
Stredná Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 
Tel : +421 51 7712196, Fax: +421 51 7465 700 

 

e-mail: sekretariat@spspo.sk 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove 25. septembra 2019 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/2019 

mailto:sekretariat@spspo.sk
http://www.spspo.sk/
http://www.spspo.eu/


Obsah 
 

1 Základné štatistické údaje ............................................................................................ 2 

2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie ............................................................................... 3 

3 Prehľad ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov ..................................... 25 

4 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti ................................................................... 26 

5 Problémy v hodnotenom období, návrhy a opatrenia v budúcnosti ............................ 38 

6 Údaje o projektoch ..................................................................................................... 40 

7 Údaje o priestorových a materiálno–technických podmienkach .................................. 41 

8 Spolupráca učiteľov s rodičmi .................................................................................... 42 

9 Mimoškolské aktivity .................................................................................................. 42 

10 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy ..... 42 

11 Plnenie strategických cieľov školy a vyhodnotenie ich plnenia .................................... 43 

12 SWOT analýza .......................................................................................................... 46 

Prílohy: ........................................................................................................................... 47 



1 

 

 

Zriaďovateľ školy : Prešovský samosprávny kraj zriaďovacou listinou číslo: 
OšaTK – 2002/3- 8 s účinnosťou od 01. 07. 2002 na dobu neurčitú 

Riaditeľstvo školy : Ing. Marián Viňanský, riaditeľ do 30.6.2019 
Ing. Milan Škovran, zástupca riaditeľa pre OP 
RNDr. Hedviga Rusinková, zástupkyňa riaditeľa pre VVZP do 30.6.2019, od 
1.7.2019 poverená vedením školy 
Ing. Michal Hric, zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti 
Ing. Miloš Murín, vedúci praktického vyučovania do 31.8.2019 

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: 
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 riaditeľa školy tvorili vedúci jednotlivých predmetových komisií: 
Mgr. Aneta Vargová - PK VVZP od 1.2.2019, do 31.1.2019 Mgr. Jana Kipikašová 
Ing. Peter Onderko – PK OP od 1.3.2019, do 28.2.2019 Ing. Pavol Pavlanin 
Ing. Iveta Drábová – PK EKO predmetov 
Ing. Miloš Murín – PK  predmetu Prax  

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

bol Filip Paľo z II.A  triedy. 
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1 Základné štatistické údaje 

Počty žiakov podľa ročníkov 
 

 

Ročník Spolu Z toho 

dievčat 
Prvý ročník 109 0 
Druhý ročník 104 1 
Tretí ročník 101 4 
Štvrtý ročník 110 2 
SPOLU 424 7 
Počet žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 11 0 

 
 

Počty žiakov podľa študijných odborov 

Študijný odbor Spolu Z toho 
dievčat 

2381 M strojárstvo 219 1 
3765 M technika a prevádzka dopravy 110 1 
3917 M 02 TIS v strojárstve 95 5 
SPOLU 424 7 

 
 

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka v šk. roku 2019/2020 : 
 

Plán prijatých žiakov bol 110. O štúdium v SPŠ strojníckej prejavilo záujem 210 uchádzačov, na 

skúškach uspelo 164 žiakov. Zapísalo sa 107 žiakov (zápis zrušilo 17 žiakov). Preto bolo 

vyhlásené aj druhé kolo prijímacích skúšok. Záujem neprejavili žiadni žiaci. 
 

Zoznam študijných odborov a zameraní 

2381 M strojárstvo 

3765 M  technika a prevádzka dopravy 

3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve. 
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2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie 

2.1 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
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2.2 PK všeobecno-vzdelávacích predmetov 
 

2.2.1 ANALÝZA PLNENIA ÚLOH A CIEĽOV V EDUKAČNOM PROCESE 
 
     Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov pracovala podľa schváleného plánu práce 

na školský rok 2018/2019. 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 2018/2019 podarilo splniť.  

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

hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov. 

  

2.2.2  HODNOTENIE PRÁCE V RÁMCI EDUKAČNÉHO PROCESU ZA JEDNOTLIVÉ 
VYUČOVACIE PREDMETY    

 Vyučujúci PK VVZP zhodnotili prácu v školskom roku 2018/2019, hodnotili výchovno-vzdelávací 

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

zároveň navrhli možnosti ich riešenia. 

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

SLOVENSKÝ  JAZYK  A LITERATÚRA  (SJL) 

Vyučujúce: PaedDr. J. Kipikašová, PhDr. E. Alcnauerová, 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.  

Na konci školského roka písali žiaci 1., 2. a 3. ročníka výstupný test čitateľskej a jazykovej gramotnosti. 

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 
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s jazykovou časťou učiva, testovali sme úroveň nadobudnutých vedomostí práve v tejto oblasti. Naším 

cieľom bolo a naďalej zostáva naučiť pracovať žiakov aj s neznámym textom, čo sa týka čítania 

s porozumením, nielen s tými, ktoré sú určené ŠVP a z ktorých sú testovaní priebežne počas školského 

roka formou didaktických testov po jednotlivých tematických celkoch. Pripravujeme ich tak na zvládnutie 

maturitného testu, ktorý obsahuje rovnako aj neznáme texty. 

Priemery výsledkov vstupného a výstupného testovania sa diskutovali na zasadnutí PK a porovnávali 

s výročnou klasifikáciou.  

Celkové zhodnotenie práce v jednotlivých ročníkoch v rámci predmetu SJL: 
1. ročník: V triedach prvého ročníka sa učilo v tomto školskom roku veľmi dobre. V triede I.A zvládli 

žiaci 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. Práca so žiakmi v I.B bola dynamická, akčná. Žiaci boli živí, nemali 

problém vyjadriť sa, chceli veľa diskutovať a rozprávať sa o živote. Mnohí žiaci mali záujem o dobré 

výsledky, pýtali sa aj na šancu opraviť si známky. V 2. polroku boli žiaci hlučnejší a nedisciplinovanejší, 

bolo potrebné prerušovať výklad a zamestnávať ich aktivitami. Trieda I.C bola v 1. polroku pomerne 

hlučná trieda, potrebovali dlhší čas na adaptáciu, ale v 2. polroku nastalo zlepšenie v správaní na 

hodinách, ale aj v učení a snaživosti žiakov. V triede I.D sa pracovalo veľmi dobre, na hodinách boli 

komunikatívni, majú dobré základy zo ZŠ. V 2. polroku boli na hodinách viac hlučnejší a zaoberali sa 

inými aktivitami ako učenie. 

2. ročník: Práca v triedach 2. ročníka bola bez vážnejších nedostatkov. Pochválená bola trieda II.A ako 

v správaní, tak aj v prospechovo. V triede II.B sa pracovalo bez väčších problémov, aj keď domáca 

príprava sa zintenzívnila len pred ohláseným testom. V triede II.C bola počas celého školského roka 

pokojná atmosféra. V triede bolo niekoľko žiakov, ktorí svojou aktivitou a prospechom ťahali priemer 

triedy nahor a väčšina žiakov sa len popri nich držala. Vedeli vyjadriť svoj názor, ale záujem o učenie bol 

znížený, rovnako aj školská aktivita. Problémovou triedou bola II.D. V tejto triede bola práca nesmierne 

náročná, žiaci nemali záujem na sebe pracovať, boli nedisciplinovaní, nedodržiavali dohodnuté pravidlá, 

nepripravovali sa systematicky na hodiny. Absentovala domáca príprava. 

3. ročník: 
Práca so žiakmi bola dobrá. V triede III.A sa pracovalo bez problémov, aj keď absentovala ambícia 

žiakov dosahovať lepšie výsledky. V triede III.B sa učilo dobre, žiaci boli na vyučovaní aktívni, veľa 

diskutovali, niekedy boli hluční, takže ich správanie bolo potrebné korigovať. Práca v triede III.C bola 

dobrá, v triede boli žiaci, ktorí ťahali celkový prospech triedy, ostatní žiaci dosiahli slabšie prospechové 

výsledky. V triede III.D sa výraznejšie problémy nevyskytli. 

4. ročník: U väčšiny žiakov chýbala systematická príprava na vyučovanie. Pochválená bola trieda IV.A. 

Žiaci 4. ročníka sa zaktivizovali hlavne v 2. polroku, uvedomovali si blížiacu sa maturitnú skúšku a začali 

sa intenzívnejšie učiť.  

DEJEPIS  (DEJ) 

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

 HLAVNÝM CIEĽOM bolo vytvárať pozitívny vzťah žiakov k národným dejinám i histórii vôbec. Žiaci 
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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. J. Petričko (NBG), Mgr. O. Koč 
(NBE), Mgr. A. Vargová (OBN), PhDr. E. Alcnauerová (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 

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.B, I.D. Najživšia bola trieda I.C. 

V 2. ročníku bola dobrá práca v triede II.A, žiaci mali schopnosť počúvať a vykonať sebareflexiu, 

diskutovali o problémoch. V triede II.B bol problém s disciplínou a spoluprácou, osobnostne lepší žiaci sa 

natoľko neprezentovali. V triede II.C sa v porovnaní s 1. polrokom zhoršila spolupráca a v triede II.D sa 

dalo pracovať len s jednotlivcami, žiaci si vyžadovali na hodine plnú pozornosť a v kolektíve ukazovali skôr 

negatívnu stránku. 

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. Pochválená bola trieda I.B, ktorá bola na hodinách komunikatívna a žiaci mali veľmi 

dobrý spoločenský a politický rozhľad. V 2. ročníku vládla v triedach dobrá pracovná atmosféra, menší 

problém bol so sústredením žiakov v triede II.D. 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. 

CUDZIE JAZYKY – ANJ, KAJ 

ANGLICKÝ  JAZYK (ANJ),  KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU (KAJ) 
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Vyučujúce: PaedDr. M. Drimáková, Mgr. J. Hnatová, Mgr. Z. Fejerčáková, Mgr. M. Macková, Mgr. Ľ. 
Marinčáková  

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 aj výstupný test, ktorý bol klasifikovaný známkou s najnižšou váhou. 

Priemery výsledkov vstupného a výstupného testovania sa diskutovali na zasadnutí PK a porovnávali 

s výročnou klasifikáciou.  

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. 

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.  Problémom bolo v triedach I.C a I.D udržanie pracovnej atmosféry a pozornosti 

žiakov. V celkovom zhodnotení vyučujúcich bol veľkým problémom pri výučbe cudzieho jazyka najmä 

posluch.  

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. Vedomostne najslabšou triedou bola II.D. 

3. ročník – práca so žiakmi bola náročnejšia. Pochválené boli triedy III.C a III.D. V triedach III.B a III.A 

sa výsledky mierne zhoršili. Problémom bolo v niektorých prípadoch neochota spolupracovať, zapájať sa 

do procesu výučby, absentovala aj domáca príprava. 

4. ročník – žiaci dosahovali priemerné výsledky, chýbala systematická príprava na vyučovanie, mnohí 

podceňovali aj prípravu na MS. Problémovou triedou bola IV.D, práca v tejto triede bola náročná, keďže 

žiaci mali veľmi slabé vedomosti z ANJ. 

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. U niektorých žiakov bola neochota verbálne komunikovať. Naďalej absentovala 

domáca príprava. 

PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY – MAT, FYZ, INF, API 

MATEMATIKA 

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

Na konci školského roka písali žiaci 1., 2. a 3. ročníka výstupný test. Testy sa klasifikovali známkou s 

najnižšou váhou. Priemery výsledkov vstupného a výstupného testovania sa diskutovali na zasadnutí PK 

a porovnávali s výročnou klasifikáciou.  

Celkové zhodnotenie práce v jednotlivých ročníkoch v rámci predmetu MAT: 

V 1. ročníku sa so žiakmi pracovalo dobre, v triedach I.A, I.C, I.D bolo veľa šikovných žiakov, 

ale aj takých, ktorých matematika neoslovila, a preto často podceňovali hlavne domácu 

prípravu. No mnohí si uvedomili, že sa s ňou stretávajú či už v osobnom živote, alebo ju budú 

potrebovať v odborných predmetoch. V triede I.B prevládala nedostatočná a nesystematická 

domáca príprava, žiaci boli na hodinách málo aktívni, prevládala pasivita. 

V 2. ročníku bola práca v triedach dobrá. Pochválená bola trieda II.C za aktivitu na hodinách, 

systematickú prípravu na vyučovanie. Trieda II.B bola na hodinách živá, ale v porovnaní s 1. 

polrokom došlo k miernemu zlepšeniu ako v práci, tak aj v správaní. V II.A pracovali žiaci na 

vyučovaní dobre, niekedy sa vyskytli rezervy v domácej príprave. V porovnaní s 1. polrokom bol 

v triede nižší počet žiakov s výborným výsledkom, ale výrazne sa zlepšil grafický vzhľad 

v písomnom prejave. V triede II.D boli žiaci málo aktívni, nezapájali sa do vyučovacieho procesu, 

prevládala slabá pracovná atmosféra a nechuť u žiakov učiť sa. 
V 3. ročníku prevládala dobrá pracovná atmosféra, žiaci komunikovali na hodinách bezproblémovo. 

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. 

Zhoršenie prospechu hlavne v triede III.B, ignorantský prístup a vysoká absencia na hodinách. 
V 4. ročníku 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 
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 
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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. 

INFORMATIKA (INF), APLIKOVANÁ INFORMATIKA (API) 
Vyučujúci: Mgr. J. Geľhošová, Ing. J. Horvat, Ing. M. Pavlaninová, Ing. I. Drábová 

HLAVNÝM CIEĽOM v predmete INF v 1. ročníku bolo naučiť žiakov pracovať v programoch balíka 

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 bola pochválená trieda I.A, kde bolo veľa šikovných a ambicióznych žiakov, na hodine 

pracovali samostatne, boli kreatívni, nebolo potrebné ich podnecovať k výkonom a fungovala výborná 

spätná väzba. V triede I.B bola práca náročná, trieda bola veľmi živá, často nekoncentrovaná, chýbala 

im zásada počúvania s porozumením. Viacerí žiaci si vyžadovali individuálny prístup. Trieda I.C bola 

pochválená, rovnako aj I.D trieda, kde boli žiaci vedomostne šikovní a aktívni. Negatívom bola náročnosť 

práce z dôvodu veľkosti skupiny a vyrušovanie a koncentrácia niektorých žiakov. 

Pracovná atmosféra bola vo všetkých triedach 2. ročníka dobrá, v triede II.D boli problémy so 

slabými základmi zo základnej školy. 

Predmet API sa vyučoval v 3. ročníku v študijných odboroch strojárstvo a TIS v strojárstve. Je to 

predmet zameraný na rozvoj analytického myslenia, tvorbu algoritmov (postupov riešenia problémov) 

a programovanie v programovacom jazyku Delphi.  

 V 3. ročníku bola v triedach III.A, III.B (2. skupina) dobrá pracovná atmosféra, žiaci zvládli prácu na 

projektových úlohách na dobrej úrovni. Vyučujúci hodnotil triedy III.A, III.B (2. skupinu) negatívnejšie, 

zhoršenie prospechu a prístupu k povinnostiam.  V triede III.D (športová časť) žiaci dosiahli slabšie 

výsledky, niektorým žiakom chýbalo logické a analytické myslenie. Dôvodom bola častejšia absencia na 

vyučovaní, nezáujem a uspokojenie s podpriemernými výsledkami. Trieda III.D (1. skupina) boli 

pochválení. 

Vo 4. ročníku bola výrazným problémom vysoká absencia na vyučovaní. Týždenná dotácia 1 

vyučovacia hodina je nedostačujúca, komplexné úlohy je potrebné rozdeliť na niekoľko hodín, avšak pri 

vysokej absencii je to nemysliteľné. Žiaci si učivo nedoplnia, začaté úlohy nedokončia. Práca na 

hodinách bola pomerne zložitá, ale došlo k miernemu zlepšeniu prospechu, nakoľko nebol zadaný 

projekt, ktorý v 1. polroku žiaci odignorovali.   
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U žiakov 3. a 4. ročníka sa celkovo prejavili slabé jazykové zručnosti (prostredie programu Delphi je 

anglické), nízke počítačové zručnosti a neschopnosť použiť vedomosti v bežných situáciách. 

 
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 celého školského roka 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. 

Vyučujúci chválili najmä žiakov 1. a 2. ročníka za vzorný prístup k TSV, v triedach 3. ročníka bol iba 

problém so zabúdaním úborov a v triedach 4. ročníka výraznejšie problémy neboli. 

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

Títo žiaci reprezentovali našu školu aj v mimoškolských súťažiach. V triede II.D bol občasný problém 

s vulgarizmami a v triedach III.D a IV.D to boli hlavne zranenia tých žiakov, ktorí hrávajú futbalové 

zápasy a potom sa dlho doliečujú. 

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.  

Na športovej príprave boli spojené skupiny. Vyučujúci využívali všetky telovýchovné priestory 

a používali nové športové náčinie zakúpené z projektu Podpora rozvoja športu na rok 2018, ktoré 

prispievalo k skvalitneniu vyučovania a športového tréningu. 
 

2.3 PK odborných predmetov 

Výsledky vzdelávania vyjadrujú získané vedomosti a zručnosti žiaka po ukončení vzdelávacieho 

procesu. V rámci predmetovej komisie odborných predmetov je vzdelávanie rozdelené na teoretické 

a praktické.  

Študijný odbor STROJÁRSTVO 
Cieľom daného odboru je získať základy zobrazovania a konštrukcie súčiastok, technologické 
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postupy výroby a montáže strojov a zariadení, kontroly a merania, CAD, CAM systémov.  
1. ročník: 

Úvodnými predmetmi pre žiakov prvého ročníka je MEC (1,57: 1,97) ,TCK(2,23: 2,1), STT (1,87: 
1,45), GRS(1,73: 1,45). 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. V predmete technické kreslenie  sa 

žiaci učia vypracovať a čítať jednoduché technické výkresy. Učivo zahŕňa základy kreslenia a obrazovej 

predstavivosti. V predmete strojárska technológia sa žiaci učia poznať svet materiálov a polotovarov 

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

V oboch triedach I.A a I.B boli vyučujúci s prácou žiakov spokojní. Náročnosť predmetov sa postupne 

zvyšovala, čo spôsobilo nepatrné zhoršenie výsledkov.  Celkovo sa v triedach pracovalo veľmi dobre. 

Žiaci javili záujem o predmety. Vyučujúci v triedach videli v žiakoch dostatočný potenciál na ďalší 

odborný rast a reprezentáciu školy. Problémom bola občasná hlučnosť 1.A triedy. 

2. ročník: 
Náplňou vzdelávania v 2.ročníku sú nadväzné predmety MEC( 1,71; 2,48 ), STT(1,54: 2,59), 

GRS(2,07: 2,64) a nové predmety ZAE(2,14: 2,31), STC(1,79: 2,9) KOC(1,61: 2,62) a TGC(1,79:2,17). 
Medzi hlavné predmety, ktoré vytvárajú profil študenta v odbore strojárstvo patria strojárska 
technológia, strojárska konštrukcia  a grafické systémy. Aplikácia vedomostí STT a STC prebieha 

na hodinách technologických a konštrukčných cvičení. Učivo dáva žiakom potrebné základné vedomosti 

a zručnosti z konštrukcie strojových súčiastok, z navrhovaní normalizovaných súčiastok, z výpočtov, zo 

spôsobov ich spracovania a výroby.  

Žiaci II.A triedy zaznamenali zlepšenie. Podľa vyučujúcich žiaci na hodinách pracovali aktívne, boli 

pozorní, uvedomovali si dôležitosť odborných predmetov, v triede bola početná skupina dobrých žiakov, 

ktorí dosiahli výborné výsledky a správanie bolo v norme šk. poriadku. 

Trieda II.B. ťažko zvládnuteľná bola najmä nízka motivácia žiakov s rozdielnymi vzdelávacími 

schopnosťami. Väčšina žiakov mala ľahostajný prístup k štúdiu a absentovala tu pravidelná domáca 

príprava na vyučovacie hodiny. Pri hodnotení žiakov sa osvedčili krátke testy. Najhoršie výsledky 

dosiahli žiaci zo základných technických predmetov STT a STC. Na výsledkoch sa prejavila aj častá 

výmena triedneho učiteľa, zapríčinená odchodom učiteľov zo školy. 

3. ročník: 
V treťom ročníku si žiaci rozširujú svoje vedomosti v základných technických predmetoch STT(2,19: 

2,08), STC(1,79: 2,9), GRS(2,35: 2,19), KOC(3,12: 2,85), TGC(2,27:2,08), nové predmety sú AUT(2,62: 
2,23), PCM(1,88: 1,54) a KOM (2,15: 1,73). Profiláciu žiakov v odbore strojárstvo dopĺňa predmet  

automatizácia, obsahom ktorej je problematika automatického riadenia, s podstatou a použitím 

ovládacích obvodov a obvodov automatickej regulácie.V predmete programovanie CNC strojov sa 

žiaci učia 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. 

Žiaci III.A triedy dosiahli priemerné výsledky. Trieda upadla do priemeru, časť mala ľahostajný prístup 
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k štúdiu a absentovala pravidelná domáca príprava na vyučovacie hodiny. Boli v nej dobrí aj slabí žiaci, 

časť žiakov mala nesystematickú prípravu a ľahostajný prístup. Správanie bolo v norme šk. poriadku. 

Trieda III.B. V  triede 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 študentov.  Problémom oboch 

tried bolo nedodržiavanie termínov pri odovzdaní vypracovaných zadaní. Na hodinách STT, STC a to 

predovšetkým na cvičeniach, sa prejavovali značné  rozdiely medzi šikovnými žiakmi a  žiakmi bez 

záujmu o predmet. 

V tomto školskom roku bol v predmete PCM v treťom ročníku nadväzne na program INTYS zavedený 

do výučby programovací  jazyk Sinumerik Operate, ktorý žiakom nerobil  problémy. Naopak väčšinu 

zaujal až do takej miery, že na hodinách si vytvárali vlastné úlohy a medzi sebou súťažili vo vytvorení 

programu výrobného postupu. 

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

K základným predmetom, ktoré sú zároveň aj maturitné patrí STT(2,21:2,6), STC(2,92:2,84), 
GRS(2,29:2,8), KOC(2,46:2,72), TGC(2,26:2,56), PCM(2,08:1,92) a KOM (1,54:1,68). V tomto ročníku 

dochádza k upevňovaniu získaných vedomostí, čo náležite žiaci využívajú pri vypracovaní zadaní 

v predmetoch KOC, GRS a TGC.  
IV.A trieda. Žiaci na predmete strojárskej konštrukcie pracovali dobre, väčšina žiakov zaktivizovala 

svoje snaženie pred ukončením štúdia a začala pracovať zodpovednejšie, správanie bolo v norme šk. 

poriadku. 

IV.B trieda 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.  

Naopak strojárska technológia žiakov zaujala aj vo štvrtom ročníku. Počas práce na jednotlivých 

hodinách boli iniciatívni a dobre spolupracovali s vyučujúcim. Menšie nedostatky sa vyskytli pri 

dodržiavaní termínov pri odovzdávaní vypracovaných zadaní. Výsledky zodpovedajú vynaloženému 

úsiliu jednotlivých žiakov. V predmete programovanie CNC strojov  žiaci 4.A a 4.B triedy dosiahli veľmi 

dobré výsledky. Svoje teoretické vedomostí a praktické zručností nadobudnuté štúdiom počas celého 

obdobia veľmi dobre využili pri programovaní CNC strojov. Pracovali samostatne a často si navzájom 

dokázali poradiť a pomôcť. Na hodinách GRS sa pracovalo dobre. Dobrých žiakov program Solid Edge 

zaujímal a zároveň veľmi im dopomáhal program TDS Technik pri modelovaní zložitých zostáv.  
Odbor strojárstvo môžeme celkovo zhodnotiť tak, že žiaci 1. ročníka preukazovali najväčšie 

nasadenie, a z toho vyplývali výborné výsledky. U žiaci v 2.  a 3. ročníka dochádzalo k stagnácii až 

nezáujmu o štúdium. V štvrtom ročníku si väčšina uvedomila dôležitosť maturitnej skúšky, čo už je 

neskoro a začínali pracovať. Neustále opakujúcim problémom 2.- 4. ročníkov bolo neskoré 

odovzdávanie zadaní v stanovenom termíne. Vyučujúci poukázali na chýbajúce znalosti 

z matematiky, informatiky (topológia siete, parametre siete, komponenty počítačovej siete), ktoré sú 

nevyhnutné pre pochopenie daného predmetu. Rovnaká situácia je i zo znalosťami balíka MS Office, čo 



13 

 

 

sa odzrkadlilo neskôr vo veľmi slabej formálnej stránke projektov. Dané nedostatky sa prejavili vo 

všetkých odboroch.  

 

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. 
1. ročník: 

Základnými predmetmi v študijnom odbore TPD sú TCK(2,86), MEC(2,21), ZAE(2,52). Dané 

predmety vyžadujú slušné základy z predmetov matematika a fyzika zo základnej školy. 
I.C trieda bola hodnotená ako dobrá trieda, ktorá sa postupne zlepšovala, problémom bolo 

vykonávanie elementárnych matematických úkonov a práca s kalkulačkou, žiaci sa nepripravovali 

systematicky, na hodinách boli hlučnejší a niektorí mali určité medzery v správaní. 

2. ročník:  
Nové predmety technického a elektrotechnického  smeru STT(3,07), CST(3), EMW(2,74), ELE(2,59), 

CDO(2,78), CEV(2,7), GRS(2,15), CEE(1,67) sú základom pre štúdium v danom odbore. Učivo 

vyučovacieho 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. O predmet žiaci javia záujem, keďže ide 

o profilujúci predmet ich odboru. 

II.C. Žiakov odborné predmety zaujímali a na hodinách boli aktívni. Dobre zvládli odbornú 

terminológiu a živo diskutovali k preberanej problematike. Prevládala však nesystematická príprava. Pri 

hodnotení žiakov sa osvedčili krátke testy zadávané prostredníctvom počítača. Správanie triedy bolo 

v norme školského poriadku. Opakujúcim sa problémom aj v tomto odbore bolo vytváranie textovej 

dokumentácie v zadaní, kde žiakom chýbali triviálne vedomosti a zručnosti z MS Office. Žiaci 2.ročníka 

nedokázali vytvoriť dokument s využitím nástrojov, ktoré ponúka Word resp. Excel. Uvedené nedostatky 

sa negatívne prejavia neskôr pri SOČ a iných súťažiach, kde žiaci majú reprezentovať našu školu. 

3. ročník:  
Medzi hlavné profilujúce predmety odboru technika a prevádzka dopravy v treťom ročníku patria 

predmety  CST(2,91 ), EMW(2,57 ),ELE(2,78 ), CDO(2,57 ),CEV(2,83 ),GRS(1,74 ), CEE(1,26). Novým 

predmetom je DMV(2). 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. 
III.C. Žiaci 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. Správanie  bolo v norme šk. poriadku. 

4. ročník:  
Aj v tomto odbore tvoria predmety CEV(3,03), AUE(2,77), DMV(2,42), CAE(1,45), PMP(2,06) základ 
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odborného rastu žiakov a sú výstupom pri ukončení štúdia daného predmetu. Novým predmetom je 

autoelektronika,  ktorého učivo poskytuje žiakom vedomosti o funkcii, vlastnostiach, konštrukcii 

a prevádzke elektronických systémov, používaných v moderných motorových vozidlách. 

IV.C trieda patrila medzi priemerné . Chýbala systematická príprava, ani napriek blížiacej maturite sa 

žiaci nepripravovali, uspokojili sa s podpriemernými výsledkami. V triede boli výrazné rozdiely medzi 

lepšími a horšími žiakmi, ktoré sa neustále prehlbovali. Niektorí mali zvýšenú absenciu a to sa negatívne 

prejavilo na záverečnom hodnotení. Vyučujúcim sa osvedčili krátke písomné práce, individuálne zadania 

a  vypracovávanie referátov a prezentácií na preberanú tému.  

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

sa pravidelne pripravovalo na vyučovanie, žiaci uvedeného št. odboru dosiahli horšie výsledky 

v porovnaní so žiakmi v št. odbore Strojárstvo, ale mali veľký záujem o technické záležitosti spojené 

s praktickou výučbou. Vyučujúci opakovane poukázali na dva problémy. Prvým problémom je potreba 

jednej hodiny navyše v prvom ročníku na predmete ZAE na to, aby sa dané učivo precvičilo, vysvetlili sa 

chýbajúce poznatky z matematiky, a aby nedochádzalo k opakovanému časovému sklzu. Druhým 

problémom je spájanie dvoch skupín žiakov v predmete CEE pri absencii jedného z vyučujúcich, pretože 

nie je reálne možné vykonávať stanovené cvičenia. 

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 predmety. Keďže ide opäť o technické 

zameranie, bolo potrebné, aby žiak dodržiaval zásady grafického prejavu. 

1. ročník:  
Vstupnými odbornými predmetmi v odbore TIS je TCK(3) a STN(2). Tieto predmety tvoria prierez 

mechanikou, strojárskou konštrukciou a technológiou. Žiaci sa oboznamujú so základnou terminológiou. 

Učia sa základom kreslenia, pracovať s  normalizovanými súčiastkami, navrhovať polotovary, 

normalizované materiály. Sú oboznámení s trieskovým obrábaním a inými druhmi výroby. 

I.D trieda sa prejavila ako veľmi dobrá trieda. Väčšina žiakov na hodine aktívne pracovala, zaujímala 

sa o odbornú problematiku.  V triede boli aj žiaci, ktorým chýbala pravidelná domáca príprava. Správanie 

triedy bolo v norme šk. poriadku. 

2. ročník 
Medzi základné technické predmety patrí STN(2,65 ), ZAE(2,85), GRS(1,95). Predmety strojníctvo 

a grafické systémy sú aj výstupnými predmetmi v danom odbore. 

II.D. Žiaci tejto triedy dosiahli priemerné výsledky. Na hodinách nepracovali štandardne, ťažko sa dala 

upútať ich pozornosť. Zo začiatku boli veľmi hluční,  nenosili si pomôcky. Boli unavení, nesústredení a 

pasívni. Najväčším problémom bol nezáujem a neochota pracovať, ale hlavne ich správanie a negatívne 

prejavy. Postupom času sa tieto negatíva zlepšovali a v závere začali pracovať.  

3.ročník 
Upevňovanie a zdokonaľovanie odborných a praktických vedomosti sa prevádza na základných 

predmetoch STN(2,64 ) a GRS(2,4 ). 
III.D. Žiaci tejto triedy dosiahli priemerné výsledky. V triede sa nachádzali šikovní aj slabí žiaci. 
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Väčšinu žiakov nezaujímal obsah predmetu. Správanie bolo v norme šk. poriadku. 

4.ročník 
Okrem základných predmetov  ako je STN(2,13 ), GRS(3,1 ) pribudol nový predmet PMC(2,07 ). 

Tento predmet nadväzuje na predmet strojníctvo, v ktorom žiaci získajú vedomosti o tvorbe výrobných 

postupov, spôsobe výroby jednotlivých súčiastok, automatizácii a CNC strojoch. Pri programovaní sa 

používa program INTYS. 

IV.D priemerná trieda, žiaci mali problém s odbornými znalosťami. Ich predchádzajúce vedomosti sa 

ukázali ako slabé. Celkovo trieda pôsobila pasívnym dojmom, až v závere školského roka došlo 

k zvýšeniu aktivity. Na začiatku väčšia časť žiakov mala s programovaním CNC problém, nedokázali si 

predstaviť činnosť obrobku a nástroja a následne to transformovať do jednotlivých príkazov. Pod túto 

podpriemernosť sa podpísala častá absencia niektorých žiakov. 

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

len priemerné výsledky a väčšina z nich nemala reálnu predstavu o strojárskej výrobe, konštrukcii 

a zobrazovaní súčiastok. Bolo to spôsobené aj častou neprítomnosťou na hodinách, nezáujmom o dané 

predmety, a  z toho vyplývajúce nepochopenie preberaného učiva. 

Prevažnú väčšinu stanovených cieľov sa nám v tomto školskom roku podarilo splniť. Tento školský rok 

nebolo nutné vypracovať tematické výchovno-vzdelávacie plány. Každý pedagóg si zvolil vlastný plán 

plnenia učebných osnov a vzdelávacích programov, ale prevažná väčšina členov PK vyučovala podľa 

minuloročných TVVP.   Členovia PK dbali na grafický prejav žiakov hlavne pri zapisovaní do zošitov, pri 

vypracovaní zadaní a referátov. Snažili sa vyzdvihnúť formálnu stránku odovzdávaných zadaní, ktoré 

žiaci spracovávali za pomoci výpočtovej techniky. Podarilo sa nám pripraviť školské kolo súťaže ZENIT, 

SOČ a súťaž MEĎ. Taktiež na školskej úrovni sme zorganizovali takmer všetky naplánované súťaže, 

ktoré sa stretli len s pozitívnymi ohlasmi. Podarilo sa nám otvoriť a viesť dva krúžky z oblasti 

elektrotechniky. Taktiež sa nám podarilo zorganizovať všetky naplánované exkurzie. Bola navrhnutá 

nová koncepcia výučby programovania CNC strojov a to tak, že sa vytvoril priestor pre výučbu 

programovania v prostredí Intys už v 2.ročníku, a to v rámci predmetu TGC.  

2.4 PK ekonomických predmetov 

Ekonomika – I. D – Ø  2,63 
Je to trieda, v ktorej sa veľmi dobre pracovalo, žiaci boli disciplinovaní, mali záujem o informácie 

z oblasti ekonomiky. Zaujímali ich aj na témy, ktoré sa týkajú súčasnej ekonomicko-politickej 

situácie v krajine, hoci sa budú preberať až v ďalších rokoch štúdia ekonomických predmetov.  

ADK – I. D – Ø 1,74 
V porovnaní s triedami v predchádzajúcich rokoch boli žiaci na hodine disciplinovanejší, 

rešpektovali pokyny a odporúčania, hoci sa trieda nedelila a bolo ich 19 v skupine. Radi 

pracovali, keď boli motivovaní hodnotením za aktivitu pri odpise textov aj mimo zadaných 

kontrolných cvičení. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa menili ich zručnosti pri písaní 10-prstovou 

hmatovou technikou, hoci nie každý ju úplne zvládol, a ako medzi sebou súťažili, kto odpíše 



16 

 

 

viac textu a rýchlejšie v porovnaní s ostatnými.  

Ekonomika – II.D - Ø 2,95 
V tejto triede sa veľmi ťažko pracovalo, žiaci boli na hodinách nedisciplinovaní, nesústredení, 

max. 5 žiakov v triede malo aspoň nejaký záujem o preberané témy a záležalo im na 

výsledkoch písomných opakovaní a testov, niekedy sa dokonca hlásili odpovedať z nového 

učiva, čo sa v prvom ročníku nestávalo. Väčšinu žiakov nezaujímali ani informácie z oblasti 

ekonomiky, ktoré sa týkajú ich každodenného fungovania aj ich budúcnosti. V porovnaní 

s prvým polrokom, kedy odišli z triedy 3 žiaci, ktorí narúšali vyučovanie, sa práca v triede 

zlepšila, ale stále je ich správanie neporovnateľné s ostatnými triedami. 

Účtovníctvo  II.D  - Ø 2,70 
Účtovníctvo v druhom ročníku je veľmi dôležité, keďže žiaci získavajú základné vedomosti, 

ktoré sa rozvíjajú vo vyšších ročníkoch a vytvárajú si vzťah k predmetu.  

Žiaci sú na hodine nedisciplinovaní, prekrikujú sa ak majú odpovedať na otázky pri opakovaní 

učiva. Žiakov je potrebné na hodinách nútiť k tomu, aby pracovali. 

V  triede sa pracuje s vypätím všetkých síl. Ich správanie na hodinách je rôzne. Niekedy pracujú 

bez väčších problémov, inokedy práca na hodine je takmer nemožná. 

Nie sú schopní sa dlhší čas sústrediť a sledovať preberané učivo. Postupne pochopili, že sa 

účtovníctvu nedá vyhnúť, pretože vo štvrtom ročníku budú písať z UCT maturitnú písomku 

a aspoň trochu zmenili svoj prístup k práci na hodine.  

Účtovníctvo II. D ( s1)  
Na týchto hodinách je len odbor TIS. Žiakov je menej, a preto je práca jednoduchšia 

a efektívnejšia, je možné venovať sa každému žiakovi. 

ADK – II. D – Ø 2,10 
Trieda sa na tomto predmete nedelí a žiaci pracovali v učebni na notebookoch. Žiaci mali 0. a 1. 

hodinu, kde bola dobrá koncentrácia.  Komplikovaný bol individuálny prístup, kedy žiak 

kontaktuje učiteľa a iný žiak využíva priestor na oddych v práci.  Každú prácu žiaci ukladali na 

USB, pričom dochádzalo k situáciám, keď žiak uložil cudziu prácu aj s cudzím menom, pod 

menom svojím.  Po odhalení týchto praktík, došlo k náprave. S disciplínou nebol problém.  

Ekonomika – III. D – Ø 2,72 
Žiaci prejavovali záujem o učivo, aj o témy z praxe, ktoré súviseli s preberaným učivom, na 

hodine aktívne reagovali na zadané úlohy a otázky. Aj napriek tomu, že ich preberané témy 

zaujímali, nedokázali ich ústne reprodukovať, pri písomnom opakovaní už boli výsledky lepšie. 

U mnohých došlo k zlepšeniu známky z 1. polroka, aktívne sa zaujímali o témy Miestne dane,  

DPH aj spotrebné dane, keďže sme na hodinách riešili praktické výpočty daní a uvedomovali si, 

že sa s nimi budú stretávať v bežnom živote. Aj napriek záujmu, viac ako tretine žiakov stačila 

záverečná známka 4.  
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V tomto školskom roku sme opätovne využívali učebný text Daň z príjmov v príkladoch 

a úlohách. Hodiny sú pre nich omnoho zaujímavejšie a pestrejšie, hlavne sa im páči, že 

nemusia na hodinách písať poznámky. Takto ušetrený čas využívame na riešenie množstva 

príkladov a úloh, ktoré sa v učebnici nachádzajú. 

Účtovníctvo      III. D -  Ø 2,40 
Skupina s1 je pomerne dobrá, žiaci boli snaživí, na hodinách pracovali usilovne.  Odrazilo sa to 

aj na výsledkoch. Problémy im robilo prepájanie vedomostí medzi účtovnými skupinami. 

Skupina s2  

V tejto skupine sú športovci, ktorí majú v piatok, keď je účtovníctvo zápasy, takže ich absencie 

narúša organizáciu hodín. Na druhej strane práve športovci sú veľmi šikovní a zodpovední, 

takže preberané učivo zvládli niektorí z nich na výbornú. V skupine je veľmi slabý žiak, ktorý 

nemá záujem ani o účtovníctvo ani o ekonomické cvičenia, ktorý prišiel v druhom ročníku. Na 

hodinách nevyvíja žiadnu aktivitu. 

ADK – III. D – Ø 1,33 
V tejto triede  sa veľmi dobre pracovalo. Všetci žiaci rešpektovali pokyny, riešili zadané úlohy, 

na hodine boli aktívni. Pri odpise textov na presnosť dosahovali veľmi dobré výsledky. 

Vyplňovanie dokladov v platobnom styku a tvorba jednoduchých právnych písomností bola pre 

nich jednoduchšia a zaujímavejšia ako štylizácia písomnosti z oblasti nákupu a predaja v prvom 

polroku. 

Ekonomické cvičenia -  III. D - Ø 1,96 
V druhom polroku sa žiaci oboznamujú so zákonom o Sociálnej a zdravotnej poisťovni. 

Teoretické vedomosti aplikujú v programe OLYMP – Mzdy a personalistika. Dosiahnuté 

výsledky sú individuálne.  

Žiaci sú disciplinovaní, zaujímajú sa o preberanú problematiku, sú aktívni pri riešení úloh. 

V triede sa pracuje veľmi dobre, mnohým žiakom záleží na dosahovaní dobrých výsledkov, 

pracovná atmosféra je príjemná, žiaci rešpektujú pokyny vyučujúceho.   

PRAX – III.D - Ø 1,33 
 Žiaci pracujú vo dvojiciach a majú vlastné firmy, v ktorých tvoria ekonomické doklady – 

uhrádzajú pohľadávky a záväzky, ktoré si navzájom doručujú  a teda učia sa spolupracovať, 

pracovať v tíme. Tu sa ukazujú aj vôľové a osobnostné vlastnosti jednotlivcov.  Skupina pracuje 

korektne a za štandardných podnikateľských situácií.  

Ekonomika  
IV.A – (STR) - Ø 2,75 

V triede sa daný predmet učil veľmi dobre, aj keď sa žiaci triedy výrazne delili na lepších 

a slabších žiakov . Výborní žiaci mali aktívny záujem a dobre vedeli prijímať nové informácie. 
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Slabší žiaci si prospech zlepšovali vypracovaním rôznych prezentácií k preberanej 

problematike.  

IV.B – (STR) - Ø 2,88 

 Trieda bola prospechovo slabá.  Na zlepšenie známok sa využívali žiacke prezentácie, ktoré 

však  mali veľmi slabú úroveň.  

Niektorí žiaci mali zvýšenú absenciu a to sa negatívne prejavilo na záverečnom hodnotení. Na 

MS preberané učivo žiaci zvládli na dobrej úrovni. 

IV. C – (TPD) - Ø 2,32 
Žiaci boli na hodinách aktívni, v triede sa pracovalo dobre. Boli výrazné rozdiely medzi lepšími 

a horšími žiakmi, ktoré sa neustále prehlbovali. Z toho dôvodu sa pri práci využívali krátke 

písomné práce, ktoré zlepšovali systematickú prípravu žiakov na vyučovanie. Učivo žiaci zvládli 

vcelku na dobrej vedomostnej úrovni. Niektorí mali zvýšenú absenciu a to sa negatívne 

prejavilo na záverečnom hodnotení. Na MS preberané učivo žiaci zvládli. 

Ekonomika  
IV. D – Ø 3,17 
V tejto triede úplne chýbala domáca príprava a veľký problém bol v doberaní si učiva pri častých 

absenciách. Väčšine nezáležalo na výslednom hodnotení a nemali záujem doučiť sa a opraviť 

si známky, ktoré boli výsledkom ich nesystematickej prípravy na hodiny, príp. neúčasti na 

hodinách. Polovica žiakov v triede bola spokojná so záverečným hodnotením dostatočný. 

V priebehu 2. polroka sme si postupne opakovali učivo z 1. – 3. ročníka, ale polovica triedy o to 

vôbec nejavila záujem, hoci išlo o opakovanie na ústnu maturitnú skúšku. 

ADK – IV. D – Ø 2,13 
Žiaci tvorili doklady personálneho charakteru, ako je žiadosť do zamestnania, životopis, 

motivačný list. Skupina s1 pracovala veľmi dobre, ale skupina s2 je prospechovo slabšia.  Žiaci 

pracujú aj s internetom, čo má byť pomôckou pri tvorbe dokladov.  Žiaci často len odpisujú 

predlohu, aby splnili prácu, ale málo tvoria.  Podanie ich výkonu je motivované skôr známkou, 

ako použitím pre prax. 

Účtovníctvo  IV.D – Ø 3,23 
Skupina s1  

Súčasťou učiva bola  účtovná závierka a uzávierka ako aj účtovanie súvislých príkladov, ktoré 

sú prípravou na PFMS.  Učivo bolo obohatené o tvorbu Kalkulácií. Žiaci k príkladom pristupovali 

vlažne a až na MS  pochopili náročnosť situácie.  

Skupina s2  

Je to maturitný predmet, ale prístup žiakov k štúdiu bol individuálny. Niektorým záležalo na 

dosiahnutých výsledkoch a nadobudnutých vedomostiach, niektorým išlo len o to, aby ukončili 

ročník. 
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Ekonomické cvičenia   IV.D - Ø 3,33 
V druhom polroku sa žiaci venujú  v rámci jednoduchého účtovníctva účtovania v peňažnom 

denníku. 

Práca v triede bola náročná, pretože žiaci na hodine nesledovali výklad učiteľa, nezapájali sa do 

riešenia úloh aktívne, bolo potrebné ich upozorňovať a nútiť pracovať. 

PRAX – IV.D - Ø 1,67 
 V tejto skupine sa pracovalo veľmi dobre. Žiaci pracujú zodpovedne a účtujú súvislé 

príklady aj v programe Omega od firmy Kross Žilina. Zároveň tvoria ekonomické doklady 

v programe Omega – Odoslaná faktúra, Objednávka, Dodací list, Upomienka a Penalizačná 

faktúra.  

2.5 PK predmetu PRAX 
Hodnotenie triedy I.C – odbor TPD 
V tejto triede vyučovali učitelia Ing. Fejko, Ing. Pavlanin a 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 podľa tématických výchovno-

vzdelávacích plánov. 

Hodnotenie triedy II.A – odbor strojárstvo  
V tejto triede vyučovali učitelia Ing. Murin, Ing. Šveda, Ing. Švirk. 

Jedná sa 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 počas celého 

šk. roka sa žiaci správali disciplinovane. Učivo bolo odučené podľa tématicko výchovno-vzdelávacieho 

plánu.  

Hodnotenie triedy II.B – odbor strojárstvo 
Vyučujúcim v tejto triede boli Ing. Fejko, Ing. Šveda a Ing. Švirk. Žiaci mali záujem o vyučovanie 

v priestoroch školských dielni.  Učivo v tejto triede bolo odučené podľa tématicko výchovno-

vzdelávacieho plánu. 

Hodnotenie triedy II.C – odbor TPD 

Vyučujúci Ing. Pavlanin, Ing. Šveda a Ing. Švirk V tomto ročníku žiaci odboru TPD získavali základné 

vedomosti a zručnosti pri práci na obrábacích strojoch. Učivo v tejto triede bolo odučené podľa tématicko 

výchovno-vzdelávacieho plánu. 

Hodnotenie triedy II.D – odbor TIS a TISŠ 
Vyučujúci Ing. Šveda  a Ing. Švirk. 

Žiaci tejto 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 počas celého šk. roka nejavili záujem o vyučovanie 

v školských dielňach a podľa vyjadrenia vyučujúcich sa s nimi pracovalo veľmi ťažko. 

Aj napriek tomu bolo učivo odučené podľa tématicko výchovno-vzdelávacieho plánu.  

Hodnotenie triedy III.A – odbor strojárstvo  
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Vyučujúci Ing. Fejko, Ing. Šveda a Ing. Švirk. Žiaci mali záujem o vyučovanie v priestoroch školských 

dielni. V tejto triede bolo učivo odučené podľa tématicko výchovno-vzdelávacieho plánu.  

Hodnotenie triedy III. B – odbor strojárstvo  
V tejto triede vyučovali  Ing. Fejko, Ing. Šveda a Ing. Švirk. Žiaci mali záujem o vyučovanie v priestoroch 

školských dielni. V tejto triede bolo učivo odučené podľa tématicko výchovno-vzdelávacieho plánu.  

Hodnotenie triedy III. C – odbor TPD 
Vyučujúci Ing. Murin, Ing. Šveda a Ing. Švirk. V tomto ročníku žiaci odboru TPD získavali základné 

vedomosti a zručnosti pri práci na motoroch, prevodovkách a podvozkoch. Žiaci taktiež prišli do kontaktu 

s diagnostickým zariadením GUTMANN. Učivo v tejto triede bolo odučené podľa tématicko výchovno-

vzdelávacieho plánu 

Hodnotenie triedy IV.A – odbor strojárstvo 
Vyučujúci Ing. Fejko, Ing. Šveda a Ing. Švirk. Žiaci si upevňovali poznatky pri práci na strojných 

zariadeniach. Učivo bolo odučené podľa tématicko výchovno-vzdelávacieho plánu.  

Hodnotenie triedy IV. B – odbor strojárstvo  
Vyučujúci Ing. Fejko, Ing. Šveda a Ing. Švirk. Žiaci si upevňovali poznatky pri práci na strojných 

zariadeniach. Učivo bolo odučené podľa tématicko výchovno-vzdelávacieho plánu.  

Hodnotenie triedy IV.C – odbor TPD 

Vyučujúci Ing.  Murín a Ing. Šveda. V triede sa pracovalo dobre, žiaci boli disciplinovaní. K práci 

pristupovali zodpovedne, keďže sa jednalo o maturitný predmet. Maturitnú skúšku v školských dielňach 

všetci úspešne zvládli.  

V období 20.05.-31.05. žiaci 2. a 3. ročníka odboru strojárstvo vykonali súvislú prevádzkovú prax  

v týchto firmách: TOMARK, TOMARK AERO, PRO TECH SERVICE, , ZVL AUTO a  PIVOVARY 

ŠARIŠ.    

V odbore TPD žiaci vykonávali prax v následovných firmách: BUILT, GARDEN TECHNIK, CAMEA CAR 

(SEAT), ALZ, sr.o MAZDA a  AMM (CITROEN)  

Žiaci si v uvedených firmách osvojovali poznatky získané v škole čo sa prejavilo aj na kladnom 

hodnotení zo strany zamestnávateľov, ktorí sa pochvalne vyjadrili k zručnostiam a žiakom ponúkli 

možnosť práce počas letných prázdnin.  

2.6 Maturitné skúšky 
 

Predmet Úroveň Počet 
PFEČ PFIČ Ústna skúška 

% Počet % Počet 1 2 3 4 5 Priemer Počet 
ANJ B1 108 53 ,99 % 103 61 ,73 % 101 31 25 28 23 1 2 ,42 108 
ANJ B2 1 71 ,70 % 1 75 ,00 % 1 1     1 ,00 1 
PČOZ  109     22 22 43 22  2 ,60 109 
SJL  109 43 ,75 % 107 57 ,35 % 107 31 33 35  10  2 ,21 109 
TČOZ  109     22 22 43 22  2 ,60 109 
M AT  2 38 ,35 % 2          

 

Maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne konalo 17 žiakov, úspešne 15 žiakov,  2 žiaci neúspešne. 



21 

 

 

2.6.1 Maturitná skúška (MS) zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) 

 Vyučujúce uviedli, že žiaci sa na MS pripravili primerane ich dosahovaným prospechovým výsledkom 

počas celého štvorročného štúdia. Niektorí sa na MS pripravili zodpovedne a ich výsledná známka bola 

lepšia ako počas štúdia, iní svoju prípravu podcenili. 

Celkovo MS prebehla bez akýchkoľvek rušivých momentov.  

Celkovo EČ MS a PFIČ MS  zo SJL vykonalo 110 žiakov.  
 V EČ MS zo SJL priemerná úspešnosť bola 43,4 %, nevyhovelo 21 žiakov. V minulom školskom 

roku  bolo neúspešných 9 žiakov a priemerná úspešnosť bola 47,10 %. V tomto školskom roku sa 

prospech žiakov zhoršil. Test EČ MS bol pre žiakov odborných a priemyselných škôl neprimerane 

náročný, viaceré úlohy boli diskutabilné a NUCEM nezverejnil tesne po testovaní ani kľúč správnych 

odpovedí. 

Výsledky EČ po jednotlivých triedach: 

Trieda SJL (priemer) 
IV.A 40,95 
IV.B 43,26 
IV.C 45,22 
IV.D 43,44 
 

 V PFIČ MS zo SJL vyhoveli všetci žiaci, ich úspešnosť bola 57,15% - v minulom školskom roku 

bola úspešnosť 59,13%, takže v tomto školskom roku sa prospech žiakov zhoršil. 

 EČ aj PFIČ MS zo SJL vychádzala z cieľových požiadaviek na maturantov podľa Štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 3A pre vyššie sekundárne vzdelávanie.  

 V rámci PFIČ MS mali žiaci na výber jeden zo 4 slohových žánrov so zadanou témou. Slohové žánre 

boli primerane náročné, žiaci na ne boli dostatočne pripravení.  
Najčastejšie si pre spracovanie vyberali slohový žáner rozprávanie. 

Písomné práce mali priemernú úroveň. Žiaci ich zvládli po stránke obsahovej, kompozičnej, štylistickej, 

jazykovej a pravopisnej – čo boli aj oblasti hodnotenia. Žiaci so ŠVVP boli hodnotení podľa špecifických 

kritérií vzhľadom k ich VPÚ. 

Naďalej pretrvával problém s pravopisom a štylizáciou. 

 V ÚF IČ MS zo SJL bola priemerná známka 2,17 (minulý školský rok 2,45). Jeden žiak bol 

neúspešný. Samotné odpovede žiakov boli na úrovni primeranej ich dosahovaným výsledkom počas 

štvorročného štúdia.  

2.6.2 Maturitná skúška (MS) z anglického jazyka (ANJ) 
  Žiaci maturovali v rámci predmetu ANJ na úrovni B1 (108 žiakov) a na úrovni B2 (1 žiak). Od EČ 

a PFIČ MS ANJ bol oslobodený 1 žiak so ŠVVP. 

 V EČ MS ANJ na úrovni B1 nevyhoveli 12 žiaci. Percentuálna úspešnosť bola 52,70%.  
Pre porovnanie – v minulom školskom roku bola percentuálna úspešnosť žiakov na úrovni B1 53,45%. 

V tomto školskom roku sa prospech žiakov zhoršil. 
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 EČ MS ANJ na úrovni B2 vykonal 1 žiak s  percentuálnou úspešnosťou 71,70%.  
Výsledky EČ po jednotlivých triedach: 

Trieda ANJ (priemer) 
IV.A 57,91 
IV.B 50,46 
IV.C 54,14 
IV.D 49,37 

 V PFIČ MS z ANJ na úrovni B1 vyhoveli všetci žiaci. Percentuálna úspešnosť žiakov bola 
61,55%. V minulom školskom roku bola úspešnosť 55,61%, takže v tomto školskom roku sa prospech 

žiakov zlepšil. 

 PFIČ MS z ANJ na úrovni B2 vykonal 1 žiak s  percentuálnou úspešnosťou 75,00%.  

EČ aj PFIČ MS ANJ  vychádzali z cieľových požiadaviek na maturantov podľa Štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 3A pre vyššie sekundárne vzdelávanie. 

Náročnosť všetkých troch častí testu (počúvanie s porozumením, gramatika, čítanie 

s porozumením) bola primeraná a žiaci pristupujúci k vzdelávaniu zodpovedne mohli MS 

úspešne absolvovať.  
V PFIČ MS ANJ téma na esej bola vhodná, diskutovaná aj v kontexte maturitných tém v rámci predmetu 

KAJ a v súlade s cieľovými požiadavkami na maturantov.  

V ÚF IČ MS z ANJ na úrovni B1 bola priemerná známka 2,43 (minulý školský rok to bolo 2,83).  

V ÚF IČ MS z ANJ na úrovni B2 bola priemerná známka 1,00. 
Jeden žiak bol neúspešný. Samotné odpovede žiakov boli na úrovni primeranej ich dosahovaným 

výsledkom počas štvorročného štúdia.  

MATURITNÁ SKÚŠKA Z MATEMATIKY 

 Maturitnú skúšku z matematiky absolvovali 4 žiaci, 2 žiaci nevyhoveli a tento výsledok, keďže ide 

o dobrovoľnú maturitnú skúšku, sa do celkového hodnotenia nezapočítava. Percentuálna úspešnosť 
žiakov bola 38,35%. 

2.6.3 Závery a postrehy k maturitnej skúške 

ZÁVERY A OPATRENIA, KTORÉ BY MOHLI ZLEPŠIŤ MIERU ÚSPEŠNOSTI VÝSLEDKOV MS zo 
SJL: 

•  V rámci MS zo SJL opakovane zdôrazňujeme, že cieľové požiadavky na maturantov nerešpektujú 

osobitosti SOŠ. Je nelogické, aby žiaci SOŠ v EČ MS SJL vypracovávali ten istý test, ako žiaci 

gymnázií (pre porovnanie uvádzame celoslovenský štatistický údaj z výsledkov a analýzy priemernej 

úspešnosti testovaných žiakov - žiaci gymnázií vyriešili v 64 – položkovom teste správne 
v priemere takmer o 12 úloh viac ako žiaci SOŠ).  

• Kľúče správnych odpovedí by mali byť následne po testovaní žiakom zverejnené. 
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ZÁVERY A  OPATRENIA, KTORÉ BY MOHLI ZLEPŠIŤ MIERU ÚSPEŠNOSTI VÝSLEDKOV MS z 
ANJ: 

• Vyučujúci by mali prísnejšie pristupovať k hodnoteniu úrovne dosiahnutých vedomostí a poznatkov 

hlavne v 1. a 2. ročníku, nakoľko ak si žiaci zvyknú na zhovievavý prístup vyučujúcich na začiatku 

štúdia, potom len ťažko môžeme očakávať, že začnú pracovať vo vyššom ročníku. To je 

mnohokrát dôvod laxného prístupu k práci v 3. a 4. ročníku. 

2.6.4 Maturitná skúška z odborných predmetov 

PČOZ MS v študijnom odbore strojárstvo vykonali 4 žiaci (4.A) a 3 žiaci (4.B) formou obhajoby 

úspešnej súťažnej práce. Ostatní žiaci konali PČOZ MS formou riešenia komplexnej úlohy. Riešenie 

komplexnej úlohy pozostávalo z dvoch častí. Jednou bola konštrukčná časť s využitím CAD systému, 

kde bolo úlohou žiakov vypočítať, navrhnúť, vymodelovať konštrukčný prvok a vypracovať kompletnú 

výkresovú dokumentáciu. Druhou bola technologická časť, kde bolo úlohou žiakov vypracovať výrobný 

postup, príp. navrhnúť strižný nástroj a navrhnúť program pre CNC stroje. Praktickú časť odbornej 

zložky v študijnom odbore strojárstvo zvládli všetci žiaci.  

PČOZ MS v študijnom odbore technika a prevádzka dopravy vykonali 4 žiaci formou obhajoby 

vlastného projektu a 27 žiakov formou riešenia komplexnej úlohy. Praktická časť v odbore pozostávala 

z dvoch zložiek, jednou z nich bola zložka z predmetov cvičenia z elektroniky a z programovania 

mikroprocesorov. Časť z cvičení z elektroniky, obsahovala výrobu a oživenie jednoduchého 

elektronického zariadenia pre motorové vozidlo s následným odmeraním základných elektrických 

parametrov. Druhá časť z programovania mikroprocesorov, pozostávala z algoritmizácie zadaného 

problému, vytvorenia programu v jazyku C, odladenia programu a zo zapojenia funkčného riadiaceho 

obvodu. Praktickú časť odbornej zložky v študijnom odbore technika a prevádzka dopravy zvládli všetci 

žiaci. 

PČOZ MS v študijnom odbore technické a informatické služby v strojárstve vykonal 1 žiak 

z celkového počtu 30 praktickú časť formou obhajoby vlastného projektu. Zbytok 29 žiakov vykonalo 

skúšku formou riešenia komplexnej úlohy. Praktická časť pozostávala z dvoch nezávislých komplexných 

úloh. Jednou úlohou z oblasti strojárstva bolo vypracovať CAD model jednoduchého konštrukčného uzla 

a výrobného postupu pomocou programu INTYS. Druhá komplexná úloha bola z ekonomiky. Praktickú 

časť odbornej zložky z oblasti strojárstva v študijnom odbore TIS nezvládol jeden žiak. 

Z TČOZ MS dosiahli žiaci priemerné výsledky. Niektorí žiaci podcenili prípravu na maturitnú skúšku. Vo 

veľkej miere sa prejavila nesystematická príprava počas štúdia a slabé vyjadrovacie schopnosti. 

Samozrejme bolo aj nemalé percento žiakov, ktorí  príjemne prekvapili a ich odpovede boli na veľmi 

solídnej úrovni. Členovia skúšobných komisií konštatovali, že odpovede žiakov boli na slušnej úrovni 

v študijných odboroch strojárstvo a TPD.  

2.6.5 Maturitná skúška – ekonomické predmety 

PČOZ – bolo vytvorených 5 zadaní. Z toho 4 zadania z podvojného účtovníctva v troch 

variantoch a 1 zadanie z jednoduchého účtovníctva.  Zadania z podvojného účtovníctva 
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obsahovali aj čiastkové úlohy z predmetov ADK, EKC, EKO a PRAX. 

 Žiaci absolvovali skúšku bez veľkých problémov a dosiahli výsledky adekvátne priebežnému 

štúdiu.  

PČOZ formou komplexnej úlohy absolvovalo 29 žiakov a 1 žiak obhajoval projekt. 

TČOZ – pozostávala z 25 tém, v kombinácii STN a EKO. 
Žiaci primerane ovládali odbornú terminológiu, ale dokázali logicky vysvetliť problémové 

situácie. 25 žiakov absolvovalo TČOZ a všetci úspešne. 
 

2.6.6 Maturitná skúška - Prax 
Žiaci k predmetu Prax pristupovali k práci zodpovedne keďže sa jednalo o maturitný predmet. Maturitnú 

skúšku v školských dielňach všetci úspešne zvládli. 
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3 Prehľad ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

3.1 Učitelia VVZP 

Meno a priezvisko Druh vzdelávania 

PaedDr. Michaela Drimáková absolvovala 2. atestačnú skúšku 

Mgr. Judita Geľhošová aktualizačné vzdelávanie: Digitalizácia učebných materiálov 
aktualizačné vzdelávanie: Moderné prezentačné programy a ich 
využitie vo vyučovacom procese 

Ing. Juraj Horvat aktualizačné vzdelávanie: Moderné prezentačné programy a ich 
využitie vo vyučovacom procese 

Mgr. Ľudmila Marinčáková aktualizačné vzdelávanie: Moderné prezentačné programy a ich 
využitie vo vyučovacom procese 

Mgr. Aneta Vargová aktualizačné vzdelávanie: Digitalizácia učebných materiálov 
aktualizačné vzdelávanie: Moderné prezentačné programy a ich 
využitie vo vyučovacom procese 

3.2 Učitelia OP 
V školskom roku 2018/2019 v predmetovej komisii neboli žiadne plánované školenia. Ďalšieho 

vzdelávania sa zúčastnili: 

Absolvované vzdelávania  

Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 
Digitalizácia učebných plánov 

Ing. Peter Onderko 
(Kredity) 

Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese Ing. Emil Roháč 
(Kredity) 

Aktualizačná odborná príprava – odborná spôsobilosť v elektronike-§21 Ing. Martina Pavlaninová 

3.3 Učitelia ekonomických predmetov 

 
Ing. Iveta Drábová 

Kross – program Omega – podvojné účtovníctvo 
Kross – program Olymp – mzdy 

Ing.Bibiana Kvokačková Kross –program Omega – podvojné účtovníctvo 
Kross – program Olymp - mzdy 

3.4 Učitelia praxe 

V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov si doplnili kredity Ing. Murin, Ing. 
Fejko a Ing. Šveda:  
• Digitalizácia učebných materiálov,  
• Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese  

Ing. Murin absolvoval inovačné vzdelávanie: ŠIOV Inovatívne metódy smerujúce k pôsobeniu školy 
v systéme duálneho vzdelávania. 
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Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných. predpokladov 
pedagogických zamestnancov školy 

Učitelia spolu 41 

na celý úväzok 30 
na čiastočný úväzok 10 
tréneri na čiastočný úväzok 1 
Prevádzkoví zamestnanci 15 

Všetci pedagogickí zamestnanci mali splnený kvalifikačný predpoklad. 

 

 

4 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
4.1 Aktivity členov PK VVZP 

Členovia PK VVZP počas celého 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  október Mgr. Vargová 

PhDr. Alcnauerová SJL 

Divadelné predstavenie v anglickom 
jazyku s názvom The Onlines december Mgr. Marinčáková ANJ 

SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY, KVÍZY 

Informatická súťaž  iBobor november Ing. Horvat 
Mgr. Geľhošová INF 

Olympiáda z anglického jazyka 
/školské kolo/ december Mgr. Marinčáková 

Mgr. Macková ANJ 

Biblická olympiáda  
/školské a okresné kolo/ 

január 
marec Mgr. Štrbová NBV 

Súťaž o najlepšiu esej v anglickom jazyku február Mgr. Macková 
Mgr. Marinčáková ANJ 
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Súťaž Matematický klokan marec Mgr. Belišová MAT 

Kvíz  s názvom  Sviatky v anglicky 
hovoriacich krajinách máj Mgr. Macková 

Mgr. Marinčáková ANJ 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE A AKTIVITY 
Okresné kolo súťaže stredných škôl 
v cezpoľnom behu september Mgr. Lenko TSV 

Miniflorbal cup 2018 október Mgr. Lenko TSV 

Okresné kolo v stolnom tenise družstiev 
SŠ 

november Mgr. Lenko TSV 

Okresné a krajské kolo vo futsale žiakov 
SŠ november tréner  Mihálik SRL 

Silná ruka SŠ november Mgr. Lenko TSV 

Silový dvojboj žiakov SŠ 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 

Majstrovstvá Slovenska SŠ vo futsale marec tréner  Mihálik TSV 

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

 
Turnaj dekana FVT v Prešove v sálovom 
futbale marec Mgr. Kovaľová TSV 

Okresné kolo stredných škôl vo florbale apríl Mgr. Lenko 
TSV 
Florbalový 
krúžok 

Okresné kolo SŠ vo futbale apríl Mgr. Lenko TSV 
SRL 

Pentapolitana 2019   jún Mgr. Lenko TSV 

Olympijský deň – medzitriedna súťaž 
v behu na 1000 metrov  a film 
s olympijskou tematikou Od Atén k 
Aténam 

jún Mgr. Lenko 
Mgr. Kovaľová 

TSV 

Beh Olympijského dňa 2019 jún Mgr. Lenko TSV 
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BESEDY,  PREDNÁŠKY 
Prednášky a besedy v rámci 
výchovného a kariérového poradenstva 
– uvedené v hodnotiacej správe VP a 
KP 

priebežne PaedDr. Kipikašová 

VP, KP 
a medzi- 
predmetové 
vzťahy 

Prednáška : Kyberšikana  
(realizovaná CPPPaP PO) november Mgr. Fejerčáková Koordinácia 

prevencie 

Beseda s futbalovým rozhodcom 
a bývalým hráčom o viere v športovom 
prostredí 

november Mgr. Štrbová NBV 

Prednáška: Prevencia voči rasizmu, 
xenofóbii, intolerancii a predsudkom  
(realizovaná CPPPaP PO) 
Prednáška: Interakčné vzťahy v školskej 
triede, moje miesto v skupine 
spolužiakov (realizovaná CPPPaP PO) 

február 
marec Mgr. Vargová OBN, VĽP 

Beseda s manželským párom o láske a 
manželstve máj Mgr. Štrbová NBV 

EXKURZIE, TEMATICKÉ  VYCHÁDZKY 

Tematická vychádzka v Knižnici P. O. 
Hviezdoslava pobočka British Council 

október 
november 

Mgr. Macková 
Mgr. Marinčáková 
PaedDr. Drimáková 

ANJ 

Tematická vychádzka  v Knižnici P. O. 
Hviezdoslava v Prešove október PhDr. Alcnauerová 

DEJ 
SJL 

Tematická vychádzka: Interaktívna 
zážitková výstava: Leonardium október PaedDr. Kipikašová SJL 

Exkurzia do Slovenského technického 
múzea v Košiciach december Mgr. Geľhošová 

Mgr. Fejerčáková MAT 

Exkurzia Prešov v stredoveku december PhDr. Alcnauerová DEJ 
SJL 

Exkurzia  Národná kultúrna pamiatka 
Solivar v Prešove december Mgr. Geľhošová MAT 

Tematická vychádzka: Prehliadka 
Katedrály Jána Krstiteľa s výkladom 
o replike Turínskeho plátna 

apríl Mgr. Štrbová NBV 

Tematická vychádzka: Šarišská galéria 
– výstava A. Warhol – Ja pochádzam 
odnikiaľ 

máj 
jún 

Mgr. Vargová 
PhDr. Alcnauerová 

OBN 
SJL 
DEJ 

Exkurzia do Múzea moderného umenia 
A. Warhola v Medzilaborciach jún Mgr. Macková 

Mgr. Fejerčáková 
ETV 
ANJ 
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RÔZNE 

Distribúcia učebníc ANJ september Mgr. Marinčáková ANJ 

Aktivity pri príležitosti  Európskeho dňa 
jazykov september všetky vyučujúce 

ANJ ANJ 

Aktivity pri príležitosti Dňa PSK (na 
hodinách DEJ, OBN, ANJ, KAJ 
predstavené formou powerpointových 
prezentácií kompetencie VÚC; beseda 
s pánom Staviarskym na tému Prešov 
kedysi a dnes) 

október 
vyučujúci OBN, 
DEJ, ANJ, KAJ 
PaedDr. Kipikašová 

PK VVZP 

Mikuláš 2018 
školská akcia december Mgr. Geľhošová ŽŠR 

Aktívna spoluúčasť na príprave DOD 
v našej škole január 

RNDr. Rusinková 
(organizácia) 
Mgr. Geľhošová 
PaedDr. Kipikašová  
Ing. Horvat 
Mgr. Lenko 

PK VVZP 

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

Vypracovanie doplňujúceho 
pedagogického dokumentu pre predmet 
KAJ 

apríl Mgr. Fejerčáková KAJ 

Prípravný kurz zo SJL pre žiakov 9. 
ročníka ZŠ 

apríl - máj PaedDr. Kipikašová  
Mgr. Vargová 

SJL 

Prípravný kurz z MAT pre žiakov 9. 
ročníka ZŠ apríl - máj Mgr. Geľhošová 

Mgr. Belišová MAT 

Príprava testov na prijímacie konanie 
SJL, MAT marec 

PaedDr. Kipikašová 
Mgr. Vargová 
PhDr. Alcnauerová 
Mgr. Geľhošová 

SJL, MAT 

Príprava výstupného testu z MAT (3. 
ročník) apríl RNDr. Rusinková MAT 

Milujem svoje mesto – dobrovoľnícky 
festival 

máj Mgr. Geľhošová  

Na bicykli do školy 2019 – cykloakcia 
pre rozvoj cyklodopravy máj Mgr. Lenko  

Vedenie agendy celoštátneho 
školského portálu Školský šport celoročne Mgr. Lenko TSV 

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY,  ŠKOLSKÁ  KNIŽNICA A INÉ ÚLOHY 

Aktivity s mládežou v kultúre celoročne Mgr. Geľhošová ŽŠR 
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Florbalový krúžok I. celoročne Mgr. Lenko TSV 

Florbalový krúžok II. celoročne Mgr. Lenko TSV 

Matematika v kocke I. celoročne Mgr. Geľhošová MAT 

Matematika v kocke II. celoročne Mgr. Geľhošová MAT 

Futbalový krúžok I. celoročne Mihalík SRL 

Futbalový krúžok II. celoročne Mihalík SRL 

Interpretácia textu, kritický čitateľ celoročne PaedDr. Kipikašová SJL 

Základy hry na gitare celoročne Mgr. Štrbová NBV 

Vedenie školskej knižnice celoročne Mgr. Vargová  

Školská kronika celoročne Mgr. Vargová  

KOORDINÁCIE 

Koordinácia žiackej školskej rady (ŽŠR) celoročne Mgr. Geľhošová  

Koordinácia prevencie celoročne Mgr. Fejerčáková  

Koordinácia výchovy k ľudským právam celoročne Mgr. Vargová  

Koordinácia pre oblasť finančného 
vzdelávania celoročne Mgr. Geľhošová  

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  

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. Vargová 

za PK VVZP 

Koordinácia prezentácií našej školy 
v ZŠ v meste Prešov a v širšom okolí 

november 
december 
január 
február 

RNDr. Rusinková 
PaedDr. Kipikašová  

za PK VVZP 
VP, KP 
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NEZREALIZOVANÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY podľa plánu práce PK VVZP na školský rok 

2018/2019 a dôvody ich nezrealizovania: 

• Olympiáda ľudských práv – časové dôvody (Mgr. Vargová). 

• Školské kolo Hviezdoslavov Kubín – slabá recitátorská úroveň súťažiacich (PhDr. 

Alcnauerová). 

• Literárna exkurzia -  Po stopách Hviezdoslava (Oravský hrad, rodný dom Hviezdoslava, 

hájovňa z diela Hájnikova žena, Čaplovičova knižnica) – časové dôvody, zrealizujeme 

v októbri 2019 (Mgr. Vargová, PaedDr. Kipikašová). 

• Príprava vianočného programu so žiakmi našej školy – tento rok nahradené akciou vianočné 

hody (Mgr. Vargová, PaedDr. Kipikašová). 

• Exkurzia do Múzea SNP v Banskej Bystrici – nedostatočný záujem žiakov – (PhDr. 

Alcnauerová, Mgr. Macková). 

• Exkurzia do Technického múzea v Košiciach – nahradené tematickou vychádzkou do 

Šarišskej galérie (PhDr. Alcnauerová). 

• Jazykový pobyt v Londýne – nedostatočný záujem žiakov – (Mgr. Fejerčáková, Mgr. 

Macková). 

• Súťaž Počítaj v angličtine – časové dôvody (Mgr. Geľhošová, Mgr. Fejerčáková). 

• Príprava matematickej súťaže pre žiakov 1. a 2. ročníka – organizačné a časové dôvody 

(Mgr. Geľhošová), 

• Evanjelizačný program mladých zo spoločenstva Marana tha – časové dôvody (Mgr. Helena 

Štrbová). 

• Organizácia zážitkového dňa – Piknikové čítanie v prírode – Lačňovský kaňon – organizačné 

dôvody (PaedDr. Kipikašová). 

Žiaci prezentovali školu na uvedených súťažiach vyššej úrovne ako školskej: 

ŽIAK TRIEDA SÚŤAŽ, OLYMPIÁDA UMIESTNENIE 

Samuel Fedorčík II.B Hviezdoslavov Kubín účasť v regionálnom kole 
v umeleckom prednese prózy 

Filip Kušnír III.D Olympiáda v ANJ účasť na obvodovom kole 
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Úspešní riešitelia  informatickej súťaže iBOBOR: 

• v kategórii Junior najviac bodov získali Lukáš Greš (II.A), Benjamín Farkaš (II.B), Lukáš 
Pacovský (II.A), Michal Baldovič (II.A) 

Výsledky medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN 
• najúspešnejší riešitelia v kategórii Junior : 

Daniel Sekerák (IV.B), Adam Mišenčík (III.D), Miroslav Biroš (III.C) 
• najúspešnejší riešitelia v kategórii Kadet: 

Matúš Baňas (I.A), Tomáš Petro (I.D), Martin Adamovič (I.A) 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE: 

Cezpoľný beh  

bežecký tím: D. Galeštok (IV.D), R. Sabol 
(III.D), D. Sova (III.D)  
okresné kolo - 2.miesto a v súťaži jednotlivcov 
– 2. miesto – D. Galeštok (IV.D) 

Miniflorbal cup 2018 
Organizátor: SPŠ strojnícka Prešov 3. miesto: družstvo SPŠ strojnícka Prešov 

Okresné a krajské kolo SŠ vo futsale 1. miesto v krajskom kole: družstvo SPŠ 
strojnícka Prešov 

Majstrovstvá Slovenska SŠ vo futsale 2. miesto: družstvo SPŠ strojnícka Prešov ; J. 
Juda (IV.D) – najlepší strelec turnaja 

Okresné kolo v stolnom tenise družstiev SŠ 

družstvo: 1. miesto 
K. Palko (I.D)  
F. Baláž (I.D)   
D. Džujka (I.A) 
R. Červeňák (I.D)  

Krajské kolo v stolnom tenise družstiev SŠ 

družstvo: 2. miesto 
K. Paľko (I.D)  
F. Baláž (I.D)   
D. Džujka (I.A) 
R. Červeňák (I.D)  

Silná ruka SŠ 
1. miesto v celoslovenskom finále: A. Murcko 
(III.A) 

Silový dvojboj žiakov stredných škôl 

Kategória 1. - 2. roč.:  
T. Vardžik (II.C) – 2. miesto 
Kategória 3. - 4. roč.:  
P. Mamrilla (III.A) – 2. miesto 
R. Polča (III.A) – 3. miesto 
M. Lacina (III.A) – 4. miesto 

Okresné kolo stredných škôl vo florbale 3. miesto 

Okresné kolo SŠ vo futbale 2. miesto 
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Pentapolitana 2019  
Družstvo chlapcov - 2. miesto  
1. miesto – R. Polča (III.A) 

Beh Olympijského dňa 2019 
Kategória dorastencov:  
1. miesto  - R. Žihala (II.A) 

 

4.2 Aktivity vyučujúcich v rámci odborných predmetov 

Absolvované prednášky: 
V tomto roku sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s fakultou materiálov, metalurgie 

a recyklácie TUKE. Na základe tejto spolupráce naši žiaci absolvovali prednášky pod vedením 

zamestnancov TUKE. 

• Spracovanie odpadov ( II.A,B) 

• Spoznaj svet materiálov (III.A, IV. B) 

• Nerastné suroviny pre výrobu kovových a nekovových mat. (I.A) 
Súťaže na školskej úrovni 
Učitelia PK pripravili a zrealizovali nasledovné súťaže v rámci školského kola SOČ (tabuľka 

č.1.a 2. ).  

Súťaž SOČ školské kolo ukázalo, že študenti sú schopní využiť získané vedomosti v praxi. 

Tabuľka č.1 

Tabuľka č.2 

zodpovedný/í  učiteľ/ia termín názov súťaže 
Ing. Ladislav Arendáč 
Ing. Helena Ďuricová, Ing.Jurková november Školské kolo súťaže Zenit 

Ing. Helena Ďuricová 
Ing. Alena Jurková 

január Ukáž svoju predstavivosť 1 

Ing. Helena Ďuricová 
Ing. Alena Jurková jún Ukáž svoju predstavivosť 2 

zodpovedný/í  učiteľ/ia termín Názov témy, súťaže /SOČ) 

Ing. Milan Choma Január 2019 Kawasaki AE80 – Rekonštrukcia motocykla a 
pohon 2x2 (1. miesto škol. kolo) 

Ing. Peter Onderko Január 2019 Reverzné inžinierstvo 3D scanner (1. miesto 
škol. kolo) 

Ing. Martina Pavlaninová Január 2019 
Off roadová úprava automobilu Nissan Patrol 
(2. miesto škol. kolo) 

Ing. Emil Roháč Január 2019 Motokára na elektrický pohon 
Ing. Pavol Pavlanin Január 2019 Bodová zváračka 
Ing. Pavol Pavlanin Január 2019 Teslov transformátor 
Ing. Pavol Pavlanin Január 2019 Vstrekovacie systémy (3.miesto šk.kolo) 
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Ing. Alena Jurková 
Ing. Emil Roháč máj Navrhovanie výroby súčiastky 

Ing. Ladislav Arendáč 
Ing. Emil Roháč,Ing. Peter Onderko marec 

Celoštátne kolo internetovej súťaže 
MEĎ 

Súťaže„Ukáž svoju predstavivosť“ a „Navrhovanie výroby súčiastky“ mali podporiť 

predstavivosť, technické myslenie a kreativitu u žiakov prvého, tretieho a štvrtého ročníka. 

Cieľom súťaže z elektroniky bolo zvýšenie záujmu o učivo daných predmetov. Taktiež bolo 

snahou uplatniť získané vedomosti a zručnosti pri tvorbe reálnych zariadení. Žiaci tak mohli 

získať reálnu predstavu o schopnosti uplatnenia poznatkov v neštandardných situáciách. 

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.  

Súťaže na vyššej úrovni 
Tabuľka č.3 

zodpovedný/í  učiteľ/ia termín názov súťaže názov témy 
Ing. Peter Onderko Január 2019 Krajské kolo 1. miesto 3 d scanner 
Ing. Pavol Pavlanin  Krajské kolo 3. miesto Bodová zváračka 

Pekným úspechom je 1.a 3 miesto v krajskej súťaži SOČ, ktoré dosiahol študent Filip Malat a Galdun, 
Široký. 

Tabuľka č.4 

zodpovedný/í  učiteľ/ia termín názov súťaže 
Ing. Ladislav Arendáč 
Ing. Helena Ďuricová 
Ing. Alena Jurková 

október Krajské kolo súťaže Zenit 

Ing. Ladislav Arendáč november Krajské kolo programovania CNC strojov 
Ing. Ladislav Arendáč 
Ing. Emil Roháč 
Ing. Peter Onderko 

marec Celoštátne kolo internetovej súťaže MEĎ 

Prínosom celoštátnej internetovej súťaži MEĎ bola vo veľkej miere prezentácia školy a zistenie stavu 

konkurencieschopnosti našich žiakov na celoslovenskej úrovni. V rámci prípravy na celoštátne kolo 

súťaže ZENIT poskytli Ing. Helena Ďuricová, Ing. Alena Jurková a Ing. Ladislav Arendáč žiakom 

konzultácie z predmetov STT, KOM, PCM, GRS a TCK. Výsledkom toho boli umiestnenia: 

Kategória A: 
1.miesto  - krajské kolo – Tomáš Macko 
2. miesto - krajské kolo – Ján Ivanecký 
4. miesto - celoslovenské kolo – Tomáš Macko 
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Kategória C: 
3. miesto  - krajské kolo – Dávid Kosturko 
4. miesto  - krajské kolo – Matej Hudák 

 
Exkurzie 
Viacerí učitelia PK pripravili a uskutočnili exkurzie uvedené v tabuľke č.3, ktoré pomohli prehĺbiť 

poznatky žiakov.   
Tabuľka č.3 

názov exkurzie termín trieda zodpovední 

Autosalón Nitra október 2018 výber STR a TPD Ing. Helena Ďuricová 
Ing. Monika Koltášová 

KIA Žilina apríl 2019 výber STR a TPD 
Ing. Monika Koltášová 
Ing. Helena Ďuricová 

ZŤS Sabinov a.s. november 2018 III.B Ing. Helena Ďuricová 
Ing. Monika Koltášová 

Ekotechna s.r.o. PO február  III.B Ing. Helena Ďuricová 
Unimont VMS - VT október výber STR a TIS  Ing. Drábová,Ing.Onderko 

 
Prezentácia  na základných školách 

Členovia PK,  Ing. Ladislav Arendáč, Ing. Jozef Malinovský, Ing. Peter Onderko – Sabinov, Lipany 

a blízke okolie, Ing. Helena Ďuricová ZŠ Prešov a ZŠ Kendice, Ing. Milan Choma ZŠ v meste Prešov 

a ZŠ Fintice, Ing. Monika Koltášová – ZŠ Prešov, Ing. Pavol Pavlanin – ZŠ v meste Vranov nad Topľou, 

Ing. Martina Pavlaninová – ZŠ okolie Starej Ľubovne, Ing. Emil Roháč – Vyšný Žipov a Vranov N/T. 

Výsledky a postrehy učiteľov boli predmetom analýzy zástupkyne školy RNDr. Hedvigy Rusinkovej. 

 

Deň otvorených dverí 
Aj tento školský rok sme zaujímavým spôsobom prezentovali všetky študijné odbory na DOD, ktorý sa 

v minulosti osvedčil. Ing. Helena Ďuricová, Ing. Martina Pavlaninová, Ing. Peter Onderko pripravili svoje 

odborné učebne, v ktorých si žiaci 9.ročníka mohli jednoduchou formou otestovať štúdium na našej 

škole. Do dňa otvorených dverí sa aktívne zapojili aj iný členovia PK, ktorí sa podieľali na činnostiach 

spojených s chodom DOD, Ing. Milan Choma, Ing. Emil Roháč, Ing. Arendáč, Ing. Malinovský. 

4.3 Aktivity vyučujúcich v rámci PK ekonomických predmetov 

Súťaže: 
zodpovedný učiteľ termín názov súťaže, trieda 

Ing.Bibiana Kvokačková Jún 2018 III. ročník súťaže Účtovník roka, III.D 
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Iné aktivity: 

zodpovedný učiteľ termín názov akcie, trieda 

Ing. Iveta Drábová 

Október 2018 
 
 
December 2018 
 
Február 2019 
 
Apríl 2019 
 
Jún 2019 

Deň PSK  
"Daruj knihu – odovzdáš emócie." 
Darovanie krvi (36 darcov) 
Vianočné hody 
III.A, III.C, III.D, IV.B, IV.C a IV.D 
Valentínska kvapka krvi 
3 a 4. ročník 
Finančná gramotnosť – prednáška 
III.D 
Medzinárodný deň darovania krvi 
II.D, III.A, III.B, III.C, III.D – 11 darcov 

Deň PSK 
Cieľom akcie bolo, aby žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy priniesli zo 

svojej domácej knižnice už prečítané knihy, ktoré by darovali ľudom, ktorí to potrebujú. 

Spolu bolo vyzbieraných 284 kníh rôzneho žánru. Tieto sme následne rozdelili na beletriu, 

detskú aj odbornú literatúru. Uvedené knihy sme podľa jednotlivých žánrov darovali týmto 

inštitúciám: 

1 Záujmové združenie žien MYMAMI – krízové centrum - miesto prvého kontaktu pre ženy 

trpiace domácim násilím,  

2 Občianske združenie Barlička – práca s telesné postihnutými občanmi,  

3 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata – starostlivosť o seniorov,  

4 Centrum sociálnych služieb Slnečný dom – sociálna starostlivosť o klientov a mentálne 

postihnutú mládež,  

5 Detské oddelenie v prešovskej Fakultnej nemocnici J. A. Reimana - starostlivosť o chorých 

malých pacientov.  

V uvedenej akcii nás podporil aj sponzor - firma UNIMONT – VMS s.r.o Vranov nad Topľou, 

za pomoci ktorého sme zabezpečili aj knižničnú skrinku. Túto sme spolu s knihami darovali 

inštitúciám, ktoré mali záujem a priestor na jej umiestnenie.  

Exkurzie: 

zodpovedný učiteľ termín názov exkurzie trieda 
Ing. Iveta Drábová 
Ing. Peter Onderko október 2018 

Exkurzia UNIMONT-VMS s.r.o. 
Vranov nad Topľou III.A, III.B, IV.B, IV.D 

 

https://spspo.edupage.org/news/#719
https://spspo.edupage.org/news/#719
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Prínos: 

Žiaci videli frézovačky, vŕtačky, vyvrtávačky, hydraulické nožnice, ohýbačky, zakružovačky, 

sústruhy, páliace stroje, pásové píly, pásové brúsky, zváracie poloautomaty, žeriavy, 3D 

meracie stroje a veľa moderných metód výroby v strojárstve. Žiakov zaujímalo aj osobné 

ohodnotenie zamestnancov firmy a platobná disciplína firmy. Informácie tohto charakteru zaujali 

aj žiakov, ktorí bývajú v blízkosti Vranova nad Topľou. Vedenie spoločnosti UNIMONT-VSM 

s.r.o. poukázalo na akútny nedostatok odborne zdatných zamestnancov a dopyt po 

kvalifikovanej pracovnej sile v tomto regióne. V tomto vidíme príležitosť na uplatnenie našich 

žiakov, študujúcich v ktoromkoľvek odbore našej školy, na trhu práce.  

Prezentácia  na základných školách: 

zodpovedný učiteľ termín názov ZŠ 

Ing. Iveta Drábová 
Ing. Marián Šveda 

december 2018 
január 2019 

ZŠ Chminianská Nová Ves 
ZŠ Veľký Šariš 
ZŠ Medzany 

 

4.4 Aktivity vyučujúcich v rámci predmetu Prax 

Ing. Murin a Šveda sa zúčastnili prezentácie našej školy na základných školách v okrese 

Prešov. 

Žiaci našej školy sa zúčastnili celoštátnej súťaže v programovaní CNC strojov.  

Učitelia praxe pripravili v januári priestory školských dielni za účelom prezentácie školy na deň 

otvorených dverí, kde žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ mohli vidieť prácu pri rozoberaní spaľovacích 

motorov, opravu a údržbu podvozkových častí automobilu ako aj samotnú diagnostiku na 

diagnostickom zariadení Gutmann a Blancheto. Zároveň žiakov veľmi zaujala činnosť žiakov 

v odbore strojárstvo, kde mohli vidieť, sústruženie a frézovanie. Týmto sa zároveň chcem 

poďakovať svojim kolegom za profesionálny prístup a zúčastneným žiakom, ktorí sa zúčastnili 

dňa otvorených dverí ako obsluha strojných a iných zariadení.  
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5 Problémy v hodnotenom období, návrhy a opatrenia v budúcnosti 
PK VVZP 

• využívať vyučovaciu jednotku v plnom rozsahu s využívaním materiálnych didaktických 

prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, 

• využívať medzipredmetové vzťahy, prepájať jednotlivé témy, 

• využívať na vyučovaní popri teoretickom učení aj sociálno-emocionálne učenie a aktivity 

z oblasti rozvoja osobnosti, prípadne aj na triednických hodinách, 

• so žiakmi v rámci témy vyučovacích hodín veľa diskutovať, dávať im priestor na vyjadrenie 

vlastného názoru a viesť ich k dodržiavaniu pravidiel súvisiacich s priebehom diskusie, 

• pri vyhodnotení didaktického testu analyzovať so žiakmi test podrobne, aby sa vedeli vyhnúť 

istým chybám v budúcnosti, zameriavať sa aj na správne porozumenie zadaniu v teste, 

• v cudzom jazyku sa individuálne venovať slabším žiakom formou doučovania, konzultácií po 

vyučovaní, 

• žiakom neustále zdôrazňovať potrebu učiť sa cudzí jazyk pre ich ďalší profesijný rast aj 

osobný život, 

• hodnotiť žiakov aj motivačnými známkami za aktivitu, potom to zohľadniť pri záverečnej 

klasifikácii, 

• žiakom zadávať domáce úlohy, aby boli nútení pracovať a pripravovať sa na vyučovanie aj doma; 

mať zavedený systém kontroly domácich úloh, 
• prepočítavať príklady pred písomnou prácou, 

• častejšie písať kratšie vedomostné previerky, v ktorých nebude len aktuálne učivo, ale aj skoršie 

osvojené, 

• od 1. ročníka mať na žiakov primerane náročné požiadavky a trvať na ich dodržiavaní, nezvoľňovať 

z nich,  

• naďalej zdokonaľovať u žiakov čítanie a počúvanie s porozumením, a to textov aj zadaní úloh v 

testoch,  

• viesť žiakov k samostatnosti pri získavaní informácií, motivovať ich k čítaniu a práci s informačnými 

zdrojmi, prispievať k rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov od 1. ročníka a využívať pritom aj kapacitu 

školskej knižnice, 

• nepredkladať žiakom len hotové  a vypracované materiály na vyučovanie alebo k MS, smerovať ich 

k aktívnemu zapájaniu do prípravy, 

• viesť žiakov k pravidelnému športovaniu a zdravému životnému štýlu. 
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PK odborných predmetov 

Z hodnotiacich správ členov predmetovej komisie a z posledného zasadnutia vzišli nasledujúce návrhy 

na zlepšenie: 

• Vypracovať novú osnovu predmetu PCM v 3. ročníku v odbore strojárstvo. 

• Úprava osnovy predmetu TGC v 2. ročníku v odbore Strojárstvo.  

• Úprava osnov predmetov: - AUT v 3. a 4. ročníku v odbore Strojárstvo. 

• Úprava osnov predmetov: - MEC v 1. a 2. ročníku v odbore Strojárstvo.  

- MEC v 1. ročníku v odbore technika a prevádzka dopr. 

• Zvýšiť časovú dotáciu EMW (TPD) v 3.ročníku z 1 na 2 hodiny- zaradenie učiva   týkajúceho sa 

elektromobilov – motory, alternatívne zdroje energie. 

• Zvýšiť časovú dotáciu ZAE (TPD) z 2 na 3 hodiny. Dôvodom je nedostatočná časová       dotácia. Nie 

je možné už znížiť objem učiva, lebo látky na seba nadväzujú. Nie je čas na precvičovanie učiva, 

pokusy, ukážky. 

• Prevažná časť projektov z odborných predmetov naráža na rovnaký problém, a tým je neschopnosť 

žiakov napísať zmysluplný úvod a záver ( napísať zmysluplnú vetu ). Preto navrhujeme, aby sa 

písanie dokumentov vyučovalo globálne na celej škole so zvýšeným dôrazom a s dostatočnou 

dotáciou v rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov. Máme na mysli hlavne obsahovú stránku. 

• Aj v rámci odborných predmetov rozvíjať schopnosť žiakov spracovať dokumentáciu na určenú tému 

prostredníctvom odbornej literatúry ( odborných článkov). Pomôcť žiakom orientovať sa v literatúre 

a vyhýbať sa amatérskym článkom, ktoré sú v prevažnej miere písané laickou verejnosťou.  

• Zlepšiť vyjadrovacie schopnosti žiakov častejším ústnym skúšaní, ktoré sa postupne vytráca 

z časových dôvodov.  Žiaci nie že nevedia napísať zmysluplnú vetu, ale už ju nevedia ani povedať. 

• Za väčšinou zlých hodnotení žiakov je zvýšená absencia. Z tohto dôvodu bude nutné lepšie podchytiť 

neúčasť žiakov na vyučovacom procese a vyvodiť z toho jednotné a pre učiteľa záväzné opatrenia.      

• Modernizovať učebňu č. 332 ( dataprojektor ). 

• Potreba školenia z programovania (C, Simatic step7). 

• Potreba školenia učiteľov v odbore Mechatronika aspoň rok vopred (FluidSIM). 

• Potreba školenia programu Sinumerik Operate. 

• Potreba modernizácie všetkých odborných učební. 

• Zabezpečiť modernú odbornú literatúru (komerčné učebnice). 

PK EKO 
Návrhy na zlepšenie  

• Deliť triedu budúcu III.D v predmete UCT na skupiny. 

• Nedávať odborné maturitné predmety na posledné vyučovacie hodiny. Na posledné hodiny dať napr. 

NBV, ETV, OBN, TSV, ktoré majú relaxačný a komunikatívny charakter a nevyžadujú koncentráciu 

na odborné vedomosti.  
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6 Údaje o projektoch 

• Investičná akcia v rámci IROP-u - rekonštrukcia sociálnych zariadení a dielní a vybavenie školy 

CNC strojmi a učebnými pomôckami. 

• Zateplenie a úprava fasády budovy školy, 

• Rekonštrukcia budovy – garáže, 

• Úspešný projekt v oblasti telovýchovy a športu vyhlásený Úradom vlády SR - Podpora rozvoja 

športu na rok 2018 s názvom Kvalitnou športovou výbavou k dosiahnutiu pozitívneho športového 

výsledku, zakúpili sa športové potreby vo výške cca 2600 eur. 

• V rámci programu Erazmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia 

mobilita jednotlivcov bol schválený grant vo výške 17 355 eur na realizáciu projektu Jazykovo zdatní 

učitelia zvyšujú kvalitu vzdelávania – zodpovedná Mgr. Macková.  

Tohto projektu sa zúčastnili: Mgr. Marcela Macková Mgr. Judita Geľhošová, Mgr. Zuzana 

Fejerčáková, Ing. Peter Onderko a Ing. Pavol Pavlanin. 

• V mesiaci jún boli začaté práce v priestoroch školských dielní v rámci integrovaného regionálneho 

operačného programu (IROP). Ide o rekonštrukciu učebne za účelom vytvorenia nových priestorov 

na výučbu na CNC strojných zariadeniach. Na príprave priestoru pre odovzdanie do rekonštrukcie 

sa podieľali Ing. Šveda a Ing. Murin. Za účelom prípravy priestoru pre rekonštrukciu boli 

presťahované učebne MOTORY a PREVODOVKY do nových priestorov. 
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7 Údaje o priestorových a materiálno–technických podmienkach 

7.1 Materiálna vybavenosť PK VVZP 

V priebehu školského roka 2018/19 sa doplnili zbierky o učebné pomôcky:  

• V rámci školskej knižnice doplnenie knižničného fondu (nákup ďalších knižných zdrojov z finančných 

prostriedkov školy – ZRPŠ) – knižnica sa doplnila o 19 nových knižných titulov. 

• V rámci TSV: nákup športových potrieb v rámci vyššie spomínaného projektu Kvalitnou športovou 

výbavou k dosiahnutiu pozitívneho športového výsledku. 

• V rámci PK VVZP sa zakúpil nový notebook pre potreby výchovného a kariérového poradenstva 

a vyučovania (PaedDr. Kipikašová). 

7.2 Materiálna vybavenosť PK OP 
Výmena lavíc (16ks), katedra a 4 skrinky 

PLC – CPU, zdroj  

Školská sada 6x 

Dopravníky – 6x 

7.3 Materiálna vybavenosť PK ekonomických predmetov 

Kancelárske potreby a spotrebný materiál. 

7.4 Materiálna vybavenosť PK predmetu PRAX 

Počas roka sa za podpory vedenia školy podarilo vykonať odbornú údržbu na strojných zariadeniach 

v priestoroch školských dielní. Ide o učebne určené pre frézovanie a sústruženie, kde na strojoch boli 

vymenené a doplnené olejové náplne a v niektorých prípadoch boli vykonané aj práce v rozsahu 

strednej opravy. 

Pre odbor technika a prevádzka dopravy bolo zakúpené  

• ručné náradie, 
• zlievacie a odsávacie zariadenie na motorový olej, 
• zariadenie pre odsávanie spalín, 
• náradie pre prácu s piestnymi krúžkami, 
• tester na dieselové vstrekovače. 

Pre odbor strojárstvo 

• boli dokúpené upínače a klieštiny pre frézy, frézy a klieštiny pre CNC frézovačky, 

• vrtáky rôznych priemerov od Ø 3,00 – Ø 20,00. 

V rámci spolupráce s firmami škola získala od spoločnosti CITROEN prevodovky a hlavy valcov 

s variabilným časovaním ventilov.  
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8 Spolupráca učiteľov s rodičmi 

Spolupráca s rodičmi problémových žiakov je nedostatočná, čo sťažuje prácu s týmito žiakmi. 

Rodičia sa snažia absencie žiakov zakrývať. Naopak rodičia dobrých žiakov sa o svoje deti zaujímajú 

a pravidelne komunikujú s triednym učiteľom. 

Spolupráca učiteľov s rodičmi bola rôzna. Boli rodičia, ktorí sa intenzívne informovali o študijných 

výsledkoch svojich detí, ale boli aj takí, ktorí nekomunikovali vôbec alebo len v prípade riešenia 

výchovných problémov. 

Konštatujeme, že len práca učiteľa na hodine nestačí, je potrebný aj zvýšený záujem zo strany rodičov o 

študijné výsledky svojich detí, pretože v niektorých prípadoch, aj keď učiteľ ponúkne možnosť zlepšenia 

známky, žiaci nie sú ochotní vynaložiť ani minimálnu snahu, aby túto možnosť využili. Niekedy zase 

majú rodičia väčší záujem o to, čo sa žiaci učia ako ich deti. 

 

9 Mimoškolské aktivity 

Mimoškolská aktivita sa v školskom roku realizovala  celkom v 13 záujmových krúžkoch. V krúžkoch 

podľa zoznamov  v triednych knihách pracovalo 169 žiakov (40%). 

Názov krúžku Vedúci krúžku 
Aktivity s mládežou v kultúre Mgr. Judita Geľhošová 
Aplikovaná ekonómia Ing. Iveta Drábová 
Dopravno-diagnostický krúžok Ing. Miloš Murin 
Elektrotechnická spôsobilosť I. Ing. Pavol Pavlanin 
Elektrotechnická spôsobilosť II. Ing. Martina Pavlaninová 
Florbalový krúžok I. Mgr. Ivan Lenko 
Florbalový krúžok II. Mgr. Ivan Lenko 
Futbalový krúžok I. Štefan Mihalík 
Futbalový krúžok II. Štefan Mihalík 
Interpretácia textu, kritický čitateľ PaedDr. Jana Kipikašová 
Matematika v kocke I. Mgr. Judita Geľhošová 
Matematika v kocke II. Mgr. Judita Geľhošová 
Základy hry na gitare Mgr. Helena Štrbová 

 
 

10 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 

10.1 Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (viď prílohu tejto správy) 
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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 a vybavenie 

školy (učebňa KOM a školské dielne). 

Plnenie úlohy:  

Úloha priebežne plnená s plánovaným ukončením v šk. roku 2019/2020. 

2. Zateplenie a úprava fasády budovy školy – 1. etapa. 

Plnenie úlohy: 

Úloha splnená. 

3. Zateplenie a úprava fasády budovy školy – 2. etapa. 

Plnenie úlohy: 

Úloha splnená. 

4. Rekonštrukcia budovy - garáže. 

Plnenie úlohy: 

Úloha splnená. 

Hlavné ciele boli formulované do dvanástich úloh: 

1. Otvoriť 6 tried v školskom roku 2019/2020: 3 triedy – študijný odbor strojárstvo, 1 trieda – študijný 

odbor mechatronika, 1 trieda – študijný odbor technika a prevádzka dopravy, 1 trieda – študijný 

odbor technické a informatické služby v strojárstve.  

Plnenie úlohy: 

V školskom roku 2019/2020 sa v prvom ročníku sa 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 nimia 

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 
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a formy, čím  vytvorili predpoklady pre postupné odbúravanie memorovania a riešenie úlohy skôr 

problémovo. 

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, auto-diagnostiky, 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. 

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 triednym učiteľom 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 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 a pracovníkov školy. 



46 

 

 

12 SWOT analýza 
 

 
Silné stránky 

 

- Začína vysoký dopyt po technikoch, najmä 

strojároch a mechatronikoch. 

- Veľkorysé a zrekonštruované vnútorné priestory 

školy. 

- Výborné priestorové podmienky pre prácu 

učiteľov, systém kabinetov, ich napojenie na 

internet a ASC agendu. 

- Vybavenosť učební výpočtovej techniky a na 

výučbu grafických systémov – 10 moderných 

učební, výborne vybavené školské dielne. 

- Zapojenie sa do projektov z ESF. 

- Zapojenie sa do  ERASMUS+. 

- 100% pedagogická spôsobilosť učiteľov. 

- Špičkové technické vybavenie. 

Slabé stránky 

 
 

- Vysoké náklady na prevádzku školy. 

 

Príležitosti Ohrozenia 

- Zapájať žiakov do rôznych prezentácií v 

regióne ( SOČ, ZENIT,...) 

- Zmena obsahu vyučovania i  vyučovacieho 

procesu na učiaci, väčšia prepojenosť na to, čo 

naozaj budú v živote potrebovať. 

- Výchovno-vzdelávací proces zamerať na 

kľúčové kompetencie žiakov. 

- Zlé ekonomické postavenie nášho 

regiónu v rámci Slovenska. 

 
 
 
 
 

V Prešove 25.09.2019 RNDr. Hedviga Rusinková 

  poverená vedením školy 



 

 

Prílohy: 
 
Výkaz k správe o hospodárení za rok 2018 

Komentár k výkazu správy o hospodárení za rok 2018 

HS o činnosti výchovného a kariérového poradenstva 

Záverečná správa práce v školskej knižnici 

Záverečná správa koordinácie výchovy k ľudským právam 

Záverečná správa plnenia úloh prevencie 

Záverečná správa plnenia úloh koordinácie finančnej gramotnosti 

Záverečná správa koordinácie environmentálnej výchovy 



 

 

Právny subjekt 
 

  IČO: 000161845 
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 2018 

                                  (podľa §7 ods. 1 a 2 zákona 597/2003 Z. z.) 
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*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov 

ID protokolu: NKBOFZPMGE 
 

 

 
Číslo 

riadka 

Zdroje Čerpanie 
 

 

 

MZDY spolu 

 

 

 

POISTNÉ 

 

 
BEŽNÉ 
TRANSFERY 

jednotlivcom 

NEVYČERPANÉ finančné 
prostriedky  

 

UKAZOVATEĽ 

 

Presun z 
roku 2017 

 

 

Zdroje 2018 

 

Celkové 
zdroje 2018 

 

spolu 
(KV+BV) 

 

kapitálové 
výdavky 
(KV) 

 

bežné 
výdavky (BV) 

 

 

spolu 

z toho 
presu
n do 
roku 

 

vrátené 
do 
štátneho 

 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 0 1 561 787 1 561 787 1 561 787 473 305 1 088 482 663 336 232 539 4 884 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. 

  

 

002 
 

0 

 

1 079 357 

 

1 079 357 

 

1 079 357 

 

0 

 

1 079 357 

 

663 173 

 

232 488 

 

4 884 

 

0 

 

0 

 

0 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 003 0 1 079 357 1 079 357 1 079 357  1 079 357 663 173 232 488 4 884 0 0 0 
normatívne - súčet r. 005, 006 004 0 1 057 794 1 057 794 1 057 794  1 057 794 659 573 231 230 1 714 0 0 0 

mzdy a poistné 005  890 803 890 803 890 803  890 803 659 573 231 230  0  0 
prevádzka 006 0 166 991 166 991 166 991  166 991   1 714 0 0 0 

nenormatívne - súčet r. (008-104) 007 0 21 563 21 563 21 563  21 563 3 600 1 258 3 170 0 0 0 
odchodné [§ 7 ods. 14 písm. a) zákona*] 008 0 3 170 3 170 3 170  3 170   3 170 0 0 0 
na dopravu žiakov (§ 4aa zákona*) 009 0 0 0 0  0   0 0 0 0 
na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (§ 

4a zákona*) 
010  0 0 0  0 0 0  0  0 

za mimoriadne výsledky žiakov (§ 4b zákona*) 011 0 600 600 600  600 0 0  0 0 0 
riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona*) 012 0 0 0 0  0    0 0 0 
rozvojové projekty (§ 4d zákona*) 013  0 0 0  0 0 0  0  0 
vzdelávacie poukazy (§ 4ae zákona*) 014 0 7 398 7 398 7 398  7 398 3 600 1 258  0 0 0 
príspevok na výchovu a vzdelávanie (§6 b zákona*) 000 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0 
sociálne znevýhodnené prostredie (§ 4e zákona*) 100 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0 
vakcíny [§ 7 ods. 14 písm. b) zákona*] 101  0 0 0  0   0    
príspevok na učebnice (§ 4ad zákona*) 102  3 195 3 195 3 195  3 195    0  0 
príspevok na kurz pohybových akivít v prírode (§4ab zákona*) 103  7 200 7 200 7 200  7 200    0  0 
príspevok na školu v prírode (§4ac zákona*) 104  0 0 0  0    0  0 

Kapitálové výdavky - súčet r. 016-018 015 0 0 0 0 0     0 0 0 
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných 

automobilov, výstavba, prístavba, modernizácia a rekonštrukcia 

       

 

016 

 

0 

 

0 
 

0 

 

0 

 

0 
     

0 

 

0 

 

0 

riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona*) 017 0 0 0 0 0     0 0 0 
rozvojové projekty (§ 4d zákona*) 018 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), § 
      

 

019 

 

0 

 

479 258 
 

479 258 

 

479 258 

 

473 305 
 

5 953 

 

163 

 

51 

 

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 

     

 

020 

 

0 

 

1 524 

 

1 524 

 

1 524 

 

0 

 

1 524 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Zisk z podnikateľskej činnosti [§ 2 ods. 1 písm. d), § 2 ods. 2 písm. 
c) zákona*] 

021 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 spojených s 
výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských 
i t át h  š iál h ý h ý h i d i h  i d i h 

         

 

 

022 

 

 

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 

                
 

 

023 

 

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 1 648 1 648 1 648 0 1 648 0 0 0 0 0 0 
Iné zdroje podľa osobitného predpisu [§ 2 ods. 1 písm. i) a ods. 2 písm. 
h) zákona*] 

025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov [§ 2 ods. 
1 písm  g)  ods  2 písm  f) zákona*] 

026 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 

 

ID  protokolu: NKBOFZPMGE 
Zostavil: Mgr. D. Paľová 

Telefón: 051/7712196 

Email: palova.denisa@spspo.sk 

V: PrešoveDňa: 25.03.2019 

ID protokolu: NKBOFZPMGE 
 

 

 

 
Číslo 

riadka 

 

 

 

PREVÁDZKA 

spolu 

 

 

 
Cestovné 
náhrady 

 

 
 

Energie, 
voda a 
komunikácie 

 

 

 

Materiál 

 

 

 

Dopravné 

 

 

 

Údržba 

 

 
 

Nájomné 
za 
prenájom 

 

 

 

Služby 

 Z prevádzky (stĺpca 
F) 

zo 
stĺpcov 

    

 

 

UKAZOVATEĽ 

 

Výdavk
y na 

 

Výdavky 
na 
výchovno
 

  

Výdavky 
na 
ďalšie 

d l  
 
 

F=G+H+I+J+ 

K+L+M 
G H I J K L M T U U1 

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 019-026 001 187 723 141 82 432 29 901 1 030 3 773 0 70 446 41 647 7 307 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  015 
002 178 812 141 82 168 29 328 1 030 3 773 0 62 372 41 647 7 307 0 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 003 178 812 141 82 168 29 328 1 030 3 773 0 62 372 41 647 7 307 0 
normatívne - súčet r. 005, 006 004 165 277 141 82 168 22 993 1 030 3 773 0 55 172 41 647 972 0 

mzdy a poistné 005           0 
prevádzka 006 165 277 141 82 168 22 993 1 030 3 773 0 55 172 41 647 972 0 

nenormatívne - súčet r. (008-104) 007 13 535 0 0 6 335 0 0 0 7 200 0 6 335 0 
odchodné [§ 7 ods. 14 písm. a) zákona*] 008            
na dopravu žiakov (§ 4aa zákona*) 009            
na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (§ 4a zákona*) 010            
za mimoriadne výsledky žiakov (§ 4b zákona*) 011 600 0 0 600 0 0 0 0 0 600 0 
riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona*) 012 0 0 0 0 0 0 0 0    
rozvojové projekty (§ 4d zákona*) 013 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
vzdelávacie poukazy (§ 4ae zákona*) 014 2 540 0 0 2 540 0 0 0 0 0 2 540 0 
príspevok na výchovu a vzdelávanie (§6 b zákona*) 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
sociálne znevýhodnené prostredie (§ 4e zákona*) 100 0 0  0 0   0  0 0 
vakcíny [§ 7 ods. 14 písm. b) zákona*] 101            
príspevok na učebnice (§ 4ad zákona*) 102 3 195   3 195      3 195  
príspevok na kurz pohybových akivít v prírode (§4ab zákona*) 103 7 200 0   0   7 200  0  
príspevok na školu v prírode (§4ac zákona*) 104 0 0  0 0   0  0  

Kapitálové výdavky - súčet r. 016-018 015            
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, výstavba, 

prístavba  modernizácia a rekonštrukcia školských objektov (§ 7 ods  9 zákona*) 
016            

riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona*) 017            
rozvojové projekty (§ 4d zákona*) 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*] 

019 5 739 0 264 475 0 0 0 5 000 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 

           

 

020 
 

1 524 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 524 

 

0 

 

0 

 

0 

Zisk z podnikateľskej činnosti [§ 2 ods. 1 písm. d), § 2 ods. 2 písm. c) zákona*] 021 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 spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním 
v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského 

        

 

022 

 

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 

                   
  

 

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 1 648 0 0 98 0 0 0 1 550 0 0 0 
Iné zdroje podľa osobitného predpisu [§ 2 ods. 1 písm. i) a ods. 2 písm. h) zákona*] 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov [§ 2 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. 
f) zákona*] 

026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Hospodársky výsledok Číslo 

riadka 
Zisk (+) Strata (-) 

A B 
Hospodársky výsledok (len pri príspevkovej organizácii a súkromnej a cirkevnej škole) v eurách 201 0 0 

 

mailto:palova.denisa@spspo.sk
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K o m e n t á r 
k výkazu správy o hospodárení za rok  2018 
 
Upravený rozpočet  v roku  2018  za   normatívne bežné výdavky bol vo výške 1 057 794 €. 

          

 

         Pri priemernom evidenčnom prepočítanom počte zamestnancov  51,3  boli  vyplatené: 

 

- mzdy                                                            659 573 €  

- odvody do poisťovní vo výške                     231 230 € 

- tovary a služby                                            166 991 €     

- nenormatívne  zdroje  celkom  21 563 €, z ktorých bolo vyplatené : 

- bežné transfery – odchodné              3 170 € 

- mimoriadne výsledky žiakov                  600 € 

- vzdel. poukazy  - mzdy a odvody  4 858 € 

- vzdel. poukazy - nákup UP   2 540 € 

- príspevok na učebnice CJ   3 195 € 

- príspevok na LK                          7 200 € 

 

- prostriedky z rozpočtu VUC v celkovej výške 479 258 €, ktoré pozostávajú: 

- z vyčerpaných kapitálových prostriedkov              473 305 € 

- zdroj 41 – BV                5 953 € 

          - príspevky a dary vo výške 1 648 €, z ktorých bolo vyplatené: 

- granty - na nákup UP                    98 € 

- služby                1 550 €  

           - príspevok vo výške 1 524 € z príjmov 

      

Zdroje financovania v roku  2018  c e l k o m  boli vo výške  1 561 787 €.   
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HODNOTIACA SPRÁVA O ČINNOSTI 
VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 

za školský rok 2018/19 
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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 
ako 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 
VÝCHOVNÉ A PORADENSKÉ ROZHOVORY 
 Poradenský a diagnostický rozhovor v tomto školskom roku som  realizovala len s 3 
žiakmi – zastúpený bol 1., 2. a 4. ročník. Tematicky sa týkali osobných problémov, rodinných 
problémov a zlého školského prospechu.  
 Poradenské rozhovory som realizovala aj s rodičmi 2 žiakov. Témou riešenia boli rodinné 
pomery a ŠVVP. 
  Výchovného pohovoru u riaditeľa školy sa v tomto školskom roku zúčastnili len 3 žiaci 
(všetci traja zo 4. ročníka), čo je o 14 žiakov menej ako v minulom školskom roku. Pohovory 
sa týkali nedbalej školskej dochádzky a s tým súvisiace slabé vzdelávacie výsledky. Všetci 
žiaci mali triednymi učiteľmi navrhnuté podmienečné vylúčenie zo štúdia. 
 
PRÁCA SO ZAČLENENÝMI ŽIAKMI, ŽIADOSTI O VYŠETRENIE ŽIAKOV 

V tomto školskom roku sme mali v edukačnom procese 13 začlenených žiakov, z toho 1 
žiak bol začlenený v 2. polroku - v apríli 2019 (matka začlenenie syna v septembri odmietla, 
aj keď bol začlenený už v ZŠ, ale v 2.polroku zistila, že ťažkosti s jeho zdravotným 
znevýhodnením mu štúdium sťažujú a tak požiadala o individuálne začlenenie a vypracovanie 
IVVP práve v 2.polroku).   

Začlenení boli v tomto školskom roku: 3 žiaci v 1. ročníku, 4 žiaci v 2. ročníku, 5 žiaci 
v 3. ročníku a 1 žiak v 4. ročníku.  

Triedni učitelia pod metodickým usmernením výchovnej poradkyne vypracovali, resp. 
aktualizovali pre začlenených žiakov IVVP.  
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So začlenenými žiakmi sa pracovalo na rôznej úrovni, čo sa preberalo vždy aj na 
klasifikačnej porade za príslušné klasifikačné obdobie. Niektorí pracujú excelentne, majú 
snahu sa zlepšovať a niektorí zas stagnujú. Traja žiaci boli klasifikovaní známkou 
nedostatočný (3. a 4. ročník), budú robiť v auguste 2019 komisionálnu skúšku. 

Keďže žiak 4. ročníka nemá uzavretú klasifikáciu za 4. ročník, teda sa ÚF MS v riadnom 
termíne nezúčastnil. V rámci maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 
a maturitnej skúšky z anglického jazyka má na odporúčanie špeciálneho pedagóga 
a psychológa upravené podmienky na vykonanie MS - bol zaradený do 1. skupiny - ľahký 
stupeň obmedzenia v dôsledku VPU, čo znamená navýšenie časovej dotácie pri maturitnej 
skúške o 25% a oslobodenie od EČ a PFIČ MS z ANJ. 

Zároveň som v tomto školskom roku požiadala o rediagnostiku 5 začlenených žiakov 3. 
ročníka pred absolvovaním maturitnej skúšky v školskom roku 2019/20. 

Spolupráca s triednymi učiteľmi začlenených žiakov bola na dobrej úrovni. 
 
REALIZÁCIA PRIESKUMOV, DEPISTÁŽÍ 
 V tomto školskom roku som ako tradične realizovala v decembri adaptačný a adjustačný 
dotazník u žiakov 1. ročníka, t. j. v triedach I.A, B, C, D. S výsledkami dotazníka som 
následne v januári oboznámila vedenie školy.  

PODUJATIA V RÁMCI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA v priebehu šk. roka 
2018/19 
• Prednáška spojená s besedou:  Adaptácia na nové podmienky školy – 1. ročník 

Triedy:  I.A,  I.B,  I.C, I.D 
Prednášajúci: psychologička z CPPPaP PO 

     Mesiac realizácie: november 
 

Prednášky a besedy v oblasti poradenstva sme volili v spolupráci výchovná poradkyňa 
a koordinátorky, ktorých činnosť úzko súvisí v výchovným poradenstvom, tzn. koordinátorka 
prevencie a koordinátorka ľudských práv, aby sme žiakom naplánovali a zabezpečili prednášky 
uvážene, v rozumnej miere a vhodne tematicky zamerané, tzn. ktorú tému cítime, že je potrebné 
u žiakov rozvinúť.  
  
INÉ ČINNOSTI V RÁMCI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA  
V septembri boli vypracované a aktualizované návrhy triednických hodín pre TU, pričom 
som zohľadnila aj požiadavky vyplývajúce z POP na školský rok 2018/19 - na základe týchto 
návrhov vypracovali TU plány práce TU. 
• Priebežne sa podľa potreby aktualizovali nástenky výchovného poradenstva. 
• Priebežne sa dopĺňala odborná literatúra z oblasti psychológie, pedagogiky a výchovného 

poradenstva pre potrebu práce VP.  
• Zúčastňovala som sa pravidelne porád, workshopov a podujatí organizovaných pre 

výchovných poradcov Prešovského kraja. 
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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, 
• 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 novembri som zrealizovala pre žiakov 4. ročníka 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, 
o postupe pri vypĺňaní prihlášok na VŠ, 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. 

• Vo marci sa žiaci 3. ročníka (vybraná trieda) zúčastnili prednášky na tému Prevencia 
obchodovania s ľuďmi  – rizikové skupiny a riziká pri brigádach a prácach 
v zahraničí, zorganizovanej v spolupráci s CPPPaP Prešov. Mnohí žiaci uvažujú okrem 
iného aj o práci v zahraničí, dokonca sa niektorí už aj zúčastňujú počas letných prázdnin 
brigád v zahraničí, preto organizujem túto prednášku každoročne. 

• V decembri a januári sme sa s psychológom z CPPPaP Prešov venovali žiakom 4. ročníka 
v rámci ich profesijnej orientácie. Žiaci, ktorí mali pocit, že nie sú celkom profesijne 
vyhranení, resp. sa nevedeli rozhodnúť, čo ďalej po škole, vypracovali testy profesijnej 
orientácie, ktoré sa následne vyhodnotili a v januári mali títo žiaci krátku konzultáciu 
s psychológom s cieľom analýzy ich vypracovaného profitestu. Celkovo sa testovania 
zúčastnilo 27 žiakov. Pribúda žiakov, ktorí ani v 4. ročníku presne nevedia, kam chcú 
smerovať v ich budúcnosti. 

• V júni 2019 som sa zúčastnila so žiakmi 3. ročníka - III.B (št.odbor strojárstvo) a  III.D 
(št.odbor TIS v strojárstve) odbornej exkurzie so strojárskym zameraním 
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v spoločnosti AWU Precision Slovakia. Žiaci sa oboznámili s pracovnou náplňou tejto 
strojárskej firmy (výroba a produkcia: hriadele, valce, tŕne, stĺpy, rotačné súčiastky...), 
zažili na pár hodín atmosféru pracovného dňa v novovybudovanej výrobnej strojárskej 
hale. Zároveň sme vytvorili žiakom na základe videného priestor na uvažovanie 
o budúcom možnom zamestnaní v uvedenej firme alebo firme podobného zamerania. 

• V novembri som sa s kolegom Ing. Pavlaninom zúčastnila podujatia Burza informácií 
v Prešove (ja za všeobecnovzdelávacie predmety a kariérové poradenstvo, kolega za odborné 
predmety) organizovaného PSK a ÚPSVaR v Prešove.  

• V septembri som sa zúčastnila bezkreditového vzdelávania v rámci kariérového poradenstva: 
Ako na vysokú školu, SCIO testovanie. 
 

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: TUKE – Strojnícka 

fakulta, letecká fakulta, Fakulta výrobných technológií. 
 
3/  PREZENTÁCIA NAŠEJ ŠKOLY ŽIAKOM ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
• Viacerí učitelia našej školy sa v priebehu školského roka aktívne zúčastňovali prezentácií 

školy v jednotlivých základných školách Prešovského kraja. Zároveň sa zúčastňovali aj 
informatívnych RZ, ktoré organizovali jednotlivé ZŠ s cieľom informovať rodičov 
o možnostiach a podmienkach štúdia v našej škole. Organizačne zabezpečovali prezentácie 
našej školy: zástupkyňa riaditeľa školy, RNDr. Rusinková (ZŠ v širšom okolí) a výchovná 
a kariérová poradkyňa, PaedDr. Kipikašová (ZŠ v meste Prešov a blízkom okolí). 
Vyhodnotenie úspešností týchto prezentácií vypracovala ZRŠ Dr. Rusinková a interne 
o tom aj informovala dotknutých pedagógov.  

 
4/  SPOLUPRÁCA NAŠEJ ŠKOLY S FIRMAMI  
• konkrétne informácie sú uvedené v záverečnej správe PK prax vedúcim PK. 

 
5/  PRIESKUMY, DEPISTÁŽE 
• V 1. polovici  novembra 2018 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 2019 som u žiakov 4. ročníka realizovala depistáž s cieľom získať prehľad 
o podaných prihláškach na vysoké školy, o aké typy VŠ sa zaujímali, aké si vyberali. 

 
6/ PREHĽAD ŽIAKOV 4. ROČNÍKA O ICH ĎALŠOM SMEROVANÍ PO 

ABSOLVOVANÍ STREDNEJ ŠKOLY 
 A/ VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM 
 Prihlášku na vysokoškolské štúdium si podalo približne 53 % žiakov 4. ročníka, čo je viac 
ako v minulom školskom roku (v minulom školskom roku to bolo 39%, rok predtým 57%). 
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Rozhodnutie pokračovať v štúdiu na VŠ sa týka približne rovnako každého študijného odboru. 
Výsledky o prijatí/neprijatí žiakov na VŠ štúdium potvrdené nemáme. 
 Najviac preferované VŠ u našich žiakov boli: 

• v odbore strojárstvo: 
o TUKE - najviac Strojnícka fakulta, pomenej FVT, FEI 
o STU Bratislava - Strojnícka fakulta (2 žiaci) 
o VUT Brno – Fakulta strojního inženírství (2 žiaci) 

• v odbore technika a prevádzka dopravy: 
o TUKE – najviac FEI, Strojnícka fakulta, FVT 
o  ŽU v Žiline – PEDAS 
o  AOS Liptovský Mikuláš 

 
• v odboroch technické a informatické služby a TIS so športovou prípravou boli 

zastúpené:  
o Prešovská univerzita – Fakultu športu  
o TUKE – FEI, Strojnícka fa, Ekonomická fa  
o Policajná akadémia v BA alebo AOS Liptovský Mikuláš  
o Zvolen 

 
 B/  PREHĽAD O BUDÚCOM ZAMESTNANÍ ŽIAKOV 
 Približne 47% sa rozhodlo pre vstup na trh práce bezprostredne po ukončení 
stredoškolského štúdia (v minulom školskom roku to bolo približne 43%, rok predtým 51%). 
Avšak aj žiaci, ktorí si podávali prihlášky na VŠ štúdium, mali v zálohe aj možnosti 
zamestnania. 
 Podľa zaznamenaných údajov získaných od žiakov 4. ročníka menšia časť žiakov ešte 
nemala zabezpečené zamestnanie, a tí, ktorí už zamestnanie pred absolvovaním MS 
zabezpečené mali, uvádzali najmä oblasti: strojárstvo, doprava a servis, energetika, 
profesionálny futbalista, tzn. vo svojom odbore, ktorý vyštudovali. Niektorí žiaci uviedli 
zamestnanie v zahraničí. 
 
7/  INÉ ČINNOSTI V RÁMCI KP V PRIEBEHU ŠK. ROKA 2018/19: 
• Priebežne sa aktualizovali nástenky kariérového poradenstva (aktuálne informácie, 

propagačné materiály...). 
• Komunikovala som s rôznymi inštitúciami v oblasti kariérového poradenstva – ÚPSVaR 

PO, VŠ, ZŠ, SŠ, zamestnanci niektorých firiem, CPPPaP. 
 
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 by sme mali brať 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 
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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 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  
riaditeľovi školy, vedeniu školy, triednym učiteľom, všetkým koordinátorom i jednotlivým 
učiteľom. 
 
 
 

V Prešove 26. 6. 2019        
Vypracovala: PaedDr. Jana Kipikašová          

výchovná a kariérová poradkyňa 
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 
 

práce v školskej knižnici za školský rok 2018/2019 
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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 2018/2019:  

• september 2018 – festival čítania Prešov číta rád 2018  

Dňa 27.9.2018 sa konala beseda so spisovateľkou Veronikou Homolovou Tóthovou a Dadom 

Nagyom v multimediálnej učebni na SPŠ strojníckej v Prešove. 

Dňa 28.9.2018 sa konala beseda so spisovateľkou Vandou Rozenbergovou v multimediálnej 

učebni na SPŠ strojníckej v Prešove. 

Zodpovedné: Mgr. Vargová, PhDr. Alcnauerová, PaedDr. Kipikašová 

 

• 22.10.2018  - Medzinárodný deň školských knižníc – téma: Skutočné knižnice – skutočné 

vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska – pre žiakov sme pripravili zaujímavé 

informácie o vzniku republiky, žiaci mali možnosť pozrieť si krátky dokumentárny film, ktorý 

priblížil tento úsek našich dejín a podujatie spríjemnili žiaci aj hudbou, keď nám zahrali 

československú národnú hymnu.  

      Zodpovedné: Mgr. Vargová, PhDr. Alcnauerová 

 

• Tematická vychádzka - British Council v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove -  

8.10.2018 -  (trieda I.C - skupina). 

Zodpovedná: PaedDr. Drimáková 

• Exkurzia žiakov v školskej knižnici v rámci hodín SJL – žiaci 1. ročníka sa oboznámili s knižničným 

a výpožičným poriadkom školskej knižnice (október 2018). 

Zodpovedné: Mgr. Vargová, PhDr. Alcnauerová, PaedDr. Kipikašová 

 

• Tematická vychádzka žiakov do  Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove - žiaci 1. ročníka sa 

oboznámili s prácou knižnice – zhromažďovanie, spracovanie, uchovávanie a sprostredkovanie 

informácií (november 2018). 

     Zodpovedná: PhDr. Alcnauerová 
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• Hviezdoslavov Kubín – 5.4.2019 – v priestoroch historickej budovy DJZ v Prešove sa konal 65. 

ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Našu školu v regionálnom kole reprezentoval 

žiak II.B triedy Samuel Fedorčík v kategórii prednes prózy.  

    Zodpovedná: PhDr. Alcnauerová 

 

• Čítame beletriu – projekt so žiakmi I.C, I.D, III.B, III.C na hodinách SJL, keď žiaci interpretujú knihu 

podľa vlastného výberu. 

Zodpovedná: PaedDr. Kipikašová, Mg. Vargová 

 

• Piknikové čítanie – Lačňovský kaňon – projekt so žiakmi II.C triedy, cieľom bolo podporovať vzťah 

žiakov k čítaniu beletrie cez tvorivé čitateľské aktivity, žiaci sa oboznámili s prírodnou pamiatkou 

v blízkom okolí a upevňovali vzťah k dejinnému folklóru formou prehliadky pamiatkovej zóny 

ľudovej architektúry v dedinke Lačnov (jún 2019).  

Zodpovedná: PaedDr. Kipikašová 

 

     Nesplnené úlohy:  

• Vianočný program so žiakmi našej školy       

Dôvod: v tomto školskom roku sa konali vianočné trhy 

 

• Literárna exkurzia – Po stopách P. O. Hviezdoslava (rodný dom P.O.H., hájovňa 

z diela Hájnikova žena, Čaplovičova knižnica, Oravský hrad). 

Dôvod: časová zaneprázdnenosť 

 

 

  

    V Prešove 10.06.2019                                                               Mgr. Aneta Vargová   

   zodpovedná za prácu v školskej knižnici 
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 
 

koordinácie výchovy k ľudským právam  

za školský rok 2018/2019 
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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 2018/2019:  

• september 2018  – na triednických hodinách bola venovaná pozornosť školskému poriadku ( 

práva a povinnosti žiakov v škole- §5, §6 )  

Zodpovední: koordinátor VĽP, triedni učitelia 

 

• november 2018 – na 1. vyučovacej hodine v triede I.D bola  zrealizovaná prednáška CPPPaP 

v Prešove s názvom Prevencia voči rasizmu, xenofóbii, intolerancii a predsudkom 

Zodpovedný: koordinátor VĽP 

 

• 10. december  - Svetový deň ľudských práv - informácie na nástenke  

Zodpovedný : koordinátor VĽP 

• marec 2019 – na 2. vyučovacej hodine v triede II.A bola  zrealizovaná prednáška CPPPaP v Prešove 

s názvom Interakčné vzťahy v školskej triede, moje miesto v skupine spolužiakov 

Zodpovedný: koordinátor VĽP 

 

Nesplnené úlohy:  

• Olympiáda ľudských práv (školské kolo) 

Dôvod: časová zaneprázdnenosť  

 

 

V Prešove 10.06.2019                                                                 Mgr. Aneta Vargová   

                                                                                                      koordinátorka VĽP           
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA  

plnenia úloh prevencie závislosti za školský rok 2018/19 
 
 



 

 

 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. Žiaci 2. ročníka na hodinách anglického jazyka vytvárali interaktívny workshop 
s protidrogovou problematikou.  

Zodpovední boli KP a učitelia ANJ. 

6. Žiaci prostredníctvom triednych učiteľov v mesiaci máj boli oboznámení s rizikom 
vyplývajúcim z užívania tabakových výrobkov pri príležitosti Svetového dňa bez 
tabaku. 

Zodpovední triedni  učitelia a  KP. 

7. V mesiaci november absolvovali žiaci druhého ročníka prednášku na tému Kyberšikana 
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 kariérneho 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. 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. 

12. Priebežne boli zorganizované športové medzitriedne turnaje vo volejbale a futbale. 

 Zodpovední boli vyučujúci TSV. 

13. Žiaci v popoludňajších hodinách navštevovali športové krúžky: florbalový a futbalový 
krúžok. 

Zodpovední boli vyučujúci TSV. 

14. Žiaci sa zúčastnili rôznych medziškolských športových súťaží organizovaných 
Ministerstvom školstva: Majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo futsale 2019, 
florbalový  turnaj MINIFLORBAL CUP 2019,  súťaž  Pentapolitana v Sabinove 2019, 
súťaž v cezpoľnom behu, Krajské kolo v stolnom tenise, a pod. 

Zodpovední boli vyučujúci TSV. 

Nesplnené úlohy:  
1. Nepodarilo sa aktualizovať nástenky z dôvodu nedostatku času.  
2. Nebola zorganizovaná prednáška na tému Zdravý životný štýl v spolupráci s regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva. 
3. Z dôvodu nedostatku času nebola zorganizovaná prednáška na tému Psychohygiena pri 

učení. 
 

 
 
 
V Prešove  18. 6. 2019    Vypracovala:   Mgr. Zuzana Fejerčáková 

 koordinátorka prevencie 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA  

plnenia úloh  koordinácie finančnej gramotnosti  

za školský rok 2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



 

 

  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:  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 

 



 

 

 

• Pripravili sme prezentačné aktivity/podujatie na Deň finančnej gramotnosti (8. september) 

– nástenka, propagačné materiály.            

 Termín: september/október 

 Zodpovedná: koordinátorka FG 

 

• Zaradili sme tematiku finančnej gramotnosti do školských matematických súťaží. 

   Termín: november 

 Zodpovední: koordinátorka FG, vyučujúci MAT 

 

• 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 

     Zodpovedná: 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  

 
 
 
V Prešove  20. 6. 2019    Vypracovala:   Mgr. Judita Geľhošová 

 koordinátorka FG 
   
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA  

plnenia úloh  koordinácie environmentálnej výchovy  

za školský rok 2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 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: 

8. 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. 

9. 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. 

10. Vnímať život ako najvyššiu hodnotu. 

11. Zvýšiť informovanosť žiakov v problematike ochrany životného prostredia. 

12. Posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu, vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia. 

13. 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. 

14. Naučiť sa spoznávať a riešiť jednoduché problémy, klady a zápory jednotlivých 

riešení, pracovať s rôznymi zdrojmi informácií. 

15. 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 

• Pripravili sa prezentačné aktivity/podujatie na Svetový deň životného prostredia (5. jún) – 

nástenka, propagačné materiály, DVD film.            



 

 

 Termín: jún 

 Zodpovedná: koordinátorka ENV 

• Navrhovali sa projekty  s environmentálnym zameraním, ktorých cieľom bolo podporiť 

postoje žiakov vo vzťahu k životnému prostrediu. 

Termín: celoročne 

 Zodpovedná: 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 

 Zodpovedná: 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 

 

Nesplnené úlohy:  

• Nezorganizovala sa  prednáška spojená s besedou s odborníkom na tému týkajúcu sa 

problematiky ochrany životného prostredia.   

Zodpovedná: koordinátorka ENV 

Dôvod: pracovná vyťaženosť prednášajúceho 

 
 
V Prešove  20. 6. 2019    Vypracovala:   Mgr. Judita Geľhošová 

                  koordinátorka ENV 
  



Vyjadrenie Rady školy: 

Rada školy pri SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov 4.10.2019 posúdila a 

odporúča zriaďovateľovi školy PSK, odbor školstva v Prešove schváliť 

predkladanú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach v školskom roku 2018/2019. 

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 

2018/2019 podanú Strednou priemyselnou školou strojníckou, Duklianska 1, 

Prešov. 

PaedDr. Ján Furman
vedúci odboru školstva

V Prešove 29.10.2019
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