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1. Účel 

 

Vedenie Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice (ďalej len „SOŠT“) v tomto pláne  

stanovuje hlavné úlohy pre prácu v SOŠT na školský rok ako aj zodpovednosti za jednotlivé činnosti 

v SOŠT. Plán hlavných úloh školy je dôležitým východiskovým dokumentom pre činnosť SOŠT 

počas celého školského roka. 

 

2. Pokyny pre používanie organizačnej smernice 

 

Oboznámenie:  

Vedúci organizačných jednotiek SOŠT oboznámia s týmto plánom svojich podriadených 

zamestnancov, ktorých sa jej obsah týka. Oboznámenie uskutoční inštruktážou, resp. určí 

zamestnancov, ktorí si ju preštudujú. 

Záznam o tom bude urobený v samostatnom prehľade (prezenčná listina). 

 

Kontrola: 

Vedúci zamestnanci sú povinní kontrolovať dodržiavanie plánu a pri zistení závad tieto v rámci svojej 

právomoci odstraňovať. 

 

Zmeny: 

Pokiaľ plán ako celok alebo jej časť neplní svoje poslanie, každý zamestnanec, ktorý uvedenú 

skutočnosť zistí, je povinný podať podnet na jej revíziu. Plán hlavných úloh je otvorený systém, ktorý 

je možné v prípade potreby doplňovať a upravovať. 

 

Uloženie: 

Plán počas celého obdobia platnosti musí byť uložený tak, aby bol prístupný všetkým zamestnancom, 

ktorí ho pre výkon svojej funkcie potrebujú. 
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Podkladom pre  vypracovanie boli dokumenty: 

 

Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2018/2019, 

Pedagogicko-organizačné pokyny odboru školstva KSK na školský rok 2018/2019 
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Názov školy:  

 

 

Stredná odborná škola technická 

 

Adresa školy: Kukučínova 23, 040 01 Košice 

Kód školy: 688 129 

IČO školy: 00893340 

Telefón: 055 62 280 31, 055 62 280 32 

Fax: 055 62 280 34 

E-mail: sos.technicka.kosice@gmail.com 

WWW www.soskuke.edupage.org 

Zriaďovateľ Košický samosprávny kraj 

Predseda KSK:                                                         Ing. Rastislav Trnka 

Poverený vedením odboru školství KSK:              Mgr. Peter Bačkovský 
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Vedenie SOŠT: 

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice,  

PhDr. Ján Pituch 

 

Zástupcovia riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

PhDr. Milan Lazorčák, Ing. Slávka Šoltésová 

 

Zástupca riaditeľa 

Ing. Pavol Piskai 

 

Vedúci úseku praktického vyučovania 

Michal Fedorko 

 

Vedúci úseku odborného vzdelávania na elokovaných pracoviskách 

Milan Košč 

 

Hlavní majstri pre praktické vyučovanie a elokované pracoviská 

Jozef Kropko, Ing. Igor Poprocký, Mgr. Alena Sotáková 

 

Vedúci úseku odborného vzdelávania v COVaP 

Ing. Tomáš Belobrad 

 

Vedúca vychovávateľka  

MVDr. Anna Kondorová 

 

Vedúci úseku ekonomiky a vnútornej správy 

Ing. Adrián Kišidaj 

 

 

 

Ostatné výkony funkcií 

 

Predsedníčka rady školy:  

Ing. Daniela Kožárová 

 

Predseda ZO OZ:  

Ing. Tomáš Belobrad 

 

Výchovná poradkyňa:  

Ing. Katarína Goldová 

 

Koordinátorka prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov 

Ing. Daniela Kožárová  
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Školský psychológ 

K 13. 8. neobsadená pracovná pozícia       

 

Vedúci predmetových komisií: 

 slovenský jazyk a cudzie jazyky 

                    Mgr. Katarína Krištofová 

 spoločenskovedné predmety a ľudské práva 

                    Mgr. Renáta Juhászová 

 stavebné a drevárske predmety   

Ing. Beáta Sárossyová 

 strojárske predmety  

Ing. Milan Ševec 

 odevné predmety 

Magdaléna Marčáková 

 prírodovedné predmety, informatika, VT, elektro, ekonomika 

Ing. Alena Petrušková 

 telovýchovné a športové predmety  

Mgr. Maroš Vikartovský 

 

Koordinátorka činnosti Rady rodičov 

Ing. Hana Nováková 

 

Kordinátorka činnosti žiackej školskej rady 

Mgr. Jana Butalová 

 

Koordinátor medzinárodnej spolupráce  

Mgr. Katarína Krištofová, Mgr. Dorota Golianová 

 

Kronika 

Ing. Iveta Vargová 

 

Študijné záležitosti a archív školy 

Mgr. Jana Klimeková Darfid 

 

Koordinátor RIS a ASc agendu 

Mgr. Jana Klimeková Darfid, Ing. Slávka Šoltésová 

 

Koordinátorka pedagogickej dokumentácie 

Ing. Katarína Goldová 

 

Školský časopis 

Mgr. Ivana Hostovičaková 

 

Učebnice 

       Ing. Augustín Roman, Ing. Martin Habala 

 

Predseda občianskeho združenia „Dvadsaťtrojka“ 

       Ing. Igor Poprocký 



      

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola technická, 

Kukučínova 23, Košice 

 

 

ORGANIZAČNÁ SMERNICA 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH ŠKOLY 

  

Vydanie 

číslo: 

 

Platné od: 01.09.2018 

Strana 8 z 45 

PHÚŠ Výtlačok 

číslo: 

 

 

 

 

       

 

 

2411 K Mechanik nastavovač – blok stavebné stroje (MN) 

2414 L 01 Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, 

strojov a zariadení 

2697 K Mechanik elektrotechnik (MEL) 

3152 H 02 Krajčír – dámske odevy 

3178 F Výroba konfekcie (VK) 

3355 H  

3383 F 

Stolár 

Spracúvanie dreva (SD) 

3650 M Staviteľstvo – profilácia požiarna ochrana (SPO) 

3658 K Mechanik stavebnoinštalačných zariadení (MSIZ) 

3659 L Stavebníctvo 

3667 K 

3693 K 

Technik vodár vodohospodár (TVV) 

Technik energetických zariadení budov (TEZ) 

3661 H Murár 

3663 H Tesár 

3675 H 

3684 H 

Maliar 

Strechár 

3686 F Stavebná výroba (SV) 

3964 M Ochrana osôb a majetku pred požiarom (OOMP) 
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Školský roka 2018/2019 

 

1. Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. 

2. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa 

začne 4. septembra 2018 (utorok).  

3.    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).  

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019     

(piatok).  

 

Prázdniny: 

 

 

Prázdniny 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin  

Začiatok 

vyučovania 

po prázdninách 

Jesenné 
30. október 20178 

(utorok) 

31. október –        

2. november 2018 
5. november 2018 (pondelok) 

Vianočné 
21. december 2018 

(piatok) 

22. december 2018 –  

5. január 2019 
8. január 2019 (pondelok) 

Polročné 
31. január  2019 

(štvrtok) 
1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok) 

Jarné  

(Košický kraj) 

15. február 2019 

(piatok) 
18. – 22. február 2019 25. február 2019  (pondelok) 

Veľkonočné 
17. apríl 2019 

(streda) 
18. – 23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda) 

Letné 28. jún 2019 (piatok) 
1. júl –  

31. august 2019 

2. september 2019 

(pondelok) 

 
Štátne sviatky 

 

1. september 2018 - Deň Ústavy Slovenskej republiky, 

17. november 2018                               - Deň boja za slobodu a demokraciu,                 

1. január 2019 - Vznik SR, 

1. máj 2019 - Sviatok práce, 

8. máj 2019 - Deň víťazstva nad fašizmom,  

5. júl 2019 - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, 

29. august 2019                                     - výročie Slovenského národného povstania, 
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Ďalšie dni pracovného pokoja okrem sobôt a nedieľ 

 

1. november 2018 - Sviatok všetkých svätých, 

24. december 2018 - Štedrý deň, 

25. december 2018                           - Prvý deň vianočný 

26. december 2018                           - Druhý deň vianočný 

19. apríl 2019 - Veľký piatok, 

22. apríl 2019  - Veľkonočný pondelok 

 

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020: 

 

25. marec 2019 - 15. apríl 201          - prijímacie skúšky na overenie špeciálnych 

                                                       schopností, zručností alebo nadania, 

13. máj 2019 a 16. máj 2019             - ostatné prijímacie skúšky (z organizačných dôvodov  

                                                       sa môžu predĺžiť o 1 deň), 

do 6. júna 2019                                 - zverejnenie rozhodnutia o konaní prijímacích skúšok  

                                                       na nenaplnený počet miest do 1. ročníka, 

18. jún 2019                                      - prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest  

 

Maturitné skúšky sa budú konať v týchto termínoch: 

1. Katalóg cieľových požiadaviek je zverejnený na stránke Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len 

„ŠPÚ“) www.statpedu.sk .  

Za preštudovanie pedagogickými zamestnancami zodpovední vedúci predmetových komisií 

2. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude 

v predmetoch:  

 slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 12. marca 2019 

(utorok), 

 anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk dňa 13. marca 2019 (streda), 

 matematika dňa 14. marca 2019 (štvrtok), 

 

      Za prípravu zodpovední: Ing. S. Šoltésová, koordinátorka MS a triedni učitelia,  

 

3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 

bude v termíne 9. – 12. apríla 2019.  

Z.: Ing. S. Šoltésová 

4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 

2017/2018 sa uskutoční v termíne 4.- 7. septembra 2018.   

        Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti MS z anglického jazyka B1 pre stredné 

školy v  Košickom samosprávnom kraji zabezpečuje naša škola 5. septembra 2018. 

        Z.: Ing. S. Šoltésová 

 

 

http://www.statpedu.sk/
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5. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii 

Maturita. 

Z.: PhDr. M. Lazorčák, Ing. S. Šoltésová 

6. Kópiu výkazu o výsledku maturitných skúšok zašle riaditeľ  na OŠ ÚKSK v termíne do 21. júna 2019.  

Z.: Ing. S. Šoltésová 

7.    Opravný termín ústnej formy internej časti MS 19. a 20. septembra 2018. 

       Z.: Ing. S. Šoltésová, triedni učitelia 

8.    Interná časť maturitnej skúšky 

       Študijné voľno žiakov – 20. - 24. mája 2019 

Praktická časť odbornej zložky IČ MS – 29. a 30. apríla 2019 

Z.: M. Fedorko 

Teoretická časť  odbornej zložky internej časti, ústna časť internej časti – 27. mája. 2019 –  31. mája 

2019 

Z.: Ing. S. Šoltésová 

Odovzdávanie dokladov 04. resp. 05. júna 2019 

 

9.  Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej     

       skúšky zodpovedá NÚCEM.  

       Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania v SOŠT zodpovedá riaditeľ školy a koordinátor MS  

 

Záverečné skúšky sa budú konať v nasledovných termínoch: 

 

Študijné voľno – 12. júna 2019 –14. júna 2019 

Písomná časť  - 17. júna 2019 

Praktická časť – 18. a 19. júna 2019 

Teoretická časť – 20. - 21.júna 2019 

Slávnostné vyradenie – 25. júna 2019 

 

      Za prípravu zodpovední: Ing. S. Šoltésová, M. Fedorko, M. Košč 

 

1. Kópiu protokolu o záverečných skúškach a výkaz o výsledku absolventských skúšok zašle riaditeľ na OŠ 

ÚKSK v termíne do 8. júla 2019.  

Z.: Ing. S. Šoltésová 

 

2. Opravný termín ZS sa bude konať 18. – 19. septembra 2018. 

Z.: Ing. S. Šoltésová, M. Fedorko, M. Košč 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nucem.sk/
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Triedne aktívy Rady rodičov sa budú konať v termínoch: 

 

  Plenárne zasadanie a triedne aktívy – 24. septembra 2018 

Triedne aktívy – január 2019 

Triedne aktívy – apríl 2019 

Triedne aktívy – máj 2019, jún 2019 

 

 

Zasadnutia pedagogických rád v termínoch: 

 

30. august. 2018 – úvodná (štvrtok) 

19. november 2018 – I. štvrťrok školského roka (pondelok) 

28. január 2019 – I. polrok školského roka (pondelok) 

15. apríl 2019 – III. štvrťrok školského roka (pondelok) 

22. apríl 2019 – Hodnotenie výsledkov žiakov pred praktickou časťou MS (pondelok) 

16. máj 2019 – predmaturitná (štvrtok) 

11. jún 2019 – pred záverečnými skúškami (pondelok) 

24. jún 2019 – II. polrok školského roka (pondelok) 

1. júl 2019 – záverečná (pondelok) 
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Mimoriadny pokyn  pre všetkých pedagogických zamestnancov: 

 

Všetci zamestnanci školy sú povinní preštudovať a priebežne zabezpečovať realizáciu 

Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a Pedagogicko-organizačných pokynov odboru školstva Košického samosprávneho kraja. 

 
Štatistické výkazy:  

 

a) Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 Výkaz o strednej škole:  21. september, (1 kópiu pre KSK), 

       Z.: Mgr. J. Klimeková Darfid 

 

b) Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 do 10. kalendárneho dňa po sledovanom                                                                     

štvrťroku,  

       Z.: L. Gumanová 

 

c) údaje o dosiahnutej skutočnosti zo štatistického výkazu P2 – 04 do 10. kalendárneho dňa po 

sledovanom štvrťroku.  

       Z.: Ing. A. Kišidaj 

 

Školské vzdelávacie programy: 

 

1. Ukončiť inováciu a aktualizáciu školských vzdelávacích programov odborov aktuálnych 

v školskom roku 2018/2019. 

Z.: vedúci predmetových komisií 

 

2. Po aktualizácii predložiť na OŠ ÚKSK školské vzdelávacie programy školy na CD nosiči do 10. 

septembra 2018 

Z.: Ing. S. Šoltésová 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

 

15. október 2018       -  prerokuje rada školy, 

30. október 2018       -  predložiť na OŠ ÚKSK spolu s vyjadrením rady školy, 

31. december 2018      -  zverejniť v škole a na internetovej stránke školy         

        Z.: vedúci zamestnanci školy                                                      

 

Zber údajov pre potreby normatívneho financovania:  

 

21. september 2018 v 3 origináloch odovzdať zriaďovateľovi.   

Z.: Ing. S. Šoltésová, PhDr. M. Lazorčák, Ing. A. Kišidaj 
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Počty novoprijatých žiakov a voľné miesta oznámi riaditeľ školy zriaďovateľovi 

 

1. Predložiť OŠ KSK 

a) Po 1. kole prijímacích skúšok do 31. mája 2019 

b) Po 2. kole prijímacích skúšok do 29. júna 2019 

Z.: Mgr. J. Klimeková Darfid 

 

2. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred      

termínom prijímacej skúšky. 

Z.: Mgr. J. Klimeková Darfid 

 

3. Riaditeľ SOŠ spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa bude žiak pripravovať v systéme duálneho 

vzdelávania, po prerokovaní v pedagogickej rade školy stanoví a určí formu prijímacej skúšky, jej 

obsah a rozsah a jednotné kritériá, ak ide o prijímanie do študijného alebo učebného odboru, 

v ktorom sa OVaP poskytuje v systéme duálneho vzdelávania. 

Z.: PhDr. M. Lazorčák 

 

4. Riaditeľ SOŠ prijíma samostatne 

 

a) Uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom alebo učebnom odbore, v ktorom sa 

OVaP poskytuje v systéme duálneho vzdelávania 

 

b) Ostatných uchádzačov 

 

       Z.: Mgr. J. Klimeková Darfid 

 

5. Odvolania proti neprijatiu po prijímacích skúškach po 1. kole prijímacích skúšok doručí riaditeľ 

odvolania na odbor školstva UKSK do 25. júna 2019. 

Z.: Mgr. J. Klimeková Darfid 

 

6. Odvolania proti neprijatiu po 2. kole prijímacích skúšok  doručí riaditeľ SŠ  na odbor školstva 

ÚKSK do 20. júla 2019. 

Z.: Mgr. J. Klimeková Darfid 

 

Ekonomická oblasť: 

 

1. Predložiť zúčtovania finančných prostriedkov na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie 

externých zamestnancov na maturitných skúškach alebo záverečných skúškach konaných 

v riadnom skúšobnom období do 26. júna 2019 a v mimoriadnom skúšobnom období  do 3. októbra 

2019, 

2. predložiť správu o hospodárení za rok 2018 do 6. apríla 2019 v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. 

v znení neskorších predpisov (prerokované v Rade školy), 

3. predložiť údaje potrebné k dofinancovaniu normatívnych finančných prostriedkov na kreditové 

príplatky pedagogických zamestnancov v termíne určenom MŠVVaŠ. 

 

Za plnenie úloh Z.: Ing. A. Kišidaj 
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Znižovanie informačnej nerovnosti 

 

1. Na účely znižovania informačnej nerovnosti zverejňuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole 

informácie o trendoch a vývoji trhu práce a potrebe absolventov pre dané odbory.  

Za informovanie žiakov o sprístupnení týchto informácií  

Z.: triedni učitelia 

 

2. Zároveň sú na stránke www.minedu.sk zverejnené štatistické údaje o uplatnení absolventov 

stredných škôl na trhu práce. Detailnejšie analýzy sú dostupné na webovom sídle CVTI SR v časti 

„regionálne školstvo“: www.cvtisr.sk.  

Z.: Ing. P. Piskai, Ing. S. Šoltésová, M. Fedorko, M. Košč 

 

3.    Informácie o organizácii systému DV sú uverejnené na web stránke www.potrebyovp.sk.  

Z.: PhDr. M. Lazorčák 

 

 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu 

 

1. V situáciách, v ktorých sa vyžaduje informovaný súhlas zákonného zástupcu, zabezpečiť písomný 

súhlas s vlastnoručným podpisom zákonného zástupcu s uvedením poznámky, že zákonný zástupca 

vyjadril svoj súhlas ako platný  prehľad vôle slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito a bol poučený 

o dôsledkoch svojho súhlasu.  V každom súhlase musí byť uvedené kto dáva súhlas, komu ho dáva, 

na aké účely, doba platnosti súhlasu a poučenie, že daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek 

odvolať. 

Z.: Ing. S. Šoltésová a  triedni učitelia 

 

Kontrola a efektivita: 

 

1. Vnútroškolskú kontrolu uskutočňuje riaditeľ školy a vedúci zamestnanci pravidelne, adresne 

a účinne  a zabezpečuje aj objektívnu spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom.  

 

2. Kontrolu zamerať aj na monitorovanie a hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, na stratégie 

vyučovania prírodovedných predmetov a na účinnosť uplatňovania pedagogických inovácií vo 

výchovno-vzdelávacom procese smerujúceho k formovaniu pozitívnych a sociálnych postojov 

a hodnôt. 

 

3. Venovať pozornosť inkluzívnemu vzdelávaniu, využívaniu priestoru vo výchovno-vzdelávacom 

procese zameraného na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti, hlavne extrémizme, 

imigrácii, korupcii a klientelizme. 

 

4. Zabezpečiť vytváranie pozitívnej klímy, vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi, vzájomných vzťahoch 

medzi žiakmi a vzťahov k rodičom aj rozvíjaním a budovaním hodnôt v duchu humanizmu, 

tolerancie a demokracie. 

 

5. Riaditeľ školy predkladá informácie o výstupoch a prijatých opatreniach zriaďovateľovi 

elektronicky, vždy k 31. januáru a 30. júnu.  

http://www.minedu.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.potrebyovp.sk/
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6. Vzhľadom na analýzu zistení a prijatých opatrení, systematicky dohliada aj na vzdelávanie žiakov 

so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami.   

 

7. Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému 

vzdelávaniu učiteľov a majstrov OV, skvalitňovaniu vyučovania učiteľov a majstrov OV, 

monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov. 

 

8. Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitnenie činnosti učiteľov a majstrov OV vo 

výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov 

a analýzu zistení. 

 

9. Ciele kontrolnej činnosti zamerať na zisťovanie využívania poznatkov a zručností získaných 

v rámci kontinuálneho vzdelávania a štúdiom, na využívanie odbornej literatúry, učebníc, učebných 

pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

10. Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania, na 

výchovu a vzdelávanie žiakov so ŠVVP. Pozornosť venovať stanoveniu výchovno-vzdelávacích 

cieľov vyučovacieho procesu konzistencie formujúcich osobnosť žiaka, rešpektujúc taxonómie 

cieľov. 

 

11. Oboznámiť sa s výstupmi: Na www.ssiba.sk sú dostupné výstupné materiály z projektu „Externé 

hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“. Riaditeľ školy 

sa oboznámi  s týmito výstupmi, ktoré aplikuje v praxi pri realizácii hodnotiaceho procesu školy. 

 

12.  Využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie žiakov pri 

posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácii špecifikovania ich 

učenia sa, angažovania sa a výchovno-vzdelávacích potrieb, pri hodnotení účinnosti vyučovania 

učiteľom a majstrom OV. 

 

Za plnenie úloh v tejto oblasti: vedúci zamestnanci a všetci pedagogickí zamestnanci. 

 

Čitateľská gramotnosť, finančná a digitálna gramotnosť 

 

1. Do ŠkVP začleniť a realizovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti s využitím 

uvoľnených úloh PISA a metodických príručiek, ktoré sú zverejnené na stránke www.statpedu.sk. 

 

2. Podporovať voľnočasové aktivity žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné a literárne 

súťaže, školské časopisy) 

 

3. Prostredníctvom využívania didaktických a metodických materiálov zverejnených na 

www.nucem.sk rozvíjať finančnú gramotnosť a zvyšovať kompetencie žiakov v tejto oblasti 

týkajúcich sa hlavne boja proti korupcii a klientelizmu a ochrany spotrebiteľa. 

 

4. Zabezpečiť interné vzdelávania pedagogických zamestnancov týkajúce sa rozvoja finančnej 

a digitálnej gramotnosti. 

 

http://www.ssiba.sk/
http://www.nucem.sk/
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5. Zvýšenú pozornosť venovať téme bezpečnosti na internete a ochrane žiakov pred kyberšikanou. 

 

Za plnenie úloh zodpovední vedúci predmetových komisií. 

 

Ľudské práva, práva detí, diskriminácia, národnostné menšiny, cudzinci 

  

1. Pokračovať v implementácii, do ŠkVP zapracovaných tém multikultúrnej výchovy, výchovy 

v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, 

predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a oblasti 

problematiky migrácie.  

2. Viesť žiakov k aktívnej účasti vo výchove k ľudským právam prostredníctvom práce žiackej 

školskej rady, k zapojeniu sa do aktivít 6. Cyklu Štruktúrovaného dialógu a Panelu mladých 

v oblasti mládeže vyjadrením sa k jej aktuálnym témam. 

3. Organizovať Olympiádu ľudských práv. 

 

Za plnenie zodpovední: Mgr. R. Juhászová, Mgr. J. Butalová 

 

Osobnostno-sociálny vývin a kariérne poradenstvo 

 

1. V rámci triednických hodín, v rámci (voliteľného predmetu psychológia a iných) rôznych 

predmetov, v ktorých sú integrované psychologické témy, využiť informácie zverejnené na stránke 

www.statpedu.sk v texte Metodickej pomoci k téme osobnostného a sociálneho rozvoja žiakov. 

2. Prácu školského psychológa zamerať prioritne na žiakov 1. ročníka štúdia v zmysle jeho potrieb 

(diagnostika/screaning), činnosti vykonávať podľa vzorového plánu zaslaného zriaďovateľom 

jednotlivým SŠ a harmonogramu behom celého šk. roku. 

3. V rámci kariérneho poradenstva využiť nástroje pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov 

uverejneného na stránke: www.profsme.sk. Prácu kariérneho poradenstva zamerať na  

kontrolovanie/meranie kvality všetkých aktivít súvisiacich s prípravou žiakov na povolanie a prvou 

smerovou voľbou zamestnania podľa potrieb trhu práce. 

Z.: školský psychológ 

 

Ochrana pedagogických a odborných zamestnancov 

 

1. Právny poriadok poskytuje pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi 

všeobecnú aj osobitú ochranu pred útokmi, ktoré sú priestupkami, trestnými činmi alebo      

zásahmi do jeho práva na ochranu osobitosti a jej prejavov a nastanú počas výkonu 

pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo v súvislosti s ním. Potenciálnym útočníkom môže 

byť najmä: 

  

a) zákonný zástupca alebo iná blízka osoba žiaka,  

b) žiak (ktorého právna zodpovednosť je obmedzená alebo úplne vylúčená),  

c) iný pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec,  

d) skupina osôb.      

 

 

http://www.statpedu.sk/
http://www.profsme.sk/
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2. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má postavenie chránenej osoby podľa TZ, 

čo znamená, že trestný čin spáchaný na takejto osobe sa trestá prísnejšie.  

Týka sa to najmä týchto trestných činov:  

a) vražda (§ 145 TZ),  

b) zabitie (§ 147 TZ),  

c) ublíženie na zdraví (§ 155 TZ),  

d) poškodenie zdravia (§ 162 TZ),  

e) obmedzovanie osobnej slobody (§ 183 TZ),  

f) vydieranie (§ 189 TZ),  

g) hrubý nátlak (§190 TZ),  

h) nátlak (§ 192 TZ),  

i) porušovanie domovej slobody (§ 194 TZ),  

j) nebezpečné vyhrážanie (§ 360 TZ),  

k) výtržníctvo (§ 364 TZ).   

 

3. Okrem ochrany pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca priznaním postavenia  

chránenej osoby považuje TZ spáchanie akéhokoľvek trestného činu voči pedagogickému 

zamestnancovi a odbornému zamestnancovi vo forme odplaty za to, že voči páchateľovi 

alebo jeho osobe blízkej si plnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona, za priťažujúcu okolnosť, 

čo znamená pre páchateľa prísnejší trest.  

 

4. Ak sa pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec stal obeťou činu, o ktorom  

dôvodne predpokladá, že ide o trestný čin, môže podať trestné oznámenie podľa zákona č. 

301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Trestné oznámenie je 

oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin. V zásade ho môže podať každý, 

teda nielen obeť, ale aj očitý svedok alebo ten, kto bol obeťou o to požiadaný. Aj keď trestný 

čin nebol dokonaný alebo neskôr bolo konanie posúdené len ako priestupok, policajt, 

vyšetrovateľ ani prokurátor, ktorý je povinný trestné oznámenie prijať, nemôže 

pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi odoprieť pomoc, ktorú 

skutočne potrebuje, ak o ňu požiada.  

 

5. Trestné oznámenie sa posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené. Možno 

ho urobiť písomne, ústne do zápisnice na miestnom útvare Policajného zboru, ale aj faxom 

alebo elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu – v týchto posledných dvoch 

uvedených prípadoch treba oznámenie potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice do troch 

pracovných dní, inak sa o ňom nekoná.  

 

6. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, tak ako všetkým fyzickým 

osobám poskytuje ochranu aj priestupkový zákon. Ide o priestupky proti občianskemu 

spolunažívaniu.  
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1. Škola je povinná vykazovať údaje do RIS  informačného systému pre oblasť regionálneho školstva a 

to v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Údaje do 

registra RIS spracovávať mesačne. 

       Zodp.: Ing. S. Šoltésová, Mgr. J. Klimeková Darfid 

 

a) Na úseku teoretického vyučovania 

 

1. Zintenzívniť činnosť predmetových komisií s cieľom upevnenia svojho postavenia ako 

poradných orgánov riaditeľa školy. 

Z.: predsedovia PK 

 

2. Na zasadnutiach predmetových komisií realizovať analýzy výchovno-vzdelávacích 

výsledkov podľa jednotlivých predmetov (napr. priemerná známka za predmet podľa 

ročníkov a za celú školu), pravidelne informovať o výsledkoch na zasadnutiach 

pedagogických rád. 

Z.: predsedovia PK 

 

3. Zjednotiť pravidlá klasifikácie žiakov u všetkých učiteľov 

Z.: predsedovia PK 

 

4. Dôsledne sledovať dochádzku žiakov na vyučovanie, vykonávať analýzy ospravedlnených 

a neospravedlnených hodín podľa jednotlivých tried. 

Z.: triedni učitelia a Ing. H. Nováková 

 

5. Udržať počty žiakov v triedach. 

Z.: triedni učitelia 

  

b) Na úseku praktického vyučovania 

 

1. V spolupráci s úsekom TV aktívne zapájať majstrov OV do činnosti predmetových 

komisií. 

Z.: M. Fedorko 

 

2.  Sledovať dochádzku žiakov na praktické vyučovanie, vykonávať analýzy príčin    

      nedostatočnej dochádzky.  

      Z.: M. Fedorko a majstri OV 
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3. Mimoriadnu pozornosť venovať dochádzke, správaniu a prospechu žiakov dvojročných 

a trojročných učebných odborov. Zabezpečiť vzájomnú prepojenosť práce triedneho 

učiteľa, vyučujúcich učiteľov a majstrov OV. 

     Z.: M. Fedorko 

 

4.  Zabezpečiť pracoviská odborného výcviku u zamestnávateľov pre žiakov III. a IV. ročníka 

učebných a študijných odborov. 

     Z.: M. Fedorko 

     T.: 18. 9. 2018 

 

5.  Pripraviť a zorganizovať stretnutie so zamestnávateľmi, u ktorých budú žiaci v školskom 

roku 2018/2019 na odbornom výcviku. 

     Z.: M. Fedorko 

     T.: do konca septembra 2019 

      

         

 
 

Za plnenie úloh v súvislosti s činnosťou COVaP je zodpovedný Ing. T. Belobrad, vedúci COVaP 

 

1. Predložiť zriaďovateľovi plán činnosti na obdobie šk. roka 2018/2019. 

Termín: 15. 10. 2018 

 

2. V spolupráci so zamestnávateľmi organizovať pre odborných pedagogických pracovníkov 

a žiakov školy a satelitných SŠ prezentačné dni nových technológií podľa skupín odborov pre 

ktoré je COVaP zriadené. O priebehu aktivity, počte účastníkov SŠ zaslať e-mailovú  informáciu 

na OŠ ÚKSK. 

Termín: stály   

 

3. Predložiť zriaďovateľovi vyhodnotenie plánu činnosti za obdobie šk. roka 2018/2019. 

Termín: 30. júna 2019 

 

4. Rozvíjať aktivity smerujúce ako poradenského a školiaceho centra, napr. zabezpečovať 

preškolenie učiteľov odborného vzdelávania satelitov  COVaP.  

Termín: najneskôr do 30. mája 2019 

Kontrola: štvrťročne 

 

5. V spolupráci so základnými školami organizovať polytechnickú výchovu žiakov končiacich 

ročníkov ZŠ. 

T.: Po dohode so ZŠ 
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1. Spolupracovať so Stavebnou fakultou a ostatnými fakultami Technickej univerzity v Košiciach, s DTI 

v Dubnici nad Váhom a s VŠBM v Košiciach. Cieľom je  skvalitnenie vzdelávania na strednej 

škole  organizovaním  spoločných podujatí: cvičná škola pre VŠ, návšteva pracovísk  na VŠ, aktivity 

pre žiakov, exkurzie atď.  

       T: celý školský rok 

       Z.: PhDr. J. Pituch a vedúci pedagogickí zamestnanci 

 

2. Pokračovať v identifikácii nových zručností pre potreby budúceho povolania, povolania a odborných 

činností v systéme duálneho vzdelávania a zapracovať ich do výučbového procesu odborných 

predmetov v spolupráci so zamestnávateľmi.  

       T: stály 

       Z.: Ing. S. Šoltésová, M. Fedorko 

 

3. Na web stránke ŠIOV:  

      http://www.rsov.sk/dokumenty/system_dualneho_vzdelavania/ je zverejnený sprievodca duálnym     

        vzdelávaním (manuál), kde sú v prílohe uvedené vzory tlačív, zmlúv a iných dokumentov týkajúcich    

        sa systému duálneho vzdelávania. 

        Z.: Ing. S. Šoltésová, M. Fedorko 

 
4. „Nové zručnosti pre nové pracovné miesta“ – identifikovať nové zručnosti na úrovni spolupráce 

zamestnávateľ a stredná škola. Tieto zručnosti zapracovať  do školských vzdelávacích programov. 

       Z.: predsedovia PK, PhDr. M. Lazorčák, Ing. S. Šoltésová, M. Fedorko, M. Košč 

       T: stály 

 

5. Identifikovanie nových zručností u učiteľov odborných predmetov v spolupráci so zamestnávateľmi. 

V súvislosti s tým zorganizovať Metodický deň – zasadnutia predmetových komisií s cieľom 

prehodnotiť obsah učiva v jednotlivých vyučovacích predmetoch. 

       T: stály 

       Z.: predsedovia PK, PhDr. M. Lazorčák, Ing. S. Šoltésová, M. Fedorko, M. Košč 

 

 

 

 

 
 

1. Za pomoci koordinátora podporovať na škole činnosť žiackej školskej rady a realizovať 

v spolupráci s CVČ  vzdelávacie  aktivity  pre žiacke školské  rady ako efektívneho nástroja  

mládežníckej participácie, demokracie a aktívneho občianstva.                                                                              

T.:  stály 

Z.:  Mgr. J. Butalová 

 

2. Pravidelne aktualizovať informácie  pre študentov na webovej  stránke školy v oblastiach ich 

http://www.rsov.sk/dokumenty/system_dualneho_vzdelavania/
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objektívnych potrieb a požiadaviek, napríklad v oblastiach: vzdelávanie, zdravý životný štýl, 

školenia a semináre COV, CVČ – RCM v Košiciach, národné a medzinárodné aktivity v oblasti 

práce s mládežou a mládežníckej politiky, atď.                                                                 

T.:  stály 

Z.:  Ing. S. Šoltésová, Mgr. J. Butalová 

 

3. Pokračovať v plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu práce s mládežou  

T.: stály 

Z: Ing. S. Šoltésová, M. Fedorko, MVDr. A. Kondorová, Mgr. J. Butalová 

 

 

 

 

 

1. Prihlasovanie  žiakov stredných škôl na stravovanie v školskej jedálni realizovať  len na základe 

zápisného lístka pre školský rok 2018/2019 s podpisom zákonného zástupcu žiaka (s 

aktuálnou  hodnotou  potravín a príspevku na réžiu v zmysle VZN KSK č. 13/2016,  ktorú hradí 

rodič). 

            Termín: stály                                                   

      Zodp.: H. Podlesná 

 

2. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie (hromadné)  o prijatí žiaka na stravovanie  so zoznamom 

zapísaných stravníkov v prílohe.   

      Termín: 10. september  2018                                       

      Zodp.: H. Podlesná 

 

3. Zverejniť na webovej stránke školy informácie o možnosti a podmienkach diétneho  stravovania.    

Termín: stály                                 

      Zodp.: H. Podlesná  

 

4. V rámci zápisného lístka zistiť aktuálny záujem o diétne stravovanie a výsledné zistenie nahlásiť 

mailom na odbor školstva.  Informovať záujemcov o diétnom stravovaní v Košiciach v ŠJ pri 

Gymnáziu, Šrobárova 1, poskytuje diétne stravovanie (obedy) pre žiakov stredných škôl. 

      Termín: 15. september 2018                                          

      Zodp.: H. Podlesná 

 

5. Pri príležitostí Svetového dňa výživy – 16.10. a Svetového dňa mlieka - 3.5. zamestnanci školskej 

jedálne  samostatne, alebo v spolupráci s inými školskými jedálňami v regióne a školami 

organizujú rôzne akcie s propagáciou zdravého životného štýlu s dôrazom na stravovanie, 

organizovaním ochutnávok jedál zdravej výživy v spolupráci s dodávateľmi tovarov za účasti 

regionálnej tlače, televízie.   

      Termín: do 30.máj  2019, do 30 október  2018  

            Zodp.: H. Podlesná 
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6. Pravidelne alebo na vyžiadanie odboru školstva,  zasielať  požadované podklady v termíne 

uvedenom v žiadosti. 

             Termín: stály                                                             

             Zodp.: H. Podlesná  

 

7. Všetky zmeny v školských jedálňach (zmena vedúcej ŠJ, telef. čísla, havárie, cudzí   stravníci 

a pod.) obratom oznámiť zodpovednému zamestnancovi odboru školstva.   

             Termín: stály                                                               

             Zodp.:  riaditeľ školy  

 

8. Školská jedáleň v prípade záujmu stravovať aj iné fyzické osoby, písomne požiada zriaďovateľa 

v zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o súhlas. 

             Termín: stály                                                              

             Zodp.: H. Podlesná 

 

9. Školy a školské zariadenia v prijímacom konaní žiakov  na školský internát postupujú v zmysle 

Usmernenia zriaďovateľa platného od 1.3.2014 

    Termín: stály                                                              

    Zodp.: MVDr. A. Kondorová 

 

10. Škola a školský internát zverejní na svojej web. stránke usmernenie k prijímaniu žiakov do 

školských internátov a vzor zápisného lístka.  Škola informuje žiakov (zvlášť I. ročníkov), že 

podmienkou pre prijatie do ŠI je zápisný lístok školy, potvrdený štatutárom školy. Každá škola, 

ktorá vydáva zápisné lístky svojim žiakom(už len I. ročníkov) je povinná si viesť presnú evidenciu 

vydaných zápisných lístkov.   

Termín : stály 

Zodp.:    MVDr. A. Kondorová 

 

11. Školský internát  eviduje záujem žiakov stredných škôl  o ubytovanie v školskom internáte 

v jednotnom elektronickom systéme na základe písomnej prihlášky a v prípade žiakov I. ročníkov 

aj zápisného lístka potvrdeného školou.  

             Termín: 15. september 2018                                                     

Zodp.:    MVDr. A. Kondorová 

 

12. Výška príspevku na ubytovanie v ŠI je určená podľa   VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zverejnená 

na  http://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/legislativa/vzn201613.pdf 

Metodika a postupy súvisiace s úhradou príspevkov sú upravené v metodickom 

usmernení odboru školstva Ú KSK.   

V zmysle uvedeného sa žiadosti na odpustenie/zníženie príspevku za 

ubytovanie  v ŠI  predkladajú odboru školstva Ú KSK hromadne za  I. polrok školského roka  

k termínu 30.9. 2018  a za II. polrok školského roka k termínu 15.2.2019. 

             Termín: 30. september 2018, 15. február 2019                                           

Zodp.:    MVDr. A. Kondorová 

 

 

 

 

http://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/legislativa/vzn201613.pdf
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13. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠI uplatňovať model výchovy a vzdelávania, v centre ktorého 

je žiak, jeho potreby a záujmy, rozvíjať kľúčové kompetencie s cieľom pripraviť žiakov na 

aktívny život v multikultúrnej spoločnosti. 

             T: stály 

Zodp.:    MVDr. A. Kondorová 

 

 

 

 
Za plnenie úloh v tejto oblasti zodpovedá PhDr. J. Pituch a PhDr. M. Lazorčák 

 
1. Predložiť na odbor školstva Úradu KSK do 30. marca 2019 návrh na počet tried prvého ročníka 

pre prijímacie konanie v aktuálnom školskom roku na externú formu štúdia, kombinovanú formu 

štúdia a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy. Po dohode so zriaďovateľom 

rozhodne riaditeľ školy o počte tried prvého ročníka externej alebo kombinovanej formy štúdia 

a o počte žiakov v týchto triedach; a so súhlasom zriaďovateľa o počte žiakov v triedach prvého 

ročníka nadväzujúcich foriem odborného vzdelávania a prípravy do 30. apríla 2019.    

 

2. Návrh počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné 

odbory a návrh na počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné 

odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie, ktoré sa bude konať v šk. 

roku 2019/2020 predloží riaditeľ strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK po 

prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy na OŠ ÚKSK najneskôr do 15. júna 2019 

v súlade   s § 64 ods. 2  zákona č. 245/2008 Z.z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

3. Zmeny v sieti škôl a ŠZ sa predkladajú na MŠVVaŠ  SR do  31. marca kalendárneho roka, ktorý 

predchádza roku, v ktorom má byť zmena uskutočnená, v odôvodnených prípadoch aj v inom 

termíne (zákon č.596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení). Riaditeľ školy predloží  kompletnú žiadosť 

vrátane príloh na OŠ ÚKSK najneskôr do  31. januára. 

 

4. Návrh na experimentálne overovanie podáva riaditeľ strednej školy písomne na OŠ ÚKSK 

najneskôr do 31. januára  podľa §14 zákona č. 245/ 2008 Z.z..   Predložený  návrh musí 

obsahovať všetky prílohy podľa §14 ods. 5 zákona č. 245/ 2008 Z.z. 

 

5. Riaditeľ strednej školy predloží do 10 dní od prerokovania  záznam Štátnej školskej inšpekcie na 

odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja spolu s navrhnutými opatreniami.  

 

6. Riaditeľ školy je povinný nahlasovať zmeny v obsadení funkcií  zástupcov riaditeľov, telefónnych 

čísel, ako aj e-mailových adries na OŠ ÚKSK a na vedomie CVTI SR v Bratislave a na Školské 

výpočtové stredisko v Michalovciach z dôvodu presnej evidencie a skvalitňovania vedenia 

Registra škôl a školských zariadení a vydávania publikácií MŠVVaŠ SR.  
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Za plnenie úloh  zodpovedajú  Mgr. M. Vikartovský a Mgr. R. Smrčo 

 

1. Realizovať rôzne aktivity, ktoré podporujú zdravý životný štýl, boj proti drogám, obezite a ochranu 

životného prostredia spojenú  s adresnou  činnosťou žiakov. Podporovať činnosť všetkých  

športových a podobne zameraných krúžkov. 

 Termín: stály, počas školského roka 

  

2. Minimalizovať počet necvičiacich žiakov na školách. Pre žiakov oslobodených od telesnej výchovy 

zriaďovať na školách náhradnú zdravotnú telesnú výchovu, pri zaraďovaní žiakov postupovať 

v zmysle platnej legislatívy.  

Termín: 30. september , stály 

   

3. V dlhodobých športových súťažiach zabezpečiť účasť aspoň dvoch  družstiev  v kolektívnych 

športoch  a aspoň jedného žiaka v individuálnych disciplínach. 

Termín: stály 

 

4. Podporovať spoluprácu so športovými klubmi, vytvoriť  databázu žiakov školy , ktorí športujú 

v kluboch s uvedením dosiahnutých výsledkov. Zvlášť evidovať reprezentantov SR a mimoriadne 

športové  úspechy žiakov. Vhodne propagovať výnimočné  športové výsledky žiakov školy 

prostredníctvom nástenok na školách, a www -  stránok školy. 

Termín: 15. október  2018, stály 

 

5. Zabezpečiť sprístupnenie športových objektov, najmä  vonkajších školských  ihrísk  mimo 

vyučovacieho procesu a pracovných  dní podľa záujmu, pre žiakov školy, ale aj širokú verejnosť na 

vykonávanie športových aktivít.   

Termín: stály 

Zodp.: riaditeľ školy 

 

6. Vytvárať podmienky pre zapojenie školy do OFS (Olympijských festivalov Slovenska). 

Zaregistrovať sa cez web stránku www.milujemsport.olympic.sk. Konkrétne podmienky na 

www.olympic.sk 

Termín: stály 

 

7. Zorganizovať plavecký a lyžiarsky výcvik pre žiakov I. ročníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.milujemsport.olympic.sk/
http://www.olympic.sk/
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1. Spracovať plán činnosti na úseku podnikateľskej činnosti.  

T.: 30. 9. 2018 

Z.: RNDr. J. Jurík 

 

2. Realizovať aktivity na úseku podnikateľskej činnosti – PO a BOZP. 

T.: stály 

Z.: RNDr. J. Jurík 

 

 

 
Za plnenie úloh zodpovedný M. Košč 

 

1. V spolupráci so zamestnávateľmi podľa možností elokovaných pracovísk a učebných odborov 

v elokovaných pracoviskách  identifikujú a zavedú „žiacky  výrobný program“ pre žiakov v 

elokovaných pracoviskách (výroba brikiet, výroba paliet, výroba zámkovej dlažby, maliarske 

a stavebné práce, šitie záster, atď.). 

       Termín: stály 

 

2. V rámci dní otvorených dverí na elokovaných pracoviskách propagovať možnosť ukončenia základnej 

školy s pokračovaním a možnosťou získania výučného listu. Ponúkať krátke kurzy na rozvoj 

digitálnych zručností žiakov aj dospelých. Zapájať žiakov aj do kultúrnych činností obce 

(mimoškolská činnosť žiakov). 

       Termín: stály 

 

3. Rozvíjať spoluprácu s obcou a vedením obce, kde sú zriadené elokované pracoviská, s cieľom 

spoločnej propagácie potreby vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v súlade 

s potrebami a rozvojom obce. 

      Termín: 30. jún 2019 

 

4. Pracovné workshopy  školy, zástupcov  obcí a spolupracujúcich partnerov zamerané na výmenu 

skúseností v oblastí práce so žiakmi zo soc. znevýhodneného prostredia a prezentáciu príkladov dobrej 

praxe.  

      T:  november 2018 – marec 2019 

 

5. Osobitnú pozornosť venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len SZP). Prijímať 

opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov týchto žiakov. Zriaďovateľovi 

predložiť stručnú správu o stave vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v sídle 

školy a v elokovaných pracoviskách.  

       Termín: stály 

       Kontrola:  31. január 2018,  30. jún 2018   
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1. Vedenie školy bude vyžadovať od zamestnancov školy realizovať ďalšie úlohy v oblastiach 

Podnikateľské zručnosti, Finančná gramotnosť, Informačné a komunikačné technológie, 

Bezpečnosť a prevencia, Zdravý životný štýl, Ľudské a detské práva, Medzinárodné merania, 

Znižovanie informačnej nerovnosti, Čitateľská gramotnosť, Globálne vzdelávanie 

a environmentálna výchova, Cudzie jazyky, Náboženská/etická výchova, Prijímacie konanie, 

Školská integrácia, Celoživotné vzdelávanie podľa Pedagogicko-organizačných pokynov 

MŠVVaŠ SR pre školský rok 2018/2019.  

 

2. Neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces po každej stránke, mimoriadnu pozornosť 

venovať zlepšovaniu dochádzky, správania a prospechu žiakov. 

             Z.: všetci pedagogickí zamestnanci, triedni učitelia, majstri OV 

 

3. Spracovať potrebu učebných pomôcok pre jednotlivé učebné a študijné odbory 

             Z.: Ing. S. Šoltésová a vedúci predmetových komisií 

 

4. V rámci projektu IROP Zriadiť odborné pracovisko pre odbory technik vodár vodohospodár, 

elektromechanik – silnoprúdová technika, mechanik elektrotechnik, technik energetických 

zariadení budov. 

             Z.: M. Fedorko, Ing. A. Kišidaj,  

 

5. Realizovať výchovno-vzdelávací program v experimentálnom študijnom odbore Technik vodár 

vodohospodár, spolupracovať s organizáciami zameranými na vodárenstvo a  vodné 

hospodárstvo. 

             Z.: PhDr. M. Lazorčák, Ing. S. Šoltésová 

 

6. Zúčastňovať sa všetkých dostupných podujatí organizovaných pre prezentáciu stredných 

odborných škôl 

             Z.: M. Fedorko, M. Košč, Ing. T. Belobrad, PhDr. M. Lazorčák, Ing. P. Piskaj 

 

7. Zúčastňovať sa podujatí zameraných na výchovno-vzdelávací proces žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

             Z.: M. Košč 

 

8. Udržiavať interiéry a exteriér školy 

             Z.: Ing. A. Kišidaj, Ing. M. Tirpák 

 

9. Na základných školách v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji propagovať učebné 

a študijné odbory, ktoré má škola v sieti 

             Z.: Ing. P. Piskaj 

 

10. Zabezpečiť naplnenie plánu výkonov pre školský rok 2019/2020. 

Z.: Ing. P. Piskaj 
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11. Spolupracovať s Republikovou úniou zamestnávateľov, Slovenskou živnostenskou komorou, 

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Asociáciou vodárenských spoločností, 

s Hasičským a záchranným zborom, Dobrovoľnou požiarnou ochranou, Autoopravovňami MV 

SR, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a ďalšími inštitúciami a firmami 

             Z.: PhDr. J. Pituch, PhDr. M. Lazorčák, M. Fedorko 

 

12. Zabezpečovať realizáciu úloh stanovených odborom školstva Úradu Košického samosprávneho 

kraja 

             Z.: vedúci pedagogickí zamestnanci 

 

13. Spracovať harmonogram maturitných a záverečných skúšok 

             Z.: Ing. S. Šoltésová 

 

14. Zabezpečiť využívanie didaktických materiálov spracovaných v rámci projektu Rozvoj 

stredného odborného vzdelávania 

             Z.: Ing. S. Šoltésová 

 

15. Zorganizovať konferenciu Nové trendy v remeslách. 

             Z.: M. Fedorko, Ing. T. Belobrad 

 

16. Inovovať a prebudovať študijný odbor mechanik nastavovač – stavebné stroje. 

Z.: M. Fedorko 

 

17. Realizovať projekt schváleného v rámci OP Ľudské zdroje. 

Z.: projektový tím a pedagogickí zamestnanci 

 

18. Zabezpečiť rozmiestnenie žiakov IV. ročníka št. odboru mechanik hasičskej techniky na 

hasičské stanice, v súvislosti s tým pripraviť stretnutie s riaditeľmi KR a OR HaZZ Košického 

a Prešovského kraja. 

Z.: M. Fedorko, Ing. T. Belobrad 

 

19. Organizovať ZP technik požiarnej ochrany. 

Z.: Ing. F. Šamaj, Ing. B. Turčaniková 

 

20. Spracovať plán aktívov so žiakmi. 

Z.: Ing. S. Šoltésová, M. Fedorko 

 

21. Realizovať inštaláciu exteriérových posilňovacích zariadení. 

Z.: Ing. A. Kišidaj 

 

22. Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu spolupracovať s firmami. 

Z.: PhDr. M. Lazorčák, Ing. S. Šoltésová, M. Fedorko, Ing. T. Belobrad 

 

23. Spracovať plán školských podujatí. 

Z.: vedúci predmetových komisií 

 

24. Propagovať možnosti pomaturitného štúdia na našej škole. 

Z.: vedúci pedagogickí zamestnanci 
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25. Viesť rokovania so zamestnávateľmi s cieľom podpísania zmluvy na zabezpečenie odborného 

vzdelávania žiakov učebných a študijných odborov. 

Z.: M. Fedorko, M. Košč 

 

26. Doplniť predmetové komisie o zástupcov pedagogických zamestnancov na elokovaných 

pracoviskách (zvlášť za stavebnú výrobu a zvlášť za výrobu konfekcie). 

      Z.: M . Košč, Ing. S. Šoltésová 

 

27. Pripraviť návrh na zaradenie do siete odborov školy študijný odbor nadstavbové štúdium 

Odevníctvo a Elektrotechnika 

Z.: PhDr. M. Lazorčák 

 

28. Pokračovať v medzinárodnej spolupráci s partnerskými školami v Českej republike a v Poľsku. 

Z.: Vedenie školy 

 

29. Zorganizovať slávnostné pripomenutie si 70. Výročia vzniku školy. 

Z.: vedenie školy 

 

30. Realizovať experimentálne overovanie prijímania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia do dvojročných učebných odborov. 

Z.: M. Košč. Ing. I. Poprocký, Mgr. A. Sotáková, Ing. S. Šoltésová 

 

 

 

 

1. Informácie k učebnicovej politike MŠVVaŠ SR sa nachádzajú na www.edicny-portal.sk, ktorá 

obsahuje informácie o učebniciach, o konkurzoch na nové učebnice a taktiež objednávkový 

formulár na učebnice. 

             Z.: Ing. A. Roman 

 

2. Zoznam platných tlačív sa nachádza na www.minedu.sk a  www.sevt.sk/skolstvo. 

             Z.: Ing. S. Šoltésová 

 

 

 

 

1. Vedenie SOŠT čo v najširšej miere bude podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických 

a odborných zamestnancov z hľadiska ich profesijného rozvoja a kariérneho rastu s cieľom 

zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania. 

             Z.: vedúci pedagogickí zamestnanci 

 

2. Vedenie SOŠT odporúča pedagogickým zamestnancom, v súlade s ponukovým katalógom 

vzdelávacích podujatí Metodických centier v Košiciach a v Prešove a ďalších vzdelávacích 

inštitúcií,  prihlásiť sa podľa záujmu na vzdelávanie. 

http://www.edicny-portal.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.sevt.sk/skolstvo
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             Z.: vedúci pedagogickí zamestnanci 

 

3. Zabezpečiť vykonanie I. atestácie u vybraných MOV a učiteľov v spolupráci s DTI. 

             Z.: Ing. S. Šoltésová, M. Fedorko 

 

4. Spracovať Plán kontinuálneho vzdelávania  

             Z.: Ing. S. Šoltésová, M. Fedorko 

 

 

 

1. Realizovať školské kolá predmetových olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti, literárnych 

súťaží, olympiád cudzích jazykov, ľudských práv, športových súťaží a súťaží odborných zručností 

žiakov, „Mladý murár“, CONECO 

             Zodp.: Vedúci pedagogickí zamestnanci 

 

2. V prípade úspešného umiestnenia žiakov v rámci  školských kôl,  prihlásiť žiakov do 

regionálnych a vyšších kôl súťaží. 

             Zodp.: Vedúci pedagogickí zamestnanci 

 

3. Zoznam športových súťaží je zverejnený na www.minedu.sk v menu Šport – Deti, žiaci a študenti 

a na www.skolskysport.sk.  

             Zodp.: Mgr. M. Vikartovský 

 

4. Zoznam predmetových olympiád a súťaží zabezpečovaných IUVENTOU je zverejnený na 

www.olympiady.sk.  

             Zodp.: Ing. S. Šoltésová, vedúci predmetových komisií 

 

5. Zoznam súťaží zabezpečovaných ŠIOV-om je zverejnený na stránke www.siov.sk. 

             Zodp.: Ing. S. Šoltésová, vedúci predmetových komisií 

 

6. Zoznam ostatných súťaží je zverejnený na stránke www.minedu.sk – regionálne školstvo 

             Zodp.: Ing. S. Šoltésová, vedúci predmetových komisií 

 

 

 

 

1. O prijatí žiaka do školy, vrátane žiaka so ŠVVP, rozhoduje riaditeľ školy podľa § 5 zákona č. 

596/2003 Z. z. Ak sa ŠVVP  žiaka prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná 

zmena formy vzdelávania (napr. vzdelávanie formou školskej integrácie,  po splnení predpísaných 

náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie rozhodnutie o prijatí žiaka do školy 

nevydáva.  

             Zodp.: Ing. K. Goldová, školský psychológ 

 

 

http://www.minedu/
http://www.skolskysport/
http://www.olympiady.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.minedu.sk/
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2. Pri vypracúvaní individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením a žiakov so sociálnym znevýhodnením sa  odporúča spolupracovať so školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré žiaka diagnostikovalo; je možné využívať 

tiež služby, ktoré poskytuje Detské centrum Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie (ďalej len „VÚDPaP“).  

             Zodp.: Ing. K. Goldová, školský psychológ, triedni učitelia 

 

3. Žiak so zdravotným znevýhodnením a nadaním v strednej škole môže byť vzdelávaný v školskej 

integrácii, ak mu príslušné poradenské zariadenie po diagnostických vyšetreniach vydalo písomné 

vyjadrenie k školskému začleneniu (§ 11 ods. 10 písm. c) školského zákona) na základe 

diagnostikovaných ŠVVP.  

             Zodp.: pedagogickí zamestnanci, školský psychológ 

 

4. Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením je nevyhnutné rešpektovať 

obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka a uplatňovať požiadavky, 

ktoré má predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania nehodnotiť 

negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom, ak z tejto príčiny nemá 

možnosť splniť alebo vykonať ich lepšie. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania 

využívať aj slovné hodnotenie.  

             Zodp.: pedagogickí zamestnanci 

 

5. Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným 

znevýhodnením, ktorého individuálny vzdelávací program zahŕňa aj úpravu obsahu vzdelávania 

niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho 

súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné neodkladne 

prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom 

a psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých 

majú na jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho 

zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii 

stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto 

postupu príslušným poradenským zariadením.  

             Zodp.: Ing. K. Goldová, školský psychológ a pedagogickí zamestnanci 

 

6. Metodické usmerňovanie pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so všeobecným intelektovým 

nadaním vzdelávaných v školskej integrácii poskytuje VÚDPaP. Na www.vudpap.sk je 

zverejnený Informačno-metodický materiál k organizácii výchovy a vzdelávania integrovaných 

intelektovo nadaných žiakov a Výchovno-vzdelávací program žiaka so ŠVVP.  

             Zodp.: Ing. K. Goldová, školský psychológ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vudpap/
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Vedenie SOŠ sa bude pravidelne stretávať na poradách vedenia každý pondelok  o 9.00 h. Programom 

týchto porád bude operatívne zabezpečovanie týždenných úloh na všetkých úsekoch školy, hodnotenie 

plnenia úloh za predchádzajúci týždeň a aktuálne záležitosti života školy. 

Zodp.: PhDr. J. Pituch 

 

Obsahom porád vedenia školy bude prerokovanie materiálov pedagogického, personálneho a technicko-

ekonomického charakteru a ďalších materiálov podľa aktuálnosti, a to: 

 

 

 

Blok pedagogický  

 

September 

 

- Plán práce a výchovno-vzdelávacej činnosti na školský rok  

- Personálne zabezpečenie školského roka,  

- Počty žiakov podľa tried 

- Štatistické výkazy,  

- Protokoly EDUZBER, vzdelávacie poukazy, kultúrne poukazy 

- Plán práce COV,  

- Opravný termín MS, ZS 

- Prihlasovanie žiakov na MS 20182019 

- Príprava kurzu na doplnenie základného vzdelania 

 

Október 

 

- Stav VVP na elokovaných pracoviskách 

- Príprava a organizácia plenárneho zasadnutia rodičov a triednych aktívov 

- Hodnotiaca správa 

- Školská legislatíva 

- Predmetové komisie 

- Predmetové olympiády 

- Zabezpečenie pracovísk PV,  

- Počty ubytovaných v ŠI 

 

November 

 

- Príprava získavania žiakov ZŠ  pre nový školský rok  

- Účasť na podujatí KSK Správna voľba povolania 

- Športové a kultúrne podujatia  

- Stav kroniky  

- Školský časopis 

- Pedagogická rada 
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- Harmonogram MS 2018/2019 a zloženia komisií pre maturitné skúšky 

- Základné odborné prípravy zamestnancov a členov HJ, technikov PO 

 

December 

 

- Zabezpečenie praktického vyučovania 

- Využitie voľného času a informácia o živote a aktivitách školského internátu 

- Činnosti COV 

- Príprava kurzu na doplnenie základného vzdelania 

- Stav spolupráce so zamestnávateľmi pri zabezpečovaní odborného vzdelávania 

 

Január 

 

- Stav získavania žiakov ZŠ do 1. ročníka 

- Kontrolná a hospitačná činnosť na úsekoch  

- Činnosť záujmových krúžkov 

- Stav dochádzky žiakov na vyučovanie 

- Pedagogická rada 

 

Február 

 

- Plán vzdelávacích aktivít, na ktorých sa zúčastňujú pedagogickí zamestnanci SOŠ 

- Príprava maturitných skúšok, externá časť a písomná forma internej časti z jazykov, matematiky 

a internej časti 

- Príprava záverečných skúšok, Príprava harmonogramu a zloženia komisií pre záverečné skúšky 

- Návrh kritérií pre prijímacie konanie 

- Informácia o priebehu experimentu - MENA 

 

Marec 

 

- Činnosť predmetových komisií 

- Organizačné smernice týkajúce sa pedagogického procesu 

- Výchovno-vzdelávací proces na elokovaných pracoviskách 

- Činnosť žiackej školskej rady 

- Činnosť rady rodičov 

- Informácia o realizácii projektov 

- EČ a PF IČ MS 

 

Apríl 

 

- Hodnotenie priebehu experimentálneho overovania št. odboru technik vodár vodohospodár 

- Posúdenie realizácie základnej prípravy zamestnancov HJ, členov HJ a technikov PO 

- Spolupráca s odbornými firmami 

- Stav činnosti na ŠI 

- Pedagogická rada 

- Príprava plánu výkonov 

- Príprava prijímacieho konania 

- Praktická časť MS 
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Máj 

 

- Prijímacie konanie 

- Príprava maturitných skúšok 

- Pedagogická rada 

- Stav počtov zapísaných žiakov 

- Hodnotenie plánu podujatí školy 

- Posúdenie mimoškolskej činnosti žiakov 

 

Jún 

 

- Príprava nového školského roka, skladba tried, personálne zabezpečenie 

- Pedagogická rada 

- Príprava a realizácia záverečných skúšok 

- Hodnotenie experimentálneho overovania št. odboru technik vodár vodohospodár 

- Hodnotenie experimentálneho overovania MENA 

- Príprava záveru školského roka 

 

Ďalšie materiály a dokumenty podľa aktuálnosti a dôležitosti 

 

Blok technicko-ekonomický 

 

- Výsledky hospodárenia za jednotlivé mesiace (príjmy a výdaje, stav finančných prostriedkov na 

bankových účtoch, ) 

- Správa o výsledkoch plnenia rozpočtu za príslušný štvrťrok vrátane informácie o predpokladanom 

vývoji príjmov a výdavkov v nasledujúcom období a o možnostiach prípadných úspor vo výdavkovej 

časti rozpočtu školy 

- Stav v odmeňovaní všetkých zamestnancov školy 

- Zabezpečenie prevádzky školy 

- Činnosť školskej jedálne na úseku stravovania 

- Zabezpečenie hygieny a estetizácie areálu a interiéru školy 

- Zabezpečenie dopravy v SOŠ 

- Verejné obstarávanie tovaru a služieb 

- Inventarizácia majetku 

- Sociálne štipendiá 

- Čerpanie finančných prostriedkov v rámci projektov podporovaných EÚ 

- Štatistické výkazy 

- Organizačné smernice 

- Hmotné a finančné zabezpečenie 

 

Ďalšie materiály a dokumenty podľa aktuálnosti a dôležitosti. Zároveň obsahom porád bude kontrola 

a vyhodnocovanie prijatých úloh. 
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August   

 POP MŠVVaŠ SR pre školský rok 

 POP KSK na školský rok  

 Personálne zabezpečenie školského roka  

 Plán práce školy 

 Pedagogicko-organizačné zabezpečenie otvorenia šk. roka. 

 Školské vzdelávacie programy 

 

November  

 Hodnotenie výsledkov vých.-vzdel. procesu dosiahnutých v I. štvrťroku šk. roka.   

 Hodnotenie výsledkov podľa jednotlivých tried. 

 Príprava maturitných skúšok, zloženie predmetových maturitných komisií –  

 

Január   

 Hodnotenie výsledkov vých.-vzdel. procesu dosiahnutných v I. polroku šk. roka. 

 Hodnotenie výsledkov podľa jednotlivých tried. 

 Návrh kritérií pre prijímacie konanie do I. ročníka pre ďalší školský rok, zloženie  

prijímacej komisie a postup prijímacieho konania. 

 Príprava záverečných skúšok, zloženie skúšobných komisií 

 

 

Apríl  

 Hodnotenie výsledkov vých.-vzdel. procesu dosiahnutých v III. štvrťroku šk. roka  

 Hodnotenie výsledkov podľa jednotlivých tried. 

 Príprava skladby tried pre nasledujúci školský rok  

 

Apríl  

 Hodnotenie výsledkov žiakov končiacich tried dosiahnutých na praktickom vyučovaní a posúdenie 

ich spôsobilosti vykonať praktickú časť odbornej zložky IČ MS 

  

Máj  

 Hodnotenie výsledkov vých.-vzdel. procesu dosiahnutých v II. polroku šk. roka  v 4. ročníku  

 Počet tried I. ročníka  v ďaľšom školskom roku 

 Plán výkonov  

 

Jún   

 Hodnotenie výsledkov vých.-vzdel. procesu dosiahnutých v II. polroku šk. roka  v 3. ročníku 

učebných odborov a v 2. ročníku dvojročných učebných odborov.. 

 Hodnotenie výsledkov podľa jednotlivých tried. 
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Jún  

 Hodnotenie výsledkov vých.-vzdel. procesu dosiahnutých v II. polroku šk. roka  v 1. a 2. ročníku 

učebných odborov, v 1. ročníku dvojročných učebných odborov a v 1., 2. a 3. ročníku študijných 

odborov 

 Hodnotenie výsledkov podľa jednotlivých tried. 

 Informácia o zabezpečení nového školského  roka  

 

Júl 

 Hodnotenie školského roka. 

 Príprava nového školského roka. 

 

 
 

Vnútroškolskú kontrolu zreálniť pravidelnosťou, adresnosťou, účinnosťou vzhľadom na analýzu zistení, 

prijatých opatrení i kontrolou odstránenia zistených nedostatkov aj vo vyučovaní učiteľa a učení sa žiaka. 

 

Predmetové komisie budú napomáhať internému vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu vyučovania 

učiteľov, monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov. 

 

Činnosť predmetových komisií zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľov vo výchovno-vzdelávacom 

procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a analýzu zistení. 

 

Ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej 

techniky vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 

Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania. 

 

September  

 Kontrola pedagogickej dokumentácie. 

 Kontrola čistoty a hygieny v priestoroch školy a v okolí školy. 
 

Október 

 

 Hospitácie na vyučovacích hodinách v 1. ročníku – TV a PV 

 Kontrola dodržiavania rozvrhu hodín. 
 

November   

 Hospitácie na vyučovacích hodinách v 1. ročníku – TV a PV 

 Kontrola triednych kníh a denníkov odborného výcviku 
 

December   

 Hospitácie na vyučovacích hodinách v 4. ročníku – TV a PV 

 Kontrola čistoty a hygieny v priestoroch školy a v okolí školy. 
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Január   

 Hospitácie na vyučovacích hodinách v 4.. ročníku – TV a PV 

 Kontrola dodržiavania rozvrhu hodín.  
 

Február   

 Hospitácie na vyučovacích hodinách v 3. ročníku – TV a PV 

 Kontrola pedagogickej dokumentácie. 
 

 

Marec  

 Hospitácie na vyučovacích hodinách v 3. ročníku – TV a  PV 

 Kontrola triednych kníh a denníkov OV 
 

Apríl   

  

 Hospitácie v triedach 2. ročníka 

 Kontrola pedagogickej dokumentácie 4. ročníka 
 

Máj  

 Kontrola prípravy otázok na záverečné skúšky. 

 Kontrola pedagogickej dokumentácie  3. ročníka. 

 

Jún   

 Kontrola triednych kníh a pedagogickej dokumentácie. 

 Vyhodnotenie výsledkov kontrolnej a hospitačnej činnosti. 
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Silné stránky 

Dlhoročná tradícia školy 

Výhodná poloha školy 

Výhodné umiestnenie jednotlivých pracovísk 

v jednom areáli školy 

Priaznivá štruktúra učebných a študijných 

odborov 

Príjemný vonkajší areál školy 

Estetické riešenie učební pre teoretické 

vyučovanie a oddychových zón 

Vybavenie teoretického vyučovania 

Vybavenie pracovísk praktického vyučovania 

Telocvičňa s lezeckou stenou 

Centrum odborného vzdelávania a prípravy 

Veľmi dobrá spolupráca s vonkajšími partnermi 

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci 

Dlhoročné a veľmi dobré pedagogické a riadiace 

schopnosti a skúsenosti manažmentu školy 

 

Slabé stránky 

Prijímanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia s problémami vo výchovnovzdelávacom 

procese už na základnej škole 

 

Príležitosti 

Prehlbovanie neustálej spolupráce s vonkajšími 

partnermi 

Zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

kvalifikovanej a kvalitnej pracovnej sily 

Využitie dlhoročných skúsenosti 

pedagogického kolektívu pre kvalitný 

výchovnovzdelávací proces a ich ďalší odborný 

rast 

Neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho 

procesu v rámci celoživotného vzdelávania 

Odstraňovanie negatívnych javov a vplyvov, 

ktoré pôsobia na žiakov predovšetkým zo 

sociálne znevýhodneného prostredia 

V spolupráci s podnikateľmi, firmami, 

organizáciami využívať možnosť zlepšenia 

technického vybavenia dielní, ktoré budú slúžiť 

aj na ich prezentáciu 

Možnosť propagácie a prezentácie SOŠT na 

verejnosti, zvýšenie záujmu o školu 

 

Ohrozenia 

Slabý záujem žiakov základných škôl o učebné 

odbory. 

Častý nezáujem rodičov o dianie v škole a študijné 

výsledky ich detí 
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Oblasť 

autoevalvácie 
Ciele Kritériá Nástroje  Časový harmonogram 

Podmienky pre 

výchovno-

vzdelávací proces 

Vytváranie prostredia 

a podmienok pre 

kvalitný VVP 

Bezpečnostné 

a hygienické predpisy, 

vybavenie učební 

a pracovísk PV podľa 

normatívov 

Osobné prehliadky zo 

strany vedenia školy, 

pozorovanie 

Priebežne 

Priebeh výchovy 

a vzdelávania  

Sledovanie 

vyučovacieho procesu 

Dodržiavanie 

štruktúry vyučovacej 

hodiny a učebného 

dňa 

Kontroly a hospitácie 

na vyučovacích 

hodinách 

Priebežne a podľa plánu 

kontrol a hospitácií 

Spolupráca 

s rodičmi,  

Vzájomná 

informovanosť 

o výsledkoch žiakov 

Účasť rodičov na 

triednych aktívoch 

Triedne aktívy, ústne 

pohovory, dotazníky 
Raz štvrťročne 

Propagácia školy 

a spolupráca so ZŠ 

Získavanie žiakov ZŠ 

na štúdium 

Dôsledná príprava 

informácií o škole,  

Pravidelné ústne 

a písomné informácie 

zo strany 

zamestnancov 

spolupracujúcich so 

ZŠ, tabuľkové 

analýzy záujmu 

žiakov 

Počas celého školského 

roka 

Kontakt so 

stavovskými 

inštitúciami 

a firmami 

Podpora VVP, 

oboznamovanie 

s novými 

technológiami 

a materiálmi 

Odborné konferencie, 

stáže majstrov OV 

a učiteľov, 

organizácia seminárov 

Hodnotenie na 

poradách vedenia 

školy 

Priebežne počas školského 

roka 

COV 

Vzdelávacie aktivity 

pre pedagógov 

a žiakov stredných 

škôl, firemné dni 

Odborná spôsobilosť 

pedagógov a žiakov 

Písomné správy raz 

polročne 

Podľa harmonogramu 

a rozvrhu COV 

 

Práca pedagogickej 

rady 

Hodnotenie 

výchovno-

vzdelávacích 

výsledkov, prijímanie 

výchovných opatrení, 

prerokovávanie 

dokumentov školy 

Obsah práce podľa 

školského zákona 

Pozorovanie, 

dotazníky 
Raz štvrťročne 

Práca predmetových 

komisií 

Skvalitňovanie 

vyučovania 

všeobecno-

vzdelávacích 

a odborných 

predmetov 

Tvorba ŠkVP, 

organizácia olympiád 

a súťaží, účasť PZ na 

vzdelávacích 

aktivitách 

Pozorovanie, zápisy 

o činnosti PK 
Mesačne 
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Práca výchovného 

poradcu 

Výchovné 

poradenstvo, 

sledovanie 

integrovaných žiakov 

Správanie žiakov, 

dosahovanie dobrých 

výsledkov zo strany 

žiakov 

Polročné správy Priebežne 

Práca koordinátora 

prevencie 

Zisťovanie 

a sledovanie 

a navrhovanie 

odstraňovania 

sociálno-

patologických javov, 

šikanovanie 

Včasné odstraňovanie 

sociálno-

patologických javov 

a šikanovania 

Polročné správy 
Podľa plánu práce 

koordinátora 

Práca koordinátora 

pre ľudské práva 

Dodržiavanie 

ľudských práv 

Neprípustnosť 

rasovej, rodovej 

diskriminácie, právne 

vedomie žiakov 

Polročné správy 
Podľa plánu práce 

koordinátora 

Práca koordinátora 

rady rodičov 

Spolupráca s rodičmi, 

sledovanie názorov 

rodičov na VVP 

a celú činnosť školy 

Návrhy rodičov na 

skvalitňovanie VVP 
Polročné správy Raz polročne 

Práca koordinátora 

žiackej školskej rady 

Žiacka samospráva, 

nápomocný orgán, 

prepojenosť medzi 

žiakmi a vedením 

školy, sledovanie 

názorov žiakov 

Zapojenie žiakov do 

vylepšovania 

podmienok pre VVP 

Polročné správy Raz štvrťročne 

Práca koordinátorov 

prípravy projektov 

Sledovanie výziev 

a spracovávanie 

projektov 

financovaných EÚ 

Tvorba projektov 
Kontrola spracovania 

projektov 
Podľa výziev MSVVŠ SR 

Práca koordinátora 

medzinárodnej 

spolupráce 

Spolupráca so 

zahraničnými školami 

Tvorba memoránd 

a dokumentov, 

vyhľadávanie 

spolupráce na 

internete 

Ústne informácie Raz polročne 

Práca koordinátora 

pedagogickej 

dokumentácie 

Spracovávanie 

pedagogickej 

dokumentácie podľa 

platnej školskej 

legislatívy 

Dodržiavanie 

predpísanej úpravy 

pedagogickej 

dokumentácie 

Pozorovanie 

a kontrola 
Raz mesačne 

Výsledky VVP 

Sledovanie správania, 

dochádzky 

a prospechu žiakov, 

Maturitné a záverečné 

skúšky 

Skvalitňovanie VVP, 

výchovno-

vzdelávacích 

výsledkov žiakov 

Tabuľkové analýzy 

a prehľady, 

Sledovanie úspešnosti 

na MS a ZS 

Raz štvrťročne 

Úroveň webovej 

stránky 
Propagácia školy Aktuálnosť 

Sledovanie názorov 

širokej verejnosti 
Podľa potreby 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola technická, 

Kukučínova 23, Košice 

 

 

ORGANIZAČNÁ SMERNICA 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH ŠKOLY 

  

Vydanie 

číslo: 

 

Platné od: 01.09.2018 

Strana 41 z 45 

PHÚŠ Výtlačok 

číslo: 

 

 

 

 

4.Súvisiaca dokumentácia 

Štruktúra kariérových pozícií 

Plán kontinuálneho vzdelávania 

 
5.Prílohy 

 
Plán práce výchovného poradcu 

Plán práce koordinátora prevencie 

Plán práce úsku TV 

Plán práce úseku PV 

Plán práce úseku ŠI 

Plán práce úseku ÚEaVS 

Rozvrh hodín na TV 

Rozvrh hodín na PV 

Záväzné právne predpisy 

 

6.Pojmy a skratky 

 

Trieda – spoločenstvo žiakov rovnakého alebo príbuzného učebného resp. študijného odboru , ktoré 

má za cieľ navštevovať teoretické vyučovanie a riadiť sa pokynmi učiteľov 

Učebňa – miestnosť, v ktorej prebieha teoretické vyučovanie pod vedením učiteľa 

Pracovisko PV – miestnosť, v ktorej prebieha praktické vyučovanie pod vedením MOV 

Prestávka – vymedzený čas na oddych medzi vyučovacími hodinami 

Vyučovanie – proces počas ktorého pedagogický zamestnanec odovzdáva žiakom teoretické  

vedomosti a lebo praktické zručnosti 

Výchova – pôsobenie na žiaka s účelom naučiť ho správať sa slušne 

Vzdelávanie – odovzdávanie teoretických vedomostí a praktických zručností učiteľmi a majstrami OV 

Zborovňa -  miestnosť pre učiteľov (porady, triedne knihy a pod.( 

RSOŠT – riaditeľ strednej odbornej školy technickej 

ZRTV – zástupca riaditeľa SOŠ pre teoretické vyučovanie 

ZRPV – zástupca riaditeľa SOŠ pre praktické vyučovanie 

VŠI – vedúci školského internátu 

VP – výchovná poradkyňa 

VÚEaVS – vedúci úseku ekonomiky a vnútornej správy) 

SRSOŠT – sekretariát riaditeľa 

ÚTV – úsek teoretického vyučovania 

ÚPV – úsek praktického vyučovania 

ŠI – školský internát 

KSK – Košický samosprávny kraj 

OŠ KSK – odbor školstva KSK 

PR – pedagogická rada 

RŠ – rada školy 

ÚRSOŠ – úsek riaditeľa SOŠ 

TV – teoretické vyučovanie 

PV – praktické vyučovanie 

KP – koordinátor prevencie 

OV – odborný výcvik 
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OP – odborná prax 

PO – poradný orgán 

PK – predmetová komisia 

HM – hlavný majster 

MOV – majster odbornej  výchovy 

PPP – pedagogicko-psychologická poradňa 

CPPP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

KRPZ – Krajské riaditeľstvo policajného zboru 

US – učebná skupina 

OS – organizačná smernica 

ZOOZ – základná organizácia odborového zväzu 

SOČ – stredoškolská odborná činnosť 

K – kurz 

VVČ – výchovno-vzdelávacia činnosť 

VVP – výchovno-vzdelávací proces 

MS – maturitná skúška 

ZS – záverečná skúška 

PŠMK – predseda školskej maturitnej komisie 

PPMK – predseda predmetovej maturitnej komisie 

SK – skúšobná komisia 

SJL – slovenský jazyk a literatúra 

IKT – informačno-komunikačné technológie 

BOZ – bezpečnosť a ochrana zdravia 

PO – požiarna ochrana 

POP – pedagogicko-organizačné pokyny 

POZ – pedagogicko-organizačné zabezpečenie 

ZŠ – základná škola 

DŠ – denné štúdium 

NŠ – nadstavbové štúdium 

EŠ – externé štúdium 

ZV  - základné vzdelanie 

ŠVP – štátny vzdelávací program 

ŠkVP – školský vzdelávací program 

UP – učebný plán 

UO – učebná osnova 

MSIZ – mechanik stavebno-inštalačných zariadení  

MN  - mechanik nastavovač  

ODNV – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  

MHT – mechanik hasičskej  techniky 

SPO – staviteľstvo 

TVV – technik vodár vodohospodár 

OOMPP – ochrana osôb a majetku pred požiarom  

SV – stavebná výroba  

SD – spracúvanie dreva 

VK – výroba konfekcie 
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7.Zmenové konanie 

 

Zmeny eviduje tvorca dokumentu. 

 

 

P. č. 

 

Dátum 

zmeny 

 

 

Strana 

 

Prepis, 

Doplnok 

 

Obsah zmeny 

 

Zmenu zaznačil 
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8.Rozdeľovník 

 

Por. Č. 

výtlačku 
Držiteľ 

Organizačná 

jednotka 
Podpis o prevzatí 

1. Sekretariát riaditeľa SOŠT ÚRSOŠ  

2. Zástupca riaditeľa TV ÚTV  

3. Vedúci úseku PV ÚPV  

4. Vedúci úseku EP ÚEP  

5. Vedúci COVaP COV  

4. Vedúci vychovávateľ ÚŠI  

5. Vedúci ÚEaVS ÚVES  

6. Rada školy RŠ  

 

9.Rozsah platnosti 

 

Organizačná smernica platí v celej SOŠT s účinnosťou od 1. septembra 2018. 

 

10.Poznámky 
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Oboznámenie s plánom hlavných úloh školy 

 

 

Dátum 

 

 

Meno a priezvisko 

 

Funkcia 

 

Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


