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

Riaditeľstvo školy : Ing. Marián Viňanský, riaditeľ 

Ing. Milan Škovran, zástupca riaditeľa pre OP 

RNDr. Hedviga Rusinková, zástupkyňa riaditeľa pre VVZP 

Ing. Michal Hric, zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti 

Ing. Miloš Murín, vedúci praktického vyučovania 

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

1. Rastislav Magdoško 

2. Ivana Opinová 

3. Mgr. Adriana Nováková 

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. Jaroslav Dubovský 

d) štyria delegovaní zástupcovia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 

7. Ing. Stanislav Kahanec 

8. Ing. Štefan Kužma (od V/2018 doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.) 

9. PaedDr. Jaroslav Suchý (od V/2018 Mgr. Peter Vaščák) 

10. Ing. Zdenko Varga 

e) jeden zvolený zástupca žiakov školy: 

11. Filip Bašista. 
 
 

Poradný zbor riaditeľa školy tvorili vedúci jednotlivých predmetových komisií: 

PaedDr. Jana Kipikašová - PK VVZP 

Ing. Pavol Pavlanin – PK OP 

Ing. Miloš Murín – PK  predmetu Prax 

Ing. Iveta Drábová – PK EKO predmetov 

 

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

bol Filip Bašista z III.B triedy. 
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1 Základné štatistické údaje 

Počty žiakov podľa ročníkov 
 
 

Ročník Spolu Z toho 
dievčat 

Prvý ročník 111 1 
Druhý ročník 104 4 
Tretí ročník 109 2 
Štvrtý ročník 91 0 
SPOLU 415 7 
Počet žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 13 0 

 
 

Počty žiakov podľa študijných odborov 
 
 

Študijný odbor Spolu Z toho 
dievčat 

2381 M strojárstvo 189 1 
3765 M technika a prevádzka dopravy 115 1 
3917 M 02 TIS v strojárstve 111 5 
SPOLU 5 7 

 
 

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka v šk. roku 2018/2019 : 
 
 

Plán prijatých žiakov bol 130. O štúdium v SPŠ strojníckej prejavilo záujem 196 uchádzačov, na 

skúškach uspelo 177 žiakov. Zapísať sa prišlo 115 žiakov. Preto bolo vyhlásené aj druhé kolo 

prijímacích skúšok. Záujem prejavil 1 žiak, ktorý uspeli a zapísal sa na štúdium. 

 
 

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 Plnenie cieľov edukačného procesu stanovených na začiatku školského roka 
 

Na začiatku školského roka sme si v PK rozdelili ciele edukačného procesu na: 

• všeobecné, ktoré sa vzťahujú na všetky vyučovacie predmety združené v PK VVZP; 

• konkrétne, ktoré si vyučujúci formulovali na základe jednotlivých tém vyučovacích hodín 

v danom vyučovacom predmete, na základe cieľových požiadaviek na žiaka vyplývajúcich zo ŠVP, s 

prihliadnutím na špecifiká jednotlivých študijných odborov, s prihliadnutím na individuálne potreby žiakov 

so ŠVVP. 

Stanovené všeobecné ciele sa nám v školskom roku 2017/18 podarilo splniť. Išlo o tieto: 

1. rozvíjať tvorivé schopnosti, logické a analytické myslenie, komunikačné zručnosti, pohybové 

schopnosti v rámci vyučovacích predmetov združených v PK i v rámci mimoškolskej činnosti, 

2. orientovať sa v množstve informácií, selektovať ich podľa konkrétnych kritérií, aplikovať túto 

zručnosť v bežnom živote, 

3. získavať vedomosti, ale zároveň ich aj spracovávať a prezentovať, 

4. aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v konkrétnych situáciách v bežnom živote, 

5. kultivovane sa vyjadrovať – ústne aj písomne, 

6. čítať s porozumením texty umelecké i vecné, súvislé i nesúvislé, počúvať s porozumením, 

7. naučiť  sa  učiť  (najmä  v 1.  ročníku)  a vo  všetkých  ročníkoch  uplatňovať konštruktivistický 

prístup k učeniu. 

Naším cieľom bolo formovať zo žiackych osobností vzdelaných, empatických a asertívnych ľudí so 

zmyslom pre sebareflexiu. 

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

hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov. 

 
 
2.2.2 Spoločenskovedné predmety 

 
SLOVENSKÝ  JAZYK  A LITERATÚRA (SJL) 
Vyučujúce: PaedDr. J. Kipikašová, PhDr. E. Alcnauerová, Mgr. A. Vargová 

 
Slovenský jazyk a literatúra je profilujúci maturitný predmet vo všetkých študijných odboroch našej 

školy. 

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. 

ĎALŠIE CIELE, ktoré sme si v rámci predmetu SJL na začiatku školského roka stanovili a ktoré sme 
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v priebehu školského roka splnili: 

1. Viesť žiakov k čítaniu s porozumením, čo sa prakticky prepája na všetky oblasti života; rovnako 

vytvárať pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu vo voľnom čase 

Cieľ sa dosahoval prostredníctvom čítania a interpretácie krátkych ukážok textov umeleckých, 

publicistických či odborných, osvedčila sa aj tvorivá práca žiakov s textom (vytvoriť/upraviť text, 

transformovať z jedného literárneho žánru do iného a pod.). 

• Opakovane sme realizovali v prepojení na školskú knižnicu projekt: Čítame populárnu 

literatúru - PaedDr. Kipikašová v 3. ročníku a Mgr. Vargová v 1. ročníku. Výstupom z projektu bola 

podľa zadaných pravidiel napísaná interpretácia knihy z oblasti populárnej literatúry, ktorú si 

žiaci sami v knižnici vybrali a v priebehu mesiaca prečítali. 

• PaedDr. Kipikašová sa so žiakmi zapojila do podujatia Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, 

Piknikové čítanie. Zorganizovala zážitkový čitateľský vyučovací deň so žiakmi (II.B) v prírode, 

čomu predchádzala výroba záložiek do kníh a ich výmena s najmenšími čitateľmi – s deťmi 

v MŠ Bajkalskej v Prešove. 

• PhDr. Alcnauerová pripravovala žiaka 1. ročníka (I.B) do prednesovej súťaže Hviezdoslavov 

Kubín, na ktorej našu škole úspešne reprezentoval. 

• Mgr. Vargová a PhDr. Alcnauerová zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa 

školských knižníc literárno-hudobné pásmo venované osobnosti M. R. Štefánika a jeho 

významu pre formovanie novodobých dejín Slovákov. 

2. Naučiť žiakov pracovať s odbornými informáciami. 

Tento cieľ sme dosiahli prostredníctvom písania vybraných častí odbornej práce SOČ (úvod, 

metodika práce, záver) priamo na vyučovacej hodine, čomu predchádzalo osvojenie si metodiky 

písania projektu SOČ na teoretickej úrovni. 

3. Rozvíjať a podporovať u žiakov prezentačné zručnosti. 

Cieľ sme naplnili tak, že žiaci verejne prednášali vlastné slávnostné rečnícke prejavy pred triednym 

kolektívom. Následne hodnotili ich vystúpenie verbálne i neverbálne (reč tela) najprv spolužiaci, 

potom vyučujúce. 

4. Aktivizovať žiakov na vyučovaní. 

Cieľ sa dosahoval okrem iných aktivít aj prostredníctvom využívania IKT a audiovizuálnej techniky – 

premietanie sfilmovaných literárnych diel či historických dokumentov z oblasti SJL a národného 

života, prostredníctvom inovatívnych metód a foriem vyučovania, a vyučujúce pripravovali pre žiakov 

aj vlastné pracovné listy s ukážkami z literárnych diel. 

5. Podchytiť každý prejav literárneho či jazykového talentu a záujmu žiakov o túto oblasť. 

Cieľ sme dosahovali zapájaním žiakov do mimoškolskej činnosti, kultúrnych programov a do 

súťaží podľa aktuálnej ponuky. 

 

V tomto  školskom  roku  sme  ako  vyučujúce  predmetu  SJL  pristúpili  k zmene  v písaní  vstupných 

a výstupných testov žiakov 1. a 2. ročníka. 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. 

Žiaci 1. ročníka písali 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. Priemery výsledkov vstupného a výstupného 

testovania sa diskutovali na zasadnutí PK a porovnávali s výročnou klasifikáciou. 

Najvýraznejšie problémy v rámci predmetu SJL aj v tomto školskom  roku boli pravopis, štylistika, 

obmedzená slovná zásoba, nedostatočná príprava na vyučovanie, nízka úroveň a kvalita čítania, 

problém čítať s porozumením, znížená schopnosť argumentácie. Zároveň nevidíme problém v tom, že 

by žiaci nevedeli vyjadriť svoj názor, skôr vidíme problém v 2 smeroch: 1/ najradšej sa vyjadrujú 

k témam mimo obsahu vyučovania, 2/ nie všetci vedia nájsť vhodný spôsob vyjadrenia sa. 

 

Celkové zhodnotenie práce v jednotlivých ročníkoch v rámci predmetu SJL: 

1. ročník: V triedach prvého ročníka sa učilo v tomto školskom roku veľmi dobre. Pochválené boli 

triedy I.A, I.B. Žiaci boli prevažne snaživí, na vyučovaní prevládala pozitívna pracovná klíma. Trieda 

I.C sa v 2. polroku prospechovo zlepšila. Problémom, ktorý sa riešil počas celého školského roka bola 

trieda I.D - nezáujem o učenie, arogantné a drzé správanie, nerešpektovanie pokynov vyučujúcich, 

ľahkovážny prístup k školskému poriadku, najdôležitejší je pre nich futbal. 

2. ročník: Práca v triedach 2. ročníka bola na veľmi dobrej úrovni. Pochválené boli všetky triedy za 

aktivitu na vyučovaní, životaschopnosť a snaživosť. Trieda II.C sa zlepšila v prospechu aj v aktivite na 

vyučovaní. Trieda II.B sa v prospechu trochu zhoršila, čo si aj žiaci samotní priznali, no pracovná 

klíma bola počas celého školského roka priaznivá. 

3. ročník: Práca so žiakmi bola náročnejšia. V triede III.B nie je priaznivá pracovná klíma, prevláda 

lenivosť, nezodpovednosť a u niektorých žiakov aj arogantné správanie. Trieda III.D bola v 1.polroku 

pokojnejšia, v 2. polroku veľmi hlučná a nedisciplinovaná trieda, o domácej príprave  nehovoriac. 

Triedy III.A a III.C boli pochválené. 

4. ročník:  U väčšiny  žiakov  chýbala  systematická  príprava  na  vyučovanie  a zodpovedný  prístup 

k školským povinnostiam. V 2. polroku ešte dokázali zabrať najmä tí žiaci, ktorí chceli pokračovať 

v štúdiu na VŠ vzhľadom na to, že dokladajú vysvedčenia k prihláške na VŠ, ostatní akoby už len 

v škole dožívali. V 2. polroku bol u žiakov 4. ročníka aj problém s dochádzkou. Toto všetko sa následne 

odzrkadlilo aj na výsledkoch MS. 

 

DEJEPIS  (DEJ) 
Vyučujúce: PhDr. E. Alcnauerová, Mgr. I. Hambaleková 
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Vzhľadom na to, že dejepis sa vyučuje len v 1. ročníku, vyučujúce vybrali do učebných osnov 

témy, ktoré sú aktuálne prepojené na dnešnú dobu, najvýznamnejšie svetové i slovenské dejinné 

udalosti a najvýznamnejšie osobnosti z histórie. 

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

edukačnom procese sa kládol dôraz na aktívne učenie a na rozvoj kritického myslenia žiakov. Pre 

spestrenie vyučovania využívali vyučujúce aj IKT a pre lepšiu ilustráciu dejín historické dokumentárne 

filmy. 

Celkové zhodnotenie práce v jednotlivých ročníkoch za predmet DEJ: V triedach sa pracovalo dobre, 

neboli žiadne vážnejšie problémy, okrem triedy I.D – problém so správaním a disciplínou. 

 

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

Vyučujúce: Mgr. A. Kováčová (ETV, OBN), Mgr. H. Štrbová (NBK), Mgr. T. Pecuch (NBG), Mgr. O. 

Koč (NBE), Mgr. A. Vargová (OBN), Mgr. I. Hambaleková (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. 

Predmet OBN pomáha žiakom v ich socializačnom procese, v sebapoznávaní a poznávaní 

osobností druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií, rozvíja občianske a právne vedomie 

žiakov, učí ich demokraticky myslieť, vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, poskytuje základy 

ekonomickej gramotnosti, oboznamuje so základným pojmovým aparátom filozofie. 

Vyučujúci využívali v edukačnom procese prevažne vlastný pomocný materiál, vlastnú odbornú 

literatúru, DVD a IKT. 

Celkové zhodnotenie práce za predmet ETV: Žiaci 1. ročníka boli najmä v 2.polroku komunikatívni, 

snaživí, dobre sa s nimi pracovalo, v 2. ročníku bola komunikácia na vyššej úrovni, so žiakmi sa 

pracovalo veľmi dobre. 

Celkové zhodnotenie práce za predmet NBV: V 1. aj 2. ročníku sa pracovalo dobre, žiaci sa zapájali 

do aktivít na vyučovaní, zaujímali sa o predmet. Pochválená bola trieda II.D. Najzložitejšia práca bola 

v triede I.D pre nezáujem žiakov a nedisciplinované správanie na vyučovaní. 

Celkové zhodnotenie práce za predmet OBN: V 1. ročníku aj 2. ročníku sa pracovalo veľmi dobre. 

Žiaci boli na hodinách prevažne aktívni. Pochválená bola trieda II.B - žiaci vedeli vyjadriť svoj názor 

na zadaný problém, diskutovali, na hodinách boli aktívni a komunikatívni. V 3. ročníku nebol problém, 

hoci filozofia je pre žiakov náročná, avšak trieda III.D v piatok vykazovala zvyčajne veľmi vysokú 

absenciu. 

 

2.2.3 Cudzí jazyk (CUJ) , konverzácia v CUJ 
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ANGLICKÝ JAZYK (ANJ), KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU (KAJ), 
Vyučujúce: PaedDr. M. Drimáková, Mgr. L. Ďuranová, Mgr. Z. Fejerčáková, Mgr. M. Macková, Mgr. Ľ. 

Marinčáková 

 
Anglický jazyk je profilujúci maturitný predmet vo všetkých študijných odboroch našej školy. 

 
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. 

ĎALŠIE CIELE, ktoré sme si ako vyučujúce predmetu ANJ na začiatku školského  roka 

stanovili a ktoré sme v priebehu školského roka splnili: 

1. Pripraviť žiakov na aktívny život v multikultúrnej spoločnosti, prepojiť teóriu s praktickým životom. 

Stanovený cieľ sme dosahovali v rámci jednotlivých tém v predmetoch KAJ, ktoré sú konverzačne 

naviazané na bežný život. 

• Mgr. Macková a Mgr. Fejerčáková zorganizovali pre žiakov jazykový pobyt v Anglicku, kde sa 

žiaci zúčastnili vyučovacieho procesu v tamojšej škole LAL (mesto Paignton, oblasť Devon) a 

vo  svojich  konverzačných  schopnostiach  sa  zdokonaľovali  aj  s členmi  hosťujúcich  rodín, 

v ktorých boli počas pobytu ubytovaní. 

• Mgr. Marinčáková zorganizovala účasť žiakov na divadelnom predstavení v anglickom jazyku. 

2. Aktivizovať žiakov na vyučovaní. 

Cieľ sa dosahoval okrem iných aktivít aj prostredníctvom využívania IKT, niektoré vyučujúce 

využívali aj jazykovú učebňu, v ktorej je k dispozícii 10 počítačov a iná didaktická technika – 

dataprojektor, vizualizér, reproduktory. 

 

Žiaci 1. a 2. ročníka písali vstupný aj výstupný test. Oba testy sa klasifikovali známkou s 

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

PK a porovnávali s výročnou klasifikáciou. Žiaci 1. ročníka aj tento školský rok preukázali v teste slabú 

pripravenosť z cudzieho jazyka, a to najmä v oblasti gramatiky a slovnej zásoby. 

Najvýraznejšie problémy vo vyučovaní ANJ a KAJ boli častá absencia žiakov na hodinách, 

najmä v športových triedach, nedostatočná a nesystematická domáca príprava na vyučovanie, 

problém so sformulovaním vlastného názoru, obmedzená slovná zásoba. 

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

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

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

1. ročník – vyučujúce vyzdvihli prácu v 1. ročníku ako veľmi dobrú, chválili správanie žiakov a ich 

aktivitu na vyučovaní. Problémom je aj v rámci vyučovania cudzieho jazyka trieda I.D - nezáujem 

o učenie,  nevhodné drzé  správanie,  nerešpektovanie  pokynov  vyučujúcich,  ľahkovážny  prístup 

k povinnostiam. 

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

veľmi dobré. Pochválené boli všetky triedy. 

3. ročník – práca so žiakmi bola náročnejšia najmä v rámci predmetu KAJ - vyžaduje si to od nich 

systematickú prípravu a schopnosť samostatne sa vyjadrovať v širších súvislostiach, vyjadriť svoj 

názor, čo im robilo problémy. 

4. ročník – žiaci sa pripravovali na vyučovanie nezodpovedne, na svoj prístup niektorí doplatili tak, že 

boli hodnotení známkou nedostatoční a budú robiť komisionálnu skúšku. Mnohí podceňovali aj 

prípravu na MS. 

 
 
2.2.4 Prírodovedné predmety 

MATEMATIKA 

Vyučujúce: RNDr. H. Rusinková, Mgr. J. Geľhošová, Mgr. M. Kozárová, Mgr. M. Forgáčová 
 

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. 

ĎALŠIE CIELE, ktoré sme si ako vyučujúce predmetu MAT na začiatku školského roka 

stanovili a ktoré sme v priebehu školského roka splnili: 

1. Rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov. 

Cieľ vyučujúce naplnili v tematickom celku Finančná matematika v 3. ročníku, využívali pritom 

Národný štandard finančnej gramotnosti, učebné materiály, pomôcky a metodické materiály 

stimulujúce rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. 

2. Aktivizovať žiakov na vyučovaní. 

Cieľ sa dosahoval aktivizujúcimi metódami práce, rôznymi organizačnými formami a využívaním IKT 

v edukačnom procese. 

 

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

nadobudnutých v ZŠ, ktoré aj v tomto školskom roku preukázali slabé matematické zručnosti, ktoré sú 

potrebné aj na zvládnutie odborných predmetov 1. ročníka, bol tu nesúlad medzi učivom prebratým v 

ZŠ a učivom, ktoré je nutné ovládať hneď na začiatku školského roka pre odborné predmety. 
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Na konci školského roka písali žiaci výstupný test. Oba testy sa klasifikovali známkou s 

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

PK a porovnávali s výročnou klasifikáciou. 

Najvýraznejšie  problémy  v rámci  predmetu  MAT  boli  ľahkovážny  prístup  žiakov  k učeniu 

a nedostatočná domáca príprava, čo sa odrážalo následne aj na ich slabších študijných výsledkoch. 

Celkové zhodnotenie práce v jednotlivých ročníkoch v rámci predmetu MAT: 

V 1. ročníku sa so žiakmi pracovalo veľmi dobre, vládla pozitívna pracovná klíma; trieda I.C sa v 2. 

polroku zlepšila v učení. Pochválená bola trieda I.B. V triede I.A sa pracuje dobre, ale žiaci sú 

nesamostatní a nepriebojní. V triede I.D sa pracovalo veľmi ťažko, bolo problematické udržať 

disciplínu v triede, prevládal benevolentný prístup k učeniu a absentovala domáca príprava. 

V 2. ročníku bola práca veľmi dobrá. Pochválená bola trieda II.B za pozitívnu klímu na vyučovaní, za 

aktivitu a záujem do poslednej chvíle si opravovať známku. V II.D sa učilo bez väčších problémov. 

Trieda II.C si udržiavala približne rovnakú úroveň počas celého školského roka, niektorí jednotlivci sa 

priebežne zlepšovali. V II.A je viacero slabých žiakov, bol problém s udržaním pozornosti, pracovali 

nesamostatne, prevládala nesystematická príprava na vyučovanie. 

V 3. ročníku sa pracovalo na primeranej úrovni. Začali sa vedomostne ukazovať žiaci, ktorí plánujú 

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

veľmi na hodinách MAT, keďže to nie je predmet maturitný. 

V 4. ročníku prácu vyučujúcim sťažoval nezáujem žiakov, nesystematická domáca príprava, niektorí 

boli klasifikovaní stupňom nedostatočný. Veľmi dobre sa pracovalo s tými žiakmi, ktorí plánovali 

pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ostatní sa uspokojili s podpriemernými výsledkami, málo 

pracovali, niektorí nemali ani záujem opraviť si známky. 

 
 

FYZIKA 
 
Vyučujúce: Mgr. J. Geľhošová, Mgr. M. Kozárová 

 
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 dosahovali vyučujúce nielen sprostredkovaním teoretických poznatkov, ale  rovnako 

prostredníctvom pokusov a priamych meraní v rámci laboratórnych prác. 

ĎALŠIE CIELE, ktoré sme si ako vyučujúce predmetu FYZ na začiatku školského  roka 

stanovili a ktoré sme v priebehu školského roka splnili: 

1. Rozvíjať u žiakov bádateľské a vedecké spôsobilosti. 

Cieľ  vyučujúce  dosahovali  najmä  pozorovaním,  meraním,  experimentovaním,  spracovaním 

nameraných údajov tabelárnou a grafickou formou. 

2. Aktivizovať žiakov na vyučovaní. 

Cieľ  sa  dosahoval  využívaním  modernej  počítačovej  techniky  v edukačnom  procese,  ako  sú 
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špecializované sady meracích sond, senzory a experimentálne príslušenstvo. 
 
 

Celkové zhodnotenie práce v jednotlivých ročníkoch v rámci predmetu FYZ: 

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

prevládala dobrá pracovná atmosféra. 

 
 

INFORMATIKA, APLIKOVANÁ INFORMATIKA 
 
Vyučujúci: Mgr. M. Forgáčová, Mgr. J. Geľhošová, Ing. J. Horvat, Ing. M. Pavlaninová, Ing. I. Drábová 

Vyučujúci predmetu INF sa snažili učivo prispôsobiť novodobým súčasným trendom. 

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

MS Office na štandardnej úrovni. Cieľ sa dosahoval tým, že zadania boli prepojené na úlohy z praxe, 

zo života bežného užívateľa. Žiaci 1. ročníka boli snaživí, aktívni, pripravovali sa na vyučovanie 

zodpovedne,  pracovalo  sa  s nimi  veľmi  dobre,  až  na  triedu  I.D,  ktorá  svojím  nevhodným 

a arogantným správaním narúšala často vyučovací proces, nemali záujem o učenie. 

HLAVNÝM CIEĽOM v predmete INF v 2. ročníku bolo naučiť žiakov vytvárať multimediálne 

prezentácie, vytvárať videá a webové stránky rôznymi spôsobmi. Prácu v programe PowerPoint zvládli 

veľmi dobre, ale samostatné záverečné vytváranie prezentácií na zadanú tému im robilo problém, 

nevedeli na primeranej úrovni spracovať danú tému a aplikovať naučené zručnosti do prezentácie. 

Pracovná atmosféra však bola vo všetkých triedach 2. ročníka dobrá. Problém bol v dodržiavaní 

vopred stanovených termínov odovzdávania zadaní. Najväčšie problémy sa objavovali u žiakov, ktorí 

sa zúčastňovali dlhodobejších sústredení a zadania, ktoré sa v tom čase robili na vyučovaní, 

ignorovali - vzhľadom na to vznikli aj problémy s klasifikáciou. 

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. Porovnateľne lepšie výsledky dosiahla trieda III.A, 

v ktorej  boli  žiaci  snaživí  a vedeli  logicky  myslieť,  slabšie  výsledky  dosiahli  triedy III.D  a  III.B. 

V triede III.B prevládala na vyučovaní pasivita, len niektorí jednotlivci sa snažili. V triede III.D bola 

priemerná práca so žiakmi. 

Vo 4. ročníku bola výrazným problémom v triedach nepravidelná školská dochádzka, potom je 

následne problém s klasifikáciou, keďže časová dotácia je 1 vyučovacia hodina týždenne. Žiaci sa 

uspokojili aj so slabším hodnotením, keďže to, ich slovami, nie je maturitný predmet. 

Žiaci 3. a 4. ročníka celkovo preukazovali jednak slabé jazykové zručnosti (prostredie programu je 

anglické) a jednak nízke počítačové zručnosti. 
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2.2.5 Telovýchovné predmety 
 

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

k pravidelnému športovaniu. Tento cieľ sa dosahoval aktívnym zapájaním žiakov do rôznych 

školských a mimoškolských súťaží či podujatí 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA (TSV) 
Vyučujúci: Mgr. I. Kovaľová, Mgr. A. Kováčová, Mgr. I. Lenko 

 
V TSV sa snažili vyučujúci posúvať žiakov od výkonov k zdraviu. Podporovali ich v starostlivosť 

o zdravie, telo a zdravý životný štýl. 

Na začiatku školského roka sme 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, necvičenie či 

zabúdanie lekárskych ospravedlnení. 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. ročníka a ich záujem niečo nové sa naučiť, ich súťaživosť, 

zdravú rivalitu a snahu osvojiť si a zvládnuť pohybové činnosti, v ktorých mali medzery alebo ich v ZŠ 

nerealizovali. 

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

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

Zapojili sme našu školu do podujatia vyhláseného Slovenským olympijským výborom pod názvom 

Olympijský deň – realizovali sme súťaž žiakov v behu na 1000 m a vzdelávaciu aktivitu – prednáška: 

Olympizmus a história olympijských hier. 

 

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA (SRL) 
Vyučujúci - tréneri: M. Petruš, Š. Mihalík, Mgr. J. Šoltés 

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

štandardne, bez výraznejších problémov. 

 
 
2.3 PK odborných predmetov 

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

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

kompetencie. V rámci predmetovej komisie technických predmetov je vzdelávanie rozdelené na 

teoretické a praktické, z čoho 1/3 sú praktické cvičenia, v odbore TPD 1/5. 
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2.3.1 Študijný odbor strojárstvo 
 

Cieľom   odborného   vzdelávania   bolo   poskytnúť   žiakom   teoretické   základy   zobrazovania 

a konštrukcie  súčiastok,  technologické  postupy  výroby  a montáže  strojov  a zariadení,  kontroly 

a merania, CAD, CAM systémov. Vstupnou bránou do študijného odboru je predmet technické 
kreslenie, ktorý poskytuje žiakom vedomosti a čiastkové zručnosti, ktoré im umožnia vypracovať 

a čítať výrobné a zostavné výkresy, poznať a používať platné STN. Žiaci 1.ročníka boli rozdelení do 

dvoch skupín. Podľa vyučujúcich sa v oboch triedach pracuje dobre. Výsledná klasifikácia je v oboch 

triedach na dobrej úrovni. 

Ďalším úvodným predmetom je mechanika. Náplňou premetu v 1.ročníku je výpočet silových 

pomerov pôsobiacich na teleso, rozklad síl na pravouhlé zložky a výpočet väzbových síl. V oboch 

triedach si vyučujúci prácu pochvaľujú. Učivo predmetu postupne zvyšuje náročnosť, čo nespôsobilo 

výrazné zhoršenie výsledkov. Celkovo sa v triedach pracovalo veľmi dobre. Vyučujúci v triede I.A 

vidí v žiakoch dostatočný potenciál na ďalší odborný rast a reprezentáciu školy. Náplňou predmetu 

v 2.ročníku je nadväznosť na mechaniku 1 a je zameraná na vnútornú štruktúru materiálov a tiež ich 

napätím, ako napr. ťah, tlak, strih, ohyb. Žiaci sa oproti 1. polroku mierne zhoršili. Podľa vyučujúceho 

sú kameňom úrazu elementárne matematické úkony. Ide hlavne o zlomky, rovnice a jednotky. 

Trieda II.A podľa slov vyučujúceho bola v 1.polroku veľmi hlučná, ale v 2.polroku sa mu so žiakmi 

pracovalo dobre a na hodinách bola dobrá atmosféra. 

Medzi hlavné profilujúce predmety v odbore strojárstvo patria strojárska technológia, strojárska 

konštrukcia a grafické systémy. Aplikácia vedomostí STT a STC prebieha na hodinách 

technologických a konštrukčných cvičení. Učivo strojárskej technológie a technologických 
cvičení dáva žiakom potrebné základné vedomosti a zručnosti o technických materiáloch, o ich 

vnútornej stavbe, o spôsoboch ich spracovania, o ich premene na polotovary a ďalej o postupoch 

premeny  polovýrobkov  na hotové  výrobky.  Žiaci  oboch  tried  1.ročníka  dobre  zvládli  učivo, 

v predmete napredovali a dosiali dobré výsledky. Na jednotlivých hodinách žiaci pracovali aktívne. 

Žiaci oboch tried 2.ročníka zvládli učivo na dostatočnej úrovni. V tomto školskom roku bol zavedený 

do výučby nový programovací nástroj Sinumerik Operate, ktorý žiakom nerobil výrazne problémy. 

Prechod na Sinumerik nebol až tak problematický ako sa predpokladalo. Žiaci III.B sa v druhom 

polroku mierne zhoršili. Napriek tomu na hodinách pracovali priebežne, boli aktívni a celkovo sa so 

žiakmi pracovalo dobre. Na hodinách STT, a to predovšetkým na cvičeniach, sa prejavujú značné 

rozdiely medzi šikovnými žiakmi a ostatnými žiakmi bez záujmu o predmet. Problémom je 

nedodržiavanie termínov na odovzdanie zadaní. Pri hodnotení žiakov sa osvedčili pravidelné 

písomné previerky. Vo 4.ročníku strojárska technológia žiakov zaujala. Počas práce na jednotlivých 

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

dodržiavaní termínov pri odovzdávaní vypracovaných zadaní. Výsledky zodpovedajú vynaloženému 

úsiliu jednotlivých žiakov. Celkovo možno konštatovať, že najväčším problémom predmetu TGC vo 

všetkých ročníkoch boli termíny odovzdávania zadaní. Vyučujúci navrhli menšie zmeny vo 

vzdelávacom programe STT a TGC. Navrhujú, aby sa s programovaním NC strojov začalo už v 2. 

ročníku so starším programovacím nástrojom Intys. Dôvodom je lepšia motivácia žiakov a fakt, že 
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doteraz až žiaci 4. ročníka boli dostatočne pripravení na súťaženie v programovaní  na 

celoslovenskej úrovni. Keďže v čase súťaží žiaci 4. ročníka venujú čas ukončeniu štúdia, chceme 

mať dostatočne pripravených žiakov 3. ročníka, ktorí by mohli dôstojne reprezentovať školu. 

Predmet strojárska konštrukcia rozvíja priestorovú predstavivosť, ktorú žiaci získali v 

predmete technické kreslenie. Oboznamujú a učia sa pracovať s technickou literatúrou a normami. 

Predmet poskytuje vedomosti a zručnosti z oblasti návrhu a konštrukcie strojových súčiastok, 

podskupín a funkčných celkov strojov s dôrazom na metodiku konštruovania. Žiaci 2. ročníka 

dosahujú priemerné výsledky a sami priznávajú, že podceňujú domácu prípravu, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania tohto predmetu. V oboch triedach sa na hodinách prejavovali 

veľmi veľké rozdiely medzi šikovnými žiakmi a ostatnými žiakmi bez záujmu. Žiaci na hodinách 

konštrukčných cvičení pracovali pomerne disciplinovane, pracovná atmosféra na hodinách bola 

dobrá. Žiakom chýbala dôslednejšia domáca príprava na vyučovacie hodiny. Hlavným a pomerne 

veľkým problémom predmetu aj v tomto školskom roku sú slabé znalosti z predmetu matematika pri 

riešení výpočtových úloh. Znova sa jedná sa o elementárne úkony z matematiky: zlomky, rovnice 

o jednej neznámej a jednotky. V triedach tretieho ročníka sa výsledky oproti 1. polroku zhoršili. 

V triede III.A žiaci pracujú len na priemernej úrovni, aby nemuseli vynaložiť vyššie úsilie a uspokoja 

sa s priemerným hodnotením. Vyučujúca III.B konštatuje, že žiaci neprejavujú záujem a snaží sa 

vynakladať veľké úsilie na motiváciu žiakov, čo jej zaberie veľa času. Žiaci 4. ročníka zvládli učivo 

bez závažných problémov. Žiaci v tejto triede boli pracovití a svojím správaním nenarúšali vyučovací 

proces, čo sa odzrkadlilo aj na ich maturitných výsledkoch. 

Zlepšiť priestorovú predstavivosť a precvičiť zmysel pre dizajn pomáha predmet grafické 
systémy. Cieľom predmetu je naučiť žiakov aktívne využívať možnosti CAD systémov pri 

zhotovovaní výkresovej dokumentácie a pri aplikovaní vedomostí z ostatných strojárskych 

predmetov. Vyučujúci sa snažili v plnej miere vytvoriť rutinné návyky u žiakov pri modelovaní 

strojárskych súčiastok a pri vypracovaní výkresovej dokumentácie. Žiaci oboch tried sú prísľubom do 

budúcna, sú schopní zvládnuť modelovanie telies, kreslenie výkresov, hlavne ak sú vhodne 

motivovaní. Učivo bezprostredne nadväzovalo na učivo predmetu TCK, čo je veľmi pozitívne pri 

získavaní, vylepšovaní a upevňovaní predstavivosti pri zobrazovaní strojových súčiastok. 

Problematiku modelovania a tvorby výkresov zvládli žiaci veľmi dobre. Vyučujúca I.A zhodnotila 

výsledky a pracovné nasadenie veľmi pozitívne. V 2. ročníku v oboch triedach sa taktiež pracovalo 

dobre, žiaci si postupne osvojovali potrebné zručnosti pri modelovaní súčiastok, boli pracovití a bolo 

vidieť, že problematika modelovania ich zaujala. Viac problémov však bolo pri tvorbe výkresov, 

pretože žiaci nemali ešte zaužívané potrebné zručnosti pri kótovaní súčiastok. Trieda II.A bola dosť 

hlučná a neustálym rozprávaním plytvali časom. Z toho pramenila nechuť pracovať na zadaných 

úlohách. V 3. ročníku sme sa snažili využiť nadobudnuté zručnosti z nižších ročníkov pri modelovaní 

a tvorbe výkresovej dokumentácie väčších konštrukčných celkov. Konštrukčné postupy zvládli žiaci 

na primeranej úrovni, rozdiel bol iba v časovom zvládnutí úloh. Obsah učiva priamo nadväzoval na 

konštrukčné riešenia zadaní z STC. Žiaci na hodinách pracovali veľmi dobre. Vzhľadom na to, že 

trieda je rozdelená na skupiny je možný individuálny prístup žiakov. Výborných žiakov program Solid 
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Edge veľmi zaujíma a pri modelovaní zložitých zostáv im dopomáha program TDS Technik. Obe 

skupiny boli počas školského roka bezproblémové, žiaci sa správali korektne, väčšina žiakov 

pracovala zodpovedne, na zadaných úlohách pracovali individuálne v stanovených termínoch. 

Vyučujúci III.A sa veľmi pochvalne vyjadril k 2. skupine a s ich prácou bol veľmi spokojný. Profiláciu 

žiakov v odbore strojárstvo dopĺňajú predmety ako automatizácia, obsahom ktorej je problematika 

automatického riadenia, s podstatou a použitím ovládacích obvodov a obvodov automatickej 

regulácie. So žiakmi sa na hodinách dobre pracovalo. Trieda III.B je náročné udržanie disciplíny. 

V triede je skupina žiakov, ktorí neustále narúšajú vyučovací proces. Veľa čau je potrebné venovať 

výchovným procesom na úkor vzdelávacích. Vo 4. ročníku bola situácia podobná ako v 3. ročníku. 

Práca na hodinách bola veľmi dobrá. V triede bolo niekoľko žiakov, ktorí veľmi aktívne obohacovali 

hodiny o praktické skúsenosti, prípadne zadávali vlastné problémové úlohy, ktoré sme spolu riešili. 

Teoretickú časť vo 4. ročníku vhodne dopĺňali cvičenia, ktoré sme v tomto školskom roku rozšírili 

o PLC. Žiaci si na hodinách mohli overiť funkciu jednotlivých logických obvodov a s ich použitím 

navrhovať konkrétne kombinačné a sekvenčné obvody. Vytvorila sa nová učebňa Automatizácie, 

ktorá pomáha žiakom pri vytváraní vlastných riadiacich procesov a systémov. 

Ďalším predmetom je programovanie CNC strojov. Predmet má v hierarchii odborných 

predmetov osobitné postavenie, lebo vytvára spojnicu medzi teoretickými a praktickým vyučovaním. 

Jeho úlohou bolo naučiť žiakov zostavovať riadiace programy pre CNC stroje prostredníctvom 

programu INTYS a NX 8,5. tento školský rok sme zaviedli nový programovací nástroj Sinumerik 

Operate, ktorý by mal nahradiť Intys. Prechod na Sinumerik nebol taký náročný, ako sme 

predpokladali a to z toho dôvodu, že práca v prostredí je „user friendly“ a veľmi nám pomohol Intys, 

ktorý by  sme aj tak chceli ponechať ako štartovací nástroj pre žiakov  2. ročníka. V budúcom 

školskom roku plánujeme prechod na vyššiu verziu NX a to na NX11. Prostredie je nové 

modernejšie a veríme, že aj na dobrej užívateľskej úrovni. 

Pre žiakov 3. ročníka je programovanie CNC strojov nový technický predmet, ktorý nadväzuje 

na strojársku technológiu. Skupinu predmet zaujal, no dosiahla v porovnaní s 2. skupinou horšie 

výsledky. U niektorých žiakov chýbajú vedomosti z STT z II. ročníka. Žiaci veľmi tvorivo pracujú na 

hodinách. Vyučujúci boli veľmi spokojní s prácou žiakov pri programovaní NC strojov v programe 

Intys. Výhodou tohto programu bolo a je, že žiaci virtuálne videli výsledky svojej práce. Na druhej 

strane je práca náročná, lebo CAM prostredie je citlivé na drobné chyby v programe, ktoré žiaci 

nedokážu samostatne odladiť a učiteľ nezvláda odladiť programy všetkých žiakov. Tieto problémy by 

mali byť odstránené prechodom na spomínaný Sinumerik. 

Ďalším predmetom, ktorý pomáha previazať teóriu s praxou je predmet kontrola a meranie. 
Predmet vychováva žiakov k technickému mysleniu, k efektívnemu využívaniu noriem, tabuliek a 

technickej literatúry. Rozvíja zmysel pre presnú, svedomitú a zodpovednú prácu, ako aj vedomosti a 

schopnosti voľby vhodnej meracej metódy, prístrojov, postupu a správnej interpretácie výsledkov 

merania. Celkovo majú žiaci problém s vyhodnocovaním praktických meraní. Majú problém napísať 

zmysluplný záver, s ktorým vyučujúci museli žiakom pomáhať. Taktiež ako u ostatných cvičení a tu 

je problém s termínom odovzdávania zadaní, čo sa prejavilo na výslednom hodnotení hlavne v triede 
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III.B. 

Do skupiny dotvárajúcich predmetov patria predmety stavba automobilov, a základy 
elektrotechniky. Oba predmety pomáhajú žiakom vytvoriť si všeobecný prehľad v danej oblasti, čo 

žiakom nespôsobovalo výrazné problémy. V predmete ZAE vyučujúci konštatuje, že žiakom chýba 

záujem o štúdium a vnútorné presvedčenie o zmysluplnosti preberaného učiva. Vyučujúci vynaložil 

obrovské úsilie, aby žiakov dokázal motivovať. Pomohlo mu hlavne množstvo príkladov z praxe, 

ktoré vhodným spôsobom vytvorili spojnicu medzi teóriou a praxou. 

 

2.3.2 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. Každý študijný odbor technického 

zamerania vychováva zo žiaka technika, ktorý dodržiava zásady grafického prejavu. Aj v študijnom 

odbore TPD tomu napomáha predmet technické kreslenie. Aktivita žiakov bola veľmi slabá, 

nezapájali sa do analýzy zobrazovaných súčiastok, boli lenivý a veľmi slabí. Správanie žiakov bolo 

veľmi zlé, žiaci neustále vyrušovali a nepracovali. Bolo veľmi ťažké žiakov motivovať a prebrať na 

dostatočnej úrovni aspoň základné učivo. Výhodou pri vysvetľovaní učiva bolo využívanie programu 

Solid Edge. Ten výrazne zlepšoval obrazotvornosť pri zobrazovaní súčiastok. Všetci žiaci učivo 

zvládli. Prechod zo všeobecného vzdelávania na základnej škole na odborné, zabezpečujú v 1. 

ročníku predmety mechanika a základy elektrotechniky. Oba predmety vyžadujú slušné základy 

z predmetov matematika a fyzika zo základnej školy, ktorých deficit sa prejavil aj tento školský rok. 

Žiaci sú na hodinách mechaniky pasívni, učivo je potrebné viackrát vysvetľovať. Pracovné 

nasadenie žiakov je veľmi slabé, sú veľmi pomalí, ale aj napriek tomu sa pracuje dobre a na 

hodinách je dobrá pracovná atmosféra. Na predmete Základy elektrotechniky došlo v priebehu 

2.polroku k zlepšeniu a to odchodom veľmi slabého žiaka. Ďalší veľmi slabý žiak má problém hlavne 

vo vysokej absencií a následnom nedoberaní preberaných látok. Taktiež žiak zvažuje prestup na inú 

školu. Zadávaním čiastkových úloh sa atmosféra na hodinách zlepšila, zvýšila sa aktivita žiakov. 

Medzi hlavné profilujúce predmety odboru technika a prevádzka dopravy patria predmety 

cestné vozidlá, elektrotechnika motorových vozidiel, autoelektronika, cestná doprava a diagnostika 

motorových vozidiel. 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. Problém žiakom robí vyjadrovanie sa 

odbornou terminológiou a upadajú do hovorových štýlov s častým využívaním slangových výrazov, 

čo je neprípustné. Zvyšovaním náročnosti návrhov a princípov jednotlivých funkčných celkov vozidla 

žiaci nestíhajú absorbovať učivo a dosahujú priemerné až podpriemerné výsledky. Vyučujúcim sa 

osvedčili krátke písomné práce a individuálne zadania na vypracovávanie referátov a prezentácií na 

preberanú tému. 

Žiaci II.C sú na hodinách leniví a niekedy bez záujmu o vyučovací predmet. Učivo žiaci zvládli 
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vcelku na dobrej vedomostnej úrovni. Práca je s nimi veľmi náročná a vyžaduje aktívny prístup 

učiteľa. Pri nátlaku a zvýšenej kontrole pracujú, ale aj tak s veľkou nechuťou. Žiaci 3. ročníka sú na 

hodinách živí, niektorí však majú aktívni záujem o vyučovací predmet. V triede sa pracuje veľmi 

dobre aj keď sa trieda prospechovo výrazne delí na snaživých a slabších žiakov. 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. Vo 4. ročníku žiaci boli na 

hodinách aktívni, v triede sa pracovalo dobre. Boli výrazné rozdiely medzi lepšími a horšími žiakmi, 

ktoré sa neustále prehlbovali. Niektorí mali zvýšenú absenciu a to sa negatívne prejavilo na 

záverečnom hodnotení. 

Ďalším profilovým predmetom je elektrotechnika motorových vozidiel, cieľom ktorého bolo 

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

energie a pomocných zariadení v motorových vozidlách. Žiaci druhého ročníka dosiahli 

podpriemerné výsledky. Zväčšený rozsah učiva v kombinácií s nesystematickou prípravou 

spôsobuje žiakom výrazné problémy. Prejavilo sa to na výsledkoch, ktoré sa v porovnaní s 1. 

polrokom výrazne zhoršili. Pretrváva zlý prístup k povinnostiam, nezáujem o dosiahnutie lepších 

výsledkov. Veľká skupina priemerných až podpriemerných žiakov nemá motiváciu zmeniť svoje 

výsledky. 

Žiaci 3. ročníka dosiahli podpriemerné výsledky. Niektorí žiaci sa na vyučovanie vôbec 

nepripravujú. Všetky písomky vyučujúca vopred ohlásila, avšak žiaci prípravu na nich podcenili. 

Neprospel 1 žiak, ktorý dosahuje opakovane nedostačujúce  výsledky. V prvom polroku neprospel 

a v 3. štvrťroku bol napomínaný pre neprospech, ani to však nezmenilo jeho prístup k povinnostiam. 

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

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

motorových vozidlách. Vyučujúci sa snažili prostredníctvom videí sprostredkovať fakty a princípy 

jednotlivých elektronických obvodov a uľahčiť tak proces výučby. Chýbala systematická príprava, ani 

napriek blížiacej maturite sa žiaci nepripravovali, upokojili sa s podpriemernými výsledkami. Nemajú 

motiváciu, všetci boli prijatí na VŠ, bez potreby vykonať prijímacie skúšky alebo dosiahnuť dobré 

študijné výsledky. Rovnako tak zamestnávatelia chodia robiť nábory, žiaci nadobudnú predstavu, že 

nemusia vyvinúť žiadne úsilie na získanie práce. Neprospel 1 žiak, kvôli nulovej príprave na 

vyučovanie. Po početných absenciách si látky nedobral, na vyučovanie sa nepripravoval. Práca na 

hodinách bola vcelku dobrá, no veľmi náročná na sprostredkovanie informácií. 

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

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

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

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

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

situácia ako na hodinách cestných vozidiel. Pri zvýšenej kontrole žiaci zvýšili pracovné nasadenie. 

Na lepšie zapamätanie preberaného učiva sa osvedčili krátke písomné previerky. Učivo zvládnuté 

na dobrej vedomostnej úrovni. Trieda III. C je veľmi živá, ale o predmet javila záujem. Veľká skupina 
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žiakov sa snaží s učiteľom na hodinách aktívne spolupracovať. Vo väčšine prípadov žiaci zvládli 

predpísané učivo na dobrej úrovni. 

Komplexnosť predmetovej skladby v odbore uzatváral predmet diagnostika motorových 
vozidiel, ktorým si žiaci osvoja techniku vyvažovania kolies, geometrie riadenia, skúšobní bŕzd, 

stanice technickej kontroly, príslušenstva spaľovacieho motora. Vyučujúcim sa na hodinách 

pracovalo dobre a žiaci dosiahli relatívne dobré výsledky. Prevažnú väčšinu teoretických poznatkov 

z diagnostiky motorových vozidiel žiaci aplikovali na hodinách praxe v školských dielňach. Výsledky 

sa oproti 1.polroku mierne zlepšili. 

Aj v tomto študijnom odbore profil absolventa dopĺňajú podporné strojárske predmety ako 

strojárska technológia, časti strojov, grafické systémy, ktorých ciele už boli spomínané. V predmete 

strojárska technológia si žiaci osvojili základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo, spoznali 

základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve. Spoznali vlastnosti technických 

materiálov, spôsoby tepelného a chemicko-tepelného spracovania. Niektoré témy sú žiakom blízke 

z predmetu prax a preto je osvojovanie téme výrazne lepšie. Podľa vyučujúcej je obsah predmetu 

dosť rozsiahly a s dotáciou 2 hodín nie je možné zvládnuť všetko učivo. Z tohto dôvodu bola 

navrhnutá zmena učebnej osnovy - vypustenie záverečných tém. Tieto témy budú zakomponované 

do predmetu Cestné vozidlá. 

Predmet časti strojov spôsobuje žiakom odboru TPD pravidelne väčšie problémy, avšak 

v 2.polroku žiaci prezentovali zvládnutie základného učiva jednak v písomných previerkach a jednak 

pri vypracovaní zadaní. V 2. ročníku výsledky výrazne zhoršili zadanie, ktoré boli odovzdávané 

častokrát aj s trojtýždňovým oneskorením. 

Strojárske predmety uzatvárajú grafické systémy, ktoré žiakom nespôsobovali žiadne 

problémy. So žiakmi sa pracovalo veľmi dobre, postupne si osvojovali potrebné zručnosti pri 

modelovaní súčiastok, boli pracovití a bolo vidieť, že problematika modelovania ich zaujala. 

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

z elektroniky, cvičenia z autoelektroniky a programovanie mikroprocesorov, ktoré obohatili teoretické 

elektrotechnické predmety o praktickú zložku, kde si mohli žiaci vyskúšať zapojiť a odmerať 

elektronický obvod motorového vozidla. V predmete cvičenia z elektroniky bola práca na hodinách 

dobrá. V 2. ročníku žiaci získali základné zručnosti ako: zapájanie obvodov, meranie elektrických 

veličín a zobrazovanie priebehov veličín.  Predmet je pre žiakov zaujímavý, nakoľko sa stretávajú 

s novými poznatkami. V triede sú žiaci, ktorí prejavujú obrovský záujem o prácu na hodinách, ale 

práca učiteľa je pri nich veľmi náročná. Dôvodom je ešte neznalosť funkcie niektorých obvodov, 

ktoré sú pre náplňou tretieho ročníka. Častokrát nerešpektujú pokyny  vyučujúceho a svojvoľne 

zapájajú obvody k zdroju napätia bez kontroly vyučujúceho. V 3. ročníku prechádzame k realizácii 

zložitejších  elektronických  obvodov,  modifikácii  obvodov  podľa  zadaných  požiadaviek,  kontrole 

a odstraňovaniu chýb v obvodoch využitím získaných zručností žiakov. V 2.polroku realizujeme 

konkrétne elektronické zariadenie pripojiteľné do palubnej siete motorového vozidla. K zariadeniu 

musia žiaci vypracovať technickú dokumentáciu. Táto časť je realizovaná projektovou formou, žiaci 

na  vyučovacích  hodinách  pripravia  schémy,  obrazy  plošných  spojov,  vytvoria  dosku  plošných 
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spojov, ktorú osadia elektronickými súčiastkami a oživia zariadenie. Tieto činnosti sú pre žiakov 

zaujímavé a prinášajú bohaté praktické skúsenosti. Každoročne sa však opakuje problém pri 

spracovaní textovej dokumentácie k projektu. Žiaci nie sú schopní spracovať jednoduchú textovú 

dokumentáciu tak po obsahovej, ako aj po formálnej stránke. Prácu odovzdávajú niekoľko týždňov 

po stanovenom termíne, dokumentácia nespĺňa ani minimálne kritéria. Výnimkou je jedna skupina, 

ktorá  odovzdala  projektovú  dokumentáciu  v stanovenom  termíne  a na  veľmi  dobrej  úrovni. 

V predmete cvičenia z autoelektroniky ide o aplikáciu vedomosti a poznatkov priamo na osobnom 

motorovom vozidle Škoda Octavia, kde si žiaci vyskúšali pripájanie elektronických obvodov do 

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

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

zručností. Našli sa žiaci, ktorí priniesli vlastné poznatky a skúseností, ktoré sme implementovali do 

výučby. Mnohí z nich už dnes ponúkajú služby diagnostiky motorových vozidiel nie len pre osobné, 

ale aj pre nákladné vozidlá. 

Celistvosť elektronických a riadiacich systémov uzatváral predmet programovanie 
mikroprocesorov,  ktorý rozvíjal  vedomosti žiakov tak,  aby počas  štúdia dosiahli aj  vedomosti 

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

a analytické  myslenie,  ako  aj  na  znalosti  základných  elektronických  systémov.  Podobne  ako 

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

prevažnej väčšiny žiakov. Aj tento školský rok žiaci svojím aktívnym prístupom samostatne vyriešili 

niekoľkonásobne viac problémových úloh ako v minulosti. Jeden žiak dosiahol mimoriadne dobre 

výsledky, keď sa mu podarilo samostatne vyriešiť multipexne ovládanie viacmiestneho displeja. 

V triede sa pracovalo veľmi dobre a žiaci učivo veľmi dobre zvládli. 

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

teoretický charakter. Niektorí žiaci boli na hodinách snaživí, ale veľká skupinka žiakov prijímala 

informácie len veľmi pasívne. Pri slabších žiakoch na zlepšenie prospechu sa využívali žiacke 

prezentácie, ktorých úroveň však nezodpovedala schopnostiam  a vedomostiam  žiakov strednej 

školy. Výsledné hodnotenie bolo primerané ich úrovni a vedomostiam. 

 

2.3.3 Študijný odbor technické a informatické služby v strojárstve 
 

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

a informatiku. Odborné vzdelávanie aj v tomto odbore je zamerané hlavne na tieto vedy. Základom 

pri profilácii absolventa TIS sú strojárske predmety. Keďže ide znova o technické zameranie, bolo 

potrebné, aby žiak dodržiaval zásady grafického prejavu, čomu napomáha predmet technické 
kreslenie. 

Žiaci na hodinách nepracovali štandardne, ťažko sa dala upútať ich pozornosť, boli veľmi hluční, 

nenosili si pomôcky. Boli unavení a nesústredení, nakoľko mali všetky hodiny na konci vyučovania. 

Najväčším problémom je nezáujem  a neochota pracovať, ale hlavne ich správanie a negatívne 

prejavy. Napriek tomu všetci žiaci prospeli. Disciplína odovzdávania zadaní bola v oboch skupinách 

rôzna.  V 1.  skupine  neodovzdávali  zadania  v termíne,  ale  v 2.  skupine  s odovzdávaním  nebol 
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problém. Jedným z hlavných profilujúcich predmetov v odbore TIS je strojníctvo, ktorý je skĺbením 

predmetov STT, TGC, STC a KOC v odbore strojárstvo. Učivo predmetu je zamerané najprv na 

problematiku materiálov strojárskych výrobkov, v ďalšej časti na mechaniku a to statiku, pružnosť 

a pevnosť. Študijné výsledky žiakov v 1. ročníku boli iba priemerné až podpriemerné. Závažným 

problémom tejto triedy je správanie, ktoré sa vymyká normálnemu štandardu našej školy. Študenti 

sú nesústredení a veľmi pasívni. Tento stav v triede pretrváva od začiatku školského roka. Časť 

žiakov dokáže negatívne ovplyvniť svojím arogantným správaním ďalšiu skupinu a trieda prestáva 

fungovať ako jeden celok, jedná časť vyrušuje a tá druhá ich upozorňuje. Udržať disciplínu v triede 

vyžaduje množstvo času a úsilia. Pre zlepšenie fungovania a odborného rastu tejto triedy  je 

potrebné zvýšiť aktivitu a záujem o štúdium, zlepšiť disciplínu, dochádzku a taktiež aj verbálne 

vyjadrovanie. Výnimkou sú asi šiesti žiaci, ktorí sú aktívni a ich vedomosti sú na požadovanej úrovni. 

V tejto triede niektorým študentom chýbajú základy z matematiky a geometrie, čo sa prejavilo pri 

riešení príkladov so statiky. Celkovo 2. polrok bol po stránke vedomostnej a logickej náročnejší, čo 

sa prejavilo u niektorých v nezáujme o daný predmet. Príčinu vidím v tom, že väčšiemu počtu žiakov 

chýbajú základné vedomosti a zásady slušného správania. V 2. ročníku v triede II.D sú žiaci vcelku 

snaživí. V triede sa pracuje dobre, na hodinách boli pozorní. V treťom ročníku je situácia podobná. 

Žiaci sú celkom snaživí a našli by sa žiaci, ktorí by našli uplatnenie v odbore strojárstvo. Náročná 

práca bola vo 4. ročníku. S prístupom žiakov vyučujúci nebol spokojný, väčšinu žiakov nezaujímal 

obsah predmetu, ignorovali prebiehajúci proces výučby, v mnohých prípadoch sa žiaci veľmi 

nevhodne správali. Veľký problém bol pri preskúšavaní, kedy sa žiaci snažili využívať rôzne 

špekulatívne spôsoby opisovania. Všetky negatíva v triede sa podpísali aj na hodnotení triedy na 

konci školského roka. 

Praktickú zložku odborného vzdelávania tvorili v odbore grafické systémy a programovanie CNC 

strojov. Výučba predmetu grafické systémy bola v 2. ročníku dobrá. Vyučujúci videl v žiakoch 

záujem. Žiaci boli kreatívni a na hodinách bola príjemná atmosféra. V treťom ročníku je práca so 

žiakmi veľmi náročná. Žiaci boli veľmi hluční a aktívni v rozprávaní a vyrušovaní. Bolo ťažké udržať 

pokojnú pracovnú atmosféru. Väčšinou boli žiaci extrovertní a zameraní na fyzický výkon. Všetci 

žiaci prospeli. Vo 4. ročníku bola práca v oboch skupinách náročná. V triede bola skupinka žiakov, 

ktorá sa výrazne  zhoršila  oproti  minulému  školskému  roku  a prispôsobili  sa  slabším  žiakom. 

So   žiakmi  je  potrebné veľa  precvičovať  a opakovať,  na  čo  nie  je  dostatočný  časový  priestor. 

V druhej skupine sú žiaci veľmi športovo orientovaní a úroveň ich vedomostí z technických 

predmetov z predošlých ročníkov bola veľmi slabá. To sa odzrkadlilo aj na predmete GRS. Žiakov sa 

vyučujúca snažila motivovať slovným hodnotením a hodnotením čiastkových úloh. Výsledky 

predmetu programovanie CNC strojov možno hodnotiť ako priemerné. Tento predmet nadväzuje 

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

výroby jednotlivých súčiastok, automatizácii a CNC strojoch. Dáva základné informácie ako vytvoriť 

správnu postupnosť technologických operácii pri výrobe súčiastok, spracovať program pre riadenie 

takýchto strojov a umožní za pomoci simulácie tento proces skontrolovať. Celkovo trieda pôsobila 

pasívnym dojmom, až v závere školského roka došlo k zvýšeniu aktivity. Na začiatku väčšia časť 
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študentov mala s programovaním CNC problém, nedokázali si predstaviť činnosť obrobku a nástroja 

a následne to transformovať do jednotlivých príkazov. Častým grafickým zobrazovaním polohy noža 

a obrobku sa u väčšiny zlepšila samostatnosť pri písaní programu s následnou simuláciou. 

 
 
2.4 PK ekonomických predmetov 
Prvý ročník 

V predmete  Ekonomika  si  žiaci  ani  v 2.  polroku  nedokázali  zvyknúť  na  systém  výučby 

v predmete. Ich výsledky sa ešte zhoršili oproti prvému polroku o pol stupňa. Stále u nich chýba 

domáca  príprava  a pri  ústnych  odpovediach  majú  problém  s formulovaním  svojich  myšlienok 

a s používaním ekonomických pojmov. Na hodinách sú nedisciplinovaní, nesústredení a okrem max. 

5  žiakov,  vôbec  nemajú  záujem  o preberané  témy,  ani  o aktuálne  problémy  v spoločnosti. 

Nezaujímajú ich ani informácie z oblasti ekonomiky, týkajúce sa ich každodenného fungovania. 

V predmete ADK v skupine s1 v druhom polroku pracovali žiaci aj v počítačovej učebni, v SW 

Word a Excel, v ktorom tvorili tabuľky a pracovali s nimi. Žiaci pracovali pod dohľadom a s určitou 

dávkou motivácie zo strany vyučujúcej a osvojovali si správne písanie desaťprstovou hmatovou 

istotou. Zároveň písali, tvorili a obrázkami dopĺňali cudzojazyčný text z ANJ, NEJ, FRJ. V skupine s2 

hoci je len 11 žiakov, udržanie disciplíny, usmerňovanie a kontrola počas písania bola náročná. Nikto 

zo žiakov nepoužíva 10-prstovú hmatovú techniku, odstraňovať ich doterajšie návyky pri písaní na 

klávesnici počítača je ťažko realizovateľné a ani žiaci nemajú záujem, aby sa to naučili. Ale aj napriek 

tomu, viac ako polovica skupiny sú hodnotení známkou 1, lebo pri písaní textov na presnosť sa pekne 

dokázali sústrediť. 

Druhý ročník 

V predmete Ekonomika sa veľmi dobre pracuje, žiaci majú záujem  o učivo. Reagujú na 

otázky  a na  situácie  z praxe  a bežného  života,  ktoré  súvisia  s preberanými  témami.  Hoci  došlo 

k zhoršeniu priemeru, žiaci boli so svojimi výsledkami spokojní. 

V predmete Účtovníctvo v druhom ročníku je veľmi dôležité, keďže žiaci získavajú základné 

vedomosti, ktoré sa rozvíjajú vo vyšších ročníkoch a vytvárajú si vzťah k predmetu. V triede je 27 

žiakov, čo je pomerne veľa na takýto predmet, na ktorom prevládajú praktické úlohy, ktoré je potrebné 

individuálne vysvetliť. Skladba triedy je rôznorodá, čo sa týka schopností a záujmu. Sú v nej výborní 

žiaci, ale viac je tých slabších. Práca na hodine je náročná, žiaci sú nesústredení, tí ktorých to 

nezaujíma vyrušujú ostatných. 

V predmete ADK sa v obidvoch skupinách dobre pracuje, je možné individuálne sa každému 

venovať  a ustrážiť  ich  pri  písaní  a riešení  úloh.  Viacerí  ovládajú  10-prstovú  hmatovú  techniku 

a prejavujú  záujem  o informácie  z obchodnej  korešpondencie.  Doklady,  ktoré  vyplňovali,  súviseli 

s preberaným učivom na ekonomike, čo ich motivovalo k neustálemu sústredeniu sa a práci na 

hodinách, kedy si zároveň aj precvičovali vedomosti získané na ekonomike. 

Tretí ročník 

V predmete Ekonomika žiaci prejavovali záujem o učivo, aj o témy z praxe, ktoré súviseli 
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s preberaným učivom, na hodine reagovali na zadané úlohy a otázky. Ale neodrážalo sa to na 

výsledkoch  skúšania,  väčšine  nezáležalo  na  výslednom  hodnotení  a nemali  záujem  doučiť  sa 

a opraviť si známky. V tomto školskom roku sme prvýkrát začali využívať učebný text Daň z príjmov 

v príkladoch a úlohách, ktorý budeme používať viac ako polrok. 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. 

V predmete Účtovníctvo v skupine s1 je pomerne veľkou skupinou a po zmene rozvrhu na 

6,7,8 hodinu žiaci, pričom si žiaci na tento stav zvykli a fungujú bez problémov. Skupina je rôznorodá, 

so šikovnými a slabými žiakmi. Chýba zdravý stred. V skupine s2  sú dosiahnuté výsledky veľmi 

rozdielne. V druhom polroku pracovné tempo a úsilie niektorých výborných žiakov poľavilo, uspokojili 

sa s horšími výsledkami. Inak sa v skupine pracuje dobre, žiaci dávajú pozor, sú disciplinovaní, 

pracujú na hodinách podľa pokynov vyučujúceho, ale opäť zlyháva domáca príprava a ak vymeškajú 

hodinu spoliehajú sa na učiteľa, že im všetko vysvetlí. Chýba im zodpovedný prístup stredoškolákov, 

okrem dvoch výborných žiakov. 

V predmete ADK žiaci pracujú v skupinách a tvoria doklady v peňažnom styku , ako je poštový 

poukaz  na  účet,  jednoduchý  aj  hromadný  príkaz  na  úhradu,  PPD,  VPD  a iné.  Žiaci  pracujú 

s internetom a ich práca je bezproblémová. 

V predmete Ekonomické cvičenia v  druhom polroku sa žiaci oboznamujú so Sociálnou 

a zdravotnou poisťovňou, s výpočtom odvodov, vypisovaním výkazov a výpočtom čistej mzdy. 

Nadobúdané teoretické vedomosti aplikujú v programe OLYMP – Mzdy a personalistika. Teória sa im 

prelína  s praxou  a majú  možnosť  vidieť  výhody  v používaní  ekonomického  programu  –  mzdy 

a personalistika. Dosiahnuté výsledky sú individuálne. V triede sú výborní žiaci, ale aj žiaci menej 

šikovní so slabšími výsledkami. Žiaci sú na hodine pomerne disciplinovaní, zvykli si na systém práce, 

prelínanie práce s programom OLYMP a teórie. Zaujímajú sa o preberané témy, na hodine sa vedie 

dialóg, riešia zadané úlohy. Problém vidím v tom, že zlyháva domáca príprava. Mnohí sa doma 

neučia, vedia len to čo si zapamätajú na hodine, preto je potrebné prebraté učivo aj viackrát 

zopakovať. 

V predmete Prax 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. Žiaci 

sa aj učia správnu voľbu obchodného partnera a v prípade nevhodnej voľby nesú z uvedeného 

dôsledky svojho rozhodnutia. 

Štvrtý ročník 

V predmete Ekonomika v druhom polroku došlo k zhoršeniu priemeru známok, niekoľko 

aktívnejších žiakov si postupne spracúvali učivo ekonomiky z predchádzajúcich ročníkov na maturitnú 

skúšku. Príprava na vyučovanie bola nesystematická, ani spoločné opakovanie učiva  ich 

nemotivovalo k aktívnejšiemu prístupu pri učení sa na maturitu. V triede IV.A sa daný predmet učil 

veľmi dobre aj keď sa trieda výrazne delila na lepších a slabších žiakov . Výborní žiaci mali aktívny 

záujem a dobre vedeli prijímať nové informácie. Slabší žiaci si prospech zlepšovali vypracovaním 
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rôznych prezentácií k preberanej problematike. V triede IV.B 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. 

V predmete ADK žiaci riešili doklady personálneho charakteru, ako je žiadosť  do 

zamestnania, životopis, motivačný list. Skupina s1  pracuje veľmi dobre ale v skupine s2  je problém 

s disciplínou. Žiaci pracujú aj s internetom a ich práca je často prerušovaná sledovaním aj iných 

stránok, než stránok súvisiacich s prácou. Žiaci často len odpisujú predlohu, aby splnili prácu, ale 

málo tvoria.  Pre podanie ich výkonu treba veľmi vysoké úsilie učiteľa. 

V predmete Účtovníctvo v skupine s1 súčasťou učiva bola účtovná závierka a uzávierka ako 

aj účtovanie súvislých príkladov, ktoré sú prípravou na PFMS. Učivo bolo obohatené o tvorbu 

Kalkulácií. V skupina s2 je 14 žiakov. Všeobecne prevláda so žiakmi spokojnosť, pretože sa snažia, 

riešia zadané úlohy, netreba ich upozorňovať čo sa týka disciplíny na hodinách a pracovnej aktivity. 

V druhom polroku v rámci prípravy na maturitnú písomku sme opakovali aj niektoré témy z 2. ročníka. 

Chýbali im základné vedomosti, a ako sami priznali, keby boli vedeli, že to budú potrebovať na 

maturitnú skúšku, tak by sa zodpovednejšie pripravovali. 

V predmete  Ekonomické  cvičenia  v druhom  polroku  žiaci   vedú  jednoduché  účtovníctvo 

v peňažnom denníku, oboznamujú sa s účtovnými knihami jednoduchého účtovníctva. Výsledky 

dosahované na hodinách sú individuálne. Sú výborní žiaci, ale aj slabší žiaci, ktorí prevažujú. 

Jednoduché účtovníctvo je pre nich pomerne náročné a to aj preto lebo sa na hodiny nepripravujú. Na 

vyučovaní sú nesústredení, je potrebné ich napomínať aby sledovali výklad učiteľa, nezapájajú sa do 

dialógu a málokedy pracujú samostatne. 

V predmete Prax sa pracuje výborne, z dôvodu malého počtu žiakov. Žiaci pracujú 

zodpovedne a účtujú súvislé príklady aj v programe Omega od firmy Kross Žilina. 

 

2.5 PK predmetu PRAX 

Hodnotenie triedy I.C – študijný odbor TPD 
V tejto triede vyučovali učitelia Ing. Marián Šveda, Ing. Rastislav Švirk a Ing. Milan Fejko. Vyučujúci 

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

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

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

bolo odučené v súlade s tematickým výchovno-vzdelávacím plánom. 

 

Hodnotenie triedy II.A – študijný odbor strojárstvo 
V tejto triede vyučovali učitelia Ing. Marián Šveda, Ing. Rastislav Švirk a Ing. Milan Fejko. Žiaci tohto 

odboru prichádzali s predmetom prax do prvého kontaktu. Podľa názorov vyučujúcich žiaci mali 

záujem  o výučbu  v školských  dielňach  veľa  veci  ich  zaujímalo,  keďže  mali  tú  možnosť  vidieť 

a pracovať  na  obrábacích  strojoch,    kde  sa  učili    základom  sústruženia,  frézovania,  základom 
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v technologických operáciách a stavbe automobilov. Učivo bolo odučené v súlade s tematickým 

výchovno-vzdelávacím plánom. 

 

Hodnotenie triedy II.B – študijný odbor strojárstvo 
V tejto triede vyučovali učitelia Ing. Marián Šveda, Ing. Rastislav Švirk a Ing. Milan Fejko. Žiaci 

prichádzali do kontaktu s obrábacími strojmi na ktorých sústružili jednoduché súčiastky ako aj 

frézovali rovinné plochy alebo drážky podľa výkresovej dokumentácie. Žiaci mali záujem o vyučovanie 

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

vzdelávacieho plánu. 

 

Hodnotenie triedy II.C – študijný odbor TPD 
Vyučujúci Ing. Miloš Murín, Ing. Milan Fejko a Ing. Pavol Pavlanin. V tomto ročníku žiaci odboru 

doprava  získavali  základné  vedomosti  a zručnosti  pri  práci  na  obrábacích  strojoch.  Sústružili 

a frézovali, čím si prakticky vyskúšali prácu na obrábacích strojoch. Taktiež dostali základy a ukážky 

pri práci na CNC obrábacích strojoch. Pre nedostatok času nebolo možné odučiť v danej triede 

predmet podľa tematického výchovno-vzdelávacieho plánu a posledná téma bola odučená v skrátenej 

forme. 

 

Hodnotenie triedy II.D – študijný odbor TIS a TISŠ 
Vyučujúci Ing. Marián Šveda, Ing. Rastislav Švirk a Ing. Milan Fejko. 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. V tejto triede bolo učivo odučené v rámci tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. 

 

Hodnotenie triedy III.A – študijný odbor strojárstvo 
Vyučujúci Ing. Marián Šveda, Ing. Rastislav Švirk a Ing. Milan Fejko. Žiaci prichádzali do kontaktu 

s obrábacími strojmi, na ktorých sústružili jednoduché súčiastky ako aj frézovali rovinné plochy alebo 

drážky podľa výkresovej dokumentácie. Žiaci v tomto ročníku prešli aj obsluhou CNC stroja. Žiaci mali 

záujem o vyučovanie. V tejto triede bolo učivo odučené podľa tematického výchovno-vzdelávacieho 

plánu. 

 

Hodnotenie triedy III.B – študijný odbor strojárstvo 
V tejto triede vyučovali učitelia Ing. Marián Šveda, Ing. Rastislav Švirk a Ing. Milan Fejko. Podobne 

ako  pri  vyššie  spomínanej  triede  jedná  sa  o odbor  strojárstvo.  Žiaci  prichádzali  do  kontaktu 

s obrábacími strojmi, na ktorých sústružili jednoduché súčiastky ako aj frézovali rovinné plochy alebo 

drážky podľa výkresovej dokumentácie. Žiaci v tomto ročníku prešli aj obsluhou CNC stroja. Žiaci mali 

záujem o vyučovanie. Učivo v tejto triede bolo odučené podľa tematického výchovno-vzdelávacieho 

plánu. 
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Hodnotenie triedy III.C – študijný odbor TPD 
V tejto triede vyučovali Ing. Marián Šveda, Ing. Rastislav Švirk a Ing. Miloš Murin. Na vyučovacích 

hodinách žiaci preberali učivo - oprava a údržba podvozkov, prezúvanie a vyvažovanie pneumatík, 

oprava a čistenie bŕzd, ako aj rozoberanie a oprava spaľovacieho motory a prevodovky. Žiaci sa učili 

diagnostikovať motorové vozidlo pomocou diagnostického prístroja Gutmann a taktiež merali 

kompresné tlaky ako aj účinnosť alternátora a spúštača na meracom zariadení Blancheto. Učivo bolo 

odučené v rámci tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. 

 

Hodnotenie triedy IV.A – študijný odbor strojárstvo 
Vyučujúci Ing. Marián Šveda, Ing. Rastislav Švirk. Žiaci pristupovali k vyučovaciemu procesu 

zodpovedne. Žiaci si upevňovali vyučovanie v strojnom opracovaní a prehlbovali vedomosti v CNC 

programovaní, kde sú vedení k samostatnej práci na CNC stroji ako aj v učebni programovania CNC 

strojov, kde v programe SINUMERIK navrhovali a vytvárali  programy pre výrobu súčiastky. 

 

Hodnotenie triedy IV. B – študijný odbor TPD 
Vyučujúci Ing. Marián Šveda, Ing. Rastislav Švirk a Ing. Miloš Murín. Žiaci sa na hodiny pripravovali a 

na vyučovanie chodili načas.  K  vyučovaniu mali pozitívny prístup, keďže sa jedná o maturitný ročník 

a títo žiaci z daného predmetu aj maturovali. Osvojili si najmä diagnostiku motorových vozidiel 

opravu a údržbu spaľovacích motorov a opravu a údržbu podvozkov. 

 

2.6 Maturitné skúšky 
 

 
Predmet 

 
Úroveň 

 
Počet 

PFEČ PFIČ Ústna skúška 

% Počet % Počet 1 2 3 4 5 Priemer Počet 

ANJ B1 87 53,47% 82 56,19% 80 16 15 25 29  2,79 85 

PČOZ  87     18 25 28 15 1 2,49 87 

SJL  87 47,20% 83 59,31% 84 20 21 34 10 2 2,46 87 

TČOZ  87     16 15 26 28 2 2,83 87 

 
 
 

Maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne vykonalo úspešne 14 žiakov, 4 žiaci neúspešne a 

1 žiak bude opakovať kompletnú MS. 

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

 
V EČ MS zo SJL priemerná úspešnosť bola 47,20%, nevyhovelo 9 žiakov. V minulom školskom 

roku (2016/17) bolo neúspešných rovnako 9 žiakov a priemerná úspešnosť bola 50,12 %. V tomto 

školskom roku sa prospech žiakov zhoršil. 

V PF IČ MS zo SJL vyhoveli všetci žiaci, ich úspešnosť bola 59,31% - pre porovnanie s minulým 
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školským rokom – vtedy bola úspešnosť 55,90% a tiež vyhoveli všetci žiaci. 

V tomto školskom roku sa prospech žiakov zlepšil. 

V ÚF IČ MS zo SJL neprospeli 2 žiaci, priemerná známka bola: 2,46  (minulý školský rok 2,40). 

Prospech žiakov je v oboch školských rokoch takmer rovnaký. 
 
 

Zhodnotenie jednotlivých častí MS SJL 

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

vzdelávacieho programu ISCED 3A pre vyššie sekundárne vzdelávanie. 

Maturitné testy boli v tomto školskom roku primerane náročné, no niektorí žiaci podcenili prípravu na 

testovanie. 

V rámci PFIČ 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 rámci ÚF IČ MS zo SJL váha hodnotenia jednotlivých úloh bola 1:1, tzn. rovnaká váha známky 

z časti predmetu: slovenský jazyk a rovnaká z časti predmetu: literatúra. 

Samotné odpovede žiakov boli na úrovni primeranej ich dosahovaným výsledkom počas 

štvorročného štúdia. Žiaci dokázali reprodukovať učivo z literárnej histórie, teórie i jazyka a preukázali 

schopnosť uplatniť tieto vedomosti pri interpretácii textu literárnej ukážky i pri vysvetľovaní 

konkrétnych jazykových javov v texte. Ako problém pretrváva ťažkopádnosť žiakov vo formulácii 

ucelených viet a v spisovnom vyjadrovaní. 

 

2.6.2 Maturitná skúška (MS) z anglického jazyka (ANJ) 
 

Všetci žiaci maturovali v rámci predmetu ANJ na úrovni B1. Od EČ a PFIČ MS ANJ boli oslobodení 

2 žiaci so ŠVVP. 

V EČ MS ANJ nevyhoveli 10 žiaci. Percentuálna úspešnosť bola 53,47%. 

Pre porovnanie  – v minulom  školskom roku bola percentuálna úspešnosť  žiakov na úrovni B1 

55,12% a nevyhoveli 8 žiaci. V tomto školskom roku sa prospech žiakov zhoršil. 

V PF IČ MS z ANJ nevyhoveli 7 žiaci. Percentuálna úspešnosť žiakov bola 56,19%. 

V minulom školskom roku nevyhoveli 8 žiaci, ich úspešnosť bola 54,55%. V tomto školskom roku sa 

prospech žiakov zlepšil. 

V ÚF MS z ANJ prospeli všetci žiaci (v minulom školskom roku neprospel 1 žiak). Priemerná 

známka z ÚF MS z ANJ bola 2,79 (minulý školský rok to bolo 2,58). V tomto školskom roku sa 

prospech žiakov zhoršil. 
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Zhodnotenie jednotlivých častí MS z ANJ 

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 PF IČ MS ANJ téma bola primerane náročná a v súlade s cieľovými požiadavkami na maturantov. 

V rámci ÚF IČ MS ANJ odpoveď žiaka pozostávala z 3 častí. Úloha č.1 bola zameraná na vizuálny 

podnet - žiaci mali opísať obrázok, príp. vytvoriť príbeh. Pri úlohe č.2 mal žiak zaujať stanovisko k 

téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi. Úloha č.3 bola konverzačná. 

 

2.6.3 Závery a postrehy k maturitnej skúške 
 

SPOLU ZA MATURITNÉ PREDMETY SJL, ANJ: 

• Mnohí  žiaci  si  nechávajú  učenie  na  MS  na  akademický  týždeň,  učivo  sa  im  týmto  nakopí 
a nezvládajú sa ho učiť. 

• Niektorí žiaci sami priznali, že podcenili prípravu na EČ MS SJL a ANJ, nepripravovali sa 

priebežne, spoliehali sa na to, že nejaké vedomosti už majú a viac času na učenie venujú ÚF IČ 

MS, kde majú presne stanovené okruhy učiva, takže presne vedia, čo sa majú učiť (pričom v EČ 

MS SJL a ANJ sa presne vymedziť nedá, čo sa majú učiť a opakovať si). 

• Niektorí žiaci sa spoliehajú na to, že sa bude dať v EČ a PFIČ MS odpísať od spolužiakov a keďže 

sa nedá, odrazí sa to na ich výsledkoch. 

• V rámci PF a ÚF IČ MS SJL aj ANJ ako najväčšie problémy naďalej pretrvávajú slabá slovná 

zásoba žiakov, slabé štylistické cítenie a pri PF aj málo zvládnutá gramatika/pravopis – ťažisko 

tohto problému vidíme v tom, že žiaci málo čítajú knihy, menej komunikujú ústnou formou, tú 

nahrádza četová podoba, a to naviac bez diakritiky a interpunkcie. 

• V rámci EČ MS SJL aj ANJ vnímame ako najväčší problém (ne)čítanie textu s porozumením, 

v ANJ aj (ne)počúvanie textu s porozumením, čo budeme so žiakmi naďalej na vyučovaní rozvíjať. 

• U viacerých žiakov sa pod neúspešnosť, resp. nízku úspešnosť v EČ MS podpísal aj stres, ktorý 

výrazne znižuje sústredenosť človeka, a časová tieseň pri testovaní. 

• Spôsob maturitného testovania považujeme už dlhodobo za málo relevantný. Žiaci pri uzavretých 
otázkach správnu odpoveď neraz len tipujú. 

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

osobitosti SOŠ – nielen kognitívne schopnosti žiakov, ale rovnako kultúrny rozhľad, ktorý je pri 

testovaní v SJL potrebný, profilujúce zameranie školy a pod. Je nelogické, aby žiaci SOŠ v EČ MS 

SJL vypracovávali ten istý test, ako žiaci gymnázií. 

• Je našou snahou a povinnosťou ako vyučujúcich pripraviť zodpovedne žiakov na MS zo SJL a 

ANJ, avšak len naša snaha nestačí, v prvom rade to musí byť v záujme našich žiakov, ktorí sú už 

v 3. a 4. ročníku dospelí a sami zodpovední za svoje konanie. 
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2.6.4 Maturitná skúška z odborných predmetov 
 

PČOZ MS v študijnom odbore strojárstvo vykonali 3 žiaci formou obhajoby úspešnej súťažnej 

práce. Ostatných 28 žiakov konalo 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 vykonalo 1 žiak formou obhajoby 

vlastného projektu a 31 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 nekonal žiaden 

žiak praktickú časť formou obhajoby vlastného projektu. Všetci 28 žiaci ( 27+1 ) konali 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. Druhá komplexná úloha bola z ekonomiky. Praktickú časť odbornej zložky z oblasti strojárstva 

v študijnom odbore TIS nezvládol jeden žiak. 

Rekapitulácia PČOZ MS 

Celkovo PČOZ MS konalo 87 žiakov, z toho 1 žiak nebol na praktickej časti úspešný. Výsledné 

hodnotenie praktickej časti dosiahlo priemer 2,45 čo predstavuje zanedbateľné zhoršenie oproti 

minulému školskému roku. 

Z TČOZ MS dosiahli žiaci veľmi slabé výsledky. Veľká časť žiakov podcenila prípravu na maturitnú 

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

schopnosti. Samozrejme bolo nemalé percento žiakov, ktorí príjemne prekvapili a ich odpovede boli 

na veľmi solídnej úrovni. Z celkového počtu 87 žiakov teoretickú časť odbornej zložky úspešne 

zvládli 85 žiaci. Výsledný priemer 2,81 z TČOZ MS je horší ako minulý školský rok (2,72), ale 

napriek tomu 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 obsahovali aj čiastkové 
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úlohy  z predmetov  ADK,  EKC,  EKO  a PRAX.  Žiaci  absolvovali  skúšku  bez  veľkých  problémov 

a dosiahli výsledky adekvátne priebežnému štúdiu. 

TČOZ  –  pozostávala  z 25  tém,  v kombinácii  STN  a EKO.  Žiaci  priemerne  ovládali  odbornú 

terminológiu, ale dokázali logicky vysvetliť problémové situácie. 

 

2.6.6 Maturitná skúška - Prax 
 

Žiaci 4. ročníka študijného odboru technika a prevádzka dopravy, vykonali praktickú časť 

odbornej zložky maturitnej skúšky v školských dielňach formou riešenia komplexnej úlohy. Maturitné 

témy boli postavené tak, aby žiaci preukázali svoje schopnosti a zručnosti najmä v oblasti podvozkov 

(prezúvanie a vyvažovanie kolies s pneumatikami, kontrola a údržba nápravy Mc Pherson, výmena 

pruženia, tlmenie, kontrola, oprava a udržiavanie bubnových a kotúčových bŕzd, kontrola a oprava 

prevodovky riadenia, odvzdušňovanie hydraulickej brzdovej sústavy a pod.), hnacej sústavy 

motorových   vozidiel   (kontrola,   oprava   a údržba   spaľovacích    motorov,    spojky, 

prevodovky), diagnostiky a opráv automobilov (sériová, paralelná a alternatívna diagnostika) . Žiaci 

dosiahli dobré výsledky, ktoré korešpondovali so študijnými výsledkami žiakov počas štúdia. 

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

3.1 Učitelia VVZP 

• PhDr. Alcnauerová - inovačné vzdelávanie: Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 
 
• Mgr.   Drimáková   -   absolvovaná   1.   atestačná   skúška   a prebiehajúce   prípravné   atestačné 

vzdelávanie pred 2. atestáciou. 

• Mgr. Fejerčáková - dvojročné doplnkové pedagogické štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove, 

Pedagogická fakulta, ukončené záverečnou štátnou skúškou v júni 2018. 

• Mgr. Geľhošová - inovačné vzdelávanie: Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 
 
• Mgr. Macková - Kurz: Inštruktor zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa. 

 
• Mgr. Marinčáková - inovačné vzdelávanie: Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 

 
• Mgr. Vargová - inovačné vzdelávanie: Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese, 

 
- inovačné vzdelávanie: Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh. 

 

3.2 Učitelia OP 

V tomto školskom roku v predmetovej komisii neboli žiadne plánované školenia. Učitelia 

zameraní na programovanie CNC strojov prešli na nový programovací nástroj Sinumerik Operate, 

kde bolo potrebné zaškolenie prevažne však samoštúdiom. Ide hlavne o Ing. Arendáča, Ing. 

Onderka a Ing. Roháča. Ďalšieho vzdelávania sa zúčastnili: 

 

Absolvované vzdelávania 
 

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 

Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 
Ing. Helena Ďuricová 

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 

Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 
Ing. Milan Choma 

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 

Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 
Ing. Alena Jurková 

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 

Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 
Ing. Monika Koltášová 

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 

Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 
Ing. Pavol Pavlanin 

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 

Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 
Ing. Martina Pavlaninová 

Školenie koordinátorov PISA 2018 Ing. Martina Pavlaninová 

Programovanie PLC 
Ing. Pavol Pavlanin 

Ing. Milan Fejko 
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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 

 
 
 
 

4 Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifik. predpokladov 
pedagogických zamestnancov školy 

 
 
 
 

Učitelia spolu 45 

na celý úväzok 32 
na čiastočný úväzok 10 
tréneri na čiastočný úväzok 3 
Prevádzkoví zamestnanci 15 

Všetci pedagogickí zamestnanci mali splnený kvalifikačný predpoklad. 
 
 

5 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

5.1 Aktivity členov PK VVZP 

Členovia PK VVZP aktívne pristupovali k realizácii školských i mimoškolských aktivít, zapájali do nich 

žiakov  a  reprezentovali  školu  navonok.  Pre  prehľadnosť  sú  aktivity  uvedené  podľa  zamerania 

v nasledujúcej tabuľke, a to podľa časového poradia mesiacov. 
 
 
 
PODUJATIE 

ČASOVÉ 
OBDOBIE 

 
ORGANIZÁTOR 

ZA VYUČ. 
PREDMET 

  KULTÚRNE  PODUJATIA   

 
Festival čítania Prešov číta rád 

 
september 

PhDr. Alcnauerová 

PaedDr. Kipikašová 

Mgr. Vargová 

 
SJL 

Piknikové čítanie, 

zážitkový vyučovací deň s knihou v prírode 
september PaedDr. Kipikašová SJL 
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Literárno-hudobné pásmo pri príležitosti 

Medzinárodného dňa školských knižníc 
október 

Mgr. Vargová 

PhDr. Alcnauerová 
SJL 

Príprava vianočného programu so žiakmi 

školy 
december 

PaedDr. Kipikašová 

Mgr. Vargová 
SJL 

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 

s názvom The Heroes 
január 

Mgr. Marinčáková 

Mgr. Macková 
ANJ 

  SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY, KVÍZY  

Kvíz pri príležitosti Európskeho dňa jazykov september všetky vyučujúce ANJ ANJ 

Informatická súťaž iBobor november Mgr. Forgáčová INF 

Súťaž vo finančnej matematike november Mgr. Geľhošová MAT 

Olympiáda z anglického jazyka 

/školské kolo/ 
december 

Mgr. Marinčáková 

Mgr. Macková 
ANJ 

Biblická olympiáda 

/školské kolo/ 
február Mgr. Štrbová NBV 

Súťaž o najlepšiu esej v anglickom jazyku február 
Mgr. Macková 

Mgr. Marinčáková 
ANJ 

Olympiáda ľudských práv 

/školské kolo/ 
marec Mgr. Vargová OBN 

Súťaž Matematický klokan marec Mgr. Kozárová MAT 

Kvíz s názvom Sviatky v anglicky 

hovoriacich krajinách 
apríl 

Mgr. Macková 

Mgr. Marinčáková 
ANJ 

  ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE A AKTIVITY  

Obvodné kolo, krajské kolo a celoštátne 

kolo súťaže stredných škôl v cezpoľnom 

behu 

 
október 

 
Mgr. Lenko 

 
TSV 

Okresné kolo v stolnom tenise SŠ október Mgr. Kováčová TSV 

Obvodné a krajské kolo vo futsale žiakov SŠ november Mgr. Šoltés SRL 

Miniflorbal cup 2017 november Mgr. Lenko TSV 

Futbalový turnaj pre žiakov ZŠ o pohár 

riaditeľa SPŠ strojníckej v Prešove 
november Mgr. Lenko TSV 

Silový dvojboj žiakov SŠ december Mgr. Lenko TSV 

Vianočný futbalový turnaj nešportových tried december 
Mgr. Lenko 

Mgr. Kovaľová 
TSV 
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Vianočný futbalový turnaj športových tried december 
Mgr. Kováčová 

Petruš 

TSV 

SRL 

Obvodné kolo vo volejbale január Mgr. Kovaľová TSV 

Lyžiarsky a snowboardový kurz február 
Mgr. Kováčová 

Mgr. Lenko, Mgr. Šoltés 
TSV 

Medzitriedny turnaj vo volejbale marec Mgr. Kováčová TSV 

Medzitriedna súťaž v plávaní marec Mgr. Kovaľová TSV 

 
Obvodné kolo vo florbale stredných škôl 

február - 

marec 

 
Mgr. Lenko 

TSV 

Florbalový 

krúžok 

Turnaj dekana FVT v Prešove v sálovom 

futbale 
apríl Mgr. Lenko SRL 

Celoštátne kolo vo veľkom futbale žiakov SŠ apríl 
Mgr. Lenko 

Petruš, Mihálik 
TSV 

Pentapolitana 2018 v Sabinove jún Mgr. Lenko TSV 

Olympijský deň – medzitriedna súťaž v behu 

na 1000 metrov a prednáška na tému 

Olympizmus a história olympijských hier 

 
jún 

Mgr. Lenko 

Mgr. Kovaľová 

 
TSV 

  BESEDY,  PREDNÁŠKY   

Prednášky a besedy v rámci výchovného 

a kariérového poradenstva – uvedené 

v hodnotiacej správe VP a KP 

 
 
priebežne 

 
 
PaedDr. Kipikašová 

VP, KP a 

medzipred 

metové 

vzťahy 

Evanjelizačný program mladých zo 

spoločenstva Marana tha 

 
február 

 
ThLic. Štrbová 

 
NBV 

Prednáška: Prevencia voči rasizmu, 

xenofóbii, intolerancii a predsudkom 

(realizovaná CPPPaP PO) 

 
február 

 
Mgr. Vargová 

 
OBN, VĽP 

Beseda s manželským párom o láske a 

manželstve 

 
marec 

 
ThLic. Štrbová 

 
NBV 

 
Prednáška: Ako narábať s financiami 

 
apríl 

 
Mgr. Geľhošová 

 
MAT 
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Prednášky a besedy  v rámci koordinácie 

prevencie -  uvedené v hodnotiacej správe 

koordinácie prevencie 

 
priebežne 

 
Mgr. Forgáčová 

Koordinácia 

prevencie 

  EXKURZIE, TEMATICKÉ  VYCHÁDZKY   

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi október 
PhDr. Alcnauerová 

Mgr. Macková 

SJL 

DEJ 

Exkurzia v Knižnici P. O. Hviezdoslava 

pobočka British Council 

október 

november 

Mgr. Macková 

Mgr. Marinčáková 

PaedDr. Drimáková 

 
ANJ 

Exkurzia  v Knižnici P. O. Hviezdoslava v 

Prešove 
október PhDr. Alcnauerová 

DEJ 

SJL 

Exkurzia do Slovenského technického 

múzea v Košiciach 

 
november 

Mgr. Geľhošová 

Mgr. Kozárová 

Mgr. Fejerčáková 

 
MAT 

Jazykový kurz pre žiakov vo Veľkej Británii 

v jazykovej škole LAL (Devon) 
február 

Mgr. Macková 

Mgr. Fejerčáková 
ANJ 

Exkurzia- Národná kultúrna pamiatka 

Solivar v Prešove 

marec 
 
 
jún 

Mgr. Geľhošová 

Mgr. Kozárová 

PhDr. Alcnauerová 

MAT 
 
 
DEJ 

Tematická vychádzka: Biblia na cestách máj PhDr. Alcnauerová 
DEJ 

SJL 

Odborná exkurzia Banská Štiavnica jún 
Mgr. Vargová 

PaedDr. Kipikašová 
SJL 

  RÔZNE   

Distribúcia učebníc ANJ september Mgr. Marinčáková ANJ 

 
 
 
 
Aktívna spoluúčasť na príprave DOD 

v našej škole 

 
 
 
 
 
 

november 

RNDr. Rusinková 

(organizácia) 

Mgr. Alcnauerová 

PaedDr. Drimáková 

Mgr. Fejerčáková 

Mgr. Geľhošová 

PaedDr. Kipikašová 

Mgr. Marinčáková 

Mgr. Macková 

Mgr. Vargová 

 
 
 
 
 
 

PK VVZP 

Mikuláš 

školská akcia 
december Mgr. Geľhošová ŽŠR 
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Prezentácia VŠ na SPŠ strojníckej 

v Prešove 

školská akcia 

 
december 

 
PaedDr. Kipikašová 

 
VP, KP 

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. Kozárová 
MAT 

 
Príprava testov na prijímacie konanie SJL, 

MAT 

 
 
marec 

PaedDr. Kipikašová 

Mgr. Vargová  

PhDr. Alcnauerová 

Mgr. Geľhošová 

 
 
SJL, MAT 

 
 
Príprava vstupných a výstupných testov 

SJL, ANJ, MAT 

 
 
september 

, jún 

PaedDr. Kipikašová 

Mgr. Vargová  

PhDr. Alcnauerová 

RNDr. Rusinková 

PaedDr. Drimáková 

 
 
SJL, ANJ, 

MAT 

  ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY  a  ŠKOLSKÁ KNIŽNICA   

 
Publicistický krúžok 

 
celoročne 

PaedDr. Kipikašová 

Mgr. Forgáčová, 

Ing.Pavlaninová 

SJL 

INF 

Aktivity s mládežou celoročne Mgr. Geľhošová ŽŠR 

Florbalový krúžok celoročne Mgr. Lenko TSV 

Matematika v kocke celoročne Mgr. Geľhošová MAT 

Zábavná matematika celoročne Mgr. Kozárová MAT 

Futbalový krúžok I. celoročne Mihalík SRL 

Futbalový krúžok II. celoročne Petruš SRL 

Futbalový krúžok pre nešportovcov celoročne Mgr. Kováčová TSV 

Stolnotenisový krúžok celoročne Mgr. Kováčová TSV 

Ľudovo-hudobno-tanečný krúžok celoročne Mgr. Hambaleková  

Hra na gitare celoročne ThLic. Štrbová NBV 

Vedenie školskej knižnice celoročne Mgr. Vargová SJL 

Školská kronika celoročne Mgr. Vargová  

Vedenie skladu učebníc celoročne 
Mgr. Forgáčová 

Mgr. Pavlaninová 
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  KOORDINÁCIE a aktivity realizované v rámci koordinácií   

Koordinácia žiackej školskej rady (ŽŠR) celoročne Mgr. Geľhošová  

Koordinácia prevencie celoročne 
Mgr. Forgáčová 

Mgr. Fejerčáková 

 

Koordinácia výchovy k ľudským právam celoročne Mgr. Vargová  

Koordinácia pre oblasť informatizácie 

a digitalizácie rezortu školstva 
celoročne Mgr. Forgáčová 

 

Koordinácia environmentálnej výchovy 

a zber: papiera, bateriek, hliníkových viečok 

z výrobkov SABI, žiaroviek 

 
celoročne 

 
Mgr. Geľhošová 

 

Koordinácia pre oblasť finančného 

vzdelávania 
celoročne Mgr. Geľhošová 

 

Plán aktivít na podporu čitateľskej 

gramotnosti 
celoročne Mgr. Vargová 

 

  PREZENTÁCIA NAŠEJ  ŠKOLY V ZÁKLADNÝCH  ŠKOLÁCH   

 
 
 
 
 
Prezentácia školy v ZŠ podľa 

vypracovaného plánu 

 
 
 

november 

december 

január 

február 

RNDr. Rusinková 

PaedDr. Kipikašová 

PhDr. Alcnauerová 

Mgr. Fejerčáková 

Mgr. Geľhošová 

Mgr. Kozárová  

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 

 
 

NEZREALIZOVANÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY podľa plánu práce PK VVZP na školský rok 2017/2018 
a dôvody ich nezrealizovania: 

• Olympiáda zo SJL – organizačné a časové dôvody (PaedDr. Kipikašová). 
 
• Súťaž o najlepšiu PWP prezentáciu zo SVP predmetov OBN, ETV, INF a  v rámci tém koordinácií 

a výchovného poradenstva - organizačné a časové dôvody (PaedDr. Kipikašová, Mgr. Vargová). 
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• Odborná exkurzia do Mníchova - koncentračný tábor Dachau a sídlo Kehlsteinhaus (Hitlerovo 

„Orlie hniezdo“) – nedostatočný počet záujemcov o exkurziu; vyššie finančné náklady (PaedDr. 

Kipikašová, Mgr. Vargová). 

• Školské kolo Hviezdoslavov Kubín – slabá recitátorská úroveň súťažiacich (PhDr. Alcnauerová). 
 
• Exkurzia do múzea A. Warhola v Medzilaborciach – organizačné dôvody (Mgr. Macková, Mgr. 

Fejerčáková). 

• Súťaž Počítaj v angličtine – časové dôvody (Mgr. Fejerčáková, Mgr. Kozárová). 
 
• Príprava a realizácia matematickej súťaže pre žiakov 1. a 2. ročníka – organizačné a časové 

dôvody (Mgr. Geľhošová). 
 

5.2 Aktivity vyučujúcich v rámci odborných predmetov 

Krúžková činnosť 

V predmetovej komisii boli tento školský rok nasledovné krúžky: Technickú predstavivosť, 

viedla Ing. Alena Jurková, a Elektrotechnickú spôsobilosť, viedli Ing. Pavol Pavlanin a Ing. Martina 

Pavlaninová. Krúžok Elektrotechnická spôsobilosť je nutnou súčasťou vzdelávania študentov odboru 

TPD k nadobudnutiu osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti. V šk. r. 2017/2018 získalo odbornú 

spôsobilosť 13 žiakov z triedy IV.B. Všetci žiaci pristupovali k vzdelávaniu a ku skúškam veľmi 

zodpovedne. Svedčili o tom výsledky písomných a ústnych skúšok, ktoré absolventi zvládli na veľmi 

slušnej úrovni. 

 

Súťaže na školskej úrovni 
Učitelia PK pripravili a zrealizovali nasledovné súťaže v rámci školského kola viď. tabuľka č.1. 

Tabuľka č.1 
 

zodpovedný/í  učiteľ/ia termín názov súťaže 

Ing. Ladislav Arendáč 

Ing. Helena Ďuricová 

Ing. Alena Jurková 

 
október 

 
Školské kolo súťaže Zenit 

Ing. Helena Ďuricová 

Ing. Alena Jurková 
január Ukáž svoju predstavivosť 1 

Ing. Martina Pavlaninová 

Ing. Pavol Pavlanin 
marec Súťaž v elektronike 

Ing. Ladislav Arendáč 

Ing. Emil Roháč 
marec 

Celoštátne kolo internetovej 

súťaže MEĎ 

Ing. Helena Ďuricová 

Ing. Alena Jurková 
marec 

Navrhovanie výroby 

súčiastky 1 

Ing. Helena Ďuricová jún Navrhovanie výroby 
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Ing. Alena Jurková  súčiastky 2 

Ing. Helena Ďuricová 

Ing. Alena Jurková 
jún Ukáž svoju predstavivosť 2 

 
Súťaž „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 

vedomostí  a zručností  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 
V tomto šk. r. sa do stredoškolskej odbornej činnosti nezapojil žiaden žiak. Tento fakt vnímame 

veľmi negatívne a budeme sa snažiť, aby sa takáto situáciu už nezopakovala. Veríme, že na škole je 

potenciál, aby žiaci takúto činnosť mohli vykonať. Zlyhanie vidíme v slabej zanietenosti pedagógov 

a v podcenenej koordinácie SOČ. 

Tabuľka č.2 
 

zodpovedný/í  učiteľ/ia termín názov súťaže 

Ing. Ladislav Arendáč 

Ing. Helena Ďuricová 

Ing. Alena Jurková 

 
október 

 
Školské kolo súťaže Zenit 

Ing. Ladislav Arendáč 

Ing. Emil Roháč 
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. Milan Choma žiakom 

konzultácie z predmetov STT, KOM, PCM, GRS a TCK. Výsledkom toho bolo, že v krajskom kole 

súťaže Zenit sa žiak Adam Semančík zo IV.A umiestnil na 1.mieste a v celoslovenskom kole získal 

2.miesto. 

 

Exkurzie 

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

poznatky žiakov. 
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Tabuľka č.3 
 

názov exkurzie termín trieda zodpovední 

Autosalón Nitra október výber STR a TPD Ing. Helena Ďuricová 

KIA Žilina október výber STR a TPD Ing. Monika Koltášová 

 
Prezentácia na základných školách 

Členovia PK, Ing. Ladislav Arendáč a Ing. Michal Bucko – 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. 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. Pavol Pavlanin a Ing. Martina Pavlaninová 

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. 

Medzinárodné testovanie PISA 2018 

Naša škola sa v tomto školskom roku zúčastnila v rámci medzinárodného testovania testovania 

PISA 2018. V mesiaci apríl 2018 sa na našej škole konalo testovanie 15 ročných žiakov s overením 

čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Školskou koordinátorkou bola Ing. Martina 

Pavlaninová. 

 

5.3 Aktivity vyučujúcich v rámci PK ekonomických predmetov 

Súťaže: 
Ing. Iveta Drábová – jún 2018 – Ekonomický kvíz II.D, III.D 

Ing. Bibiana Kvokačková – jún 2018 – II. ročník súťaže Účtovník roka III.D 

Iné aktivity: 
Ing. Iveta Drábová – december 2017 – Vianočné hody II.D, III.B, III.D, IV.A, IV.C 

Ing. Iveta Drábová – október 2017 – darovanie krvi III.D 

Ing. Iveta Drábová – február 2018 – Valentínska kvapka krvi 3. a 4. ročník 

Exkurzie: 

Ing. Iveta Drábová, Ing. Dagmar Ondirková – október 2017 – Plzeň, Praha III.D 

Ing. Iveta Drábová – január 2018 – Hrebienok III.D 

Prínos: 

1. Plzeň – Praha – získanie technických vedomosti, logistiky a manažmentu pracovnej cesty 

 návšteva   Technománie   v Plzni   –   fungovanie   techniky,   strojárskych   procesov,   parnej 

lokomotívy, fyziky, chémie, matematiky, kriminalistiky a iných disciplín. 
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 Návšteva planetária – ekologický film 

 Pivovar Pilsner Urquell 

 Pražský hrad, Hradčany 

 Technické múzeum 

 Podmorský svet 

 Karlov most, Orloj, Václavské námestie 

2. Hrebienok – enviromentalistika, tvorba plánu pracovnej cesty a manažment s ňou spojený 

 Ľadové sochy – štruktúra, náčrt a tvorba prototypu v programe 

 Rainerová chata 

 Biliková chata 

 Tvorba programu PC, výber a rezervácia optimálnej prepravy, objednávka a nákup lístkov na 

bezplatnú prepravu, tvorba cestovného príkazu a správy z PC, vyúčtovanie PC 

Prezentácia na základných školách: 
Ing. Iveta Drábová – december 2017, január 2018 – ZŠ Chminianska Nová Ves, ZŠ Sedlice, ZŠ 

Veľký Šariš, ZŠ Čsl. armády Prešov 

 

5.4 Aktivity vyučujúcich v rámci predmetu Prax 

Učitelia praxe pripravili v novembri 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 študentov v odbore strojárstvo, 

kde mohli vidieť sústruženie, frézovanie a taktiež aj CNC programovanie. 

Učitelia praxe aj v tomto školskom roku viedli  krúžky ZENIT  a Dopravno-diagnostický krúžok. 

V období od 21.05.- 01.06.2018 žiaci 2. a 3. ročníka odboru strojárstvo vykonali súvislú 

prevádzkovú prax  v týchto firmách: TOMARK, PRO-TECH SERVICE, ZVL AUTO,  PIVOVAR ŠARIŠ 

A REGADA. 

V odbore doprava žiaci vykonávali prax v nasledovných firmách: BUILT, AUTO CAR, GARDEN 

TECHNIK, CAMEA CAR (ŠKODA), CAMEA CAR (SEAT), ALZ, s.r.o MAZDA a AMM (CITROEN). 

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

hodnotení zo strany zamestnávateľov, ktorý sa kladne vyjadrili k zručnostiam našich žiakov. 

V tomto školskom roku reprezentoval našu školu na Majstrovstvách Slovenska v CNC sústružení 

žiak IV.A triedy, ktorý na spomínanej súťaži obsadil 6. miesto. Aj na nasledujúce obdobie bola naša 

škola prihlásená do spomínanej celoštátnej súťaže v programovaní CNC strojov. V rámci príprav na 

súťaž boli učiteľmi PK prax vybraní žiaci III.A - odbor strojárstvo. Prípravou žiakov na súťaž bol 

poverený Ing. Rastislav Švirk. 

 

6 Problémy v hodnotenom období, návrhy a opatrenia v budúcnosti 

PK VVZP 
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• Za problém považujeme v rámci PK VVZP naďalej pretrvávajúcu tendenciu žiakov uspokojiť sa 

s podpriemernosťou, a tiež znížený záujem o vzdelávanie. 

OPATRENIE: 

Napriek zníženému záujmu žiakov o učenie musíme neúnavne hľadať podnety na správnu 

motiváciu a snažiť sa dosahovať kvalitnejšie výsledky práce so žiakmi, a to aj nasledujúcimi 

krokmi: 

o modernizovať edukačný proces využívaním možností IKT, 
o využívať formu zážitkového učenia – spestrovať vzdelávanie žiakov aj prostredníctvom 

odborných exkurzií, tematických vychádzok, či rôznych druhov kultúrnych a športových podujatí, 
samozrejme v rozumnej miere a v súvislosti s obsahom vyučovania, 

o zavádzať aktivizujúce metódy a stratégie vyučovacieho procesu – využívať často diskusie, 
prepojiť vyučovací predmet s praxou, 

o zavádzať  rôzne  organizačné formy  práce  so  žiakmi  do  edukačného  procesu,  viesť  žiakov 
k väčšej samostatnosti pri získavaní vedomostí, 

o potrebné je aj častejšie preverovanie vedomostí žiakov čiastkovými (malými) písomkami. 

• Mnohí žiaci prichádzajú zo základných škôl so slabo osvojeným pravopisom, slabšími 

matematickými zručnosťami, s neosvojenou terminológiou telovýchovných úkonov, nízkou úrovňou 

ovládania cudzieho jazyka – toto všetko sťažuje prácu učiteľov. 

OPATRENIE: 

o na začiatku školského roka v 1. ročníku vytvárame pre žiakov priestor na doplnenie a upevnenie 
učiva, nemôžeme to však realizovať na úkor obsahu učiva na SŠ, žiaci majú ponúkané aj 
individuálne konzultácie zo strany učiteľov – nevyužívajú ich často, ak vôbec. 

• Niektorí žiaci si túto školu vybrali len pre štúdium odborných predmetov a neraz je to citeľné pri 

vyučovaní všeobecnovzdelávacích predmetov, aj keď sú niektoré z nich maturitné (SJL, ANJ). 

OPATRENIE: 

Od 1. ročníka viesť žiakov k tomu, aby si uvedomovali, že všeobecnovzdelávacie predmety sú pre 

nich  v živote  rovnako  dôležité,  hlavne  ak  ešte  ani  nevedia,  ktorým  smerom  sa  budú  raz 

v profesijnom živote uberať a zo SJL a ANJ musia absolvovať MS. 

• Žiaci 1. a 2.ročníka napísali v prevažnej väčšne výstupný test na horšej klasifikačnej úrovni ako je 

úroveň ich klasifikačného hodnotenia na konci školského roka. To poukazuje na fakt, že trvácnosť 

osvojeného učiva je u žiakov nízka, učia sa nárazovo pred didaktickým testom, kedy je 

udržateľnosť učiva v pamäti krátkodobejšia ako pri priebežnom učení sa. 

OPATRENIE: 

Krátkymi previerkami podnietiť žiakov učiť sa priebežne. Pred výstupným testom ich informovať 

o okruhoch učiva, ktoré sa v teste objavia, keďže vo výstupných testoch netestujeme ich 

všeobecnú úroveň vedomostí, ale čo sa v priebehu školského naučili a nakoľko si učivo osvojili. 

• Pribúdajú žiaci, ktorí majú ľahkovážny prístup k zápisom aj k zníženej známke zo správania. 

OPATRENIE: 

Opakované výchovné problémy žiaka konzultovať s rodičmi alebo zákonným zástupcom žiaka 
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osobne, v priestore školy. 

• Viacerí žiaci najmä 3. a 4. ročníka začínajú pracovať popri škole (ide o rôzne druhy brigád či 

finančného poradenstva) a vzdelávanie sa presúva na vedľajšiu koľaj. 

OPATRENIE: 

Konzultovať so žiakmi životné priority vzťahujúce sa na ich vek, konzultovať situáciu  aj rodičmi 

alebo zákonným zástupcom žiaka 

• Práca so začlenenými žiakmi bola na rôznej úrovni. Opakovane sa nám potvrdzuje, že niektorí 

začlenení žiaci sa spoliehajú na to, že ak sú začlenení a majú vypracovaný IVVP, automaticky to 

znamená, že nemôžu neprospieť, teda byť hodnotení klasifikačným stupňom nedostatočný; pritom 

sa slabo učia a domáca príprava absentuje, hoci práve u nich by mala byť vyššia v porovnaní 

s ostatnými žiakmi. 

OPATRENIE: 

Výchovná poradkyňa na základe tohto zistenia realizuje so začlenenými žiakmi 1. ročníka 

rozhovor, kde sa práve tejto problematike venuje. Od ďalšieho školského roka plánuje takýto druh 

rozhovoru aj s rodičmi začlenených žiakov, ale inou formou, ako je konzultácia po RZ (v tomto 

školskom roku rodičia o takúto formu neprejavili záujem), formou pozvania rodiča do školy. 

VPU je nevyhnutné u žiakov rešpektovať, je to vývinová porucha, ale ak učiteľ vidí, že žiak to 

zneužíva, treba to konzultovať s výchovnou poradkyňou. 

 

ĎALŠIE OPATRENIA A NÁVRHY NA SKVALITNENIE EDUKAČNÉHO PROCESU: 

• využívať vyučovaciu jednotku v plnom rozsahu s využívaním materiálnych didaktických 
prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, 

• ciele vyučovacích hodín stanovovať presne a zrozumiteľne, informovať aj žiakov o cieli a prínose 

témy pre nich, aby žiaci presne vedeli, čo sa od nich očakáva a za čo sú hodnotení, 

• naši žiaci majú skôr technické a logické než verbálne myslenie, čo treba využiť na všetkých 
vyučovacích hodinách, 

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

mať zavedený systém kontroly domácich úloh, 

• problémom bola v niektorých triedach vysoká absencia žiakov, je preto potrebné dodržiavanie 

školského poriadku v prípade absencie žiakov (komisionálne skúšky), 

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

nezvoľňovať z nich, 

• pre dosiahnutie trvácnejšieho osvojenia si vedomostí žiakov opakovať s nimi prebraté učivo 

častejšie, a to aj v súvislosti s novým učivom, tzn. vracať sa k prebratému učivu aj pri nadobúdaní 

nového učiva, 

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

• podporovať čítanie vo voľnom čase, vytvárať pre žiakov možnosti na čítanie beletrie, 
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• v rámci predmetov, v ktorých majú žiaci ťažkosti, naďalej im poskytovať konzultačné hodiny, 

• naďalej zapájať žiakov do súťaží, pripravovať s nimi rôzne typy podujatí a vytvárať im tak priestor na 
tvorivú sebarealizáciu – môže to byť aj prevenciou nežiaducich foriem správania, 

• viesť žiakov k objektívnemu sebahodnoteniu a hodnoteniu výkonov spolužiakov, 

• zadávať žiakom diferencované úlohy vzhľadom na ich schopnosti a individuálne tempo práce, 

(zohľadňovať veľmi šikovných žiakov aj žiakov so ŠVVP), 

• vzhľadom na čoraz vyšší nárast výchovných problémov pôsobiť na žiakov stále viac výchovne, viac 

s nimi komunikovať, zaujímať sa o ich osobnosť, nielen sledovať vzdelávacie výsledky, 

• ak požadujeme od žiakov, aby sa k nám správali s rešpektom a slušne, je potrebné, aby sme sa aj 

my učitelia k nim správali slušne a s úctou. 

 

PK odborných predmetov 
Z hodnotiacich správ členov predmetovej komisie a z posledného zasadnutia vzišli 

nasledujúce návrhy na zlepšenie: 

1. Z dôvodu zvýšenia efektivity vyučovania predmetu Automatizácia zakomponovať najdôležitejšie 

tematické celky do tém TČOZ MS. Taktiež vypracovať úplne novú osnovu predmetu v 4.ročníku 

s ohľadom na moderné trendy v reálnej praxi. 

2. Zakomponovať strojárenský veľtrh do osnov všetkých študijných odborov. 

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

elektromobilov – motory, alternatívne zdroje energie. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Modernizovať učebňu č. 71 ( učebňu TCK ). 
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7 Údaje o projektoch 

• 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, získaná čiastka 3500 eur na nákup športovej výbavy. 

• Členovia PK : Ing. Michal Bucko, Mgr. Mária Forgáčová, Mgr. Judita Geľhošová, Ing.  Milan 

Choma, Ing. Helena Ďuricová, Ing. Alena Jurková, PaedDr. Jana Kipikašová, Ing. Monika 

Koltášová, Ing. Martina Pavlaninová, Ing. Pavol Pavlanin, RNDr. Hedviga Rusinková, Mgr. Aneta 

Vargová aplikujú učebné texty, pracovné listy, didaktické testy, prezentácie a interaktívne 

materiály vytvorené v rámci projektu „Moderné vzdelávanie na SPŠ strojníckej Prešov“. Vyučujúci 

aktívne využívajú učebné pomôcky, ktoré boli v rámci tohto projektu zabezpečené. Učebné 

pomôcky predstavujú neoddeliteľnú súčasť výučby všeobecnovzdelávacích a odborných 

predmetov odborných predmetov. 

 

8 Údaje o priestorových a materiálno–technických podmienkach 

8.1 Materiálna vybavenosť PK VVZP 

V priebehu školského roka 2017/18 sa doplnili zbierky o učebné pomôcky: 

• V rámci  školskej  knižnice  doplnenie  knižničného  fondu   (nákup  ďalších  knižných  zdrojov 
z finančných prostriedkov školy – ZRPŠ). 

• V rámci TSV: nákup športovej výbavy v rámci vyššie spomínaného projektu Kvalitnou športovou 

výbavou k dosiahnutiu pozitívneho športového výsledku. 

 
8.2 Materiálna vybavenosť PK OP 

Niektoré učebne a laboratória v správe členov PK boli rozšírené o najnutnejší spotrebný materiál. 

V tomto školskom roku Ing. Pavol Pavlanin dokončil odbornú učebňu Automatizácie, ktorú sme tento 

rok začali využívať. Bolo oživených šesť pracovísk s edukačnou súpravou PLC. S oživením nám 

pomohla ŽU v Žiline, ktorá nám poskytla zamestnanca na zaškolenie našich pedagogických 

zamestnancov. 

 

8.3 Materiálna vybavenosť PK ekonomických predmetov 

Výmena počítačov v učební G2 (18 ks) 

Notebook – učebňa 147 (Ing. Bibiana Kvokačková) 
 
8.4 Materiálna vybavenosť PK predmetu PRAX 

Učitelia praxe zabezpečili dovoz a čistenie spaľovacích motorov a prevodoviek z firmy MAVEBA 

s.r.o.  za  účelom  obmeny  učebných  pomôcok  v školských  dielňach  a skvalitnenia  vyučovacieho 

procesu. So spomínanou firmou sa podarilo nadviazať spoluprácu aj v rámci súvislej prevádzkovej 
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praxe. 

Učitelia praxe v rámci dopravno-diagnostického krúžku vytvorili novú učebnú pomôcku: Spaľovací 

motor Škoda Octavia 1,9 TDI. Ide o funkčný motor, na ktorom je možné vykonávať so žiakmi 

mechanické aj elektronické diagnostike postupy. 

 
9 Spolupráca učiteľov s rodičmi 

Spolupráca učiteľov PK VVZP s rodičmi bola na rôznej úrovni – niektorí rodičia sa zaujímali a 

informovali o svoje dieťa, niektorí sa pravidelne zúčastňovali triednych aktívov RZ, iní vôbec a 

spolupracovali s triednymi učiteľmi až pri riešení školských problémov. Ako problém sa naďalej javí 

snaha niektorých rodičov zakrývať záškoláctvo či iné problémy žiakov. 

Prevažná väčšina členov PK OP konštatovala, že triednych aktívov sa zúčastňuje veľmi málo 

rodičov, mnohí sa informujú len telefonicky, prípadne si chcú dohodnúť iný termín alebo prichádzajú 

počas vyučovania bez vopred dohodnutého termínu. Spolupráca s rodičmi problémových žiakov je 

slabá, 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. 

 

10 Mimoškolské aktivity 

Mimoškolská aktivita sa v školskom roku realizovala  celkom v 17 záujmových krúžkoch. V 

krúžkoch podľa zoznamov  v triednych knihách pracovalo 242 žiakov (58,03%). 

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 Mgr. Ivan Lenko 
Futbalový krúžok I. Štefan Mihalík 
Futbalový krúžok II. Marek Petruš 
Futbalový krúžok pre nešportovcov Mgr. Adriana Kováčová 
Hra na gitare Mgr. Helena Štrbová 
Krúžok technickej predstavivosti Ing. Alena Jurková 
Ľudovo-hudobno-tanečný krúžok Mgr. Iveta Hambaleková 
Matematika v kocke Mgr. Judita Geľhošová 
Publicistický krúžok PaedDr. Jana Kipikašová 
Stolnotenisový krúžok Mgr. Adriana Kováčová 
Zábavná matematika Mgr. Michaela Kozárová 
Zenit Ing. Marián Šveda 
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11 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej 
činnosti školy 

11.1 Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (viď prílohu tejto správy) 

12 Plnenie strategických cieľov školy a vyhodnotenie ich plnenia 
 

Úlohy strategického plánu rozvoja školy boli formulované v pláne práce školy pre školský 

rok 2017/2018, ktorý bol vypracovaný vedením školy a schválený PR dňa 27.09.2017. 

Úlohy strategického plánu rozvoja školy: 
1. Investičná akcia v rámci IROP-u – rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybavenie školy (učebňa 

KOM a dielne). 

Plnenie úlohy: 
Úloha priebežne plnená s plánovaným ukončením v roku 2019. 

 
 
2. Rekonštrukcia a vybavenie laboratória automatizácie. 

 
Plnenie úlohy: 
Úloha splnená. 

 
 
3. Rekonštrukcia a vybavenie laboratória kontroly a merania. 

 
Plnenie úlohy: 
Úloha priebežne plnená s plánovaným ukončením v roku 2019. 

 
 

Hlavné ciele boli formulované do dvanástich úloh: 
 
1. Otvoriť 5 tried v školskom roku 2018/2019: 3 triedy – študijný odbor strojárstvo, 1 trieda – študijný 

odbor technika a prevádzka dopravy, 1 trieda – študijný odbor TIS, z toho 1/2 triedy so zameraním 

na športovú prípravu. 

Plnenie úlohy: 
V školskom roku 2018/2019 sa v prvom ročníku otvárajú 4 triedy s nasledovnou štrukturálnou 

skladbou: 2 triedy študijného odboru strojárstvo, 1 trieda študijného odboru technika a prevádzka 

dopravy, 1 trieda študijného odboru TIS (TIS+TIS ŠT). Nižší počet tried súvisí s počtom prijatých 

žiakov na školu v jednotlivých študijných odboroch. 

 
 
2. Organizovať  výchovno-vzdelávací  proces  tak,  aby  sa  dosiahli  zreteľné  výsledky  v oblasti 

efektívnosti,  tvorivosti  a atraktivity  vyučovania.  Učiť  žiakov  hľadať  informácie,  narábať  s nimi 



47  

a efektívne  ich  využívať,  tvorivo  riešiť  úlohy a nevyžadovať  memorovanie  encyklopedických 

vedomostí. 

Plnenie úlohy: 
Po ukončení projektu „ Modernizácia obsahu, foriem a metód vzdelávania“ a „Moderné vzdelávanie 

na SPŠ strojníckej v Prešove“ si učitelia podstatne zlepšili prípravy na vyučovacie hodiny 

(vyhotovovanie  PowerPointových  prezentácií  a  interaktívnych  materiálov  pomocou  ActivInspire 

a ALF), čim si osvojili nové metódy a formy pomocou interaktívnych tabúľ, a tým 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: 
Učitelia sa snažia túto úlohu systematicky zapracovávať do všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú 

interakcie žiak-učiteľ a učiteľ-rodič, aj keď nie vždy rodičia chápu, čo je poslaním našej školy – 

vychovávať a vzdelávať. 

 
 
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: 
Pokyn bol aplikovaný. Pomocou elektronickej žiackej knižky sa   sprehľadnila aj klasifikácia, pri 

vážených priemeroch pomohla učiteľom optimalizovať výsledky  hodnotenia žiakov. 
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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: 
Informovanie pomocou elektronickej žiackej knižky bolo realizované k spokojnosti rodičov. 

 
 
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. 

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, 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: 
Plnenie tejto úlohy do značnej miery závisí od kvalitnej práce celého pedagogického zboru.  Triedni 

učitelia 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. 
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13 SWOT analýza 
 
 
 

Silné stránky 
 
- Začína vysoký dopyt po technikoch, najmä 

strojároch. 

- 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. 
 
- 100% pedagogická spôsobilosť učiteľov. 
 
- Špičkové technické vybavenie. 

Slabé stránky 
 
 
- Vysoké náklady na prevádzku školy. 

- Staršia budova - vysoké náklady na 
rekonštrukciu plášťa budovy. 

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 26.09.2018 Ing. Marián Viňanský 

riaditeľ školy 



 

Prílohy: 
 
 
Výkaz k správe o hospodárení za rok 2017 

Komentár k výkazu správy o hospodárení za rok 2017 

HS o činnosti výchovného a kariérového poradenstva 

Záverečná správa práce v školskej knižnici 

Záverečná správa plánu aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti 

Záverečná správa koordinácie výchovy k ľudským právam 

Záverečná správa plnenia úloh prevencie 

Záverečná správa plnenia úloh koordinácie finančnej gramotnosti 

Záverečná správa plnenia úloh koordinácie pre oblasť informatizácie a digitalizácie rezortu 

školstva s výhľadom do roku 2020 

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 2017 

(podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID protokolu: KTROKXATJB 
Dátum: 22.03.2018 



 

 

ID protokolu: KTROKXATJB  
 

 
Číslo 

riadka 

Zdroje Čerpanie 
 
 
 
MZDY spolu 

 
 
 

POISTNÉ 

 
 

BEŽNÉ 
TRANSFERY 
jednotlivcom 

NEVYČERPANÉ finančné 
prostriedky 

 
 

UKAZOVATEĽ 

 

Presun z 
roku 2016 

 
 
Zdroje 2017 

 

Celkové 
zdroje 2017 

 

spolu 
(KV+BV) 

 
kapitálové 
výdavky 

(KV) 

 

bežné 
výdavky (BV) 

 
 

spolu 

z toho 
presun 

do 
roku 
2018 

vrátené 
do 

štátneho 
rozpočtu 

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 1 076 515 1 076 515 1 076 515 20 580 1 055 935 631 813 221 252 4 278 0 0 0 
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR a MV 
SR spolu (§ 2 ods. 1 písm. a),§ 2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 
015 

 
002 

 
0 

 
975 806 

 
975 806 

 
975 806 

 
0 

 
975 806 

 
627 313 

 
219 679 

 
4 278 

 
0 

 
0 

 
0 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 003 0 975 806 975 806 975 806  975 806 627 313 219 679 4 278 0 0 0 
normatívne - súčet r. 005, 006 004 0 952 691 952 691 952 691  952 691 623 763 218 438 2 306 0 0 0 

mzdy a poistné 005  842 201 842 201 842 201  842 201 623 763 218 438  0  0 
prevádzka 006 0 110 490 110 490 110 490  110 490   2 306 0 0 0 

nenormatívne - súčet r. (008-104) 007 0 23 115 23 115 23 115  23 115 3 550 1 241 1 972 0 0 0 
odchodné [§ 7 ods. 14 písm. a) zákona*] 008 0 1 972 1 972 1 972  1 972   1 972 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 0 400 400 400  400 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 6 508 6 508 6 508  6 508 3 550 1 241  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  3 285 3 285 3 285  3 285    0  0 
príspevok na kurz pohybových akivít v prírode (§4ab zákona*) 103  10 950 10 950 10 950  10 950    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 
školských objektov (§ 7 ods. 9 zákona*) 

 
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), § 2 
ods. 2 písm. d) zákona*] 

 
019 

 
0 

 
100 597 

 
100 597 

 
100 597 

 
20 580 

 
80 017 

 
4 500 

 
1 573 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom 
priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa 
nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces [§ 2 ods. 1 písm. c), § 2 ods. 
2 písm. b) zákona*] 

 

020 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

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 internátoch, 
špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského 
stravovania ( § 2 ods. 1 písm. f) 

 
 
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 na 
výchovu a vzdelávanie [§ 2 ods. 1 písm. e), § 2 ods. 2 písm. e) zákona*] 

 

023 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Príspevky a dary [§ 2 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. g) zákona*] 024 0 112 112 112 0 112 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: KTROKXATJB 
 
 
 

 
Číslo 

riadka 

 
 
 
PREVÁDZKA 

spolu 

 
 
 
Cestovné 
náhrady 

 
 
 

Energie, 
voda a 

komunikácie 

 
 
 

Materiál 

 
 
 

Dopravné 

 
 
 

Údržba 

 
 
 
Nájomné 

za 
prenájom 

 
 
 

Služby 

 Z prevádzky (stĺpca 
F) 

zo 
stĺpcov 
C, D, F 

 
 
 

UKAZOVATEĽ 

 

Výdavky 
na teplo 

Výdavky 
na 

výchovno- 
vzdelávací 

proces 

Výdavky 
na ďalšie 

vzdel. 
ped. 
zam. 

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

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 019-026 001 198 592 496 104 400 19 182 530 11 063 26 62 895 99 533 16 532 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, 015 002 124 536 496 30 456 19 070 530 11 063 26 62 895 25 589 16 420 0 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 003 124 536 496 30 456 19 070 530 11 063 26 62 895 25 589 16 420 0 
normatívne - súčet r. 005, 006 004 108 184 496 30 456 13 668 530 11 063 26 51 945 25 589 68 0 

mzdy a poistné 005           0 
prevádzka 006 108 184 496 30 456 13 668 530 11 063 26 51 945 25 589 68 0 

nenormatívne - súčet r. (008-104) 007 16 352 0 0 5 402 0 0 0 10 950 0 16 352 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*) 011 400 0 0 400 0 0 0 0 0 400 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 1 717 0 0 1 717 0 0 0 0 0 1 717 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 3 285   3 285      3 285  
príspevok na kurz pohybových akivít v prírode (§4ab zákona*) 103 10 950 0   0   10 950  10 950  
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 73 944 0 73 944 0 0 0 0 0 73 944 0 0 

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl 
alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces [§ 2 ods. 1 
písm. c), § 2 ods. 2 písm. b) zákona*] 

 
020 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
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 
Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v 
školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského 
stravovania ( § 2 ods. 1 písm. f) 

 

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 školách na 
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie [§ 2 ods. 1 písm. e), § 2 ods. 2 písm. e) zákona*] 

 
023 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Príspevky a dary [§ 2 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. g) zákona*] 024 112 0 0 112 0 0 0 0 0 112 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 

*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov  
 

ID  protokolu: KTROKXATJB 
Zostavil: Mgr.Ľ. Jakubčová 
Telefón: 051/7712196 
Email: palova.denisa@spspo.sk 
V: Prešove 
Dňa: 22.03.2018 
Podpis a pečiatka: 

 
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


 

SPŠ strojnícka, Duklianska 1, 081 04 Prešov 
 
 

K o m e n t á r 
k výkazu správy o hospodárení za rok 2017 

 
 
 

Upravený rozpočet  v roku  2017  za  normatívne bežné výdavky bol vo výške 952 691 €. 
 
 

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

- mzdy 623 763 € 
- odvody do poisťovní vo výške 218 438 € 
- tovary a služby 110 490 € 

 
 
 

- nenormatívne zdroje celkom  23 115 €, z ktorých bolo vyplatené : 
 

-  bežné transfery – odchodné 1 972 € 
- mimoriadne výsledky žiakov 400 € 
- vzdel. poukazy - mzdy a odvody 4 791 € 
- vzdel. poukazy - nákup UP 1 717 € 
- príspevok na učebnice CJ 3 285 € 
- príspevok na LK 10 950 € 

 
 

- prostriedky z rozpočtu VUC v celkovej výške 100 597 €, ktoré pozostávajú: 
 

- z vyčerpaných kapitálových prostriedkov 20 580 € 
- zdroj 41 – hmotná zainteresovanosť 6 073 € 
- zdroj 41 – BV 3 944 € 
- zdroj 46 - BV 70 000 € 

 
 

- príspevky a dary vo výške 112 €, z ktorých bolo vyplatené: 
 

- granty - na nákup UP 112 € 
 
 

Zdroje financovania v roku  2017  c e l k o m boli vo výške 1 076 515 €. 
 
 
 
 
 

 
Ing. Marián Viňanský 

riaditeľ školy 



 

 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 
www.spspo.sk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HODNOTIACA SPRÁVA O ČINNOSTI 

VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 

za školský rok 2017/18 

http://www.spspo.sk/


 

Výchovné a kariérové poradenstvo realizuje v našej škole jeden pedagogický zamestnanec školy. 
 
 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 
V rámci poradenských a diagnostických rozhovorov, ktoré som so žiakmi realizovala, bol 

zastúpený 1. a 2. ročník. Poradenské rozhovory sa týkali najčastejšie oblasti adaptácie, 
neprospechu, zhoršenej školskej dochádzky a rodinných problémov. 

Poradenské rozhovory som realizovala aj s 3 rodičmi. Najčastejšie boli témou riešenia rodinné 
pomery a ŠVVP. 

17 žiakov sa zúčastnilo výchovného pohovoru u riaditeľa školy, čo je o 5 viac ako v minulom 
školskom roku. Pri týchto výchovných pohovoroch u RŠ bol v najväčšej miere zastúpený 1. ročník - 
7 žiaci, z toho 6 žiakov z triedy I.D. Pohovory u RŠ s týmito žiakmi sa týkali ich nevhodného 
správania – arogantnosť, nerešpektovanie pokynov vyučujúcich či triedneho učiteľa, 
nerešpektovanie školského poriadku. Rodičia 5 žiakov z tých, ktorí sa zúčastnili pohovoru u RŠ, sa 
zúčastnili následne pohovoru s RŠ so zámerom prijať vhodné opatrenia. V triede I.D vedenie školy 
vstúpilo s výchovnom zámerom do priamo do triedy. 

Z druhého ročníka sa zúčastnili pohovoru s RŠ 4 žiaci, všetci z 1 triedy (II.B) a všetci ohľadom 1 
triedneho incidentu, ktorý sa týkal nevhodného správania k spolužiakovi. Tu je čitateľné, kedy žiaci 
nevedia vždy vyhodnotiť, kedy z ich uhla pohľadu „sranda“ už srandou nie je. 

Za 3. ročník sa pohovoru s RŠ zúčastnil 1 žiak z triedy III.C, pohovor sa týkal slabých študijných 
výsledkov. Do školy bola pozvaná so zámerom prijať potrebné opatrenia aj matka žiaka. 

Zo 4. ročníka absolvovali pohovor u RŠ 5 žiaci. U všetkých piatich boli dôvody totožného 
charakteru: nedbalá školská dochádzka 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 14 začlenených žiakov na začiatku 

školského roka - 3 žiakov v 1. ročníku, 5 žiakov v 2. ročníku, 1 žiak v 3. ročníku, 5 žiaci v 4. 
ročníku. Zákonný zástupca 1 žiaka v triede I.B odmietol vzdelávanie syna formou školskej 
integrácie, ktorý takouto formou postupoval v ZŠ. Tento žiak prospieva veľmi dobre. 

Triedni učitelia pod metodickým usmernením výchovnej poradkyne vypracovali, resp. 
aktualizovali pre začlenených žiakov IVVP. 

So začlenenými žiakmi sa pracovalo na rôznej úrovni, čo sa preberalo na klasifikačnej porade 
vždy za príslušné klasifikačné obdobie. 

V rámci maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a maturitnej skúšky z anglického 
jazyka mali integrovaní žiaci na odporúčanie špeciálneho pedagóga a psychológa upravené 
podmienky na vykonanie MS. 

Všetci piati žiaci boli zaradení do 1. skupiny - ľahký stupeň obmedzenia v dôsledku VPU, čo 
znamená navýšenie časovej dotácie pri maturitnej skúške o 25%. 

Dvaja žiaci boli oslobodení od EČ a PFIČ MS CUJ. 
Zároveň som v tomto školskom roku požiadala o rediagnostiku začleneného žiaka 3. ročníka 

pred absolvovaním maturitnej skúšky v školskom roku 2017/18. 
Spolupráca s triednymi učiteľmi začlenených žiakov bola na dobrej úrovni. 

 
REALIZÁCIA PRIESKUMOV, DEPISTÁŽÍ 

V tomto školskom roku som realizovala v decembri adaptačný a adjustačný dotazník u žiakov 
1. ročníka, t. j. v triedach I.A, B, C, D. Výsledky dotazníka som vyhodnotila a následne s nimi 
v januári oboznámila vedenie školy. 

 
PODUJATIA V RÁMCI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA v priebehu šk. roka 2017/18 
• 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 

 
• Prednáška spojená s besedou:  Duševné zdravie, duševné choroby 

Miesto: Kalvária Prešov ako symbol bolesti a zároveň nadhľadu (pohľad na problém z výšky) 
Triedy: žiaci podľa záujmu o podujatie (1. - 3. ročník) 
Prednášajúci: PaedDr. Jana Kipikašová 
Mesiac realizácie: október, pri príležitosti Medzinárodného dňa duševného zdravia 

 
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 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 2017/18 - na základe týchto návrhov 
vypracovali TU plány práce TU. 



 

• Priebežne  sa podľa  potreby  aktualizovala  sekcia  pod  názvom  Výchovné  poradenstvo  na 
internetovej stránke našej školy a tiež nástenky výchovného poradenstva. 

• V školskom časopise Pauzák pokračovala čitateľská rubrika pod názvom Motivačné čítanie. 
• 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. 
 

 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. 

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: 
• Začiatkom decembra 2017 som zrealizovala pre tých žiakov 4. ročníka, ktorí prejavili záujem 

o ďalšie vysokoškolské štúdium, prednášku: Kam po skončení strednej školy, na ktorej som 
žiakov 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, o trhu práce, zopakovala som s nimi spôsob 
písania životopisu. Zároveň som im odporúčala dôležité internetové stránky. 

• Vo februári 2018 sa žiaci 3. ročníka (III.B, št.odbor: technika a prevádzka dopravy) 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 apríli som pre žiakov 4. ročníka (IV.A) zorganizovala prednášku v spolupráci s psychológom z 
CPPPaP Prešov na tému: Príprava na pracovný pohovor. Vzhľadom na praktickú využiteľnosť 
tejto témy v pracovnom živote človeka mala prednáška medzi žiakmi dobrý ohlas. 



 

• Vzhľadom na to, že organizujem už tretí rok v poradí prezentáciu vybraných vysokých škôl 
spojenú s workshopmi priamo u nás v škole, zúčastnila som sa 7. februára 2018 podujatia v 
Prešove Road Show – Kam na vysokú školu len sama, bez žiakov. Zároveň som na tomto 
podujatí prezentovala podmienky štúdia a študijné odbory našej školy všetkým zúčastneným 
výchovným poradcom zo základných škôl Prešovského kraja, čo bola druhá časť tohto podujatia. 

 
 
 
 

2/ PREZENTÁCIA VYSOKÝCH ŠKÔL V NAŠEJ ŠKOLE 
• V tomto školskom roku som opätovne volila formu hromadnej prezentácie vysokých škôl priamo 

v našej škole, ktorej realizácia sa osvedčila z minulých školských rokov. 
• Dátum prezentácie, 22. 12. 2018, však nebol slovami zástupcov VŠ vhodne zvolený, keďže 

ukončujú zimný semester a začínajú čerpať dovolenky. 
• Tejto prezentácie sa teda zúčastnili dve univerzity – Žilinská univerzita v Žiline, Technická 

univerzita v Košiciach (TUKE), a v rámci fakulty: 
o Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU 
o Letecká fakulta TUKE 
o Fakulta výrobných technológií TUKE, sídlo v Prešove 

Prezentácia VŠ sa realizovala dňa 22. 12. 2018 a zúčastnili sa jej všetci žiaci 4.ročníka. Po nej 
nasledoval workshop pre žiakov. Výber pozvaných VŠ som volila podľa záujmu ďalšieho 
zamerania štúdia našich žiakov (oslovila som spolu 8 univerzít a v rámci nich ich fakulty, tzn. spolu 
14 fakúlt). 

• Niektorí žiaci 4. ročníka sa individuálne po dohode s triednym učiteľom zúčastňovali dní 
otvorených dverí na jednotlivých VŠ podľa vlastného záujmu. 

 
3/ PREZENTÁCIA NAŠEJ ŠKOLY ŽIAKOM ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
• Viacerí učitelia našej školy sa v priebehu školského roka aktívne zúčastňovali prezentácií našej 

školy v jednotlivých základných školách Prešovského kraja. Zároveň sa zúčastňovali aj 
informatívneho ZRPŠ v ZŠ s cieľom informovať rodičov o možnostiach a podmienkach štúdia v 
našej škole. Organizačne sme zabezpečovali tieto 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). 

• S vybranými žiakmi 2., 3. a 4. ročníka sme prezentovali študijné odbory našej školy hravou 
formou žiakom 8. a 9. ročníka Súkromnej základnej školy DSA Mukačevskej v Prešove v rámci 
ich projektu pod názvom: „Zlepšenie informovanosti o stredných školách“. Žiakov pripravili 
k tejto prezentácii v spolupráci so mnou aj vedúci PK Ing. Pavlanin a Ing. Drábová. 

 
4/ SPOLUPRÁCA NAŠEJ ŠKOLY S FIRMAMI 
• Vybraní žiaci z odboru strojárstvo sa od novembra 2018 zúčastňovali odbornej praxe 

(praktického vyučovania) v pomere každý druhý týždeň 1 deň vo firmách: 
o Regada, s.r.o. v Prešove (2 žiaci z triedy III.B), 
o Pivovary Topvar a. s., Veľký Šariš (4 žiaci - III.A, III.B), 
o Vukov Extra a.s. (4 žiaci - III.A, III.B). 



 

• V tomto  školskom  roku  pokračovala  spolupráca  našej  školy  s firmami  z oblasti  strojárstva 
a dopravy, nadviazali sa aj nové kontakty pre spoluprácu (konkrétne informácie sú uvedené 
v záverečnej správe PK prax vedúcim PK). 

 
5/ PRIESKUMY, DEPISTÁŽE 
• V 1. polovici novembra 2017 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 2018 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 
Pre vysokoškolské štúdium sa zo všetkých žiakov 4. ročníka rozhodlo približne 39%, čo je menej 

ako v minulom školskom roku (v minulom školskom roku to bolo 57%, rok predtým 49%). 
V najväčšej miere sa pre vysokoškolské štúdium rozhodovali žiaci študijného odboru TIS a TIS so 

športovou prípravou (46%), po nich žiaci študijného odboru STR (42%) a o niečo menej žiaci 
študijného dobrou TPD (30%). V porovnaní s minulým školským rokom vtedy sa pre vysokoškolské 
štúdium rozhodovalo najviac žiakov zo študijného odboru STR, potom TIS a napokon TPD. 

Žiaci si volili prevažne jednu vysokú školu, len veľmi málo žiakov si podávalo prihlášku na dve 
VŠ (2) alebo tri (1). 

Najviac preferované VŠ u našich žiakov boli: 
• v odbore strojárstvo: 

žiaci si vybrali 3 VŠ technického zamerania: 
o TUKE - najviac Strojnícka fakulta (9) a FVT pomenej (3) 
o STU Bratislava - Strojnícka fakulta 
o VUT Brno – Fakulta strojního inženírství (Adam Semančík, víťaz nejednej strojárskej 

súťaže na školskej i mimoškolskej úrovni) 

Pozn.: Ešte sme nemali triedu v odbore STR, že by si žiaci vyberali VŠ výlučne so zameraním na 
svoj odbor strojárstvo. 

• v odbore technika a prevádzka dopravy: 
vybrali si jedinú VŠ – TUKE – a v rámci nej fakulty: 
o TUKE – najviac FEI, hneď v závese za ňou Strojnícka fakulta, málo Letecká fakulta a len 

1 žiak FVT 
o 1 žiak (Dvorský, ktorý tancuje profesionálne v PUĽS) si vybral logicky VŠMU 

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

najviac: Prešovská univerzita – Fakultu športu 
o niečo menej: FVT Prešov 
a len 2 žiaci – TUKE, FEI 

B/ PREHĽAD O BUDÚCOM ZAMESTNANÍ ŽIAKOV 



 

Približne 60% sa rozhodlo pre vstup na trh práce bezprostredne po ukončení stredoškolského 
štúdia (v minulom školskom roku to bolo približne 43%, rok predtým 51%), 

Podľa zaznamenaných údajov získaných od žiakov 4. ročníka prevažná časť z nich 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 2017/18: 
• Priebežne sa aktualizovala sekcia pod názvom Kariérové poradenstvo na internetovej stránke 

našej školy a nástenky kariérového poradenstva (aktuálne informácie, propagačné 
materiály...). 

• Komunikovala som s rôznymi inštitúciami v oblasti kariérového poradenstva – ÚPSVaR PO, 
VŠ, ZŠ, SŠ, CPPPaP PO. 

 
 

 

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 potrebné 
na vyučovaní, resp. aj v mimoškolskej činnosti naplno zamestnať a vyťažiť, aby sa tak ich 
nadbytočná energia pretavila v niečo prospešné. 

 
V závere   chcem   poďakovať   za   efektívnu   spoluprácu   v rámci   výchovného   a kariérového 

poradenstva riaditeľovi školy, vedeniu školy, triednym učiteľom, všetkým koordinátorom i učiteľom. 
 
 
 
 
 

 
 

V Prešove 27. 6. 2018 Vypracovala: PaedDr. Jana Kipikašová 
výchovná a kariérová poradkyňa 

ZÁVERY, POSTREHY A MOŽNOSTI RIEŠENIA NIEKTORÝCH PROBLÉMOV 
Z POHĽADU VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA: 



 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 
 

práce v školskej knižnici 

za školský rok 2017/2018 

http://www.spspo.sk/


 

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 2017/2018: 

• september 2017 – festival čítania Prešov číta rád 2017 

Dňa 28.9.2017 sa trieda I.C zúčastnila s PaedDr. Kipikašovou prednášky so spisovateľkou, 

koučkou a lektorkou jogy smiechu,  Libou Chiarou Hladekovou. 

Dňa 29.9.2017 sa triedy II.A, III.A s pedagogickým dozorom PhDr. Alcnauerovou a Mgr. 

Vargovou zúčastnili literárnej besedy so spisovateľmi Ondrejom Kalamárom a Pavlom 

Weissom, ktorých tvorbu predstavil Dado Nagy. 

Dňa 29.9.2017 – Piknikové čítanie – PaedDr. Kipikašová zrealizovala v rámci hodín SJL 

zážitkové vyučovanie s triedou II.B. Na hodine SJL vyrobili detské záložky do knihy 

a navštívili deti v Materskej škole Bajkalskej v Prešove. Naši žiaci čítali deťom rozprávku 

z knihy Danka a Janka a potom o prečítanom texte diskutovali. Neskôr sa naši žiaci 

presunuli do lesa v Pustej doline, kde sa začalo piknikové čítanie. Každý predstavil svoju 

knihu a neskôr sa diskutovalo. Na záver PaedDr. Kipikašová čítala žiakom motivačnú 

literatúru. 

 
• 24.10.2018 - Medzinárodný deň školských knižníc – téma: Deň Milana Rastislava 

Štefánika – priblížili sme žiakom zaujímavé informácie o živote tejto známej osobnosti aj 

formou úryvkov z jeho listov a zápiskov, žiaci si pozreli krátky dokumentárny film o jeho 

živote a vybrali sme aj niekoľko zaujímavostí o tejto významnej osobnosti. Zodpovedné 

za prípravu - Mgr. Vargová, PhDr. Alcnauerová. 

 

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

13.10.2017 - (trieda I.B- skupina – Mgr. Marinčáková), 24.11.2017 (trieda I.B- skupina – 

PaedDr. Drimáková). 

• Exkurzia žiakov v školskej knižnici v rámci hodín SJL – 7.12.2017 (trieda I.A – Mgr. 

Vargová), 21.12.2017 (trieda III.B- PaedDr. Kipikašová). 



 

• Vianočný program so žiakmi našej školy – 19.12.2017. Zodpovedné za prípravu – 

PaedDr. Kipikašová, Mgr. Vargová. 

 

• Hviezdoslavov Kubín – 6.4.2018 – v priestoroch historickej budovy DJZ v Prešove sa 

konal 64. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentoval 

žiak I.B triedy Samuel Fedorčík, ktorý obsadil 3. miesto. Za prípravu žiaka bola 

zodpovedná PhDr. Alcnauerová. 

 
 
• Čítame beletriu –projekt so žiakmi III.B, III.D na hodinách SJL. Zodpovedná PaedDr. 

Kipikašová. 

 
 
• Výstava Biblia na cestách – 15.5.2018 – trieda II.A. Pedagogický dozor – PhDr. 

Alcnauerová. 

 

Nesplnené úlohy: 

• Tvorivé dielne – Záložka do knihy – výroba záložiek na hodine SJL na tému – Moja 

škola, môj študijný odbor. 

Dôvod: v rámci piknikového čítania trieda II.B vyrábala detské záložky do knihy, ktoré 

následne odniesli deťom do materskej školy. 
 
 

 
 

V Prešove 15.06.2018  Mgr. Aneta Vargová 

zodpovedná za prácu v školskej knižnici 



 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 
 

plánu aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti 

za školský rok 2017/2018 

http://www.spspo.sk/


 

Hlavným  cieľom  plánu  aktivít  na  podporu  rozvoja  čitateľskej  gramotnosti  v zmysle 

Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2017/2018 bolo: 

• motivovať žiakov k čítaniu, 

• podporovať u žiakov kladný vzťah ku knihe a literatúre, 

• zoznámiť žiakov s poslaním školskej knižnice, jej funkciami a úlohami, 

• rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením a aktívne počúvanie s porozumením, 

• podporovať  voľnočasové  aktivity  žiakov  zamerané  na  jazykovú  kultúru  (recitačné 

a literárne súťaže, školský časopis), 

• podporovať u žiakov kreativitu, fantáziu a manuálnu zručnosť. 
 
Realizované aktivity na podporu rozvoja čitateľskej  gramotnosti  za školský rok 2017/2018: 

• september 2017 – festival čítania Prešov číta rád 2017 

Dňa 28.9.2017 sa trieda I.C zúčastnila s PaedDr. Kipikašovou prednášky so spisovateľkou, 

koučkou a lektorkou jogy smiechu,  Libou Chiarou Hladekovou. 

Dňa 29.9.2017 sa triedy II.A, III.A s pedagogickým dozorom PhDr. Alcnauerovou a Mgr. 

Vargovou zúčastnili literárnej besedy so spisovateľmi Ondrejom Kalamárom a Pavlom 

Weissom, ktorých tvorbu predstavil Dado Nagy. 

Dňa 29.9.2017 – Piknikové čítanie – PaedDr. Kipikašová zrealizovala v rámci hodín SJL 

zážitkové vyučovanie s triedou II.B. Na hodine SJL vyrobili detské záložky do knihy 

a navštívili deti v Materskej škole Bajkalskej v Prešove. Naši žiaci čítali deťom rozprávku 

z knihy Danka a Janka a potom o prečítanom texte diskutovali. Neskôr sa naši žiaci 

presunuli do lesa v Pustej doline, kde sa začalo piknikové čítanie. Každý predstavil svoju 

knihu a neskôr sa diskutovalo. Na záver PaedDr. Kipikašová čítala žiakom motivačnú 

literatúru. 

 
• 24.10.2018 - Medzinárodný deň školských knižníc – téma: Deň Milana Rastislava 

Štefánika – priblížili sme žiakom zaujímavé informácie o živote tejto známej osobnosti aj 

formou úryvkov z jeho listov a zápiskov, žiaci si pozreli krátky dokumentárny film o jeho 

živote a vybrali sme aj niekoľko zaujímavostí o tejto významnej osobnosti. Zodpovedné 

za prípravu - Mgr. Vargová, PhDr. Alcnauerová. 

 

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

13.10.2017 - (trieda I.B- skupina – Mgr. Marinčáková), 24.11.2017 (trieda I.B- skupina – 

PaedDr. Drimáková). 



 

• Exkurzia žiakov v školskej knižnici v rámci hodín SJL – 7.12.2017 (trieda I.A – Mgr. 

Vargová), 21.12.2017 (trieda III.B- PaedDr. Kipikašová). 

 

• Hviezdoslavov Kubín – 6.4.2018 – v priestoroch historickej budovy DJZ v Prešove sa 

konal 64. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentoval 

žiak I.B triedy Samuel Fedorčík, ktorý obsadil 3. miesto. Za prípravu žiaka bola 

zodpovedná PhDr. Alcnauerová. 

 
 
• Čítame beletriu –projekt so žiakmi III.B, III.D na hodinách SJL. Zodpovedná PaedDr. 

Kipikašová. 

 

Nesplnené úlohy: 

• Zorganizovanie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

Dôvod: pracovná vyťaženosť vyučujúcej PaedDr. Kipikašovej. 
 
 
• Tvorivé dielne – Záložka do knihy – výroba záložiek na hodine SJL na tému – Moja 

škola, môj študijný odbor. 

Dôvod: v rámci piknikového čítania trieda II.B vyrábala detské záložky do knihy, ktoré 

následne odniesli deťom do materskej školy. 

 

• Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 

Dôvod: zrealizovali sa len triedne kolá recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v triedach 

prvého ročníka a pre slabšiu úroveň a nezáujem žiakov sa školské kolo nezrealizovalo. 
 
 
 

 
 
V Prešove 18.06.2018 Vypracovala: Mgr. Aneta Vargová 



 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 
www.spspo.sk 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 
 

koordinácie výchovy k ľudským právam 

za školský rok 2017/2018 

http://www.spspo.sk/


 

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 2017/2018: 

• september 2017 – na triednických hodinách bola venovaná pozornosť školskému poriadku 

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

Zodpovední: koordinátor VĽP, triedni učitelia 
 
 
• 10. december - Svetový deň ľudských práv - informácie na nástenke 

Zodpovedný : koordinátor VĽP 

 
 
• 14. február 2018 – na 1. vyučovacej hodine v triede I.A bola zrealizovaná prednáška 

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

predsudkom 

Zodpovedný: koordinátor VĽP 
 
 
• 22. marec 2018 – Olympiáda ľudských práv (školské kolo) 

Zodpovední: koordinátor VĽP, výchovný a kariérový poradca 
 

Súťaž pozostávala z dvoch častí: 
I. časť – vedomostný test, 
II. časť – ústna. 

 
Téza na ústnu časť školského kola Olympiády ľudských práv: 

Sociálne siete – pasca pre slobodu alebo trampolína k väčšej slobode 



 

• Exkurzia žiakov v školskej knižnici v rámci hodín SJL – 7.12.2017 (trieda I.A – Mgr. 

Vargová), 21.12.2017 (trieda III.B- PaedDr. Kipikašová). 

 

• Hviezdoslavov Kubín – 6.4.2018 – v priestoroch historickej budovy DJZ v Prešove sa 

konal 64. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentoval 

žiak I.B triedy Samuel Fedorčík, ktorý obsadil 3. miesto. Za prípravu žiaka bola 

zodpovedná PhDr. Alcnauerová. 

 
 
• Čítame beletriu –projekt so žiakmi III.B, III.D na hodinách SJL. Zodpovedná PaedDr. 

Kipikašová. 

 

Nesplnené úlohy: 

• Zorganizovanie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

Dôvod: pracovná vyťaženosť vyučujúcej PaedDr. Kipikašovej. 
 
 
• Tvorivé dielne – Záložka do knihy – výroba záložiek na hodine SJL na tému – Moja 

škola, môj študijný odbor. 

Dôvod: v rámci piknikového čítania trieda II.B vyrábala detské záložky do knihy, ktoré 

následne odniesli deťom do materskej školy. 

 

• Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 

Dôvod: zrealizovali sa len triedne kolá recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v triedach 

prvého ročníka a pre slabšiu úroveň a nezáujem žiakov sa školské kolo nezrealizovalo. 
 
 
 

 
 
V Prešove 18.06.2018 Vypracovala: Mgr. Aneta Vargová 
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 
plnenia úloh prevencie závislosti za školský rok 2017/18 

http://www.spspo.sk/


 

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 školskom časopise Pauzák v rubrike Pohovorme si o závislostiach boli publikované 
články s témami z oblasti prevencie. 

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. V rámci predmetu fyzika realizovaný deň Bezpečnosť a zdravie na školách s názvom 
Vyzvi srdce k pohybu bol 10. novembra zorganizovaný deň „Vyzvi srdce k pohybu...“. 

Zodpovedná bola Mgr. Geľhošová. 

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

Zodpovední boli vyučujúci TSV. 

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

Zodpovední boli vyučujúci TSV. 

15. Žiaci sa zúčastnili rôznych medziškolských športových súťaží: Majstrovstiev Slovenska 
stredných škôl vo futbale, Turnaja dekana Fakulty výrobných technológií v sálovom 
futbale,  Turnaja  v stolnom  tenise,  florbalového  turnaja  MINIFLORBAL  CUP  2018 
a súťaže Pentapolitana v Sabinove. 

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. 
 
 

 
 
V Prešove 25. 6. 2018 Vypracovala:  Mgr. Zuzana Fejerčáková 

koordinátorka prevencie 
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 
 

plnenia úloh koordinácie finančnej gramotnosti 

za školský rok 2017/18 

http://www.spspo.sk/


 

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, 

o prostredníctvom školského časopisu Pauzák. 
Termín: celoročne 

Zodpovedná: koordinátorka FG 



 

• Zorganizovala sa prednáška/podujatie spojené s besedou s odborníkom na danú 

problematiku. 

Zodpovedná: koordinátorka FG 
 
 
 
 
 
 
 

V Prešove 25. 6. 2018 Vypracovala:  Mgr. Judita Geľhošová 
koordinátorka FG 
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 
 

plnenia úloh koordinácie pre oblasť informatizácie 

a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 

http://www.spspo.sk/


 

Pri plnení plánu práce koordinátora pre oblasť informatizácie a digitalizácie rezortu 

školstva s výhľadom do roku 2020 sme vychádzali z Koncepcie informatizácie a 

digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 (ďalej len Koncepcia). 

Hlavným cieľom Koncepcie bolo zadefinovať potreby a aktivity v oblasti 

informatizácie a digitalizácie rezortu školstva tak, aby inštitúcie spadajúce pod rezort školstva 

zvyšovali svoju kvalitu a rezort im poskytoval adekvátnu podporu. Prostredníctvom 

informatizácie a digitalizácie ministerstvo primerane reagovalo na potreby praxe a trhu. 

V záujme digitalizácie rezortu do roku 2020 sme na našej škole v školskom roku 

2017/2018 rozvíjali 4 strategické oblasti: 

1. infraštruktúru, 

2. optimalizované elektronické služby, 

3. digitálny vzdelávací obsah, 

4. digitálne zručnosti. 
 
 
V rámci infraštruktúry sme: 

1. Inovovali počítačové učebne školy a aktualizovali softvér na umožnenie 

digitálneho vzdelávania. 

2. Rozširovali  širokopásmový  bezpečný  internet  do  všetkých  častí  našej  školy 

s cieľom pripojenia sa na internet v každej učebni našej školy z dôvodu prístupu 

k digitálnemu učivu. 

3. Inovovali koncové zariadenia umožňujúce digitálne vzdelávanie  pre 

pedagogických zamestnancov a aktualizovali softvér v týchto koncových 

zariadeniach. 

4. Aktívnejšie  využívali  e-mailový  server  školy  WebHouse  Webmail  všetkými 

učiteľmi. 

5. Zvýšili priepustnosť chrbtovej siete SANET. 
 
 
V rámci prístupu k optimalizovaným elektronickým službám sme: 

1. Optimalizovali procesy elektronických služieb na báze cloudových technológií. 

2. Zvyšovali používanie centrálneho informačného systému RIS. 
 
 
V rámci digitalizácie učiva sme: 

1. Zvýšili využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu poskytovaného systémami 

ako planéta vedomostí, digipedia, zborovňa, rezort RSOV. 



 

2. Aktívnejšie  sme  využívali  systémy objektívneho  hodnotenia  digitálneho  učiva, 

vzdelávacích pomôcok a programov (ALF, EduPage,...). 

 

V rámci rozvíjania digitálnych zručnosti sme: 

1. Priebežne absolvovali školenia učiteľov a odborných zamestnancov na využívanie 

digitálnych technológií.. 

2. Zavádzali systém podpory využívania a tvorby digitálneho učiva. 
 
 
 
 
 

 
V Prešove 22. 6. 2018 Vypracovala:  Mgr. Mária Forgáčová 
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 
 

plnenia úloh koordinácie environmentálnej výchovy 

za školský rok 2017/18 

http://www.spspo.sk/


 

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: 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. Vnímať život ako najvyššiu hodnotu. 

4. Zvýšiť informovanosť žiakov v problematike ochrany životného prostredia. 

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

estetických hodnôt prostredia. 

6. 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. 

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

pracovať s rôznymi zdrojmi informácií. 

8. 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 



 

• Aplikácia rozvojového projektu bezpečnosť a zdravie na školách v roku 2017-18: „Vyzvi 

srdce k pohybu ...“. V rámci biofyzikálnych experimentov zisťovali žiaci krvný tlak, 

bezdrôtovo merali frekvenciu srdca pri telesnom zaťažení, uskutočnili 

elektrokardiografické merania srdcového tepu, elektrické signály aktivity srdcového svalu. 

Súčasťou projektu bol aj monitoring zdravého životného štýlu v domácnosti a možné 

riešenia na podporu zdravia a bezpečnosti. Neoddeliteľnou časťou projektu sú aj praktické 

ukážky „Ako poskytnúť prvú pomoc“. 

Termín: november 

Zodpovedná: koordinátorka ENV 
 

• 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, 
o prostredníctvom školského časopisu Pauzák. 

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 25. 6. 2018 Vypracovala:  Mgr. Judita Geľhošová 

koordinátorka ENV 



 

Vyjadrenie Rady školy: 
 

Rada školy pri SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov odporúča zriaďovateľovi školy PSK, 

odbor školstva v Prešove schváliť predkladanú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ladislav Arendáč 

predseda RŠ 

 
 
 
 
 

Vyjadrenie zriaďovateľa: 

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu Prešovského samosprávneho kraja 

schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v 

školskom roku 2017/2018 podanú Strednou priemyselnou školou strojníckou, 

 Duklianska1, Prešov. 
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