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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

 

Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč 

Tel.: 034/6682004 – kancelária, 034/6682058, 0903 274961  

e-mail:               sekretariat@cabelkovci.sk 

www.stránka:    www.cabelkovci.sk 

zriaďovateľ:      Trnavský samosprávny kraj 

 

      Ing. Jozef Pavlík, riaditeľ 

Ing. Katarína Milotová, pedagogický zástupca 

 

Rada školy: 

1. Mgr. Vladimír Janíček - pedagogický zamestnanec, predseda Rady školy 

2. Ing. Elena Bocková – pedagogický zamestnanec 

3. PhDr. Zdenko Čambal – zástupca zriaďovateľa - poslanec 

4. Ing. Jozef Hazlinger – zástupca zriaďovateľa - poslanec 

5. Mgr. Jana Baranovičová – zástupca zriaďovateľa 

6.    p. Magdaléna Sklenárová – zástupca zriaďovateľa 

7.    Mgr. Viera Haringová – nepedagogický zamestnanec 

8.    p. Elena Pavelková – zástupca rodičov 

9.    p. Ľubomíra Pechová– zástupca rodičov 

10.  p. Zuzana Holovanišinová– zástupca rodičov 

11.  sl. Lea Burcelová – zástupca žiakov 

 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV 

 

K 30. 06. 2017  navštevovalo školu  178  žiakov: 

 

1. ročník –  31 žiakov 

2. ročník –  49 žiakov 

3. ročník –  41 žiakov 

4. ročník –  57 žiakov 

 

 

PRIJÍMACIE KONANIE – TALENTOVÉ SKÚŠKY 

 

Dňa 28. marca 2018  sa v budove SOŠ Jozefa Čabelku konali talentové skúšky pre študijný odbor 

7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, ktorých sa zúčastnilo 14 z celkového počtu 15 

prihlásených uchádzačov.  

 

Talentové skúšky pozostávali zo 4 častí a to: z telesnej, z hudobnej, jazykovej a výtvarnej výchovy za 

prítomnosti členov odborných komisií pre jednotlivé časti. 

 

Na základe kritérií - talentové skúšky pre prijatie na denné štúdium, po absolvovaní a vyhodnotení 

jednotlivých častí talentových skúšok odborná komisia skonštatovala, že  z celkového počtu 14 

zúčastnených uchádzačov vykonalo úspešne talentové skúšky 14 z nich a boli prijatí.  

 

1 uchádzačka sa talentovej skúšky nezúčastnila. 

 

1 uchádzačka požiadala o zmenu termínu talentových skúšok a možnosť vykonať talentové skúšky 

v náhradnom termíne, ktorý bol stanovený na 09. apríla 2018. Menovaná vykonala úspešne 

talentové skúšky a bola prijatá. 
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Zápis prijatých uchádzačov na štúdium v danom odbore sa uskutočnil v dňoch 4. apríla a 5. apríla 

2018, pričom sa ho zúčastnilo a na štúdium sa zapísalo 6 prijatých uchádzačov, tri uchádzačky sa 

nezapísali, päť uchádzačok zápis zrušilo a jedna uchádzačka sa na zápis nedostavila. 

 

 

PRIJÍMACIE KONANIE 

 

V riadnom prijímacom konaní prišlo na školu v stanovenom termíne 48 prihlášok -  na 1. termín bolo 

19 uchádzačov a na 2. termín bolo prihlásených 29 uchádzačov v 4 študijných odboroch. 

 

Počet prihlášok:                                                                                                 1. termín        2. termín 

- študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva                  5    7 

- študijný odbor 3968 M logistika        4  15 

- študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník      5    4 

- študijný odbor 3457 K operátor tlače        5    3 

- študijný odbor 3243 K operátor kožiarskej výroby      0    0 

- študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu                     0                        0 

 

SPOLU:         19              29 

 

Dňa 14. mája 2018 sa konalo I. kolo prijímacieho konania - 1. termín, ktorého sa zúčastnilo  16 

prihlásených uchádzačov v 4 študijných odboroch: 

- 4236 M ekonomika pôdohospodárstva  a 7661 M sociálno-výchovný pracovník, kde 

uchádzači robili prijímacie skúšky z predmetov SJL a BIO a 

- 3457 K operátor tlače a 3968 M logistika, kde uchádzači robili prijímacie skúšky z predmetov 

SJL a MAT  
Prijimacieho konania sa nezúčastnili v 1. kole 1. termín 3 uchádzači, všetci zúčastnení vyhoveli 

prijímacím skúškam a boli prijatí. 

 

Dňa 17. mája 2018 sa konalo I. kolo prijímacieho konania - 2. termín, ktorého sa zúčastnilo 16  

prihlásených uchádzačov  z celkového počtu 29 prihlášok v 4 študijných odboroch: 

- 4236 M ekonomika pôdohospodárstva  a 7661 M sociálno-výchovný pracovník, kde 

uchádzači robili prijímacie skúšky z predmetov SJL a BIO  

- 3457 M operátor tlače  a 3968 M logistika, kde uchádzači robili prijímacie skúšky 

z predmetov SJL a MAT 

 

1 študent v študijnom odbore 3968 M logistika bol prijatý bez prijímacej skúšky, nakoľko dosiahol 

v monitore úspešnosť nad 90 % z obidvoch predmetov (SJL a MAT). 

 

Prijímacieho konania sa nezúčastnili v I. kole, 2. termín 6 uchádzači. Všetci zúčastnení vyhoveli 

prijímacím skúškam a boli prijatí. 

 

 

Prijímacie konanie :                           1. termín        2. termín 
- študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva                  5    4 

- študijný odbor 3968 M logistika        4    8 

- študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník      4    3 

- študijný odbor 3457 K operátor tlače        3    1 

- študijný odbor 3243 K operátor kožiarskej výroby (náhradný termín)    0    0 

- študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu                     0                        0 

 

SPOLU prítomných:        16              16 

 



Na základe kritérií pre prijatie na denné štúdium pre jednotlivé študijné odbory, po absolvovaní 

prijímacích skúšok a vyhodnotení prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019 bolo prijatých po I. 

kole - 1. a 2. termín spolu 32  uchádzačov. 

 

 

Počet prijatých: 

- študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva   9 

- študijný odbor 3968 M logistika               12 

- študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník               7   

- študijný odbor  3457 K operátor tlače     4 

- študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu      0  

SPOLU:                  32 

 

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium v jednotlivých študijných odboroch sa uskutočnil v dňoch 14. 

mája 2018, 17. mája 2018 a 25. mája 2018.  Zápis vykonalo a nástup do 1. ročníka po I. kole 

prijímacieho konania pre šk. rok 2018/2019 potvrdilo  spolu 26 uchádzačov. 

 

Počet zapísaných: 

- študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva   7 

- študijný odbor 3968 M logistika     9 

- študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník               7  

- študijný odbor 3457 K operátor tlače                 3 

- študijný odbor 6324 M manažment cestovného ruchu                            0  

SPOLU:                  26 

 

 

Prijímacia komisia po prehodnotení  výsledkov prijímacieho konania a vykonania zápisu rozhodla, že 

z dôvodu nízkeho záujmu v študijnom odbore 3457 K operátor tlače dostali 3  prijatí a zapísaní 

uchádzači možnosť zmeny študijného odboru  v rámci našej školy. 

 

 
Konečný stav žiakov k 15. 09. 2018, ktorí nastúpili na štúdium  /vrátane prestupov/ do 1. ročníka je 

nasledovný: 

  

     - odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva                        10 žiakov 

- odbor 3968 M logistika       12 žiakov 

- odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo            7 žiakov 

- odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník                          7 žiakov  

 

Spolu                  36 žiakov 

     
PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 
 

Škola má zaradené v sieti stredných škôl nasledovné 4 ročné študijné odbory: 

 

 4236 M ekonomika pôdohospodárstva 

 7661 M sociálno-výchovný pracovník 

 3457 K operátor tlače 

 3243 K operátor kožiarskej výroby 

 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

 3968 M logistika 



V útlme pre nezáujem študentov a problémy s uplatniteľnosťou na trhu práce sú: 

 

 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

 

 

VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

 

K 30. 06. 2018  školu navštevovalo 178 žiakov. Po opravných a komisionálnych skúškach 

v náhradnom termíne v mesiaci august k 31. 08. 2018 prospelo 172 žiakov, z toho 34 

s vyznamenaním, 61 prospelo veľmi dobre, 77 prospelo, 2 žiaci neboli klasifikovaní.  

 

Najhoršie výsledky dosahujú žiaci v predmetoch: ekonomika, základy logistiky,  účtovníctvo, anglický 

jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, konverzácia z anglického a nemeckého jazyka, polygrafické 

materiály. Ak hodnotíme jednotlivé triedy, najlepšie výsledky dosahujú žiaci 3. A – sociálno-

výchovný pracovník a  4. B triedy odbor učiteľstvo pre MŠ. Najslabšie študijné výsledky dosahujú 

žiaci 4.B triedy odbor operátor tlače. 

 

Žiaci vymeškali celkom  30 403  hodín, z toho  797 neospravedlnených. Najviac neospravedlnených 

hodín mali žiaci 1. A študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a to 282 hodín. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



ZÁVAŽNÉ PRIESTUPKY V SPRÁVANÍ 

 

Zníženú známku zo správania na stupeň 2 mali 3 študenti (neospravedlnené zameškané vyučovacie 

hodiny a iné priestupky voči vnútornému školskému poriadku), na stupeň 3 mali 2 študenti za 

zameškané neospravedlnené hodiny a závažné porušenie vnútorného poriadku školy, na stupeň 4 mali 

3  študenti za zameškané neospravedlnené hodiny a závažné porušenie vnútorného poriadku školy.  

4 študentov malo podmienečné vylúčenie zo školy za neospravedlnené hodiny a  porušovanie 

vnútorného školského poriadku, 4 študenti boli počas školského roka vylúčení za opakované porušenie 

vnútorného poriadku a neospravedlnenú absenciu. 

 

UKONČOVANIE ŠTÚDIA 

 

Z celkového počtu 57 študentov  4. ročníka sa zúčastnilo:  

 

EČ a PFIČ     57 študentov.  

Praktickej časti OZ   56 študentov.  

TČ OZ a ústnej formy MS                      55 študentov. 

 

Maturitnú skúšku v riadnom termíne úspešne vykonalo 49 žiakov. 

 

6 študentom bola povolená opravná MS, ktorá sa konala  18. 09. 2018, 3 študenti vykonali MS 

úspešne a 3 študenti požiadali o opravné MS.     

 

Ekonomický dopad nepredstavoval vysokú čiastku, do nákladov v tomto školskom roku možno 

započítať nákup tlačív zo ŠEVT-u  a účasť predsedu predmetovej maturitnej komisie na školení. Podľa 

smernice č. 17/2006 – R MŠ SR  budú náklady súvisiace s výkonom funkcie externých predsedov 

a členov maturitných komisií uhradené školám prostredníctvom OÚ.  

 

 

PERSONÁLNE ZMENY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 
 

Počet zamestnancov:  pedagogickí    21 

    nepedagogickí     6 

    dohodári     1    

 

Na začiatku šk. roka 2017/2018 sa náš pedagogický zbor rozšíril o 4 nových kolegov. S Ing. Štefanom 

Duffekom, učiteľom informatiky, bola pracovná zmluvu uzatvorená na dobu určitú. S Mgr. Zuzanou 

Brúsilovou učiteľkou predprimárnej pedagogiky bola pracovná zmluva uzatvorená na dobu určitu..S 

PhDr. Michalom Sedláčkom  PhD. učiteľom sociálnej práce bola pracovná zmluva uzatvorená na dobu 

určitú. Prax pre firmu Grafobal a.s. Skalica zabezpečoval p. Jozef Dojčák, ktorému bola pracovná 

zmluva uzatvorená na dobu určitú. 

 

Výučbu náboženskej výchovy v 1. a 2. ročníku nám zabezpečila Mgr. Lenka Filúšová. Dohodárkou 

bola Ing. Ľuboslava Véghová, ktorá nám zabezpečila výučbu odborných predmetov príprava tlače, 

tlačové procesy a polygrafické materiály. Spolu sme mali 1 pracovníka na dohodu. 

 

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

Pedagogickí zamestnanci sa v prípade potreby zúčastňujú seminárov a školení poriadaných 

Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava a inými inštitúciami a organizáciami, kde za 

absolvovanie vzdelávania získavajú kredity /viď. tabuľka – evidencia kreditov/. V prípade, že 

nazbierajú dostatočný počet kreditov je im na základe žiadosti vyplácaný kreditový príplatok vo výške 

6% alebo 12% prípadne je možné kredity použiť aj iným spôsobom. Škola vedie evidenciu kreditov 

viď tabuľka – Evidencia kreditov, ktorú pravidelne aktualizuje. 



   

 

EVIDENCIA KREDITOV   

k 31. 08. 2018 

  

Por. titul meno priezvisko počet platnosť  typ  využitie Poznámka 

číslo     kreditov kreditov vzdelávania kreditov   

1. Ing. Martina Chocholáčková 10 17.6.2018 aktualizačné     

      Spolu 10         

                  

                  

2. Ing. Zdenka Ďurišová 10 17.6.2018 aktualizačné     

  
   

10 26.8.2018 aktualizačné 
 

  

      Spolu 20         

                  

         3. RNDr. Alena Holienčinová 10 25.8.2018 aktualizačné     

      Spolu 10         

                  

4. Mgr. Jana Kubíčková 25 29.10.2022 inovačné   

    35 28.06.2020 špecializačné   

    14 03.11.2021 vzdelanie v zahraničí   

   Spolu 74     

         

5. Ing.  Jozef Pavlík 10 24.8.2018 aktualizačné     

    15           28.6.2023         inovačné   

      Spolu 10         

         6. Ing. Katarína  Milotová 20 6.11.2020 inovačné     

      Spolu 20         

         7. Mgr. Radovan Srnec 10 23.4.2023 aktualizačné     

      Spolu 10         

 

V školskom roku 2017/2018 bol kreditový príplatok vyplácaný jednému zamestnancovi. 

 

ZHODNOTENIE ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU 

 

Funkciu výchovného poradcu vykonávala Ing. Zdenka Ďurišová   

 

V školskom roku 2017/2018 plán práce výchovného poradcu vychádzal z aktuálnych 

výchovných úloh vyplývajúcich z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR  

a z Národného programu výchovy a  vzdelávania SR. 

Činnosť výchovného poradcu  sa zameriavala na plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce . 

Priebežne sa uskutočňovali individuálne konzultácie najmä so žiakmi 4. ročníka a to 

v súvislosti s výberom vysokej školy. Sledovali sa výchovno-vyučovacie výsledky. 

Spolupráca prebiehala s vedením školy , triednymi učiteľmi a ďalšími externými 

spolupracovníkmi.  

Činnosť výchovného poradcu v oblasti teoreticko-metodickej 

 Čerpanie informácii z odbornej literatúry, internetu a platnej legislatívy. 



Činnosť výchovného poradcu v oblasti spolupráce s externými spolupracovníkmi. 

Úlohou výchovného poradcu je spolupráca s výchovnými poradcami na základných školách. 

Predovšetkým ide o informácie týkajúce sa záujmu žiakov o štúdium na našej strednej škole.  

Súčasťou práce je účasť na rodičovských združeniach jednotlivých základných škôl a to 

najmä v čase výberu budúceho povolania. Komunikácia s rodičmi , podávanie informácii 

o možnostiach štúdia na našej škole.    

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Holíči i v tomto školskom 

roku spolupracovalo so školou a to v oblasti individuálnych konzultácii. V rámci predmetov 

biológie , etickej výchovy sa študenti oboznamovali s drogovou problematikou 

a problematikou šikanovania.  

Prostredníctvom študentskej rady si jednotlivé triedy na konci školského roka dávali 

požiadavky týkajúce sa vyučovacieho procesu resp. tried vedeniu školy. 

Práca výchovného poradcu v oblasti poradenstva sa zameriavala aj na možnosti uplatnenia 

budúcich absolventov v praxi a to v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Holíči. Pracovníčka tohto úradu poskytla informácie študentom 4. ročníka ,ako postupovať 

po ukončení štúdia na strednej škole.   

V decembri 2017 sme sa zapojili do kampane Červené stužky. Každá trieda si pripravila 

nástenku  k svetovému dňu boja proti  AIDS. Dvere tried, učební i kabinetov  študenti 

vyzdobili   červenými stužkami . Na viditeľné miesta sa umiestnil propagačný materiál, ktorý 

sme mali  k dispozícii. Ráno odznela relácia v školskom rozhlase, ktorá oboznámila študentov 

i učiteľov, akým dňom je 1. december   a aké je dôležité rozprávať o problematike HIV/AIDS.  

V januári   2018 sa uskutočnil výchovný koncert na tému ,, Svet peňazí´´. Bol na úlohu peňazí 

v súčasnom svete.  Zúčastnili sa ho študenti všetkých ročníkov.  

Tak ako každý rok aj tento sme sa zúčastnili niekoľkých zbierok. V  spolupráci s Nadáciou 

pre deti Slovenska to bola zbierka ,,Hodina deťom´´ a v spolupráci so Spoločnosťou priateľov 

detí z detských domovov ,,Úsmev ako dar ´´. 

V prevencii šikanovania sa prieskumu zúčastnilo 36 respondentov, študentov 1. a 2.  ročníka. 

Väčšina študentov neodpovedala na všetky otázky napriek tomu, že dotazník bol anonymný. 

 
31 respondentov odpovedalo, že sa na našej škole šikana nevyskytuje, napriek tomu však 

akým spôsobom sa prejavuje niektorí odpovedali ohováraním a krádežami. U týchto 

nevyskytuje 
84% 

vyskytuje 
16% 

Výskyt šikany na škole  



študentov to bolo myslené vo všeobecnosti. 6 študentov odpovedalo, že šikana sa vyskytuje, 

predovšetkým formou úplného vylúčenia zo spoločnosti ostatných. Ide o študentov, ktorí 

majú problém začleniť sa do kolektívu. Do budúcna sa odporúča sledovať jednotlivé triedne 

kolektívy triednym učiteľom a výchovným poradcom, aby sa predišlo k prehĺbeniu danej 

situácie.  

Čo sa týka trestu za šikanu, najčastejšími odpoveďami boli: pokarhanie riaditeľom školy, 

verejnoprospešné práce, trestné stíhanie políciou a vylúčenie zo školy.  

Podľa študentov je príčinou šikany závisť.  Študenti 1. ročníka nechcú zmeny s odôvodnením, 

že majú dobrý kolektív.  

Na otázku akoby sa mohlo odstrániť šikanovanie, študenti odpovedali prostredníctvom 

kamerového systému. Kamerový systém bol na škole zavedený. 

Činnosť výchovného poradcu v oblasti profesionálnej orientácie  študentov  4. ročníka .  

 Účasť na veľtrhu vysokých škôl a pomaturitného štúdia  v Bratislave  VAPAC 

a Akadémia 

 Práca s poradenskými programami ,,Cesta k povolaniu ´´ a „Sprievodca svetom 

práce´´ 

 Stretnutie so študentmi  za účelom pokynov k vypĺňaniu prihlášok na vysokú školu       

( elektronická prihláška ) a ich následná kontrola. 

 Beseda  so zástupcami Slovenského inštitútu vzdelávania – predniesli študentom  

možnosti prípravy na vysokoškolské štúdium. Študenti vyplnili dotazníky na základe , 

ktorých im ponuka vzdelávacích kurzov prichádzala priamo na mailové adresy. 

 Aktualizovanie násteniek o možnostiach štúdia na jednotlivých vysokých školách. 

Poskytovanie propagačných materiálov , informovanie o dňoch otvorených dverí na 

VŠ. 

 Poskytovanie informácie o životopisoch , motivačných listoch, pracovných zmluvách    

( na internete ). 

 

Na vysoké školy sa hlásia aj študenti s priemerným  prospechom, vzhľadom na to, že väčšina 

vysokých  škôl nemá prijímacie skúšky . Kritéria výberu sú pomerne na nižšej úrovni, takže 

majú možnosť uspieť aj slabší študenti.  

Odbor: ekonomika pôdohospodárstva  

 
Odbor: operátor tlače 



 
Odbor: sociálno-výchovný pracovník  

 
odbor: učiteľstvo a vychovávateľstvo pre MŠ 

.  
Vzhľadom na to, že väčšina študentov využila možnosť prihlásiť sa na viacero vysokých škôl, 

prehľad  o počte prihlásených na jednotlivé školy nie je smerodajný, uvádzame len 

najčastejšie sa vyskytujúce vysoké školy .  

 Trnavská univerzita  

 Univerzita Komenského Bratislava 

 Ekonomická univerzita Bratislava 

 Technická univerzita v Bratislave  

Nepokračujú 
na VŠ 
69% 

VŠ 
31% 

Štúdium na VŠ 

Nepokračujú 
na VŠ 
27% 

VŠ 
73% 

Štúdium na VŠ 

Nepokračujú 
na VŠ 
15% 

VŠ 
85% 

Štúdium na VŠ 



 VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety ............................. 

Ide o štúdium rôznorodých odborov od ekonomického smeru cez sociálnu prácu po 

učiteľstvo..... 

 

 

Návrh opatrení na školský rok 2018/2019 

 Venovať väčšiu pozornosť práci študentskej rady  

 Intenzívnejšie sa zapájať do riešenia problémov s problémovými študentmi 

 Spolupracovať so širokým spektrom inštitúcii, ktoré sa venujú výchove a vzdelávaniu 

 Venovať sa prevencii patologických javov 

 

Aktivity a projekty realizované v školskom roku 2017/2018 na našej škole: 
 

Projekt ERASMUS+ 

 

Po úspešnom schválení projektu :Na prax do zahraničia“ sme získali finančný grant vo výške   

40 146 €. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu praktickej a odbornej prípravy účastníkov a tak zlepšiť 

ich uplatnenie na trhu práce. V dňoch 1.10. – 13.10.2017 sa zúčastnili stáže študenti z odboru  

polygraf-operátor tlače. Prehĺbili si svoje vedomosti a praktické zručnosti v nadnárodnej spoločnosti 

v tlačiarenskej firme FINIDR Český Tešín. V dňoch 12. – 23.03.2018 študenti odborov sociálno-

výchovný pracovník a učiteľstvo pre MŠ absolvovali prax v zariadení Sociální služby města Havířov 

a v dvoch materských školách v Havířově. V tom istom termíne sa praxe zúčastnili študenti odboru 

logistika v nadnárodnej spoločnosti DHL Express Ostrava. Prax prebiehala v rozpätí dvoch týždňov 

(10 pracovných dní) a vybraní boli študenti s najlepšími výsledkami. 

 

 

VZDELÁVACIE POUKAZY 
Z celkového počtu 180 vydaných vzdelávacích poukazov bolo zapojených do krúžkovej činnosti 145 

žiakov. Pracovali v nasledovných krúžkoch: Ekonomický krúžok, Posilňovanie, Krúžok NEJ, Mladý 

knihovník, Hra na gitaru, Krúžok FRJ. 

 

ÚSPECHY ŠKOLY VO VEDOMOSTNÝCH A ŠPORTOVÝCH  OLYMPIÁDACH, 

AKCIE ŠKOLY  
 
Názov súťaže: Cezpoľný beh žiakov základných a stredných škôl 

Dátum, miesto: 27. 09. 2017, Holíč 

Umiestnenie: 1. miesto,  Lea Burcelová (4. A) 3. miesto, Silvia Hološková (3. B) 

                                      4. miesto Denisa Filípková (4. A)        

     

Názov súťaže: „Rodina bez cigariet“ 

Dátum, miesto: 18. 12. 2017, Skalica 

Umiestnenie: 2. miesto,  Lucia Karlovská  (3. B) a Matúš Foťko (2.A)  

 

  
Názov súťaže: Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo  

Dátum, miesto: 17. 01. 2018, Skalica 

Umiestnenie: 2. miesto, Matej Srb (2. B) 

 

Názov súťaže: Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo  

Dátum, miesto: 18. 01. 2018, Skalica               

Umiestnenie: 2. miesto, Lea Burcelová (4. A) 



 

Názov súťaže:             Biblická olympiáda - okresné kolo  

Dátum, miesto: 22. 03. 2018, Farský úrad, Holíč 

Umiestnenie: 1. miesto, Annamária Madunická (3. B), Terézia Kubinová (3. B),  

                                      Adrian Vrablic (1. A) 

 

OSTATNÉ AKCIE 

 
 
1. SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018 
 

Školský rok 2017/2018 v SOŠ Jozefa Čabelku dňa 4. septembra 2017  otvoril slávnostným 
príhovorom podpredseda TTSK a primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal v sprievode so 
zástupcom primátora p. R. Caletkom, vedúcim oddelenia školstva, sociálnych vecí a 
zdravotníctva Mgr. F. Janečkom. Všetkých študentov zároveň privítal aj riaditeľ školy Ing. 
Jozef Pavlík. 
 
2.  ÚSPECH  ŽIAKA SOŠ JOZEFA ČABELKU HOLÍČ 

 

Radovan Prstek, študent 3. ročníka, študijný odbor ekonomika pôdohospodárstva, je 

reprezentant Slovenskej republiky v športovej streľbe na asfaltové terče, člen Športového 

klubu polície v Trnave a Športového centra polície, si po ukončení tohtoročnej sezóny 

ako  reprezentant v športovej streľbe v disciplíne olympijsky  trap pripísal niekoľko úspechov: 

2. miesto v kategórií Juniori Grand Prix Slovakia v Trnave, 

1. miesto v kategórií Juniori EXTRALIGA III.KOLO s najvyšším zástrelom 119/125 terčov, 

3. miesto v kategórií Juniori VC ŠKP v Trnave, 

2. miesto v kategórií Juniori VC Vojtecha Vargu v Trnave, 

6. miesto v kategórií Muži  A. profesionál finále Cyrila Orešanského v Trnave, 

1. miesto Grand Prix Belehrad Milan Šotra v kategórií Juniori, 

2. miesto Olympijské Náděje  v Brne. 
 

3.  LAND ART  

 

Land art predstavuje prekračovanie hraníc galérií a vstup umelcov do prírody, kde prírodné 

prostredie vnímajú ako miesto sebareflexie. Diela sú neprenosné a vystavené napospas 

prírodným živlom. Aj študentky 2. ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo sa v októbri 2017 zahrali na umelcov a vytvorili rôzne diela z toho, čo 

nám dáva príroda okolo nás.   
 

  

4. NÁVŠTEVA KNIŽNICE 

 

26. 09. 2017 študentky 3. ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

navštívili Mestskú knižnicu v Holíči. Prezreli si knihy viacerých žánrov, ako napr. historické romány, 

sci-fi romány, životopisné romány a iné. V knižnici mohli nájsť slovenské knihy aj knihy v cudzom 

jazyku.  

 

 

 

 

 



5. NÁVŠTEVA ZÁHORSKÉHO MÚZEA 

 
29. 09. 2017 študentky prvého a druhého ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo navštívili Záhorské múzeum v Skalici, kde sídli Galéria Júliusa Koreszku.  

 

6.  ZAHRANIČNÁ STÁŽ V ČR 

 

V dňoch 01.10. – 13. 10. 2017 sa zúčastnili piati študenti odboru operátor tlače zahraničnej 

stáže v rámci programu Erasmus+ v tlačiarni FINIDR v Českom Těšíne. Vybraní študenti 

druhého ročníka školy si tak osvojili nové vedomosti a zručnosti, nakoľko pod vedením 

majstra odborného výcviku Jozefa Dojcáka postupne prechádzali všetkými výrobnými 

procesmi podniku. 

 
7. TURNAJ VO VYBÍJANEJ DIEVČAT ZŠ 

 
10. 10. 2017 sa v telocvični našej školy konal turnaj vo vybíjanej dievčat základných škôl. Víťazkami 

sa stali dievčatá zo ZŠ Jablonica. 

 

 
8.  OSLAVA 5. VÝROČIA VZNIKU SENIOR DOMU TERÉZIA V HOLÍĆI  

      A MESIACA ÚCTY K STARŠÍM 

 

18. 10. 2017 Študentky 3. ročníka študijných odborov sociálno-výchovný pracovník 

a učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo si pripravili pod vedením Mgr. Anny Praskačovej 

program, ktorý pozostával zo speváckeho vystúpenia a prednesu básní. Študentky svojím 

pásmom spestrili program oslavy, za čo boli na záver odmenené ručne vyrobeným šarkanom 

a cukríkmi od klientov tohto zariadenia.   

 
9. TURNAJ VO FUTSALE 

 

18. októbra 2017 škola zorganizovala v priestoroch telocvične turnaj pre žiakov ZŠ vo futsale 

chlapcov. Zúčastnilo sa 9 duržstiev, kde boli vytvorené dve skupiny. Víťazi skupín postúpili 

do finále a druhí zo skupín bojovali o tretie miesto.  

 
 

10. VEĽTRH VZDELÁVANIA VAPAC 2017 

 

11.  10.  2017 sa študenti 4. ročníkov zúčastnili v Bratislave veľtrhu vzdelávania VAPAC 

2017. Organizátor veľtrhu ponúkol priestor pre študentov stredných škôl a vysokých škôl, 

ktorí zvažujú, čo študovať, kde študovať, za akých podmienok študovať nielen na Slovensku, 

ale aj v Európe a vo svete.  

 
11.  MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH BRNO 

 

12. 10. 2017 navštívili študenti študijných odborov logistika a operátor tlače pod vedením 

svojich pedagógov 59. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne. Súbežne s MSV prebiehali 

na brnenskom výstavisku ďalšie veľtrhy: Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky – 

TRANSPORT A LOGISTIKA, Medzinárodný veľtrh ochrany a obnovy čistého životného 

prostredia – ENVITECH. Exkurzia poskytla študentom názornú predstavu o smerovaní 

vývoja svetovo renomovaných výrobcov strojárskej techniky, ale aj techniky 

v príbuzných odboroch. 

 



12. TURNAJ VO FUTSALE CHLAPCOV ZŠ 

 

17. 10. 2017 sa v telocvični školy konal turnaj vo futsale chlapcov základných škôl okresov  

Skalica a Senica. 
 

 

13. GALÉRIA V BRATISLAVE   

 

25. 10. 2017 študentky tretieho ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo navštívili Galériu mesta Bratislava, kde strávili zaujímavé a inšpiratívne 

chvíle v spoločnosti zamestnancov tejto galérie. Tí im pripravili aktivity zamerané nielen na 

vnímanie umeleckého diela z pohľadu diváka, ale aj ako pedagóga, ktorý sa prihovára 

detskému divákovi. Dievčatá si prakticky vyskúšali umeleckú tvorbu, ktorú si so sebou 

odniesli. Takisto ako cenné skúsenosti a zážitky. 

 
14. NOC STRAŠIDIEL V ZÁMKU 

 

27. 10. 2017 sme sa zúčastnili akcie mesta Holíč s názvom Noc strašidiel na zámku. 

Toto podujatie bolo určené pre širokú verejnosť obyvateľov mesta Holíč a okolia. 

Študentky našej školy sa podieľali na tvorivých aktivitách pre deti. 

 

 

15. OKRESNÉ KOLO VO FUTSALE CHLAPCOV 

 

06. 11. 2017 sa  v  telocvični našej školy uskutočnilo Okresné kolo vo futsale chlapcov 

základných škôl. Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kedy víťazi skupín postupovali do 

boja o celkové prvenstvo. V A skupine sa do finále prebojovala ZŠ Malého zo Skalice, ktorá 

v boji o prvé miesto zdolala ZŠ a MŠ Unín 2:0. 

 
16.  PREZENTÁCIA STREDNÝCH ŠKÔL 
 

Na prezentáciách, ktoré  organizujú centrá pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie, sa pravidelne zúčastňuje aj naša škola. Tento rok sme sa zúčastnili prezentácií 

v Myjave, Senici a Holíči. Ing. Katarína Milotová, Mgr. Radovan Srnec a študenti Lucia  

Karlovská (3. B) a Jakub Lukáč (2. B) žiakov informovali o študijných odboroch na našej 

škole, prijímacích pohovoroch a aktivitách, do ktorých sa môžu na škole zapojiť. 

 
17. BIBLIOTÉKA PEDAGOGIKA 

 

10. 11. 2017  študenti študijných odborov sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre 

materské školy a vychovávateľstvo, navštívili v rámci exkurzie Inchebu, kde sa konal knižný 

veľtrh Bibliotéka. Bohatú knižnú ponuku dopĺňal sprievodný program venovaný knihám 

a čítaniu a tento rok tu bola aj výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika 

zameraná na prezentáciu učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok. 

 

 
 

 



18. IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 

 

16. 11. 2017 sa konali imatrikulácie prvákov.  Tretiaci si pre nich pripravili rôzne zaujímavé 

disciplíny, ktoré museli absolvovať a pri ktorých sme sa všetci dobre zabavili. Prváci zvládli 

svoj imatrikulačný deň výborne a naša veľká školská čabelkovská rodina získala nových 

členov.  

 

 

19. IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV 

 

15. novembra 2016 sa na škole konali imatrikulácie prvákov.  Tretiaci si pre nich pripravili 

rôzne zaujímavé disciplíny, ktoré museli absolvovať a pri ktorých sme sa všetci dobre 

zabavili. Prváci zvládli svoj imatrikulačný deň výborne a naša veľká školská čabelkovská 

rodina získala nových členov.   

 
20. ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 

 

20.11.2017 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré pre našich študentov 

pripravili vyučujúce anglického jazyka. Do súťaže sa zapojilo 12 študentov, ktorí súťažili 

v kategórii 2D. Víťazom súťaže a zároveň postupujúcim do okresného kola sa stal Matej Srb 

z 2. B triedy.  

 

21. ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU 

 

21. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Študenti si 

najskôr  preverili svoje jazykové zručnosti formou počúvania s porozumením, čítania s 

porozumením a gramaticko-lexikálneho testu. V ďalšej časti mali reagovať na vizuálny 

podnet, zapojiť svoju fantáziu a porozprávať príbeh na základe obrázkov. Poslednou úlohou 

bolo vyjadriť svoj názor na dané témy a obhájiť si ho. 

 
22. TURNAJ VO FLOORBALE ZŠ 

 

21. 11. 2017 sa v našej telocvični uskutočnil turnaj vo floorbale základných škôl. Turnaja 

sa zúčastnilo 6 mužstiev, ktoré hrali systémom každý s  každým. Posledným zápasom sa 

turnaj rozhodol, kedy sa stretli dve dovtedy neporazené družstvá zo ZŠ Bernolákovej 

z Holíča a ZŠ Mallého zo Skalice. Chlapci z Holíča vyhrali 3:1 a stali sa celkovým 

víťazom turnaja. 

 

23. DIVADELNé PREDSTAVENIE RICHARD III.  

 

22. 11. 2017 žiaci a  učitelia školy navštívili divadelné predstavenie v SND. Tento krát to bola 

historická dráma od anglického dramatika svetového formátu Wiliama Shakespeara  „Richard 

III“.  

24. TURNAJ VO VOLEJBALE MIX 

 

28. 11. 2017 sa v telocvični školy konal turnaj vo volejbale chlapcov a dievčat základných 

škôl. Víťazom bola  ZŠ Kúty. 



 

 

25. PREDVIANOČNÁ VIEDEŇ  

 

05. 12. 2017 sa študenti školy zúčastnili poznávacej exkurzie do Viedne. Navštívili vianočné 

trhy – Christkindlmarkt - pred radnicou. Aróma perníkov, škorice, vareného vína, punču a 

suvenírov vytvorila pravé kúzlo adventu. Prezreli si  aj majestátny Štefanský dóm, Hofburg a 

nádherné stavby z obdobia gotiky, baroka a renesancie, ktoré patria k najprestížnejším 

štvrtiam Viedne. 
 

26. MIKULÁŠ  NA HODINÁCH NEMČINY 

 

06. 12. 2017 sa učitelia nemeckého jazyka snažili zábavnou formou oboznámiť študentov so 

zvykmi a tradíciami v tento deň v nemecky hovoriacich krajinách. Okrem mikulášskych básní 

a piesní spoločne vyrábali „Nikolausstiefel“ mikulášsku čižmu. Študenti  si na svoju čižmu 

napísali svoje  želania a následne  nimi vyzdobili vianočný stromček. 

 

27. ŠKOLSKÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ 

 

20. 12. 2017  sa v telocvični uskutočnil volejbalový turnaj medzi učiteľmi a študentmi školy. 

Učitelia vyšli zo súboja ako porazení a študenti ako víťazi. 
 

 

28. VIANOČNÁ BESIEDKA 

 

21. 12. 2017 sa na našej škole uskutočnila vianočná besiedka. Každý ročník si osobitne 

pripravil kultúrny program, ktorým sme si spríjemnili tento predvianočný čas. Zároveň sme 

ocenili najúspešnejších študentov našej školy za prvý polrok šk. r. 2017/2018. Na záver sme si 

zaželali krásne sviatky. Celý deň sa niesol v duchu Vianoc, lásky a pokoja. 

 
29. LYŽIARSKY VÝCVIK 

 

Vďaka štátnej dotácii sa škole podarilo zorganizovať 2 turnusy lyžiarskeho výcviku 

v lyžiarskom stredisku Malinô Brdo pri Ružomberku. Prvý turnus prebehol v dňoch 14. 01. – 

19. 01. 2018 a druhý turnus sa uskutočnil v termíne 21. 01.– 26. 01. 2018 . 

 
 

30. VÝCHOVNÝ KONCERT – SVET PEŇAZÍ 

 

29. 01. 2018 sa v telocvični školy uskutočnil hudobno-výchovný koncert „Svet peňazí“. 

Program bol zameraný na finančnú gramotnosť , ako porozumieť financiám a správne s nimi 

zachádzať v rôznych životných situáciách. Koncert sa dotýkal tém, ako napr. peniaze, úver, 

banky a účty, sporenie a investovanie, úroková pasca, dlh a bohatstvo, rodinný rozpočet, 

história peňazí atď. Obsah bol obohatený zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou 

šikovnosťou, alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne 

o všetko. 

 
  

 



 

 

31.  TURNAJ VO FUTSALE 

 

13. 02. 2018 sa v priestoroch telocvične školy uskutočnil turnaj stredných škôl vo futsale. 
 

32. STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 

 

13. 02.  2018 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Školského kola sa 

zúčastnili študenti štvrtého ročníka (študijný odbor operátor tlače). Najlepšie práce: 

Michal Duchoslav - Príprava farieb pred tlačou, 

Jakub Bača - Výroba knižnej makety a návrh prebalu, 

Marek Junek - Ručná výroba papiera.  

 
33. ERASMUS+ 

 

11. 03. 2018 – 23. 03. 2018 sa študenti študijných odborov logistika, sociálno-výchovný 

pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo zúčastnili zahraničnej stáže 

v Českej republike v rámci projektu ERASMUS+. Študenti študijného odboru logistika 

vykonávali zahraničnú prax vo firme DHL Express, s. r. o., Ostrava. Študenti študijného 

odboru sociálno-výchovný pracovník praxovali na troch pracoviskách Sociálnych služieb 

mesta Havířov. Študentky študijného odboru učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo vykonávali zahraničnú prax v materských školách v Havířove.   

 

 

34.  HURBANOV PAMÄTNÍK 

 

27. 03. 2018 sa 9 žiačok 1. a 2. ročníka zúčastnilo školského kola súťaže v umeleckom 

prednese poézie a prózy HURBANOV PAMÄTNÍK, ktoré sa konalo v školskej 

knižnici. Prvé miesto síce nebolo udelené, ale na peknom druhom mieste sa umiestnili Terézia 

Tomišová  

(1. A) a Denisa Václavíková (1. A) a na zaslúženom treťom mieste Lenka Chromková (1. A) 

a Simona Pavelková (2. A). Všetky účastníčky boli odmenené vecnou cenou.  

 
35. HUDOBNÝ ÚSPECH NÁŠHO ŠTUDENTA 

 

05. 04. 2018 sa študent Jakub Kukliš z 1. A zúčastnil so svojou hudobnou skupinou 

D´Bend  hudobnej súťaže Žarnovické pódium. Mladý gitarista spoločne s ostatnými 

holíčskymi hudobníkmi a speváčkou Monikou Dávidekovou  zaujali publikum i porotu. 

D´Bend získala v Žarnovici  Cenu poroty, vďaka ktorej môžu nahrať vlastný hudobný nosič 

v štúdiu, absolvovať  fotenie a promo  hudobného nosiča.. 

36. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE PRE DETI 

 
Študentky študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nacvičili pod 

vedením Mgr. Anny Praskačovej divadelné predstavenie O snehuliakovi s horúcim 

srdcom  pre deti z holíčskych materských škôl, ktoré im 18. 04. 2018 predviedli. . 

 

 



 

37. EXKURZIA POLYGRAFOV – SLOVENSKÁ GRAFIA BRATISLAVA 

 

Študenti študijného odboru operátor tlače sa 23. 04. 2018 zúčastnili exkurzie v tlačiarenskom 

gigante Bratislavskej tlačiarne Slovenská Grafia. Je najstaršou pôvodnou tlačiarňou na 

Slovensku a jej vznik sa traduje od roku 1921. Študenti boli oboznámení so strojovým 

parkom spoločnosti, ktorá patrí do skupiny Grafobal Group a je slovenským lídrom 

pôsobiacim v oblasti médií, distribúcie, obalov a polygrafie. 

38. NÁVŠTEVA AZYLOVÉHO DOMU 

 

Počas posledných dvoch aprílových týždňov mali študenti druhého a tretieho ročníka odboru 

sociálno-výchovný pracovník možnosť navštíviť Azylový dom Emauzy v Holíči, ktorý 

poskytuje sociálne služby ženám a deťom, ktoré boli obeťami domáceho násilia. Študenti si 

prezreli celé zariadenie, oboznámili sa s jeho fungovaním a financovaním, vďaka rozhovorom 

so zamestnancami získali jasnú predstavu toho, čo obnáša práca sociálneho pracovníka 

v takomto zariadení a aké kladie na neho nároky.  

39. DEŇ ZEME 

 

Zapojiť sa do aktivít Dňa Zeme sa rozhodli aj študenti našej Dievčatá a chlapci z prvého 

a druhého  ročníka vyčistili okolie Valše, sídliska SNP a ulicu Márie Terézie. Vyzbrojení 

rukavicami a plastovými vrecami vyzbierali odpadky a svojím úsilím tak prispeli k skrášleniu 

mesta Holíč. 

40. KVÍZ O NEMECKY HOVORIACICH KRAJINÁCH 

 

Prvý májový týždeň si študenti na hodinách nemeckého jazyka preverili svoje vedomosti 

o nemecky hovoriacich krajinách. Tímová súťaž bola pripravená formou kvízu, ktorý 

pozostával z 35 otázok rozdelených do 5 kôl. Úlohou študentov bolo odpovedať na otázky z 

oblasti geografie, kultúry a umenia, športu a turizmu. Posledné kolo bolo venované 

zaujímavostiam o jednotlivých krajinách. Víťazi boli odmenení motivačnými známkami. 

Všetci študenti sa dobre zabavili a nadobudli nové vedomosti. 

41. PRÍBEHY Z ČIAS TOTALITY 

 

„V demokracii môžeš svoje šance zmeniť, v totalitnej spoločnosti nie!“ To je motto 

občianskeho združenia LIVING MEMORY, ktoré sa zaoberá vzdelávaním mladých ľudí 

o totalitných režimoch formou, ktorá podnecuje kritické myslenie. 3. mája 2018 študenti 1. 

a 2. ročníka diskutovali s predstaviteľmi tohto občianskeho združenia pánmi Ľubomírom 

Morbacherom a Adamom Hercegom. 

42. NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA 

 

03. 05.2018 študenti spolu s pedagógmi navštívili Divadlo Jána Palárika v Trnave. Naším 

cieľom bola komédia Marca Camolettiho Tri letušky v Paríži. Toto divadelné predstavenie si 

všetkých získalo svojím originálnym a sviežim humorom. 
 

 

 

 

 



43. EXKURZIA – MÚZEM ŠKOLSTVA A PEDAGOGIKY 

 

14. 05. 2018 študentky prvého a druhého ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské 

školy  a vychovávateľstvo absolvovali odbornú exkurziu do Múzea školstva a pedagogiky 

v Bratislave. V neveľkej, ale o to zaujímavejšej expozícii, si mohli pozrieť ako sa vyvíjali 

šlabikáre v 20.storočí, najstaršie zachované vysvedčenie z roku 1840, rôzne školské pomôcky, 

školské tašky či písacie tabuľky. Potom si posedeli v laviciach, v ktorých sedávali ich starí 

a prastarí rodičia, prelistovali si dobové zošity a učebnice. Na záver si pozreli  film 

o vyučovaní telesnej výchovy v 50-tych rokoch 20. storočia a s pani sprievodkyňou porovnali 

vyučovanie kedysi a dnes. 

44. VEĽTRH JOB DAY ZÁHORIE 

 

15. 05. 2018 sa vybraní študenti školy zúčastnili veľtrhu pracovných príležitostí v Skalici 

a najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne. V poradí už tretí veľtrh sa konal  v 

priestoroch ZOC MAX Skalica. Študenti si mohli  na jednom mieste pohovoriť s 

personalistami a zistiť, aké silné stránky spoločnosti majú, a čo ponúkajú potenciálnym 

novým zamestnancom. 
 

45. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA - EXKURZIA  

 

18. 05. 2018 sa študentky tretieho  ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo zúčastnili exkurzie do Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Mohli 

tak spoznať otvorenú inštitúciu budovanú a fungujúcu na základných muzeálnych 

štandardoch, ktoré nielen udržiava, ale ich aj obnovuje a rozvíja. 
 

46. VÝTVARNÉ SYMPÓZIUM HODONÍN 

 

23. 05.  2018 sa v Hodoníne uskutočnil X. ročník výtvarného sympózia „Kroky k umění“. 

Tento rok bola téma zameraná na „Osmičku plnú histórie“. Našu školu reprezentovali 

študentky tretieho ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Zuzana 

Hladká a Klára Madáková. Vytvorené obrazy budú súčasťou putovnej výstavy, ktorá sa 

uskutoční v nasledujúcom školskom roku. 

47. ŠTUDENTI SA PRIÚČALI REMESLÁM 

 

31. 05. 2018 navštívili študenti študijného odboru sociálno-výchovný pracovník Domov 

dôchodcov a domov sociálnych služieb v Holíči, kde sa v rámci „Remeselníckeho týždňa“ 

stretli pri starých tradičných remeslách ako je košikárstvo, výroba keramiky, tkanie kobercov, 

výroba ručného papiera s prijímateľmi sociálnej služby uvedeného zariadenia.  

 
48. DEŃ DETÍ NA ZÁMKU 

 

01. 06. 2018 sa študentky študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a 

vychovávateľstvo  zúčastnili Medzinárodného dňa detí na Holíčskom zámku, kde na 

jednotlivých stanovištiach organizovali pre deti základných a materských škôl rôzne hry 

a úlohy. 

 
 

 

 

 



 

49. PUTOVANIE HISTÓRIOU 

 

V októbri si pripomenieme 100.výročie založenia Československej republiky. Pri tejto 

príležitosti Slovenské národné múzeum v Bratislave a Národní muzeum v Prahe pripravili 

spoločný projekt s názvom „Česko-slovenská výstava a Slovensko-česká výstava“, ktorá je 

momentálne nainštalovaná v priestoroch Bratislavského hradu. Uvedenú výstavu navštívili 

študenti 1. ročníka pod vedením Mgr. Lenky Filušovej.  

50. ODBORNÁ EXKURZIA POLYGRAFOV 

 

 Študenti študijného odboru operátor tlače sa zúčastnili odbornej exkurzie vo firme Sieko, 

s. r. o.,  Gbely, kde sa zoznámili s návrhom a výrobou  reklamných a upomienkových 

predmetov - samolepiek všetkých druhov, firemných reklamných, informačných, výstražných 

tabúľ, pútačov, reklamných stojanov, polepov automobilov, billboardov. 

      

51. TEREZIÁNSKE DNI V HOLÍČI 

 

V dňoch 15. 06 - 16. 06. 2018 sa uskutočnilo v areáli národnej kultúrnej pamiatky Holíčskeho 

zámku už tradičné podujatie Tereziánske dni. Na programe sa podieľali aj študentky z našej 

školy, ktoré si pripravili hudobné vystúpenia. Na podujatí boli ocenení i žiaci a študenti 

titulom  "Top školák". Z našej školy boli ocenení: Margaréta Pavlíková (4. A), Dominika 

Ševčíková (4. A) a Jakub Kukliš (1. A).  

 
52. ŠKOLSKÉ VÝLETY 

 

Na konci školského roka 2017/2018 sa  študenti pod vedením svojich triednych učiteľov zúčastnili 

nasledovných výletov: 

1. A 20.06. – 23. 06.  2018  Papradno, 

2. A 20. 06. – 22. 06. 2018  Štúrovo, Ostrihom, 

3. B 25. 06. – 27. 06. 2018  Štúrovo, Ostrihom a Budapešť,  

 
53. CYKLOVÝLET 

 

Pre študentov, ktorí sa nezúčastnili výletov mimo sídla školy, zorganizovali vyučujúci 

dňa 
26. 06. 2018 cyklovýlet s trasou Holíč, Skalica, Baťov kanál, Výklopník, Petrov prístav, 

Skalické rybníky. Spolu prešli 32 km a odniesli si pekný športový zážitok.  

 

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE A ODBORNÉ PRAXE 

 
V šk. roku 2017/2018 študenti absolvovali praktické vyučovanie alebo odbornú prax v jednotlivých 

študijných odboroch v nasledovných firmách: 

 

Študijný odbor 3457 K operátor tlače: 

V týchto odboroch sa nám podarilo nadviazať úspešnú spoluprácu s firmou Silgan Metal Packaging 

Nové Mesto nad Váhom, kde študenti 3. ročníka – operátor tlače vykonávali svoj odborný výcvik 

pod odborným vedením  p. Dojčáka, majstra odbornej výchovy.  

 

Firma Silgan Metal Packaging vytvorila vynikajúce podmienky pre kvalitný odborný výcvik, ale aj 

príjemné zázemie pre študentov ako ubytovanie, stravovanie, doprava - zdarma. Študenti sa svojou 



činnosťou zapájali do každodenného chodu firmy,  boli v úzkom kontakte so zamestnancami vo 

výrobe, videli na vlastné oči ako fungujú poznatky opísané v učebniciach, získavali pracovné návyky.  

 

Prax v Silgane je nepochybne pre našich študentov, ale aj samotnú školu veľkým prínosom. Firma 

študentom ponúka možnosť aj cez prázdniny si privyrobiť a v budúcnosti po úspešnom ukončením 

štúdia na SOŠ Jozefa Čabelku aj príležitosť zamestnať sa. S touto firmou sme ukončili spoluprácu, 

absolventi, ktorí sa pre firmu pripravovali na výkon povolania nenastúpili ani jeden do zamestnania. 

Firma Grafobal Skalica ponúkla lepšie podmienky a tým si zabezpečila hotových tlačiarov. 

 

Od šk. roku 2017/2018 pokračovala spolupráca aj s firmou Grafobal Skalica, kde svoju odbornú prax 

vykonávali študenti 3. a 4. ročníka odboru operátor tlače, pod vedením majstra odborného výcviku 

Jozefa Dojčáka.  

 

Praktické vyučovanie študentov 1. 2. a 4 ročníka bolo vo firmách:  

 

Západotlač Skalica,  SIEKO Gbely, tlačiareň DURLÁK  Senica 

  

 

 

Študijný odbor 3968 M logistika 

Prax u tohto študijného odboru prebiehala na rôznych vopred dohodnutých pracoviskách: 

ARCELOR MITTAL Gonvari SSC Slovakia Senica, GRAFOBAL Skalica, Eissmann Automotive 

Holíč, MAHLE BEHR Senica, FIEGE Skalica, Protherm Production, Skalica 

 

Študijný odbor  7661M sociálno-výchovný pracovník 

Prax u tohto študijného odboru prebiehala na rôznych vopred dohodnutých pracoviskách: 

DSS a dospelých Skalica, Súkromná špeciálna MŠ Skalica, ZŠ Brodské, ZŠ Kopčany, DDaDSS Holíč, 

CVČ Holíč, ZŠ Rohožník, CVČ Skalica,  DSS a zariadenie pre seniorov Senica. 

  

Študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

Prax tohto študijného odboru prebiehala v materských a základných školách: 

MŠ Holíč Lúčky, MŠ Holíč Čabelku, MŠ Novomeského Senica ZŠ s MŠ Unín, MŠ Kúty ZŠ s MŠ 

Dojč, MŠ Moravský Svätý Ján, MŠ  Šaštín-Stráže, MŠ  Radošovce, MŠ a detské jasle Slniečko , ZŠ s 

MŠ J. Mudrocha Senica, MŠ Lopašov, MŠ Kátov, MŠ Radimov, Centrum voľného času Holíč, ZŠ 

Bernolákova Holíč, ZŠ Vajanského Skalica, ZŠ Školská Skalica,  Súkromná ZŠ Skalica, ZŠ 

Radlinského Kúty, ZŠ s MŠ Vrádište, MŚ Brodské, ZŠ Školská Holíč, MŠ Borský Mikuláš, MŠ 

Brodské.  

 

 

MATERIALNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLY 

 

Súčasný stav majetku školy je modernizovaný, vybavenie v  triedach a šatniach sa obmieňa za nové - 

lavice, nábytok, stoličky. Triedy boli vybavené dataprojektormi a plátnami. Bola zriadená učebňa 

interaktívneho vyučovania s interaktívnou tabuľou. S podporou MPC bola zriadená učebňa 

kontinuálneho vzdelávania plne vybavená notebookmi. Postupnú obnovu nákupu inventáru škola 

realizuje na základe možností  z peňazí RZ a podľa výšky pridelených  financií,  s ktorými disponuje  

a ktoré má v rozpočte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Súčasný stav budovy školy 

 

Základná budova školy  + poľnohospodárske budovy, garáže  -  rok nadobudnutia       -     1937 
Schodište je staré, pôvodný vchod /dlhodobo sa nevyužíva ako hlavný vchod do budovy/ je 

popraskaný a zodpovedá veku celej budovy. Je nutná obnova izolačných pásov, nakoľko cez skelet 

schodov zateká do miestnosti pod schodmi pričom dochádza k navlhnutiu základného muriva.  

Budova poľnoh. garáže – tieto škola využíva ako skladové priestory. Študentom našej školy bol 

sprístupnený internet aj mimo výučby, a to na voľne dostupných PC na chodbách.  

 

Telocvičňa   -  rok nadobudnutia  -  1980 

V rámci  kapitálových výdavkov sa zrealizovala výmena okien a oprava podlahy. Celoročne je 

prenajímaná športovým klubom, organizáciám a fyzickým osobám v širokom okolí. 

 

 

Prístavba školy I.  -  rok nadobudnutia  - 1988   

Nutná je kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane výmeny zdravotechniky, ktorá je 

zastaraná a niektorá nefunkčná.  Na prízemí boli sociálne zariadenia zrekonštruované v rámci 

finančných možností školy.  Boli zrekonštruované priestory riaditeľne, sekretariátu, zástupcu riaditeľa 

a zborovne. Vedľajší vchod do budovy, ktorý sa trvale využíva bol zmodernizovaný. Na chodbe 1. 

poschodia bolo vymenené PVC a odstránená oceľová stena. Pred vchodom do budovy bola vykonaná 

úprava zelene. Na 1 poschodí bola vymenená podlaha a nainštalované led osvetlenie, led osvetlenie 

chodby bolo nainštalované aj na 2. poschodí. 

 

Prístavba školy II.  - rok nadobudnutia   1994 

Nutná je  rekonštrukcia  tejto časti prístavby z dôvodu  praskania budovy - nesprávna technológia 

montáže – /zaliatie betónom/, sadanie podkladového materiálu pod sociálnymi zariadeniami a dielňou, 

poškodené odpady a v dôsledku  toho sú odstavené, v dilatačných  spojoch sú trhliny. Na náklady 

školy bol vypracovaný statický posudok, ktorý vypracoval  Ing. Ján Bilický a následne bol tento 

posudok zaslaný na úrad TTSK. Zisťovaním sa nám potvrdilo miesto úniku vody z hlavného prívodu 

do budovy školy. Následnou opravou prívodného potrubia sme odstránili vlhkosť v časti budovy, kde 

bolo potrubie  a zastavil sa aj pokles budovy. Prístavba školy sa od školského roku 2012/2013 

nevyužíva na pedagogické účely. Súčasťou prístavby sú garáže prístupné z dvora, ktorú jednu časť 

garáže škola prenajíma pre parkovacie účely – autodoprava p. Hanzalík a druhú  časť  na Autoservis  

TOP GUN . Horné poschodie tejto budovy je prenajímané od 08/2016 PPP v Holíči. 

 

Na prízemní sa nachádza nová posilňovňa, ktorá bola komplexne  upravená. V súčasnosti posilňovňa  

slúži  našim  študentom v rámci výučby a krúžku posilňovania. Škola má záujem posilňovňu 

prenajímať športovým klubom, školám  a organizáciám z okolia.   

 

 

Počas letných prázdnin bolo v rámci údržby školy vykonané kosenie trávy, upratovanie a bežné 

drobné opravy v rámci údržby školy. /Maľovanie, oprava elektroinštalácie, oprava kúrenia a vody/. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kapitálové výdavky 

 

Rozpisom ukazovateľov rozpočtu na rok 2017 boli v rozpočte schválené kapitálové výdavky na:  

- spevnené plochy nádvoria vo výške 31 813,42 €. Stavebné práce boli uskutočnené v auguste 

2017 a  

- rekonštrukciu hlavného vstupu, fasády a časti fasády  telocvične vo výške 57 914,99 €. Práce 

boli uskutočnené do decembra 2017.  

 

Údaje o dotáciách  

 

Zo štátneho rozpočtu 

 

Za rok 2017 (september – december) 132 990,- € 

Za rok 2018 (január – august)  272 286,- € 

 

Výška dotácií zahŕňa finančné prostriedky na mzdové náklady, prevádzku školy, vzdelávacie poukazy, 

maturity, lyžiarsky kurz.  

 

Dotácie z rozpočtu VÚC 

Za rok 2017   11 000,- €  

Za rok 2018   80 470,- € 

na pokrytie prevádzkových nákladov školy, navýšenie mzdových nákladov v roku 2017.  

 

Z rozpočtu VÚC bola poskytnutá dotácia v roku 2018 na opravu strechy vo výške 80 470,- €. Z týchto 

prostriedkov bude vykonaná oprava strechy na starej budove školy do konca roku 2018. 

 

 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít: 

 

Za 2. polrok 2017 nám boli poskytnuté finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy spolu vo výške  

1 933,- €, ktoré boli rozdelené na: 

 

Odmeny              260,-  € 

Poistné   90,87 € 

Krúžková činnosť     1 582,13 € 

 

Projekty 

Projekt ERASMUS+                  40 146,- € 

 

Vlastné príjmy 

Z prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí a priestorov škola získala v šk. roku 2017/2018 vlastné 

príjmy vo výške 11 624,30 €, ktoré použila na prevádzku školy. 

 

 

Podnikateľská činnosť  

 

Jej činnosť bola v školskom roku 2017/2018 vykonávaná s výsledkom hospodárenia k 31.12.2017  

0,- €. 

 



 
 

 

 

KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY  

 
Koncepcia rozvoja SOŠ Jozefa Čabelku Holíč vychádza z rozvojového smeru stredného školstva 

v Trnavskom samosprávnom kraji a z predpokladov a požiadaviek zamestnávateľov v regióne 

Záhorie.  

 

Minister rezortu školstva sa vyjadril , že naša spoločnosť si potrebuje dobre uvedomiť, kde sa môžu 

mladí ľudia uplatniť a práve preto je potrebné, aby naša škola reagovala na všetky zmeny v živote 

a spoločnosti. Mala by vychovávať žiakov vzdelaných, aktívnych a hlavne úspešných na trhu práce. 

 

 

Naša škola je zameraná na študijné odbory: 

 

 1.  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

 2.  Ekonomika pôdohospodárstva 

 3.  Sociálno-výchovný pracovník 

         4.  Tlačiar na polygrafických strojoch  -  Operátor tlače (zmena názvu) 

         5.  Operátor (ka) kožiarskej výroby  

         6.  Logistika 

 

Nosným programom školy je skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na tvorivé 

učenie sa a projektové vyučovanie s využívaním informačno-komunikačných technológii, ako aj 

výchova k zodpovednému, samostatnému a tolerantnému správaniu sa a zdravému spôsobu života. 

 

Koncepcia je rozdelená na nasledujúce úrovne: 

 

 A – Vízia 

 B –  Kritické oblasti 

 C –  Návrh koncepcie 

 D –  Strategické ciele 

 E –  Opatrenia 

 

A . ROZVOJOVÁ VÍZIA ŠKOLY 

 

Rozvojová vízia je základným pilierom tohto dokumentu. Určuje prioritnú cestu pre rozvoj školy, 

popisuje súčasný stav školy a formuluje moju predstavu  rozvoja školy, ktorá by mala byť dosiahnutá. 

 

Základná rozvojová vízia je dlhodobý proces. V mojom projekte som stanovil priority rozvojovej 

koncepcie školy v strednodobom horizonte 5- 7 rokov. Splnenie mojich vízií bude predpokladom pre 

ďalšie rozvojové ciele v dlhodobom procese rozvoja školy. 

 

 

Akou školou je SOŠ Jozefa Čabelku Holíč? 

 

Škola je síce excentricky umiestnená v rámci regiónu, ale je v spádovej oblasti väčších základných 

škôl. Bola založená v roku 1923 ako jedna z poľnohospodárskych škôl. Vďaka odboru ekonomika 

pôdohospodárstva tradícia výchovy absolventov pre rezort pôdohospodárstva sa udržiava aj dodnes. 

Škola si i naďalej zachováva spojenie s praxou a zamestnávateľmi. 

 



O študijný odbor ekonomika pôdohospodárstva  je v súčasnosti menší záujem. Chce to čas ,aby ľudia  

znova pochopili strategický význam sebestačnosti krajiny v dopestovaní si základných potravín. 

 

V roku 2010 bol otvorený študijný odbor sociálno-výchovný pracovník. Tu sa nám ukázala 

skutočnosť, že  VŠ zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety v Skalici vypustila veľký počet 

absolventov v sociálnej práci len kvôli titulu, a tým nastal pokles dopytu po štúdiu v tomto odbore. V 

tomto odbore pripravujeme inováciu v praxi s nasmerovaním budúceho uplatnenia v odbore 

ošetrovateľstvo s perspektívou zamestnanosti v rámci EU. 

 

V roku 2011 bol otvorený  študijný odbor  tlačiar na polygrafických strojoch  -  od roku 2012 bol  

inovovaný a premenovaný  na operátora tlače. V tomto odbore  ukončili prví absolventi a všetci našli 

uplatnenie v odbore. 

 

V roku 2012  sme chceli otvoriť  nový  študijný  odbor  životné prostredie  s možnosťou  pokračovať 

v nadväznom štúdiu na Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici v odboroch životné 

prostredie a environmentálne manažérstvo. O tento odbor nie je záujem. Máme ho zaradený v sieti, ale 

nepropagujeme ho. 

 

V roku 2013/2014 sme prvýkrát otvorili polovicu triedy v odbore učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo. Tento študijný odbor sa javí ako perspektívny, každý rok je oň záujem.  

 

V roku 2015/2016 sme otvorili nový študijný odbor po experimente  3968 M logistika.  

 

B .  KRITICKÉ OBLASTI 

 

 Silné a slabé stránky znázorňuje SWOT analýza. 

 

B 1 SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY 

 

1.  Vzdelanie, študenti 

 

 - dlhoročná tradícia školy 

 - tvorba  nových  učebných  dokumentov  a ich inovácia vo všetkých študijných odboroch  

 - existencia odborov štúdia z oblasti IKT 

 - ponuka vzdelávacích kurzov 

 - organizácia súťaží 

 - organizácia školských olympiád z nemeckého a anglického jazyka 

 - organizácia exkurzií a poznávacích zájazdov v rámci Slovenska, ale aj do zahraničia 

 - zapájanie sa do projektov  s medzinárodnou účasťou 

 - úzke spojenie školy s praxou 

         - kvalitná  príprava študentov pre ďalšie štúdium  na vysokých školách  

         - projekty ERASMUS + , Na drogy nemám čas 

         - INTEREG – cezhraničná spolupráca 

 

2.  Ľudské zdroje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 - dostatok pedagogických pracovníkov s požadovanou odbornosťou pre kvalitnú výučbu  

   v súčasných študijných odborov 

 - veková vyváženosť pedagogického zboru 

 - naviazanosť časti zamestnancov na tradíciu školy 

 - akceptácia noviniek vo vzdelávaní 

 - tvorba pomocných učebných textov – kurikúl a pomôcok zo strany pedagógov 

 

3.  Riadenie, financie a rozvoj  

 

http://www.sevs.sk/index.php?parameter=bc_zp_charakteristika&menu=a
http://www.sevs.sk/index.php?parameter=bc_zp_charakteristika&menu=a
http://sevs.sk/index.php?parameter=bc_em_charakteristika&menu=a


 - vysoký záujem vedenia školy o napredovanie školy 

 - pozitívne skúsenosti so spracovávaním projektov a čerpanie prostriedkov zo štátnych  

   fondov 

 - spolupráca vedenia so zamestnávateľmi, štátnou správou a samosprávnou 

 - skúsenosti vedenia v podnikateľskej oblasti, obchodných a právnych vzťahoch 

 -maximálne využívanie voľných priestorov v areáli školy a racionalizácia vyučovacieho procesu 

 

4.  Vzťahy 

 

 - početné vzťahy s podnikateľskou sférou 

 - záujem verejnej správy a podnikateľskej sféry o možnosť výkonu praxe študentov v tejto sfére   

           vo všetkých študijných odboroch 

 

5.  Podmienky činnosti 

  

 - komplexný charakter školy – všetko na jednom mieste 

 - rozsah  materiálno-technického vybavenia školy 

         - priestorové zabezpečenie 

         - tradícia  

 

B 2 SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY 

 

1. Vzdelávanie, študenti 

 

         - malá podpora úzkoprofilových odborov ako sú operátor tlače a kožiarskej výroby  

         - slabší záujem študentov o vzdelávanie a nechuť sa v budúcnosti živiť sa remeslom 

         - demografický pokles populácie 

 - nedostatočná spätná väzba o uplatnení absolventov 

 

2.  Ľudské zdroje 

  

 - nízke mzdové ohodnotenie práce pedagógov, a to predovšetkým odborných pedagógov 

 - zaostávanie v chápaní autority pedagóga vo vzťahu k žiakovi a rodičovi ako tradície  

    v spoločnosti a nie ako autority vznikajúcej z titulu osobnosti a odbornosti učiteľa 

 

3.  Riadenie, financie a rozvoj 

 

 - nemožnosť plánovania obnovy školy v dlhodobom horizonte pre finančnú neistotu  

   rozpočtu 

 

4.  Vzťah kvalita, marketing 

 

 - slabá zainteresovanosť zamestnávateľov na činnosti školy a obsahu vzdelávania 

 - nízky záujem podnikov o prípravu žiakov do praxe 

 - nepostačujúca marketingová aktivita okolitých podnikov a prezentácia potreby    

           absolventov  školy na verejnosti 

         -nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách 

 

 

5. Podmienky činnosti 

 

 - nedostatok kvalitnej IKT  techniky pre všeobecno-vzdelávacie ale aj odborné             

           predmety 

 - nedostatok finančných prostriedkov na dopĺňanie odborných kníh 

  



 

 

Ako je vnímaná škola svojimi žiakmi, zamestnancami a okolím 

 

U žiakov základných škôl vzbudzuje postupne škola rešpekt vzhľadom na postupné otváranie nových 

študijných odborov.  

 

Zamestnanci školy pociťujú nedostatok motivačných stimulov ku skvalitňovaniu práce. Napreduje 

prirodzená tvorivá atmosféra v obmenenom pedagogickom zbore. V spolupráci s hlavným partnerom 

školy žiakom a jeho rodičom prevláda autoritatívny spôsob. Žiaci vnímajú školu ako inštitúciu, do 

ktorej musia chodiť a nie ako svoju školu, v ktorej chcú tvoriť. Pomaly sa to mení k lepšiemu. 

U rodičov pretrváva väčšinou poznanie, že to v škole musí byť tak a nie inak. V regionálnom školstve 

je škola akceptovaná. 

 

Zamestnávatelia a široké okolie kladne oceňujú snahu školy o zachovanie si úrovne v obsahu 

vzdelávania, zvyšovania technického vybavenia, ale aj snahu o zaradenie nových študijných odborov 

pre potrebu regiónu. 

 

Cieľ sa dosiahne systematickým odstraňovaním slabých stránok, predchádzaním negatívnym vplyvom 

a podporou silných stránok školy a jej zamestnancov. Vytváraním príležitostí pre aktívnu účasť lídrov 

pedagogického zboru a zapájaním začínajúcich pedagógov do aktivít školy. 

 

 

C  NÁVRH  KONCEPCIE  ROZVOJA  A SPOSOB  TRVALE  UDRŽATELNÉHO     

         ROZVOJA  

 

 

Škola v rámci zachovania si tradície výchovy absolventov pre úsek poľnohospodárstva bude i naďalej 

zachovávať a orientovať študijný odbor Ekonomika pôdohospodárstva s prípadným zameraním aj 

pre potreby iných zamestnávateľov – podnikov . V rámci tejto koncepcie budeme orientovať praktickú 

výučbu  nielen v poľnohospodárskych podnikoch, ale aj v priemysle, službách verejnej a štátnej 

správy. O tento študijný odbor je v súčasnosti  menší záujem. Poľnohospodárstvo je zo štátu málo 

podporované a budúci potencionálni záujemci radšej preferujú obchodnú akadémiu Senica aj keď naša 

škola v tomto odbore predbehla v niektorých smeroch už spomínané obchodné akadémie na celom 

Slovensku. 

 

Študijný odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu – perspektíva tohto odboru je už 

minulosťou a vzhľadom na túto skutočnosť sme sa rozhodli neprijímať študentov do tohto odboru. 

Máme ho zaradený stále v sieti, ale nebudeme ho náborovať. 

 

Študijný odbor Sociálno-výchovný pracovník je tiež perspektívou využitia absolventov v rámci 

služieb štátnej a verejnej správy v  regióne. Absolventi tohto študijného odboru majú perspektívu 

uplatnenia i v zahraničí vzhľadom na dobrú jazykovú vybavenosť, nakoľko úroveň štúdia dvoch 

cudzích jazykov – anglického a nemeckého jazyka na našej škole je na veľmi dobrej úrovni, vďaka 

kvalite pedagógov. 

 

Operátor tlače – perspektíva tohto odboru je i naďalej vychovávať absolventov, ktorí sú  

kvalifikovane schopní  vykonávať a riadiť technologické operácie v oblasti spracovania textových a 

obrazových informácií pre potreby polygrafickej výroby nášho regiónu, ale aj mimo neho.  

Životné prostredie - máme ho zaradený stále v sieti, ale nebudeme ho náborovať. 

 

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo -je zameraný na predprimárnu výchovu   a 

vzdelávanie  vo voľnom čase. Široké profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie 



umožní pripraviť žiakov na komplexné riešenie odborných problémov, prispôsobenie sa pre prácu v 

nových podmienkach (v závislosti od trhu práce), pre uplatňovanie nových koncepcií, metód, foriem, 

postupov a  činností. Tento odbor  dopĺňa a nadväzuje  na  študijný odbor  sociálno-výchovný 

pracovník. 

 

V školskom roku 2014/2015 sme zaradili do siete nový študijný odbor 3243 K operátor(ka) 

kožiarskej výroby. Tento odbor máme rozpracovaný pre potreby firmy Eissmann a.s. Holíč a IAC 

Lozorno. Absolventi by mali nájsť uplatnenie v profesiách stredných technicko-hospodárskych 

pracovníkov v oblasti kožiarskej, plastikárskej, gumárskej výroby priemyselného a remeselného 

charakteru. Tento odbor sa nám nedarí otvoriť už štvrtý rok v rade.   

 

V školskom roku 2015/2016 sme otvorili nový študijný odbor  3968 6  Logistika a máme  spracovaný  

aj kompletný školský vzdelávací program. Tento odbor je po experimente a vznikol na podnet  

požiadaviek únie zamestnávateľov, logistických centier a súkromných podnikateľov. Získané 

všeobecné, odborné ekonomické, technické vedomosti a zručnosti absolventa sú zárukou optimálneho 

vykonávania pracovných činností, napr. logistík  výroby, logistík skladových operácií, logistík v 

doprave a preprave ale tiež v oblasti plánovania a riadenia výroby, technickej prípravy výroby atď.  

V tomto odbore máme víziu otvoriť celú triedu, nedarí sa. Otvárame vždy len skupinu cca 10 

študentov. 

 

Týmto by  sme  mali vyplniť  absentujúce  študijné  odbory v okresoch Skalica a Senica. 

 

Skladbou odborov štúdia sa bude škola orientovať na odbory s obsahom vzdelávania zameraných na 

súčasný stav a na odbory, o ktoré je záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

Chceme rozvíjať partnerstvo s rodičmi, žiakmi, zamestnancami a zamestnávateľmi. Chceme uznať 

každého žiaka za neoddeliteľnú súčasť vzdelávacieho systému. Každý žiak má právo na vzdelávanie 

sa podľa konkrétnych, jasných a v prepojení na prax aktuálnych vzdelávacích programov. 

 

Pedagogickí pracovníci budú odhodlaní zabezpečiť úspech každého žiaka, primeraný jeho 

schopnostiam. S týmto cieľom budú spolupracovať medzi sebou v pravidelných intervaloch, 

vyhodnocovať účinnosť vzdelávania a vytvárať tak najpriaznivejšiu školskú atmosféru pre učenie a 

aktívne využívanie času vzdelávania sa zo strany žiakov. Cieľ spolupráce učiteľov bude nasmerovaný 

pre dobro všetkých žiakov. 

 

Koncepcia pre budúce obdobie predpokladá ustálenie počtu študijných odborov na 6 a počtu žiakov 

maximálne na 200, čo predstavuje v priemere 25 žiakov na jednu triedu, á 8 tried. Škola má 

v súčasnosti dostatok kapacít na požadované množstvo tried. 

 

Počet pedagogických zamestnancov sa prispôsobuje počtu žiakov na základe normatívov, náročnosti 

študijných odborov a množstva finančných prostriedkov. 

 

Dôležitú úlohu v kvantitatívnom zastúpení bude zohrávať kvalita a odbornosť pedagógov. 

 

Čo sa týka počtu žiakov nesmie sa znížiť kvalita na úkor kvantity žiakov. To bude prvoradá úloha 

vedenia školy v procese kvalitatívnych požiadaviek na sledovanie úrovne žiakov a školy. 

 

 

D STRATEGICKÉ CIELE ŠKOLY 

 

 

1. Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

1. 1. Zvýšenie objemu normatívneho príspevku od zriaďovateľa školy 

1. 2. Tvorba projektov na získanie finančných dotácií z prostriedkov Ministerstva školstva 



 SR, Ministerstva zdravotníctva, EU a z iných zdrojov 

1. 3. Zabezpečenie objemu tržieb z vlastných aktivít (prenájmov nebytových priestorov)a     

            podnikateľskej činnosti v oblasti polygrafických služieb  

 

 

 

2. Výpočtová technika pre výučbu odborných predmetov 

 

2. 1. Zapájanie sa do projektov a vývinu digitalizácie a vzdelávania 

2. 2. Spolupráca s dodávateľmi IKT 

 

3. Prepojenie školy s praxou 

 

3. 1. Aktívna účasť zamestnávateľov na vzdelávaní 

3. 2. Realizácia odborných informačných aktivít pre odborných pedagógov odborníkmi z praxe 

 

4. Samostatná tvorivá práca pedagogických pracovníkov 

 

4. 1. Burza nápadov pre oblasť výučby 

4. 2. Vybudovanie učební pre využívanie moderných didaktických pomôcok 

4. 3. Realizácia stredoškolskej odbornej činnosti 

 

5. Záujem absolventov základných škôl o nové  študijné odbory 

 

5. 1.  Propagácia všetkých študijných odborov 

5. 2. Aktívna účasť zamestnávateľov pri práci so žiakmi ZŠ a SŠ 

5. 3.  Otvorenie nových študijných odborov operátor(ka) kožiarskej výroby a logistika   

 

6. Komunikácia pedagógov – žiak – rodič 

 

6. 1. Rovnocenný, vyvážený dialóg medzi pedagógom, žiakom a rodičom 

6. 2. Zvýšenie dôvery u pedagógov na strane žiaka a rodiča 

6. 3. Elektronizácia informačných komunikačných kanálov 

 

 

E NÁVRH OPATRENÍ A ROZVOJOVÝCH AKTIVÍT 

 

 

Jednotlivé opatrenia majú konkrétnu povahu, alebo povahu obecne formulovaných opatrení,  

úloh, ktoré budú v rámci dosahovania strategického cieľa podporované. Poradie aktivít a opatrení 

neurčuje ich prioritu. 

 

 

1.  Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

1. 1.  Zvýšenie objemu normatívneho príspevku od zriaďovateľa školy 

 

1. 1. 1.   Spoluprácou Rady školy s územnou radou 

1. 1. 2.   Zvýšiť počet prijímaných žiakov školy zavedením nových študijných odborov      

                 operátor(ka) kožiarskej výroby a  logistika  propagáciou a ďalej rozvíjať   

                 už jestvujúce odbory operátor tlače, sociálno-výchovný pracovník ,ekonomika     

                 pôdohospodárstva a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo . 

 

1. 2.    Tvorba projektov na získavanie finančných dotácií z prostriedkov MŠ SR, Ministerstva  

                 zdravotníctva SR, EU a iných zdrojov 



 

1. 2. 1.  Každoročne predkladať projekty na základe výziev MŠ SR MZ SR 

1. 2. 2.  Zapojiť sa do programu „Prestavba tradičnej školy na modernú“ 

1. 2. 3.  Aktívne vyhľadávať výzvy komerčných organizácií smerovaných k stredným školám. 

 

1. 3. Zabezpečiť objem tržieb z vlastných aktivít 

 

1. 3. 1. Zvýšiť počet uchádzačov o kurzy, ktoré poskytuje škola a zlepšiť technickú vybavenosť 

1. 3. 2. Ponúknuť na prenájom nevyužitý priestor v budove školy 

 

1.3.  3.         Prenájom nebytových priestorov ,telocvične  a novootvorenej posilňovne  

 

 

2. Výpočtová technika pre výučbu odborných predmetov 

 

 

2. 1. Skvalitňovať počítačovú sieť, wifi pripojenie a pripojenie notebookov na NET  sieť 

 

2. 1. 1. Každoročne  predkladať  projekty so zameraním na výpočtovú techniku, elektronizáciu 

a digitalizáciu školy a pod. 

 

2. 2. Spolupráca s dodávateľmi IKT 

2. 2. 1. Oslovovať dodávateľov notebookov s cieľom získať, čo najvýhodnejšie ponuky pre    

                 projekt „Notebook pre žiaka“ 

2. 2. 2.  Vyhľadať sponzorov z radov VT 

 

3.  Prepojenie školy s praxou 

 

3. 1.   Aktívna účasť zamestnávateľov na vzdelávaní 

 

3. 1. 1.  Zapojiť zástupcov zamestnávateľov do tvorby a inovácie školských vzdelávacích 

programov 

3. 1. 2.  Zapojiť zamestnávateľov do aktívnej práce so ZŠ s cieľom náboru na jednotlivé študijné 

odbory 

3. 1. 3.  Zaraďovať zástupcov zamestnávateľov  do komisií v rámci ukončovania štúdia 

 

3. 2.  Realizácia odborných informačných aktivít pre odborných pedagógov odborníkmi z praxe 

 

3. 2. 1.  Spracovať okruhy prednášok pre vyučujúcich odborných predmetov 

3. 2. 2.  Určiť termíny na informačné dni v rozsahu jedného kalendárneho roka 

 

 

4. Samostatná tvorivá práca pedagogických pracovníkov 

 

4. 1.  Burza  nápadov pre oblasť výučby 

 

4. 1. 1.  Pripraviť pre rozbeh burzy nápadov príklady prezentácie nápadov 

4. 1. 2.  Vytvoriť tvorivú atmosféru pravidelným organizovaním burzy nápadov zameranej na 

prezentovanie , inovácie postupov, akcií, skúseností, publikácií, učebných pomôcok a pod. 

 

4. 2.  Vybudovanie učební pre lepšie využívanie didaktických pomôcok 

 

4. 2. 1.  Zainteresovať odborných učiteľov na vytvorení odborných učební pre využitie 

didaktických elektronických pomôcok pri výučbe ,  využívať už zavedenú sieťovú 

výučbu. 



 

 

4. 3.  Realizácia stredoškolskej odbornej činnosti 

 

4. 3. 1.  Spropagovať medzi žiakmi výsledky SOČ realizovanej v minulosti 

4. 3. 2.  Spracovať návrh min. 10 tém na zapojenie žiakov do SOČ 

4. 3. 3.       Vysielať odborných učiteľov na regionálne a krajské kolá SOČ 

 

4.4.  Realizácia súťaže v písaní  na stroji a spracovaní informácií 

 

4. 4. 1.  Spropagovať medzi žiakmi výsledky  súťaže aj v minulosti 

4. 4. 2.  Vysielať odborných učiteľov  so žiakmi na krajské a celoštátne  kolá 

 

 

 

 

5. Záujem absolventov ZŠ o  nové  študijné odbory 

 

5. 1.  Propagácia profesie tlačiar na operátor tlače, učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo, operátor(ka) kožiarskej výroby a logistika 

 

5. 1. 1  Špecifikovať atraktívnosť profesie operátor tlače, kožiarskej výroby a logistiky  z pohľadu 

využitia u zamestnávateľov v regióne i mimo neho 

5. 1. 2.  Spracovať rešerš propagácie týchto profesií na Slovensku a v zahraničí 

 

5. 2.  Aktívna účasť zamestnávateľa pri práci so žiakmi ZŠ a SŠ 

 

5. 2. 1.  Zapojiť zamestnávateľov do propagácie profesie tlačiar, operátor tlače, učiteľstvo pre 

materské školy a vychovávateľstvo, operátor(ka) kožiarskej výroby a logistika 

5. 2. 2.  Publikovať na webovej stránke školy atraktívne stránky profesie tlačiar, operátor tlače, 

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, operátor(ka) kožiarskej výroby a 

logistika 

5. 2. 3.  Organizovať exkurzie pre žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ zamerané  na všetky odbory   

 

5. 3.  Otvorenie nových odborov   

 

5. 3. 1.  Kompletne spracovať školské vzdelávacie programy pre nové študijné odbory so 

zapojením pedagógov odborných predmetov 

 

 

 

6. Komunikácia pedagóg – žiak – rodič 

 

6. 1.  Rovnocenný, vyvážený dialóg medzi pedagógom, žiakom a rodičom 

 

6. 1. 1.  Zorganizovať prednášku na tému  „Komunikácie školy so žiakom a rodičom“ 

6. 1. 2.  Zintenzívniť komunikáciu predsedov PK s rodičovskou radou a študentskou radou 

 

6. 2.  Zvýšenie dôvery u pedagóga na strane žiaka a rodiča 

 

6. 2. 1.  Zvýšiť elektronickou poštou informovanosť rodičov a komunikáciu pedagóg – rodič, 

pedagóg – žiak 

6. 3.  Elektronizácia informačných komunikačných kanálov 

6. 3. 1.  Zaviesť preukaz žiaka strednej školy na báze dochádzkovej karty aSc agendy 

6. 3. 2.  Vytvoriť webové rozhranie na sledovanie dochádzky 



6. 3. 3.  Vo väčšej miere využívať IŽK na komunikáciu pedagógov s rodičom 

 

Špecifikácia navrhnutých opatrení 

 

V rámci podrobnej špecifikácie bude pri každom opatrení uvedený: 

 

a/  názov opatrenia 

b/ ciele opatrenia 

c/ popis opatrenia 

d/ finančná náročnosť opatrenia 

e/  zdroje financií 

f/ harmonogram plnenia 

g/ realizátor plnenia 

h/ garant plnenia 

i/ väzba na ďalšie opatrenia 

j/ spôsob monitoringu 

k/ prezentácia plnenia 

 

ZÁVER 

 

Cieľom tejto koncepcie je moderný výchovno-vzdelávací systém, ktorý má školu viac priblížiť 

žiakom, rodičom, verejnosti. Systém, ktorý by ponúkol i viac doplnkových finančných prostriedkov.  

       

Podmienkou dosiahnutia tohto hlavného cieľa je tímová práca a správna riadiaca práca vedenia školy. 

Splnenie záverov závisí aj od vonkajších podmienok, ktoré budú pre rozvoj školstva vytvorené 

zriaďovateľom a Ministerstvom školstva. 

 

Zhodnotenie koncepcie rozvoja školy  

 

Škola zachytila trend a uberá sa podľa potrieb praxe a záujmu žiakov.  Problematikou prestavby 

a budúcnosti školy sa pravidelne zaoberajú pedagogické rady a zasadnutia Rady školy. Pedagogickí 

pracovníci sú kvalifikovaní, spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti .Vzdelávajú  sa  podľa plánu 

ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Kolektív prechádzal  primeranými obmenami         

(nadbytočnosť, zmena zamestnávateľa, noví učitelia v nových odboroch  a pod.), vždy sa nám podarilo 

zabezpečiť kvalifikovanú náhradu.  

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jozef Pavlík 

                                                                                                               riaditeľ 
 

 

 

Členovia Rady školy boli oboznámení s hodnotiacou správou dňa  04.10.2018 

 

 

 

           Elena Pavelková 

      podpredseda Rady školy 

                                                                                                              pri SOŠ Jozefa Čabelku Holíč 

                                                                                                                     v. z. 


