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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2016/2017 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a)  Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a 
faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

1. Názov školy Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 

2. Adresa školy Volgogradská 1, 080 01 Prešov 

3. Telefón +421 51 7714 560 

4. E-mail skola@sost-po.sk 

  WWW stránka www.sost-po.sk 

5. Zriaďovateľ 
VÚC Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov 

6. Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Štefan Cmar 051 7714560 0905 564 319 director@sost-po.sk 

ZRŠ pre TV PhDr.Milan Laca 051 7714560 0915 847 542 milan.laca@sost-po.sk 

ZRŠ pre TEČ Ing. Vladimír Čaja 051 7714560 0907 992 468 vladimir.caja@sost-po.sk 

ZRŠ pre PV Bc. Peter Oslovič 051 7714560 0905 564 318 peter.oslovic@sost-po.sk 

Hlavní majstri PV 
Mgr. Miroslav 
Verčimák 

051 7714560 0915 849 511 
miroslav.vercimak@sost-
po.sk 

Ved. 
vychovávateľ 

PhDr. Pavol Heldák 051 7714561 0911 693 362 pavol.heldak@sost-po.sk 

Ved. šk. jedálne Margita Škopová 051 7714561     

Ved. prevádzky 
Magdaléna 
Jedináková 

051 7714561 0917 212 251   

 
 
 
 
7.1 Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Mgr. Miroslav Verčimák 0907 530638 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Adela Sabolová 0907 535683 

ostatní zamestnanci Beáta Štajerová   

zástupcovia rodičov Marián Horoščák 0905 944103 

  Jozef Matis 0905 138046 
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  Marta Zahuráková 0905 139569 

zástupcovia zriaďovateľa Ing. Andrea Turčanová   

  MUDr. Ján Ahlers, MPH   

  Ing. Ľudovít Malaga   

  prof. Ing. Ján Paško, CSc. 0907 924737 

žiak Klaudia Štempecová   

7.2 Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

PK SJaL 
Mgr. Lýdia 
Repeľová 

SJL   

MZ cudzích jazykov Mgr. Jozef Dudič ANJ, NEJ, RUJ   

MZ všeobecnovzdelávacích 
predmetov 

Mgr. Adela 
Sabolová 

MAT, FYZ, DEJ, OBN, ...   

MZ odb.stavebných predmetov 
Ing. Janka 
Galdunová 

stav. odborné predmety   

MZ odb. združených predmetov 
Ing. Janka 
Halagová 

technické a ekonomické 
odborné predmety 

  

PK telesnej a športovej výchovy 
Mgr. Stanislav 
Baran 

TSV   

MZ majstrov Bc.Gabriel Kriško stavebné uč. a štud. odbory   

MZ majstrov 
Ing. Jaroslav 
Tartaľ 

strojné uč. a štud. odbory   

MZ majstrov Bc. Peter Oslovič elektrot. uč. a štud. odbory   

MZ vychovávateľov 
Ing. Ľubica 
Brejová 

    

§ 2. ods. 1 b)  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov  Počet žiakov školy: 410           Počet tried: 18 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I.A 32   

I.B 31   

I.C 27   

I.G 8   

I.S 15   

I.UV 20   

II.A 30   

II.B 22   

II.C 22   

II.G 11   

II.UV 12   

III.A 22   
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III.B 20   

III.C 25   

III.D 27   

III.E 29   

IV.A 27   

IV.B 30   

§ 2. ods. 1 d)  Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; 
údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet zapísaných prvákov (bez nadstavbového štúdia) k 30.6. 2016: súčet 92/ počet 
dievčat 0. Skutočný počet žiakov 1. ročníka (bez nadstavbového štúdia) k 
15.9.2016: súčet 95/ počet dievčat 0 . V SOŠt sa v minulom školskom roku konala 
prijímacia skúška len v študijných odboroch, do učebných odborov boli žiaci prijatí bez 
prijímacej skúšky. 

  SOŠ-štud.odb. SOŠ-uč.odb. SOŠ-2-r.odb. SOŠ-NŠ Spolu 

prihlásení 120 48 13 35 216 

prijatí 92 48 13 26 189 

% úspešnosti 76,7% 100% 100% 74,3% 87,9% 

zapísaní 61 22 9 26 118 

§ 2. ods. 1 e)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda APS ADK ANJ API ARC AUE ASV ATI ATN AUO CUJ CVM CTZ CSJ CFA 

I.A     2,91                         

I.B     2,55                         

I.C     2,18                         

I.G                               

I.S                               

I.UV     3,8                         

II.A     2,86                       1,9 

II.B     2,95                       2,67 

II.C     2,59                         

II.G                               

II.UV     4,17   2,25                     

III.A     2,86                         

III.B     3,55                         

III.C     3,12                         

III.D     2,54                   2,22     

III.E     2,43             3,11     2,17     

IV.A     2,81                         
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IV.B     3,33                         

 
Trieda DEJ DGM DMA DOA DOV DRS ANJ, NEJ, RUJ EKL EKO EOR EPO ERI ESO EUP EAV 

I.A 1,41             2,78               

I.B 1,45             2,61               

I.C                               

I.G                               

I.S                               

I.UV 1,8                       3,9     

II.A 1,57                         3,2   

II.B 1,5         2,38               3,36   

II.C                 3,55             

II.G                               

II.UV 2,17                       3,75     

III.A                           3   

III.B                           3,1   

III.C           2,06               1,28   

III.D                         1,93     

III.E       3,22         3,62             

IV.A                               

IV.B                               

 

Trieda ELR ESP EEN ELZ ELE ELI ETS EOT EMR EZA ELK ELG EES ENZ EZZ 

I.A                               

I.B               3               

I.C                               

I.G                               

I.S                               

I.UV                   3,13           

II.A 2,87                 2,57         2,8 

II.B       2                       

II.C                               

II.G                               

II.UV                               

III.A                   2,36         1,91 

III.B       2,75                       

III.C                   2,56         1,78 

III.D                               

III.E 3 3,36     3           3,44         

IV.A             2,78           2,07     

IV.B       2,24     2,89           2,22     

 

Trieda ETV ENV FYZ GED GSY GRS HIA IKA IKT IKL ISY INF IOD KMU KKT 

I.A     2,94                 1,13       

I.B     3,03                 1,35       

I.C                       1,61       

I.G                               

I.S                               
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I.UV     3,53 4,18               2,5       

II.A     3,23                 1,43       

II.B     3,14     1,44           1,55       

II.C     3,5                         

II.G                               

II.UV     3,36   2,67             2,18       

III.A     2,77                         

III.B     3,15                         

III.C     3,24                         

III.D                               

III.E                               

IV.A                               

IV.B               2,57               

 

Trieda KOC KCJ KRJ LOD MNZ MPG MPZ MPB MTS MŽR MKT MRQ MKM MAT MTE 

I.A                           3,25 2,48 

I.B                           3 2 

I.C                           2,93 1,93 

I.G                           2,71   

I.S                               

I.UV         3,95                 3,85   

II.A 1,7                         3,23   

II.B 2                         3,5 2,85 

II.C                           2,73 1,82 

II.G                           3,18   

II.UV 2,75       3,92                 3,25   

III.A 1,41                         2,55   

III.B                           3,25   

III.C 2,48                         3,32   

III.D                           2,89   

III.E                           3,24   

IV.A                           2,85   

IV.B                           3   

 

Trieda MAY MEC MRT MER NBV NAM NAS NEJ OBN OBK PRX ODK OVY ODY OAD 

I.A                 1,25       1,69     

I.B                 1,35       1,97     

I.C                       2,29 2,39     

I.G                         3     

I.S                       1,8 1,47     

I.UV                 1,8   3,63 3,09       

II.A                 1,17       1,83     

II.B                 1,09       1,73     

II.C                       1,45 2,05     

II.G                 2,45       2,09     

II.UV                 2,67   2,92         

III.A                 1,14       1,27     

III.B                 1,5       2,5     
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III.C                 1,64       2,2     

III.D                         2,11     

III.E 3                       2,1     

IV.A   2,78   2,44                 1,7     

IV.B   2,22   2,78       3,11         2     

 

Trieda PNS PDF PTK PIA OIP PRN PTT PRB PZX PIT PLZ PIB PCM P1J PSP 

I.A                               

I.B                               

I.C                               

I.G                               

I.S                               

I.UV   3,91                   3,18       

II.A                               

II.B       2,67                       

II.C                               

II.G                               

II.UV   3,83       2,58           2,75       

III.A                               

III.B     1,9 2,8                       

III.C                         1,94     

III.D               2,18               

III.E                               

IV.A                               

IV.B     1,9 2,67                       

 

Trieda RIV REE RUJ SAQ SNS SSJ SSA SKM SJL SOJ KMM SPR SME SBN SAV 

I.A                 3,41     1,03       

I.B                 3,48     1,26       

I.C                 2,71     1,39       

I.G                 2,57     1,86     1,86 

I.S                               

I.UV 2,75               4             

II.A     2,88           3,6     1,03       

II.B                 3,5     1,18       

II.C     3,2           3,14     1,22       

II.G                 2,73     1,73     2,18 

II.UV                 4,25             

III.A                 2,95     1,09       

III.B                 3,6     1,1       

III.C     2,25           3,44     1,12       

III.D     3,71           3,26     1,52       

III.E   2,86 3           3,28     1,41       

IV.A                 3,44     1       

IV.B                 3,73     1,1       

 

Trieda STK STT STZ STN SJP SRZ SUV SUP SUG SYK SQK SPH TNI TPV TCK 

I.A 2,74 2,33                         2,04 
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I.B 2,52       2,75                   1,97 

I.C 2                             

I.G                               

I.S 1,33                             

I.UV 2,64                       3,5   3,13 

II.A                               

II.B   1,44                         1,23 

II.C                               

II.G                               

II.UV                               

III.A                               

III.B                               

III.C                               

III.D                               

III.E                               

IV.A                               

IV.B                               

 

Trieda TMN TKE TZO TEA TEC TOO TOP TCS TLO TSU TKS TSA TSV TEV OIT 

I.A     2,67   2,61               1,06     

I.B         2,26               1,23     

I.C         2,75               1,65     

I.G                         1,43     

I.S         1,47                     

I.UV 3,25         3,25     3,82       1,2     

II.A         2,93               1,23     

II.B     2,56   2,77   1,44           1,36     

II.C         2,41               1,45     

II.G                         1,4     

II.UV                 3,92       1,18     

III.A         2,05               1,18     

III.B             1,7           1,11     

III.C         2,64               1,43     

III.D         2,41     2,5         1,54     

III.E         3,33               1,68     

IV.A         2,48               1,13     

IV.B         2,67   1,9           1,17     

 

Trieda TVZ TOZ TST UCT USP USP VYE VET VYN VYT VTO VEP VKS VRT VBN 

I.A                               

I.B                               

I.C                               

I.G                               

I.S                               

I.UV                               

II.A                               

II.B                               

II.C                             2 
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II.G                               

II.UV                               

III.A                               

III.B                               

III.C                               

III.D                               

III.E                               

IV.A                               

IV.B                               

 

Trieda VYU ZEK ZAE ZEQ ZKG ZMA ZLA ZSJ ZRT ZTN 

I.A     2,72         2,89     

I.B     2,69               

I.C                     

I.G                     

I.S                     

I.UV             3,55       

II.A     2,83               

II.B     2,33               

II.C                     

II.G                     

II.UV                     

III.A                     

III.B                     

III.C                     

III.D                     

III.E                     

IV.A                     

IV.B                     

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet 
Vyznamen
aní 

Veľmi 
dobre 

Prospeli 
Nepros
peli 

Neklasif
ikovaní 

Správanie 
2 

Správanie 
3 

Správanie 
4 

I.A 32 2 9 20 1 0 1 0 0 

I.B 31 3 7 20 1 0 3 1 1 

I.C 27 5 3 19 1 0 5 3 0 

I.G 8 0 2 5 0 1 1 1 1 

I.S 15 12 2 0 1 0 0 0 0 

I.UV 20 2 0 11 7 1 0 0 0 

II.A 30 2 4 24 0 0 1 0 0 

II.B 22 1 3 17 1 0 4 0 0 

II.C 22 1 2 19 0 0 5 0 0 

II.G 11 0 2 9 0 3 4 2 0 

II.UV 12 0 1 7 3 5 0 0 0 

III.A 22 1 7 13 1 0 0 1 0 



10 
 

III.B 20 1 3 16 0 0 0 1 0 

III.C 25 2 2 21 0 0 1 1 0 

III.D 27 1 7 19 0 0 6 4 0 

III.E 29 1 2 26 0 0 8 2 0 

IV.A 27 5 0 22 0 0 0 0 0 

IV.B 30 0 7 22 1 0 1 1 0 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk.  
hod. 

Zamešk. na žiaka 
Osprave 
dlnené 

Ospr. na žiaka 
Neosprave 
dlnené 

Neosp.  
na žiaka 

I.A 32 4431 140,27 4332 137,13 99 3,14 

I.B 31 4924 158,84 4674 150,77 250 8,06 

I.C 27 5892 213,82 4505 163,75 1387 50,07 

I.G 8 2818 381,23 1872 252,52 946 128,71 

I.S 15 113 7,53 113 7,53 0 0,00 

I.UV 20 2909 145,45 2739 136,95 170 8,50 

II.A 30 4240 141,33 4096 136,53 144 4,80 

II.B 22 3558 161,73 3287 149,41 271 12,32 

II.C 22 3521 160,05 3100 140,91 421 19,14 

II.G 11 2431 221,00 1683 153,00 748 68,00 

II.UV 12 3549 306,26 2505 214,42 1044 91,84 

III.A 22 3334 151,55 3191 145,05 143 6,50 

III.B 20 4775 238,75 4423 221,15 352 17,60 

III.C 25 6333 257,54 5975 243,11 358 14,43 

III.D 27 5986 221,70 5086 188,37 900 33,33 

III.E 29 6181 213,14 4969 171,34 1212 41,79 

IV.A 27 4709 174,41 4671 173,00 38 1,41 

IV.B 30 4510 150,33 4240 141,33 270 9,00 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 
priemer 

EČ 
počet 

PFIČ 
priemer 

PFIČ 
počet 

1 
Ústna 

2 
Ústna 

3 
Ústna 

4 
Ústna 

5 
Ústna 

Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický 
jazyk 

B1 61 (61/0) 54,95% 60 59,50% 60 10 12 16 18   2,75 56 

Matematika   7 (7/0) 43,98% 5     1 1 1     2,00 3 

Nemecký 
jazyk 

B1 8 (8/0) 37,51% 8 47,50% 8 1 4 3     2,25 8 

Praktická 
časť odbornej 
zložky 

  69 (69/0)                       

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

  69 (69/0) 46,33% 68 49,32% 68 4 13 32 14 1 2,92 64 

Teoretická 
časť odbornej 
zložky 

  69 (69/0)         13 15 29 7   2,47 64 
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Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 
Praktická 

2 
Praktická 

3 
Praktická 

4 
Praktická 

5 
Praktická 

Praktická 
priemer 

Praktická 
počet 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

  69 (69/0) 21 28 8 7 2 2,11 66 

§ 2. ods. 1 f)  Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 
učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie ŠVP-UP platnosť 

I.AM 2447 K mechanik hasičskej techniky   ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

I.AT 
3693 K technik energetických zariadení 
budov 

  
ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

I.BI 
3778 K technik informačných a 
telekomunikačných technológií 

  
ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

I.BT 
3693 K technik energetických zariadení 
budov 

  
ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

I.BD 3349 K technik drevostavieb   ŠVP-UP od  01. 09. 2013 Exp. 

I.CI 3678 H inštalatér   ŠVP-UP od  01. 09. 2015 SDV 

I.CT 3663 H tesár   ŠVP-UP od  01. 09. 2015 SDV 

I.CM 3661 H murár   ŠVP-UP od  01. 09. 2015 SDV 

I.G 3686 F stavebná výroba   ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

I.S 3684 H strechár   ŠVP-UP od  01. 09. 2016 Dod.č.2 

I.UT 2414 L 01 strojárstvo 
výroba, montáž a oprava 
prístrojov, strojov a 
zariadení 

ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

I.US 3659 L stavebníctvo   ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

II.A 
3693 K technik energetických zariadení 
budov 

  
ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

II.BD 3349 K technik drevostavieb   ŠVP-UP od  01. 09. 2013 Exp. 

II.BM 2447 K mechanik hasičskej techniky    

II.CS 3355 H stolár   ŠVP-UP od  01. 09. 2015 SDV 

II.CM 3661 H murár   ŠVP-UP od  01. 09. 2015 SDV 

II.CI 3678 H inštalatér   ŠVP-UP od  01. 09. 2015 SDV 

II.G 3686 F stavebná výroba   ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

II.UV 3659 L stavebníctvo   ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

III.A 
3693 K technik energetických zariadení 
budov 

  
ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

III.B 2447 K mechanik hasičskej techniky   ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

III.CT 
3693 K technik energetických zariadení 
budov 

  
ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

III.CD 3349 K technik drevostavieb   ŠVP-UP od  01. 09. 2013 Exp. 

III.DI 3678 H inštalatér   ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

III.DM 3661 H murár   ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

III.ES 3355 H stolár   ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

III.EE 2683 H11 elektromechanik silnoprúdová technika ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

III.EA 2487 H autoopravár mechanik ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

IV.A 
3693 K technik energetických zariadení 
budov 

  
ŠVP-UP od  01. 09. 2013 
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IV.BM 2447 K mechanik hasičskej techniky   ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

IV.BT 
3693 K technik energetických zariadení 
budov 

  
ŠVP-UP od  01. 09. 2013 

Rozširujúce hodiny 

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni 

nadstavbové štúdium II.UV grafické informačné systémy 2 

nadstavbové štúdium II.UV architektúra 1 

§ 2. ods. 1 g)  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 56 39 

DPP 2 2 

Znížený úväzok 8   

ZPS 8 5 

Na dohodu 2 1 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 32 33 

vychovávateľov 0 10 10 

majstrov PV 1 14 15 

        

spolu 2 56 58 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

I.C,I.G,II.C,II.G, III.D,III.E matematika 6 

I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, I.UV, II.UV informatika 7 

§ 2. ods. 1 h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 
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Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 1 8 

2.kvalifikačná skúška 4 4 

štúdium školského manažmentu 0 0 

špecializačné inovačné štúdium 3 0 

špecializačné kvalifikačné 0 1 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 1 0 

vysokoškolské pedagogické   1 

vysokoškolské nepedagogické     

§ 2. ods. 1 i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

 September: 

 v dňoch 07. 09.  – 09. 09. 2016  sme uskutočnili „Kurz na ochranu života a zdravia“ 
pre žiakov III .ročníkov a žiakov II. ročníkov učebného odboru 

 12. 09. 2016 účelové cvičenie č.1 pre žiakov I. ročníkov 
 12. 09. 2016 účelové cvičenie č.3 pre žiakov II. ročníkov študijného odboru 
 na hodinách TSV bola diagnostikovaná všeobecná pohybová výkonnosť žiakov 

 Október: 

 11. 10. 2016 sme sa zúčastnili obvodného kola stredných škôl  v cezpoľnom behu. 
Žiaci: K. Blahút, S. Orjabinec, J. Semančík 

 16. 10. 2016 ku dňu Svetového dňa výživy sme urobili nástenné noviny 
 24. 10. 2016 sa družstvo našej školy zúčastnilo obvodného kola vo futsale. Skončili 

sme na veľmi peknom druhom  mieste v skupine. Školu reprezentovali žiaci: J. 
Novotný, J. Semančík, M. Dzivý, M. Balucha, J. Dubas, R. Šašala, P. Hanušin, D. 
Ivanecký, J. Babinčák, P. Dufala 

 November: 

 16. 11. 2016 sa žiaci  M. Balucha a D. Stahovec  zúčastnili obvodného kola SŠ 
v bedmintone 

 11. 11. 2016 sme obsadili  4.miesto v okresnom kole súťaže „Nie drogám“. 
Družstvo školy tvorili žiačky: Štempecová, Ďuricová, Lukačovská  a žiaci: D. 
Okruhľanský, J. Semančík, J. Babinčák 

 09. 11. 2016 sa žiaci: M.Dzivý, M. Ňachaj a D.Stahovec zúčastnili obvodného kola 
SŠ v stolnom tenise a obsadili 3. miesto 

 23. 11. 2016 žiak Oliver Hric získal  2. miesto v krajskom kole SŠ 
v pretláčaní  rukou a 4.miesto na Majstrovstvách Slovenska 

 15. 11. 2016 počas DOD sme zorganizovali turnaj v malom futbale a stolnom 
tenise  pre žiakov ZŠ a16.11.2016 rovnaké turnaje pre žiakov našej školy 
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 December: 

 21. 12. 2016 sme zorganizovali  Vianočný turnaj o Putovný pohár riaditeľa školy 
v halovom futbale. Umiestnenie: 1. miesto – III.A trieda. 2. miesto  -  II.B  a 3. 
miesto -  IV.A trieda. Na turnaji sa zúčastnilo 12.tried. 

 21.11.2016 sme tiež zorganizovali Vianočný turnaj o Putovný pohár riaditeľa školy 
v stolnom tenise. Umiestnenie: 1. miesto – Ňachaj, 2. miesto – Baloga, 3. miesto 
– Bobaľa 

Január: 

 príprava lyžiarskeho kurzu   v Tatranskej Lomnici, hotel Sasanka 

Február: 

 podľa plánu činnosti sme pokračovali v medzitriednom  turnaji v halovom futbale 
 v týždni od 27. 02. do 03. 03. 2017 škola zorganizovala Lyžiarsky  kurz. Zúčastnilo 

sa ho 30 žiakov.  

Marec: 

 pokračovanie medzitriedneho turnaja v halovom futbale 
 5  žiakov sa zúčastnilo Obvodného kola stredných škôl v silovom päťboji 

Apríl: 

 zúčastnili sme sa obvodného kola stredných škôl vo florbale 
 ukončili sme medzitriedny turnaj v halovom futbale 
 11. 04. 2017 sme sa zúčastnili obvodného kola stredných škôl vo futbale v 

Haniske,  obsadili sme 2.miesto v skupine 
 12. 04. 2017 sa  ďalšie  družstvo školy zúčastnilo  „Turnaja  dekana Fakulty 

výrobných technológií v sálovom futbale“ a obsadilo 4. miesto 

  Máj: 

 družstvo našich  žiakov sa zúčastnilo obvodného kola stredných škôl v atletike. 
V skoku do výšky obsadil Samuel Orjabinec 4. miesto a Marek Verčimák 6. miesto. 
V behu na 100 a 200 metrov získal Erik Župa 6. miesto 

 V dňoch od 09. 05. do 11. 05. 2017 sme zorganizovali Kurz pohybových aktivít 
v prírode – Plavecký kurz pre žiakov II .ročníkov študijných odborov – II.A a II.B 
triedy 

    Jún: 

 01. 06. 2017 uskutočnili sme Účelové cvičenie č. 4 pre žiakov druhých  ročníkov 
 02. 06. 2017 to bolo Účelové cvičenie č. 2 pre žiakov prvých ročníkov 
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola umožnila  žiakom prezentovať získané vedomosti a zručnosti na 
rôznych výstavách a súťažiach zručnosti v učebných resp. študijných odboroch, v 
ktorých sa žiaci pripravujú na svoju budúcu profesiu: 

 V októbri sme sa zúčastnili súťaže zručnosti Mladý stavbár v Žiline v odboroch 
murár a strechár. Naše dvojčlenné družstvá získali 1. miesta v obidvoch 
odboroch. 

 V novembri sme zabezpečili účasť našej školy na juniorských dňoch 
remesiel JUVYR v Bratislave. Podujatia za zúčastnili Ing. Nováková, p. Filičko 
a dvaja žiaci z II. A triedy. 

V rámci DOD sme zorganizovali súťaže zručnosti pod názvom Mladý 
remeselník 2016 v troch odboroch: murár, stolár a strechár. Súťaž zručnosti : 

 v učebnom odbore murár mala charakter postupovej súťaže (Skills 
Slovakia / SUSO) a zúčastnilo sa jej 7 dvojčlenných družstiev z rôznych 
škôl. Naša dvojica sa umiestnila na 4. mieste. 

 v učebnom odbore stolár sa zúčastnilo 10 súťažiacich zo 4 škôl. Naši 
žiaci sa umiestnili na 3., 5.  a 7.  mieste. 

 v učebnom odbore strechár sa zúčastnilo 5 dvojčlenných družstiev zo 
4 škôl. Naši žiaci obsadili 1. a 4. miesto. 
  

 Žiaci odborov elektrikár, murár a inštalatér sa zúčastnili súťaže zručnosti 
v Bratislave pod názvom EMI 2017, na ktorej obsadili prvé miesto v jednej z 
kategórií tejto súťaže. 

 Počas výstavy CONECO v Bratislave žiaci experimentálneho študijného 
odboru technik drevostavieb obsadili tretie miesto v súťaži organizovanej 
CSS. 

 V marci sa naši žiaci v sprievode Ing. K. Novákovej a Ing. Galdunovej zúčastnili 
postupovej súťaže v odbore stolár, ktorá sa konala v Spišskej Novej Vsi.  Žiaci 
Ján Novický a Jakub Andrejko sa umiestnili na 2. mieste. 

 Okrem toho v minulom školskom roku naši žiaci boli zapojení do krajskej 
prehliadky SOČ a zúčastnili sa na  republikovom kole súťaže zo 
znalostí predpisov o BOZP. 

 K výmene skúseností v príprave žiakov na budúce povolania škola využíva 
aj medzinárodné kontakty: 

 V máji sa 10 žiakov uč. odborov autoopravár a elektromechanik  a 3 ped. 
zamestnanci zúčastnili výmennej praxe v partnerskej škole v Breste 
(Bielorusko). 

 

§ 2. ods. 1 j)  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
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Projekty 

1.      K zníženiu modernizačného dlhu nám výrazne pomohla realizácia 2 projektov 

v rámci výzvy „Moderná stredná škola“ Opatrenie Premena tradičnej školy na 

modernú s celkovými oprávnenými výdavkami približne do 400 000,-€. Výstupmi 

z realizácie predmetných projektov boli zmodernizované učebne TV, učebné 

priestory cvičnej firmy, zriadené elektrotechnické laboratórium, zváračská dielňa 

a zmodernizované dielne pre odbory EM a TEZB. 

2.      V rámci účasti na realizácii v národnom projekte RSOV a za aktívnej podpory 

zamestnávateľov škola získala oprávnenie používať označenie Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo, ako prejav poskytovaného 

kvalitného vzdelávania spojeného s nadštandardným vybavením odborov. K tomu, 

aby škola mohla plniť toto nové poslanie, bolo škole dodané prístrojové vybavenie v 

hodnote cca 150 tisíc eur (škola získala napr. CNC sústruh). 

3.      Ako jedna z desiatich pilotných škôl bola škola zapojená do realizácie 

Švajčiarsko-slovenského projektu  „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh 

práce“. Cieľom realizácie tohto projektu bolo posilnenie spolupráce  medzi SOŠ 

a zamestnávateľmi zavádzaním duálneho systému vzdelávania tak, ako je to 

vo väčšine štátov EÚ. Sme jednou z mála škôl v Prešovskom kraji, ktorá funguje aj 

v systéme duálneho vzdelávania. Okrem toho sa snažíme o to, aby odborný 

výcvik v končiacich ročníkoch sa realizoval na pracoviskách spolupracujúcich 

firiem. Škola takýmto spôsobom spolupracuje na zmluvnom základe v systéme 

školského vzdelávania takmer s vyše 50 firmami  z prešovského a košického 

regiónu. 

V aktivite zameranej na prípravu učiteľov odborných predmetov a majstrov OV 

z oblasti stavebníctva škola v minulom školskom roku zrealizovala pre záujemcov 

z ich radov akreditované vzdelávanie. Cieľom vzdelávania s názvom „Nové 

trendy v oblasti stavebníctva a stavebnej výroby s využitím kompetenčných 

modelov vyučovania na stredných odborných školách“ bolo oboznámenie sa 

s inovatívnymi metódami a formami vzdelávania v teoretickej a praktickej výchove 

žiakov SOŠ,  ako aj  praktické overenie týchto kompetencií v oblasti stavebníctva 

a stavebnej výroby  na realizácii nových technologických postupov liatych podláh. 

V októbri sa uskutočnilo pilotné školenie, ktorého sa zúčastnilo 6 pedagogických 

zamestnancov školy. Následne vyškolení zamestnanci školy Ing. Ferencová a 

Mgr. Verčimák preškolili celkovo 78 pedagogických. zamestnancov zo 17 rôznych 

SOŠ stavebného zamerania. 

4.      V rámci implementácie projektov z programu Erasmus+: 
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 V mesiacoch september a máj sa uskutočnili 2 trojtýždňové stáže pre 58 

žiakov a 8 pedagogických zamestnancov z partnerskej školy 

v Tarnowe (Poľsko). Úlohou žiakov bolo získanie zručností v nových 

technológiách zameraných na úpravu podláh, stropov a stien. Ako cvičné 

pracovisko žiakom slúžil interiér školy a ŠI. Takýmto spôsobom sa podarilo 

skultúrniť priestory školy a ŠI  podľa návrhu vypracovaného Ing. Galdunovou. 

 V spolupráci s partnerskou školou v Hluboši (ČR) v mesiacoch október a marec 

škola zabezpečila realizáciu 2 štvortýždňových stáží na zmluvnom 

pracovisku vo firme PO CAR Prešov pre 9 žiakov učebného odboru 

autoopravár.  

 Okrem toho v októbri škola zabezpečila dvojtýždňovú prax pre 2 kaderníčky z 

Francúzska. 

 V rámci konzorcia 3 škôl (SPŠ PO, SOŠ PO, SOŠt PO) sme získali grant 

v hodnote 130 500,- € pre projekt s názvom "Uplatníme sa, ak budeme viac 

vedieť". Na realizácii projektu sa budú podieľať tieto odbory za jednotlivých 

partnerov: operátor drevárskej a nábytkárskej výroby - SPŠ, kaderník - SOŠ a 

technik drevostavieb - SOŠt. V priebehu 2 šk. rokov sa majú zrealizovať 4 

štvortýždňové stáže v ČR, ktorých sa zúčastní 12 žiakov (po 4 z každej školy) 

a 1 pedag. dozor. 

5.      Škola podpísala zmluvu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania o svojej 

účasti v národnom projekte „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality 

odborného vzdelávania a prípravy“ , v ktorej sa zaviazala, že bude sa podieľať 

na  plnení  aktivít tohto projektu. 

6.      V tomto období vrcholia práce na podaní Žiadosti: 

  nenávratný finančný príspevok v rámci OP: IROP projektu pod 

názvom "Zvýšenie počtu žiakov SOŠt v Prešove na praktickom 

vyučovaní". Hlavným cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického 

vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok školy s cieľom zvýšenia 

kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov 

a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu 

práce. Projektový zámer bol odsúhlasený sprostredkovateľským orgánom 

(Mesto Prešov) v hodnote cca 700 000,- €, z čoho na stavebné práce bola 

vyčlenená čiastka 500 000,- € a na nákup investičného majetku t. j. strojného 

a prístrojového vybavenia pre praktické vyučovanie 200 000,- €. Až by naša 

žiadosť bola schválená, podstatne by sa podarilo zmazať modernizačný dlh 

na úseku PV. 
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 poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt "Rozvoj výchovy 

a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017". V 

tomto prípade ako žiadateľ rozvojového projektu vystupuje zriaďovateľ, 

ktorému do 14. septembra je potrebné predložiť položkovitý rozpočet 

predpokladaných nevyhnutných nákladov (len kapitálové výdavky) na 

konkrétny druh požiadavky v RP, vypracovaný nezávislou odborne spôsobilou 

osobou s jej podpisom a pečiatkou. Pod rekonštrukciou telocvične sa 

rozumejú podľa tejto výzvy náklady na: rekonštrukciu cvičebného priestoru 

vrátane náraďovne, rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia 

cvičebného priestoru (hracej plochy), rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu 

strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností), rekonštrukciu ústredného 

kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti, 

rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí - t. j. 

okruh takých prác, ktorý je potrebné uskutočniť aj v našej tak fyzicky aj morálne 

opotrebovanej a zastaranej telocvični. 

  

§ 2. ods. 1 k)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 
školskou inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V minulom školskom roku nebola uskutočnená externá inšpekcia zo strany ŠŠI. 

§ 2. ods. 1 l)  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
školy 

Materiálno-technické podmienky 

A/ Priestorové podmienky na úseku TV 

Počet odborných učební používaných školou 28 

 telocvične 2 
 posilňovňa 1 
 futbalové ihrisko 1 
 cvičné ihrisko 1 
 hádzanárske ihrisko 1 
 tenisové ihrisko 2 

Odborné učebne boli v starostlivosti vyučujúcich jednotlivých predmetov. 

V školskom roku 2016/2017 sa pokračovalo s ďalšou modernizáciou vybavenia učební 
(notebooky, dataprojektory). Vďaka implementácii „veľkých“ projektov došlo k 
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podstatnému zlepšeniu situácie v materiálno-technickom vybavení i v zabezpečení 
moderných didaktických prostriedkov na teoretickom vyučovaní. Každá trieda je 
vybavená počítačom a dataprojektorom s prístupom k internetu - pretože sa používa 
elektronická triedna kniha a elektronická žiacka knižka. 

B/ Priestorové podmienky na úseku OV 

OV využíval 1 stolársku, 1 tesársku, 2 inštalatérske, 1 automechanická a dielňa 
ručného a strojového obrábania kovov. Okrem toho OV využíval murársku, 
elektromechanickú a dielňu odboru technik energetických zariadení budov. 

V rámci realizácie projektu "Premena tradičnej školy na modernú" a národného 
projektu RSOV sme priestory OV modernizovali a tiež rozšírili o elektrotechnické 
laboratórium, zváračskú dielňu, dielňu pre experimentálny odbor technik drevostavieb. 

V minulom školskom roku sa okrem úprav dielenských priestorov dopĺňalo aj technické 
vybavenie hlavne nákupom ručného a elektrického náradia. 

C/ Kapacita ŠI bola využívaná hlavne na ubytovanie stredoškolákov (cca 270 žiakov 
SŠ) a vysokoškolákov (cca 40 študentov). Nevyužívaná ubytovacia kapacita ŠI bola 
poskytnutá na krátkodobé ubytovanie. Príjmami z tejto činnosti boli ponížené náklady 
na prevádzku. 

Súčasťou školy je aj školská jedáleň, ktorá poskytuje žiakom školy a ubytovaným 
žiakom v ŠI celodenné stravovanie. 

§ 2. ods. 1 m)  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

Prenesené kompetencie (v €) 

Rozpočet školy podľa schváleného normatívu na rok 2016: 

  

Škola 
mzdy poistné prevádzka celkom 

820 085 286 620 151 103 1 257 808 

Skutočne pridelený rozpočet školy na rok 2016: 

  

Škola 
Mzdy/jub/ poistné/doh.         prev./úč.pr         vzd.pouk. mat/odch/ods/LK celkom 

778 816/1027 272 197 120 883/82500/2000 14 080 3636/3904/9918/3937 1 292 898 
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Nenaplnený rozpočet školy na r. 2016 

  

Rozdiel - 41 269 - 14 423 - 30 220 - 85 912 

       Z uvedeného vyplýva, že celkový pridelený rozpočet  v roku 2016 predstavoval 
výšku 95 % na osobné náklady a 80 % prevádzkové náklady zo schváleného 
normatívu pre rok 2016. 

Pridelené finančné prostriedky boli použité takto: 

 na mzdy a poistné 1 051 013 € 
 na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 254 208 € 

z toho: 

 energie, vodné, stočné 52 889 € 

 všeobecný materiál 47 654 € 

 za dopravné 1 015 € 

 na údržbu 88 279 € 

 za nájomné za prenájom 695 € 

 všeobecné služby 7 596 € 

 ostatné 9 918 € 

 na odchodné 3 904 € 

 na odstupné 9 918 € 

 príspevok na LK 3 937 € 

 na rozvojové projekty 2 000 € 

 na vzdelávacie poukazy 14 080 € 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov alebo inej  osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 
povinnosť predstavovali výšku 157 440,88,- €. 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v 
členení podľa financovaných aktivít:                   

 

Rozpočet školy - vzdelávacie poukazy 

Škola 

mzdy poistné 

  

prevádzka celkom 

5 754 2 011 6 315 14 080 
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Pridelené finančné prostriedky boli použité takto: 

 odmeny pedagogických zamestnancov 5 754 € 
 odvody do poisťovní 2 011 € 
 všeobecný materiál  /zabezpečenie krúžkovej činnosti/ 6 315 € 

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít: 

Získané finančné prostriedky vo výške 157 440,88 € boli použité na úhradu potravín 
vo výške 104 540,80 €,  na úhradu energií vo  výške 2 713,21 €, na úhradu 
všeobecných služieb vo výške 35 583,77 €, na nákup materiálu vo výške  14 603,10 
€. 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitného predpisu: 

Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods.2 písm. i), (§2 ods. 2 písm. g) zákona 
NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov 
predstavovali sumu  620 421 € (z toho prostriedky z rozpočtu VÚC  € zdroj 41 ŠI a ŠJ 
432 357 €)  a vlastné prostriedky vo výške 188 064 €. 

Získané finančné prostriedky boli použité takto: 

 mzdy a poistné (Š, ŠI, ŠJ 41. 46, 71 )  376 323 € 
 cestovné náklady 3 188 € 
 energie, voda 69 642 € 
 materiál 28 569 € 
 dopravné 5 379 € 
 údržba 38 051 € 
 nájomné za prenájom 999 € 
 služby 85 194 € 
 bežné transfery jednotlivcom 13 076 € 
  
Nevyčerpané finančné prostriedky -  presun do roku 2017 predstavovali sumu 149 801 
€. 

     § 2. ods. 1 n)  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 
na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

   Hlavné úlohy vo výchovno-vzdelávacom procese v šk. roku 2016/17 
vyplývali z úloh MŠVVaŠ SR obsiahnutých v POP pre šk. rok 2016/2017. 
Pokračovali sme druhým rokom v SDV UO v intenciách zákona 61/2015 Z. 
z. o odbornom vzdelávaní a príprave a novele školského zákona na základe 
vzorových učebných osnov. Na nové ŠVP sme museli reagovať úpravou UP 
a UO v príslušných ŠkVP v UO 2. roč. pre SDV. Naša škola  ako jedna z 
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mála v PSK  pokračuje v tomto systéme od šk. r. 2015/2016. V tomto šk. 
roku  UO murár a inštalatér 1., 2.  roč. (na začiatku 6 žiakov 1. roč, 7 žiakov 
2. roč.) sa ich počet  zredukoval a z troch zamestnávateľov zostali dvaja. Na 
stretnutiach so zástupcami fi v SDV vyvstalo viac problémov, ktoré bude 
potrebné vyriešiť. 

    V rámci odbornej prípravy sme zaviedli do 2. ročníka ŠO predmet Cvičná 
firma s dotáciou 2 hodín týždenne v rámci TV – súčasť projektu. Skúsenosti 
ukazujú, že poznatky žiakov z tejto vzdelávacej oblasti sú nedostatočné, čo 
zvýrazňuje opodstatnenosť zavedenia daného predmetu do ŠkVP. 
V ŠO  TD sa realizovalo experimentálne overovanie 3. roč., ktorý sa 
práve vyhodnocuje na úrovni dotknutých škôl a ŠIOV-u.  Do UP NŠ 
Strojárstvo sme zaviedli predmet ETZ 1. hod. v 1. a 2. roč. V ŠO MHT a TITT 
do 2. A 3. roč. predmet GIS po 1. hodine. PK združených predmetov hodnotí 
tento postup pozitívne – zpv. Ing. Halagová.  

   Prostredníctvom vzdelávacích poukazov bolo v tomto školskom roku 
zapísaných 420 žiakov, ktorí pracovali v 19 záujmových krúžkoch v škole 
a v 7 krúžkoch v ŠI. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v septembri až 
decembri 2016  na materiál a v januári až júni 2017 na materiálové náklady 
spojené s aktivitami, energie a odmeny učiteľom za prácu so žiakmi. 
V budúcom školskom roku bude žiaduce ešte viac zefektívniť činnosť 
krúžkov, akceptovať záujem samotných žiakov a udržať počas šk. r. ich 
aktívnu účasť. 

   Možno konštatovať, že vo vyučovacom procese, ale aj mimo neho sa 
realizovali úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu, vlastenectva 
a občianskej zodpovednosti, znášanlivosti, tolerancie, vzťahu k životnému 
prostrediu, predchádzaniu drogových závislostí, diskriminácie, 
antisemitizmu a rasizmu. V tejto súvislosti je potrebné 
vyzdvihnúť environmentalistické aktivity Ing. K. Novákovej, v oblasti 
prevencie drogových závislostí a protispoločenských konaní Mgr. J. 
Cmarovej a v oblasti výchovy k ľudským právam, manželstvu 
a rodičovstvu a za vedenie ŽŠR Mgr. A. Šálkovej. 

   Do náborových aktivít sa  zapojili viacerí učitelia TV. Počet nových tried 
je rovnaký, ako v  minulom školskom roku. Problémom sa ukazuje aj nábor 
do UO. Nedarí sa dostatočne znáborovať odbory tesár, stolár, ale už aj 
murár a inštalatér. Preto bude treba inovovať formy a metódy náborových 
aktivít v ďalšom období a vytvoriť koncepčný materiál pre tieto aktivity. Aj 
štát by mal prijať opatrenia na reguláciu prihlasovania sa žiakov na SŠ. 
Žiada sa však poďakovať všetkým učiteľom i majstrom OV, ktorí sa do 
náboru zapojili. 

 
Neskoré príchody žiakov do školy na prvú vyučovaciu hodinu pretrvávali. Veľa 

žiakov odchádzalo aj z posledných vyučovacích hodín. Je treba radikálne 
obmedziť povolenia pre žiakov na neskorší príchod a skorší odchod zo 
školy.  Uvoľňovať žiakov len vo výnimočných prípadoch! Bola vyžadovaná 
intenzívnejšia kontrola na vstupe do budovy školy aj v priebehu dňa, kedy žiaci 
odchádzali mimo školu za účelom fajčiť. Prechádzali cez dielne, ŠI aj okná, pričom 
sa niektorí dostávali s vrátnikom do kolízie. Je treba oceniť snahu o udržiavanie 
poriadku zo strany informátorov aj pedagogického dozoru. Okrem toho je však 
potrebné viac koordinovať úsilie učiteľov, vychovávateľov aj informátorov. Pri 
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neustálej povinnosti používania čipových kariet spojenej s  povinnosťou preukázať 
sa opečiatkovanou priepustkou sa pokusy o podvádzanie obmedzili. 

  Krúžková činnosť bola v druhom polroku kontrolovaná dvakrát a to stav 
dokumentácie aj fyzická realizácia. Ukazuje sa, že opatrenia, ktoré mali za cieľ 
zmeniť kvantitu v prospech efektívnosti boli do určitej miery úspešné. Príkaz 
riaditeľa školy a poznatky z kontroly budú modifikovať prácu v záujmových 
útvaroch aj v budúcom školskom roku.  

  Pri kontrolách triednickej dokumentácie, najmä  elektronických triednych 
kníh, boli nedostatky v evidencii neúčasti žiakov na hodinách, ich 
ospravedlňovania, v časti učivo priebežne nezapisované témy.  Dotknutí učitelia 
a majstri OV boli upozorňovaní na nedostatky a postupne sa 
koordinácia  triednych učiteľov a majstrov OV zlepšovala. V záverečnom období 
školského roka boli elektronické  triedne knihy uzavreté a pripravené na 
archiváciu. 

  Kontrola bola zameraná na využívanie novej didaktickej techniky získanej 
z projektov. Za týmto účelom boli uskutočnené hospitácie u Mgr. Dudiča, Mgr. 
Gajdošovej, Ing. Halagovej v mesiaci apríl. Ukázalo sa, že v niektorých učebniach 
sa používajú PC a dataprojektory už zastarané a teda viac poruchové a tak ich 
bude potrebné v budúcnosti modernizovať. 

  Hospitácie boli zrealizované v rámci otvorených hodín v predmete ANJ v 
mesiaci máj menovite u učiteľov Ing. E. Krajčírová, Dr. K. Jedináková, Mgr. A. 
Šálková, Mgr. K. Porembová. Zamerané boli na realizáciu inovovanej výučby 
s využitím nových didaktických prostriedkov, na organizačnú štruktúru vyučovacej 
jednotky, využívanie efektívnych foriem práce a frekvenciu hodnotenia žiakov 
známkami. Je na škodu, že sa v 2. polroku pokračovalo v otvorených hodinách 
a vzájomných hospitáciách len v PK cudzích jazykov. V 2. polroku boli hospitovaní 
začínajúci učitelia a to Ing. Nováková M. PhD., Ing. Jacko PhD., Ing. Mitaľ, 
s ktorým bol rozviazaný pracovný pomer a ktorého nahradil Ing. Fejerčák Ľ. 
Ukazuje sa, že všetci traja sú pre školu v budúcich rokoch prísľubom.  Aj naďalej 
bude potrebné vylepšovať materiálne podmienky. Zapisovanie známok do 
elektronickej žiackej knižky je nevyhnutné realizovať priebežne, na čo boli niektorí 
učitelia upozornení. 

  Kontrola pripravenosti a priebehu jednotlivých častí MS, pripravenosť 
dokumentácie a učební – bez závažnejších nedostatkov 

  Kontrola zápisov v elektronickom systéme dochádzky 2x v mesiaci – nedostatky 
riešené individuálne. 

  Dvakrát bola vykonaná dychová skúška na alkohol. Ani v jednom prípade 
nebola pozitívna. 

  Plnenie V-VP bolo vo všetkých predmetoch PK bez väčších sklzov. 

§ 2. ods. 1 o)  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v 
ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 
návrhov opatrení 

Úspechy a nedostatky 

Úlohy z jednotlivých oblastí sa podarilo pedagogickým zamestnancom pretaviť 
do konkrétnych aktivít. Samozrejme, že  niektoré úlohy boli splnené len čiastočne, 
resp. z objektívnych príčin (najmä pre nedostatok finančných prostriedkov) sa 
nepodarilo splniť všetky plánované úlohy. Podstatná je však skutočnosť, že väčšine 
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pedagogických zamestnancov sa darí uvádzať do života zmeny, ktoré vyplývajú z 
neustále sa meniacej legislatívy i následných vykonávacích predpisov. 

Z pohľadu vedenia SOŠt v šk. r. 2016/2017 sa považuje za najdôležitejšie 
splnenie týchto úloh: 

 Boli vypracované revidované školské vzdelávacie programy pre IV. 
ročník s účinnosťou od 1. septembra 2013. Pre SDV boli vypracované ŠkVP učebných 
odborov murár, stolár a inštalatér na základe Dodatkov k ŠVP a okrem toho ŠkVP pre 
nadväzujúce formy OVP (skrátené štúdium a nadstavbové štúdium). 

 Bola dokončená implementácia Švajčiarsko-slovenského 
projektu  „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“. Poslaním daného projektu 
bolo posilnenie spolupráce  medzi SOŠ a zamestnávateľmi opätovným vstupom 
zamestnávateľov do odborného vzdelávania cestou zavádzania duálneho systému, v 
ktorom škola zodpovedá za teoretické vyučovanie a zamestnávatelia za praktickú 
prípravu tak, ako je to vo väčšine štátov EÚ. 

 Boli zorganizované Dni otvorených dverí spojené so súťažami zručnosti 
Mladý remeselník  v učebných odboroch stolár a murár (Skills/SUSO). 

  Priebežne bolo aktualizované školské webové sídlo a využívaný systém 
elektronickej triednej knihy aj žiackej knižky. 

 Pokračovalo sa s vyhodnocovaním najlepších žiakov skupiny, triedy, 
ročníka a školy. 

 Naši žiaci sa zapojili do krajskej prehliadky SOČ a porovnali si svoje 
vedomosti na republikovom kole súťaže zo znalostí predpisov o BOZP. 

 Pokračovalo sa s využívaním ISIC a ITIC kariet pre elektronickú 
evidenciu dochádzky žiakov a zamestnancov i elektronické objednávanie stravy 
v školskej jedálni. 

   Pre 17 žiakov škola zabezpečila realizáciu kurzu dobrovoľných hasičov. 
   Tretím rokom bolo realizované experimentálne overovanie študijného 

odboru technik drevostavieb. 
   Pokračovalo sa v modernizácii učební na TV, dielní na OV a tiež boli 

uskutočnené stavebné úpravy chodieb a sociálnych zariadení v škole aj na ŠI. 
 Pokračovali sme v uplatňovaní systému duálneho vzdelávania  v 

učebných odboroch murár, tesár, inštalatér so žiakmi I. a II. ročníka. 
   Škola zrealizovala školenie pre inštruktorov v systéme školského 

vzdelávania, ktorého sa zúčastnilo 41 inštruktorov z 36 firiem, s ktorými škola má 
uzavretú Zmluvu o poskytovaní pracoviska v zmysle zákona č. 61/2015 o OVaP 

   Vysoko hodnotíme realizáciu programu Otvorené dielne, v rámci 
ktorého naše dielne  i CNC učebňu navštevovali žiaci z jednotlivých ZŠ, ktoré 
prejavili záujem o takúto formu spolupráce. Naši majstri  pripravili pre žiakov ZŠ 
zaujímavé pracovné činnosti, na ktorých si mohli otestovať svoje zručnosti 

 10 žiakov uč. odborov autoopravár a elektromechanik  a 3 ped. 
zamestnanci zúčastnili výmennej praxe v partnerskej škole v Breste (Bielorusko). 

Z dlhodobého hľadiska je dôležité, aby škola mala čitateľné poslanie a svoju stratégiu, 
ktorá je koncipovaná na dôkladnej analýze externého aj interného prostredia 
ovplyvňujúceho jej činnosť. Stredná odborná škola v súčasnosti musí vedieť predvídať 
požiadavky zamestnávateľského sektora, pretože svojich absolventov pripravuje 
hlavne pre tohto „zákazníka“. 
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Ak chceme dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v SOŠt, musíme 
v prvom rade uskutočniť objektívnu analýzu doterajšieho stavu. Na tento účel 
využijeme možnosti, ktoré poskytuje SWOT analýza: 

Silné stránky: 

 SOŠt je organizácia s právnou subjektivitou, formou hospodárenia ako 
príspevková organizácia, pozostávajúca z jednotlivých súčastí (škola, školský 
internát, školská jedáleň) 

 Dostatočné zabezpečenie školy základným materiálno-technickým a 
priestorovým vybavením 

 Ochota pedagogických zamestnancov kontinuálne sa vzdelávať 
 Tvorba a realizácia vlastných projektov a aktívna účasť na realizácii národných 

projektov 
 Zabezpečovanie experimentálneho overovania v študijnom odbore technik 

drevostavieb 
 Pekný vzhľad budov školy (okrem budovy ŠI) a rozľahlý upravený areál 

Slabé stránky: 

 Starší pedagogický zbor - hrozba vyhorenia 
 Slabšia tímová spolupráca 
 Problematická zastupiteľnosť kolegov 
 Určité rezervy vo vzájomnej spolupráci s rodičmi žiakov 
 Neúplné materiálno technické vybavenie niektorých odborov 
 Nevyhnutná potreba vykonania opravných resp. rekonštrukčných prác - 

modernizačný dlh na budove ŠI 

Príležitosti: 

 Možnosť využitia mimorozpočtových finančných zdrojov (tvorba projektov) 
 Činnosť školy ako Centra odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo 
 Ponuka vzdelávacích programov v nadväzujúcich formách vzdelávania 
 Zabezpečovanie systému duálneho vzdelávania 
 Záujem zo strany verejnosti o spoluprácu so školou, využitie školských 

zariadení na verejné účely 
 Záujem podnikateľských subjektov v regióne o spoluprácu so školou 
 Modernizácia učebných priestorov hlavne pre PV 

Ohrozenia: 

 Pokračovanie procesu poklesu počtu detí v populačných ročníkoch a nízky 
podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

 Zvyšovanie nákladov na prevádzku školy bez adekvátneho zvyšovania 
normatívov na žiaka školy resp. ŠI 

 Nárast počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 Vysoký počet škôl v pomere k počtu žiakov v regióne 
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Opatrenia (krátkodobé): 

 Na základe Dodatkov k ŠVP vypracovať ŠkVP učebného odboru murár, stolár 
a inštalatér pre SDV - III. ročník, tesár - II. ročník, skrátené štúdium 
(elektromechanik, inštalatér - I. roč., strechár - II.roč.) NŠ (elektrotechnika, 
strojárstvo). 

 Pokračovať v realizácii nadväzujúcich foriem vzdelávania (skrátené štúdium, 
prípadne pomaturitné kvalifikačné štúdium) a rozšíriť príslušné ŠkVP o tieto 
formy vzdelávania. 

 So žiakmi II. ročníka (stavebná výroba) realizovať kurz na doplnenie 
základného vzdelania. 

 Podieľať sa na príprave Žiadosti o NFP a následnej realizácii projektu v rámci 
OP IROP. 

 Efektívne využívať elektronickú triednu knihu a elektronický systém dochádzky 
s cieľom zlepšenia dochádzky a zamedzenia záškoláctva žiakov školy. 

 Priebežne aktualizovať webové sídlo školy, raz polročne vyhodnocovať 
najlepších žiakov triedy, ročníka a školy 

 Pokračovať v ďalšej modernizácii učební TV a dielní OV (technik drevostavieb, 
oprave sociálnych zariadení na ŠI. 

 Zabezpečovať neustálu propagáciu školy prostredníctvom Dní otvorených 
dverí, búrz informácií, prezentačných výstav, súťaží zručností atď. 

 Podporovať vstup podnikateľskej sféry do odbornej prípravy a vzdelávania v 
SOŠt. Rozširovať zavádzanie systému duálneho vzdelávania do OVP. 

 Ďalej rozširovať činnosť Centra odborného vzdelávania a prípravy pre 
stavebníctvo. 

 Sfunkčniť činnosť školskej knižnice na základe platnej legislatívy. 

Opatrenia (dlhodobé): 

 Vo svojom výchovnom pôsobení realizovať úlohy vyplývajúce z platných 
koncepcií a stratégií a zamerať sa najmä na presadzovaní zdravého životného 
štýlu. 

 Zapájať sa do prípravy rozvojových prípadne dopytovo orientovaných projektov 
s cieľom získania prostriedkov z iných zdrojov k postupnému odstraňovaniu 
modernizačného dlhu. 

 Umožňovať pedagógom kvalifikačný a odborný rast. 
 Postupne zavádzať autoevalváciu na všetky stupne riadenia s cieľom dosiahnuť 

vyšší stupeň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. 

§ 2. ods. 1 p)  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium 

Uplatnenie žiakov 

Pozitívne hodnotíme iniciatívu potenciálnych zamestnávateľov zapájať sa do náboru 
žiakov technických odborov a spoločne sa podieľať na propagácii týchto odborov. 
Zvýšený záujem podnikateľov v jednotlivých firmách o absolventov SOŠt naznačuje, 
že naše hospodárstvo nevyhnutne potrebuje mladých remeselníkov aj technikov. 
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V súčasnosti existujú široké možnosti prepojenia školy na podnikateľskú sféru. Tieto 
možnosti spolupráce rozširuje zákon o odbornom vzdelávaní a príprave najmä 
postupným zavádzaním duálneho systému do OVP a tiež zriadenie Centra pre 
odborné vzdelávanie a prípravu v podmienkach školy. 

Keďže v Prešove a v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú veľké firmy pôsobiace v 
oblasti stavebníctva, tento faktor spôsobuje, že duálny systém vzdelávania sa v 
malých firmách len pomaly rozbieha. Na druhej strane podnikatelia z oblasti strojárstva 
či elektrotechniky prejavujú obrovský záujem participovať na výchove a vzdelávaní 
žiakov školy. 

Škola spolupracuje pri príprave žiakov na zmluvnom základe v systéme školského a 
duálneho vzdelávania s firmami prešovského a košického regiónu. SOŠ technická bola 
zapojená do realizácie národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania 
(RSOV), v ktorom zastrešovala odvetvie stavebníctva. Projekt RSOV okrem iného 
zahŕňal aj spustenie duálneho systému do odborného vzdelávania a prípravy (OVP), 
ktorý začala škola realizovať v spolupráci s regionálnymi stavebnými firmami. 

Firmy s ktorými SOŠt uzavrela Zmluvy o duálnom vzdelávaní: Mukino, s.r.o., Prešov, 
PLYNAS, s.r.o., Prešov, IQ Build s.r.o., Sabinov. 

Na OVaP žiakov sa tiež spolupodieľajú firmy BRAMAC, TONDACH, VELUX, VATMEX 
ROVA - strešný systém a zo stavovských organizácií hlavne Slovenská živnostenská 
komora, Cech strechárov Slovenska, Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií, 
Zväz spracovateľov dreva, s ktorými škola úzko spolupracuje. 

Tým, že tretím rokom pripravujeme žiakov v systéme duálneho vzdelávania, 
spolupracujeme s firmami, ktoré majú podpísanú so školou Zmluvu o duálnom 
vzdelávaní v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o OVaP. Naša spolupráca spočíva v 
pravidelných stretnutiach vedenia školy a tiež príslušných predmetových komisií s 
vedením predmetných firiem, na ktorých hlavne: 

 rokujeme o školských vzdelávacích programoch (ŠkVP) pre OVaP v 
príslušných učebných odboroch, 

 pripravujeme ŠkVP pre OVaP pre ďalšie učebné/študijné odbory v spolupráci 
so zamestnávateľom, 

 vyhodnocujeme výchovnovzdelávacie výsledky žiakov v SDV, 
 dohodujeme povolené úpravy vzorových učebných plánov a vzorových 

učebných osnov, 
 diskutujeme o finančnom, hmotnom zabezpečení žiakov, o efektívnych formách 

náboru žiakov atď. 

Škola spolupracuje na základe Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania 
uzavretej medzi zamestnávateľom a školou v súlade s § 8 zákona č. 61/2015 o OVaP 
s vyše 40 zamestnávateľmi. Žiaci končiacich ročníkov bez učebnej zmluvy vykonávajú 
praktické vyučovanie pod vedením inštruktorov na pracovisku zamestnávateľa. Medzi 
najvýznamnejších zamestnávateľov patria: 

GOHR, s.r.o., Veľký Šariš, PO CAR - Wolkswagen, s.r.o. Prešov, MotorCar - Mercedes 
Prešov, s.r.o., Volvo Group Slovakia, s.r.o., Prešov, KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO 
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Hasičského a záchranného zboru v Prešove, PUMPEG, s.r.o., Prešov, MIRAD, s.r.o., 
Prešov, RACIOTHERM, s.r.o., Prešov, REGULUS-TECHNIK, s.r.o, Prešov, 
PLYNOMA, s.r.o., Prešov, TOMKAT, s.r.o., Prešov, BELHOLZ, s.r.o., Malý Šariš, 
Drevodom Orava s.r.o. 

Medzi hlavné oblasti a možnosti spolupráce zamestnávateľov so školou patrí: 

 spolupráca pri príprave a realizácii aktivít školy, 
 aktívny vstup zamestnávateľov do tvorby vzdelávacích programov, 
 podieľanie sa na materiálno - technickom vybavení školy, 
 pomoc pri materiálnom vybavení COVP, 
 účasť na vyučovacom procese formou prednášok, besied a pod., 
 poskytovanie firemných publikácií a materiálov škole, 
 spolupráca a účasť na záverečných a maturitných skúškach, 
 definovanie požiadaviek na profil absolventa, 
 spolupráca pri kariérnom poradenstve už na ZŠ, 
 sponzorská pomoc pri organizovaní súťaží zručností, 
 spolupráca pri celoživotnom vzdelávaní učiteľov odborných predmetov a 

majstrov PV. 

Od školského roku 2015/2016 je v priestoroch COVP zriadené špecializované školiace 
stredisko firmy TERMET (Poľsko) zamerané na vykurovacie systémy. Školiace 
stredisko slúži jednak pre výučbu žiakov v odboroch inštalatér a TEZB ale tiež pre 
školenia pracovníkov firmy TERMET. 

Na základe analýz z viacerých Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a požiadaviek 
zo strany zamestnávateľov je veľký dopyt po kvalifikovanej a prakticky dobre 
pripravenej pracovnej sile z odborov, pre ktoré stredná odborná škola má zriadené 
Centrum odborného vzdelávania. V rámci Centra odborného vzdelávania dostáva 
široká verejnosť priestor získať nielen odborné vedomosti, ale hlavne získať potrebné 
praktické zručnosti potrebné pre výkon žiadanej profesie na trhu práce. Najväčší dopyt 
zo strany zamestnávateľov v našom regióne v tomto období je po profesiách strechár, 
inštalatér a elektromechanik. Z týchto dôvodov sme v minulom školskom roku začali 
pripravovať uchádzačov z radov dospelých v externej forme skráteného štúdia. V 
tomto školskom roku v tejto forme štúdia pripravujeme už vyše 50 záujemcov o 
získanie výučného listu v predmetných učebných odboroch. 

Počet všetkých 
absolventov 

Prijatí na VŠ 
Študujúci v 
NŠ 

Prijatí do 
zam. 

Evidovaní na 
ÚP 

Nezistení 

126 9 31 80 4 2 

§ 2. ods. 2 a)  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Psychohygienické podmienky 

Všetky objekty SOŠt boli po stránke hygienickej pravidelne kontrolované v zmysle 
schválených prevádzkových poriadkov. Zistené nedostatky boli priebežne 
odstraňované, vzniknuté havárie sa riešili v rámci finančných možností. Spravovaný 
majetok sa zamestnanci snažili maximálne chrániť a zabezpečovať pred 
poškodzovaním, prípadne stratou. 
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V SOŠt platil upravený režim vyučovania. Vyučovanie na TV začínalo o 7,50 h a 
končilo o 14,00 h, 

Stravovanie bolo zabezpečené v školskej jedálni, občerstvenie v bufete školy. 

Pri tvorbe rozvrhu hodín, boli predmety s výchovným zameraním (v rámci 
priestorových možností SOŠt) dávané na posledné vyučovacie hodiny. 

§ 2. ods. 2 b)  Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Anglicky s úsmevom I. 29   Mgr. Alena Šálková 

Anglicky s úsmevom II. 9   Ing. Elena Krajčírová 

Basketbalový krúžok 20   Bc. Janka Dujčáková 

Biliardový krúžok 11   Ing. Martin Prihoda 

Čitateľský krúžok 22   Mgr. Lýdia Repeľová 

Florbalový krúžok 20   Bc. Dušan Andrejko 

Futbalový krúžok Kt 15   Mgr. Jozef Košút 

Futbalový krúžok SU 12   Bc. Pavol Suško 

Futbalový krúžok/Br 19   Mgr. Stanislav Baran 

Hasičský krúžok 10   Ing. Jaroslav Tartaľ 

IKT krúžok 16   Ing. Martina Nováková, PhD. 

Plávanie 12   Ing. Elena Ferencová 

Plavecký krúžok/Ka 17   Mgr. Iveta Kočišková 

Počítačový krúžok - internát 16   Ing. Ľubica Brejová 

Posilňovňa Kt 14   Mgr. Jozef Košút 

Práca s počítačom 1 PE 14   Mgr. Mária Petáková 

Práca s počítačom 2 PR 15   Ing. Peter Prihoda 

Práca s počítačom 3 MPR 15   Ing. Martin Prihoda 

Robotický krúžok 8   Ing. Patrik Jacko, PhD. 

Rybársky krúžok 25   Ing. Pavol Baran 

Stolný tenis 10   Mgr. Bohuš Talášek 

Športová príprava 19   Mgr. Stanislav Baran 

Tenisový krúžok 11   Mgr. Jozef Košút 

Turistický krúžok 15   Mgr. Iveta Kočišková 

Veda a technika 25   Mgr. Adela Sabolová 

Volejbalový krúžok 16   Bc. Dušan Andrejko 

 

§ 2. ods. 2 c)  Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom 
a rodičom 
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Spolupráca školy s rodičmi 

Rodičia sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych aktívoch a 
konzultáciách s vyučujúcimi. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na 
škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom web stránky školy. Cieľom školy je 
zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Škola je maximálne otvorená všetkým pripomienkam a 
podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. 

V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnili dva triedne aktívy. Na zasadnutí Výboru 
rady rodičov bol schválený Plán práce Združenia rodičov a priateľov školy, rozpočet 
finančných prostriedkov ZRPŠ a výška členského príspevku v šk. roku 2016/2017 
nasledovne: 10,00 eur na jedného žiaka, ak sú dvaja súrodenci na škole, príspevok na 
druhého žiaka je vo výške 7,00 eur, ak sú na škole 3 súrodenci, príspevok na tretieho 
žiaka je 5,00 eur. 

Na zasadnutí Rady rodičov bolo schválené vedenie Rady rodičov. Na svojich 
zasadnutiach riešila Rada rodičov požiadavky a návrhy rodičov, s ktorými bolo 
oboznámené vedenie školy. Hlavným cieľom práce ZRPŠ bolo zvýšiť záujem rodičov 
nielen o výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, ale aj o mimoškolské aktivity. ZRPŠ 
sa zameralo na podporovanie týchto aktivít: finančne oceňovať žiakov s vynikajúcimi 
študijnými výsledkami  a žiakov, ktorí dosiahli výborné umiestnenie na súťažiach, 
alebo boli mimoriadne aktívni v mimoškolskej činnosti, finančne podporovať rôzne 
výchovno-vzdelávacie podujatia, spolupodieľať sa na vytváraní podmienok 
moderného vzdelávania nákupom odbornej literatúry, počítačovej techniky a učebných 
pomôcok. 

 Položka Suma v € 

Plánované príjmy 3 900,00 

Prevod zo šk. roku 2015/2016 4 871,66 

Skutočné príjmy 3 157,00 

Výdavky 2 588,57 

Stav finančných prostriedkov k 
21.07.2017 

5 339,26 

 Zostatok finančných prostriedkov za šk. rok 2016/2017 k 21.07.2017 je 

5339,26  eur (z toho na vkladnej knižke 4070,00  eur, v hotovosti 1269,29eur). 

Do šk. roka 2016/2017 bolo zo školského roka 2015/2016 prevedených 4871,66 

eur. V šk. roku 2016/2017 boli plánované príjmy prostriedkov ZRPŠ vo výške 3900,00 

eur. Skutočné príjmy v šk. roku 2016/2017 predstavovali 3157,00 eur. Plánované 

výdavky boli vo výške 3650,00 eur. Skutočné výdavky boli 2588,57 eur. Zostatok 

finančných prostriedkov za šk. rok 2016/2017 k 21.07.2017 je 5339,26  eur (z toho na 

vkladnej knižke 4070,00  eur, v hotovosti 1269,29eur). 
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Položka Suma v € 

Plánované príjmy 3 900,00 

Prevod zo šk. roku 2015/2016 4 871,66 

Skutočné príjmy 3 157,00 

Výdavky 2 588,57 

Stav finančných prostriedkov k 
21.07.2017 

5 339,26 

 Jednotlivé výdavkové položky tvorili príspevky na exkurzie, lyžiarsky výcvik a kurz 

ochrany života a zdravia, imatrikuláciu, maturity a záverečné skúšky, súťaže, deň 

otvorených dverí, nákup tonera, reprezentačných tričiek a nákup učebníc. 

Z prostriedkov ZRPŠ boli odmenení aj žiaci s vynikajúcim prospechom. 

Jednotlivé výdavkové položky sú nasledovné: 

 Položka 
Plánované 
výdavky v € 

Skutočné 
výdavky v € 

Rozdiel v € 

Príspevok na exkurzie 500,00 488,90 11,10 

Príspevok na LKV a KOŽAZ 550,00 460,39 89,61 

Deň otvorených dverí 250,00 0,00 250,00 

Príspevok na imatrikuláciu+ Deň 
Mikuláša 

50,00 55,89 -5,89 

Kultúrne podujatia 400,00 79,80 320,2 

Príspevok za prospech (1. + 2. polrok) 400,00 310,00 90,00 

Maturita 300,00 200,00 100.00 

Záverečné skúšky 200,00 200,00 0.00 

Náklady na súťaže a projekty 500,00 480,50 19,50 

Ostatné náklady (učebnice, kanc. 
potreby...) 

500,00 313,09 186,91 

Výdavky spolu 3650,00 2588,57 1061,43 

  

§ 2. ods. 2 d)  Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a 
ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a 
vzdelávaní v školách podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

V krajskom meste Prešov sa SOŠt (predtým SOU stavebné) etablovala ako škola, 
ktorá sa špecializuje na prípravu mládeže v učebných a študijných odboroch 
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stavebného, strojárskeho a elektrotechnického zamerania - čo zodpovedá prívlastku 
technická. 

Okrem základných edukačných a mimovyučovacích služieb, SOŠt poskytuje a 
vykonáva ďalšie účelové služby: 

 Poskytuje stravovanie v ŠJ a ubytovanie v ŠI v rámci celodennej prevádzky, 
vrátane voľných dní a prázdnin 

 Zabezpečuje rekvalifikačné kurzy v 6 moduloch stavebnej výroby. 
 Ponúka vykonávanie produktívnych prác žiakmi školy. 
 Umožňuje realizovať športové aktivity pre žiakov ZŠ, SŠ ale aj pre verejnosť. 
 Získava finančné prostriedky pre školu z grantov, nadácií, fondov, projektov. 
 Dbá o vytváranie dobrého mena, imidžu školy 
 Napĺňa poslanie Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre 

stavebníctvo. 

COVP pre stavebníctvo (36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia) existuje od roku 
2014 a rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. V rámci 
účasti na realizácii v národnom projekte RSOV a za aktívnej podpory zamestnávateľov 
škola získala oprávnenie používať označenie Centrum odborného vzdelávania a 
prípravy pre stavebníctvo, ako prejav poskytovaného kvalitného vzdelávania 
spojeného s nadštandardným vybavením odborov. K tomu, aby škola mohla plniť toto 
poslanie, bolo škole dodané prístrojové vybavenie v hodnote cca 150 tisíc eur. 

COVP plní hlavne tieto úlohy: 

 spolupracuje so zamestnávateľmi v oblasti OVaP (poskytuje dielenské priestory 
a prednáškovú miestnosť pre realizáciu workshopov, firemných, odborných 
školení firmám napr. VELUX, BRAMAC, METROTILLE, VIESMANN, TERMET) 

 má odporúčané učebné priestory a odporúčané vybavenie učebných priestorov 
určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre 
vybrané učebné / študijné odbory 

 je vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania - zabezpečuje realizáciu 
rekvalifikačných kurzov, overenie odbornej spôsobilosti, praktické vyučovanie v 
externej forme skráteného štúdia pre záujemcov z radov zamestnaných resp. 
nezamestnaných. 

Škola ako riadny člen CSS úzko spolupracuje s firmami združenými v tejto profesijnej 
organizácii. Firmy ako Bramac, Velux, Metrotile okrem firemných dní realizovaných v 
COVP sponzorsky prispievajú či už materiálom alebo aj vecnými cenami na 
organizáciu súťaží zručností v príslušných učebných alebo študijných odboroch. 
Okrem toho sa žiaci školy každoročne zúčastňujú súťaže zručnosti organizovanej CSS 
počas výstavy CONECO v Bratislave. V minulom šk. roku žiaci experimentálneho 
študijného odboru technici drevostavieb v tejto súťaži obsadili tretie miesto. 

Na základe Splnomocnenia daného RÚZ škola získala oprávnenie k príprave 
inštruktorov, pod vedením ktorých žiaci bez učebnej zmluvy vykonávajú praktické 
vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa na základe zmluvy o poskytovaní 
praktického vyučovania uzavretej medzi zamestnávateľom a školou v súlade s § 8 
zákona č. 61/2015 o OVaP. V auguste 2016 škola zrealizovala školenie nových 
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inštruktorov pre systém školského vzdelávania v rozsahu 8h, ktorého sa zúčastnilo 41 
inštruktorov z 36 firiem. Absolventi tejto prípravy získali Certifikát inštruktora pre 
praktické vyučovanie u zamestnávateľa na pracovisku zamestnávateľa, ktorý ich 
oprávňuje po dobu 7 rokov pôsobiť ako inštruktor praktického vyučovania na 
pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania. 

Spolupráca so strategickými zamestnávateľmi v rámci verejného a súkromného 
sektora 

Vďaka spolupráci s EKOFOND-om, n.o. zriadenou SPP a aliančných partnerov firiem 
KKH, VIESMANN, QUADROFLEX, HERZ, VAILLANT GROUP, TATRAMAT bola 
zriadená odborná dielňa a učebňa pre experimentálny odbor technik energetických 
zariadení budov v celkovej hodnote vyše 260 000,- €. Títo sponzori navrhli originálne 
riešenie, ako skĺbiť využívanie technických zariadení pre výučbu a zároveň 
prostredníctvom týchto zariadení dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti v 
podmienkach školy. Zníženiu prevádzkových nákladov školy napomáha plynové 
tepelné čerpadlo s vybudovaným klimatizačným zariadením a mikrokogeneračná 
jednotka, nainštalovaná v plynovej kotolni. 

Spolupráca so strednými školami pripravujúcimi žiakov v rovnakých odboroch 

Škola spolupracuje so školami obdobného typu v rámci Slovenska (SOŠ Bratislava, 
Nitra, Poprad) a taktiež využíva spoluprácu na medzinárodnej úrovni (Hluboš - ČR, 
Tarnow - Poľsko, Brest - Bielorusko). Táto spolupráca spočíva hlavne: 

 vo výmene skúseností pedagogických zamestnancov, 
 v organizovaní súťaží zručností, 
 v organizovaní výmenných pobytov, 
 v účasti na spoločných aktivitách SŠ . 

Spolupráca s vysokými školami 

Škola spolupracuje s Fakultou výrobných technológií v Prešove, odbor procesná 
technika, TUKE v Košiciach, pre ktorú sú zaujímaví hlavne absolventi študijného 
odboru technik energetických zariadení budov ako ich potenciálni študenti. Osobne sa 
v tejto veci angažuje najmä Doc. Ing. P. Rimár, PhD a spoločne sa hľadajú vzájomne 
schodné cesty pre to, aby úspešní absolventi mohli pokračovať v štúdiu na VŠ.V tejto 
súvislosti sa každoročne konajú: 

 stretnutia zástupcov FVT so žiakmi ŠO TEZB 
 workshop FVT pre žiakov ŠO TEZB. 

Približne 15% absolventov študijných odborov pokračujú v štúdiu na VŠ technického 
zamerania. 
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Záver 

Vypracoval: Mgr. Štefan Cmar 

V Prešove, 4. októbra 2017 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 2. októbra 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy pri SOŠt prerokovala výchovno-vzdelávaciu činnosť SOŠt, jej výsledky a 
podmienky za školský rok 2016/2017 na svojom zasadnutí dňa 07. 09. 2017, ktoré 
zobrala na vedomie bez pripomienok. 

Mgr. Miroslav Verčimák 

predseda RŠ 
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Schválenie zriaďovateľom školy 

 

Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strednej odbornej školy technickej 
v Prešove za školský rok 2016/2017. 

 

 

 

Ing. Karol Lacko, PhD.                         
vedúci Odboru školstva 

 

 


