávania vyučujúce využívali interaktívne aplikácie 

wocabee. Pri čítaní s porozumením sa využívali online magazíny. 

2. ročník: Vzdelávacie výsledky žiakov 2. ročníka, ako aj práca na vyučovaní boli v prevažnej miere 

dobré. Žiaci si plnili svoje povinnosti, boli ochotní učiť sa, v prípade horšej známky prejavovali ochotu 

si známku opraviť. V čase mimoriadnej situácie boli problémom nedôsledne vypracované úlohy, 

niektoré úlohy neodovzdali ani po opakovanom napomenutí. 

3. ročník: Práca so žiakmi bola náročnejšia. Problémom bolo v niektorých prípadoch neochota 

spolupracovať, zapájať sa do procesu výučby, absentovala aj domáca príprava. Boli viditeľné  

markantné rozdiely medzi žiakmi. V triede III.D prevládal nízky záujem o predmet. Počas pandémie 

COVID 19 bola problémom v niektorých prípadoch neochota spolupracovať, zapájať sa do procesu 

výučby. 

4. ročník: Žiaci dosahovali priemerné výsledky, chýbala systematická príprava na vyučovanie, mnohí 

podceňovali aj prípravu na MS. Vyučovací proces a komunikácia so žiakmi prebiehali dištančnou 

formou prostredníctvom EduPage, sociálnych sietí ako Facebook a Instagram v závislosti od možností 

jednotlivých žiakov, kam boli žiakom zasielané vypracované poznámky s vysvetlením, maturitné témy, 

pokyny na písanie esejí, slohov, zadaní, testy, domáce úlohy, prípadne linky odkazujúce na stránky 

s posluchovými a gramatickými cvičeniami. 

Celkové zhodnotenie práce v 3. a 4. ročníku v rámci predmetu KAJ: 

   V predmete KAJ vyučujúce uvádzali, že najväčším problémom bola slabá slovná zásoba a s tým 

súvisiaca nízka schopnosť samostatného ústneho prejavu pri daných témach a schopnosť prepájať 

skôr nadobudnuté vedomosti. V čase prerušeného vyučovania bola možnosť individuálneho prístupu, 

odbúranie zábran a trémy komunikácie v cudzom jazyku pred kolektívom. 

 

PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY – MAT, FYZ, INF 

  

MATEMATIKA (MAT) 

Vyučujúce: RNDr. H. Rusinková, Mgr. J. Geľhošová, Mgr. D. Belišová 

HLAVNÝM CIEĽOM predmetu MAT bolo prehlbovať logické myslenie žiakov, naučiť ich 

argumentovať a  tvorivo riešiť problémy a úlohy z praktického života.  

Cieľ dosahovali vyučujúce okrem iného aj prostredníctvom riešenia matematických komplexných úloh 

a iných  projektov, pričom sa rozvíjali aj medzipredmetové vzťahy. Vyučujúce sprostredkovali žiakom 

také vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie odborných predmetov v rámci 

jednotlivých študijných odborov. 

Žiaci 1. ročníka písali vstupný test zameraný na cielené zistenie úrovne poznatkov nadobudnutých 

v ZŠ. 
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Celkové zhodnotenie práce v jednotlivých ročníkoch v rámci predmetu MAT: 

1. ročník: So žiakmi sa pracovalo dobre. Prevládali však slabé základy zo základnej školy, preto bolo 

potrebné v rámci hodiny doberať témy, ktoré boli pre žiakov neznáme. Po adaptácii na nové prostredie 

a prácu na strednej škole boli nútení sa popasovať s dištančným vzdelávaním. Na vzdelávaní sa 

využívali rôznorodé metódy a formy vyučovania a to online portály EduPage, Planéta vedomostí, 

Digiškola. Žiaci boli aktívni a snaživí. 

2. ročník: Práca bola náročná, čo bolo spôsobené náročným učivom, ktoré bolo pre žiakov abstraktné. 

Prevládal slabý grafický prejav a nesystematická domáca príprava. Chýbala rutina v počítaní. 

Niektorým žiakom chýbalo logické myslenie. Počas dištančného vzdelávania boli u niektorých žiakov 

problémy s využívaním moderných technológií. Na vyučovaní sa využíval vzdelávací portál GeoGebra. 

3. ročník: Prevládala dobrá pracovná atmosféra. Začali sa vedomostne ukazovať žiaci, ktorí plánujú 

s matematikou pokračovať v ďalšom živote, a taktiež sa už začali prejavovať tendencie nepracovať na 

hodinách MAT, keďže to nie je predmet maturitný. V druhom polroku prebiehala dištančná forma 

vzdelávania, čo malo vplyv na skreslené známky s nízkou výpovednou hodnotou z dôvodu 

obmedzenej možnosti kontroly žiackej práce. 

4. ročník: Žiaci dosahovali priemerné vedomosti a zručnosti z matematiky, prácu vyučujúcim sťažoval 

nezáujem žiakov, nesystematická domáca príprava. V závislosti od potreby matematiky pre ďalší život 

či štúdium sa odvíjal aj ich záujem o tento predmet. 

 

FYZIKA (FYZ) 

Vyučujúca: Mgr. J. Geľhošová 

HLAVNÝM CIEĽOM predmetu fyzika, ktorý sa vyučuje v 1. ročníku vo všetkých študijných odboroch, 

bolo rozvíjať prírodovednú gramotnosť žiakov a schopnosť klásť si problémové otázky, následne na 

základe dôkazov a vlastnej skúsenosti s fyzikálnymi javmi či objektmi vyvodzovať závery. Cieľ 

dosahovala vyučujúca nielen sprostredkovaním teoretických poznatkov, ale rovnako prostredníctvom 

pokusov a priamych meraní v rámci laboratórnych prác. 

  Celkové zhodnotenie práce žiakov 1. ročníka v rámci predmetu FYZ: 

       So žiakmi sa pracovalo veľmi dobre, k predmetu fyzika pristupovali zodpovedne, boli aktívni, 

prevládala dobrá pracovná atmosféra. Na vyučovaní sa využívala moderná počítačová technika – 

špecializované sady meracích sond, senzory a experimentálne príslušenstvo. Prakticky bolo 

vyučovanie obohatené o bežné pokusy a praktické laboratórne cvičenia, ktoré pomohli žiakom danú 

problematiku lepšie pochopiť. V čase mimoriadnej situácie pretrvávania pandémie COVID 19 sa 

využívali rôzne online portály ako EduPage, Planéta vedomostí, Digi škola, Google Meet. Uplatňovalo 

sa zadávanie jednotlivých tém obsahujúcich príslušné učivo vrátane vzorových riešených postupov 

a videoexperimentov, na základe ktorých bolo potrebné vypracovať zadané úlohy na precvičenie. 

INFORMATIKA (INF) 

Vyučujúci: Ing. J. Horvat, Ing. I. Drábová, Mgr. Mária Forgáčová 

HLAVNÝM CIEĽOM v predmete INF v 1. ročníku bolo naučiť žiakov pracovať v programoch balíka 
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MS Office na štandardnej úrovni. V 2. ročníku  bolo cieľom vytvárať multimediálne prezentácie, vytvárať 

videá a webové stránky rôznymi spôsobmi.  

    Cieľ sa dosahoval tým, že zadania boli prepojené na úlohy z praxe, zo života bežného užívateľa. 

V 1. ročníku bolo veľa šikovných a ambicióznych žiakov, na hodine pracovali samostatne, boli 

kreatívni, nebolo potrebné ich podnecovať k výkonom a fungovala výborná spätná väzba.  V čase 

dištančného vzdelávania sa realizovalo vzdelávanie prostredníctvom videokonferencie ZOOM. Trieda 

I.C bola pochválená, žiaci boli dôslední, komunikatívni, dodržiavali termíny. V triede I.D bola práca 

náročná, trieda bola pasívna, často nekoncentrovaná, chýbala im zásada počúvania s porozumením. 

Viacerí žiaci si vyžadovali individuálny prístup.  

Pracovná atmosféra bola vo všetkých triedach 2. ročníka dobrá, niektorým žiakom chýbalo logické 

a analytické myslenie, preto dosiahli slabšie výsledky. Uplatňovalo sa zadávanie jednotlivých tém 

obsahujúcich príslušné učivo vrátane vzorových riešených postupov, na základe ktorých bolo potrebné 

vypracovať zadané úlohy na precvičenie. Našli sa však žiaci, ktorí úlohy zasielali s výrazným 

oneskorením, čo sa odzrkadlilo v zhoršení študijných výsledkov.  

 

TELOVÝCHOVNÉ PREDMETY – TSV, SRL 

 

HLAVNÝ CIEĽ, ktorý vyučujúci telovýchovných predmetov sledovali, bol viesť žiakov 

k pravidelnému športovaniu a zdravému životnému štýlu. Tento cieľ sa dosahoval aktívnym zapájaním 

žiakov do rôznych školských a mimoškolských súťaží, kde naši žiaci získali mnohé ocenenia. 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA (TSV) 

Vyučujúci: Mgr. I. Kovaľová, Mgr. I. Lenko 

Na začiatku školského roka sa vykonali v triedach 1. ročníka testy všeobecnej pohybovej 

výkonnosti, ktoré preukázali priemernosť ich pohybovej výkonnosti - toto sa nám potvrdzuje takmer 

každý školský rok. Vo vyšších ročníkoch boli výsledky lepšie.  

Práca so žiakmi na vyučovaní v rámci predmetov TSV bola počas I. polroka bez väčších problémov. 

Bežné problémy boli opakované nenosenie úborov na hodiny TSV a necvičenie. V niektorých 

skupinách bolo vyučovanie náročnejšie vzhľadom na udržanie bezpečnosti pri cvičení, najmä pri 

niektorých nedisciplinovaných jedincoch. Vyučujúci podnikali v tomto smere potrebné kroky podľa 

školského poriadku. 

V športových triedach sa vyučovala TSV dobre, žiaci boli na vyššej pohybovej a výkonnostnej 

úrovni. Títo žiaci reprezentovali našu školu aj v mimoškolských súťažiach.  

 

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA (SRL) 

Vyučujúci - tréner: Š. Mihalík, Mgr. I. Lenko 

Predmet SRL sa vyučuje v študijnom odbore TIS so športovou prípravou (futbal). Učilo sa 

štandardne, bez výraznejších problémov. Vyučujúci využívali všetky telovýchovné priestory a používali 
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športové náčinie, ktoré prispievalo k skvalitneniu vyučovania a športového tréningu. 

V II. polroku v čase mimoriadnej situácie pretrvávania pandémie COVID 19 neboli žiaci hodnotení 

v predmetoch TSV a SRL podľa Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl, článok 16.2. Žiaci boli hodnotení v II. polroku školského roku 

2019/2020 na vysvedčení stupňom absolvoval/a. V čase dištančného vzdelávania posielali žiakom 

vyučujúci TSV a SRL teoretické študijné materiály ( napríklad pravidlá športových hier a individuálnych 

športov), žiaci sledovali webové stránky týkajúce sa telovýchovných aktivít, mali za úlohu rozpracovať 

referáty so športovou tematikou, prezentácie na tému Môj športový vzor. 

 

3.2  PK odborných strojárskych a ekonomických predmetov (PK OSaEP) 

      Výsledky vzdelávania vyjadrujú získané vedomosti a zručnosti žiaka po ukončení vzdelávacieho 

procesu. V rámci predmetovej komisie odborných strojárskych a ekonomických predmetov je 

vzdelávanie rozdelené na teoretické a praktické.  

 

Študijný odbor STROJÁRSTVO 

      Cieľom daného odboru je získať základy zobrazovania a konštrukcie súčiastok, technologické 

postupy výroby a montáže strojov a zariadení, kontroly a merania, CAD, CAM systémov.  

1. ročník: 

      Úvodnými predmetmi pre žiakov prvého ročníka je MEC, TCK, STT, GRS. Mechanika tvorí jadro 

odborných predmetov. Jej náplňou v prvom ročníku je veľký celok statika, druhým celkom je pružnosť 

a pevnosť. V rámci prvého ročníka sa žiaci učia riešiť sústavu síl v rovine, v ďalšej časti sa 

oboznamujú s odpormi trenia a zo základnými poznatkami z pružnosti a pevnosti. Predmet Technické 

kreslenie  učí žiakov vypracovať a čítať jednoduché technické výkresy. Učivo zahŕňa základy 

kreslenia a obrazovej predstavivosti. Predmet Strojárska technológia učí poznať svet materiálov a 

polotovarov, ich využitie v praxi, označovanie podľa noriem a základné vlastnosti.  

     V predmete Grafické systémy aj napriek prerušeniu vyučovania sa pri dištančnej forme podarilo 

prebrať tie tematické celky a témy, ktoré budú žiaci potrebovať vo vyššom ročníku. Pri téme rezy sa 

nešlo až do takej hĺbky ako na klasickej hodine (týkalo sa to aj odboru TPD – 2. ročník). Pre žiakov 

vyučujúce vypracovávali učebné texty, ktoré ich viedli pri vypracovávaní zadaní. Po odovzdaní 

jednotlivých zadaní vyučujúce slovne zhodnotili vypracovanie jednotlivých častí zadania, v prípade 

závažných nedostatkov musel žiak doplniť alebo prepracovať nesprávne vypracované časti zadania. 

Vyučujúci vyzdvihli ochotu spolupráce žiakov, ich snahu preskúmať čosi nové, nepoznané, pre nich 

úplne cudzie. Práve žiaci poukázali na všetky možné spôsoby, ktoré sa dajú využiť pri riešení úloh. 

Okrem modelovania aj slovný popis postupu riešenia alebo vypracovanie výkresu a jeho následné 

ofotenie a odoslanie ako obrázok. Takže aj vyučujúci mali možnosť oboznámiť sa nielen so Solidom, 

ale aj AutoCadom, chatovaním cez EduPage, otváraním scanovaných obrázkov cez gDocCreator 

a gDocFusion. Všetci žiaci vypracovali všetky zadania a získali hodnotenie absolvoval. 
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     2. ročník: 

      Náplňou vzdelávania v druhom ročníku sú nadväzné predmety MEC, STT, GRS a nové predmety 

STC, KOC a TGC. Medzi hlavné predmety, ktoré vytvárajú profil žiaka v študijnom odbore strojárstvo 

patria Strojárska technológia, Strojárska konštrukcia a Grafické systémy. Aplikácia vedomostí z 

STT a STC prebieha na hodinách technologických a konštrukčných cvičení. Učivo dáva žiakom 

potrebné základné vedomosti a zručnosti z konštrukcie strojových súčiastok, z navrhovania 

normalizovaných súčiastok, z výpočtov, zo spôsobov ich spracovania a výroby.  

     Predmet GRS (II.A) sa v mesiacoch február a marec vyučoval prezenčne v učebni G5. Žiaci 

vypracovali úlohy na modelovanie zostavy v programe SE ST10, o prácu v tomto programe žiaci mali 

záujem, zvládali ju na priemernej úrovni. V mesiacoch marec až jún prebiehalo vyučovanie predmetu 

GRS  dištančnou formou z dôvodu pandémie koronavírusu. Muselo dôjsť k zmene, keďže žiaci doma 

nemali potrebné programové vybavenie svojich počítačov. Z toho dôvodu nespĺňali potrebné 

minimálne požiadavky na preberanie nového učiva. Žiaci si v čase dištančného vzdelávnia upevňovali 

a prehlbovali získané vedomosti a zručnosti na zadaných úlohách. Dostali úlohy - zadania 

prostredníctvom portálu Edupage. Vypracované časti zadania boli posielané vyučujúcemu na kontrolu 

v stanovených termínoch. Zadania boli odovzdávané v elektronickej forme. Žiaci ich vypracovali 

a následne ich skenované alebo odfotené  zasielali na kontrolu. V prípade potreby žiaci konzultovali 

vypracovanie zadania s vyučujúcim prostredníctvom portálu EduPage alebo emailovou 

komunikáciou.Tieto úlohy sa skladali z jednotlivých častí zadaní, ktoré bolo možné vypracovať 

v domácich podmienkach. Po odovzdaní jednotlivých zadaní vyučujúca slovne zhodnotila 

vypracovanie jednotlivých častí zadania, v prípade závažných nedostatkov musel žiak doplniť alebo 

prepracovať nesprávne vypracované časti zadania. Všetci žiaci vypracovali všetky zadania a získali 

hodnotenie absolvoval. 

Predmet GRS (II.B) – žiaci dostali v čase dištančného vzdelávania zadania, ktoré museli vypracovať. 

Po odovzdaní jednotlivých zadaní vyučujúci slovne zhodnotil vypracovanie jednotlivých výkresov. V 

prípade závažných nedostatkov žiak musel doplniť alebo prepracovať nesprávne vypracované 

výkresy. Žiaci počas vypracovania zadaní komunikovali s vyučujúcim buď prostredníctvom EduPage, 

alebo telefonicky, prípadne e-mailom, pričom vyučujúci individuálne konfrontoval so žiakmi problémy, 

ktoré sa vyskytovali počas vypracovania zadaní. Žiaci potrebovali určitú pomoc hlavne s prácou so 

strojníckymi tabuľkami, ale aj s návrhom súosovosti čapov pre ložiská, súmernosti drážok pre perá, 

ako aj s návrhom jednotlivých základní na súčiastkach, či s drsnosťou povrchov. Veľkou nevýhodou 

dištančného vzdelávania v predmete GRS bolo, že zadané súčiastky nemohli žiaci vytvoriť v 

požadovanom programe Solid Edge, pretože tento program doma nemali. Výhodou dištančného 

vzdelávania v predmete GRS bolo podľa vyjadrení žiakov, že zadania si mohli vypracovávať v 

ľubovolnom čase, podľa toho, kedy im to v priebehu dňa vyhovovalo. Žiaci mali zadaný len termín 

zaslania jednotlivých zadaní, ktorý mali dodržať. Všetci žiaci vypracovali všetky zadania a získali 

hodnotenie absolvoval. 
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     3. ročník: 

    V treťom ročníku si žiaci rozširujú svoje vedomosti v základných technických predmetoch STT, STC, 

GRS, KOC, TGC, nové predmety sú PCM a KOM. Predmet Programovanie CNC strojov učí žiakov 

pochopiť postup výroby strojovej súčiastky pomocou programu a následnej simulácie. Používame na 

to dva programy INTYS a Sinumerik Operate. Kontrola a meranie je predmet zameraný na presné 

zmeranie rozmerov, tvarov a odchýlok vyrobenej súčiastky pomocou rôznych meradiel.    

    V predmete GRS (III.A, III.B) si žiaci v čase pandémie koronavírusu upevňovali a prehlbovali 

získané vedomosti a zručnosti na zadaných zadaniach, ktoré bolo možné vypracovať v domácich 

podmienkach. Žiaci dostávali zadania prostredníctvom portálu Edupage. Vypracované zadania 

posielali na kontrolu v stanovených termínoch prostredníctvom portálu Edupage alebo emailom. 

Odovzdávali ich v elektronickej  forme. V prípade potreby žiaci konzultovali vypracovanie zadania 

prostredníctvom portálu Edupage, emailovou komunikáciou alebo on-line konzultáciou 

prostredníctvom programu Hangouts. Po odovzdaní jednotlivých zadaní vyučujúca slovne zhodnotila 

vypracovanie jednotlivých častí zadania, v prípade závažných nedostatkov musel žiak doplniť alebo 

prepracovať nesprávne vypracované časti zadania. Počas celej doby dištančného vzdelávania väčšina 

žiakov odovzdávala jednotlivé zadania načas, no boli aj takí, ktorí odovzdali až po upozornení 

prostredníctvom portálu Edupage. Nebolo to z dôvodu neznalosti danej problematiky, ale kvôli 

nesystematickej práci.  Žiaci si nevedeli správne rozdeliť úlohy, prípadne si neustrážili termíny. V triede 

III.B žiaci vypracovali úlohy zamerané na vytváranie výkresovej dokumentácie zostavy  v programe SE 

ST10, ktorý zvládli na dobrej úrovni. Všetci žiaci vypracovali všetky zadania a získali hodnotenie 

absolvoval. 

    V predmete KOM (III.A, III.B) sa v čase dištančného vzdelávania využíval portál EduPage, 

prostredníctvom ktorého sa posielali žiakom učebné materiály, online testy. Merania, ktoré nebolo 

možné z dôvodu pandémie vykonať, sa presunuli po dohode do prvého polroku školského roku 

2020/2021. Žiaci absolvovali v domácom prostredí jedno meranie – meranie uhlov a do dohodnutého 

termínu ho poslali v elektronickej podobe. Chyby, ktorých sa dopustili, boli konzultované 

prostredníctvom EduPage alebo telefonicky. Ďalšou úlohou bolo vypracovanie projektu na tému 

Využitie meradiel v praxi . V projekte sa žiaci mali zamerať na využitie základných meradiel na dĺžkové 

meranie, číselnikové odchylkomery a nové spôsoby merania. Projekty posielali elektronickou poštou – 

mailom. Pri hodnotení projektov sa vyučujúci zameral na odbornú stránku, hlavne na nové spôsoby 

merania v sériovej a hromadnej výrobe s využitím nových meracích technológií, ktoré pracujú 

pomocou výpočtovej techniky a komplexne merajú skúmaný predmet. Len malá časť žiakov mala 

snahu sa venovať v projekte týmto novým metódam merania. Väčšia časť sa orientovala na základné 

meranie dĺžkových rozmerov. Vyučujúci skonštatoval, že vyučovanie predmetu KOM formou 

dištančného vyučovania bolo veľmi náročné, hlavne z dôvodu, že žiak v predmete KOM je hodnotený 

hlavne na základe vykonaného praktického merania, čo u tejto formy nebolo možné. Z tohto dôvodu 

boli žiaci hodnotení len na základe vypracovaných testov z prebratej teórie alebo zadaných projektov. 

Všetci žiaci získali hodnotenie absolvoval. 
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       V predmete PCM (III.A, III.B) sa v čase dištančného vzdelávania využíval portál EduPage, kde 

žiaci dostávali úlohy a po vypracovaní ich vyriešené posielali najprv na konzultácie a potom na 

hodnotenie. Nakoľko v domácom prostredí nemali program Sinumerik Emco, tak dostávali úlohy, ktoré 

riešili ručným kreslením a ručným vypracovaním postupu. Všetci žiaci získali hodnotenie absolvoval. 

    4. ročník: 

    Štvrtý ročník sa vyznačuje zdokonalením získaných vedomostí a prípravou na záverečné skúšky. 

K základným predmetom, ktoré sú zároveň aj maturitné patrí STT, STC, GRS, KOC, TGC, PCM 

a KOM. V tomto ročníku dochádza k upevňovaniu získaných vedomostí, čo náležite žiaci využívajú pri 

vypracovaní zadaní v predmetoch KOC, GRS a TGC.  

    Trieda IV.A bola prospechovo slabá. Väčšina žiakov na predmete Strojárskej konštrukcie mala 

ľahostajný prístup k štúdiu a absentovala tu pravidelná domáca príprava na vyučovacie hodiny. 

Spokojnosť s priemerom až podpriemerom sa prejavila na celkových výsledkoch v danom predmete. 

    V triede IV.B bola veľmi výrazná skupina výborných žiakov a naopak veľmi výrazná skupina slabých 

žiakov. S lepšími žiakmi sa na hodinách dobre pracovalo, boli aktívni, aj keď v poslednej dobe došlo 

k zhoršeniu prospechu v dôsledku pasívneho prístupu niektorých žiakov. Problémom oboch tried bolo 

nedodržiavanie termínov pri odovzdaní vypracovaných zadaní.  

      Na hodinách GRS (IV.A, IV.B) sa pracovalo dobre. Dobrých žiakov program Solid Edge zaujímal 

a zároveň veľmi im dopomáhal program TDS Technik pri modelovaní zložitých zostáv. Počas 

dištančného vzdelávania bolo problémom u žiakov využitie písania matematických vzorcov, žiaci mali 

problém využívať editor rovníc. Preto vyučujúca uznala aj zápisy vypracované rukou, oskenované 

a odoslané. Práve tu sa ukázali všetky možné spôsoby, ktoré sa dajú využiť pri riešení úloh. Okrem 

modelovania aj slovný popis postupu riešenia alebo vypracovanie výkresu, výpočtov a ich následné 

ofotenie a odoslanie ako obrázok. Všetci žiaci vypracovali všetky zadania a získali hodnotenie 

absolvoval. 

     V predmete KOM (IV.A, IV.B) v čase dištančného vzdelávania boli žiaci hodnotení na základe 

výsledkov, ktoré dosiahli pri výučbe simulačného meracieho program CALYPSO. 

     V predmete PCM (IV.A, IV.B) žiaci obidvoch tried dosiahli veľmi dobré výsledky. Svoje teoretické 

vedomostí a praktické zručnosti nadobudnuté štúdiom počas celého obdobia veľmi dobre využili pri 

programovaní CNC strojov. Pracovali samostatne a často si navzájom dokázali poradiť a pomôcť. V 

čase dištančného vzdelávania sa využíval portál EduPage, kde žiaci dostávali úlohy a po vypracovaní 

ich vyriešené posielali najprv na konzultácie a potom na hodnotenie. Nakoľko v domácom prostredí 

nemali program Sinumerik Emco, tak dostávali úlohy, ktoré riešili ručným kreslením a ručným 

vypracovaním postupu. Všetci žiaci získali hodnotenie absolvoval. 

     Odbor strojárstvo môžeme celkovo zhodnotiť tak, že žiaci 1. ročníka preukazovali najväčšie 

nasadenie, a z toho vyplývali výborné výsledky. Neustále opakujúcim problémom 2. – 4. ročníkov bolo 

neskoré odovzdávanie zadaní v stanovenom termíne. Vyučujúci poukázali na chýbajúce znalosti 

z matematiky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie daného predmetu. Rovnaká situácia 

bola aj so znalosťami balíka MS Office, čo sa odzrkadlilo neskôr v slabšej stránke projektov. Dané 

nedostatky sa prejavili vo všetkých odboroch. Všetci žiaci získali hodnotenie absolvoval. 
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Študijný odbor TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY 

     Cieľom odborného vzdelávania v odbore bolo poskytnúť žiakom teoretické základy z technického 

kreslenia, návrhu, konštrukcie a modelovania súčiastok. 

1. ročník: 

    Základnými predmetmi v študijnom odbore TPD sú TCK, MEC. Dané predmety vyžadujú slušné 

základy z predmetov matematika a fyzika zo základnej školy. 

    Trieda I.D bola hodnotená ako dobrá trieda, ktorá sa postupne zhoršovala, žiaci sa nepripravovali 

systematicky, niektorí mali určité medzery v správaní. 

2. ročník:  

     Nové predmety technického smeru STT, CST, GRS sú základom pre štúdium v danom odbore. 

    Žiakov II.C triedy odborné predmety zaujímali a na hodinách boli aktívni, až veľmi hluční. Prevládala 

však nesystematická príprava. Pri hodnotení žiakov sa osvedčili krátke testy zadávané 

prostredníctvom počítača. V čase dištančného vzdelávania v predmete GRS vyučujúca vyzdvihla 

ochotu spolupráce žiakov, ich snahu naučiť sa niečo nové. Práve žiaci poukázali na všetky možné 

spôsoby, ktoré sa dajú využiť pri riešení úloh. Okrem modelovania aj slovný popis postupu riešenia 

alebo vypracovanie výkresu a jeho následné ofotenie a odoslanie ako obrázok. Všetci žiaci vypracovali 

všetky zadania a získali hodnotenie absolvoval. 

 3. ročník:  

    Medzi hlavné profilujúce predmety odboru technika a prevádzka dopravy v treťom ročníku patria 

predmety  CST a GRS.  

    Žiaci III.C na hodinách boli aktívni, prejavovali záujem o vyučovací predmet. V triede sa pracovalo 

dobre, aj keď žiaci vyžadovali neustálu pozornosť. V triede bola výrazná skupina prospechovo slabších 

žiakov, so slabou domácou prípravou. To spôsobilo, že trieda sa radí medzi prospechovo slabšie 

triedy. Väčšia časť žiakov sa vyhýbala písomnému preskúšaniu. V čase dištančného vzdelávania v 

predmete GRS v triede III.C žiaci vypracovali úlohy zamerané na vytváranie výkresovej dokumentácie 

zostavy  v programe SE ST10, práca ich zaujímala aj napriek tomu, že u žiakov odboru TPD nešlo o 

maturitný predmet a zvládli ju na zodpovedajúcej úrovni. Všetci žiaci vypracovali všetky zadania 

a získali hodnotenie absolvoval. 

    Na záver možno dodať k hodnoteniu tried odboru Technika a prevádzka dopravy, že len málo 

žiakov sa pravidelne pripravovalo na vyučovanie, žiaci dosiahli horšie výsledky v porovnaní s odborom 

Strojárstvo, ale mali veľký záujem o technické záležitosti spojené s praktickou výučbou. 

 

Študijný odbor TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY - V STROJÁRSTVE  

    Vzdelávanie v tomto odbore je určené žiakom so záujmom o technické a ekonomické predmety 

a informatiku. Základom pri profilácii absolventa TIS sú strojárske a ekonomické predmety. Keďže ide 

opäť o technické zameranie, bolo potrebné, aby žiak dodržiaval zásady grafického prejavu. 
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2. ročník: 

    Medzi základné technické predmety patrí STN a GRS, ktoré sú aj výstupnými predmetmi v danom 

odbore. 

    Žiaci II.D na hodinách pracovali štandardne, zaujímali ich odborné technické problémy a vcelku  

dosiahli dobré výsledky. V predmete GRS v čase dištančného vzdelávania žiaci pracovali na výkrese 

jednoduchého hriadeľa, pričom každému žiakovi bol zaslaný hriadeľ osobitného tvaru a prezentácia 

vysvetľujúca postup kótovania hriadeľov. V rámci druhej úlohy žiaci pracovali na výkrese hriadeľa aj s 

využitím rezu. V tejto úlohe mali žiaci uplatniť nielen zásady kótovania, ale aj pracovať so strojníckymi 

tabuľkami. Každý žiak mal pridelený iný typ použitých ložísk, ktorý bol jediným zadaným parametrom, 

od ktorého si žiaci sami volili ďalšie rozmery hriadeľa. Zároveň mali k dispozícií aj prezentáciu s 

detailným postupom návrhu rozmerov hriadeľa. Obidva výkresy hriadeľov mohli žiaci rysovať na papier 

alebo ich vyhotoviť v programe Solid Edge (podľa možnosti žiakov). Narysované výkresy žiaci posielali 

elektronicky vyučujúcemu. Následne boli výkresy opravné a s vyznačenými chybami poslané späť 

žiakom. Všetci žiaci vypracovali všetky zadania a získali hodnotenie absolvoval. 

3. ročník: 

    Upevňovanie a zdokonaľovanie odborných a praktických vedomosti sa prevádza na základných 

predmetoch STN a GRS. 

    Žiaci III.D boli hluční, nesústredení a pasívni. Najväčším problémom bol nezáujem a neochota 

pracovať, ale hlavne ich správanie a negatívne prejavy. Žiaci tejto triedy dosiahli priemerné výsledky. 

V triede sa nachádzali šikovní aj slabí žiaci. Väčšinu žiakov nezaujímal obsah predmetu.  V čase 

dištančného vzdelávania v predmete GRS v triede III.D žiaci vypracovali úlohy zamerané na vytváranie 

výkresovej dokumentácie jednoduchej zostavy  v programe SE ST10, ktoré zvládli na slušnej úrovni. 

Všetci žiaci vypracovali všetky zadania a získali hodnotenie absolvoval.  

4. ročník: 

    Okrem základných predmetov ako je STN a GRS sa vyučuje predmet PCM. Tento predmet 

nadväzuje na predmet STN, v ktorom žiaci získajú vedomosti o tvorbe výrobných postupov, spôsobe 

výroby jednotlivých súčiastok, automatizácii a CNC strojoch. Pri programovaní sa používa program 

INTYS. 

    V  triede IV.D bola veľmi výrazná skupina výborných žiakov a naopak veľmi výrazná skupina 

slabých žiakov. S lepšími žiakmi sa na hodinách dobre pracovalo, pretože boli aktívni. V predmete 

GRS čase dištančného vzdelávania v triede IV.D žiaci vypracovali úlohy zamerané na vytváranie 

výkresovej dokumentácie jednoduchej zostavy  v programe SE ST10, ktoré zvládli na slušnej úrovni. 

Všetci žiaci vypracovali všetky zadania a získali hodnotenie absolvoval.  

     V predmete PCM (IV.D) sa v čase dištančného vzdelávania využíval portál EduPage, kde žiaci 

dostávali úlohy a po vypracovaní ich vyriešené posielali najprv na konzultácie a potom na hodnotenie. 

Nakoľko v domácom prostredí nemali program Intys a na meranie program Calypso, tak dostávali 

úlohy, ktoré riešili ručným kreslením a ručným vypracovaním postupu. Všetci žiaci získali hodnotenie 

absolvoval. 
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    Celkové hodnotenie tried odboru technické a informatické služby je, že žiaci v týchto triedach 

dosiahli dobré výsledky, okrem triedy III.D, ktorá neustále dosahuje podpriemerné až slabé výsledky 

a má výrazné problémy so správaním. 

 

Ekonomické predmety v študijnom odbore TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY - 

V STROJÁRSTVE 

 

2. ročník: 

UCT - II. D  

     Základy podvojného účtovníctva sa prebrali do konca februára. Dištančné vzdelávanie sa týkalo  

vedenia účtovných kníh v podvojnom účtovníctve. Boli to témy, ktoré sa opierali viac o teóriu ako 

o praktické úlohy. Žiaci dištančnou formou dostali odborný materiál, ktorý si prepísali a k tomu krátke 

praktické úlohy. V treťom ročníku sa v rámci predmetu Účtovníctvo ešte precvičia tieto úlohy tak, že sa 

zahrnú do príkladov v rámci jednotlivých účtových tried.  

 

EKO, ADK - II.D   

    V predmete EKO trieda pracovala zodpovedne. Zaujímali sa o predmet a boli na hodinách aktívni. 

Preberané učivo bola Dlhodobý majetok, jeho formy obstarania, zaradenia, vyradenia a odpisovanie. 

Dištančnou formou prebehol výpočet rovnomerných aj zrýchlených odpisov, Materiálne hospodárenie 

podniku a Odbytové hospodárstvo.  

   V predmete ADK žiaci tvorili v SW EXCEL doklady nadväzujúce na MHP, a to Skladovú kartu, 

Príjemku, Výdajku a nadväzujúce na OH Inventárnu kartu majetku. V dištančnom vzdelávaní im robilo 

problém čítanie s porozumením, disciplína v odovzdávaní zadaní a forma odovzdávania – vkladanie 

zadania do otvorenej otázky, zadanej vyučujúcim v DÚ. 

3. ročník: 

EKC - III.D 

    V druhom polroku sa žiaci oboznamujú so zákonom o Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Teoretické 

vedomosti aplikujú v programe OLYMP – Mzdy a personalistika.  

    Vzhľadom  na to, že prebiehalo dištančné vzdelávanie, žiaci nemali možnosť využívať program 

OLYMP – Mzdy a personalistika a získať tak praktické zručnosti pri práci s programom. Teoretické 

vedomosti, ktoré nadobudli, bude potrebné aktualizovať vo štvrtom ročníku, pretože zákony v tejto 

oblasti sa menia vzhľadom na novú ekonomickú situáciu v našom štáte, ako aj v EÚ. Štvrtý ročník je 

maturitný, a preto bude veľmi náročné zvládnuť aktuálne zmeny ako aj učivo štvrtého ročníka. 

 

UCT, ADK, PRAt - III.D   

    Trieda bola komplikovaná v disciplíne, vedomostnej úrovni a v zodpovednom prístupe k učeniu. 

V predmete UCT trieda pracovala pod tlakom učiteľa. Učivo preberané v tomto predmete bola účtovná 

trieda 2- Finančné účty, a to účtovanie v pokladnici a na bankovom účte. Dištančnou formou prebehlo 

účtovanie cenín, peňazí na ceste, Účtovná trieda 3 - Pohľadávky a záväzky z obchodného styku, 
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Zúčtovanie mzdy, Odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, zúčtovanie preddavkov na daň 

z príjmu a CESTOVNÉ.  

    V predmete ADK žiaci tvorili v SW EXCEL doklady nadväzujúce na UT 2, a to Príjmový a Výdavkový 

pokladničný doklad, Jednoduchý a Hromadný príkaz na úhradu a tvorba osobných listov ako aj 

Vyradenie, Archivácia a  Skartácia dokladov. 

    V predmete Prat žiaci tvorili v SW EXCEL doklady nadväzujúce na obchodné vzťahy v tuzemskom 

aj zahraničnom procese, počítali kurzové rozdiely, tvorili marketingový prieskum komodít na trhu 

a vyhodnocovali výsledky prieskumu.  Pozitívum tohto predmetu je malý počet žiakov v skupine – 6. 

V dištančnom vzdelávaní im robilo problém čítanie s porozumením, disciplína v odovzdávaní zadaní 

a forma odovzdávania – vkladanie zadania do otvorenej otázky, zadanej vyučujúcim v DÚ.  

EKO – III.D 

     V tejto triede niektorým žiakom trvalo dlhšie, kým si zvykli na komunikáciu prostredníctvom portálu 

EduPage. Okrem prepisovania zasielaného učiva, vypracovávania testov, kde si mohli pomáhať 

prepísanými poznámkami, riešili aj súvislé príklady na výpočet daňovej povinnosti, hľadali rôzne 

informácie v zákone o DPH a vo všeobecne záväzných nariadeniach zisťovali výšky miestnych daní 

a poplatkov v ich obciach.  

4. ročník: 

EKO - IV.A (STR), IV.B (STR)  

      V triede IV.A bola výborná komunikačná atmosféra. Žiaci reagovali na učivo, aplikovali príklady 

z praxe a snažili sa zodpovedne pristupovať k predmetu. Kontrolné práce zhoršovali priemer triedy, 

a to z dôvodu, že zahŕňali kumulatívne učivo.  

     Lepšou triedou bola IV.B, čo sa týka disciplíny aj tvorivého myslenia.  

      Obsahom predmetu sú informácie o obchodných spoločnostiach (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s) a výpočet 

mzdy, odvodov a preddavku na daň. Toto učivo bolo preberané dištančnou formou. 

     Výborná spolupráca bola so žiakmi v environmentálnom projekte Vtáčia búdka, kde žiaci vyrobili 

produkty na vysokej profesionálnej úrovni (aj za pomoci CNC strojov) z rôznych materiálov ako drevo, 

plast, papier, kov a krásne odprezentovali produkt pred kolektívom.  Zároveň k produktu vytvorili 

projektovú dokumentáciu a ekonomickú analýzu nákladov, aj tvorbu ceny, čo predstavovalo 

medzipredmetové vzťahy medzi odborom STR a EKO. 

EKC, UCT -  IV.D 

     V druhom polroku sa žiaci venujú v rámci EKC jednoduchému účtovníctvu t. z. účtovaniu 

v peňažnom denníku. Teóriu aj praktické príklady účtovania mali zvládnuté už pri odchode na 

dištančné vzdelávanie z dôvodu prerušeného vyučovania. Odchádzali so súvislým príkladom, ktorý si 

zaúčtovali ako domácu úlohu. Vzhľadom na to, že praktická maturitná skúška sa nekonala, nemohli si 

overiť získané vedomosti a zručnosti. Podľa dosiahnutých výsledkov sa mnohí žiaci zlepšili a len 

niektorí mali horšie výsledky ako v prvom polroku. Vzhľadom na to, že nemôžeme posúdiť objektivitu 

dosiahnutých výsledkov, nemôžeme ani objektívne posúdiť, či došlo k splneniu stanovených cieľov. 

Žiaci 4. ročníka si overia svoje vedomosti v praxi alebo na vysokých školách. 
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ADK - IV.D  (1. skupina) 

Žiaci pracovali v skupinách a tvorili doklady personálneho charakteru, a to konkrétne s ukončením 

pracovného pomeru, žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnávateľa 

alebo zo strany zamestnanca, žiadanka o pracovné voľno, priepustka či žiadosť o dovolenku.  Žiaci 

často len odpisovali predlohu, aby splnili prácu, ale málo tvoria.  Pri dištančnom vzdelávaní väčšina 

žiakov nemala problém.  

 

ADK – IV. D (2. skupina) 

      Aj napriek tomu, že to bola skupina športovcov, sa v tejto skupine pracovalo veľmi dobre. Žiaci boli 

disciplinovaní, zaujímali sa o preberané učivo, uvedomovali si, že písomnosti z oblasti personalistiky 

budú vo svojom ďalšom živote určite využívať. Bez problémov sme prešli aj na dištančné vzdelávanie 

a poctivo dodržiavali termíny na vypracovanie úloh a zadaní. Aj úroveň štylizácie a gramatiky 

v písomnostiach bola na primeranej úrovni, keďže to brali ako prípravu na praktickú MS. 

PRAt – IV.D 

     V tejto skupine sa pracovalo náročne z dôvodu  väčšej skupiny žiakov. Žiaci účtovali súvislé 

príklady aj v programe Omega od firmy Kross Žilina.  Žiaci účtovali súvislý príklad v programe, 

analyzovali tlačové zostavy ako je Účtovná závierka a odstraňovali chyby v účtovaní. Pri dištančnom 

vzdelávaní väčšina žiakov nemala problém. Stiahli si DEMO verziu programu OMEGA, importovali 

dáta z USB kľúča, keď robili priebežné archivácie. Problémom bolo, že nie každý žiak si dokázal  túto 

Demo verziu inštalovať  z kapacitných dôvodov vlastného PC, či vlastnej počítačovej zručnosti 

a gramotnosti. 

EKO – IV.D 

     V druhom polroku sme systematicky pokračovali v preberaní učiva a niektorí aktívnejší žiaci si 

postupne začali sumarizovať učivo z predchádzajúcich ročníkov ako prípravu na ústnu MS, postupne 

si tieto témy tlačili a dobrovoľne odpovedali pred celou triedou, aby si vyskúšali samostatnú odpoveď 

z rozsiahlejšieho učiva. Práca prostredníctvom portálu EduPage prebiehala až na pár žiakov 

bezproblémovo, niekedy sa stalo, že nezaslali dané úlohy načas, ale vždy si splnili povinnosti.  

 

3.3  PK odborných dopravných a elektrotechnických predmetov (PK ODaEP) 

       Výsledky vzdelávania sú vyjadrením toho, čo žiak vie, chápe a je schopný urobiť po ukončení 

vzdelávacieho procesu. Vo všeobecnosti sú výsledky klasifikované ako vedomosti, zručnosti a 

kompetencie. V rámci PK ODaEP je vzdelávanie rozdelené na teoretické a praktické. V študijnom 

odbore strojárstvo sú predmety PK zamerané na základné princípy elektrotechnických javov a hlavne 

na rozvoj zručností a vedomostí v oblasti programovania a automatizácie. V novom študijnom odbore 

mechatronika (len 1.ročník) predmety PK rozvíjajú vedomosti z oblasti elektrotechnických javov. V 

študijnom odbore technika a prevádzka dopravy sa PK venuje prevažnej väčšine profilujúcim 

predmetom študijného odboru po teoretickej aj praktickej stránke.  
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Študijný odbor STROJÁRSTVO 

     Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v študijnom odbore strojárstvo je elektrotechnika, 

programovanie a automatizácia. Ide o skupinu predmetov, ktoré formujú systémové myslenie žiaka pre 

potreby moderného priemyslu. Cieľom predmetov je, aby absolvent porozumel koncepcii 

inteligentného priemyslu a samostatne dokázal pracovať na ďalšom budovaní svojich vedomostí 

a zručností pre potreby trhu práce po zavedení plne automatizovaného priemyslu.    

      Vstupným predmetom potrebným k rozvoju uvedených vedomostí, zručností a schopností je 

predmet Základy elektrotechniky v 2. ročníku. Ide o predmet, v ktorom sa žiaci oboznámia so 

základnými pojmami v elektrotechnike, princípmi elektrostatického, elektrického a magnetického poľa. 

Nadobudnú vedomosti v oblasti výroby elektrickej energie a oblasti elektrických strojov a prístrojov 

bežne využívaných v priemysle. Poslednou kapitolou vzdelávania je priemyselná elektronika, vďaka 

ktorej si žiaci vytvoria prehľad v pasívnych a aktívnych súčiastkach nevyhnutných na realizáciu 

elektrických a elektronických obvodov. Obe triedy dosiahli priemerné výsledky. Celkový výsledný 

priemer v oboch triedach bol 2,38. Dôvodom je veľký objem učiva na 2 hodiny týždenne. Preto sú témy 

preberané len povrchne a chýba možnosť upevnenia učiva. V rámci dištančného vyučovania žiaci 

využívali učebné texty, ktoré boli vypracované tak, aby žiaci lepšie pochopili princípy fungovania javov, 

strojov, prístrojov a súčiastok. Vyučujúci pripravili pracovné listy, ktoré žiaci museli vypracovať. Taktiež 

žiaci museli spracovať prezentácie na zadanú tému v požadovanom rozsahu. Výsledky klasifikácie 

korešpondujú s 1. polrokom. Počas dištančnej formy vyučovania sa nevyskytli takmer žiadne 

problémy, žiaci si priebežne plnili zadané povinnosti. Všetci splnili požadované kritéria hodnotenia. 

     V 3.ročníku žiaci študijného odboru strojárstvo rozširujú svoje vedomosti o priemyselnú 

automatizáciu v predmete Automatizácia.  Obsahom predmetu je problematika automatického 

riadenia s podstatou a použitím ovládacích obvodov a obvodov automatickej regulácie. Žiaci dosiahli 

priemerné výsledky v oboch polrokoch, avšak veľa žiakov dosiahlo hodnotenie výborný. Veľká časť 

učiva je zameraná na logické myslenie. Tu sa prejavili priepastné rozdiely – na jednej strane veľa 

žiakov s výbornými výsledkami, na strane druhej niekoľko veľmi slabých žiakov. Ďalším problémom 

boli slabé vstupné vedomosti z oblasti elektronických súčiastok. Aj napriek týmto problémom sa 

v obidvoch triedach pracovalo dobre. Mierne problémy nastali v rámci dištančného vyučovania – 

nedodržiavanie termínov odovzdania úloh, nezúčastňovanie sa na online testoch. Aj napriek týmto 

problémom napokon všetci žiaci splnili kritéria hodnotenia – všetci prospeli. Teoretickú časť predmetu 

Automatizácia vhodne dopĺňajú cvičenia vo 4.ročníku. Hlavným cieľom predmetu Automatizácia vo 

4.ročníku je, aby si žiaci na hodinách mohli overiť funkciu jednotlivých logických obvodov s ich 

použitím a navrhovať konkrétne riadenie výrobného procesu. Pomocou programovacieho jazyka 

ladder vytvoria riadiaci program, ktorý prostredníctvom PLC ovláda dopravník pre lisovací stroj. Žiaci 

vďaka tomu dokážu efektívne zúžitkovať vedomosti, ktoré získali v 3.ročníku. V triede IV.A sa na 

hodinách pracovalo pomerne ťažko. Problémom bola v oboch polrokoch vysoká neúčasť niektorých 

žiakov na vyučovaní a tiež problémy so správaním sa niektorých žiakov. V triede IV.B sa pracovalo 

dobre, žiaci boli v prvom polroku snaživí a mnohokrát chceli zložitejšie úlohy. V druhom polroku v čase 
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prerušenia vyučovania sa situácia sťažila tým, že žiaci v domácom prostredí nedisponovali potrebným 

hardvérovým a softvérovým vybavením. Učitelia boli nútení spracovať podklady k dištančnej forme 

vzdelávania, ktoré by žiakom uľahčili vzdelávanie sa v tejto oblasti. Žiaci vypracovávali problémové 

úlohy bez spracovania pomocou aplikačného softvéru TIA portal a bez následnej simulácie pomocou 

simulačných zariadení. Testovanie navrhnutého programu pomocou PLC je veľmi dôležitým faktorom 

pri kontrole programu a následnej eliminácii chýb. Keďže sme pri dištančnej forme neboli schopní 

žiakom zabezpečiť  potrebné didaktické prostriedky, boli zmenené kritéria hodnotenia predmetu a tiež 

zmenený spôsob hodnotenia (klasifikácie) na: absolvoval/neabsolvoval. Všetci žiaci splnili nové kritériá 

hodnotenia a získali hodnotenie: absolvoval. 

      V študijnom odbore strojárstvo žiaci rozširujú svoje vedomosti získané v predmete informatika 

prostredníctvom predmetu Aplikovaná informatika. Pri dištančnom vzdelávaní v týchto triedach 

vyučujúca používala na vysvetľovanie učiva videokonferenciu ZOOM a žiakom poskytla aj podrobné 

študijné materiály s vysvetlením nového učiva. Na hodnotenie vedomostí žiakov vytvorila žiakom 

zadanie a záverečný test, ktoré mali vypracovať online cez EduPage. Priebežne so žiakmi 

komunikovala prostredníctvom správ v EduPage. Vyučujúca videla pozitívum dištančného vzdelávania 

v tom, že študijné materiály si mohli pozrieť kedykoľvek a nemuseli byť pripojení v zadanom čase na 

online hodine. Pri vyučovaní boli niektorí žiaci aktívnejší, dôslednejší, ale našli sa aj takí, ktorí menej 

komunikovali a nedodržiavali zadané termíny. Trieda III.A dosiahla podstatne lepšie výsledky ako 

trieda III.B. Za negatívum dištančného vzdelávania vyučujúca považovala nedostatočnú 

dôveryhodnosť v samostatnom vypracovaní jednotlivých zadaní. Pri oprave a hodnotení bola 

evidentná spolupráca žiakov. Odpovede boli častokrát rovnaké a bol aj rovnaký čas odovzdania úloh. 

Negatívom pre učiteľa bola časovo náročná príprava podrobných študijných materiálov, zdĺhavá 

konzultácia pri nepochopení učiva alebo zadania. 

 

Študijný odbor MECHATRONIKA 

     V rámci predmetu Elektrotechnika, ktorý vyučujeme v tomto študijnom odbore sa snažíme, aby 

žiaci získali vedomosti v oblasti elektrického a magnetického poľa, nadobudli zručnosti pri výpočte 

základných elektrických veličín jednosmerného obvodu. Žiaci tohto študijného odboru nemali 

v 1.polroku absolútne žiaden problém so zvládnutím učiva. Druhý polrok sa venoval prevažne riešeniu 

jednosmerných obvodov, ktoré bolo veľmi obtiažne vysvetliť prostredníctvom dištančného vzdelávania. 

Vyučujúci spracoval digitálne podklady s postupom riešenia obvodov, ale je predpoklad, že dosiahnuté 

výsledky nezodpovedajú nadobudnutým vedomostiam. Pri riešení sa opakovali rovnaké chyby, ktoré 

svedčia o vzájomnej spolupráci. Dosiahnuté veľmi dobré výsledky sa vymykajú tomu, čo je zvyčajné 

v podobnom predmete v iných študijných odporoch. Prevažná väčšina žiakov dosahuje skutočne veľmi 

dobré výsledky aj v iných predmetoch.     
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Študijný odbor TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY 

 

     Cieľom odborného vzdelávania v odbore bolo poskytnúť žiakom teoretické základy z konštrukcie 

a návrhu motorových vozidiel, princípu činnosti elektrickej výbavy motorového vozidla, autoelektroniky, 

diagnostiky, ale aj z cestných zákonov a noriem.  Prechod zo všeobecného vzdelávania na základnej 

škole na odborné zabezpečuje v 1.ročníku predmet Základy elektrotechniky. Predmet vyžaduje 

slušné základy z predmetov matematika a fyzika zo základnej školy, ktorých deficit sa prejavuje 

každoročne. Žiaci I.D dosiahli podpriemerné výsledky. Opakujú sa tie isté problémy – vyjadrovanie 

neznámej zo vzorca, sčítanie zlomkov. Absentuje systematická príprava na vyučovanie. V druhom 

polroku sa situácia zhoršila, niektorí žiaci mali problém s vypracovaním úloh počas dištančného 

vzdelávania, avšak aktívne pracovali a komunikáciou s vyučujúcou sa eliminovali mnohé chyby 

spôsobené nesprávnym pochopením látky alebo slabými matematickými zručnosťami.  

     Medzi hlavné profilujúce predmety študijného odboru technika a prevádzka dopravy patria 

predmety Cestné vozidlá, Elektrotechnika motorových vozidiel, Autoelektronika, Cestná doprava 

a Diagnostika motorových vozidiel. Učivo predmetu Cestné vozidlá poskytuje žiakom na primeranej 

úrovni potrebné vedomosti o konštrukčnom riešení cestných vozidiel ako celku, ale aj jednotlivých 

skupín a podskupín. Obsah vyučovacieho predmetu je rozložený do troch ročníkov. V druhom ročníku, 

v prvom polroku, boli žiaci hraví, bolo potrebné viac vysvetľovať a zdôrazňovať. Pri niektorých žiakoch 

bolo badať výraznú nesústredenosť. Aj napriek tomu bola v triede skupina dobrých žiakov, ktorí sa 

pravidelne pripravovali. V druhom polroku sa preberala mechanika cestných vozidiel, čo je náročný 

tematický celok. Aj keď témy korešpondovali s učebnicou, boli vyučujúcou upravované a spracované 

tak, aby učivo bolo ľahšie zvládnuteľné. Príklady na overenie vedomostí sa riešili v obmedzenej miere. 

Žiaci predmetu venovali dostatočnú pozornosť a ich aktivita počas celého polroku bola dobrá. V treťom 

ročníku je týždenná dotácia hodín tohto predmetu  veľká. V prvom polroku trieda mala záujem 

o vyučovací predmet, v triede sa pracovalo veľmi dobre. Veľká skupina žiakov sa pravidelne 

pripravovala, aktívne sa zapájala do vyučovacích hodín. V druhom polroku bolo potrebné prebrať veľa 

tém s dobrým osvojením učiva, preto sa vyžadovala pravidelná práca žiakov a ich pravidelná kontrola. 

Priebežne sa vypracovávali krátke testy na overenie vedomostí. V druhom polroku nebolo možné 

objektívne posúdiť výsledky týchto testov. Žiaci však pracovali pravidelne. V tematickom celku 

Spaľovacie motory neboli v dostatočnej miere riešené príklady na výpočet hlavných parametrov 

motora.  Túto problematiku bude vyučujúca riešiť začiatkom 4. ročníka pri opakovaní učiva. Žiaci 

pracovali s učebnicou, záverečné témy celku Motory zvláštnej konštrukcie boli spracované do 

prezentácií. Z komunikácie so žiakmi vyplynulo, že dištančná forma výučby vyhovuje najmä slabším 

žiakom, ktorí nepotrebujú obsiahle vedomosti. Prospechovo lepším žiakom táto forma nevyhovovala, 

o problematike sa potrebovali dozvedieť viac a pri náročnejších témach im chýbal výklad učiteľa. 

Trieda 4.ročníka bola prospechovo slabá, s nedostatočnou domácou prípravou. Žiaci ľahostajne 

pristupovali k plneniu svojich školských povinnosti a viacerí podcenili učivo.  Vo väčšine prípadov žiaci 

zvládli predpísané učivo na priemernej vedomostnej úrovni. V druhom polroku sa doberali časti 

prevodového ústrojenstva – spojky, prevodovky, rozvodovky. V počiatkoch, kedy sa žiaci pripravovali 
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na MS, ich aktivita bola veľká. Po zverejnení informácie, že známky maturitných predmetov sa budú 

vypočítavať na základe priemerov známok profilujúcich predmetov, ich aktivita poklesla.  

     Ďalším profilovým predmetom je Elektrotechnika motorových vozidiel, cieľom ktorého bolo 

poskytnúť základné vedomosti o činnosti, konštrukcii a funkcii zdrojov, spotrebičov elektrickej energie 

a pomocných zariadení v motorových vozidlách. Žiaci dosiahli v 1.polroku podpriemerné výsledky. 

Dôvody vidíme v  absentujúcej domácej príprave. Pre žiakov sú odborné predmety niečím novým, 

prinášajú pomerne veľa odborných pojmov, technických údajov. V druhom polroku došlo k zlepšeniu 

prospechu. V rámci dištančného vzdelávania žiaci vypracovávali zadania vo forme prezentácií a 

pracovných listov, preverovanie vedomostí prebiehalo formou online testov. Nevyskytli sa vážnejšie 

problémy, všetci žiaci prospeli. V treťom ročníku bola situácia podobná ako v 2.ročníku. V prvom 

polroku dosiahli žiaci podpriemerné výsledky aj napriek malému objemu učiva. V triede III.C bolo veľa 

veľmi  slabých žiakov, ktorí kvôli nulovej domácej príprave a slabým výsledkom vo všetkých 

elektrotechnických predmetoch mali problém pochopiť učivo nadväzujúce na základné učivo. 

V druhom polroku sa priemerný prospech zlepšil. Žiaci počas dištančného vzdelávania mohli 

vypracovať dištančné úlohy doma za pomoci poznámok a dostupnej literatúry. Väčšina žiakov sa na 

online vzdelávaní zúčastňovala aktívne, pravidelne vypracovávala dištančné úlohy a zúčastňovala sa 

online testov.  

     Na predmet EMW nadväzuje predmet Autoelektronika,  ktorého učivo poskytuje žiakom vedomosti 

o funkcii, vlastnostiach, konštrukcii a prevádzke elektronických systémov, používaných v moderných 

motorových vozidlách. Vyučujúca sa snažila prostredníctvom videí sprostredkovať fakty a princípy 

jednotlivých elektronických obvodov a uľahčiť tak proces výučby. Žiaci dosiahli priemerné výsledky. Aj 

keď všetci prospeli, práca so žiakmi bola veľmi náročná. Veľká skupina žiakov sa nepripravovala na 

vyučovanie aj napriek blížiacej sa maturitnej skúške. V druhom polroku sa príprava žiakov mierne 

zlepšila. V čase prerušenia vyučovania sme pracovali dištančnou formou. Využívali sme učebné texty, 

pracovné listy, prezentácie, videá. Vedomosti žiakov sme preverovali prostredníctvom online testov 

a dištančných úloh. Všetci žiaci pravidelne vypracovávali zadané dištančné úlohy a online testy. 

Nevyskytli sa žiadne problémy. Všetci žiaci prospeli. 

       Ďalším ťažiskovým predmetom štúdia v odbore je Cestná doprava. Úlohou predmetu Cestná 

doprava je poskytnúť žiakom základné vedomosti a zručnosti súvisiace s dopravným a prepravným 

procesom cestnej dopravy. Žiaci si v predmete osvojili problematiku významu dopravy v spoločnosti, 

základné normatívy platné v cestnej doprave, osvojili si podmienky prevádzkovania vozidiel na 

pozemných komunikáciách, vrátane technickej základne cestnej dopravy. V 2.ročníku bola trieda na 

vyučovaní živá, niektorí žiaci boli na svoj vek veľmi hraví. Vyžadovali aktívny prístup učiteľa a neustálu 

pozornosť. Trieda sa prospechovo výrazne delila na snaživých a slabších žiakov. Pri dobrých žiakoch 

bolo badať pravidelnú domácu prípravu, čo zlepšovalo dosiahnutý priemer. Skôr snaživosť ako 

technické zmýšľanie malo za následok, že dosiahnutá úroveň vedomostí v triede bola vcelku dobrá. 

V 3.ročníku bola trieda prospechovo dobrá, niektorí žiaci mali aktívny záujem o vyučovací predmet, iní 

boli na vyučovaní pasívni. So žiakmi sa pracovalo dobre.  Pri preverovaní vedomostí sa prejavovala 

nedostatočná domáca príprava. Žiaci zvládli učivo vcelku na dobrej vedomostnej úrovni.  



24 

 

 

      Komplexnosť predmetovej skladby v odbore uzatváral predmet Diagnostika motorových 

vozidiel, ktorým si žiaci osvoja techniku vyvažovania kolies, geometrie riadenia, skúšobní bŕzd, 

stanice technickej kontroly, príslušenstva spaľovacieho motora. V predmete sa nevyskytli žiadne 

výchovno-vzdelávacie problémy, ktoré by bolo potrebné riešiť. Žiaci mali záujem o tento predmet, na 

vyučovacie hodiny chodili pripravení a boli zdravo zvedaví. V druhom polroku sa predmet vyučoval 

dištančnou formou, žiaci dostávali cez EduPage materiály (písomné poznámky, ale aj obrázky) 

k danému predmetu, ktoré si žiaci písali a kreslili do zošitov a učili sa v rámci samoštúdia. Žiaci 

vypracovávali prezentácie k ABS, ASR, BAS a ESP, kde mali možnosť rozšíriť si informácie 

o diagnostikovaní motorových vozidiel aj za pomoci internetu. Tieto prezentácie následne posielali 

vyučujúcemu, ktorý ich slovne hodnotil a spätnú väzbu posielal cez EduPage žiakom. Vo 4.ročníku 

väčšina žiakov počas vyučovania nemala záujem o preberané učivo a nezapájala sa do vyučovacieho 

procesu. Naproti tomu považujem za potrebné vyzdvihnúť prístup niektorých žiakov, ktorí sa zapájali 

počas vyučovacej jednotky do diskusie, dokonca prispievali aj vlastnými diagnostickými prípadmi, ktoré 

získali praxou. Vyučujúci kontaktoval žiakov  prostredníctvom portálu EduPage, aby spracovali 

prezentáciu z oblasti diagnostiky.  

     Ďalšou skupinou podporných predmetov v odbore sú elektrotechnické predmety, ako Cvičenia 

z elektroniky, Cvičenia z autoelektroniky a Programovanie mikroprocesorov, ktoré obohatili teoretické 

elektrotechnické predmety o praktickú zložku, kde si mohli žiaci vyskúšať zapojiť elektronický obvod, 

merať elektrické veličiny priamo na elektronickom obvode motorového vozidla. V predmete Cvičenia 

z elektroniky v 2.ročníku bola práca na hodinách dobrá. Ide o praktické vyučovanie, ktoré vyžaduje 

hlavne aktivitu na hodine. Práca na hodinách bola veľmi dobrá vďaka malým skupinám a učivu 

zameranému hlavne na získanie praktických zručností. Niektoré úlohy vyžadujúce logické myslenie aj 

tu spôsobovali žiakom problémy. V druhom polroku pri dištančnom vzdelávaní boli zadané úlohy 

zamerané na prácu s katalógom elektronických súčiastok, modelovanie obvodov a simuláciu ich 

činnosti pomocou simulačného softvéru. Aj tu sa vyskytovali problémy s neodovzdaním zadaní 

v stanovenom termíne. Nakoniec však všetci žiaci splnili kritéria hodnotenia. V treťom ročníku 

pravidelne pracujeme na výrobe elektronických zariadení do motorových vozidiel. Tento tematický 

celok realizujeme projektovou formou. Každý žiak si vyskúšal kompletnú výrobu zariadenia od návrhu 

zariadenia, cez výrobu plošných spojov, po ich osadenie súčiastkami a oživenie. Práca na praktickej 

časti projektu bola pre žiakov veľmi zaujímavá. Súčasťou projektu bola aj písomná forma – 

spracovanie dokumentácie v textovom editore. Táto forma musí spĺňať predpísanú formálnu 

a obsahovú stránku. Tu sme sa stretli s problémami ako nedodržanie predpísaného rozsahu, 

nesplnenie predpísaných pravidiel týkajúcich sa formálnej stránky, slabá úroveň obsahovej stránky a 

nedodržanie stanovaných termínov. Situáciu sťažovalo hlavne to, že textovú dokumentáciu 

odovzdávali žiaci počas dištančného vzdelávania. Mnohí nekomunikovali s vyučujúcimi a neboli 

schopní zapracovať ich pripomienky do dokumentu. Stretli sme sa aj s podvádzaním zo strany žiakov, 

kedy odovzdávali časti dokumentácie, ale aj celú dokumentáciu skopírovanú od spolužiaka. Rovnako 

ako v 2. ročníku aj tu žiaci dosiahli pomerne dobré výsledky. 

       V predmete Cvičenia z autoelektroniky ide o aplikáciu vedomosti a poznatkov priamo na 
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osobnom motorovom vozidle Škoda Octavia, kde si žiaci vyskúšali pripájanie elektronických obvodov 

do motorového vozidla, testovanie riadiacich obvodov v motorovom vozidle a kódovanie kľúčov 

a diaľkových ovládačov vozidla. Predmet žiakov veľmi zaujal, keďže ide o rozvíjanie praktických 

zručností. Aj tento školský rok sa našli žiaci, ktorí priniesli vlastné poznatky a skúseností, ktoré sme 

testovali počas výučby. V 2.polroku, keď sme výučbu realizovali dištančnou formou, vyučujúci pristúpil 

k  zmene kritéria hodnotenia, nakoľko žiaci v domácom prostredí nedisponujú technikou, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Kritéria hodnotenia boli zmenené z reálnych zapojení na 

simulačné. Žiaci spracovali zadania a referáty na základe učebných textov a internetu.  

      Celistvosť elektronických a riadiacich systémov uzatváral predmet Programovanie 

mikroprocesorov, ktorý rozvíjal vedomosti žiakov tak, aby počas štúdia dosiahli aj vedomosti 

z programovania spomínaných riadiacich jednotiek. Predmet bol veľmi náročný na logické a analytické 

myslenie, ako aj na znalosti základných elektronických systémov. Podobne ako v predmete 

autoelektronika, aj v tomto predmete si všetci vyučujúci pochvaľovali prístup a aktivitu prevažnej 

väčšiny žiakov. Aj tento školský rok žiaci samostatne vyriešili niekoľkonásobne viac problémových úloh 

a projektov ako bolo požadované. V triede sa pracovalo dobre a žiaci učivo zvládli. V 2.polroku 

prebiehalo  dištančné vzdelávanie formou e-learningu, hlavne  komunikáciou prostredníctvom 

edukačného portálu EduPage a emailom. Vyučujúci si stanovili ciele a kritéria hodnotenia, o ktorých 

boli žiaci vopred informovaní. Za nesplnenie časových limitov boli žiaci penalizovaní zhoršením 

známky.  Projekty z predmetu, ktoré mali žiaci vypracovať v danom termíne, mali rôznu úroveň, od 

výbornej až po podpriemernú.  

     Vzdelávanie v odbore TPD uzatvára predmet Doprava a manipulácia. Predmet mal prevažne 

teoretický charakter. Na vyučovacích hodinách sa prejavila slabá domáca príprava. Učivo nebolo 

náročné a možno aj kvôli tomu žiaci podcenili prípravu na daný predmet. Preberané témy  žiaci zvládli 

na priemernej úrovni aj pomocou samostatných prezentácií týkajúcich sa danej problematiky. 

 

Študijný odbor TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY - V STROJÁRSTVE  

 

     V rámci PK ODaEP predmetov vyučujeme len predmet Aplikovaná informatika. Podobne ako 

v študijnom odbore strojárstvo v treťom ročníku nadväzujeme na Informatiku. Cieľom predmetu je 

rozvoj vedomostí a zručností z programovania aplikácií prostredníctvom vývojového prostredia Delphi. 

Rovnako ako všetky predmety podobného charakteru je predmet veľmi náročný na logické a analytické 

myslenie.   

     V porovnaní so žiakmi odboru strojárstvo dopadla trieda III.D najhoršie. Výsledný priemer triedy bol 

slabý, len 53%.  

    Predmet Aplikovaná informatika pokračuje vo 4.ročníku vyššími funkciami programov textového 

a tabuľkového editora. Posledný tematický celok predmetu je venovaný práci s databázami. Cieľom je, 

aby žiak dokázal navrhnúť databázu, vytvoriť kritériá a relácie medzi tabuľkami databázy. V triede IV.D 

sa nachádzala skupina šikovných a ambicióznych žiakov. Žiaci pracovali samostatne, boli kreatívni, 

nebolo potrebné ich podnecovať k výkonom a fungovala tu aj výborná spätná väzba. V 2. polroku žiaci 
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preberali učivo Word a Excel na profesionálnej úrovni. Zopár žiakov malo problém učivo zvládnuť. 

Celok databázy tvorili v obmedzenom režime. 

3.4 PK Prax 

Hodnotenie triedy I.D – študijný odbor TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY 

Vyučujúci: Ing. Pavlanin, Ing. Murín, Ing. Švirk 

       Vyučujúci sa vyjadrili, že v danej triede sa pracovalo dobre, neboli žiadne vážne problémy. Žiaci 

javili záujem o preberané učivo. Počas roka sa učili základom stavbe automobilov, elektronike ako aj 

jednoduchým technologickým operáciám. Na vyučovanie chodili včas a vždy riadne ustrojení. Učivo 

bolo odučené v súlade s učebnou osnovou. Cieľom predmetu PRAX v 1.ročníku v celku Základy 

elektrotechnickej účinnosti je, aby žiaci získali základné zručnosti pri zapájaní aktívnych  a pasívnych 

súčiastok, meraní elektrických veličín a zapájaní jednoduchých elektrických obvodov. V dvoch 

skupinách pred prerušením vyučovania sa so žiakmi pracovalo veľmi dobre. Žiaci boli veľmi snaživí 

a aktívni. Snahou bolo, aby žiaci 1.ročníka boli vhodne motivovaní k práci a neprepadli znechuteniu 

a pocitu, že elektrotechnika je veľmi zložitá. Problém nastal po rotácií poslednej skupiny a následnom 

prerušení vyučovania, ktoré nebolo obnovené do konca školského roka. 

       Vyučujúci Ing. Pavlanin sa snažil nájsť teoretické možnosti výučby predmetu Prax prostredníctvom 

dištančného vzdelávania. Následne na to bolo nevyhnutné zmeniť kritéria hodnotenia predmetu zo 

známky na absolvoval. Boli pripravené kritéria hodnotenia realizovateľné aj pri využití dištančného 

vzdelávania. Žiaci museli preštudovať učebné materiály, následne vypočítať parametre, nakresliť 

schému zapojenia a vypracovať on-line test. V jednej časti žiaci vypracovali simuláciu zapojenia na 

internete, kde mohli vidieť zmeny elektrických parametrov okamžite. Traja žiaci takmer vôbec 

nereagovali a mysleli si, že pri zmene kritérií a formy hodnotenia nemusia nič robiť. Na vyzvania, aby 

vypracovali zadané úlohy reagoval len jeden a dvaja dištančnú formu vzdelávania ďalej ignorovali.  

Na základe kritérií hodnotenia bolo dvom žiakom navrhnuté preskúšanie v auguste.     
 

Hodnotenie tried II.A, II.B – študijný odbor STROJÁRSTVO 

Vyučujúci: Ing. Šveda, Ing. Švirk, Ing. Eva Vitikáč Batešková, PhD. 

      Ide o triedu v odbore strojárstvo. Žiaci tohto odboru prichádzali s predmetom Prax do prvého 

kontaktu. Podľa názorov vyučujúcich žiaci mali záujem o výučbu v školských dielňach a správali sa 

disciplinovane. Vzhľadom na to, že trieda bola rozdelená na tri skupiny, v každej skupine bolo možné 

odučiť len 2/3 učiva v súlade s učebnou osnovou. V rámci poslednej rotácie žiakov po pracoviskách 

vypukla pandémia COVID – 19 a z toho dôvodu učivo nebolo možné odučiť bežnou formou 

vyučovania, preto sa pristúpilo k výučbe dištančnou formou vzdelávania. Žiaci preštudovali dištančnou 

formou učebný materiál k celkom: Stavba automobilov, Strojné obrábanie  a Technologické operácie. 

Následne spracovali formou referátov informácie k určeným témam stavby automobilov a pozerali 

zadané videá prostredníctvom Youtube. Všetci žiaci získali hodnotenie absolvoval. 
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Hodnotenie triedy II.C – študijný odbor TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY 

Vyučujúci: Ing. Pavlanin, Ing. Murín, Ing. Švirk 

     V tomto ročníku žiaci odboru TPD získavali základné vedomosti a zručnosti pri práci na obrábacích 

strojoch. Cieľom predmetu Prax v 2. ročníku v tematickom celku Základy elektrotechnickej praxe je 

osvojenie si tvorby plošných spojov, merania elektrických obvodov a istenia elektrických obvodov. 

Situácia v danej časti bola veľmi podobná predmetu Prax v 1. ročníku. Práca so žiakmi všetkých 

skupín bola výborná a žiaci pracovali na úlohách s nadšením. Po prerušení vyučovania sa situácia 

zhoršila, ale napriek tomu žiaci priebežne spracovali úlohy a splnili všetky kritéria hodnotenia. Všetci 

žiaci  získali hodnotenie absolvoval.   

 

Hodnotenie triedy II.D – študijný odbor TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY- 

V STROJÁRSTVE 

Vyučujúci: Ing. Murín, Ing. Švirk 

    Žiaci II.D triedy sa delili na skupinu TIS a TISš, pričom žiaci so športovou prípravou mali dve hodiny 

praxe a žiaci v odbore TIS mali tri hodiny. Žiaci mali záujem o vyučovanie v školských dielňach a podľa 

hodnotenia vyučujúcich sa s nimi pracovalo dobre. Vzhľadom na to, že trieda bola rozdelená na tri 

skupiny, v každej skupine bolo možné odučiť len 2/3 učiva v súlade s učebnou osnovou.  V rámci 

poslednej rotácie žiakov po pracoviskách vypukla pandémia COVID – 19 a z toho dôvodu učivo nebolo 

možné odučiť bežnou formou vyučovania, preto sa pristúpilo k výučbe dištančnou formou vzdelávania. 

Žiaci preštudovali dištančnou formou učebný materiál k celkom: Stavba automobilov a Technologické 

operácie. Následne spracovali formou referátov informácie k určeným témam stavby automobilov a 

pozerali zadané videá prostredníctvom Youtube. Všetci žiaci získali hodnotenie absolvoval. 

 

Hodnotenie tried III.A, III.B – študijný odbor STROJÁRSTVO 

Vyučujúci: Ing. Šveda, Ing. Fejko, Ing. Vitikáč Batešková, PhD., Ing. Murín, Ing. Švirk 

     Žiaci mali záujem o vyučovanie v priestoroch školských dielní. Vzhľadom na to, že trieda bola 

rozdelená na tri skupiny, v každej skupine bolo možné odučiť len 2/3 učiva v súlade s učebnou 

osnovou.  V rámci poslednej rotácie žiakov po pracoviskách vypukla pandémia COVID – 19 a z toho 

dôvodu učivo nebolo možné odučiť bežnou formou vyučovania, preto sa pristúpilo k výučbe dištančnou 

formou vzdelávania. Žiaci preštudovali dištančnou formou učebný materiál k celkom: Sústruženie, 

Frézovanie a CNC obrábanie. Následne spracovali formou referátov informácie k určeným oblastiam 

strojného obrábania frézovaním a popísali technologický postup k zadaným témam. Všetci žiaci získali 

hodnotenie absolvoval. 

 

Hodnotenie triedy III.C – študijný odbor TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY 

Vyučujúci: Ing. Šveda, Ing. Murín, Ing. Švirk, Ing. Fejko  

     V tomto ročníku žiaci odboru TPD získavali základné vedomosti a zručnosti pri práci na 

motoroch, prevodovkách a podvozkoch. Vzhľadom na to, že trieda bola rozdelená na tri skupiny, 

v každej skupine bolo možné odučiť len 2/3 učiva v súlade s učebnou osnovou. V rámci poslednej 
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rotácie žiakov po pracoviskách vypukla pandémia COVID – 19 a z toho dôvodu učivo nebolo možné 

odučiť bežnou formou vyučovania, preto sa pristúpilo k výučbe dištančnou formou vzdelávania. Žiaci 

preštudovali dištančnou formou učebný materiál k celkom: Oprava a údržba hnacej sústavy I., Oprava 

a údržba podvozkov I. a Diagnostika a opravy automobilov I.. Následne spracovali formou referátov 

informácie k zadaným témam a pozerali videá prostredníctvom Youtube. Všetci žiaci získali 

hodnotenie absolvoval. 

 

Hodnotenie tried IV.A, IV.B – študijný odbor STROJÁRSTVO 

Vyučujúci: Ing. Šveda, Ing. Fejko, Ing. Vitikáč Batešková, PhD., Ing. Švirk 

     Žiaci si upevňovali poznatky pri práci na strojných zariadeniach. Vzhľadom na to, že trieda bola 

rozdelená na tri skupiny, v každej skupine bolo možné odučiť len 2/3 učiva v súlade s učebnou 

osnovou.  V rámci poslednej rotácie žiakov po pracoviskách vypukla pandémia COVID – 19 a z toho 

dôvodu učivo nebolo možné odučiť bežnou formou vyučovania, preto sa pristúpilo k výučbe dištančnou 

formou vzdelávania. Žiaci preštudovali dištančnou formou učebný materiál k celkom: Sústruženie, 

Frézovanie a CNC programovanie. Následne spracovali formou referátov informácie k zadaným 

témam v prostredí Sinumeric Operate a teoreticky naprogramovali postup výroby zadanej súčiastky na 

CNC. Všetci žiaci získali hodnotenie absolvoval. 

 

Hodnotenie triedy IV.C – študijný odbor TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY 

Vyučujúci: Ing. Šveda, Ing. Murín  

     V triede IV.C sa pracovalo dobre, žiaci boli disciplinovaní. K práci pristupovali zodpovedne, keďže 

išlo o maturitný predmet. Vzhľadom na to, že trieda bola rozdelená na tri skupiny, v každej skupine 

bolo možné odučiť len 2/3 učiva v súlade s učebnou osnovou.  V rámci poslednej rotácie žiakov po 

pracoviskách vypukla pandémia COVID – 19 a z toho dôvodu učivo nebolo možné odučiť bežnou 

formou vyučovania, preto sa pristúpilo k výučbe dištančnou formou vzdelávania. Žiaci preštudovali 

dištančnou formou učebný materiál k celkom: Oprava a údržba hnacej sústavy II., Oprava a údržba 

podvozkov II. a Diagnostika a opravy automobilov II.. Následne spracovali formou referátov informácie 

k zadaným témam a pozerali videá prostredníctvom Youtube. Všetci žiaci získali hodnotenie 

absolvoval. 

3.5 Dištančné vzdelávanie 

      Situácia, ktorá nastala pandémiou koronavírusu v marci 2020 ukázala, že slovenské školstvo nie je 

pripravené na inú formu vzdelávania ako je prezenčná forma, ale aj napriek tomu sme sa museli 

flexibilne prispôsobiť situácii, ktorá nás prinútila učiť na diaľku. V rámci dištančnej formy sme využívali 

rôznorodé metódy a formy vyučovania. Medzi najpoužívanejšie moderné technológie vo výučbe patrili 

edukačný portal EduPage, prípadne audio- video konferencie a webináre prostredníctvom 

aplikácií Zoom, Microsoft Teams a Google Meet, živé online vyučovanie (videochaty) na Facebooku 

a vytváranie skupín na Messengeri. Učitelia využívali aj online vzdelávacie portály napríklad 

Zborovna.sk, Planéta vedomostí, Digiškola. 

      Medzi najčastejšie metódy a spôsoby výučby dištančného vzdelávania patrili práca s učebnicou, 
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katalógom a odbornou literatúrou, učenie sa zo zdieľaných prezentácii a písanie referátov či 

projektových prác. Išlo prevažne o pasívne metódy výučby, pri ktorých žiak nebol v priamej interakcii 

so svojim vyučujúcim.  

Zmena kritérií v hodnotení v čase COVID - 19    

       V čase mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu v školskom roku 2019/2020 došlo k zmenám 

oproti pôvodnému ŠkVP v klasifikácii niektorých predmetov.  

      V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 

vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. apríla 2020  

sme neklasifikovali predmety, ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak v čase prerušeného vyučovania 

nebolo umožnené naplniť ciele predmetov plnohodnotnou realizáciou.  

     Išlo o predmety: 

 Telesná a športová výchova   

 Športová príprava  

 Grafické systémy  

 Programovanie CNC strojov  

 Kontrola a meranie  

 Prax (v študijných odboroch STR, TPD; PRAs v 2. ročníku študijného odboru TIS v strojárstve) 

 Cvičenia z autoelektroniky  

 Automatizácia ( iba vo 4. ročníku  študijného odboru STR) 

      Žiaci boli klasifikovaní v týchto predmetoch v 2. polroku školského roku 2019/2020 stupňom 

absolvoval/a.  

     Zmeny v zásadách hodnotenia žiakov SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov pre 2. polrok 

školského roka 2019/2020 v týchto predmetoch prerokovala a schválila e- pedagogická rada dňa 

15.04.2020. 

     Jednotlivé predmetové komisie: PK všeobecnovzdelávacích predmetov (PK VVZP), PK odborných 

strojárskych a ekonomických predmetov (PK OS a EP), PK odborných dopravných 

a elektrotechnických predmetov (PK OD a EP), PK predmetu Prax (PK PRAX) rozpracovali kritériá 

hodnotenia jednotlivých predmetov počas koronavírusu v rámci svojich predmetových komisií (čo má 

žiak splniť, urobiť pre naplnenie hodnotenia predmetu v upravenom režime obsahu učiva tak, aby 

vedel, čo od neho škola v danom predmete očakáva, aby mu pridelila hodnotenie absolvoval/a. 

 

Pozitíva dištančnej formy vzdelávania:  

 vyučujúci začali intenzívnejšie pracovať online, čím sa v tejto oblasti aj zdokonalili a vytvorili si 

vlastný efektívny nástroj pre komunikáciu so žiakmi, 

 oprava testov bez otvorených otázok bola rýchlejšia a jednoduchšia, rýchla spätná väzba ako 

pre žiakov, rovnako aj pre vyučujúcich, 

 efektívny a rýchlejší spôsob šírenia študijných matriálov, 

 možnosť bez zdĺhavého hľadania v tlačených dokumentoch sa opätovne vrátiť k odovzdaným 
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zadaniam, prezentáciám, programom a simuláciám, ktoré sú sústredené na portáli, 

 pre žiakov bolo pozitívom to, že mali možnosť určiť si vlastné individuálne tempo práce, sami si 

mohli riadiť proces učenia a mali voľnosť v tom, ako sa k informáciám dostanú, 

 viac ako inokedy boli zdôraznené také hodnoty potrebné v procese učenia ako vnútorná 

motivácia žiakov, zodpovednosť, vytrvalosť – u žiakov sa prejavila na rôznej úrovni, 

 niektorí žiaci si uvedomili, že učiť sa celý čas doma je omnoho náročnejšie ako s pomocou 

učiteľa v škole (reakcie zo spätnej väzby so žiakmi), 

 zvýraznili sa niektoré nedostatky, na ktorých treba popracovať – napr. komunikácia žiakov 

prostredníctvom mailov (forma, obsah). 

 

Negatíva dištančnej formy vzdelávania:  

 neosobný spôsob komunikácie (chýbala celková atmosféra v triede), 

 izolovanosť žiakov; absencia sociálnych kontaktov, čo je dôležité pri vzdelávaní, 

 neobjektívnosť hodnotenia pri online testoch – mnohí odpisovali, pracovali pri teste 

s poznámkami, komunikovali cez telefón (informácie zo spätnej väzby so žiakmi), 

 častokrát chýbala spätná väzba zo strany žiakov (v triede ju má učiteľ hneď a ak žiak 

nerozumie, dôjde k opakovanému vysvetleniu učiva), 

 zneužívanie situácie zo strany žiakov, častokrát sa pripájali len v neskorých nočných hodinách, 

kedy už neboli sprístupnené testy a domáhali sa opakovaného testovania, 

 pre učiteľa časovo náročná príprava študijných materiálov, predčasné otváranie pridelených 

testov cez rodičovské kontá a zo strany žiakov nedodržiavanie termínov a neplnenie si 

povinností, 

 nekompatibilita SW (žiaci pracovali na telefónoch APPLE a nie v prostredí MS Office), 

 veľká nedostupnosť materiálov na výučbu v elektronickej, univerzálne kompatibilnej forme. 

Technické problémy dištančnej formy vzdelávania:  

 absencia pripojenia niektorých žiakov doma na internet, respektíve slabé pokrytie siete, 

 nedostatočné technické vybavenie u žiakov, pretože boli zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, 

 problémy s otvorením testu na stránke EduPage, 

 preťaženie internetovej siete,  

 zlý internetový signál v bydlisku niektorých žiakov, 

 jeden počítač na viac školopovinných detí v rodine, 

 v rámci jednotlivých predmetov si žiaci nainštalovali voľne dostupné verzie, no nie všetky boli 

kompatibilné so školskou verziou alebo problémom bolo, že nie každý žiak si dokázal demo 

verziu programu nainštalovať z kapacitných dôvodov vlastného počítača či vlastnej počítačovej 

zručnosti. 
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3.6  Hodnotenie výsledkov maturitných skúšok  

Predmet Úroveň Počet 
PFEČ PFIČ Ústna skúška 

% Počet % Počet 1 2 3 4 5 Priemer Počet 

ANJ B1 98     8 28 36 26  2 ,82 98 

ANJ B2     2       2     1 ,00 2 

PČOZ  100     30 44 26   1,96 100 

SJL  100     4  27  57  12  2 ,77 100 

TČOZ  100     10 38 42 10  2 ,52 100 

 

       V školskom roku 2019/2020 sa maturitná skúška nerealizovala v žiadnej z jej foriem. Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR v čase pretrvávania mimoriadnej situácie pandémie COVID 19 

zrušilo externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, a to riadny i náhradný termín. V 

školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách 

umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane 

teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávala administratívne. 

     O ústnu formu maturitnej skúšky z predmetu ANJ na úrovni B2 požiadali 2 žiaci a konala sa 

25.5.2020.  Priemerná úspešnosť žiakov z ANJ úroveň B2 bola 1,00. 

     V zmysle bodu 4. časti 4.3., Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky 

v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 boli určené skupiny príbuzných predmetov, 

ktorých známky sa započítali do hodnotenia maturitného predmetu. Výsledné hodnotenie PČOZ 

a TČOZ maturitnej skúšky sa získalo ako priemer známok zodpovedajúcich predmetov, do ktorých sa 

započítavali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch 

ročníkov štúdia. Aritmetický priemer sa zaokrúhlil na celé číslo, pričom X,5 sa zaokrúhlil na X. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

4  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov    

   pedagogických zamestnancov školy 

 Celkový počet pedagogických zamestnancov 40 

 Počet pedagogických zamestnancov na plný úväzok 32 

 Počet pedagogických zamestnacov na čiastočný úväzok 6 

 Počet pedagogických zamestnacov na dohodu o pracovnej činnosti 2 

 Tréner športovej triedy 1 

* Poznámka: Všetci pedagogickí zamestnanci mali splnený kvalifikačný predpoklad. 

 

5  Údaje o ďalšom vzdelávaní  pedagogických zamestnancov školy 

5.1 Učitelia PK VVZP 

Meno a priezvisko Druh vzdelávania 

PhDr. Emília Alcnauerová 
seminár: Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre 

súčasnosť 

kurz zameraný na interaktívnu výučbovú metodiku: Výlet na západ 

preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve 

školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

Mgr. Daniela Belišová 
preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy 

v kolektíve 

webinár: Vytváranie didaktických hier prostredníctvom online 

nástrojov 

webinár: Kvízy a ich využitie vo výchovno-vzdelávacom procese 

preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve 

školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

PaedDr. Michaela Drimáková 
aktualizačné vzdelávanie: spôsobilosť na výkon funkcie predsedu 

školskej maturitnej komisie, predmetovej komisie a hodnotiteľa 

výsledkov externých častí skúšok alebo testovania 

preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve 

Mgr. Zuzana Fejerčáková 
jazykový kurz v rámci programu ERAZMUS +  

aktualizačné vzdelávanie: spôsobilosť na výkon funkcie predsedu 

školskej maturitnej komisie, predmetovej komisie a hodnotiteľa 

výsledkov externých častí skúšok alebo testovania 

školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 



33 

 

 

Mgr. Judita Geľhošová 
jazykový kurz v rámci programu ERAZMUS +  

Osvedčenie inštruktor zjazdového lyžovania I. kvalifikačného 

stupňa 

preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve 

školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

Ing. Juraj Horvat 
preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve 

školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

PaedDr. Jana Kipikašová 
akreditovaný kouč-vzdelávanie v rámci projektu za KP 

preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve 

školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

Mgr. Iveta Kovaľová 
preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve 

školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

Mgr. Ivan Lenko 
preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve  

školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

Mgr. Michaela Lapošová, PhD. webinár: Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov 

školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

Mgr. Marcela Macková 
jazykový kurz v rámci programu ERAZMUS +  

inštruktážny seminár k projektom ERAZMUS+ 

školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

Mgr. Ľudmila Marinčáková 
preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve 

školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

Štefan Mihalík 
preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve 

Mgr. Adriána Mirilovič absolvovala 1. atestačnú skúšku 

preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy 

v kolektíve 

workshop: Vybrané aspekty EČ MŠ a hodnotenie PFIČ MS zo 
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SJL 

tvorivé dielne: Tvorba maturitných zadaní v predmete SJL 

RNDr. Hedviga Rusinková aktualizačné vzdelávanie: Plán profesijného rozvoja a jeho 

nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia 

preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy 

v kolektíve 

seminár: Profesijné štandardy, portfólio, atestácie po novom 

školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

Mgr. Helena Štrbová seminár pre učiteľov náboženskej výchovy  

Mgr. Aneta Vargová 
Osvedčenie inštruktor zjazdového lyžovania I. kvalifikačného 

stupňa 

preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve 

školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

všetci členovia PK VVZP 
aktualizačné vzdelávanie: Elektronická triedna kniha 

 

 

5.2 Učitelia  PK OSaEP 

Meno a priezvisko Druh vzdelávania 

Ing. Milan Fejko 

Ing. Emil Roháč 

Ing. Peter Onderko 

 

školenie programovania CNC sústruhov 

všetci členovia PK OSaEP 
aktualizačné vzdelávanie: Elektronická triedna kniha 

všetci členovia PK OSaEP 
školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

všetci členovia PK OSaEP  

(okrem Ing. Jurkovej, Ing. 

Arendáča ) 

preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve 

Ing. Jozef Malinovský 
Doplňujúce pedagogické štúdium 

Ing. Iveta Drábová E-Twinning - Ako na kritické myslenie 

Ing. Iveta Drábová 
E-Twinning - Aktivity na spestrenie projektového vyučovania pre 
stredné školy 

Ing. Peter Onderko 
Osvedčenie inštruktor zjazdového lyžovania I. kvalifikačného 

stupňa 

 

Ing. Peter Onderko 
 
Certificate – ACE Group 30, Beginner/A1 
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5.3  Učitelia PK ODaEP 

Meno a priezvisko Druh vzdelávania 

Ing. Martina Pavlaninová 

Ing. Pavol Pavlanin 

 

Základný kurz programovania PLC a HMI, TIA Portal V15.1, 

STEP 7 Professional, WinCC Advanced 

Ing. Martina Pavlaninová 

Ing. Pavol Pavlanin 

Pokročilý kurz programovania PLC a HMI, TIA Portal V15.1, 

STEP 7 Professional, WinCC Advanced 

Ing. Martina Pavlaninová 

Ing. Pavol Pavlanin 

Mgr. Mária Forgáčová 

školenie: Výukový system mechatroniky  

všetci členovia PK ODaEP 
aktualizačné vzdelávanie: Elektronická triedna kniha 

všetci členovia PK ODaEP  
preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve 

všetci členovia PK ODaEP 
školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 

 

5.4  Učitelia PK Prax 

Meno a priezvisko Druh vzdelávania 

všetci členovia PK PRAX 
aktualizačné vzdelávanie: Elektronická triedna kniha 

všetci členovia PK PRAX 
školenia ohľadom CNC strojov a programu Sinumeric Operate 

všetci členovia PK PRAX (okrem 

Ing. Fejka) 

preventívny tréning/poradenstvo o predchádzaní agresivity, 

riešení konfliktov, pozitívnej motivácie, sebapoznaní a klímy v 

kolektíve 

všetci členovia PK PRAX 
školenie zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách 
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6 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

6.1  Aktivity členov PK VVZP 

 Členovia PK VVZP v priebehu školského roka aktívne pristupovali k realizácii školských a 

mimoškolských aktivít, viacerí sa venovali krúžkovej činnosti a zapájali do nich žiakov a reprezentovali 

školu navonok. 

Prehľad aktivít je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

PODUJATIE 
ČASOVÉ 

OBDOBIE 
ORGANIZÁTOR 

ZA VYUČ. 

PREDMET 

KULTÚRNE  PODUJATIA 

Festival čítania Prešov číta rád  september 

PhDr. Alcnauerová  

PaedDr. Kipikašová 

Mgr. Vargová 

SJL 

Literárno-hudobné pásmo pri príležitosti 

Medzinárodného dňa  školských knižníc 

venovaný 145. výročiu narodenia J. G. 

Tajovského 

október 
PhDr. Alcnauerová 

Mgr. Štrbová 
SJL 

Organizácia divadelného predstavenia november PhDr. Alcnauerová   

Vianočný gitarový koncert  december Mgr. Štrbová NBV 

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 

s názvom Jack and Joe 

 

 

február 
Mgr. Macková 

Mgr. Marinčáková 
ANJ 

SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY, KVÍZY 

Informatická súťaž  iBobor november Ing. Horvat INF 

Olympiáda z anglického jazyka december 
Mgr. Macková 

Mgr. Marinčáková 
ANJ 

Biblická olympiáda  

/školské kolo/ 

december 

január 
Mgr. Štrbová NBV 

Olympiáda ľudských práv február PaedDr. Drimáková OBN 

Súťaž o najlepšiu esej v anglickom jazyku február 
Mgr. Macková 

Mgr. Marinčáková 
ANJ 

Súťaž Matematický klokan jún online Mgr. Belišová MAT 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE A AKTIVITY 

Obvodné kolo súťaže stredných škôl 
v cezpoľnom behu 

október Mgr. Lenko TSV 

PSK Miniflorbal cup  november Mgr. Lenko TSV 
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Okresné kolo v stolnom tenise družstiev SŠ október Mgr. Lenko TSV 

Krajské kolo v stolnom tenise družstiev SŠ november Mgr. Lenko TSV 

Florbalový turnaj pre základné školy v rámci 

DOD 
november Mgr. Lenko TSV 

Okresné  kolo vo futsale žiakov SŠ november 
tréner športových tried  

Mihálik 
SRL 

Silná ruka SŠ november Mgr. Lenko TSV 

Silový dvojboj žiakov SŠ december Mgr. Lenko TSV 

Okresné kolo SŠ v bowlingu december Mgr. Lenko TSV 

Vianočný futbalový turnaj nešportových tried december 
Mgr. Lenko 

Mgr. Kovaľová 
TSV 

Okresné  kolo vo volejbale január Mgr. Kovaľová TSV 

Lyžiarsky a snowboardový kurz február 

Mgr. Macková 

Mgr. Lenko  

Mgr. Geľhošová 

Mgr. Vargová  

TSV 

BESEDY,  PREDNÁŠKY 

Prednášky a besedy v rámci výchovného 

a kariérového poradenstva – uvedené 

v hodnotiacej správe VP a KP 

priebežne PaedDr. Kipikašová 

VP, KP a 

medzipred-

metové 

vzťahy 

Prednášky a besedy v rámci koordinácií – 

uvedené v hodnotiacich správach 

jednotlivých koordinácií 

priebežne Koordinátori  

medzipred-

metové 

vzťahy 

Beseda s predstaviteľkami organizácie 

Global Slovakia na tému Slovensko za 

železnou oponou 

november PhDr. Alcnauerová 
DEJ 
SJL 

EXKURZIE, TEMATICKÉ  VYCHÁDZKY 

Tematická vychádzka v Knižnici P. O. 

Hviezdoslava pobočka British Council 
október 

Mgr. Macková 

Mgr. Marinčáková 

PaedDr. Drimáková 

Mgr. Fejerčáková 

Mgr. Mirilovič 

ANJ 

Literárna exkurzia Po stopách Hviezdoslava október 

PhDr. Alcnauerová 

PaedDr. Kipikašová 

Mgr. Vargová 

SJL 

Exkurzia v Knižnici P. O. Hviezdoslava v 

Prešove 
november PhDr. Alcnauerová SJL 

Exkurzia na TU v Košiciach november PhDr. Alcnauerová  



38 

 

 

Exkurzia do Slovenského technického 

múzea v Košiciach 
december 

Mgr. Geľhošová 

Mgr. Fejerčáková 
MAT 

RÔZNE 

Distribúcia učebníc ANJ september Mgr. Marinčáková ANJ 

Aktivity  pri príležitosti  Európskeho dňa 

jazykov 
september všetky vyučujúce ANJ ANJ 

Zbierka pre nevidiacich - Biela pastelka september 
Mgr. Geľhošová 

Ing. Malinovský 
ŽŠR 

Aktivity pri príležitosti Dňa PSK; výstava 

prác žiakov na tému Deň PSK - modely 

mesta a našej školy, referáty, 

sprievodcovský bulletin PO kraja 

november 

 

PaedDr. Kipikašová 

 

PK VVZP 

Mikuláš 2019 

školská akcia 
december Mgr. Geľhošová ŽŠR 

Burza informácií december PaedDr. Kipikašová  

Organizácia  prípravy DOD v našej škole 

 
január 

PaedDr. Kipikašová 

 
 

Aktivity v rámci Týždňa vedy a techniky  február Mgr. Geľhošová FYZ 

Vedenie agendy celoštátneho školského 

portálu Školský šport 
celoročne Mgr. Lenko TSV 

PRO-life výstava panelov s fotografiami február Mgr. Štrbová NBV 

Charitatívna zbierka Darujte školské 

pomôcky 2020 
jún Mgr. Vargová  

ŠKOLSKÁ  KNIŽNICA A INÉ ÚLOHY 

Vedenie školskej knižnice celoročne PhDr. Alcnauerová  

Školská kronika celoročne 

Mgr. Vargová 

Ing. Pavlaninová 

(od 1.1.2020) 

 

KOORDINÁCIE 

Koordinácia žiackej školskej rady (ŽŠR) celoročne 
Mgr. Geľhošová 

Ing. Malinovský 
 

Koordinácia aktivít na podporu rozvoja 

čitateľskej gramotnosti 
celoročne PhDr. Alcnauerová  

Koordinácia prevencie celoročne Mgr. Fejerčáková  

Koordinácia výchovy k ľudským právam celoročne 

Mgr. Vargová 

PaedDr. Drimáková  

(od 1.1.2020) 

 

Koordinácia pre oblasť finančného 

vzdelávania 
celoročne 

Mgr. Geľhošová 

Mgr. Belišová 

(od 1.1.2020) 
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Koordinácia pre projekty v programe 

Erazmus + 
celoročne Mgr. Macková  

Koordinácia environmentálnej výchovy 

a zber: papiera, bateriek, hliníkových viečok 

z výrobkov SABI, žiaroviek  

celoročne 

Mgr. Geľhošová 

Mgr. Belišová 

(od 1.1.2020) 

 

 

PREZENTÁCIA  NAŠEJ  ŠKOLY  V  ZÁKLADNÝCH  ŠKOLÁCH 

Prezentácia školy v ZŠ podľa 

vypracovaného plánu  

november 

december 

január 

február 

PaedDr. Kipikašová 

PhDr. Alcnauerová 

Mgr. Fejerčáková 

Mgr. Geľhošová 

Mgr. Marinčáková 

Mgr. Macková  

Mgr. Mirilovič 

RNDr. Rusinková 

 

Koordinácia prezentácií našej školy v ZŠ 

v meste Prešov a v širšom okolí 

november 

december 

január 

február 

PaedDr. Kipikašová  

 

za PK 

VVZP 

VP, KP 

 

NEZREALIZOVANÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY podľa Plánu práce PK VVZP na školský rok 2019/2020 

a dôvody ich nezrealizovania: 

 Exkurzia – Prešov v stredoveku – pandémia COVID 19 (PhDr. Alcnauerová), 

 Exkurzia do Technického múzea Košice – bola nahradená exkurziou na TU v Košiciach (PhDr. 

Alcnauerová), 

 Organizácia zážitkového dňa - Piknikové čítanie v prírode – Lačnovský kaňon - pandémia COVID 

19 (PaedDr. Kipikašová), 

 Beseda s divadelným a filmovým hercom Matejom Marušinom pri príležitosti vyhlásenia roka 2020 

vládou SR za Rok slovenského divadla - pandémia COVID 19, presúva sa na školský rok 

2020/2021(PaedDr. Kipikašová), 

 Okresné kolo Biblickej olympiády - pandémia COVID 19 (Mgr. Štrbová), 

 Beseda o manželstve - pandémia COVID 19 (Mgr. Štrbová), 

 Exkurzia do Katedrály Jána Krstiteľa - pandémia COVID 19 (Mgr. Štrbová), 

 Exkurzia Múzeum SNP Banská Bystrica – pandémia COVID19 (Mgr. Macková, PhDr. Alcnauerová), 

 Exkurzia do Múzea SNP v Banskej Bystrici – nedostatočný záujem žiakov (PhDr. Alcnauerová, Mgr. 

Macková), 

 Týždenný jazykový pobyt  Veľká Británia – nedostatočný záujem žiakov a pandémia COVID 19 

(Mgr. Fejerčáková, Mgr. Macková), 

 Súťaž Počítaj v angličtine – pandémia COVID 19 (Mgr. Geľhošová, Mgr. Fejerčáková), 
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 Tematická vychádzka Národná kultúrna pamiatka Solivar - pandémia COVID 19 (Mgr. Geľhošová), 

 Aktivity v rámci energetického dňa - pandémia COVID 19 (Mgr. Geľhošová), 

 Návšteva múzea A. Warhola v Medzilaborciach - pandémia COVID 19 (Mgr. Macková, Mgr. 

Fejerčáková), 

 Kvíz o sviatkoch v anglicky hovoriacich krajinách - pandémia COVID 19 (Mgr. Macková, Mgr. 

Marinčáková), 

 Jazykový kvíz o meste - pandémia COVID 19 (PaedDr. Drimáková), 

 Medzinárodný deň materinského jazyka - pandémia COVID 19 (Mgr. Mirilovič), 

 Svetový deň poézie - pandémia COVID 19 (Mgr. Mirilovič), 

 Exkurzia VW Bratislava - pandémia COVID 19 (Mgr. Mirilovič), 

 Beseda s americkým lektorom - pandémia COVID 19 (Mgr. Mirilovič), 

 Medzitriedna súťaž v plávaní - pandémia COVID 19 (Mgr. Kovaľová). 

Žiaci prezentovali školu na uvedených súťažiach vyššej úrovne ako školskej: 

ŽIAK TRIEDA SÚŤAŽ, OLYMPIÁDA UMIESTNENIE 

Patrik Soporský II.C Olympiáda z ANJ účasť na obvodnom kole 

Úspešní riešitelia  informatickej súťaže iBOBOR: 

 v kategórii Senior najviac bodov získal Lukáš Greš (III.A),  

 v kategórii Junior najviac bodov získali Daniel Jakubčo (I.C), Lukáš Čech (II.A), Daniel Novák 

(II.A) 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE: 

Cezpoľný beh 

bežecký tím: F. Koľ (II.D), R. Žihala (III.A), P. 

Baran (II.A)  

obvodné kolo – 4. miesto 

Okresné kolo v stolnom tenise družstiev SŠ 

družstvo: 1. miesto 

K. Paľko (II.D)  

M. Miško (I.C)   

D. Džujka (II.A) 

Krajské kolo v stolnom tenise družstiev SŠ 

družstvo: 2. miesto 

K. Paľko (II.D)  

M. Miško (I.C)   

D. Džujka (II.A) 

Silná ruka SŠ 2020 

 

1. miesto obvodné kolo 

2. miesto v celoslovenskom finále: A. Murcko 

(III.A) 
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Silový dvojboj žiakov stredných škôl 

Kategória 1. - 2. roč.:  

J. Michalík (I.D) – 3. miesto 

Kategória 3. - 4. roč.:  

T. Vardžik ( III.C) – 1. miesto 

M. Lacina (IV.A) – 3. miesto 

Okresné kolo stredných škôl v bowlingu 

družstvo: 4. miesto 

A. Halušková ( IV.C) 

Z. Vargová ( IV.D) 

A. Kucko (III.D) 

S. Novotný ( III.B) – 1. miesto 

Krajské kolo stredných škôl v bowlingu  5. miesto  - S. Novotný (III.B) 

 
 

6.2  Aktivity členov PK OSaEP 

 Absolvované prednášky: 

    Už druhý rok úzko spolupracujeme s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE v 

Košiciach. Na základe tejto spolupráce naši žiaci absolvovali prednášky pod vedením zamestnancov 

TUKE. 

 Spracovanie odpadov ( II.A, II.B) 

 Spoznaj svet materiálov (III.A, III.B) 

 Nerastné suroviny pre výrobu kovových a nekovových materiálov (IV.A, IV.B) 

 Návšteva TU v KE za účelom ukážky obrábania pomocou CNC sústruhov (III.B) 

 Návšteva TU v KE za účelom ukážky (IV.B, IV.A) 

 

   Učitelia PK OSaEP sa zapojili do rôznych aktivít (viď Tabuľka č.1) 

 

Tabuľka č.1  

PODUJATIE 
ČASOVÉ 

OBDOBIE 
ORGANIZÁTOR 

ZA VYUČ. 

PREDMET 

KULTÚRNE  PODUJATIA 

Vianočné hody  december Ing. Drábová  

CHARITATÍVNE AKCIE, PROJEKTY 

 

Darovanie krvi – deň PSK 

 

október 

 

Ing. Drábová 

 

 

Valentínska kvapka krvi 

 

február 

 

Ing. Drábová 

 

 

Environmentálny projekt – Vtáčia búdka 

 

február 

 

Ing. Drábová 
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Žiaci prezentovali školu v súťažiach na školskej úrovni: 

  Učitelia PK OSaEP pripravili a zrealizovali nasledovné súťaže. Školské kolo SOČ (viď. Tabuľka č.2) 

Súťaž SOČ v školskom kole ukázala, že žiaci sú schopní využiť získané vedomosti v praxi. 

Koordinátorom Stredoškolskej odbornej činnosti  na našej škole v tomto školskom roku bol Ing. Milan 

Fejko.  

 

Tabuľka č. 2 

Výsledky školského kola 

súťažný 
odbor 

názov práce riešitelia školiteľ umiestnenie 

01 
Problematika 
voľného času 

Pásová brúska 
Samuel Šingľár 

Erik Mikula 
Ing. Ďuricová 

1.miesto 
postup do krajského 

kola 

Reklamné autíčko 
Kristián Vojtek 

František 
Zamiška 

Ing.Drábová 
Ing.Ďuricová 

2.miesto 

05 
Životné 

prostredie, 
geografia, 
geológia 

Recyklácia 
odpadu 

z elektrických 
a elektronických 

zariadení 

Jozef Talian 
Slavomír 

Jovanovski 
Ing.Onderko 

1.miesto 
postup do krajského 

kola 

Konferenčný 
stolík z bloku 

motora 

Lucia Rusinková 
Timea 

Škorvaneková 

Ing.Drábová 
Ing.Murín 

2.miesto 
postup do krajského 

kola 

EXKURZIE 

Autosalón Nitra október 
 

Ing. Ďuricová  

Tatravagónka Poprad november  Ing. Ďuricová  

ProTech Service s.r.o. Commerc Service 

s.r.o. 
september 
 

Ing. Ďuricová 
Ing. Malinovský 

 

Exkurzia na TU v Košiciach november 

Ing. Ďuricová 
Ing. Jurková 

Ing. Onderko  
Ing. Arendáč 

 

PREZENTÁCIA  NAŠEJ  ŠKOLY  V  ZÁKLADNÝCH  ŠKOLÁCH 

Prezentácia školy v ZŠ podľa 

vypracovaného plánu  

november 

december 

január 

február 

Ing. Malinovský 

Ing. Drábová  

Ing. Onderko 

Ing. Ďuricová 

Ing. Roháč 
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09 
Strojárstvo, 
hutníctvo, 
doprava 

Motokára na 
elektrický pohon 

Boris Urbánek 
Martin Paňko 

Ing.Ďuricová 
Ing.Roháč 

1.miesto 
postup do krajského 

kola 

Oprava 
a renovácia 

vozidla Nissan 
Patrol Y60 

Branislav Ščišľák 
Ing.Ďuricová 
Ing.Šveda 

2.miesto 
postup do krajského 

kola 
 
 

15 
Tvorba 

učebných 
pomôcok, 
didaktické 

technológie 

Konštrukcia 
pásovej brúsky 

Marián Adamčík 
Dušan Bašista 

Ing.Choma 
postup do krajského 

kola 

 

      

     Súťaže školské kolo súťaže Zenit, Ukáž svoju predstavivosť 1 ( viď. Tabuľka č.3) 

     Celkovou snahou učiteľov bolo v čo najväčšej miere podchytiť nadaných žiakov školy, s ktorými by 

bolo možné pracovať a posunúť sa aj na súťaže a prehliadky na vyšších úrovniach.   

Tabuľka č.3 

Zodpovední vyučujúci 
 

Termín 
Názov súťaže  

Ing. Arendáč 

Ing. Ďuricová 
november školské kolo súťaže Zenit 

Ing. Ďuricová 

Ing. Jurková 
január Ukáž svoju predstavivosť 1 

 

 Žiaci prezentovali školu v súťažiach na vyššej úrovni: 

     Súťaže krajské kolo súťaže Zenit, krajské kolo programovania CNC strojov ( viď. Tabuľka č.4)   

 Tabuľka č.4 

Zodpovední vyučujúci 

 

Termín 

 

Názov súťaže  

Ing. Arendáč 

Ing. Ďuricová 

 

október 

február 

krajské kolo súťaže Zenit 

celoštátne kolo súťaže Zenit 

Ing. Arendáč november 
krajské kolo programovania CNC 

strojov 

      

    Na celoštátnom kole súťaže Zenit našu školu reprezentoval žiak Ján Ivanecký zo IV.B triedy, 

ktorý v kategórii B obsadil 3. miesto. 

    Súťaž Technické talenty 2020+ vyhlásila Fakulta metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v 
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Košiciach v spolupráci s U.S.Steel Košice. Cieľom bolo vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy 

mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním 

na technické vedy.  

Cieľovou skupinou boli žiaci 3. a 4. ročníka strednej školy na území SR. Projekt trvá od 1.decembra 

2019 do 31.októbra 2020. Na konci každého mesiaca zasadá trojčlenná komisia odborníkov z TUKE a 

z U.S.Steel Košice, ktorá vyberá 3-6 najlepších prác a tie odmení zaujímavou finančnou čiastkou.  

    Do januárového kola tohto projektu sa zapojili žiaci Jozef Talian a Slavomír Jovanovski z III.B, 

ktorí spracovali projekt v súťažnom odbore Obehová ekonomika ‒ Buď kreatívny v recyklácii. Odborná 

komisia ohodnotila ich projekt finančnou cenou 200 €.  

    Ďalším úspešným súťažiacim bol žiak IV.B triedy, Matúš Virba, ktorý sa zapojil do marcového kola 

súťaže s prácou na tému Energetika. Jeho prácu ohodnotila odborná komisia finančnou odmenou 

výške 200€. 

 

6.3  Aktivity členov v rámci PK ODaEP 

 Učitelia PK ODaEP sa zapojili do rôznych aktivít. Prehľad aktivít je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

EXKURZIE 

Autosalón Nitra október 
 

Ing.Koltášová  

Amavet Prešov 

 
 
október 
 
 
 

Ing.Koltášová  

PREZENTÁCIA  NAŠEJ  ŠKOLY  V  ZÁKLADNÝCH  ŠKOLÁCH 

Prezentácia školy v ZŠ podľa 

vypracovaného plánu  

november 

december 

január 

február 

Ing. Koltášová 

Ing. Forgáčová 

Ing. Pavlaninová 

Ing. Pavlanin 

 

 

NEZREALIZOVANÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY podľa Plánu práce PK ODaEP na školský rok 

2019/2020 a dôvody ich nezrealizovania: 

 Exkurzia – DPMP – pandémia COVID 19 (Ing. Pavlanin, Ing. Pavlaninová), 

 Súťaž v elektronike -  pandémia COVID 19 (Ing. Pavlanin, Ing. Pavlaninová). 

 

6.4  Aktivity členov v rámci PK Prax 

    Žiaci našej školy sa zúčastnili celoslovenskej súťaže v programovaní CNC strojov – Majstrovstvá 

Slovenska v CNC programovaní pod vedením Ing. Švirka.  
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6.5  Deň otvorených dverí (DOD) – ORGANIZÁCIA, REALIZÁCIA 

 30. januára 2020 sa u nás v škole organizoval DOD, od tohto školského roka pod hlavičkou 

kariérového poradenstva. Do organizácie DOD výchovná a kariérová poradkyňa zapojila aj žiakov 

4. ročníka, ktorí boli súčasťou projektu v rámci KP. 

 Učitelia, ktorí organizovali a realizovali činnosť žiakov v rámci odborných stanovíšť počas DOD: Ing. 

Onderko, Ing. Malinovský, Ing. Pavlanin, Ing. Pavlaninová, Ing. Eva Vitikáč Batešková, Ing. Fejko, 

Ing. Murín, Ing. Švirk, Ing. Šveda; organizácia futbalového turnaja pre žiakov základných škôl 

v našich TEV priestoroch: Mgr. Lenko. 

 Spolupracovali sme pri organizácii DOD aj s RŠ RNDr. Hedvigou Rusinkovou a vedením školy. 

 Žiaci, ktorí sa podieľali na organizácii a realizácii DOD - zapojení do projektu KP a doplnení ďalší 4. 

aj 3.ročníka,  

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

- informovali o podmienkach štúdia u nás,  

- organizovali priebeh DOD vo vestibule školy.  

 (Dopredu boli v rámci projektu KP na tieto činnosti počas DOD pripravení). 

 Prevažná časť žiakov 3.ročníka: 

- spolupracovali s jednotlivými učiteľmi na stanovištiach, 

- prezentovali obsahovú i praktickú náplň jednotlivých študijných odborov.  

 Žiaci 1.ročníka, 2.ročníka a žiaci vyšších ročníkov nezapojení do diania DOD: 

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

 Mnohí žiaci základných škôl využili aj 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 výchovná a kariérová poradkyňa musela priebežne zásobovať.  

 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 – práca na CNC stroji, prehliadli si úplne nové odborne vybavené CNC centrum, 

dilene s autodiagnostikou, podvozky, motory a prevodovky, 

 telovýchovné priestory – prebiehal turnaj žiakov ZŠ + prehliadka TEV priestorov  

 

Deň otvorených dverí v číslach: 

    Vzhľadom na to, že deň otvorených dverí v našej škole prebiehal v nepriaznivom období chrípky a v 

niektorých ZŠ aj chrípkových prázdnin, výsledok je priaznivý, hoci stále je čo vylepšovať. 
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Počet zúčastnených hostí na DOD spolu 141 (pozn.: nie všetci boli zaznamenaní) 

Počet zúčastnených žiakov ZŠ na DOD  125 

Počet zúčastnených rodičov/ zákonných 

zástupcov na DOD  
15 

Počet zúčastnených učiteľov na DOD 1 

Počet zastúpených základných škôl: 

32 

(Prešov a okolité dediny, Sabinov a okolité 

dediny, 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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7 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

 Výzva – kód IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3, operačný program  Integrovaný regionálny 

operačný program. Názov „Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy 

strojníckej, Prešov na praktickom vyučovaní“ (ciele: obstaranie materiálno-technického 

vybavenia odborných učební (CNC sústruhy, 3D meracie stroje, vybavenie učebne 

mechatroniky a iné), stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov SPŠ strojníckej, 

Duklianska 1, Prešov. 

 

 Výzva – kód OPII-MH/DP/2020/11.3-25, operačný program  Integrovaná Infraštruktúra. 

Názov „Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráca so strednými odbornými 

školami“ (cieľ: partnerstvo s podnikateľskými subjektmi v rámci projektu podpory malých 

stredných podnikateľov). 

 

 Erasmus+ – kód 2019-1-SK01-KA101-060074, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita 

jednotlivcov. Názov „Jazykovo zdatní učitelia zvyšujú kvalitu vzdelávania” – zodpovedná 

Mgr. Macková. Z dôvodu pandémie koronavírusu je predĺženie do VI/2021. 

 

 Erasmus+ – kód 2020-1-SK01-KA101-077818, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita 

jednotlivcov. Názov „Smerovať k Európe – učiť sa a zlepšovať sa“– zodpovedná Mgr. 

Macková. Trvanie do  X/2022. 

 

 Úspešný projekt v rámci kariérového poradenstva s názvom Kariérové poradenstvo 

zamerané na vzdelávanie mladých ľudí pre trh práce a formovanie školských lídrov – 

zodpovedná PaedDr. Jana Kipikašová. Z dôvodu pandémie koronavírusu je predĺženie do 

IX/2020. 

 

 Úspešný projekt s názvom Zavádzanie systému manažérstva kvality na stredných 

školách“ realizovaný v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v spolupráci so Svetovou bankou 

– členovia organizačno-hodnotiaceho tímu - RNDr. Rusinková, Mgr. Vargová, Ing. Pavlanin, 

PaedDr. Kipikašová, Mgr. Paľová. 

 
           Investičné akcie: 

 zateplenie a úprava fasády budovy školy, 

 vybavenie školských dielní CNC strojmi, 

 vybavenie učební nábytkom – obnova základného vybavenia učební. 
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8 Údaje o priestorových a materiálno–technických podmienkach školy 
    
   V tomto školskom roku boli vynaložené finančné prostriedky na skvalitnenie materiálnych 

podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v škole nasledovne: 

 zakúpenie 5 CNC strojov do školských dielní (investícia zriaďovateľa – PSK), 

 vybudovanie učebne metrológie (nová elektroinštalácia, nábytok, učebné pomôcky – investícia 

školy; 3D merací stroj – dar od firmy Commerce Service s.r.o.), 

 zriadenie novej vodovodnej prípojky pre telovýchovné objekty a školské dielne z dôvodu 

havarijného stavu (investícia zriaďovateľa – PSK), 

 obnova základného vybavenia všetkých aktívnych učební (učiteľské katedry a stoličky, školské 

tabule, školské lavice a náhradné diely na stoličky – krytky na nožičky, sedák a operadlo) – 

investícia zriaďovateľa – PSK, 

 vybudovanie CNC centra v priestoroch školský dielní (stavebná časť – investícia cez projekt 

IROP), 

 komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte U1 – investícia cez projekt IROP + 

investícia zriaďovateľa PSK, 

 bezbariérový vstup do budovy školy  - investícia cez projekt IROP, 

 vybavenie učebne mechatroniky - investícia cez projekt IROP, 

 ukončenie akcie Zateplenie a úprava fasády budovy školy – investícia zriaďovateľa PSK, 

 vybavenie CNC centra v priestoroch školských dielní (dataprojektor, tabuľa, učiteľský stôl, 

stoličky) – investícia školy a ZRPŠ, 

 zrekonštruovanie učebne CNC programovania (nová elektroinštalácia, dataprojektor, tabuľa, 

nové PC) – investícia školy a ZRPŠ, 

 vybudovanie laboratória robotiky (č. 355) – nová elektroinštalácia, nový nábytok a tabuľa – 

investícia školy a ZRPŠ, 

 vybudovanie jazykovej učebne (č. 138) – nová elektroinštalácia, nábytok, PC  – investícia školy 

a ZRPŠ, 

 vybudovanie laboratória fyziky (č. 159) – nová elektroinštalácia, nábytok, PC  – investícia školy 

a ZRPŠ. 

8.1 Materiálna vybavenosť PK VVZP 

V priebehu školského roka 2019/2020 sa doplnili zbierky o učebné pomôcky:  

 V rámci školskej knižnice doplnenie knižničného fondu (nákup ďalších knižných zdrojov 

z finančných prostriedkov školy – ZRPŠ). 

 V rámci TSV:  

 nákup športových potrieb z finančných prostriedkov PSK, 

 rekonštrukcia skladu TSV, 

 nainštalovanie nových basketbalových košov vo veľkej telocvični. 
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8.2  Materiálna vybavenosť OSaEP 

V priebehu školského roka 2019/2020 sa doplnili zbierky o učebné pomôcky ( zakúpenie PC – 1x, 

flipchart – 1x, dataprojektory – 2x). 

8.3 Materiálna vybavenosť PK ODaEP 

       Elektrotechnické laboratória v správe členov predmetovej komisie boli dovybavené najnutnejším 

spotrebným materiálom. Boli zakúpené nové súpravy náradia, elektronické súčiastky a materiál na 

renováciu spájkovacej techniky. Učebňa č.286 bola rekonštruovaná tak, aby tam od nového školského 

roka 2020/2021 mohla začať výučba predmetu cvičenia z elektroniky. Ing. Pavol Pavlanin pripravil 

návrh novej modernej učebne automatizovaných systémov, ktorá by mohla vzniknúť v laboratórnej 

časti. Obsahovala by panely pneumatických a elektropneumatických systémov s podporou 

programovateľných automatov.   

      

8.4 Materiálna vybavenosť PK Prax 

      Počas roka sa za podpory vedenia školy podarilo vykonať odbornú údržbu na strojných 

zariadeniach v priestoroch školských dielní. Ide o učebňu pre konvenčné frézovanie. Na strojoch boli 

vymenené a doplnené olejové náplne a v niektorých prípadoch boli vykonané aj práce v rozsahu 

strednej opravy. Taktiež bola vykonaná údržba elektroinštalácie strojných zariadení.  

    Pre odbor strojárstvo bolo zakúpené ručné a strojné náradie:  
 

 ručná pílka,  

 strojná píla, 

 ručné pilníky,  

 jamkovače,  

 sekáče, 

 kladivá, 

 nožnice na plech, 

 brúsny papier, 

 vrtáky,  

 navŕtavacie koncovky, 

 závitníky,  

 nitovacie kliešte, 

 rysovacie ihly,  

 klieštiny pre upínanie fréz,  

 výmenné plátky pre sústružnenie. 

 Hutný materiál pre CNC sústruženie: 

 hliníková kruhová tyč Ø 18, 25 a 30, 

 štvorhranná tyč 35 a 40 mm. 
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9 Mimoškolské aktivity 

     Mimoškolské aktivity sa v školskom roku 2019/2020 realizovali  celkom v 16 záujmových krúžkoch. 

V krúžkoch podľa zoznamov v triednych knihách krúžkov pracovalo 265 žiakov (63%). 

Názov záujmového krúžku 

 

 

 

 

Vedúci krúžku 

Aktivity s mládežou v kultúre 

 

 

Mgr. Judita Geľhošová 

Elektrotechnická spôsobilosť  Ing. Pavol Pavlanin 

Fitnes Mgr. Ivan Lenko 

Florbalový krúžok  Mgr. Ivan Lenko 

Futbalový krúžok I. Štefan Mihalík 

Futbalový krúžok II. Štefan Mihalík 

Futbalový krúžok III. Štefan Mihalík 

Hra na gitare Mgr. Helena Štrbová 

Interpretácia textu, kritický čitateľ PaedDr. Jana Kipikašová 

 Krúžok aplikovanej matematiky  Mgr. Judita Geľhošová 

 Krúžok technickej predstavivosti  Ing. Alena Jurková 

 Matematika prevažne vážne  Mgr. Daniela Belišová 

 Poznaj svoj pôvod   Ing. Juraj Horvat 

 Publicistický krúžok  PaedDr. Jana Kipikašová, Mgr. Mária Forgáčová  

 Diagnostický krúžok  Ing. Miloš Murin, Ing. Milan Fejko 

 Zenit  Ing. Rastislav Švirk, Ing. Marián Šveda 

 
*Poznámka:  

    Ing. Pavlanin viedol krúžok Elektrotechnickej spôsobilosti, ktorý bol  súčasťou elektrotechnického 

vzdelávania žiakov odboru TPD potrebného k nadobudnutiu osvedčenia o elektrotechnickej 

spôsobilosti. Tento školský rok nebolo možné vydať absolventom školy osvedčenie z dôvodu 

odobratia oprávnenia na výchovu a vzdelávanie z dôvodu odchodu Ing. Hrica, ktorý bol garantom 

oprávnenia. Národnému inšpektorátu práce bola v júni 2020 predložená žiadosť o schválenie 

učebných osnov. Po ich schválení škola získa povolenie vydávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

§21 Elektrotechnik len pre absolventov študijných odborov Technika a prevádzka dopravy 

a Mechatronika. Celý proces schvaľovania je v štádiu riešenia.    
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10  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej   

činnosti školy 

10.1  Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (viď Príloha č. 1 tejto správy) 

 

11 Plnenie strategických cieľov školy a vyhodnotenie ich plnenia 

Úlohy strategického plánu rozvoja školy: 

1. Investičná akcia v rámci IROP-u – rekonštrukcia sociálnych zariadení a dielní, vybavenie školy 

(učebňa KOM a školské dielne) a bezbariérový prístup do školy.   

Plnenie úlohy:  

Úloha priebežne plnená s plánovaným ukončením v školskom roku 2020/2021. 

2. Zateplenie a úprava fasády budovy školy.  

Plnenie úlohy: 

Úloha splnená. 

Hlavné ciele boli formulované do jedenástich úloh: 

1. Otvoriť 6 tried v školskom roku 2020/2021: 3 triedy – študijný odbor strojárstvo, 2 triedy – študijný 

odbor mechatronika, 1 trieda – študijný odbor technika a prevádzka dopravy. 

Plnenie úlohy: 

V školskom roku 2020/2021 sa v prvom ročníku otvárajú 4 triedy: 2 triedy študijného odboru 2381 

M strojárstvo, 1 trieda študijného odboru 2387 M mechatronika, 1 trieda študijného odboru 3765 M 

technika a prevádzka dopravy. Nižší počet tried súvisí so stanoveným počtom žiakov 

zriaďovateľom. 

2. Organizovať  výchovno-vzdelávací  proces  tak,  aby  sa  dosiahli  zreteľné  výsledky  v oblasti 

efektívnosti,  tvorivosti  a atraktivity  vyučovania.  Učiť  žiakov  hľadať  informácie,  narábať  s nimi 

a efektívne  ich  využívať,  tvorivo  riešiť  úlohy a nevyžadovať  memorovanie  encyklopedických 

vedomostí. 

Plnenie úlohy: 

Učitelia po absolvovaní školení v rámci projektov a kreditového vzdelávania si osvojili nové metódy 

a formy, čím  vytvorili predpoklady pre postupné odbúravanie memorovania a riešenie úlohy skôr 

problémovo. 
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3. V odbornom vzdelávaní využiť a posilniť prednosti doterajšieho systému odborného vzdelávania 

a prípravy, prispôsobiť odborné vzdelanie požiadavkám jednotného európskeho trhu práce, 

poskytovať vyššiu úroveň všeobecného a širokoprofilovaného odborného vzdelávania a prípravy, 

odborné vzdelávanie vnímať ako jeden z prioritných nástrojov zamestnanosti, 

konkurencieschopnosti, zabezpečiť trvalé cielenie prípravy aj na malé a stredné podniky. 

Plnenie úlohy: 

Úloha bola priebežne plnená. Využívali sme najnovšie poznatky, či už oblasti grafických systémov, 

CNC techniky, elektroniky, autodiagnostiky, mikroprocesorovej techniky, legislatívnych zmien v 

ekonomickej oblasti. Všetky  získané poznatky a zručností žiaci aplikovali v konkrétnych firmách 

počas priebežnej alebo súvislej praxe. 

4. Skvalitňovať vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, žiakov zainteresovať na ich vlastnom vzdelávaní, 

učiť žiakov komunikovať a hľadať spoločné riešenia problémov.  

Plnenie úlohy: 

Úloha sa úspešne plní priebežne. 

5. Zrealizovať maturitnú skúšku v súlade s platnou legislatívou. 

Plnenie úlohy: 

Úloha splnená -  pozri časť o maturitných skúškach. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, 

stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových 

školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky 

maturitnej skúšky vykonávala administratívne. 

6. Pri hodnotení a klasifikácii postupovať v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011. 

Plnenie úlohy: 

Využívaním  elektronickej žiackej knižky sa   sprehľadnila klasifikácia, pri vážených priemeroch 

pomohla učiteľom optimalizovať výsledky  hodnotenia žiakov. 

7. Rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov informovať o prospechu a dochádzke na www 

stránke školy v elektronickej žiackej knižke pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov. 

Plnenie úlohy: 

Úloha splnená. 

8. Pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vychádzať z odporúčaní 

príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka; umožniť  používanie 

kompenzačných pomôcok vo vyučovacom procese. 
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Plnenie úlohy: 

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami koordinovala výchovná 

poradkyňa na škole v spolupráci s triednymi učiteľmi a jednotlivými vyučujúcimi v príslušnej 

triede. Zohľadňovali sa pritom odporúčania príslušného poradenského zariadenia. Závery boli 

konzultované s rodičmi (zákonnými zástupcami) jednotlivých žiakov. 

9. Talentovaných žiakov zapájať do súťaží, olympiád, projektov, učiť ich pracovať v tímoch a 

výsledky zverejňovať na www stránke školy. Ide najmä o tieto súťaže: jazykové a matematické 

olympiády, ZENIT, SOČ, Majstrovstvá SR v programovaní CNC strojov, recitačné súťaže, 

športové súťaže, atď. 

Plnenie úlohy: 

Pozri informácie v časti o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti. 

10. Dôsledne   dodržiavať školský   poriadok.   Pestovať   u žiakov   kultúru   správania,   slušného 

vystupovania bez vulgarizmov v slovníku aj pri komunikácii medzi sebou. 

Plnenie úlohy: 

Triedni učitelia a vedenie školy nepretržite využívali školský poriadok, a to najmä pri hodnotení 

správania  žiakov. 

11. Na www stránke školy propagovať úspechy školy a pedagogicko-metodické materiály. 

Plnenie úlohy: 

Publikovanie  všetkých  dôležitých  dokumentov  na  www  stránke  školy sa stalo prirodzenou 

súčasťou tohto potrebného informačného zdroja pre všetkých žiakov, rodičov, pracovníkov školy 

a širokú verejnosť. 
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12 SWOT analýza 

Swot analýza Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 výhodná poloha školy v meste (centrum 

mesta, v blízkosti zastávok MHD a SAD); 

 vyučovanie v študijných odboroch, po 

ktorých je v dnešnej dobe dopyt 

(technického zamerania, konkrétne 

strojárskeho a dopravného zamerania); 

 rozsiahle a zrekonštruované priestory 

školy; 

 výborné priestorové podmienky pre prácu 

učiteľov; 

 modernizácia kabinetov, ich napojenie na 

internet a ASC agendu; 

 špičková vybavenosť učební výpočtovej 

techniky, učební grafických systémov, 

laboratórií, multimediálnych učební, 

tabletovej učebne, učební na výučbu 

odborných strojárskych, dopravných 

a ekonomických predmetov; 

nadštandardne vybavené školské dielne; 

 zapojenosť do projektov z ESF 

a medzinárodných projektov; 

 pedagogická spôsobilosť a kvalifikovanosť 

učiteľov; 

 počítačová gramotnosť vyučujúcich; 

 priebežné vzdelávanie pedagógov 

(kontinuálne vzdelávanie); 

 špičkové vybavenie telovýchovných 

priestorov (veľká a malá telocvičňa, 

posilňovňa, bazén, ihrisko s umelou 

trávou, ihrisko medzinárodných 

rozmerov); 

 široká ponuka mimoškolských aktivít pre 

žiakov; 

 široký výber záujmových krúžkov; 

 možnosť získania certifikátu 

 vysoké náklady na prevádzku školy; 

 migrácia žiakov do iných škôl v meste 

(technického zamerania); 

 nedostatočná propagácia školy z dôvodu 

nedostatku financií; 

 nedostatočný počet sponzorov; 

 absencia učebníc na vyučovanie 

jednotlivých predmetov. 
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o elektrotechnickej spôsobilosti pre žiakov 

v študijnom odbore technika a prevádzka 

dopravy; 

 veľmi dobrá spolupráca so strojárskymi 

a dopravnými firmami v regióne; 

 reprezentácia školy v mnohých súťažiach 

a olympiádach (olympiáda z cudzieho 

jazyka, biblická olympiáda, matematický 

klokan, iBobor, športové súťaže, odborné 

predmety – SOČ, ZENIT, Majstrovstvá SR 

v programovaní CNC strojov); 

 organizácia kultúrnych a spoločenských 

podujatí ; 

 možnosť trávenia voľného času v tzv. 

oddychových zónach s internetom 

s prístupom pre každého žiaka, v knižnici 

a vo vestibule s bufetom; 

 možnosť získania ISIC a ITIC karty 

s množstvom zliav pre žiakov 

a pedagogických zamestnancov; 

 spolupráca školy so základnými školami 

v regióne a vysokými školami v meste; 

 prepracovaný systém kontroly; 

 vlastná web stránka pravidelne 

aktualizovaná; 

 spolupráca s CPPPaP pri prevenčných 

aktivitách; 

 škola s dlhoročnou tradíciou; 

 účinný informačný systém; 

 dobré vzťahy v rámci pedagogického 

zboru (klíma školy); 

 podpora tvorivosti žiakov a netradičné 

formy vyučovania; 

 spolupráca s rodičmi. 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 zapájať žiakov do rôznych prezentácií 

v regióne (Burza informácií, Deň PSK, 

DOD, SOČ, ZENIT,...); 

 neustály demografický pokles populácie; 

 zlé ekonomické postavenie nášho regiónu 

v rámci Slovenska; 
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 zmena obsahu vyučovania – inovácia 

školského vzdelávacieho programu (v 

súvislosti s potrebami zamestnávateľov); 

 v súlade s potrebami regiónu – zvýšenie 

záujmu o spoluprácu s kariérovým 

poradenstvom, organizovanie stretnutí 

s ÚPSVaR a ďalšie nadväzovanie 

kontaktov s firmami; 

 využívanie ďalších možností 

štrukturálnych fondov a grantov rôznych 

nadácií; 

 práca s talentovanými žiakmi (formou 

záujmových krúžkov). 

 byrokracia v školstve (hlavne papierová); 

 nárast patologických javov a sociálnych 

problémov (problémoví žiaci); 

 nízky status učiteľa na verejnosti (morálny 

status); 

 konkurencia v regióne (príbuzné študijné 

odbory); 

 neatraktívnosť učiteľského povolania 

(morálny status, finančné hľadisko). 
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13 Uplatnenie žiakov na pracovnom trhu a úspešnosť prijatia na 

vysokoškolské štúdium 

         A/ VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM 

 Prihlášku na vysokoškolské štúdium si podalo približne 52 % žiakov 4. ročníka, čo je len o 1% 

menej ako v minulom školskom roku (rok predtým to bolo 39%). Rozhodnutie pokračovať v štúdiu 

na VŠ bolo najviac zastúpené v št.odbore strojárstvo (63%), potom v št.odbore TPD (46%) 

a napokon v št.odbore TIS (36%). V tejto štatistike sú zachytené aj prihlášky na VŠ podané 

v čase pandémie koronavírusu formou e-prihlášky bez potvrdenia školy.  

 Premenné, ktoré môžu konečný výsledok skresliť: 

       1/ Niektoré VŠ majú otvorenú možnosť podávať prihlášky aj v mesiacoch júl/august. 

       2/ Konečné výsledky o prijatí/neprijatí žiakov na VŠ štúdium potvrdené zatiaľ nemáme.  

        Najviac preferované VŠ, kde si žiaci podávali prihlášky a na ktoré sa u mňa informovali, boli: 

       Odbor strojárstvo: 

 TUKE - najviac Strojnícka fa (14 prihlášok), po nej FVT (6 prihlášok), Fa materiálov, metalurgie 

a recyklácie (1 prihláška), Ekonomická fa (1 prihláška) 

 VŠBM Košice - 1 prihláška 

 UNIZA Žilina - Strojnícka fa (1 prihláška) 

 SOŠ PZ Košice - 1 prihláška 

 AOS LM - 4 prihlášky 

 PU – Fa zdravotníckych odborov - 1 prihláška 

 Univerzita T. Bati Zlín – Fa multimediálních komunikací, št.program: audiovizuálna tvorba (1 

prihláška) 

 Masarykova univerzita Brno – Lekárska fa, zdravotnícky záchranár (1 prihláška) 

     Odbor technika a prevádzka dopravy: 

 TUKE – FEI (6 prihlášok) 

 UNIZA Žiline – PEDAS – 2 prihlášky 

 Prešovská univerzita – Fa športu  - 2 prihlášky 

 SOŠ PZ Košice - 1 prihláška 

 

Odbor technické a informatické služby a TIS so športovou prípravou: 

 TUKE – FVT (2 prihlášky), FEI (1 prihláška), Strojnícka fa (1 prihláška), Letecká fa (1 prihláška) 

 UK BA – Podnikovo-hospodárska fakulta – detaš.pracovisko Košice - 1 prihláška 

 Prešovská univerzita – Fa športu (1 prihláška), Fa zdravotníckych odborov (1 prihláška) 

  EUBA (Ekonomická univerzita BA) – Fa podnikového manažmentu  - 1 prihláška 

  KU Ružomberok – Fa zdravotníctva - 1 prihláška 
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 B/  PREHĽAD O BUDÚCOM ZAMESTNANÍ ŽIAKOV 

 Približne 48% sa rozhodlo pre vstup na trh práce bezprostredne po ukončení stredoškolského 

štúdia (v minulom školskom roku to bolo približne 47%, rok predtým 43 %). Aj žiaci, ktorí si podávali 

prihlášky na VŠ štúdium, mali v zálohe aj možnosti zamestnania (tých som do štatistiky nerátala). 

 Podľa zaznamenaných údajov získaných od žiakov 4. ročníka prevažná časť z nich ešte nemala 

zabezpečené zamestnanie. Tí, ktorí zabezpečené zamestnanie mali, uvádzali v značnej miere prácu 

v zahraničí, mnohí bez bližšej špecifikácie. Z pracovných oblastí boli spomenuté: strojárstvo, 

stavbárske práce, práca v lese, doprava a servis, energetika, profesionálny futbalista, firma LIDL, tzn. 

niektorí vo svojom odbore, ktorý vyštudovali, niektorí mimo odboru. 
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14 Sebahodnotiaca časť správy školy z aspektu organizačno-

hodnotiaceho tímu kvality 

           Kvalita v školstve si vyžaduje vedecké riadenie s jasnou koncepciou jeho rozvoja a 

predovšetkým s kvalitnými učiteľmi, schopnými transformovať školstvo zdola. Mnohé doterajšie 

prístupy a modely kvality školy a výučby sa zameriavali na riadiace hľadisko s prístupom zhora nadol. 

Preferovanie riadenia zhora (príkazy, inštrukcie) má za následok slabú kooperáciu učiteľov, ktorá je 

zas jednou z kľúčových požiadaviek manažérstva kvality. Preto je potrebné navrhovať a realizovať 

systémy manažérstva kvality, ktoré nielen zabezpečia zodpovednosť pracovníkov školy, ale podporia 

kultúru kvality školy stratégiou kombinácie prístupu manažérstva kvality zhora nadol, so zapojením 

manažérstva kvality zdola nahor.  

       Kvalita školy najužšie súvisí s kvalitou učiteľov príslušnej školy. Problémy súvisiace s kvalitou 

vzdelávania sú spojené hlavne so zabezpečovaním podmienok pre prácu učiteľov a s náležitými 

kompetentnosťami.  

      Kvalita výučby je rozhodujúcim faktorom na všetkých stupňoch vzdelávania. Aby sa celý systém 

manažérstva kvality uberal správnym smerom, je nevyhnutné poznať požiadavky praxe, potenciálnych 

zamestnávateľov, na absolventa daného študijného programu. Tieto sú dôležité tak pre školu, ale aj 

samotného učiteľa. Súčasne je potrebné poznať očakávania žiakov od daného vzdelávacieho 

programu, mieru ich spokojnosti a potrieb, stupeň ich naplnenia.  

      Kvalita školy do značnej miery závisí od stupňa autonómie jej plánov a riadenia. 

      Práve to boli dôvody, prečo sa Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov zapojila 

do projektu Zavádzanie systému manažérstva kvality na stredných školách realizovaného v rámci 

Iniciatívy Catching-up Regions v spolupráci so svetovou bankou, v úzkej kooperácii so 

zriaďovateľom, Prešovským samosprávnym krajom  a pod vedením lektora Doc. RNDr. Michala 

Blaška, PhD. 

     Na Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, Prešov sa vytvoril organizačno- 

hodnotiaci tím kvality (viď tabuľka). 

 

Titul, meno a priezvisko Pozícia na škole 

RNDr. Hedviga Rusinková riaditeľka školy 

Mgr. Aneta Vargová 
zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické 
všeobecnovzdelávacie vyučovanie 

Ing. Pavol Pavlanin 
zástupca riaditeľky školy pre teoretické odborné 
a praktické vyučovanie  

PaedDr. Jana Kipikašová triedna učiteľka, výchovná a kariérová poradkyňa 

Ing. Eva Vitikáč Batešková, PhD. vyučujúca odborných predmetov 

Mgr. Denisa Paľová ekonómka školy (nepedagogický zamestnanec) 
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        V sebahodnotiacej časti správy školy sme vyhodnotili podmienky, činnosť a výsledky školy 

v kľúčových oblastich, kritériách kvality školy. V rámci jednotlivých kritérií sa odvolávame na konkrétne 

kapitoly a prílohy, ktoré sú súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v školskom roku 2019/2020. 

       Kritériá sebahodnotenia kvality školy (9 kritérií): 

1. Vodcovstvo 

2. Stratégia a plánovanie školy  

3. Zamestnanci školy 

4. Partnerstvá a zdroje 

5. Procesy 

6. Výsledky školy vo vzťahu k žiakom a rodičom 

7. Výsledky školy vo vzťahu k zamestnancom 

8. Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti 

9. Kľúčové výsledky výkonnosti školy 

 

Rozpracované jednotlivé kritériá sebahodnotenia školy 

1. Vodcovstvo 

     Kritérium vodcovstva úzko súvisí so spôsobom vedenia školy manažmentom a jeho správanie. 

Hlavným cieľom personálneho manažmentu školy je dosiahnuť súlad medzi profesionálnym snažením 

zamestnancov školy a jej strategickými cieľmi. Dôležité je zabezpečiť, aby výkony zamestnancov viedli 

súčasne k naplneniu ich osobných cieľov. Výsledkom kvalitnej personálnej práce v škole sú potom 

spokojní zamestnanci, spokojní žiaci a spokojní rodičia.  

     Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov si v školskom roku 2019/2020 stanovila 

plnenie strategických cieľov školy a vyhodnotila ich plnenie (viď kapitola 11).  

     V školskom roku 2019/2020 vedenie školy úzko spolupracovalo s radou školy, spolupráca s jej 

členmi bola na veľmi dobrej úrovni, keďže všetci členovia rady školy boli počas celého školského roka 

vedeniu školy nápomocní. Veľmi dôležitú úlohu plnil aj poradný zbor riaditeľky školy, ktorý tvorili vedúci 

jednotlivých predmetových komisií (viď kapitola 1). Súčasť správy tvorí aj Hodnotiaca správa o činnosti 

výchovného a kariérového poradenstva za školský rok 2019/2020 (viď Príloha č.3) 

Silné stránky kritéria: 

 jasne bola stanovená vízia Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov, jej 

poslanie a smerovanie, 

 strategické ciele školy, ktoré sme si  stanovili na začiatku školského roku, boli splnené, 

 vytvorili sme vhodné podmienky na výchovno-vzdelávací proces, kde žiaci dosahovali dobré 

výsledky a úspechy v súťažiach na školskej aj vyššej úrovni, 

 členovia rady školy v spolupráci s vedením školy podporili rast kvality školy, 

 zlepšenie materiálno-technických podmienok školy pre výchovno-vzdelávací proces, 

 dobrá spolupráca s výchovnou a kariérovou poradkyňou, ktorá úzko spolupracovala s CPPPaP 

PO a s ÚPSVaR PO,  
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 intenzívna spolupráca školy s firmami v rámci praktického vyučovania. 

Oblasti na zlepšenie: 

 pokračovať v modernizácii priestorov školy a vybudovať prostredie, v ktorom sa budú 

zamestnanci školy aj žiaci cítiť dobre, 

 naďalej pokračovať v spolupráci s firmami a budovať si nové kontakty na vzájomnú spoluprácu. 

 

2. Stratégia a plánovanie školy 

     V tomto kritériu sú zosumarizované základné štatistické údaje, to znamená študijné odbory, v 

ktorých škola zabezpečuje vzdelávanie, údaje o počte žiakov podľa ročníkov, údaje o počte žiakov 

podľa študijných odborov, vrátane žiakov so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami (viď kapitola 

2). Bližšie informácie o začlenených žiakoch sú rozpracované v Hodnotiacej správe o činnosti 

výchovného a kariérového poradenstva za školský rok 2019/2020 (viď Príloha č.3). V tomto školskom 

roku 2019/2020 sa žiaci našej školy intenzívne zapájali do rôznych súťaží (SOČ, Zenit 

Programaovanie CNC strojov, Technické talenty 2020+ a mnoho ďalších (bližšie kapitola 6). Rovnako 

boli realizované aj aktivity v rámci jednotlivých koordinácií (viď záverečné správy jednotlivých 

koordinácií Prílohy č. 5, 6, 7, 8, 9). Ako každoročne, aj v školskom roku 2019/2020 sa realizovala 

mimoškolská činnosť - práca záujmových krúžkov (viď kapitola 9). 

Silné stránky kritéria: 

     Školské vzdelávacie programy (ŠkVP) sú vytvárané a upravované tak, že: 

 zodpovedajú štandardom pre vzdelávací program,   

 zodpovedajú plánovaným vzdelávacím cieľom a výstupom, 

 majú jasne špecifikovanú a komunikovanú kvalifikáciu, nadobúdanú úspešným absolvovaním 

programu, 

 sú v súlade s poslaním a stratégiou školy, 

 poskytujú prípravu na udržateľné kariérne uplatnenie, 

 poskytujú prípravu na život aktívnych občanov v demokratickej spoločnosti, 

 poskytujú možnosť osobného rozvoja. 

Súčasťou monitorovania a hodnotenia ŠkVP je získavanie spätnej väzby od zaineresovaných strán 

programu. 

 žiaci majú možnosť aspoň raz ročne formou anonymného dotazníka vyjadriť svoj názor o kvalite 

výučby učiteľov vzdelávacieho programu (bol realizovaný adaptačný dotazník pre žiakov 1. 

ročníka; hodnotiaci dotazník kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach 2. ročníka), 

 kvalita ŠkVP sa prejavila na záujme dostatočného počtu žiakov v prijímacom konaní, 

 vysoký počet absolventov nachádza svoje uplatnenie na vyššom stupni vzdelávania alebo na 

trhu práce. 
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Oblasti na zlepšenie: 

 vytvoriť dotazník na hodnotenie kvality školy rodičmi žiakov, 

 rozšíriť ďalšie formy štúdia svojim absolventom (kurzy). 

 

3. Zamestnanci školy 

       Zamestnanci tvoria školu, sú jej najväčšou devízou. Úspešnosť školy vždy záleží na spôsobe 

vzájomnej spolupráce zamestnancov a manažmentu školy. Len vzájomná komunikácia zhora nadol 

a opačne podporuje zapojenie zamestnacov, motiváciu a ich rozvoj. Len spokojní zamestnanci 

môžu priviesť školu k spokojným partnerom.  

       V kapitole 4 uvádzame údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov 

pedagogických zamestnancov školy.  

     Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy sú rozpracované v tabuľkách po 

jednotlivých predmetových komisiách (viď kapitola 5).  

     Môžeme skonštatovať, že pedagogickí zamestnaci školy sa v školskom roku 2019/2020 aktívne 

zúčastnili mnohých seminárov, kurzov, webinárov, aktualizačných vzdelávaní, jazykových kurzov, 

ktoré veľkou mierou prispeli k ich profesionálnemu rastu. Realizované bolo pre pedagogických 

zamestnancov aj interné aktualizačné vzdelávanie – Elektronická triedna kniha pre rozvoj 

učiteľských kompetencií. Škola môže prosperovať iba vtedy, ak sa učitelia, ale aj vedenie školy 

intenzívne vzdelávajú, a to nielen vo svojom odbore.  

Silné stránky kritéria: 

 zabezpečenie vyškolenia, podmienok rozvoja a inovácií učiteľských kompetentností aj v oblasti 

manažérstva kvality svojej výučby, 

 podporovanie tímovej spolupráce vyučujúcich, 

 poskytovanie si spätnej väzby, učenie sa od seba navzájom, 

 diskusia, spolupráca pri plánovaní výučby, vytyčovanie nových cieľov a kontrolovanie ich 

plnenia, 

 uznanie pracovných výkonov vyučujúcich, 

 podporovanie vzájomných hospitácií vyučujúcich. 

Oblasti na zlepšenie: 

 zapájať pedagogických zamestnacov do nových projektov, 

 zintenzívniť hospitačnú činnosť s cieľom zlepšovania kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 aktívne podporovať profesijný rast pedagogických zamestnancov. 

 

4. Partnerstvá a zdroje 

       Jednou z dôležitých úloh a poslania našej školy je prepojenie teórie s praxou, čo nás zaväzuje 

k vyhľadávaniu, budovaniu a hodnoteniu spolupráce s možnými partnermi a firmami v rámci študijných 

programov našej školy. Tak to bolo aj v školskom roku 2019/2020.  

 Ide o partnerstvá s organizáciami, ktoré zabezpečujú praktickú výučbu pre našich žiakov v súlade 

so ŠkVP, čo sa prerokováva s konkrétnou firmou na začiatku školského roka.   
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     Vybraní žiaci 3. ročníka študijných odborov strojárstvo a technika a prevádzka dopravy sa 

v priebehu školského roka 2019/2020 v čase školskej praxe zúčastňovali na praktickom vyučovaní 

(priebežná prevádzková prax) priamo v partnerských firmách, kde boli zaradení priamo do pracovného 

prostredia.  

 Žiaci ostatných ročníkov sa v rámci študijných odborov zúčastňujú súvislej prevádzkovej praxe 

v týchto partnerských firmách a organizáciách našej školy, avšak pre pandemickú situáciu súvisiacu 

s COVID 19 sa súvislá prevádzková prax žiakov v tomto školskom roku nerealizovala. 

 Vedenie školy bolo s firmami a partnerskými organizáciami v pravidelnom kontakte. Vedúci učiteľ 

praxe priebežne počas školského roka kontroloval činnosť žiakov v týchto organizáciách, komunikoval 

s partnermi v organizácii a následne aj s vedením školy všetky pozitíva aj prípadné oblasti na 

zlepšenie spolupráce.  

 Zástupcovia partnerských firiem navštevujú našu školu v prípade potreby, v priebehu školského 

roka ju navštívili minimálne raz. Vzhľadom na pandemickú situáciu COVID 19 boli obmedzené aj 

marketingové stretnutia vedenia školy s firmami. 

 FIRMY, odborné partnerské organizácie, s ktorými naša škola v školskom roku 2019/2020 

spolupracovala:  

 v rámci študijného odboru strojárstvo a TIS v strojárstve: Spinea, s. r. o. v Prešove, Tomark, s. r. o. 

v Prešove, ZVL auto s. r. o. v Prešove, s. r. o. v Prešove, Plzeňský Prazdroj, a. s. vo Veľkom Šariši, 

LINAK s. r. o. v Prešove, ZŤS s. r. o. v Sabinove a mnohé ďalšie; 

 v rámci študijného odboru technika a prevádzka dopravy: Doprava a mechanizácia, a. s. v Prešove, 

PK Auto v Prešove, AMM, s. r. o. v Prešove, Built, s. r. o. v Prešove, MOTOR-Car, s. r. o. 

v Prešove, Camea Car s. r. o. v Prešove (Seat, Škoda), ALZ Mitchubischi s. r. o. v Prešove, Garden 

technik v Prešove a mnohé ďalšie.  

 Uvedené organizácie majú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technologické a 

personálne podmienky tak, aby bolo možné dosiahnuť plánované výstupy vzdelávania. 

 Kontakty na odborné organizácie a firmy vhodné pre spoluprácu s našou školou sa získavajú aj na 

podujatiach zastrešovaných zriaďovateľom - Burzy informácií. V školskom roku 2019/2020 sme sa 

zúčastnili dvoch takýchto podujatí – v Prešove a v Sabinove. Realizované to bolo v rámci kariérového 

poradenstva – podrobnejšie informácie viď Príloha č. 3 - Hodnotiaca správa o činnosti výchovného a 

kariérového poradenstva za  školský rok 2019/2020. 

 

 SPŠ strojnícka mala zabezpečené ZDROJE informácií, ktoré získavala prostredníctvom 

osvedčených NÁSTROJOV pre meranie kvality školy a výučby: 

- dotazníky (1.ročník – adaptačný dotazník a dotazník na hodnotenie VVZ procesu v škole; 3. 

ročník - dotazník na hodnotenie VVZ procesu v škole), 

- hospitácie vedenia školy na vyučovaní aj vzájomné hospitácie učiteľov na vyučovaní v rámci 

rovnakých alebo príbuzných vyučovacích predmetov, hospitácie uvádzajúcich a začínajúcich 

učiteľov, predsedov PK,  
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- testy, zisťujúce vedomosti a zručnosti žiakov (zostavené vnútri školy, alebo organizáciami 

zvonku), 

- pozorovanie prevádzky školy, 

- rozhovory s učiteľmi, rodičmi, žiakmi, 

- SWOT analýza (viď kapitola 12), 

- analýza písomných materiálov a portfólií, 

- prospech a správanie žiakov, výsledky žiakov na súťažiach, olympiádach, prezentáciách, 

prehliadkach, predstaveniach, 

- hodnotenie školy zriaďovateľom, 

- sledovanie profesijného rastu učiteľov, 

- diskusie s kľúčovými zamestnávateľmi, odberateľmi absolventov,  

- usporiadanie Dňa otvorených dverí školy, 

- prehľad o uplatnení absolventov školy na trhu práce. 

 Všetky zozbierané informácie (dáta) boli kompetentnými zamestnancami školy spracované, 

vykonala sa analýza zozbieraných údajov a prijali sa vhodné opatrenia.  

 Do získavania, analýzy informácií, ako aj následných opatrení boli zapojení aj žiaci. 

 Výrazná bola podpora vedením školy kariérového poradenstva. V rámci kariérového poradenstva 

sa organizoval aj Deň otvorených dverí – podrobnejšie informácie viď kapitola 6.5 v tomto dokumente. 

  

KLÍMA ŠKOLY súvisí so zodpovednosťou školy za kvalitu svojich zamestnancov, preto im vedenie 

školy poskytovalo vhodnú podporu, prostredie i podmienky na efektívne vykonávanie práce. 

 Nástroj na meranie klímy v škole, ktorý sa realizoval v školskom roku 2019/2020 – dotazník: Aká je 

naša škola? (realizovaný v pedagogickom zbore). Vyhodnotenie dotazníka – viď nižšie v rámci kritéria 

7: Výsledky školy vo vzťahu k zamestnancom. 

 Škola má vytvorenú štruktúru pre poradenskú činnosť, čo vie napomáhať vytváraniu pozitívnej klíme 

školy – poradný zbor riaditeľky školy, pedagogická rada, rodičovská rada, ŽŠR, výchovné a kariérové 

poradenstvo (viď Príloha č. 3 - Hodnotiaca správa o činnosti výchovného a kariérového poradenstva za  

školský rok 2019/2020) .  

 Poradenská činnosť školy bola v školskom roku zameraná na: 

- poskytovanie podpory žiakom na úspešné napredovanie v štúdiu, primerané sociálne 

zabezpečenie, športové, kultúrne a spoločenské vyžitie počas štúdia; 

- poskytovanie individualizovanej podpory a vytváranie vhodných podmienok pre žiakov so 

špecifickými potrebami (ŠVVP), 

- zabezpečenie podporného odborného personálu, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá 

potrebám žiakov, učiteľov a vzdelávacieho programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy. 

Tieto 3 body vnímame zároveň aj ako silné stránky našej školy. 

 Ku kvalite klímy školy výrazne prispieva aj veľmi dobré materiálne zabezpečenie našej školy - 

odborné učebne, laboratóriá, inovované a modernizované školské dielne, školská knižnica s prístupom 

k odbornej literatúre a informačným databázam, technické prostriedky a vybavenie, strediská praxe, 
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športový areál. Podrobnejšie informácie – viď kapitola 8 v tomto dokumente. 

Silné stránky: 

 vytvorenie a riadenie partnerstiev školy s relevantnými organizáciami pri zabezpečovaní kvality, 

realizácii a rozvoji ŠkVP; 

 zodpovednosť školy za kvalitu svojich zamestnancov, preto im škola poskytovala vhodnú 

podporu, prostredie i podmienky na efektívne vykonávanie práce;  

 informačné zdroje pre efektívne a účinné riadenie programov výučby; 

 vytvorenie priaznivej podpornej pracovnej klímy školy a výučby;  

 pravidelné zverejňovanie a interpretovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a 

kvalitatívnych informácií o dosiahnutých výsledkoch kvality školy na webovom sídle školy, 

v školskej kronike a školskom časopise Pauzák 

Oblasti na zlepšenie: 

 vzájomné hospitácie na hodinách realizovať nielen v rámci príbuzných predmetov, ale aj alebo 

aj celkom odlišných – zamerať sa na didaktiku 

 naďalej pracovať na získavaní a budovaní partnerstiev školy s relevantnými organizáciami pri 

zabezpečovaní kvality, realizácii a rozvoji ŠkVP, 

 zlepšovať klímu školy – naďalej modernizáciou pracovného prostredia, vytváraním 

pozitívnejších pracovných vzťahov, realizáciou kolektívnych sociálnych aktivít, 

 prizývať si partnerské organizácie a firmy na podujatia typu deň otvorených dverí či Burza 

informácií, aby mohli aj oni komunikovať so žiakmi 9.ročníka a ich rodičmi/zákonnými 

zástupcami či výchovnými poradcami ZŠ. 

 

5. Procesy 

    SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov ako vzdelávacia inštitúcia poskytuje žiakom vzdelávanie 

v rámci jednotlivých študijných odborov, služby pre socializáciu žiakov, pre podporu ich osobnostného 

a sociálneho rozvoja, služby pre ich osobný, pracovný a občiansky život. 

 Výsledky procesu výučby a klasifikácie žiakov sú podrobne rozpracované v kapitole 3 v tomto 

dokumente. 

 Výsledky a inovácie získané vyučujúcimi na jednotlivých vzdelávaniach boli zavádzané do 

VVZ procesu priebežne - prehľad vzdelávania jednotlivých vyučujúcich – viď kapitola 5 v tomto 

dokumente - nástroje na meranie: hospitácie, dotazník pre žiakov na hodnotenie VVZ procesu. 

 Vedenie školy podporovalo v školskom roku tvorivé činnosti učiteľov s cieľom posilniť prepojenie 

vzdelávania s odborným rastom žiakov aj s ich osobnostným a sociálnym rozvojom – viď 

kapitola 6 v tomto dokumente. 

 V tomto školskom roku kariérová poradkyňa PaedDr. Jana Kipikašová vypracovala v rámci 

kariérového poradenstva projekt zameraný  na podporu osobnostného a sociálneho rozvoja žiakov 

s prepojením na trh práce pod názvom: Kariérové poradenstvo zamerané na vzdelávanie mladých ľudí 

pre trh práce a formovanie školských lídrov. Reagovala na výzvu Nadácie západoslovenskej 

energetiky (NZSE) ako zadávateľa projektu k získaniu grantu pod názvom: „Výnimočné školy 2019“.        
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Do projektu sa zapojilo 20 našich žiakov 4. ročníka (triedy: IV.A. IV.B, IV.C). Podrobnejšie informácie 

o cieľoch, aktivitách a realizácii tohto projektu viď Príloha č. 3 - Hodnotiaca správa o činnosti 

výchovného a kariérového poradenstva za  šk.rok 2019/2020.  

Silné stránky: 

 pravidelné monitorovanie procesu výučby a klasifikácie žiakov – pravidelná analýza, 

hodnotenie a prijímanie potrebných a vhodných opatrení, 

 vhodné pracovné podmienky pre výučbu, 

 plánovanie programu výučby učiteľmi, 

 priestor na rozvíjanie kompetentnosti učiteľov s ohľadom na výstupy vzdelávania žiakov, 

 podporovanie tvorivých učiteľov, ktorí prinášajú do výučby efektívne inovácie. 

Oblasti na zlepšenie: 

 prehodnotiť systém uznania a oceňovania učiteľov (v rámci dotazníka: Aká je naša škola? Bola 

táto oblasť v červených číslach), 

 naďalej pracovať na skvalitňovaní pracovných podmienok pre výučbu. 

 

6. Výsledky školy vo vzťahu k žiakom a rodičom 

      SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov ponúka mladým ľuďom štúdium v aktuálnych a na trhu práce 

vyhľadávaných študijných odboroch. V rámci propagácie študijných odborov sa vybraní učitelia 

zúčastňovali prezentácií našej školy v ZŠ Prešova a blízkeho okolia – komunikovali so žiakmi 

9.ročníka ZŠ, s rodičmi a zástupcami žiakov 9.ročníka, s výchovnými poradcami ZŠ – podrobnejšie 

informácie viď Príloha č. 3 - Hodnotiaca správa o činnosti výchovného a kariérového poradenstva za  

šk.rok 2019/2020.  

 Presný prehľad prejaveného záujmu žiakov o štúdium na SPŠ strojníckej – viď kapitola 2 

v tomto dokumente. 

 O kvalite našej školy vypovedajú aj zverejnené štatistiky úspešnosti uplatnenia absolventov 

našej školy na trhu práce a v ďalšom vzdelávaní – pravidelne sledovaný zdroj informácií: CVTI, 

Regionálne školstvo – Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl (zber dát: 

9/2019 = 9,5% a 5/2020 = 7,9%). 

 Prehľady uplatnenia absolventov našej školy na trhu práce za školský rok 2019/2020 – viď 

podrobnejšie informácie kapitola 13 v tomto dokumente.  

 Výsledky maturitných skúšok – viď kapitola 3.6 v tomto dokumente. 

 Nástroje na meranie výsledkov školy vo  vzťahu k žiakom a rodičom boli použité tieto: 

- dotazník pre žiakov 1.ročníka, čo ich motivovalo k výberu SPŠ strojníckej, 

- rodičovské združenia, komunikácia s rodičmi, 

- pedagogická rada, 

- ŽŠR. 
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Silné stránky: 

 iniciatíva našich učiteľov pravidelne navštevovať základné školy z blízkeho okolia, prezentácie 

našich študijných odborov v ZŠ, 

 výsledky z dotazníkov žiakov 1.ročníka, ktorí si vybrali našu školu prevažne z dôvodu 

lukratívnosti študijného odboru a z pozitívnych ohlasov od absolventov našej školy, 

 veľmi dobrá spolupráca výchovného a kariérového poradenstva našej školy s výchovným 

poradenstvom v základných školách Prešova a okresu Prešov, 

 veľmi dobrá komunikácia školy s rodičmi/zákonnými zástupcami žiakov. 

Oblasti na zlepšenie: 

 skvalitňovať pripravenosť žiakov pre trh práce, rozvíjať u nich nielen tvrdé zručnosti, teda 

odborné (hard skills), ale aj mäkké zručnosti (soft skills), teda týkajúce sa osobnostných 

predpokladov, sociálnych vzťahov a tímovej práce, 

 zlepšovať spoluprácu škola – rodičia/zákonní zástupcovia, 

 aktivizovať prácu ŽŠR, podporovať pravidelné stretnutia a aktivity členov ŽŠR v škole aj 

v miestnej či regionálnej komunite žiackych školských rád. 

 

7. Výsledky školy vo vzťahu k zamestnancom 

      Dňa 25.06.2020 v rámci projektu Zavádzanie systému manažérstva kvality na stredných 

školách navštívil Strednú priemyselnú školu strojnícku, Duklianska 1, Prešov lektor Doc. RNDr. Michal 

Blaško, PhD. Cieľom jeho stretnutia bolo stretnúť sa s pedagogickým zborom a zistiť, ako vnímajú 

zamestnanci školu a do akej miery sú motivovaní pri ich každodennej práci.  

      Následne bol v 1. časti interne realizovaný dotazník Aká je naša škola? V dotazníku pedagogickí 

zamestnanci hodnotili z ich pohľadu, aká je kvalita školského prostredia. V 2. časti sa realizovala 

prednáška na tému Štruktúra vyučovacej hodiny. 

     Na poslednom stretnutí na pôde Prešovského samosprávneho kraja dňa 16.9.2020 bol lektorom 

Doc. RNDr. Michalom Blaškom, PhD. vyhodnotený dotazník všetkých 4 škôl, ktoré sa do projektu 

zapojili. 

 

    Vyhodnotenie dotazníka pre učiteľov vybraných 4 stredných škôl PSK a porovnanie s 

rovnakým dotazníkom pre riaditeľov 66 stredných škôl v rámci PSK. 

FAKTORY 
66 SŠ PSK 

(PRIEMERNÉ %) 
Položky 

SPŠS 
Prešo

v 
% 

(31) 

SpojŠ 
Prešo

v 
% 

(49) 

HotAk
Bardej 

% 
(37) 

SOŠP 
Svit 
% 

(33) 

Vážený 
p r i e - 
m e r 

% 

1. 
CIELE 

PRÁCE ŠKOLY 
88,7 % 

stanovenie 
cieľov 

/programu 

1 poznanie 
programu 

1
3 

89,2 82,6 95,5 86,4 87,9 reálnosť 
cieľov / 

programu 

2
6 

akceptáci
a 

programu 

4
0 

plnenie 5 hodnoten 6
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cieľov / 
programu 

4 ie 
programu 

0 

2. 
ROZDELENIE 

ZODPOVEDNOSTI 
86,8 % 

osobná 
zodpovedno

sť 

2 rozdelenie 
zodpovedn

osti 

1
4 

89,5 82,5 91,8 86,1 87,0 adresnosť 
úloh / 

zodpovedno
sti 

2
7 zrozumiteľn

osť úloh 

4
1 

3. 
EFEKTIVITA 

PRÁCE 
78,4% 

očakávaná 
efektivita 

3 plnenie 
úloh 

1
5 

84,0 77,4 86,1 73,8 80,1 
dosiahnutá 
efektivita 

2
8 

efektivita 
práce 

4
2 

4. 
ROZHODOVANIE 

82,8 % 

citlivosť v 
rozhodovaní 

4 štýl 
rozhodovan

ia 

1
6 

81,8 71,6 86,7 80,4 79,4 
podklady na 
rozhodovani

e 

2
9 

účasť na 
rozhodov

aní 

4
3 

5. DELEGOVANIE 
PRÁVOMOCÍ 

78,7 % 

kvalita 
delegovania 
zodpovedno

sti 

5 
využitie 

skúsenos
tí 

1
7 

79,7 78,5 86,9 79,9 81,1 
podnecovanie 

na 
zodpovednos

ť 

3
0 

akceptácia 
práv 

zamestnanc
ov 

4
4 

6. 
VNÚTORNÁ 

KOMUNIKÁCIA 
A KOORDINÁCIA 

78,9 % 

kolektívna 
spolupráca 

6 úroveň 
spoluprác

e 

1
8 

78,4 74,7 88,5 79,8 80,0 
informovan

osť 

3
1 

úroveň 
komuniká

cie 

4
5 

nedostatky  
v 

koordinácii 

5
5 

koordinác
ia 

riadenia 

6
1 

7. 
VONKAJŠIA 

KOMUNIKÁCIA 
A KOORDINÁCIA 

76,5 % 

spolupráca 
s rodičmi 

7 spoluprác
a so 

žiakmi 

1
9 

84,9 76,7 89,9 81,1 82,6 spolupráca 
so 

zriaďovateľ
om 

3
2 

tok 
informácií 

škola - 
rodičia 

4
6 

8. 
PRACOVNÉ 

PROSTREDIE 
76,0 % 

vplyv 
prostredia 

8 materiáln
a 

vybaveno
sť 

2
0 

75,5 72,9 83,7 65,3 74,4 

priestorové 
podmienky 

3
3 

miera 
vplyvu 

prostredi
a 

4
7 

9. 
PRÍSTUP  KU 

KVALITE PRÁCE 
75,7 % 

vyhodnocov
anie 

činností 

3
4 

využívani
e 

pracovnej 
kapacity 

4
8 

80,1 77,4 88,9 75,2 80,3 



69 

 

 

kvalita 
práce 

učiteľa 

5
6 

kvalita 
profesijnýc
h činností 

6
2 

10. 
TVORIVOSŤ 
A INOVÁCIA 

73,6 % 

podmienky 
rozvoja 

9 potrebno
sť zmien 

2
1 

78,0 74,7 87,1 75,8 78,7 
pružnosť  
v konaní 

3
5 

akceptáci
a zmien 

4
9 

tvorivosť 
5
7 

využívani
e 

tvorivosti 

6
3 

11. 
ANGAŽOVANOSŤ 

75,8 % 

kvalita 
pracovnej 
kapacity 

1
0 

podpora 
rozvoja 
žiakov 

2
2 

80,6 79,5 90,2 83,0 83,1 angažovano
sť konania 

3
6 

ochota na 
aktivity 

5
0 

zodpovedno
sť za kvalitu  

5
8 

podnecova
nie 

6
4 

12. 
UZNANIE 

A OCEŇOVANIE 
80,7 % 

pozitívny 
prístup k 
výkonu 

2
3 

negatívne 
podnecova

nie 

5
1 

73,3 72,6 82,4 78,8 76,5 
pozitívne 

podnecovan
ie 

3
7 

akceptáci
a riadenia 

6
5 

13. 
PROFESIJNÝ 

RAST 
90,8 % 

podpora 
profesijného 

rozvoja 

1
1 

podpora 
individuáln
eho rozvoja 

2
4 

79,1 80,9 87,2 90,6 84,2 
podmienky 

profesijného 
rastu 

3
8 

efektívno
sť 

podpory 

5
2 

14. 
SOCIÁLNE 

VZŤAHY 
77,3 % 

podpora 
interpersonál
nych vzťahov 

1
2 

otvoreno
sť 

komuniká
cie 

2
5 

71,5 73,8 87,6 78,5 77,8 interperson
álna 

akceptácia 

3
9 

smer 
komuniká

cie 

5
3 

akceptácia 
individuality 

5
9 

atmosféra 
pohody 

6
6 

 
 * Poznámka: semafor výsledkov dotazníka: červená – nedostatočná úroveň, žltá – priemerná,  zelená 

– veľmi dobrá úroveň. 

 

    Interpretácia výsledkov dotazníka Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, 

Prešov 

Silné stránky: 

 stanovenie a akceptácia cieľov práce školy, 

 rozdelenie zodpovednosti za plnenie úloh školy, 

 efektivita práce školy, 

 rozhodovanie o činnostiach na škole, 

 vonkajšia komunikácia a koordinácia činnosti školy. 
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Oblasti na zlepšenie: 

 pracovné prostredie školy, 

 uznanie a oceňovanie výkonu učiteľov riaditeľstvom, 

 sociálne vzťahy v škole. 

 

8. Výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti 

     SPŠ strojnícka, Duklianska 1, sleduje potreby a očakávania spoločnosti. Spoločenská 

zodpovednosť je integrálnou súčasťou stratégie školy. 

 Učitelia a žiaci našej školy sa aktívne zapájajú do aktivít s pozitívnym celospoločenským dopadom. 

Reagujeme tak na konkrétne aktuálne spoločenské dianie - konkrétne aktivity sú uvedené v kapitole 6 

v tomto dokumente. Rovnako sme sa zapojili aj do dobrovoľníckych aktivít - zbierka pre nevidiacich - 

Biela pastelka; charitatívna zbierka Darujte školské pomôcky 2020, darcovstvo krvi priamo u nás 

v škole. 

 Jednotliví učitelia sú určení ako koordinátori, ktorí pripravujú podujatia alebo sa ich so žiakmi 

zúčastňujú v rámci celospoločenských oblastí – oblasť environmentálna; oblasť finančného 

vzdelávania, výchovy k ľudským právam, prevencie protispoločenského správania – všetky ich aktivity, 

ktoré počas školského roka realizovali, sú uvedené v Prílohách 5, 6, 7, 8 v tomto dokumente. 

 Ako SR sme integrálnou súčasťou Európskej únie, čo znamená otvorené hranice a možnosti 

vzdelávania aj práce v zahraničí, preto reagujeme na dianie aj v tomto smere - sme aktívne zapojení 

do projektov v programe Erazmus +.   

Silné stránky: 

 dobrá spolupráca s odbornými regionálnymi inštitúciami (napr. CPPPaP, ÚPSVaR), 

s partnerskými formami poskytujúcimi praktické vyučovanie pre žiakov,  

 korektné vzťahy so zriaďovateľom - PSK, 

 vzdelávanie v súlade s normami EÚ, koncepciou pre rozvoj jednotlivých povolaní, 

 prístup k environmentálnym otázkam (vnímanie ekologických dopadov, školský zber papiera, 

bateriek, hliníkových viečok z výrobkov SABI, žiaroviek), 

 povedomie verejnosti o dosiahnutom vplyve školy na kvalitu života občanov (podpora 

športových a kultúrnych podujatí, účasť na charitatívnych podujatiach) – informovanie 

verejnosti sa realizovalo prostredníctvom web stránky školy, 

 otvorenosť a transparentnosť školy (garantovanie účasti na školeniach pre všetkých bez 

ohľadu na sociálne, ekonomické, etnické alebo kultúrne rozdiely), 

Oblasti na zlepšenie: 

 zlepšovať vlastnú schopnosť pritiahnuť a udržať vlastných zamestnancov a udržiavať motiváciu 

a záväzok svojich zamestnancov; 

 skvalitňovať vlastné vzťahy s podnikmi, ostatnými inštitúciami verejnej správy, médiami, 

dodávateľmi a pod. 
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9. Kľúčové výsledky výkonnosti školy 

     V  poslednom kritériu sme zosumarizovali výsledky z jednotlivých kritérií hodnotenia kvality 

školy. Uvádzame hlavne oblasti, v ktorých škola dosahuje veľmi dobré výsledky a oblasti, 

v ktorých sú nedostatky a na nich by sme chceli v budúcnosti popracovať a snažiť sa ich odstrániť.   

Swot analýza z jednotlivých oblastí (kritérií) hodnotenia kvality školy 

Silné stránky Oblasti na zlepšenie 

 strategické ciele školy, ktoré sme si  

stanovili na začiatku školského roku, boli 

splnené, 

 vytvorili sme vhodné podmienky na 

výchovno-vzdelávací proces, kde žiaci 

dosahovali dobré výsledky a úspechy v 

súťažiach na školskej aj vyššej úrovni, 

 zlepšenie materiálno-technických 

podmienok školy pre výchovno-vzdelávací 

proces, 

 intenzívna spolupráca školy s firmami v 

rámci praktického vyučovania, 

 kvalita ŠkVP sa prejavila na záujme 

dostatočného počtu žiakov v prijímacom 

konaní, 

 vysoký počet absolventov nachádza svoje 

uplatnenie na vyššom stupni vzdelávania 

alebo na trhu práce, 

 pravidelné zverejňovanie a interpretovanie 

aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a 

kvalitatívnych informácií o dosiahnutých 

výsledkoch kvality školy na webovom sídle 

školy, v školskej kronike a školskom 

časopise Pauzák 

 pravidelné monitorovanie procesu výučby 

a klasifikácie žiakov – pravidelná analýza, 

hodnotenie a prijímanie potrebných 

a vhodných opatrení, 

 priestor na rozvíjanie kompetentnosti 

učiteľov s ohľadom na výstupy vzdelávania 

žiakov, 

 iniciatíva našich učiteľov pravidelne 

 zapájať pedagogických zamestnacov do 

nových projektov, 

 zintenzívniť hospitačnú činnosť s cieľom 

zlepšovania kvality výchovno-vzdelávacieho 

procesu, 

 aktívne podporovať profesijný rast 

pedagogických zamestnancov. 

 naďalej pracovať na získavaní a budovaní 

partnerstiev školy s relevantnými 

organizáciami pri zabezpečovaní kvality, 

realizácii a rozvoji ŠkVP, 

  zlepšovať klímu školy – naďalej 

modernizáciou pracovného prostredia (v 

rámci dotazníka: Aká je naša škola? Bola 

táto oblasť v červených číslach), vytváraním 

pozitívnejších pracovných vzťahov, 

realizáciou kolektívnych sociálnych aktivít, 

 prizývať si partnerské organizácie a firmy na 

podujatia typu deň otvorených dverí či 

Burza informácií, aby mohli aj oni 

komunikovať so žiakmi 9.ročníka a ich 

rodičmi/zákonnými zástupcami či 

výchovnými poradcami ZŠ, 

  prehodnotiť systém uznania a oceňovania 

učiteľov (v rámci dotazníka: Aká je naša 

škola? Bola táto oblasť v červených 

číslach), 

 zlepšiť sociálne vzťahy v škole (v rámci 

dotazníka: Aká je naša škola? Bola táto 

oblasť v červených číslach), 

  aktivizovať prácu ŽŠR, podporovať 

pravidelné stretnutia a aktivity členov ŽŠR 
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navštevovať základné školy z blízkeho 

okolia, prezentácie našich študijných 

odborov v ZŠ, 

 veľmi dobrá spolupráca výchovného 

a kariérového poradenstva našej školy 

s výchovným poradenstvom v základných 

školách Prešova a okresu Prešov, 

 veľmi dobrá komunikácia školy 

s rodičmi/zákonnými zástupcami žiakov, 

 dobrá spolupráca s odbornými regionálnymi 

inštitúciami (napr. CPPPaP, ÚPSVaR), 

s partnerskými formami poskytujúcimi 

praktické vyučovanie pre žiakov,  

 povedomie verejnosti o dosiahnutom vplyve 

školy na kvalitu života občanov (podpora 

športových a kultúrnych podujatí, účasť na 

charitatívnych podujatiach) – informovanie 

verejnosti sa realizovalo prostredníctvom 

web stránky školy, 

 otvorenosť a transparentnosť školy 

(garantovanie účasti na školeniach pre 

všetkých bez ohľadu na sociálne, 

ekonomické, etnické alebo kultúrne 

rozdiely). 

v škole aj v miestnej či regionálnej komunite 

žiackych školských rád, 

 skvalitňovať vlastné vzťahy s podnikmi, 

ostatnými inštitúciami verejnej správy, 

médiami, dodávateľmi a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
     

     

V Prešove 23.09.2020     RNDr. Hedviga Rusinková 

       riaditeľka školy 



 

 

Prílohy 

Príloha č. 1   Výkaz k správe o hospodárení za rok 2019 

Príloha č. 2   Komentár k výkazu správy o hospodárení za rok 2019 

Príloha č. 3   Hodnotiaca správa o činnosti výchovného a kariérového poradenstva za  školský rok 

2019/2020  

Príloha č. 4   Záverečná správa práce v školskej knižnici za školský rok 2019/2020 

Príloha č. 5   Záverečná správa koordinácie výchovy k ľudským právam za školský rok 2019/2020 

Príloha č. 6   Záverečná správa plnenia úloh prevencie závislosti za školský rok 2019/2020 

Príloha č. 7   Záverečná správa plnenia úloh koordinácie pre oblasť funkčnej  finančnej gramotnosti 

za školský rok 2019/2020 

Príloha č. 8   Záverečná správa koordinácie environmentálnej výchovy za školský rok 2019/2020 

Príloha č. 9   Záverečná správa plánu aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti za školský 

rok 2019/2020 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Právny subjekt 

000161845 IČO: 

Názov: Stredná priemyselná škola strojnícka 

Sídlo: Duklianska 1, 080 04 Prešov 

Okres: Prešov 

Kraj: prešovský 

PROTOKOL PRÁVNEHO/NEPRÁVNEHO SUBJEKTU 
Výkaz k správe o hospodárení za rok 2019 

(podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 

ID protokolu: KCWQOPUAJC 
Dátum: 30.03.2020 



 

 

  
  

NEVYČERPANÉ finančné 
prostriedky ID protokolu: KCWQOPUAJC Zdroje Čerpanie 

BEŽNÉ 
MZDY spolu       POISTNÉ   TRANSFERY 
jednotlivcom 

z toho 
presun 
do 

vrátené 
do 
štátneho 
rozpočtu 

Číslo 
riadka 

kapitálové 
výdavky 
(KV) 

Presun z 
roku 2018 

Celkové 
zdroje 2019  (KV+BV) 

spolu bežné 
výdavky (BV) 

Zdroje 2019 spolu 
UKAZOVATEĽ roku 

2020 

A1 A2 A=A1+A2 B=B1+B2 B1 B2=C+D+E+F C D E N=A-B O P 

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 019-026 001 

002 

0 

0 

2 180 803 2 180 803 2 180 803 901 442 1 279 361 752 365 266 671 38 736 0 

0 

0 0 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR a MV 
SR spolu (§ 2 ods. 1 písm. a),§ 2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 1 198 237 1 198 237 1 198 237 0 1 198 237 752 365 266 671 38 736 0 0 
0 15 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

0 

0 

1 198 237 

1 167 858 

1 014 124 

153 734 

30 379 

10 293 

1 198 237 

1 167 858 

1 014 124 

153 734 

30 379 

1 198 237 

1 167 858 

1 014 124 

153 734 

30 379 

1 198 237 

1 167 858 

1 014 124 

153 734 

30 379 

752 365 

748 725 

748 725 

266 671 

265 399 

265 399 

38 736 

28 443 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

normatívne - súčet r. 005, 006 

mzdy a poistné 

prevádzka 0 

0 

0 

0 

28 443 

10 293 

10 293 

0 

0 

0 

0 

0 

nenormatívne - súčet r. (008-104) 

odchodné [§ 7 ods. 14 písm. a) zákona*] 

na dopravu žiakov (§ 4aa zákona*) 

na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (§ 

3 640 1 272 

10 293 10 293 10 293 

0 0 0 0 

0 10 0 0 0 0 0 

0 

0 

0 

0 0 
4 a zákona*) 

za mimoriadne výsledky žiakov (§ 4b zákona*) 

riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona*) 

rozvojové projekty (§ 4d zákona*) 

011 

012 

013 

014 

000 

100 

101 

102 

103 

104 

015 

0 

0 

600 600 600 600 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

3 640 

0 

0 

1 272 

0 

vzdelávacie poukazy (§ 4ae zákona*) 0 

0 

0 

7 936 7 936 7 936 7 936 0 

0 

0 

príspevok na výchovu a vzdelávanie (§6 b zákona*) 

sociálne znevýhodnené prostredie (§ 4e zákona*) 

vakcíny [§ 7 ods. 14 písm. b) zákona*] 

0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

príspevok na učebnice (§ 4ad zákona*) 0 0 0 0 

11 550 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 

0 

0 

príspevok na kurz pohybových akivít v prírode (§4ab zákona*) 

príspevok na školu v prírode (§4ac zákona*) 

Kapitálové výdavky - súčet r. 016-018 

11 550 11 550 11 550 

0 0 

0 

0 

0 0 0 0 0 

nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných 
automobilov, výstavba, prístavba, modernizácia a rekonštrukcia 
školských objektov (§ 7 ods. 9 zákona*) 

016 0 0 0 0 0 0 0 0 

riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona*) 

rozvojové projekty (§ 4d zákona*) 

017 

018 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od 
zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl [§ 2 ods. 1 písm. b), § 2 
ods. 2 písm. d) zákona*] 

019 0 980 931 980 931 980 931 901 442 79 489 0 0 0 0 0 0 

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom 
priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa 
nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces [§ 2 ods. 1 písm. c), § 2 ods. 

0 

0 

20 

21 

0 

0 

1 502 

0 

1 502 

0 

1 502 

0 

0 

0 

1 502 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 písm. b) zákona*] 

Zisk z podnikateľskej činnosti [§ 2 ods. 1 písm. d), § 2 ods. 2 písm. c) 
zákona*] 

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, 022 
špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského 
stravovania ( § 2 ods. 1 písm. f) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a 
vzdelanie a v cirkevných a súkromných školách na úhradu nákladov na 
výchovu a vzdelávanie [§ 2 ods. 1 písm. e), § 2 ods. 2 písm. e) zákona*] 

0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky a dary [§ 2 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. g) zákona*] 024 0 

0 

133 

0 

133 

0 

133 

0 

0 

0 

133 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
Iné zdroje podľa osobitného predpisu [§ 2 ods. 1 písm. i) a ods. 2 písm. 
h) zákona*] 

0 

0 

25 

26 
Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov [§ 2 ods. 1 
písm. g), ods. 2 písm. f) zákona*] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov 



 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

zo 
stĺpcov 
C, D, F 

Z prevádzky (stĺpca 
F) ID protokolu: KCWQOPUAJC 

Energie, 
voda a 
komunikácie 

Nájomné 
za 
prenájom 

PREVÁDZKA    Cestovné Výdavky       Výdavky 
na  na ďalšie 
výchovno-  vzdel. 

Materiál   Dopravné   Údržba  Služby 
Číslo 
riadka 

spolu náhrady 
Výdavky 
na teplo 

UKAZOVATEĽ vzdelávací 
proces 

ped. 
zam. 

F=G+H+I+J+ 
K+L+M 

G H I J K L M T U U1 

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 019-026 001 221 589 161 

161 

92 514 

32 514 

44 948 

33 918 

989 

989 

1 862 

1 862 

0 

0 

81 115 

71 021 

42 250 

8 250 

28 187 

22 014 

3 392 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR a MV SR spolu (§ 2 ods. 1 písm. 
a),§ 2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 015 

0 02 140 465 2 500 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 

normatívne - súčet r. 005, 006 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

000 

100 

101 

102 

103 

104 

015 

140 465 

125 291 

161 

161 

32 514 

32 514 

33 918 

30 294 

989 

989 

1 862 

1 862 

0 

0 

71 021 

59 471 

8 250 

8 250 

22 014 

6 840 

2 500 

2 500 

0 mzdy a poistné 

prevádzka 125 291 

15 174 

161 32 514 30 294 989 1 862 0 59 471 8 250 6 840 2 500 

0 nenormatívne - súčet r. (008-104) 0 0 3 624 0 0 0 11 550 0 15 174 

odchodné [§ 7 ods. 14 písm. a) zákona*] 

na dopravu žiakov (§ 4aa zákona*) 

na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (§ 4a zákona*) 

za mimoriadne výsledky žiakov (§ 4b zákona*) 

riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona*) 

rozvojové projekty (§ 4d zákona*) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 0 

0 

3 024 

0 

0 

3 024 

0 

0 

3 024 

0 

0 

0 

0 

0 

vzdelávacie poukazy (§ 4ae zákona*) 

príspevok na výchovu a vzdelávanie (§6 b zákona*) 

sociálne znevýhodnené prostredie (§ 4e zákona*) 

vakcíny [§ 7 ods. 14 písm. b) zákona*] 

príspevok na učebnice (§ 4ad zákona*) 

príspevok na kurz pohybových akivít v prírode (§4ab zákona*) 

príspevok na školu v prírode (§4ac zákona*) 

Kapitálové výdavky - súčet r. 016-018 

0 

0 

0 

0 

11 550 

0 

0 

11 550 

0 

0 

0 

0 

0 

11 550 

0 

nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, výstavba, 
prístavba, modernizácia a rekonštrukcia školských objektov (§ 7 ods. 9 zákona*) 

0 16 

riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona*) 

rozvojové projekty (§ 4d zákona*) 

017 

018 

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od zriaďovateľov cirkevných a 
súkromných škôl [§ 2 ods. 1 písm. b), § 2 ods. 2 písm. d) zákona*] 

0 19 79 489 0 60 000 10 897 0 0 0 8 592 34 000 6 040 892 

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl 
alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces [§ 2 ods. 1 020 
písm. c), § 2 ods. 2 písm. b) zákona*] 

1 502 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 502 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 Zisk z podnikateľskej činnosti [§ 2 ods. 1 písm. d), § 2 ods. 2 písm. c) zákona*] 021 

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v 
školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského 
stravovania ( § 2 ods. 1 písm. f) 

0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a v cirkevných a súkromných školách na 
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie [§ 2 ods. 1 písm. e), § 2 ods. 2 písm. e) zákona*] 

023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky a dary [§ 2 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. g) zákona*] 024 

025 

133 

0 

0 

0 

0 

0 

133 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

133 

0 

0 

0 Iné zdroje podľa osobitného predpisu [§ 2 ods. 1 písm. i) a ods. 2 písm. h) zákona*] 

Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov [§ 2 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. f) 
zákona*] 

0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov 

ID protokolu: KCWQOPUAJC 
Zostavil: Mgr. D. Paľová 

Telefón: 051/7712196 

palova.denisa@spspo.sk 

Prešove 

Číslo Zisk (+)                 Strata (-) 
Hospodársky výsledok Email: riadka A B 

V: 
Hospodársky výsledok (len pri príspevkovej organizácii a súkromnej a cirkevnej škole) v eurách 201 0 0 

Dňa: 30.03.2020 

Podpis a pečiatka: 

600 600 600 

0 0 

0 

0 
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K o m e n t á r 

k výkazu správy o hospodárení za rok 2019 

 

Upravený rozpočet  v roku 2019  za   normatívne bežné výdavky bol vo výške 1 167 858 €. 

          

Pri priemernom evidenčnom prepočítanom počte zamestnancov  51,1  boli  vyplatené: 

 

- mzdy                                                           748 725 €  

- odvody do poisťovní vo výške                   265 399 € 

- tovary a služby                                            153 734 € 

     

 nenormatívne  zdroje  celkom  30 379 €, z ktorých bolo vyplatené: 

   

-  bežné transfery – odchodné                       10 293 € 

-   mimoriadne výsledky žiakov                  600 € 

-  vzdel. poukazy - mzdy a odvody  4 912 € 

       -  vzdel. poukazy - nákup UP   3 024 € 

       -  príspevok na LK             11 550 € 

 

 

 prostriedky z rozpočtu VÚC v celkovej výške 980 931 €, ktoré pozostávajú: 

 

- z vyčerpaných kapitálových prostriedkov       901 442 € 

- zdroj 41 – BV          4 632 € 

- zdroj 46 – BV        74 857 € 

 

 príspevok vo výške 1 502 € z príjmov 

 

 príspevky a dary vo výške 133 €, z ktorých bolo vyplatené:  

   - granty - na nákup UP                                 133 € 

 

Zdroje financovania v roku  2019  c e l k o m  boli vo výške  2 180 803 €.   
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HODNOTIACA SPRÁVA O ČINNOSTI 

VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 

za školský rok 2019/2020 
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Výchovné a kariérové poradenstvo realizuje v našej škole jeden pedagogický 

zamestnanec. 

  

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO 

CIELE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA stanovené v pláne práce na začiatku školského 

roka som zadelila do 3 oblastí. Všetky boli splnené. 

1/ Ciele v rámci poradenskej, konzultačnej, informačnej činnosti: 

 zabezpečiť komplexnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť o žiakov, 

 poskytovať žiakom, ich rodičom/zákonným zástupcom konzultácie a metodickú pomoc pri 

riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov žiakov, rovnako 

aj preventívne výchovné poradenstvo, 

 poskytovať informácie a výsledky analýz poradenstva z oblasti rozvíjania osobnosti žiakov, 

ich výchovy a vzdelávania vedeniu školy, žiakom, rodičom/zákonným zástupcom žiakov, 

kolegom. 

2/ Ciele v rámci koordinačnej činnosti: 

 spolupracovať po odbornej stránke s poradenskými zariadeniami v PO,  

 spolupracovať v otázkach výchovy a vzdelávania s vedením školy, s kolegami v škole, 

 poskytovať metodickú pomoc kolegom, a to najmä čo sa týka práce so začlenenými 

žiakmi. 

3/ Ciele v rámci prieskumnej a selektívnej činnosti: 

 metodicky usmerňovať diagnostickú činnosť triednych učiteľov pri vyhľadávaní, sledovaní, 

evidovaní žiakov so ŠVVP a pri práci s nimi. 

 

HODNOTENIE PLNENIA ÚLOH V RÁMCI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA 

 Špecifickosť situácie s pandémiou koronavírusu a uzavretím škôl mala dopad okrem 

iného v školskom výchovnovzdelávacom procese aj na výchovné a kariérové poradenstvo. 

VÝCHOVNÉ A PORADENSKÉ ROZHOVORY 

 Poradenské rozhovory v tomto školskom roku som  realizovala so 6 žiakmi – zastúpený 

bol 2. ročník (4 žiaci), 3. ročník (1 žiak) a 4. ročník (1 žiak). Tematicky sa týkali prevažne 

osobných problémov, rodinných problémov a správania.  

 Poradenské rozhovory som realizovala aj s rodičmi 4 žiakov. Témou riešenia boli rodinné 

záležitosti, správanie a ŠVVP. Pri jednom rozhovore bol zúčastnený aj triedny učiteľ. 

 Zo všetkých rozhovorov sú vedené riadne záznamy v rámci VP. 

  Výchovného pohovoru s vedením školy sa v tomto školskom roku zúčastnili 4 žiaci 

(dvaja z 3. ročníka, dvaja zo 4. ročníka), čo je o 1 žiaka viac ako v minulom školskom roku. 

Pohovory sa týkali nedbalej školskej dochádzky a s tým súvisiace slabé vzdelávacie 

výsledky.  

 

PRÁCA SO ZAČLENENÝMI ŽIAKMI, ŽIADOSTI O VYŠETRENIE ŽIAKOV 

V tomto školskom roku sme mali v edukačnom procese 15 začlenených žiakov: 

1. ročník 3 žiaci 

2. ročník 3 žiaci 

3. ročník 4 žiaci 

4. ročník 5 žiaci 

  

Triedni učitelia pod metodickým usmernením výchovnej poradkyne vypracovali, resp. 

aktualizovali pre začlenených žiakov IVVP.  

So začlenenými žiakmi sa pracovalo na rôznej kvalitatívnej úrovni, čo sa preberalo vždy 
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aktuálne aj na klasifikačných poradách za príslušné klasifikačné obdobie. Niektorí začlenení 

žiaci pracovali počas roka veľmi dobre a tomu prislúchajú aj ich školské výsledky, mali snahu 

sa zlepšovať a niektorí zas naopak, stagnovali.  

 

 

V druhom polroku zvládli vyučovanie dištančnou formou všetci na dobrej úrovni. 

Maturitná skúška sa v tomto školskom roku pre pandémiu koronavírusu v jej internej časti 

realizovala administratívne, tzn. získaním aritmetického priemeru známok z predmetu alebo 

skupiny príbuzných predmetov z koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných 

známok z posledných dvoch ročníkov. Podľa týchto kritérií zmaturovali všetci žiaci so ŠVVP 

úspešne, hoci  všetci mali na odporúčanie špeciálneho pedagóga a psychológa pripravené 

upravené podmienky v prípade realizácie MS bežnou formou. 

Vzhľadom na špecifickosť situácie so zatvorením škôl som prostredníctvom triednych 

učiteľov vyzývala začlenených žiakov 3. ročníka k napísaniu žiadosti do CPPPaP o aktuálne 

rediagnostické vyšetrenie pred absolvovaním maturitnej skúšky v nasledujúcom školskom 

roku 2020/21(za bežných podmienok to zvykneme realizovať ako iniciatívu zo strany školy, 

teraz sme apelovali na iniciatívu žiakov, teda v ich vlastnom záujme). Ide o 3 žiakov (III.A,C), 

1 žiak (III.B) už mal túto rediagnostiku na žiadosť rodičov zrealizovanú v 1.polroku tohto 

šk.roka. 

Spolupráca s triednymi učiteľmi začlenených žiakov bola na veľmi dobrej úrovni. 

 

REALIZÁCIA PRIESKUMOV, DEPISTÁŽÍ 

 Aj v tomto školskom roku som realizovala v decembri adaptačný a adjustačný dotazník 

u žiakov vo všetkých triedach 1. ročníka, následne som ich vyhodnotila a s výsledkami 

dotazníka v januári oboznámila vedenie školy.  

 V septembri to bola depistáž začlenených žiakov v prvom ročníku, ich pozorovanie, 

prehodnocovanie začlenenia, spolupráca s CPPPaP, rodičmi a VP zo ZŠ, príprava 

podkladov na IVVP. 

PODUJATIA V RÁMCI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA v priebehu šk. roka 2019/20 

 Prednáška spojená s besedou na tému: Adaptácia na nové podmienky školy – 1. 

ročník 

Triedy:  I.A,  I.B,  I.C, I.D 

Prednášajúci: odborný zamestnanec z CPPPaP PO 

     Mesiac realizácie: október 

 Prednáška spojená s besedou na tému: Šikanovanie, kyberšikanovanie (organizovaná 

v spolupráci s koordinátorkou prevencie) 

Trieda:  II.C  

Prednášajúci: odborný zamestnanec z CPPPaP PO 

     Mesiac realizácie: december 

 

Prednášky a besedy v oblasti poradenstva sme volili v spolupráci výchovná poradkyňa 

a koordinátorky, ktorých činnosť úzko súvisí v výchovným poradenstvom – t.j. koordinátorka 

prevencie a koordinátorka ľudských práv. Spoluprácou sme sa vyhli duplicite tém v rámci 

prednášok a vyberali sme témy, ktoré cítime, že je potrebné u žiakov rozvinúť.  

  

INÉ ČINNOSTI V RÁMCI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA  

 V auguste boli vypracované a aktualizované návrhy triednických hodín pre TU, pričom 

som zohľadnila aj požiadavky vyplývajúce z POP na školský rok 2019/20 - na základe 

týchto návrhov vypracovali TU plány práce TU. 
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 V auguste bol vypracovaný Plán práce VP a KP na aktuálny školský rok. 

 Priebežne sa podľa potreby aktualizovala sekcia pod názvom Výchovné poradenstvo na 

internetovej stránke našej školy a tiež nástenky výchovného poradenstva. 

 V školskom časopise Pauzák pokračovala čitateľská rubrika zo školského prostredia 

pod názvom Motivačné čítanie. 

 Zúčastňovala som sa pravidelne porád, workshopov a podujatí organizovaných pre 

výchovných poradcov Prešovského kraja. 

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO 

CIELE KARIÉROVÉHO PORADENSTVA stanovené v pláne práce na začiatku školského 

roka som si tiež zadelila do 3 oblastí. Všetky boli splnené. 

1/ Ciele v rámci poradenskej, konzultačnej, informačnej činnosti: 

 poskytovať informácie v oblasti prípravy na ďalšie štúdium a voľbu povolania: žiakom, 

v prípade potreby rodičom a zákonným zástupcom žiakov – osobne aj sprostredkovane 

prostredníctvom školskej web stránky, 

 pomáhať žiakom zorientovať sa na trhu práce, 

 konzultovať so žiakmi možnosti voľby ďalšieho štúdia a povolania, 

 konzultovať s výchovnými poradcami ZŠ, záujemcami o štúdium v našej škole a ich 

zákonnými zástupcami možnosti štúdia v našej škole. 

2/ Ciele v rámci koordinačnej činnosti: 

 úzko spolupracovať po odbornej stránke s poradenskými a inými odbornými zariadeniami 

v PO v rámci kariérového poradenstva. 

3/ Ciele v rámci prieskumnej a selektívnej činnosti: 

 realizovať depistáže a prieskumy najmä u žiakov 4. ročníka s cieľom zistiť ich ďalšie 

smerovanie v ich budúcom profesijnom živote – podľa toho som s nimi priebežne počas 

školského roka pracovala. 

 

HODNOTENIE PLNENIA ÚLOH V RÁMCI KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 

V rámci kariérového poradenstva som realizovala nasledovné aktivity: 

1/  PREDNÁŠKY,  BESEDY, PODUJATIA: 

 V decembri a januári som zrealizovala pre žiakov 4. ročníka (po jednotlivých triedach) 

prednášku: Kam po skončení strednej školy, na ktorej som informovala o možnostiach 

ďalšieho štúdia na vysokých školách, oboznámila som ich s dostupnými portálmi vysokých 

škôl na Slovensku aj v zahraničí, ich aktualizáciami, o postupe pri vypĺňaní prihlášok na VŠ 

v printovej forme i elektronickej, o SCIO porovnávacích skúškach na VŠ; tí, ktorí plánovali 

po škole nástup do zamestnania dostali informácie o tom, ako sa orientovať na trhu práce, 

zopakovala som s nimi spôsob písania žiadosti a životopisu. Zároveň som im odporúčala 

dôležité internetové stránky. 

 V novembri 2019 sme sa s kolegom Ing. Onderkom a vybranými žiakmi (B. Urbánek IV.B, 

M. Virba IV.B, M. Biroš IV.C, J. Jančuš IV.C, D. Maľudy II.A) zúčastnili podujatia Burza 

informácií v Prešove (ja za všeobecnovzdelávacie predmety a kariérové poradenstvo, 

kolega za odborné predmety), ktorú organizovali PSK a ÚPSVaR v Prešove na pôde 

Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove.  

 Vo februári 2020 som sa zúčastnila spolu s vybranými žiakmi 4. ročníka (P. Mamrilla IV.A, 

B. Urbánek IV.B, A. Soták IV.C, J. Jančuš IV.C) na Burze informácií v Sabinove 

realizovanej sabinovskými CPPPaP a ÚPSVaR na pôde MsKS Sabinov. Zúčastnili sa jej 

žiaci zo ZŠ Sabinova a okolia (Lipany, Krivany, Šarišské Dravce a pod.) a ich rodičia.  

Pri oboch podujatiach Burzí informácií boli žiaci dopredu na prezentáciu našej školy 

pripravení a nápomocní pri organizácii. Za pomoc pri organizácii v oboch prípadoch 

ďakujem aj Ing. Pavlaninovi a vedeniu školy. 
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 S vybranými žiakmi 4. ročníka sme sa zúčastnili v decembri v Košiciach medzinárodného 

veľtrhu vzdelávania pod názvom PRO EDUCO, s podtitulom: Východ nie je exit! 

Žiakom stredných škôl aj širokej verejnosti prezentovali a poskytovali informácie jednotlivé 

VŠ zo Slovenska i z Čiech, personálne agentúry, agentúry ponúkajúce štúdium 

v zahraničí, niekoľko firiem so záujmom o šikovných mladých zamestnancov, inštitúcie 

poskytujúce vzdelávacie kurzy pre začínajúcich podnikateľov bez ohľadu na vek. 

Priebežne sa realizovali sprievodné popularizačné prednášky na rôzne témy z oblasti 

kariérového poradenstva a trhu práce, ako sa chrániť pred vycestovaním do zahraničia a 

nestať obeťou pracovného zneužívania a pod. 

 S vybranými 14 žiakmi 3. ročníka sme sa zúčastnili podujatia pod názvom: Be Ready for 

the Future, organizovaného Technickou univerzitou v Košiciach, ktorého cieľom bolo 

poskytnúť stredoškolákom prehľad a informácie o možných scenároch kariérnej 

budúcnosti, čo im môže pomôcť robiť lepšie kariérne rozhodnutia a uplatniť sa tak v rýchlo 

sa meniacom pracovnom prostredí. Žiaci sa mohli prihlásiť na jeden zo 6 workshopov, 

ktoré sa realizovali v spolupráci TUKE s organizáciami a firmami ako T-Systems Slovakia, 

Cambridge Study, mládežnícka organizácia IUVENTA, LYNX a pod. Žiakom sa toto 

podujatie páčilo, boli pozitívne ohlasy. 

 V mesiacoch marec - apríl sme mali naplánovaný v spolupráci s CPPPaP preventívny 

program pre žiakov 3.ročníka (III.C)  na tému Prevencia obchodovania s ľuďmi  – 

rizikové skupiny a riziká pri brigádach a prácach v zahraničí v rozsahu 6 vyučovacích 

hodín. Mnohí žiaci uvažujú okrem iného aj o práci v zahraničí, dokonca sa niektorí už aj 

zúčastňujú počas letných prázdnin brigád v zahraničí, preto pracujem s touto témou 

každoročne. Vzhľadom na to, že pre pandémiu koronavírusu boli školy uzavreté, presúva 

sa tento preventívny program na budúci školský rok. 

 

2/  PREZENTÁCIA VYSOKÝCH ŠKÔL V NAŠEJ ŠKOLE 

 Žiaci 4. ročníka sa individuálne po dohode s triednym učiteľom zúčastňovali dní 

otvorených dverí na jednotlivých VŠ podľa vlastného záujmu. 

 V našej škole sa prezentovali žiakom 4. ročníka tieto vysoké školy: AOS Liptovský 

Mikuláš, Strojnícka fakulta zo Žilinskej univerzity. 

 Naši žiaci 3. ročníka (III.A, III.B) sa zúčastnili odborných prednášok na Fakulte materiálov, 

metalurgie a recyklácie TUKE na tému: Odpady a ich recyklácia + prehliadli si priestory 

dielní a laboratórií na fakulte. 

 

3/  PREZENTÁCIA NAŠEJ ŠKOLY ŽIAKOM ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

 V tomto školskom roku sme osobne navštevovali s cieľom prezentovať študijné odbory 

a podmienky štúdia v našej škole prevažne tie ZŠ, ktoré majú vyšší počet žiakov.  

 V popoludňajších hodinách sme navštevovali RZ podľa pozvania zo strany jednotlivých 

ZŠ (preferenčný bol mesiac január). 

 S niektorými výchovnými poradcami ZŠ sme sa dohodli, že prídu žiaci na DOD, pretože 

inak neumožňujú stredným školám vstup medzi žiakov, len na RZ; s inými ZŠ sme sa 

dohodli na Burze informácií (najmä v ZŠ zo Sabinova a okolia). 

 Na prezentáciách našej školy v jednotlivých základných školách Prešovského kraja sa 

zúčastňovali viacerí učitelia. Keďže som celú prezentáciu na ZŠ koordinovala v rámci 

kariérového poradenstva ja, snažila som sa osobne navštíviť podľa možností väčší počet 

ZŠ. Všetkým zúčastneným  učiteľom ďakujem za spoluprácu: 

PhDr. Alcnauerová – 1 ZŠ  

Ing. Drábová – 2 ZŠ 

Ing. Ďuricová – 1 ZŠ 
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Mgr. Fejerčáková – 1 ZŠ  

Mgr. Forgáčová – 2 ZŠ 

Mgr. Geľhošová – 1 ZŠ 

PaedDr. Kipikašová – 8 ZŠ 

Ing. Koltášová – 1 ZŠ 

Mgr. Macková – 1 ZŠ 

Mgr. Marinčáková – 1 ZŠ 

Ing. Malinovský – 2 ZŠ  

Mgr. Mirilovič – 2 ZŠ  

Ing. Onderko – 3 ZŠ 

Ing. Pavlanin – 1 ZŠ 

Ing. Pavlaninová – 1 ZŠ 

Ing. Roháč – 2 ZŠ  

RNDr. Rusinková – 2 ZŠ  

Ing. Škovran – 3 ZŠ 

 Na prezentácii stredných škôl na ZŠ Čsl.armády v Prešove sa podieľali aj žiaci 4. ročníka 

zúčastnení v projekte kariérového poradenstva (bližšie informácie o projekte uvádzam 

nižšie). 

 V rámci prezentácií našej školy v ZŠ sme osobne navštívili 12 ZŠ v meste Prešov a 13 ZŠ 

v širšom okolí Prešova. Spolu 25 ZŠ. 

 Podľa postrehov prezentujúcich učiteľov v ZŠ, podľa informácií od niektorých výchovných 

poradcov po realizácii DOD, podľa informácií z Burzí informácií sme oslovili 85 žiakov ZŠ, 

ktorí prejavili záujem o našu školu.  

 Rýdzo z nami osobne navštívených ZŠ prejavilo na prezentáciách (žiaci, RZ) záujem 

o našu školu 78 žiakov,  

prihlášky z nami osobne navštívených ZŠ si k nám podalo 120 žiakov,  

prijatých je z nami osobne navštívených ZŠ 59 žiakov.  

 Prezenčné materiály ako bulliteny, bannery, reklamné predmety zabezpečovalo vedenie 

školy. 

 

4/  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (DOD) – ORGANIZÁCIA, REALIZÁCIA 

 30. januára 2020 sa u nás v škole organizoval DOD, od tohto školského roka pod 

hlavičkou kariérového poradenstva. Do organizácie DOD som zapojila aj žiakov 4. 

ročníka, ktorí boli súčasťou projektu v rámci KP (informácie o projekte uvádzam nižšie). 

 Učitelia, ktorí organizovali a realizovali činnosť žiakov v rámci odborných stanovíšť počas 

DOD: Ing. Onderko, Ing. Malinovský, Ing. Pavlanin, Ing. Pavlaninová, Ing. Eva Vitikáč 

Batešková, Ing. Fejko, Ing. Murín, Ing. Švirk, Ing. Šveda; organizácia futbalového turnaja 

pre žiakov základných škôl v našich TEV priestoroch: Mgr. Lenko. 

 Spolupracovali sme pri organizácii DOD aj s RŠ Hedvigou Rusinkovou a vedením školy. 

 Žiaci, ktorí sa podieľali na organizácii a realizácii DOD - zapojení do projektu KP 

a doplnení ďalší 4. aj 3.ročníka,  

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

- informovali o podmienkach štúdia u nás,  

- organizovali priebeh DOD vo vestibule školy.  

 (Dopredu boli v rámci projektu KP na tieto činnosti počas DOD pripravení). 

 Prevažná časť žiakov 3.ročníka: 

- spolupracovali s jednotlivými učiteľmi na stanovištiach, 

- prezentovali obsahovú i praktickú náplň jednotlivých študijných odborov.  

 Žiaci 1.ročníka, 2.ročníka a žiaci vyšších ročníkov nezapojení do diania DOD: 

 - učili sa podľa rozvrhu hodín; spolu s vyučujúcimi pomáhali nerušenému priebehu DOD. 
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 Mnohí žiaci základných škôl využili aj 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.  

 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 – práca na CNC stroji, prehliadli si úplne nové odborne vybavené CNC 

centrum, dilene s autodiagnostikou, podvozky, motory a prevodovky, 

 telovýchovné priestory – prebiehal turnaj žiakov ZŠ + prehliadka TEV priestorov  

 

Deň otvorených dverí v číslach: 

Vzhľadom na to, že deň otvorených dverí v našej škole prebiehal v nepriaznivom období 

chrípky a v niektorých ZŠ aj chrípkových prázdnin, výsledok je priaznivý, hoci stále je čo 

vylepšovať. 

Počet zúčastnených hostí na DOD spolu 141 (pozn.: nie všetci boli zaznamenaní) 

Počet zúčastnených žiakov ZŠ na DOD  125 

Počet zúčastnených rodičov/ zákonných 

zástupcov na DOD  
15 

Počet zúčastnených učiteľov na DOD 1 

Počet zastúpených základných škôl: 

32 

(Prešov a okolité dediny, Sabinov a okolité 

dediny, 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 

 

5/  SPOLUPRÁCA NAŠEJ ŠKOLY S FIRMAMI  

 konkrétne informácie sú uvedené v záverečnej správe PK prax vedúcim PK, 

 firmy pre spoluprácu a prax našich žiakov priebežne oslovuje a vybavuje RŠ – RNDr. 

Rusinková a vedenie školy. 

 

6/ PROJEKT: Kariérové poradenstvo zamerané na vzdelávanie mladých ľudí pre trh 

práce a formovanie školských lídrov 

 V rámci kariérového poradenstva som v tomto školskom roku reagovala na výzvu Nadácie 

západoslovenskej energetiky (NZSE) ako zadávateľa projektu k získaniu grantu pod 

názvom: „Výnimočné školy 2019“. Napísala som projekt so zameraním na cieľovú skupinu 

žiakov 4. ročníkov všetkých študijných odborov našej školy. Z predložených 346 projektov 

v NZSE z jednotlivých škôl Slovenska bol tento vybratý medzi 32 úspešných. Schválený 

bol v 2. kole. 

 Do projektu sa zapojilo 20 našich žiakov 4. ročníka (triedy: IV.A. IV.B, IV.C). 

 Mnou žiadaná výška rozpočtu projektu bola  2449 €  z max. umožnenej hranice sumy 3000 

€. NZSE schválila príspevok na projekt vo výške 1800 €. Spôsob financovania projektu: 
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finančná spoluúčasť bola 0%, tzn. všetko v projekte hradí predkladateľská organizácia 

NZSE. 

 Hlavné ciele projektu a ich realizácia:  

Cieľ 1: Rozvíjať mladých ľudí po stránke osobnostnej, emočnej a sociálnej 

prostredníctvom tvorivých a zážitkových vzdelávacích aktivít tak, aby sa dokázali na 

základe toho ľahšie a kvalitnejšie uplatniť na trhu práce, konštruktívnejšie riešiť školské, 

v budúcnosti pracovné aj osobné záťažové situácie.  

Cieľ 2: Rozvíjať mäkké zručnosti žiakov. Formovať u mladých ľudí líderské vlastnosti a 

umožniť im realizovať sa ako školskí lídri pri motivácii a vedení mladších spolužiakov v ZŠ 

na podujatiach organizovaných našou školou v oblasti vzdelávania a propagácie školy, aj 

inými organizáciami v oblasti vzdelávania. 

 Realizácia projektových činností:  

1/ viedla som so žiakmi, ktorí sa do projektu zapojili, vzdelávacie aktivity na 3 celodenných 

seminároch v škole zameraných na sociálno-emocionálne učenie, rozvoj mäkkých zručností  

a osobnostný rozvoj v súvislosti s uplatnením na trhu práce. Témy: sebapoznanie, 

sebareflexia, životné hodnoty, typy osobnosti, sebakontrola, kritické myslenie, ako si ciele 

stanoviť a kontrolovať ich plnenie, voľba povolania podľa záujmov a osobnosti človeka, 

vonkajšia a vnútorná motivácia, komunikácia v pracovnom prostredí, asertivita, pracovný 

pohovor, práca so stresom, vlastnosti lídra, motivátora – pre spolužiakov, tímová práca, 

vzťahy, práca so skupinou, zodpovednosť a vplyv; 

2/ žiaci boli aktívne zapojení do plánovania, organizácie a realizácie školských podujatí 

v rámci KP - Deň otvorených dverí v našej škole, prezentácia našej škole v ZŠ, Burzy 

informácií (PO, SB), účasť na podujatí organizovanom ZŠ Čsl.armády v Prešova (hromadná 

prezentácia štud.odborov stredných škôl) a tiež organizovaných PSK (Burzy informácií – 

Prešov, Sabinov). 

3/ Pre triednych učiteľov 4.ročníka som v rámci projektu vytvorila  Zborník aktivít pre 

tried.učiteľov 4.ročníka na triednické hodiny – aktuálny bude pre nasledujúci školský rok 

2020/21. 

 Prínos projektu: Projekt mal u žiakov veľmi pozitívny ohlas, toto všetko im umožnilo 

posilňovať také vedomosti a zručnosti, ktoré na trhu práce s istotou využijú a mnohí 

v sebe objavili – ich slovami - skryté talenty (organizačné, prezentačné, komunikačné 

a pod.). 

 V rámci uvedeného projektu som absolvovala vzdelávací kurz Akreditovaný kouč - 

záverečnú skúšku som kvôli pandémii koronavírusu musela posunúť na 31. júl 2020, 

keďže sa toto školenie realizovalo v Prahe a boli zavedené prísne opatrenia na štátnych 

hraniciach. 

 

7/  PRIESKUMY, DEPISTÁŽE 

 V novembri 2019 som zrealizovala depistáž v triedach 4. ročníka s cieľom získať 

prehľad o ďalšom plánovanom smerovaní našich žiakov – štúdium na VŠ doma/v 

zahraničí, zamestnanie doma/v zahraničí. Cieľom bolo zistiť ich ďalšie smerovanie v ich 

budúcom profesijnom živote – podľa toho som s nimi priebežne počas školského roka 

pracovala. 

 V máji 2020 som prostredníctvom triednych učiteľov realizovala u žiakov 4. ročníka depistáž 

s cieľom získať prehľad o podaných prihláškach na vysoké školy, o aké typy VŠ sa 

zaujímali, aké si vyberali. 
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8/ PREHĽAD ŽIAKOV 4. ROČNÍKA O ICH ĎALŠOM SMEROVANÍ PO ABSOLVOVANÍ 

STREDNEJ ŠKOLY 

 

A/ VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM 

 Prihlášku na vysokoškolské štúdium si podalo približne 52 % žiakov 4. ročníka, čo je len 

o 1% menej ako v minulom školskom roku (rok predtým to bolo 39%). Rozhodnutie 

pokračovať v štúdiu na VŠ bolo najviac zastúpené v št.odbore strojárstvo (63%), potom 

v št.odbore TPD (46%) a napokon v št.odbore TIS (36%). V tejto štatistike sú zachytené aj 

prihlášky na VŠ podané v čase pandémie koronavírusu formou e-prihlášky bez potvrdenia 

školy.  

 Premenné, ktoré môžu konečný výsledok skresliť: 

1/ Niektoré VŠ majú otvorenú možnosť podávať prihlášky aj v mesiacoch júl/august. 

2/ Konečné výsledky o prijatí/neprijatí žiakov na VŠ štúdium potvrdené zatiaľ nemáme.  

 

Najviac preferované VŠ, kde si žiaci podávali prihlášky a na ktoré sa u mňa informovali, boli: 

 v odbore strojárstvo: 

 TUKE - najviac Strojnícka fa (14 prihlášok), po nej FVT (6 prihlášok), Fa 

materiálov, metalurgie a recyklácie (1 prihláška), Ekonomická fa (1 prihláška) 

 VŠBM Košice - 1 prihláška 

 UNIZA Žilina - Strojnícka fa (1 prihláška) 

 SOŠ PZ Košice - 1 prihláška 

 AOS LM - 4 prihlášky 

 PU – Fa zdravotníckych odborov - 1 prihláška 

 Univerzita T. Bati Zlín – Fa multimediálních komunikací, št.program: audiovizuálna 

tvorba (1 prihláška) 

 Masarykova univerzita Brno – Lekárska fa, zdravotnícky záchranár (1 prihláška) 

 v odbore technika a prevádzka dopravy: 

 TUKE – FEI (6 prihlášok) 

 UNIZA Žiline – PEDAS – 2 prihlášky 

 Prešovská univerzita – Fa športu  - 2 prihlášky 

 SOŠ PZ Košice - 1 prihláška 

 v odboroch technické a informatické služby a TIS so športovou prípravou: 

 TUKE – FVT (2 prihlášky), FEI (1 prihláška), Strojnícka fa (1 prihláška), Letecká fa (1 

prihláška) 

 UK BA – Podnikovo-hospodárska fakulta – detaš.pracovisko Košice - 1 prihláška 

 Prešovská univerzita – Fa športu (1 prihláška), Fa zdravotníckych odborov (1 

prihláška) 

  EUBA (Ekonomická univerzita BA) – Fa podnikového manažmentu  - 1 prihláška 

  KU Ružomberok – Fa zdravotníctva - 1 prihláška 

 

 B/  PREHĽAD O BUDÚCOM ZAMESTNANÍ ŽIAKOV 

 Približne 48% sa rozhodlo pre vstup na trh práce bezprostredne po ukončení 

stredoškolského štúdia (v minulom školskom roku to bolo približne 47%, rok predtým 43 %). 

Aj žiaci, ktorí si podávali prihlášky na VŠ štúdium, mali v zálohe aj možnosti zamestnania 

(tých som do štatistiky nerátala). 

 Podľa zaznamenaných údajov získaných od žiakov 4. ročníka prevažná časť z nich ešte 

nemala zabezpečené zamestnanie. Tí, ktorí zabezpečené zamestnanie mali, 

uvádzali v značnej miere prácu v zahraničí, mnohí bez bližšej špecifikácie. Z pracovných 

oblastí boli spomenuté: strojárstvo, stavbárske práce, práca v lese, doprava a servis, 

energetika, profesionálny futbalista, firma LIDL, tzn. niektorí vo svojom odbore, ktorý 
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vyštudovali, niektorí mimo odboru. 

 

9/  INÉ ČINNOSTI V RÁMCI KP V PRIEBEHU ŠK. ROKA 2019/20: 

 Priebežne sa aktualizovala sekcia pod názvom Kariérové poradenstvo na internetovej 

stránke našej školy a nástenky kariérového poradenstva (aktuálne informácie, 

propagačné materiály...) a tiež nástenky s oznamami v rámci KP. 

 Komunikovala som s rôznymi inštitúciami v oblasti kariérového poradenstva – ÚPSVaR 

PO, VŠ, ZŠ, SŠ, CPPPaP PO. 

 Zúčastňovala som sa pravidelne porád, workshopov a podujatí organizovaných pre 

kariérových poradcov Prešovského kraja (napr. seminár: Prognózy vývoja trhu práce – 

agentúra Trexima; porada VP a KP v CPPPaP PO) 

 

ZÁVERY, POSTREHY A MOŽNOSTI RIEŠENIA NIEKTORÝCH PROBLÉMOV 

Z POHĽADU VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA: 

1. Z výchovných a poradenských rozhovorov so žiakmi vyplynulo, že v prevažnej miere sa 

za ich problémami v škole skrýva nepriaznivá rodinná klíma, a tiež osobné problémy. 

Ako učitelia preto neraz berieme pri riešení problémov do úvahy vždy aj rodinné prostredie, 

z ktorého žiak pochádza. Veľmi náročná je však práca s takýmito žiakmi, ak my učitelia 

nemáme podporu zo strany rodičov.  

2. Žiakov, u ktorých sa objavujú výchovné problémy a problémy so zvýšenou aktivitou, je 

potrebné na vyučovaní, resp. aj v mimoškolskej činnosti naplno zamestnať a vyťažiť, aby 

sa tak ich nadbytočná energia pretavila v niečo prospešné. 

3. Čím ďalej, tým viac sa javí potreba rozvíjať u žiakov aj mäkké zručnosti (soft skills), ktoré 

sú na trhu práce žiadané v rovnakej miere ako tvrdé zručnosti (vedomosti, praktické odborné 

zručnosti) - potvrdzujú to požiadavky zamestnávateľov. Aj fakt, že projekt, ktorý som 

realizovala so žiakmi v rámci KP, bol žiakmi pozitívne prijatý, svedčí o potrebe rozvíjať u nich 

tieto zručnosti. 

4. Je potrebné využívať na vyučovaní popri teoretickom učení aj sociálno-emocionálne 

učenie a aktivity z oblasti rozvoja osobnosti, veľmi vhodné aj na triednických hodinách.  

 V závere chcem poďakovať za spoluprácu v rámci výchovného a kariérového poradenstva  

riaditeľke školy, vedeniu školy, triednym učiteľom, všetkým koordinátorom aj jednotlivým 

učiteľom. 

 

 

 

V Prešove 30.6.2020                                        Vypracovala: PaedDr. Jana Kipikašová 

                 výchovná a kariérová poradkyňa 
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práce v školskej knižnici za školský rok 2019/2020 
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Hlavným cieľom činnosti v školskej knižnici bolo: 

 motivovať žiakov k čítaniu, 

 podporovať u žiakov kladný vzťah ku knihe, 

 motivovať žiakov k zapájaniu sa do súťaží a akcií organizovaných školskou knižnicou, 

 prispievať k rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov,  

 zvyšovať osobnú zodpovednosť žiakov za vlastné správanie. 

 

Realizované aktivity školskej knižnice v školskom roku 2019/2020:  

 Prešov číta rád 2019– festival čítania – september 2019 

Dňa 26.09.2019 sa konala beseda so spisovateľkou Ivanou Gibovou a 27.09.2019 beseda 

s publicistom, spisovateľom a autorom rozhlasových hier Petrom Juščákom 

v multimediálnej učebni na SPŠ strojníckej v Prešove. 

Zodpovedné: Mgr. Vargová, PhDr. Alcnauerová, PaedDr. Kipikašová 

 

 Medzinárodný deň školských knižníc – 22.10.2019 - Téma: Inšpirujúci žiaci, tvorivá 

myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Pre žiakov sme pripravili 

zaujímavé informácie zo života významného autora 2. vlny kritického realizmu v podobe 

literárno-hudobného pásma. Pristavili sme sa pri jeho osobnom živote – dva roky 

pracoval aj v Prešove, kde sa snažil popri práci bankového úradníka národne a kultúrne 

pozdvihnúť obyčajných ľudí. Z jeho tvorby sme si pripomenuli  niektoré diela čítaním 

ukážok. Žiakov zaujalo aj moderné spracovanie poviedky Maco Mlieč Michalom 

Kubovčíkom. Hudobne atmosféru podujatia dotvoril gitarový krúžok vedený sestrou 

Zdenkou.  

      Zodpovedná: PhDr. Alcnauerová 

 

 Tematická vychádzka - British Council v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. 

V priebehu októbra sa žiaci 1. ročníka zúčastnili tematickej vychádzky, ktorej cieľom bolo 

získať základné  informácie  o poslaní  a  pôsobení  British  Council  na  Slovensku.   

Zodpovedné: vyučujúce ANJ 

 

 Exkurzia žiakov v školskej knižnici v rámci hodín SJL – žiaci 1. ročníka sa oboznámili 

s knižničným a výpožičným poriadkom školskej knižnice (október 2019). 

Zodpovedné: Mgr. Vargová, PhDr. Alcnauerová, PaedDr. Kipikašová, Mgr. Mirilovič 

 

 Literárna exkurzia – Po stopách P. O. Hviezdoslava – 29.10.2019 

Exkurzie sa zúčastnili vybraní žiaci 1. – 4. ročníka, prezreli si rodný dom M. Kukučína, 

drevený kostol v Leštinách, Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, kde sa bližšie 
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oboznámili s životom a tvorbou týchto velikánov slovenskej literatúry. Exkurzia bola 

doplnená prehliadkou Oravského hradu. 

Zodpovedné: Mgr. Vargová, PhDr. Alcnauerová, PaedDr. Kipikašová 

 

 Tematická vychádzka žiakov do  Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove - žiaci 

prvého ročníka sa oboznámili s prácou knižnice – zhromažďovanie, spracovanie, 

uchovávanie a sprostredkovanie informácií (november 2019). 

     Zodpovedná: PhDr. Alcnauerová 

 

 Čítame beletriu – žiaci prvého ročníka interpretovali na hodinách SJL knihu podľa 

vlastného výberu a žiaci tretieho ročníka knihu z obdobia medzivojnovej literatúry. 

Zodpovedné: PaedDr. Kipikašová, Mgr. Vargová, PhDr. Emília Alcnauerová 

 

 Živý bič – živá literatúra útočí na čítanky - február 2020 – vybraní žiaci štvrtého 

ročníka sa zúčastnili  akcie organizovanej Knižnicou POH v Prešove. Jej cieľom bolo 

popularizovať súčasnú slovenskú literárnu tvorbu prostredníctvom interaktívnej 

prednášky a následnej diskusie so študentmi o tom, čo je umelecky hodnotná literatúra, 

čo gýč, ako si vyberať a čítať  súčasnú literatúru.  

      Zodpovedné: PaedDr.Kipikašová, PhDr. Emília Alcnauerová 

 Priebežne bol dopĺňaný knižničný fond v spolupráci s Radou rodičov RZ pri SPŠ 

strojníckej, Duklianska 1, Prešov. 

 

Nesplnené úlohy:  

 Beseda s divadelným a filmovým hercom Matejom Marušinom 

 Marec – mesiac knihy. Svetový deň poézie (marec 2020) 

 Hviezdoslavov Kubín - súťaž v prednese poézie a prózy (marec 2020) 

 Piknikové čítanie – Lačnovský kaňon (apríl/jún 2020) 

 

Dôvod: prerušenie vyučovania v súvislosti s pandémiou koronavírusu 

 

 

 

 V Prešove  30.06.2020                                              Vypracovala: PhDr. Emília Alcnauerová  

                                                                                        poverená prácou v školskej knižnici 
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koordinácie výchovy k ľudským právam za školský rok 2019/2020  
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Hlavným cieľom koordinátora pre výchovu k ľudským právam v zmysle Národného plánu 

výchovy k ľudským právam bolo : 

 pomôcť žiakom pochopiť význam ľudských práv a sprostredkovať im vedomosti, postoje 

a zručnosti, potrebné k presadzovaniu a ochrane týchto práv, 

 zapojiť žiakov do aktivít v oblasti ľudských práv v mimovyučovacom čase organizovaním 

besied, súťaží, olympiád, 

 upozorniť žiakov na rôzne formy násilia okolo nás – v rodinách, školách, na verejnosti, 

 zvýšiť informovanosť žiakov v problematike ľudských práv a ich ochrany,  

 zvyšovať osobnú zodpovednosť žiakov za vlastné správanie. 

 

 Realizované aktivity koordinátora výchovy k ľudským právam za  školský rok 

2019/2020:  

 september 2019:   

-  vyhotovenie Plánu práce koordinátora výchovy k ľudským právam na školský rok 

2019/2020 

- na triednických hodinách bola venovaná pozornosť školskému poriadku (práva 

a povinnosti žiakov v škole - §5, §6)  

Zodpovední: koordinátor VĽP, triedni učitelia 

 november 2019: 

- zapojenie žiakov školy do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam v mimoškolskej 

činnosti 

Zodpovední: vedúci krúžkov, triedni učitelia, koordinátor VĽP 

 10. december  - Svetový deň ľudských práv:  

-  informácie na nástenke  

Zodpovedný: koordinátor VĽP 

 12. december 2019: 

- na 1. vyučovacej hodine bola v triede II.D realizovaná prednáška CPPPaP v Prešove 

s názvom „Zvládanie konfliktných situácií“ 

- na 2. vyučovacej hodine bola v triede I.C realizovaná prednáška CPPPaP v Prešove 

s názvom „Komunikácia, zásady efektívnej komunikácie“ 

Zodpovedný: koordinátor VĽP 

 24. február 2020: 

- na 6. vyučovacej hodine sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv 

Zodpovedný: koordinátor VĽP 
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 jún 2020:  

- vypracovanie záverečnej správy koordinátora výchovy k ľudským právam 

Zodpovedný: koordinátor VĽP 

 

Nesplnené úlohy:  

 máj 2020:  

- „Chcem vedieť viac o ľudských právach“ – aktivity so žiakmi na hodinách OBN 

v rámci TC: Ľudské práva a slobody. 

Dôvod: prerušenie vyučovania v súvislosti s pandémiou koronavírusu 

 

 

 

V Prešove 30.06.2020                                                        PaedDr. Michaela Drimáková   

                                                                                 koordinátor výchovy k ľudským právam           
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA  

plnenia úloh prevencie závislosti za školský rok 2019/2020 
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      Základom plnenia plánu prevencie závislostí bolo preferovať zdravý životný štýl, rozvíjať 

prosociálne správanie a vychovávať žiakov k osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia. 

Hlavným cieľom v rámci drogovej prevencie bolo monitorovať aktuálny stav 

zneužívania návykových látok, iniciovať preventívne aktivity, plniť úlohu školského 

poradenstva a spolupracovať s vedením školy, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi         

a s CPPPaP v Prešove. Ďalším cieľom bolo pôsobiť na žiakov preventívne v tematickej 

oblasti obchodovania s ľuďmi, informovať žiakov o existencii problému obchodovania s ľuďmi 

a jeho následkoch. V rámci prevencie sme sa snažili zvýšiť pravidelnú účasť detí pri športe 

alebo iných fyzických aktivitách a umožnili sme žiakom rozvíjať pohybovú aktivitu. Pre 

mimoriadne nadaných športovcov sme zabezpečili vzdelávanie podľa individuálneho 

učebného plánu, na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. 

V rámci plánu práce koordinátora  prevencie boli splnené tieto úlohy: 

1. Prevencia drogových závislostí bola zapracovaná do učebných osnov, tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých vyučovacích predmetov, plánov práce 

triednych učiteľov. 

Zodpovední boli všetci učitelia a výchovná poradkyňa. 

2. Rodičia boli prostredníctvom triednych učiteľov na triednych aktívoch oboznámení             

so školským poriadkom a s opatreniami proti šikanovaniu a šíreniu legálnych 

a nelegálnych drog v školskom prostredí a o možnostiach prevencie a poskytovaní 

odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP. 

Zodpovední boli triedni učitelia. 

3. Triedni učitelia na triednických hodinách diskutovali so žiakmi o prevencii drogových 

a iných závislostí.  

Zodpovední boli KP a triedni učitelia. 

4. Bola zaktualizovaná www stránka Prevencia závislostí, ktorá poskytuje základné 

informácie o závislostiach, prevencií závislosti, šikanovaní, o trestnom zákone 

a kontakty pre žiakov, kde môžu v prípade potreby vyhľadať pomoc.  

Zodpovedná bola KP. 

5. V novembri triedni učitelia na triednických hodinách oboznámili žiakov s 

Medzinárodným dňom boja za odstránenie násilia páchaného na ženách 

a preventívne na nich pôsobili. 

       Zodpovedná bola KP a TU.  

6. Žiaci 2. ročníka na hodinách anglického jazyka vytvárali interaktívny workshop s protidrogovou 

problematikou.  
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Zodpovední boli KP a učitelia ANJ. 

7. V mesiaci február absolvovali žiaci druhého ročníka prednášku na tému Šikanovanie, 

kyberšikanovanie v spolupráci s CPPPaP. 

Zodpovedná bola KP. 

8. Žiaci boli oboznámení o prevencii obchodovania s ľuďmi v rámci predmetov OBN 

(1.roč.), ETV (2.roč.) podľa aktuálnych UO a TVVP.  

Zodpovední boli vyučujúce OBN a ETV. 

9. V rámci kariérového poradenstva boli poskytnuté konzultácie žiakom, rodičom, 

pedagógom súvisiace so štúdiom a prácou v zahraničí.  

Zodpovedná bola kariérová poradkyňa. 

10. Žiakom boli prostredníctvom nástenky sprostredkované kontakty na Linku dôvery a na 

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality 

v Košiciach. 

Zodpovedná bola VP. 

11. Priebežne boli zorganizované športové medzitriedne turnaje vo volejbale a futbale. 

 Zodpovední boli vyučujúci TSV. 

12. Žiaci v popoludňajších hodinách navštevovali športové krúžky: fitnes, florbalový 

a futbalový krúžok. 

Zodpovední boli vyučujúci TSV. 

13. Žiaci sa zúčastnili rôznych medziškolských športových súťaží organizovaných 

Ministerstvom školstva: Majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo futsale 2019, 

florbalový  turnaj v mesiaci október MINIFLORBAL CUP 2019,  súťaž v cezpoľnom behu 

v mesiaci september, Krajské kolo v stolnom tenise, a pod. 

Zodpovední boli vyučujúci TSV. 

Nesplnené úlohy: 

1. V mesiaci apríl sa neuskutočnila plánovaná odborná prednáška v spolupráci 

s občianskym zdužením Slovensko bez drog pre všetky triedy 1. ročníka, na ktorej mali 

žiaci byť oboznámení s pravdivými informáciami o škodlivých účinkoch drog. 

2. V mesiaci máj sa formou dotazníka nevykonal prieskum aktuálnej úrovne závislosti 

žiakov na návykových látkach. Prieskum mal byť realizovaný vo všetkých triedach 

druhého ročníka.   

3. V mesiaci máj neboli žiaci prostredníctvom triednych učiteľov oboznámení s rizikom 

vyplývajúcim z užívania tabakových výrobkov pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku. 

 

Dôvod: pretrvávanie pandémie COVID 19 

 

V Prešove  30.6.2020           Vypracovala:  Mgr. Zuzana Fejerčáková 

              koordinátorka prevencie 
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA  

plnenia úloh  koordinácie pre oblasť funkčnej finančnej gramotnosti  

za školský rok 2019/2020 
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  Hlavným cieľom koordinácie finančnej gramotnosti bolo venovať primeranú 

pozornosť problematike finančnej gramotnosti. Učitelia sa snažili  sprostredkovať žiakom 

základné poznatky, rozvíjať v nich zručnosti a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti. 

Žiaci boli vedení  k tomu, aby vedeli posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zvážiť vplyv 

peňazí     na ich zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít 

a východísk zabezpečenia životných potrieb, aby vedeli používať spoľahlivé informácie 

a rozhodovacie procesy pri osobných financiách, rozumeli a orientovali sa v zabezpečovaní 

životných potrieb jednotlivca a rodiny, vedeli vyhodnotiť vzťah práce a osobného príjmu, 

v rámci možností dokázali organizovať osobné financie a používali rozpočet na riadenie 

hotovosti, orientovali sa v problematike udržania výhodnosti, požičiavania za priaznivých 

podmienok a zvládanie dlhu, vedeli aplikovať rôzne finančné stratégie (veku primerané), 

ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi, používali primerané stratégie riadenia rizík. Boli 

zabezpečované potrebné informačné materiály a didaktické pomôcky, venujúce sa zvýšenej 

pozornosti informovanosti žiakov. 

Koordinácia finančnej gramotnosti  sa opierala o nasledovné dokumenty:   

 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020, 

 Národný štandard finančnej gramotnosti. 

 
Ciele realizovaných aktivít boli: 
 
1. Pôsobiť na žiakov preventívne v tematickej oblasti finančnej gramotnosti, a to metódou 

sprostredkovania potrebných informácií a metódou zážitkového učenia (besedy, súťaže, 

účasť na podujatiach súvisiacich s tematikou finančnej gramotnosti a pod.).  

2. Zvýšiť informovanosť žiakov v problematike narábania s financiami. 

3. Rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov. 

4. Naučiť žiakov, využívať centrálny informačný portál, kde sú sústredené všetky dôležité 

dokumenty , pomocné materiály a odkazy. 

5. Upozorniť žiakov na rôzne nástrahy spojené s financiami a pod. 

6. Oboznámiť žiakov s postupmi, ako sa brániť v prípade, ak sa dostanú do finančných 

problémov. 

7. Realizovať preventívne aktivity predovšetkým na hodinách matematiky. 

 
Realizované aktivity: 

 Implementovala sa tematika finančnej gramotnosti do UO a TVVP - MAT. 

 Termín: september          

      Zodpovední: vyučujúci MAT 

 Implementovala sa tematika finančnej gramotnosti do plánov práce triednych učiteľov. 

     Termín: september 

     Zodpovední: koordinátorka FG, triedni učitelia 
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 Pripravili sme prezentačné aktivity/podujatie na Deň finančnej gramotnosti (8. september) 

– nástenka, propagačné materiály.            

 Termín: september/október 

 Zodpovedná: koordinátorka FG 

 

 Poskytovali sme v rámci finančnej gramotnosti konzultácie žiakom, rodičom, pedagógom. 

   Termín: celoročne 

   Zodpovedná: koordinátorka FG 

 

 Sprostredkovali sme žiakom na podporu výučby finančnej gramotnosti informačný portál 

MŠVVaŠ SR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a 

odkazy. 

     Termín: celoročne 

     Zodpovední: koordinátorka FG 

 

 Zapájali sme žiakov priebežne do ponúkaných aktivít v rámci tematiky finančnej gramotnosti. 

     Termín: celoročne 

     Zodpovedná: koordinátorka FG 

 

 Zintenzívnili sme informačnú kampaň v tematickej oblasti finančnej gramotnosti: 

o formou nástenky, 

o formou uverejňovania informácií na web stránke školy.      

     Termín: celoročne 

     Zodpovedná: koordinátorka FG  

 

        Od 01.01.2020 nastala zmena koordinátora pre oblasť funkčnej finančnej 

gramotnosti. 

Zodpovedná osoba: Mgr. Daniela Belišová 

 

 Zorganizovaná prednáška spojená s besedou s odborníkom na tému týkajúcu sa 

problematiky  v oblastí financií 

     Termín: február 

     Zodpovedná osoba: koordinátorka FG 

Nesplnené úlohy:  

 Nepripravili sa všetky prezentačné aktivity – nástenka, propagačné materiály.            

Dôvod: pretrvávanie pandémie COVID 19 

 
V Prešove  30.6.2020                   Vypracovala: Mgr. Daniela Belišová 

                          koordinátorka FG 
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA  

plnenia úloh  koordinácie environmentálnej výchovy  

za školský rok 2019/2020 
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 Hlavným cieľom koordinácie environmentálnej výchovy na škole je formovať                  

a rozvíjať tie vlastnosti žiakov, ktoré im pomôžu chápať životné prostredie ako súčasť ich 

života, aby sami nadobudli  presvedčenie udržiavať a zveľaďovať ho. Venovať primeranú 

pozornosť problematike environmentálnej výchovy, zabezpečovať potrebné informačné 

materiály, venovať pozornosť zvýšenej informovanosti žiakov o poškodzovaní životného 

prostredia. 

 
Ciele realizovaných  aktivít boli: 
 

 Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov 

zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti 

separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému 

prostrediu,  na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 

 Spolupracovať s environmentálnymi centrami, strediskami a neziskovými organizáciami 

pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy 

a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života. 

 Vnímať život ako najvyššiu hodnotu. 

 Zvýšiť informovanosť žiakov v problematike ochrany životného prostredia. 

 Posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu, vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia. 

 Rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, vyjadriť 

vlastný názor písomnou i ústnou formou, zhromažďovať, triediť, analyzovať, prezentovať 

údaje o prírode, životnom prostredí. 

 Naučiť sa spoznávať a riešiť jednoduché problémy, klady a zápory jednotlivých riešení, 

pracovať s rôznymi zdrojmi informácií. 

 Realizovať aktivity predovšetkým na hodinách prírodovedných predmetov. 

 
Realizované aktivity: 
 

 Implementovala sa tematika environmentálnej výchovy do UO a TVVP - MAT, FYZ, SJL, 

DEJ, ETV,OBN, NV, EKO,...  

Termín: september 

Zodpovední: koordinátor ENV, vyučujúci jednotlivých predmetov 

 Implementovala sa  tematika environmentálnej výchovy do plánov práce triednych učiteľov. 

 Termín: september 

 Zodpovední: koordinátorka ENV, triedni učitelia 
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 Navrhovali sa projekty  s environmentálnym zameraním, ktorých cieľom bolo podporiť 

postoje žiakov vo vzťahu k životnému prostrediu. 

Termín: celoročne 

 Zodpovední: koordinátorka ENV 

 Poskytovali sa v rámci koordinácie ENV konzultácie žiakom, rodičom, pedagógom, ako 

pôsobiť preventívne pre ochranu životného prostredia. 

 Termín: celoročne 

 Zodpovedná: koordinátorka ENV 

 Sprostredkovali sa žiakom kontakty s environmentálnymi centrami, strediskami                          

a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia 

environmentálnej výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života. 

 Termín: celoročne 

 Zodpovední: koordinátorka ENV 

 Zapájali sme žiakov priebežne do ponúkaných aktivít v rámci tematiky environmentálnej 

výchovy. 

           Termín: celoročne 

           Zodpovedná: koordinátorka ENV 

 

 Zintenzívnili sme informačnú kampaň v tematickej oblasti environmentálnej výchovy. 

o formou nástenky, 

o formou uverejňovania informácií na web stránke školy.      

 Termín: celoročne 

 Zodpovedná: koordinátorka ENV 

      Od 01.01.2020 zmena koordinátora pre environmentálnu výchovu. Zodpovedná 

osoba: Mgr. Daniela Belišová. 

Nesplnené úlohy:  

 Nezorganizovala sa  prednáška spojená s besedou s odborníkom na tému týkajúcu sa 

problematiky ochrany životného prostredia.   

 Nepripravili sa prezentačné aktivity/podujatie na Svetový deň životného prostredia (5. 

jún) – nástenka, propagačné materiály, DVD film.   

 Neuzatvorenie environmentálnych súťaží: „Zber hliníkových viečok“, „Zber papiera“, 

„Zber žiaroviek“          

Dôvod: pretrvávanie pandémie COVID 19 

 
V Prešove  30.6.2020                        Vypracovala: Mgr. Daniela Belišová 

                           koordinátorka ENV   
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 
 

plánu aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti 

za školský rok 2019/2020 
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Hlavným cieľom plánu aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti v zmysle 

Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020 bolo: 

 motivovať žiakov k čítaniu, 

 podporovať u žiakov kladný vzťah ku knihe a literatúre, 

 zoznámiť žiakov s poslaním školskej knižnice, jej funkciami a úlohami, 

 rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením a aktívne počúvanie s porozumením, 

 podporovať voľnočasové aktivity žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné 

a literárne súťaže, školský časopis), 

 podporovať u žiakov kreativitu, fantáziu a manuálnu zručnosť. 

Realizované aktivity na podporu rozvoja čitateľskej  gramotnosti  za školský rok 

2019/20:  

 september 2019 – festival čítania Prešov číta rád 2019  

26.09. a 27. 09.2019 sa konalo stretnutie so spisovateľkou Ivanou Gibovou 

a  publicistom, spisovateľom i autorom rozhlasových hier Petrom Juščákom 

v multimediálnej učebni. Žiaci sa oboznámili s ich tvorbou prostredníctvom autorského 

čítania a následnej besedy o tvorbe, inšpirácii a živote (Mgr. Vargová, PaedDr. 

Kipikašová, PhDr. Alcnauerová). 

 

 Medzinárodný deň školských knižníc – 22.10.2019 - Téma: Inšpirujúci žiaci, tvorivá 

myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Pre žiakov sme pripravili 

literárno-hudobné pásmo zo života významného autora 2. vlny kritického realizmu. 

Pristavili sme sa pri jeho osobnom živote – dva roky pracoval aj v Prešove, kde sa snažil 

popri práci bankového úradníka národne a kultúrne pozdvihnúť obyčajných ľudí. Z jeho 

tvorby sme si pripomenuli  niektoré diela čítaním ukážok. Žiakov zaujalo aj moderné 

spracovanie poviedky Maco Mlieč Michalom Kubovčíkom. Pásmo pripravila PhDr. 

Alcnauerová a hudobne atmosféru podujatia dotvoril gitarový krúžok vedený sestrou 

Zdenkou. 

 

 Tematická vychádzka - British Council v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. 

V priebehu októbra sa žiaci 1. ročníka zúčastnili s vyučujúcimi ANJ tematickej vychádzky, 

ktorej cieľom bolo získať základné  informácie  o poslaní  a  pôsobení  British  Council  na  

Slovensku.   

 

 Exkurzia žiakov v školskej knižnici v rámci hodín SJL – všetky vyučujúce SJL žiakov 

1. ročníka oboznámili s knižničným a výpožičným poriadkom školskej knižnice (október 

2019). 

 
 



    Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

    Sídlo: Duklianska 1, 080 04  Prešov 

 

 

 

 Literárna exkurzia – Po stopách P. O. Hviezdoslava – 29.10.2019 

Exkurzie sa zúčastnili vybraní žiaci 1. – 4. ročníka, prezreli si rodný dom M. Kukučína v 

Jasenovej, drevený kostol v Leštinách, Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

kde sa bližšie oboznámili s životom a tvorbou týchto velikánov slovenskej literatúry, 

vypočuli si aj ukážky z ich tvorby. Exkurzia bola doplnená prehliadkou Oravského hradu. 

Zorganizovali ju Mgr. Vargová, PaedDr. Kipikašová, PhDr. Alcnauerová. 

 

 Tematická vychádzka žiakov do  Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove - žiaci I.D sa 

oboznámili s prácou knižnice – zhromažďovanie, spracovanie, uchovávanie 

a sprostredkovanie informácií, knižničné služby (november 2019, PhDr. Alcnauerová). 

 

 Čítame beletriu – žiaci prvého ročníka na hodinách SJL interpretovali prečítanú knihu 

podľa vlastného výberu a žiaci tretieho ročníka knihu z obdobia medzivojnovej literatúry 

(Mgr. Vargová, PaedDr. Kipikašová, PhDr. Alcnauerová) 

 

 Živý bič – živá literatúra útočí na čítanky február 2020 – vybraní žiaci štvrtého ročníka 

sa zúčastnili  akcie organizovanej Knižnicou POH v Prešove. Jej cieľom bolo 

popularizovať súčasnú slovenskú literárnu tvorbu prostredníctvom interaktívnej prednášky 

a následnej diskusie so študentmi o tom, čo je umelecky hodnotná literatúra, čo gýč, ako 

si vyberať a čítať  súčasnú literatúru( PaedDr. Kipikašová, PhDr. Alcnauerová) 

 

 Krúžok Interpretácia textu, kritický čitateľ pod vedením PaedDr. Kipikašovej pracoval 

priebežne. 

 Publicistický krúžok pod vedením  PaedDr. Kipikašovej a Mgr. Forgáčovej zverejnil 

vo februári na webovej stránke školy aktuálne číslo školského časopisu PAUZÁK. 

Nesplnené úlohy:  

 Marec – mesiac knihy. Svetový deň poézie (marec 2020) 

 Hviezdoslavov Kubín - súťaž v prednese poézie a prózy (marec 2020) 

 Piknikové čítanie – Lačnovský kaňon (apríl/jún 2020) 

 

Dôvod: prerušenie vyučovania v súvislosti s pandémiou koronavírusu 

 

V Prešove 30.06.2020                                   Vypracovala: PhDr. Emília Alcnauerová   

                                               koordinátorka aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti 
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Vyjadrenie Rady školy: 
 

     Rada školy pri SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov dňa 25.09.2020 posúdila a 

odporúča zriaďovateľovi školy PSK, odbor školstva v Prešove schváliť 

predkladanú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach v školskom roku 2019/2020. 

 
 
 

Ing. Ladislav Arendáč       

predseda RŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjadrenie zriaďovateľa: 

      Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom 

roku 2019/2020 podanú Strednou priemyselnou školou strojníckou, Duklianska 1, 

Prešov. 

 
                                                                                       PaedDr. Ján Furman  

vedúci Odboru školstva ÚPSK 


