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Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne číslo:
Fax:
Internetová adresa:
E-mailová adresa:
Zriaďovateľ:

Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49
02/69307210
02/64776875
www.sosaba.sk
skola@sosaba.sk
Duálna akadémia, J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava

Vedúci zamestnanci školy:
Funkcia
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie
zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie a odborné predmety

Meno a priezvisko
PhDr. Ľubomír Kyseľ
RNDr. Darina Berčáková
Ing. Ján Tupý

Rada školy
Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov po voľbách dňa 29.09.2016. Funkčné obdobie začalo dňom 19.12.2016 na obdobie
4 rokov.

Členovia rady školy v školskom roku 2017/ 2018:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

Ing. Ľubica Molnárová
Oto Feldinszki
Karol Fusko
Patrícia Benkovičová
Alena Leskovská
Veronika Miklušičáková
Richard Linek
Ing. Inge Murgašová
Eric Reuting
Ing. Vladimír Slezák
Ing. Pavol Frešo

predseda
člen
člen
členka
členka
členka
člen
členka
člen
člen
člen

pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
rodičov
rodičov
rodičov
žiakov
Matador Holding, a.s.
Volkswagen Slovakia, a.s.
Siemens, s.r.o.
Bratislavský samosprávny kraj
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Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018 :
Rada školy mala v školskom roku 2017/2018 dve zasadnutia.
1. zasadnutie sa konalo dňa 30. 10. 2017 o 16,00 hod.:
Prítomní:

Ing. Ľubica Molnárová, Oto Feldinszki, Fusko Karol, Alena Leskovská, Patrícia
Benkovičová, Veronika Miklušičáková, Linek Richard, za Ing. Slezáka vz. s platným
plnomocenstvom Mgr. Soňa Lukovicsová

Neprítomní: Ing. Pavol Frešo, Eric Reuting, Ing. Inge Murgašová – ospravedlnení
Program:

1. Otvorenie a privítanie prítomných členov RŠ
2. Schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2016/ 2017
3. Záver

K bodu 1:
Zasadnutie rady školy otvorila predsedníčka rady školy Ing. Ľubica Molnárová. Zasadnutia sa
zúčastnilo 8 členov.
K bodu 2:
Rada školy odhlasovala jednomyseľne súhlasné stanovisko pre Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017. Súhlasné stanovisko ku schváleniu
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 bolo
odhlasované verejným hlasovaním počtom hlasov 8.
Neprítomní členovia Eric Reutin a Ing. Inge Murgašová svoje súhlasne stanovisko vyjadrili
mailom.

K bodu 3:
Rada školy zasadala s novým členom Otom Feldinszkým, ktorý bol na základe platného štatútu
Rady školy posunutý za člena potom ako PhDr. Ľubomír Kyseľ sa stal riaditeľom školy. Rovnako
boli posunuté členky Veronika Miklušičáková za pani Teréziu Maderovú a Patrícia Benkovičová za
pani Bc. Miriam Salinkovú, nakoľko ich synovia od šk. r. 2017/2018 už neboli žiakmi našej školy.

2. zasadnutie sa konalo 14. 5. 2018 o 16,00 hod.:
Prítomní:

Ing. Ľubica Molnárová, Oto Feldinszki, Alena Leskovská, Patrícia Benkovičová,
Veronika Miklušičáková, Linek Richard, Eric Reuting, Mgr. Branislav Gröhling, za
Ing. Slezáka vz. s platným plnomocenstvom Mgr. Soňa Lukovicsová

Neprítomní: Fusko Karol – PN, Ing. Inge Murgašová – ospravedlnení

Program:

1. Otvorenie a privítanie prítomných
2. Prerokovanie a schválenie:
a) kritérií na prijímacie skúšky
b) na počet tried do 1. ročníka pre šk. rok 2019/ 2020
3. Schválenie ŠkVP pre nadstavbové štúdium 2493 L predaj a servis vozidiel a
2414 strojárstvo 04 podnikanie a služby
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4. Diskusia, rôzne
5. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie rady školy otvorila predsedníčka rady školy Ing. Ľubica Molnárová, ktorá zároveň
privítala nového člena za BSK Mgr. Branislava Gröhlinga. Mgr. Branislav Gröhling bol delegovaný
za člena do rady školy pri SSOŠA DA, J. Jonáša 5, Bratislava za vtedajšieho predsedu BSK Ing.
Pavla Freša k 1.5.2018. Je tak od 1.5.2018 riadny člen Rady školy za zriaďovateľa DA za BSK, kde
pôsobí ako poradca predsedu BSK pre oblasť školstva.
K bodu 2:
a) Kritériá na prijímacie skúšky:
Rada školy odhlasovala jednomyseľne súhlasné stanovisko k predloženému návrhu na
kritériá prijímacích skúšok. Súhlasné stanovisko ku kritériám prijímacích skúšok bolo odhlasované
verejným hlasovaním počtom hlasov 9.
b) Na počet tried do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020:
Rada školy odhlasovala jednomyseľne súhlasné stanovisko k predloženému návrhu na počet
tried do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020. Súhlasné stanovisko ku schváleniu bolo odhlasované
verejným hlasovaním počtom hlasov 9.
K bodu 3:
Ing. Molnárová predstavila členom študijné odbory pre schválenie ŠkVP pre nadstavbové štúdium
2493 L predaj a servis a 2414 L strojárstvo 04 podnikanie a služby. Rovnako boli predstavené
kritériá na prijatie uchádzačov. /ŠO máme zaradený v sieti, uchádzač musí mať výučný list, platí si
to uchádzač sám,.../.
Rada školy odhlasovala jednomyseľne súhlasné stanovisko k predloženému návrhu ŠkVP ŠO pre
nadstavbové štúdium 2493 L predaj a servis vozidiel. Súhlasné stanovisko bolo odhlasované
verejným hlasovaním počtom hlasov 9.
Rada školy odhlasovala jednomyseľne súhlasné stanovisko k predloženému návrhu ŠkVP ŠO pre
nadstavbové štúdium 2414 L strojárstvo 04 podnikanie a služby. Súhlasné stanovisko bolo
odhlasované verejným hlasovaním počtom hlasov 9.
K bodu č. 4:
 Eric Reuting informoval členov o plánoch zaviesť nový študijný odbor a navrhol ho zaradiť
do plánov výkonov Fachinformatik. Zároveň predstavil profil absolventa, u nás na SR nie je
takýto žiadaný študijný odbor, študuje sa iba na jednej škole v Nemecku, malo by ísť
o jednu triedu = 20 žiakov.
 Info o zavedení rekvalifikačného kurzu autoopravár
 Havarijný stav – prosba o pomoc. Vestibul, chodba – je zima, nevyhovuje stav z pohľadu
hygieny cca 11°C, BSK dalo zamietavé vyjadrenie.
 Individuálny študijný plán v ŠO 2413 K mechanik strojov a zariadení.
 Žiak Chmela Gabriel z III.A triedy vyhral v súťaži Autoopravár Junior Castrol 2018
1. miesto v Trnave na oblastnom kole, 4. miesto v Nitre na Slovenskom finále.
 Žiak Michal Škrabák z II.MSZ triedy vyhral v olympiáde z NEJ na Slovenskom finále
1. miesto.
 Žiaci z našej školy sa zúčastnili súťaže Karting na školách, Zenit, Mladý tvorca v Nitre,
prezentovali našu školu ako cvičná firma, zúčastnili sa DUÁL DAY v Malackách, ESET
a pod.
 Boli zakúpené nové lavičky na chodbu pre žiakov.
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K bodu č. 5:
Predsedníčka RŠ poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.
 Vzhľadom na to, že Ing. Pavol Frešo bol odvolaný zriaďovateľom z funkcie člena Rady
školy pri SSOŠA DA, k 1.5.2018 bol delegovaný nový člen Mgr. Branislav Gröhling.

Členovia rady školy od 1.5.2018:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný / za

Ing. Ľubica Molnárová
Bc. Oto Feldinszki
Karol Fusko
Patrícia Benkovičová
Alena Leskovská
Veronika Miklušičáková
Richard Linek
Ing. Inge Murgašová
Eric Reuting
Ing. Vladimír Slezák
Mgr. Branislav Gröhling

predseda
člen
člen
členka
členka
členka
člen
členka
člen
člen
člen

pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
rodičov
rodičov
rodičov
žiakov
Matador Holding, a.s.
Volkswagen Slovakia, a.s.
Siemens, s.r.o.
Bratislavský samosprávny kraj

-5-

Poradné orgány riaditeľa školy
Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú:
a) pedagogická rada
b) predmetové komisie
c) pracovné komisie
Pedagogická rada je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov školy, jej pracovné
zasadnutia a prácu riadi štatutárny zástupca riaditeľa školy.
Pedagogická rada zasadala v pravidelných termínoch stanovených v pláne školy. V prípade
potreby riešenia neodkladných závažných problémov bola zvolávaná aj mimo pevných termínov.
Právo požiadať o zvolanie mimoriadnej pedagogickej rady má každý jej člen.
Predmetové komisie školy – úsek TV
PK jazykov, ETV, OBN, DEJ,
USP, FIG, TSV

predseda:
členovia:

p. Švajlenová Viera, Mgr.
vyučujúci daných predmetov

PK prírodovedných predmetov

predseda:
členovia:

p. Fondrková Viera, RNDr.
vyučujúci daných predmetov

PK odborné predmety
- autoprofesie

predseda:
členovia:

p. Molnárová Ľubica, Ing.
vyučujúci daných predmetov a MOV
autoprofesií

PK odborné predmety
- elektroprofesie

predseda:
členovia:

Ing. Kernáč Oto, Ing. Ján Tupý
vyučujúci daných predmetov a MOV
elektroprofesií

PK odborné predmety
- strojné profesie

predseda:
členovia:

p. Maštrlová Janka, Ing.
vyučujúci daných predmetov a MOV
strojárskych profesií

Predmetové komisie školy – úsek OVY
V tomto šk. r. bola z dôvodu efektívnosti a operatívnosti urobená reorganizácia predmetových
komisií a MOV boli preradení podľa profesie do PK odborných predmetov.
Predmetové komisie
− pracovali podľa vlastných plánov práce, sledovali a usmerňovali pedagogickú činnosť
všetkých učiteľov. Už s tradičnou samozrejmosťou starší kolegovia odovzdávali mladším
svoje skúsenosti, osvedčené metódy a formy práce pri príprave žiakov na prvé povolanie;
− kontrolovali plnenie učebných osnov vo všetkých ročníkoch a odboroch, ako aj zosúladenia
teoretickej a praktickej výučby tak, aby príprava žiakov bola čo najkvalitnejšia a súčasne sa
zachovali časové a obsahové nadväznosti učebných osnov;
− navrhovali opatrenia na riešenie nepriaznivých vplyvov vo vzťahu medzi učiteľom
a žiakom, školou a rodičmi a pod.;
− predkladali návrhy na úpravu učebných osnov v povolenom rozsahu s cieľom zapracovať do
tematických celkov najnovšie poznatky s cieľom sústavného zvyšovania kvality odbornej
prípravy žiakov;
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− kontrolovali pripravenosť žiakov na súťaže. Žiaci dosiahli výborné výsledky na olympiáde
z NEJ, ANJ, v súťaži Karting na školách a Autoopravár Junior Castrol 2018;
− venovali pozornosť medzinárodným veľtrhom cvičných firiem, súťaži Zenit
v elektrotechnike, Klokan v matematike a športovej zdatnosti žiakov reprezentujúcich školu
v športových súťažiach;
− sledovali dodržiavanie bezpečnosti práce a efektívne využívanie školského materiálu;
− pripravovali a zabezpečovali maturitné skúšky, záverečné skúšky a koncoročné preskúšanie
formou postupových skúšok v spolupráci s Duálnou akadémiou s cieľom čo najlepšie
pripraviť mladých odborníkov na pracovné pozície pre automobilový priemysel.
Pracovné komisie
Komisia zahraničných stykov

predseda:
členovia:

p. Maštrlová Janka, Ing.
p. Bauer Alfréd, Mgr.
p. Álló Štefan

Škodová komisia

predseda:
členovia:

p. Havírová Viera
p. Berčáková Darina, RNDr.
p. Zbraneková Alžbeta, Mgr.
p. Dočolomanská Ružena
p. Mihalovičová Margita

Vyraďovaco-likvidačná komisia

predseda:
členovia:

p. Havírová Viera
p. Dlhý Otto
p. Bauer Alfréd, Mgr.
p. Dočolomanská Ružena

Odškodňovacia komisia

predseda:
členovia:

p. Mihalovičová Margita
p. Maštrlová Janka, Ing.
p. Dočolomanská Ružena

Cenová komisia

predseda:
členovia:

p. Havírová Viera
p. Mráz Miroslav
p. Zlievsky Jozef

Požiarno-technická

predseda:
členovia:

p. PhDr. Ľubomír Kyseľ
p. Dlhý Otto
p. Fusko Karol

Pracovné komisie na SSOŠA DA pracovali podľa potreby riešenia vlastnej problematiky
tak v oblasti preventívnej ako i represívnej. Na základe zistených skutočností predkladali návrhy na
opatrenia s cieľom zvýšiť kvalitu pracovného prostredia ako aj podmienok práce všetkých
zamestnancov školy a žiakov.
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Počet žiakov školy za školský rok 2017/2018
4-ročné študijné odbory
Ročník

Stav k 15. 9. 2017
Z toho
Počet tried
Počet žiakov
integrovaných

4
5
2
1
12

1.
2.
3.
4.
Spolu

107
111
38
23
279

0
3
5
5
13

Stav k 31. 8. 2018
Z toho
Počet tried
Počet žiakov
integrovaných

4
5
2
1
12

101
110
35
22
268

0
3
5
5
13

3-ročné učebné odbory

Ročník

Stav k 15. 9. 2017
Z toho
Počet tried
Počet žiakov
integrovaných

1
2
1
4

1.
2.
3.
Spolu

30
35
16
81

0
3
0
3

Stav k 31. 8. 2018
Z toho
Počet tried
Počet žiakov
integrovaných

1
2
1
5

25
30
16
71

0
3
0
3

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzačov o prijatie
Prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019

Do ročníka

Počet
prihlásených
žiakov

Počet žiakov, ktorí
konali prijímaciu
skúšku

Počet žiakov
úspešných
v prijímacom
konaní

Počet prijatých
žiakov/
zapísaní

Z toho bez
prijímacej
skúšky

211

138 (I. termín)
73 (II. termín)

121

100/97

0

I. – 4-ročné ŠO

Žiaci prijatí z iných SOŠ

Ročník

Počet
prijatých
žiakov

I.ME
II.AU

1
1

Z ktorej školy

SOŠE, Gbely
SPŠE Hálova 16, Bratislava
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov – 2. polrok 2017/2018

priemer
triedy

1,22

1,85

2,29

II.MM

1,00 1,43 2,00 1,50 1,17 2,87 3,13

1,14 2,50

2,23

2,09

II.MSZ

1,00 2,82 2,64 2,50 1,00 2,12 2,71

1,50

1,88

2,30

2,46

2,35

1,33

2,47

2,17

2,97

1,55

2,89

1,43

2,32

1,63

2,77

1,75

2,71

2,50 2,25

3,00 1,25

2,40

2,00 2,17 2,60 2,00

2,00

2,54

1,08 2,26 2,61 2,45 1,55 3,06 3,33 1,56 1,51 3,33 3,40 3,91 2,81 2,58 3,15 2,07 2,95 2,51 2,90 1,91 1,88 2,67 2,76 3,50 3,32 3,00 2,31 2,84 2,74 2,55 3,23 3,00 0,18 1,85

2,48

OAD

EPO
EKO
API
GRS

1,00 2,60 2,60 2,80 1,00 2,40 2,75

TNI

II.MN

ZSD

2,09

TMO

1,93

EMD

2,69 2,10

EZR

3,07 2,79 1,07 1,17

GAT

1,00 1,48 2,16 1,75

ELE

I.ME

MNK

2,29

ELR

1,95

AUT

3,10

TCK

2,45 3,20 1,00 1,39 3,50 2,70

ELG

1,00 1,15 1,20 1,60

ELK

I.AU

TEC

2,40

2,84 2,63

STR

STT

2,19

STN

3,13 3,06 1,41 1,32 2,44 2,63

TSV

1,06 2,53 2,33 2,38

INF

I.MM

MAT

2,61

FYZ

2,75

1,92

OBN

2,00

3,83 4,00 1,75 1,42 1,92 3,42

NEJ

3,40 3,50 1,00 2,00 3,60 3,10 3,60

1,00 2,25 2,67 3,33

ANJ

1,00 2,20 3,00 3,00

SJL

I.MN
I.MSZ

I.MNS

Spr.

OVY

TRIEDA

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried – študijné odbory (4-ročné štúdium)

3,35

PCM

2,45

III.AU

1,00 1,71 3,50 3,00 1,14 3,43 3,43

1,29

III.M

1,13 2,25 3,50 3,00 1,75 3,75 3,38

1,50

EIT**

1,25 2,75 2,75

2,38

3,88

1,29 3,50 3,00

EAT***

IV.EM

1,00 2,50 3,00 2,25 1,00

3,63

1,13 3,13 2,38

Ø

M

1,17 2,50 2,80 1,00 1,83

3,50

2,20 3,00 3,17 3,00

*

silnoprúdová technika

**

***

AOO

TEC

STN

3,00
3,14

1,00 3,00

3,36 3,41 3,23 3,00

2,86

KAJ

3,13 3,13 2,25 3,50

PCI

SWW

HWW

3,25
EAU

3,25
FIG

informačné technológie

2,67

3,25 1,88 3,25

2,5

2,75 3,00

autoelektronika
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MRS

1,86

3,50 3,50

ESP

1,64 2,82 2,71 3,25 1,82 3,68 4,00

3,17

VYU

EST*

2,33

KNJ

2,17 3,67 3,50 2,83

2,96 1,14 2,75

3,58 2,50 2,50 2,67

REE

1,00 3,00 2,00 3,00 2,50 3,00 3,00

2,83

KOM

II.M

OBN

III.AM

1,89 3,00
2,50

EMD

1,64 2,67

TEJ

1,40

1,08 2,67 2,67 2,67 1,83 2,25 3,00

ELE

1,00 1,71 2,77 2,17 1,14 3,43 3,61

EMZ

III.E

2,76

II.AU

OBN

II.AM

1,97 1,90
3,29

USP

II.ME

2,95 2,95

Používané skratky predmetov
ANJ
AOO
API
AUT
EAU
ELE
ELG
ELK
ELR
EMD

Anglický jazyk
Automobilová technika
a opravárenstvo
Aplikovaná informatika
Automatizácia
Elektropríslušenstvo
automob. techniky
Elektronika
Elektrotechnológia
Elektrotechnika
Elektrické merania
Elektropríslušenstvo
motorových vozidiel

Elektronika motorových vozidiel
Ekonomika
Ekonomika a podnikanie
Elektrické stroje a prístroje
Elektrické zariadenia
Finančná gramotnosť
Fyzika
Grafické systémy v automatizačnej
technike
GRS Grafické systémy
HWW Technické vybavenie počítačov
INF
Informatika
KAJ
Konverzácia v angl. jazyku
EMZ
EKO
EPO
ESP
EZR
FIG
FYZ
GAT

KNJ
KOM
MAT
MNK
MRS
NEJ
OBN
OVY
PCI
PCM
REE
SJL
Spr.

Konverzácia v nem. jazyku
Kontrola a meranie
Matematika
Mechatronika
Merania v silnoprúdovej technike
Nemecký jazyk
Občianska náuka
Odborný výcvik
Počítačové siete
Programovanie CNC strojov
Rozvod el. energie
Slovenský jazyk a literatúra
Správanie
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STN
STR
STT
SWW
TCK
TEC
TEJ
TMO
TNI
TSV
USP
VYU
ZSD

Strojníctvo
Strojárstvo
Strojárska technológia
Programové vybavenie počítačov
Technické kreslenie
Technológia
Technika jazdy
Technológia montáže
Technická mechanika
Telesná a športová výchova
Úvod do sveta práce
Využitie elektrickej energie
Základy silnoprúdovej elektrotechniky

1,77 2,31 3,10 3,63

II.A

1,33 2,94 3,44 4,00

3,82

1,88 3,29

II.L

1,07 2,57 3,25 3,50

3,43

2,71 2,93

III.A

1,38 1,50 2,45 3,00 1,56

3,31

1,73

2,69
3,88 3,71

priemer triedy

OVY

MTE

ELK

EKO

LTL

AUO

DOA

ZAE

STT

3,69 3,55 2,41 2,21 3,31 3,59 3,83 3,79

2,90 3,13
3,65 3,47

1,65 3,20

ODK

I.A

ZLR

TCK

TSV

INF

MAT

FYZ

OBN

NEJ

ANJ

SJL

Správanie

TRIEDA

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried – učebné odbory (3-ročné štúdium)

Ø

3,43 3,21 3,64
2,75 3,38

3,00 3,19

3,64 2,43 3,13
2,38 2,54

1,39 2,33 3,06 3,53 1,56 3,69 3,53 2,41 2,13 3,18 3,59 3,83 3,79 3,32 3,30 3,21 3,43 3,33 0,91 2,34 3,00

Používané skratky predmetov
SJL

Slovenský jazyk a literatúra

FYZ

ANJ

Anglický jazyk

MAT Matematika

ODK Odborné kreslenie

NEJ

Nemecký jazyk

INF

ZLR

Základy strojárstva

OBN

Občianska náuka

TSV

STT

Strojárska technológia

Fyzika

Informatika
Telesná a športová
výchova

TCK

Technické kreslenie
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AUO

Základy elektrotechniky
Diagnostika a opravy
automobilov
Automobily

LTL

Lakovnícka technológia

ZAE
DOA

EKO

Ekonomika

ELK

Elektrotechnika

MTE

Materiály

OVY

Odborný výcvik

Výsledky maturitnej skúšky

Počet žiakov prihlásených na MS
Počet žiakov, ktorí neukončili
posledný ročník
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili
MS
Počet žiakov, ktorí majú povolenú
opravnú skúšku
Počet žiakov, ktorí majú povolenú
opakovať celú MS (reprobovaní)
Priemer triedy na ÚFIČ

Predmet

SJL
ANJ
NEJ
TČOZ
PČOZ

Úroveň

B1
B1
písm a)

Počet

22
17
5
22
22

PFEČ MS

Trieda
IV.EM
23

Iní
žiaci
0

1

0

22

0

22

0

0

0

0

0

2,17

0

PFIČ MS

Priemer

Počet

Priemer

Počet

47,52 %
63,00 %
33,35 %

22
15
4

59,05 %
51,67 %
60,00 %

22
15
4

1
1
6
2
9
12

Ústna skúška / Praktická skúška
2
3
4
5 Priemer Počet
6
11
4
0
22
2,82
4
6
1
0
17
2,12
1
2
0
0
5
2,00
3
6
4
0
22
2,23
22
8
2
0
0
1,55

V školskom roku 2017/2018 sme učili podľa schválených ŠkVP:
Pre systém duálneho vzdelávania:
2411 K MECHANIK NASTAVOVAČ
2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
2495 K AUTOTRONIK
2679 K MECHANIK MECHATRONIK
2697 K MECHANIK ELEKTROTECHNIK
SERVISNÉ SLUŽBY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE pre UO 2487 H autoopravár s jeho
zameraniami 01 mechanik a 04 lakovník
ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA pre ŠO 2697 K mechanik elektrotechnik
MECHANIK AUTOMOBILOVÝCH LINIEK pre ŠO 2497 K mechanik automobilových liniek,
30.6.2016 sa ukončilo jeho experimentálne overovanie
AUTOTRONIK – 1.9.2017 začal 3. rok jeho experimentálneho overovania
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2017/2018
Študijné odbory:

I.MNS

I.MN
I.MSZ

I.AU
I.MM
I.ME
Trieda
II.MN
II.MSZ
II.MM
II.ME
II.AM

Schválilo MŠVVaŠ SR
pod číslom:
2411 K mechanik nastavovač – ŠkVP – SDV
2016-9967/29109:9-10E0
2413 K mechanik strojov a zariadení – ŠkVP – SDV 2016-9967/29109:9-10E0
2495 K autotronik – ŠkVP – SDV
2016-9967/29109:9-10E0
2679 K mechanik mechatronik– ŠkVP – SDV
2016-9967/29112:10-10E0
2697 K mechanik elektrotechnik – ŠkVP – SDV
2016-9967/29112:10-10E0
Schválilo MŠVVaŠ SR
Študijný odbor, zameranie
pod číslom:
2411 K mechanik nastavovač – ŠkVP – SDV
2016-9967/29109:9-10E0
2413 K mechanik strojov a zariadení – ŠkVP – SDV 2016-9967/29109:9-10E0
2679 K mechanik mechatronik– ŠkVP – SDV
2016-9967/29112:10-10E0
2697 K mechanik elektrotechnik – ŠkVP – SDV
2016-9967/29112:10-10E0
2495 K autotronik – ŠkVP
2014-4345/48765:10E0
2497 K mechanik automobilových liniek – ŠkVP
2011-9475/23089:2-923
Schválilo MŠ SR
Študijný odbor, zameranie
pod číslom:
2697 K mechanik elektrotechnik – ŠkVP
2013-762/1857:9-925
2495 K autotronik – ŠkVP
2014-4345/48765:10E0
2497 K mechanik automobilových liniek – ŠkVP
2011-9475/23089:2-923
Schválilo MŠ SR
Študijný odbor, zameranie
pod číslom:
2697 K mechanik elektrotechnik – ŠkVP
alternatíva E – informačné technológie
2013-762/1857:9-925
Študijný odbor, zameranie

Trieda

II.AU
II.M

Trieda
III.E

III.Es
III.AU
III.AM
III.M
Trieda
IV.Ei
IV.EM

IV.Ea alternatíva F – autoelektronika
IV.M 2497 K mechanik automobilových liniek – ŠkVP

2013-762/1857:9-925
2011-9475/23089:2-923

Učebné odbory:
Trieda

I.A

II.A
II.L
III.A

Učebný odbor, zameranie
2487 H autoopravár – ŠkVP – SDV
01 mechanik
02 elektrikár
04 lakovník
2487 H autoopravár – ŠkVP – SDV
01 mechanik

Schválilo MŠVVaŠ SR
pod číslom:
2016-9967/29109:9-10E0

2016-9967/29109:9-10E0

2487 H autoopravár – ŠkVP – SDV
2016-9967/29109:9-10E0
04 lakovník
2487 H autoopravár – ŠkVP – SDV
2015-15112/34008:3-10E0
01 mechanik
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Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
( Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie)

zamestnanci
PZ+ riaditeľ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajúci si vzdelanie
NZ
Z počtu NZ
- technicko-ekonomické odd.
- administratíva
- upratovačky, vrátnici
- údržba
Spolu počet zamestnancov SŠ
Z toho pedagogických

škola
28
28
―
―
13
4
1
7
1
41
28

Zoznam učiteľov, majstrov OVY a ich aprobácia
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Meno
Albert Vladimír, do 30.6.2018
Bauer Alfréd, Mgr.
Berčáková Darina, RNDr.
Cibulková Michaela, Mgr. do 30.6.2018
Danišová Patrícia, Mgr.
Fondrková Viera, RNDr.
Choma Ján, Ing., od 9.10.2017 – do 31.8.2018
Jančík Peter, Mgr. od 1.11.2017
Kernáč Oto, Ing.
Kotian Matej, Mgr.
Križanská Miroslava, Ing.
Kyseľ Ľubomír, PhDr.
Lazar Vladimír, Mgr. do 31.10.2017
31.10.201731.10.2017
Maštrlová
Janka, Ing.
Molnárová Ľubica, Ing.
Szőllősová Alžbeta, Ing.
Švajlenová Viera, Mgr.
Šúňová Anna, PhDr., od 1.9.2017 do 30.4.2018
Tupá Anna, Ing., do 31.10.2017
Tupý Ján, Ing.
Veľký Peter, Ing.
Zbraneková Alžbeta
Žitný Martin, Ing., od 9.10.2017

Aprobácia
odborné predmety
telesná výchova, ruský jazyk
matematika, fyzika, informatika
slovenský jazyk, anglický jazyk
nemecký jazyk
matematika, fyzika
odborné predmety
matematika, geografia
odborné predmety
anglický jazyk
odborné predmety
nemecký jazyk, dejepis
matematika, fyzika
odborné predmety
odborné predmety
anglický jazyk
slovenský jazyk a literatúra, história
odborné predmety
odborné predmety
odborné predmety
odborné predmety
slovenský jazyk a literatúra, občianska výchova
odborné predmety
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Por. č.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Meno
Álló Štefan
Dlhý Otto
Feldinszki Oto, Bc., do 12.6.2018
Holenka Rudolf, Ing., do 11.10.2017
Karlík Marián
Mráz Miroslav, do 30.6.2018
Štrpka Marian, Ing., do 31.8.2018
Vidoman Igor, do 30.9.2017
Zlievsky Jozef, do 28.2.2018
Zon Viliam, Ing.

Aprobácia
automobily
automobily
automobily
elektrotechnika, energetika
elektrotechnika, energetika
automobily
strojárstvo
automobily
strojárstvo
elektrotechnika, elektronika

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2017/2018
Predmet
Etická výchova

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich
daný predmet
7
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 2017/2018
Za TV
Forma vzdelávania
adaptačné
špecializačné
aktualizačné
inovačné
funkčné
funkčné – inovačné
prípravné atestačné

Počet
vzdelávaných
3
―
2
3
1
1
―

Priebeh vzdelávania /počet
ukončilo
pokračuje
začalo
2
―
―
―
―
―
2
―
―
―
3
―
1
―
―
―
1
―
―
―
―

Počet
vzdelávaných
―
―
2
―
―

Priebeh vzdelávania /počet
ukončilo
pokračuje
začalo
―
―
―
―
―
―
―
2
―
―
―
―
―
―
―

Za OVY
Forma vzdelávania
adaptačné
aktualizačné
inovačné
špecializačné
funkčné

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Aktivity organizované školou
04.09.2017 – Slávnostné otvorenie šk. r.
2017/2018
20.09.2017 – Deň ochrany života
a zdravia – II.MN, II.MM, II.AM
21.09.2017 – Deň ochrany života
a zdravia – I.AU, I.ME
26.09.2017 – Európsky deň jazykov
27.09. – 19.10.2017 – odborná stáž E+
„VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC“ –
Portugalsko
01.10. – 21.10.2017 – odborná stáž E+
„VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC“ –
Česko (Praha)
03. – 05.10.2017 – Kurz ochrany života
a zdravia – III.A
11.10.2017 – Deň ochrany života
a zdravia – I.MNS, I.MM
11.10.2017 – návšteva Centra pre liečbu
drogových závislostí – I.A
18.10.2017 – návšteva Centra pre liečbu
drogových závislostí – I.ME

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
09.09.2017 – Bratislava Tours 2017
(BRATISLAVOU BEZPEČNE) – 3. ročník
dopravno-bezpečnostnej súťaže pre rodiny
s deťmi, organizátor ÚAMK BA
03.10.2017 – Deň otvorených dverí na FEI STU
v Bratislave
06.10.2017 – futsalová liga – obvodné kolo
10.10.2017 – odborná exkurzia – medzinárodný
strojársky veľtrh Brno 2017
18. – 20.10.2017 – 15. veľtrh cvičných firiem –
Košice
26.10.2017 – „GRAND PRIX 2017“ –
organizátor Strojnícka fakulta STU v BA
06.11.2017 – obvodné kolo v stolnom tenise
08.11.2017 – futsalová liga – krajské kolo
23.11.2017 – futsalová liga – krajské kolo
29.11.2017 – KARTING NA ŠKOLÁCH –
1. vyraďovacie kolo
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25.10.2017 – Návšteva návšteva Centra
pre liečbu drogových závislostí – I.MNS
25.10.2017 – Deň ochrany života
a zdravia – I.A, II.A, II.L, II.MSZ, II.ME
08.11.2018 – exkurzia do Univerzitnej
knižnice
14.11.2017 – divadelné predstavenie
„MY SME TU DOMA“ (cyklus –
dokumentárnym divadlom proti
extrémizmu)

30.11.2017 – ZENIT v elektronike
14.12.2017 – floorball
15.12.2017 – floorball
21.12.2017 – futsalová liga – krajské kolo

10.01.2018 – KARTING NA ŠKOLÁCH –
20.11.2017 – DEŇ ŠKOLY –
súťaž zručnosti mladých autotronikov
imatrikulácia prvákov + sprievodné akcie
a autoopravárov – 2. vyraďovacie kolo
28.11. 2017 – exkurzia do Slovenskej
17.01.2018 – olympiáda v ANJ
národnej galérie
01.12.2017 – stužková slávnosť – IV.EM 18.01.2018 – olympiáda v NEJ
02.12.2017 – Deň otvorených dverí
19.01.2018 – Deň župných škôl v OC Avion
04.12. – 22.12.2017 – odborná stáž E+
01.02.2018 – KARTING NA ŠKOLÁCH –
„VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC“ –
1. finálové kolo
Česko (Holice)
13.12.2017 – Deň otvorených dverí
18.12.2017 – exkurzia – JE Mochovce
08.01. – 26.01.2018 – odborná stáž E+
„VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC“ –
Anglicko
07.02.2018 – Deň otvorených dverí
07.02.2018 – úvod do cyklu prednášok:
„Progresívne spájacie technológie
v automobilovom priemysle“
10.02.2018 – Deň otvorených dverí
12. – 16.02.2018 – lyžiarsky výcvik

08.02.2018 – KARTING NA ŠKOLÁCH –
2. finálové kolo
07.02.2018 – okresné kolo v basketbale
07.02.2018 – školské kolo súťaže Autoopravár
Junior Castrol 2018
09.02.2018 – prednáška na FEI STU: „ Trendy
rozvoja dopravnej techniky“
13.02.2018 – krajské kolo olympiády v NEJ
22.02.2018 – DOD v Ústave pamäti národa
28.02.2018 – KARTING NA ŠKOLÁCH –
veľké finále

21.02.2018 – prednáška: „Clinchovanie“

01.03.2018 – floorball

28.02.2018 – prednáška: „Nitovanie“

20.03.2018 – AMPÉR – Brno – odborná
exkurzia 26. medzinárodný veľtrh
elektrotechniky, elektroniky a automatizácie

07.03. – 27.03.2018 – odborná stáž E+
„VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC“ –
Španielsko

20. – 23.03.2018 – 24. medzinárodný veľtrh
cvičných firiem – Praha

21.03.2018 – prednáška: „FDS, RES“
04.04.2018 – prednáška: „Naváranie
svorníkov“
04.04. – 24.04.2018 – odborná stáž E+
„VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC“ –
Sicília

22.03.2018 – oblastné kolo súťaže Autoopravár
Junior Castrol 2018
23. 03.2018 – branný súboj študentov –
Malacky
26.03.2018 – štátne kolo olympiády v NEJ
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18.04.2018 – prednáška: „Bodové
odporové zváranie“
14.05.2018 – Deň ochrany života
a zdravia – II.MN, II.MM

26.03.2018 – floorball – krajské kolo
27.03.2018 – DUAL DAY – Malacky

02.05.2018 – prednáška: „MIG-MAG“

08. – 10.04.2018 – futbal – okresné kolo

16.05.2018 – prednáška: „Laserové
technológie v karosárni“
17.05.2018 – Deň ochrany života
a zdravia – II.AM, I.AU, I.ME
21. – 23.05.2018 – Kurz ochrany života
a zdravia – III.AM, III.E
06.06. – 19.06.2018 – odborná stáž E+
„VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC“ –
Turecko

18. – 19.04.2018 – preteky RC modelov
vodíkových áut
24. – 25.04.2018 – celoštátne kolo – súťaž
Autoopravár Junior Castrol 2018
26. – 27.04.2018 – výstava Mladý tvorca 2018 Nitra
15.05.2018 – 7. medzinárodný veľtrh obrannej
techniky – Incheba
23.05.2018 – ELOSYS 2018, Nitra – Veľtrh
elektrotechniky, energetiky, elektroniky,
osvetlenia a telekomunikácií

13.06.2018 – prednáška: „Lepenie“

31.05.2018 – ľahká atletika – krajské kolo

30.05.2018 – prednáška: „Falcovanie“

Škola má trvale veľký záber aktivít v rôznych oblastiach. Uvedomujeme si, že aj tieto naše
aktivity začínajú byť argumentom pre žiakov základných škôl, aby sa rozhodli pre stredoškolské
štúdium na našej škole. S informovaním žiakov základných škôl o možnostiach štúdia v technických
disciplínach sa situácia mení zavádzaním do vzdelávacieho programu základných škôl predmetu
technická výchova.
V oblasti náboru absolventov ZŠ na štúdium na našej škole sa situácia oproti minulosti výrazne
zmenila. O systém duálneho vzdelávania prejavujú rodičia deviatakov stále väčší záujem. Je to aj
vďaka aktivitám nášho nového zriaďovateľa – Duálnej akadémie, ktorý zorganizoval pre záujemcov
zážitkové Dni otvorených dverí v deň pracovného voľna – v sobotu (02.12.2017 a 10.02.2018).
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

Názov súťaže,
olympiády
Hydrogen Horizon
Automotive Chalenge
Autoopravár Junior
Castrol 2018
Karting na školách
(skupina)
Karting na školách
(mechanik)
ZENIT v elektronike
Olympiáda v ANJ
Olympiáda v NEJ
Florbal
Futsal
―

Umiestnenie dosiahnuté výsledky
celoslovenské
krajské kolo
kolo

Umiestnenie v medzinárodných
súťažiach
názov súťaže

umiestnenie

―

10. miesto

―

―

1. miesto

4. miesto

―

―

4. miesto

―

―

―

2. miesto

―

―

―

3. miesto
5. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto

―
―
1. miesto
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―

―

KLOKAN –
matematická súťaž
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Projekty, do ktorých bola (je) škola zapojená (šk. rok 2017/2018)

Názov projektu

Termín začatia
realizácie
projektu

Termín
ukončenia
realizácie
projektu

Výsledky

XII/2020

Za 11 rokov realizácie mobilít máme
prepracovaný systém a kritériá na
posúdenie kvality. Za hlavný kvalitatívny
úspech našich stáží považujeme
dodržanie a naplnenie odborného
obsahu stáže stanoveného po dohode s
partnerom v pracovnom programe stáže.
Za ďalšie kritériá kvality považujeme
kvalitnú organizáciu a realizáciu
sociálneho zabezpečenia účastníkov
(ubytovanie, strava, poistenie,
voľnočasové aktivity), Transparentné
finančné riadenie projektu, dodržanie
časového harmonogramu bez odklonu,
disemináciu výsledkov projektu. Všetky
stanovené parametre sa nám darí
napĺňať.

Erasmus+
KA1 – Vzdelávacia mobilita
jednotlivcov
I/2016
Charta pre mobility
Erasmus+ v odbornom
vzdelávaní a príprave

Projektový tím: 3 pedagogickí zamestnanci školy, 1 ekonóm

Charta pre mobility
Erasmus+ v OVP
01.07.2017

01.07.2018

„Vzdelávanie bez hraníc“

Cieľom projektu je opäť zaradiť
stážistov do pracovného procesu dielne
v zahraničí, naučiť ich pracovať
s neznámou technikou rôznych typov
a zároveň sa zdokonaliť v komunikácii,
v odbornej terminológii i bežnom
hovorovom styku v cudzom jazyku a
v prostredí, ktoré im nie je dôverne
známe.

Projektový tím: 3 pedagogickí zamestnanci školy, 1 ekonóm
Účastníci stáží: 29 žiakov a 7 sprevádzajúcich pedagógov + 3 PZ – odborná príprava v zahraničí
Výstupy projektu sú cielene zamerané na
získanie praktických zručností cieľových
Erasmus+
skupín – učitelia, majstri OV, lektori
KA2 – strategické partnerstvá
CŽV, študenti SOŠ automobilových,
pre odborné vzdelávanie a
študenti VŠ, zamestnanci v rôznych
prípravu
XI/2015
XII/2017
oblastiach autopriemyslu; budú
„STEP AHEAD“
vzdelávacími materiálmi podporujúcimi
princípy duálneho systému odborného
vzdelávania, ktorý je v súčasnosti
prioritou vlády SR.
Projektový tím: 3 pedagogickí zamestnanci školy, 1 ekonóm, 4-5 lektorov
Projekt sa zameriava na tvorbu tzv.
Erasmus+
Blended learning vzdelávacích
KA2 – strategické partnerstvá
materiálov v oblasti údržby a opráv
pre odborné vzdelávanie a
hybridných a elektrických vozidiel pre
XI/2016
XI/2019
žiakov učebných a študijných odborov
prípravu
na stredných školách v oblasti
„GREEN WHEELS“
automobilového priemyslu.
V projekte je kladený dôraz na
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využívanie inovatívnych učebných
metód, ako napr. tzv. metódy kritického
myslenia, bádateľského učenie, metódy
prevrátenej triedy, metódy CLIL a
iných.
V projekte sa snažíme o tvorbu
kvalitných a inovatívnych materiálov pre
učiteľov a žiakov, súčasťou projektu
budú aj školenia učiteľov v nových
metodických prístupoch.
Výstupom projektu bude nové kurikulum
pre oblasť údržby a opráv hybridných a
elektrických vozidiel v súlade s požiadavkami ECVET a EQUAVET tak, aby
dochádzalo k unifikácii a štandardizácii
výsledkov vzdelávania naprieč
krajinami.
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Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
Počas školského roka 2017/2018 nebola na škole vykonaná komplexná inšpekcia.

Priestorové a materiálno – technické podmienky v SSOŠA DA
V súlade s aktivitami školy zameranými na zlepšenie výučby s cieľom dosiahnuť vyšší stupeň
pocitového, názorného, pútavejšieho vzdelávania bolo nevyhnutné prispôsobiť aj priestorové
a materiálne vybavenie odborných učební hlavne na teoretickom vyučovaní ako aj dielní a učební pre
praktické vyučovanie.
Technická modernizácia odborných učební učiteľmi odborných predmetov pre ťažiskové
predmety v jednotlivých odboroch mala kladný podiel na príprave žiakov, prispela tiež k väčšej
starostlivosti o zverený majetok. V budúcom školskom roku bude našou snahou zapojiť do technickej
modernizácie (práca s interaktívnou tabuľou, s dataprojektorom ...) ďalších učiteľov ako odborných,
tak i všeobecno-vzdelávacích predmetov.
Na výučbu odborných predmetov sa intenzívnejšie začali využívať priestory profesionálne
vybavených laboratórií Duálnej akadémie.
Trvalý nedostatok finančných prostriedkov nám však neumožňuje výmenu morálne
zastaraných učebných pomôcok a učebníc za moderné, ktoré súčasný aj keď skromný trh ponúka.
Rozhodujúcim faktorom pre riešenie rozvoja školy a skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho
procesu, ktoré je v maximálnej miere závislé na dostatku finančných zdrojov nielen pre materiálne ale
aj mzdové účely ostáva zvýšiť počet žiakov na našej škole kvalitnou prezentáciou školy smerom na
absolventov ZŠ.
Úsek teoretického vyučovania
 výučba teoretického vyučovania je zabezpečovaná v samostatnej budove školy spojenej
s telocvičňou,
 priestorové vybavenie školy, počet učební, laboratórií, učební s výpočtovou technikou je na
dobrej úrovni,
 výučbu zabezpečuje dostatočný počet skúsených pedagogických pracovníkov technického
i všeobecnovzdelávacieho zamerania, bohužiaľ v elektrotechnických zameraniach je
pretrvávajúci problém s obsadením výučby mladými kvalifikovanými učiteľmi, v
súčasnosti je výučba zabezpečená učiteľmi dôchodkového a preddôchodkového veku,
 materiálne vybavenie odborných učební je v súlade s učebnými plánmi a osnovami
priebežne doplňované a modernizované dostupnou meracou a výpočtovou technikou,
 problematickou oblasťou je aj naďalej pretrvávajúci nedostatok kvalitných inovovaných
odborných učebníc v podstate pre všetky nami vyučované odborné zamerania.
Na úseku praktického vyučovania
 praktická výučba sa realizuje jednak v priestoroch vlastných školských dielní, odborných
učební a laboratóriách Duálnej akadémie, ako aj na pracoviskách u partnerov v oblasti
autoopravárenstva, a elektrotechniky,
 vybavenie dielní pre všetky odbory a zamerania, ktoré sú obsiahnuté vo vzdelávacích
programoch sú podľa normatívov,
 pri modernizácii pracovného náradia a zariadení sme obmedzení nedostatkom finančných
prostriedkov,
 nastáva modernizácia strojového parku a tým aj inovačný prístup k výučbe hlavne žiakov
zaradených do systému duálneho vzdelávania vďaka aktivitám nášho zriaďovateľa v oblasti
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postupnej rekonštrukcie pôvodných priestorov určených na praktické vyučovanie
rozloženej do viacerých etáp a následným zariaďovaním priestorov profesionálnymi
učebnými pomôckami.

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým
sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so zamestnávateľmi, vysokými školami a rodičmi žiakov.
Škola
spolupracuje
so
zamestnávateľmi
v sektore
automobilového
priemyslu
uplatňovaním systému duálneho vzdelávania, ktorých výrobné činnosti úzko súvisia s učebnými
osnovami vyučovaných odborov vzdelávania. Spolupráca je smerovaná najmä na oblasť vyučovania
odborného výcviku, získavanie odborných zručností a teoretických vedomostí. Odborný výcvik
priamo na pracoviskách praktického vyučovania a pracoviskách zamestnávateľa vedú inštruktori a
skúsení majstri odbornej výchovy, ktorí zodpovedajú za dodržiavanie preberaných tematických osnov
a učebných plánov, dodržiavanie bezpečnostných predpisov, vypracovaných v súlade so Štátnym
vzdelávacím programom.
Spolupráca s ďalšími partnermi
Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania
s ďalšími partnermi:
 zriaďovateľom – Duálnou akadémiou, z. z. p. o. (VW, Matador, Siemens, BSK) – pri
napĺňaní vízie školy a pri spolupráci so zamestnávateľmi,
 so SOPK-ou pri organizovaní ukončovaní štúdia s priamo riadenými organizáciami
MŠVVaŠ SR
 s CPA SR pri zabezpečovaní odborného výcviku, zabezpečovaní výstav, odborných súťaží,
uplatnení absolventov,
 so ŠIOVom pri zabezpečovaní odborných súťaží, aktualizácii štátneho vzdelávacieho
programu,
 s MPCMB pri zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania pedagógov, ponuke rôznych prednášok
a iných podujatí
 s Centrom pre liečbu drogových závislostí a pedagogicko-psychologickými poradňami
v rámci preventívnych opatrení, a pod.
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
V školskom roku 2017/2018 bolo finančné a materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacej
činnosti zabezpečované z dvoch hlavných zdrojov:
 zo štátneho rozpočtu
 z príspevkov rodičov našich žiakov

Finančné prostriedky r. 2017 v € 1.1. – 31.12.2017 DA

Mzdy + odvody

1

2

3

4

Schválený
normatív

Upravený
normatív

Čerpanie.

Rozdiel
2-3

5
Neuhradené
faktúry
k 31.12.2017

680 400,00

738 159,00

738 159,00

0,00

0,00

Energie

71 000,00

75 892,00

75 892,87

0,00

0,00

Ostatná prevádzka

87 197,00,

92 062,00

92 062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zahrnuté v
prevádzke

0,00

0,00

838 597,00

906 113,00

906 113,00

0,00

0,00

Vých.-vzdel. proces
SPOLU:

Pre rok 2017 za obdobie od 1.1. – 31.12.2017 bol schválený rozpis finančných prostriedkov
(dotácia) pre našu školu vo výške 838 597,00 €.
Dotácia zo ŠR po úpravách v priebehu roku bola vo výške 906 113,00 €, za obdobie
od 1.1. – 31.12.2017, kde sú zahrnuté aj nenormatívne finančné prostriedky viazané na odchodné,
vzdelávacie poukazy, mimoriadne výsledky žiakov, športové aktivity a tiež dotácie z rozpočtu.
Na zabezpečenie bezproblémového vyučovacieho procesu a prevádzky schopnosti jednotlivých
objektov, ktoré má škola v správe by bolo potrebné ešte navýšiť rozpočet cca o 30 %. Nakoľko
pridelené finančné prostriedky nepokryjú potreby školy.
Niektoré náklady v tomto roku boli pokryté zriaďovateľom – materiál na odborné vzdelávanie,
školské pomôcky, kancelárske potreby a pod.
Príspevky, ktoré poskytujú rodičia žiakov sa kumulujú na účte neinvestičného fondu. Z fondu
sú financované akcie pripravované pre žiakov ako sú rôzne odborné exkurzie, návštevy autosalónu,
strojárskeho veľtrhu, lyžiarsky kurz, športové a kultúrne podujatia, taktiež odmeny pre študentov za
dosiahnuté študijné výsledky, ceny za úspechy v technických, humanitných alebo športových
súťažiach.
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Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia v Bratislave by sa mala stať
v rámci Slovenska pilotnou školou, ktorá bude strednou odbornou školou výrazne orientovanou na
vyspelý automobilový priemysel, s vysokou úspešnosťou absolventov štúdia v praxi, vysokým
objemom kontaktov s praxou ako aj s dostatočným počtom projektov medzinárodnej spolupráce.
Naplnenie hlavného poslania školy – poskytovanie kvalitného vzdelávania v moderných priestoroch je
a bude hlavným cieľom našej novej školy, ktorá prechádza postupnou transformáciou. Naši absolventi
by mali nadobúdať vedomosti, zručnosti a rozvíjať svoje schopnosti, ktoré im umožnia stať sa
informovanými, aktívnymi a zodpovednými občanmi a nastávajúcimi zamestnancami v spoločnostiach
VW, Siprin, HSF Malacky, Tower Malacky ako aj u iných zamestnávateľov po celom Slovensku.
Cieľom školskej politiky v zmysle Národného programu výchovy a vzdelávania je zlepšenie kvality a
efektívnosti edukačného procesu. Jeho základom je spojitosť teórie a praxe, pričom väčší dôraz sa
kladie práve na praktické zručnosti.
Duálna akadémia je jedným z najmodernejších centier vzdelávania pre všetky vekové kategórie
a otvára jedinečnú možnosť dotknúť sa tých najmodernejších metód a postupov, ktoré sú aplikované
v kontexte s programom Industry 04 v západných krajinách sveta v rámci automobilového priemyslu.
Bude sa zameriavať aj na špecifické IT a komunikačné riešenia šité presne na mieru konkrétnym
výrobným závodom. Nám všetkým by malo záležať na tom, aby procesy prebiehali v spolupráci s
praxou, boli kompatibilné a vychádzali zo zjednocujúcej základne pre rozvoj inteligentného priemyslu.
Našim zámerom bude aj naďalej pružne reagovať na potreby našich zamestnávateľov
a vychovať dostatočný počet nastávajúcich odborníkov pracujúcich v automobilovom priemysle.
Úroveň vzdelania a kvalifikovanosť pracovnej sily sú prednosťou našej školy.
V rámci zamerania koncepcie rozvoja Súkromnej Strednej odbornej školy automobilovej
Duálnej akadémie sa usilujeme o súlad s jej aktuálnymi potrebami. Svoj záujem budeme sústreďovať
na viacero kľúčových oblastí, ktorých podpora je z hľadiska ďalšieho rozvoja a napredovania školy
nevyhnutná. Z nášho pohľadu bude potrebné zamerať sa na nasledujúce oblasti:
a)
b)
c)
d)
e)

vzdelávanie
spoluprácu s praxou
personálne a materiálno-technické zabezpečenie školy
medzinárodnú spoluprácu
prezentáciu školy
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov opatrení)
SILNÉ STRÁNKY























SLABÉ STRÁNKY

vysoká kvalita poskytovaného
vzdelávania
systém duálneho vzdelávania
vychádzajúci z nemeckého modelu
70% podiel praxe v odbornom
vzdelávaní, prepojenie teórie s praxou
poskytovanie odborného výcviku
v novej tréningovej hale Duálnej
akadémie vybavenej najmodernejšími
strojmi a zariadením, ktoré sa
používajú vo výrobných halách VW
využívanie najnovších technológií
automobilovom priemysle
spolupráca so silnými partnermi VW,
Siemens, Matador
ponuka atraktívnych študijných
odborov v súlade s potrebami trhu
zapojenie sa do medzinárodných
projektov
odborné stáže študentov v zahraničí
po ukončení štúdia žiaci získajú
medzinárodne platný certifikát
odbornej spôsobilosti vydaný
Nemecko-slovenskou obchodnou
priemyselnou komorou
poskytovanie benefitov pre študentov
školy
moderne vybavené učebne
prestavba celého areálu školy na jedno
moderné odborné centrum
vzdelávania
poloha školy – priestory školy, dobrá
infraštruktúra, oblasť najúspešnejších
priemyselných podnikov
v bratislavskom regióne
vysoká odbornosť majstrov OVY
rastúci záujem uchádzačov o štúdium
aplikácia poznatkov v reálnom živote
zapájanie sa do športových podujatí
a organizovanie športových podujatí
možností zapojiť sa do mimoškolských
aktivít
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nedostatok odbornej literatúry
zastarané materiálno-technické
vybavenie niektorých odborných
učební
nedostatok finančných prostriedkov na
rekonštrukciu
nedostatočné finančné ohodnotenie
zamestnancov školy
vysoký vekový priemer zamestnancov
školy

PRÍLEŽITOSTI













PREKÁŽKY V ROZVOJI ŠKOLY

schválenie zahraničných projektov
(Charta mobility) na obdobie 5 rokov
možnosť vypracovať nový ŠKVP
profilácia školy podľa potrieb
zamestnávateľa
vzdelanosť v rámci EÚ
možnosti získavať mimorozpočtové
zdroje
spolupráca so zamestnávateľmi VW,
Siemens, Matador
rekvalifikácia majstrov odbornej
výchovy a učiteľov odborných
predmetov
aplikovanie nových technológii
používaných v automobilovom
priemysle na vyučovaní
bezproblémové uplatnenie našich
študentov na trhu práce
možnosti rekvalifikačných kurzov
podľa potrieb zamestnávateľa v oblasti
autoopravárenstva
spolupráca s ŠPÚ a ŠIOV ako
predpoklad koncepčných
a poradenských služieb
spolupráca s univerzitným
pracoviskom, Ústavom automobilovej
mechatroniky, Fakultou
elektrotechniky a informatiky, STU
v Bratislave.





nedostatok finančných prostriedkov na
obnovu a prevádzku budovy školy
nízka vedomostná úroveň žiakov
základných škôl
celospoločenské problémy pri
výchove mládeže

Koncepcia rozvoja Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej Duálnej akadémie má
v prvom rade záujem rozvíjať jej silné stránky, ktoré z nej robia jedinečnú školu svojho druhu na
Slovensku. Zároveň bude naším cieľom zapájať ju stále do nových a nových príležitostí, ktoré budú
čoraz viac podčiarkovať jej atraktivitu s ohľadom na jej cieľovú skupinu. V spolupráci so silnými
partnermi budeme naďalej dokazovať, že duálny systém vzdelávania podľa nemeckého vzoru na
SSOŠA DA má na Slovensku potenciál stať sa v blízkej budúcnosti najvýhodnejším v rámci vysoko
kvalitnej prípravy na budúce povolanie v automobilovom priemysle rovnako zo strany zamestnanca
ako aj zamestnávateľa.
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Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Hodnotiť úspešnosť školy podľa počtu evidovaných nezamestnaných je z pohľadu našej školy
veľmi zlým kritériom, pretože trh práce v rôznych regiónoch je rôzny. Je možné súhlasiť so slovami
riaditeľky NUCEMu, ktorá hovorila o podiele SŠ na zvýšení vzdelanostnej úrovne žiakov vstupujúcich
na stredoškolské štúdium. Ak sa žiak nechce učiť a stačí mu prechádzanie z ročníka do ročníka je
ťažké ho učiť nech by bola škola akokoľvek dobrá. Takýto absolventi majú problém sa uplatniť na trhu
práce a podľa tejto skutočnosti nemožno hodnotiť školu.
Pretrvávajúcim problémom v tejto oblasti je skutočnosť, že nie všetci absolventi sa uplatňujú
v odbore pre ktorý sa pripravovali počas štúdia.
Vychádzajúc z dostupných štatistických materiálov absolventi našej školy v porovnaní
s ostatnými odbornými školami majú veľmi úspešnú uplatniteľnosť na trhu práce. Naši maturanti
odboru mechanik elektrotechnik majú výborné podmienky pri hľadaní si svojho zamestnania, nakoľko
počas štúdia vykonávajú odborný výcvik priamo vo firmách, a tak majú možnosť pokračovať
v pracovnej činnosti priamo na týchto pracoviskách.
Obdobným spôsobom sa na trhu práce uplatňujú aj absolventi trojročného učebného odboru
autoopravár, ktorí pri získavaní pracovných zručností a kompetencií u našich vzdelávacích partnerov
ostávajú v týchto organizáciách v pracovnom pomere. Absolventi, ktorí sa neuplatnia v odbore ktorý
študovali majú možnosť sa uplatniť na trhu práce, pretože väčšina z nich býva v Bratislavskom kraji,
ktorý poskytuje pomerne širokú škálu voľných pracovných pozícií. Túto skutočnosť tiež nemožno
hodnotiť ako objektívnu.
Naša medzinárodná spolupráca s partnermi, či už zamestnávateľskými alebo školskými,
naznačuje určité možnosti posudzovania úrovne školy, pretože pri manuálnom výkone žiakov je ľahko
sledovateľná aj úroveň teoretických vedomostí.
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Ďalšie informácie o škole
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Zo strany všetkých, ktorí sa v našej škole zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu je snaha
rešpektovať vývinové osobitosti žiakov, striedať rôzne druhy záťaže tak, aby nedochádzalo
k preťažovaniu žiakov, aby učivo a činnosť žiakov boli primerané ich veku, zdravotnému stavu
a schopnostiam.
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu bola premyslená, zabezpečená vytvorením
rozvrhu hodín, v ktorom boli rešpektované základné pedagogické, psychologické a psychohygienické
zásady, čo vytváralo dobré predpoklady na pokojnú tvorivú prácu. Vyučovanie bolo súvislé, t.j. bez
voľných hodín a bez popoludňajšieho vyučovania povinných predmetov. Učivo zväčša nadväzovalo na
už osvojené vedomosti a zručnosti žiakov. Aplikované učebné metódy, vyučovacie stratégie a postupy
(interaktívne, zážitkové a skúsenostné učenie, projektové vyučovanie a ďalšie), ktoré prepájajú učenie
so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov boli primerané charakteru preberaného učiva a vekovým
osobitostiam žiakov.
Na celkove dobrú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho výsledky pozitívne vplývala
najmä osobná zainteresovanosť učiteľov a majstrov odbornej výchovy a ich záujem prezentovať sa
kvalitnými výsledkami.
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme:
a) podporovali a umožňovali rešpektovanie názorov našich študentov;
b) sprístupňovali všetkým študentom informácie a poradenskú službu v oblasti
vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie;
c) prijímali také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú
zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou študenta.
V zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie sme:
a) zabezpečovali systematické vzdelávanie pedagógov v týchto oblastiach; spolupracovali s
mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú témam s problematikou
intolerancie.
V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2015-2020 sme:
a) usmerňovali výchovu k ľudským právam v triede a škole tak, aby sa stala integrálnou
súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu
človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej
spoločnosti;
b) sa snažili posunúť výučbu o ľudských právach z úrovne poznatkov na úroveň aplikácie
a kládli sme dôraz na správanie a zodpovednosť za svoje činy;
c) sa snažili aktivizovať žiakov a študentov škôl do aktivít v oblasti výchovy k ľudským
právam v mimo vyučovacom čase organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických
výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv.
V rámci Rozpracovania Národného programu prevencie HIV/AIDS a v zmysle úloh vyplývajúcich
pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality sme zamerali pozornosť na:
a) prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania;
b) zamedzenie a eliminovanie šikanovania, zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov;
c) prevenciu pred sexuálnym zneužívaním;
d) prevenciu pred toxikomániou;
e) prevenciu užívania legálnych aj nelegálnych návykových látok.
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Voľnočasové aktivity školy
Počas školského roku mohli žiaci bezplatne využívať v popoludňajších hodinách telocvičňu,
posilňovňu a počítačovú učebňu trvale pripojenú na internet.
46 žiakov si uplatnilo vzdelávací poukaz v krúžkoch:
KRÚŽOK
Cvičná firma
Multimédiá a videoblogy
Silní muži
Vodíkom poháňaný RC model autíčka

POČET
ŽIAKOV
11
7
16
12

Krúžok „Cvičná firma“ Volkswagen Academy
Ciele:
Naučiť žiakov aplikovať nadobudnuté teoretická vedomosti v konkrétnych reálnych situáciách.
Zdokonaľovanie zručností a odbornej kvalifikácie žiakov – RC model autíčka.
Krúžok „Multimédiá a videoblogy
Ciele:
Naučiť žiakov aplikovať nadobudnuté teoretická vedomosti. Kombinácie tetu, zvuku, grafiky. Použitie
nástrojov umožňujúcich prehliadanie a prehrávanie súborov rôzneho typu a konverziu súborov.
Krúžok „Silní muži“
Ciele:
Sprístupniť žiakom školskú posilňovňu, viesť ich k správnej životospráve a pestovaniu kultúry tela.
Utužiť zdravie, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového
aparátu.
Krúžok „Vodíkom poháňaný RC model autíčka“
Ciele:
Konštrukcia, testovanie, súťaž. Rozvíjanie technických zručností žiakov.

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom
Činnosť našej školy v tejto oblasti možno hodnotiť kladne, pretože škola disponuje s veľmi
skúseným kolektívom pracovníkov, ktorý zatiaľ v prevažnej väčšine riešil všetky otázky zo strany
rodičov ako i žiakov veľmi ústretovo a odborne, aj keď požadovaná pomoc sa pohybovala v širokom
spektre života žiakov a aj absolventov školy. Výchovný poradca, kontaktní učitelia pre problémové
oblasti ako aj samotní triedni učitelia a majstri odbornej výchovy prejavovali vysokú dávku empatie
voči žiakom a ich rodičom. V priebehu roka sa venovali otázkam získavania pracovných pozícií,
podmienok ďalšieho štúdia, zakladania vlastných firiem, zmeny profesijnej orientácie a pod.
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Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a
právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
S cieľom zabezpečenia čo najkvalitnejšej prípravy žiakov na prvé povolanie, má škola veľmi
dobre organizovanú spoluprácu so zamestnávateľmi, špičkovými autoservismi na území celého
bratislavského kraja. Všetky problémy, ktoré sa v príprave žiakov na pracoviskách partnerov vyskytli
sa okamžite riešili medzi rodičom, pedagógom a zástupcom partnerskej organizácie. V prípade potreby
na žiadosť zákonného zástupcu žiaka v ojedinelých prípadoch i na návrh zástupcu partnerskej
organizácie bol žiak preradený do iného pracovného kolektívu.
Noví partneri, ktorí nám pomáhali s prípravou žiakov na prvé povolanie v spolupráci so školou
organizovali pre budúcich absolventov prezentácie svojich pracovných príležitostí.
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2017/2018

Prehľad dochádzky
Obdobie: celý školský rok 2017/2018
4 - ročné študijné odbory

Ø
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104,80
0
6
121,58
7
7
90,50
0 112
86,05
0
3
102,00
0
0
158,80
0
0
130,27
1
3
156,82
0
4
115,04
0
0
102,92 35 51
138,17 24 40
146,02 234 199
80,29 12
5
139,00 13 33
135,88 90 40
77,13
3
2
142,83 38 36
119,30

6 0,00
14 0,58
112 0,00
3 0,00
0 0,00
0 0,00
4 0,03
4 0,00
0 0,00
86 2,92
64 4,00
433 11,14
17 1,71
46 1,63
130 11,25
5 0,38
74 5,43

0,60
0,58
3,50
0,15
0,00
0,00
0,10
0,24
0,00
4,25
6,67
9,05
0,71
4,13
5,00
0,25
6,00

hod. na žiaka

hod. na žiaka 2. polrok

hod. na žiaka 1. polrok

67,70
72,83
59,06
50,95
55,86
83,95
72,33
87,35
68,43
65,08
62,17
78,59
40,71
69,63
70,38
48,00
71,17

hodiny spolu

3710
48,75
31,44
35,10
46,07
74,85
57,93
69,47
46,61
37,83
76,00
67,43
39,57
69,38
65,50
19,13
78,57

hodiny spolu 2. polrok

1048
1 459
2 896
1 721
2 956
3 176
3 908
2 666
3 221
1 235
829
3 145
562
1 112
1 087
617
977

hodiny spolu 1. polrok

677
874
1 890
1 019
1 620
1 679
2 170
1 485
1 916
781
373
1 729
285
557
563
384
427

hod. na žiaka

371
585
1 006
702
1 336
1 497
1 738
1 181
1 305
454
456
1 416
277
555
524
233
550

hod. na žiaka 2. polrok

105,40
122,75
94,00
86,20
102,00
158,80
130,40
157,06
115,04
110,08
148,83
166,21
82,71
144,75
152,13
77,75
153,17
123,96

Neospravedlnené

hod. na žiaka 1. polrok

hod. na žiaka

hodiny spolu 1. polrok

68,30
73,42
62,56
51,10
55,86
83,95
72,43
87,59
68,43
69,33
68,83
87,64
41,43
73,75
75,38
48,25
77,17

hodiny spolu

IV.EM

III.AU
III.M
IV.Ei
IV.Ea
IV.M

37,10
49,33
31,44
35,10
46,07
74,85
57,97
69,47
46,61
40,75
80,00
78,57
41,29
71,00
76,75
29,50
84,00

hodiny spolu 2. polrok

III.AM

1 054
1 473
3 008
1 724
2 956
3 176
3 912
2 670
3 221
1 321
893
3 578
579
1 158
1 217
622
1 051

hodiny spolu 1. polrok

III.E

683
881
2 002
1 022
1 620
1 679
2 173
1 489
1 916
832
413
1 928
290
590
603
386
463

hod. na žiaka 2. polrok

II.AU
II.M

371
592
1 006
702
1 336
1 497
1 739
1 181
1 305
489
480
1 650
289
568
614
236
588

Ospravedlnené

hod. na žiaka 1. polrok

II.AM

10
12
32
20
29
20
30
17
28
12
6
22
7
8
6
6
6

hodiny spolu

I.MM
I.AU
I.ME
II.MN
II.MM
II.MSZ
II.ME

10
12
32
20
29
20
30
17
28
12
6
21
7
8
6
6
7

hodiny spolu 2. polrok

I.MN
I.MSZ

POČET ŽIAKOV
2. POLROK

I.MNS

POČET ŽIAKOV
1.POLROK

TRIEDA

Zameškané

0,60
1,17
3,50
0,15
0,00
0,00
0,13
0,24
0,00
7,17
10,67
20,19
2,43
5,75
16,25
0,63
10,33
4,66

Prehľad dochádzky
Obdobie: celý školský rok 2017/2018
3 - ročné učebné odbory

204,15
188,38
143,36
206,00
185,48
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146,71 281 1 394 1 675
172,15 164
121 285
136,50 109
35 144
199,50 48
56 104
163,72

9,37 48,07
9,11 7,12
7,27 2,50
3,00 3,50

hod. na žiaka

hod. na žiaka 2. polrok

hod. na žiaka 1. polrok

65,27 81,45
95,50 76,65
79,40 57,71
76,13 123,38

hodiny spolu

4 320
3 022
1 999
3 192

hodiny spolu 2. polrok

2 362
1 303
808
1 974

hodiny spolu 1. polrok

1 958
1 719
1 191
1 218

hod. na žiaka

hod. na žiaka 2. polrok

hod. na žiaka 1. polrok

hod. na žiaka

hod. na žiaka 2. polrok

hod. na žiaka 1. polrok

74,63 129,52
104,61 83,76
86,67 60,21
79,13 126,88

hodiny spolu

5 995
3 307
2 143
3 296

Neospravedlnené

hodiny spolu 2. polrok

3 756
1 424
843
2 030

Ospravedlnené
hodiny spolu 1. polrok

2 239
1 883
1 300
1 266

hodiny spolu

30
18
14
16

hodiny spolu 2. polrok

30
18
15
16

hodiny spolu 1. polrok

POČET ŽIAKOV
2. POLROK

I.A
II.A
II.L
III.A
Ø

POČET ŽIAKOV
1.POLROK

TRIEDA

Zameškané

57,44
16,23
6,86
6,50
21,76

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:
SSOŠA DA
PhDr. Ľubomír Kyseľ, riaditeľ školy
RNDr. Darina Berčáková, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Ing. Ján Tupý, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie a odborné predmety
Viera Havírová, ekonomické oddelenie

Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006
3. Koncepcie školy vypracovanej v júni 2017
4. Plánu práce školy na školský rok 2017/2018
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce predmetových komisií
6. Informácie o činnosti Rady školy pri SSOŠA DA, J. Jonáša 5, Bratislava
7. Informácií o realizácii podujatí organizovaných školou.
8. Informácií o účasti na podujatiach organizovaných inými organizáciami.
9. Výsledkových listín zo súťaží, na ktorých sa žiaci školy zúčastnili.
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Prerokované v pedagogickej rade dňa 15. októbra 2018.

Stanovisko rady školy
Rada školy pri SSOŠA DA, J. Jonáša 5, Bratislava odporúča Duálnej akadémii ako
zriaďovateľovi SSOŠ automobilovej DA, J. Jonáša 5, Bratislava, schváliť Správu o
výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018.
Prerokované dňa: ..................................

.....................................................................
Ing. Ľubica Molnárová
predseda Rady školy pri SSOŠA DA

Stanovisko zriaďovateľa
Duálna akadémia ako zriaďovateľ SSOŠA DA, J. Jonáša 5, Bratislava, schvaľuje Správu o
výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018.

V Bratislave ................................................
PhDr. Jana Široká
predseda DA z.z.p.o.
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