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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018  

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
škôl a školských zariadení) 

 

 
Kontaktné údaje školy 

 

Názov školy  Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves  
Telefónne číslo 053/4461390, 4462923 

Faxové číslo 053/4461360 

Elektronická adresa skola@soussnv.sk 

Internetová adresa www.soussnv.edupage.org 

Zriaďovateľ 
Košický samosprávny kraj,  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice              

 Meno a priezvisko, titul Tel. kontakt 

Riaditeľ školy Vasiľ Kolesár  Ing.  0905 627 150 

Zástupcovia riaditeľa 

Štefan Marhevka   Ing.    ZR PV 0905 327 715 

Gabriela Pramuková  Ing.  ZR TV 0910 873 037 

Ľubomíra Stanislavová   Ing.   ZR TEČ 0905 782 842 

Hlavný majster OV 

Katarína Buňová  Ing.      

Jozef Cipser      

Ján  Šašš     

Rada  školy Predseda : Mgr. Krempaská Irena  

 Tajomník: Erika Vykoupilová  

 

 
I. Poslanie a vízia 

 

SWOT analýza školy: 
  

Silné stránky: Slabé stránky: 
- ponuka učebných a študijných odborov, ktoré sú 

- nedostatkové, preto ţiaci majú moţnosť poberať 
motivačné štipendium 

- ponuka atraktívnych odborov v oblasti beauty sluţieb 
- správne nastavený  marketing školy na verejnosti 
- informačne bohatá webová stránka školy 

- úspešnosť pri príprave ţiakov na výkon povolania 

- široká ponuka činnosti v záujmových útvarov 
- prepojenie teórie s praxou 
- bohatá činnosť školského psychológa pri riešení 

výchovných problémov 
- Existencia COV s bohatou činnosťou nielen pre ţiakov 

našej školy ale aj pre satelitné školy 
- úspešnosť ţiakov na odborných súťaţiach 

v celoslovenskom aj medzinárodnom meradle 

- individuálny prístup ku kaţdému ţiakovi 
- implementácia moderných foriem vzdelávania ţiakov 

- aktívna s stále sa rozvíjajúca spolupráca so ţivnostníkmi 
- a podnikateľmi regiónu 
- moţnosť pre ţiakov získať počas štúdia ďalšie certifikáty 

- aktívna spolupráca s partnerskými školami v  
- zahraničí 
- elektronizácia výchovnovzdelávacieho procesu  
- úspešnosť školy pri zapojení sa do projektov EÚ 

- niţší počet ţiakov v triedach aj skupinách 

- nezodpovednosť niektorých ţiakov za svoje študijné 
- výsledky 

- nezainteresovanosť rodičov na perspektívnom rozvoji 
školy 

- vyšší počet ţiakov ťaţko vzdelávateľných 

- nepravidelná dochádzka ţiakov do školy 

- nedostačujúca príprava ţiakov na vyučovanie 

- chýbajúci ekonomický silný odberateľ absolventov v 
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Príležitosti:  Ohrozenie:  
- Spolupráca školy s budúcimi odberateľmi absolventov pri 

zavádzaní duálneho vzdelávania 
- Pruţne reagovať v rámci školy v rámci ŠkVP na poţiadavky 

zamestnávateľov 
- Sledovanie analýz profesií na trhu práce 
- Vytvorenie priestoru na vyjadrovanie postojov a názorov pri 

riešení problémov 
- Zlepšenie spolupráce školy a rodičov pri aplikácií 

výchovnovzdelávacieho procesu 
- Ďalšie vzdelávanie učiteľov a zvyšovanie ich kompetencií pri 

vyuţívaní poznatkov progresívnych technológií v procese 
vyučovania 

 

 - Nekoncepčné zavádzanie odborov do stredných škôl 
v regióne  s rovnakým alebo podobným zameraním 

- neustále zhoršovanie sa sociálnej situácie našich ţiakov 
- vysoké pracovné zaťaţenie pedagogických a iných 
- zamestnancov školy z dôvodu vypracovania rôznych správ, 

výkazov a štatistík 
- kaţdoročný pokles ţiakov prichádzajúcich zo ZŠ 
- Nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách ţiakov 
- Neochota rodičov rešpektovať trh práce pri výbere 

povolania svojho dieťaťa 
- Negatívne vplyvy spoločnosti na mladú generáciu 
- Nedostatok finančných prostriedkov na investície 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

Vízia školy : 
                           „Neučme sa pre školu, ale pre život a kvalitné zapojenie sa  

 na trhu práce v rámci Slovenska ako aj EÚ” 
                    
               Snahou kaţdej modernej školy je  vytvoriť pre výchovu priaznivé vzťahovo-motivačné predpoklady a vzdelávať tak, 
aby nadobudnuté vedomosti a zručnosti absolventov školy mali uplatnenie na trhu v ich profesionálnom ţivote ako aj 
v samotnom ţivote. Naša škola poskytuje kvalitné úplné stredné odborné vzdelanie. Jej hlavným poslaním je formovať 
mladého človeka a vychovať z neho kultivovanú osobnosť schopnú tvorivo a samostatne myslieť, správne a účelne pouţívať 
informačno-komunikačné technológie a dokázať sa presadiť vo svojom odbore. V súčasnosti poskytuje vzdelávanie v 
atraktívnych študijných odboroch, vyhľadávaných na trhu práce nielen v našom regióne a sú podporované aj štátom vo forme 
motivačného štipendia. Disponuje mnoţstvom odborných učební, v ktorých sa výučba riadi modernými vyučovacími metódami 
vo všeobecnovzdelávacích a hlavne odborných predmetoch. Pýchou školy je Centrum odborného vzdelávania pre kozmetické 
a kadernícke sluţby ako aj zváračská škola  
Pre získavanie praktických zručností ţiakov slúţia školské dielne, učebne odborného výcviku a odbornej praxe. Ţiaci vyšších 
ročníkov vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax na pracoviskách zamestnávateľov. Z hľadiska uplatnenia sa na trhu práce 
povaţujeme túto formu za najlepšiu, zároveň takto uplatňujeme prvky duálneho vzdelávania. Zamestnávatelia si môţu 
prakticky overiť vedomosti a zručnosti ţiakov a po ukončení štúdia sú prístupnejší ich zamestnať.  

Neustálou snahou manaţmentu školy je vytvárať vhodné podmienky nielen pre výučbu ale aj pre priaznivú klímu 
na pracovisku s cieľom zvyšovať kvalitu ich práce, k čomu prispievajú aj moderné a esteticky upravené priestory ako aj 
materiálne a technicky kvalitné vybavenie školy. Preto chceme byť školou, ktorá: 
 pripravuje ţiaka predovšetkým na uplatnenie sa vo svojej profesii na trhu práce po ukončení 

stredoškolského štúdia, 
 vďaka neustálym inováciám v procese výučby sa usiluje vytvoriť, čo najlepšie podmienky na rozvoj vedomostí a 

schopností kaţdého ţiaka, 
 maximálne pribliţuje informačné a komunikačné technológie ţiakom, 

 úspešne sa snaţí začleniť do moderného ţivota aj ţiakov so sociálne znevýhodneného prostredia. 
Vyhodnotenie: 

→ počas školského roka sme sa snaţili odovzdávať vedomosti modernými, inovatívnymi formami a metódami výučby a 
tým ţiakom umoţniť záţitkové vyučovanie, 

→ zaradením povinné voliteľného predmetu cvičenia z informatiky sme dosiahli lepšie zručnosti a kompetencie v oblasti 
IKT prostriedkov, 

→ upravili sme po konzultácií s podnikateľskou verejnosťou a ţivnostníkmi obsahovo výchovnovzdelávacie plány 
jednotlivých predmetov, čím sme sa snaţili priblíţiť poţiadavkám trhu, 

→ v rámci koordinátorstva alebo v záujmových krúţkoch sme ţiakov viedli k čítaniu s porozumením, k správnemu 
vedeniu svojich financií, či ku správnym postojom v rámci ochrany ţivotného prostredia, 

→ uplatňovali sme vo výchovnovzdelávacom procese prvky humanistickej výchovy, vštepovali sme ţiakom vo vybraných 
predmetoch správnu orientáciu v postojoch ku rasizmu, patologických javov, 

→ v rámci všetkých predmetoch a hlavne v odborných sme vyuţívali informačno-komunikačné technológie a nové trendy 
v jednotlivých technológiách, 

→ v rámci práce školského psychológa či výchovného poradcu sme sa snaţili začleniť do moderného ţivota aj ţiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. 
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Poslanie školy: 
 

Poslaním našej školy je pomôcť študentom nájsť správny kľúč k poznaniu a bráne života. 
 

Poslanie Strednej odbornej školy na Markušovskej ceste 4 v Spišskej Novej Vsi je jasným vyjadrením dôvodu, prečo 
a za akým účelom poskytuje svoje sluţby. Sformulovanie poslania školy musí vychádzať z potrieb regiónu, musí vytvárať 
komunikačné a informačné prostredie a tým zvyšovať efektívnosť svojich sluţieb. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, 
sociálnych partnerov a verejnosť, pre ktorých ponúka rôzne vzdelávacie a spoločenské aktivity. Filozofiu školy je potrebné 
spájať s odpoveďami na základnú otázku, kto vlastne je SOŠ na Markušovskej ceste 4 v Spišskej Novej Vsi: 

  
- stredná škola, ktorá má bohaté skúsenosti pri práci so ţiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia, 
- škola, ktorá spolupracuje s budúcimi zamestnávateľmi a vyhľadáva odberateľov absolventov,  
- škola so širokou ponukou učebných a študijných odborov, ktoré sú dostatočné atraktívne pre ţiakov, 

- škola, ktorej absolventi sa uplatňujú v praxi na rôznych úrovniach, 
-  škola, ktorá sa zapája do väčšiny aktivít v rámci mesta a okolia a má dobré kontakty s občianskymi 

zdruţeniami, s firmami a s druţobnými školami, 
- škola, ktorá sa svojimi športovými výsledkami dlhodobo zaraďuje medzi úspešné v rámci okresu, 
- škola s dobrou pracovnou klímou, 
- škola s úspešnou reprezentáciou odborov na celoslovenských súťaţiach. 

  
 

Naším poslaním je:  
- vychovávať zodpovedných ţiakov vyzbrojených mravnými postojmi, správnymi hodnotami a ideálmi 

potrebnými pre úspešný ţivot v globálnej spoločnosti,  
- dať ţiakom moţnosť počas štúdia získať rôzne certifikáty (elektrotechnická spôsobilosť, certifikáty SOPK, zváračský 

preukaz, certifikáty v beauty sluţbách a pod.),  
- vytvoriť podmienky pre vzdelávanie ţiakov zo všetkých sociálnych skupín, 
- umoţniť ţiakom získať základné kompetencie pre ţivot v Európskej únii, 
- vychovávať charakterného, tvorivého a na trhu sa uplatniteľného jedinca, 
- umoţniť ţiakom školy prevziať zodpovednosť za svoju budúcnosť do vlastných rúk. 

 

Vyhodnotenie: 
 

Naše pozitíva:  
- zaradenie školskej psychologičky, ktorá poskytuje odborné psychologicko-edukačné sluţby ţiakom, rodičom aj 

pedagógom pri riešení zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia  
- celoročná činnosť výchovnej poradkyne a koordinátorky patologických javov na predchádzanie rôznych foriem 

intolerancie a rasizmu, 
- účasť ţiakov na workshopoch a prednáškach o správnom vynakladaní s finančnými prostriedkami – finančná gramotnosť  
- úspešnosť ţiakov na rôznych vedomostných odborných súťaţiach ( MEĎ a CASTROL, OLYMPIÁDA O ĽUDSKÝCH 

PRÁVACH), súťaţe v zručnosti ( stavebné odbory – murár, inštalatér, Majstrovstvá Českej republiky v líčení) a 
športových súťaţiach ( stolný tenis, cezpoľný boh, halový futbal, florbal a pod.), 

- účasť ţiakov na odborných exkurziách, finančná pomoc hlavne ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
 

Zámery: 
 

- zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces ţiakov v súčasných učebných aj študijných odboroch, 
- pokračovať v začleňovaní finančnej gramotnosti do všetkých predmetov, v rámci koordinátorstva, v rámci práce 

v záujmovom útvare 
- uplatňovať efektívne vyučovacie metódy a informačno-komunikačné prostriedky, 
- aktívna spolupráca s partnermi školy so školskou psychologičkou pre zabezpečenie plnohodnotného ţivota bez strachu, 

drog a násilia, 
- patriť k uznávaným a zaujímavým školám pre našich partnerov v meste aj v okolí. 
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Vyhodnotenie: 
 

Klady:  
- účasť vedenia školy ako aj pedagógov na ZŠ za účelom propagácie študijných a učebných odborov, 
- úspešne sme sa zapojili do  kaderníckych súťaţí a iných odborných súťaţí v rámci Slovenska a tieţ v zahraničí, 
- získali sme ţiakov do odborov s motivačným štipendiom – na trhu práce sú títo absolventi ţiadaní. 

 

Rezervy:  
- aj napriek výborne zabezpečeným študijným odborom (po materiálnej a profesionálnej stránke) sme opäť nedokázali 

naplniť skupiny tried pre študijný odbor geológia, geotechnika a environmentalistika a učebný odbor manikér - pedikér. 
 

Ciele v školskom roku 2017/2018: 
 

Cieľom i záujmom SOŠ je skvalitňovanie práce, spolupráca s odberateľmi absolventov, presadzovanie sa na trhu, poznanie 
očakávaní, potrieb a ţelaní svojich zákazníkov. Čím bude skutočné poznanie a nasledujúce vyuţitie v ţivote školy kvalitnejšie 
a bliţšie k praxi, tým bude škola ţiadanejšia a úspešnejšia. Ciele školy v školskom roku 2017/2018 taktieţ vychádzali z 
Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, z Pedagogicko-organizačných pokynov 
odboru školstva KSK, z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, z Koncepcie rozvoja športu KSK, z Koncepcie rozvoja práce s mládeţou KSK a z potrieb 
školy na základe analýzy predchádzajúceho školského roka. Ciele školy boli zapracované do Plánu práce SOŠ.  
 
 
Hodnotenie práce školy je zamerané na tieto oblasti: 

 

1. Výchovnovzdelávací proces – teoretické vyučovanie 
 

SOŠ vo svojej hlavnej činnosti sa v uplynulom školskom roku zamerala na zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho 
procesu v škole po stránke odbornej, metodickej aj výchovnej. Všetky odborné predmety ako aj všeobecnovzdelávacie sme 
vyučovali pomocou IKT a modernými metódami (projektové a záţitkové vyučovanie) 

 
2. Praktické vyučovanie 

 
Škola rozvíjala kontakty s  podnikateľskými subjektmi z hľadiska moţnosti zapojenia našich ţiakov do praxe a to tým, ţe ţiaci 
majú moţnosť získavať zručnosti podľa svojho odboru priamo na trhu práce. Okrem toho sa praktické vyučovanie podieľa na 
realizácií cvičných prác v odborných dielňach praktického vyučovania a produktívnych prác mimo pracoviska. 
 

 

Výsledkom splnenia cieľov vo výchovnovzdelávacom procese v školskom roku 2017/2018 sú: 
 

–  teoretické vyučovanie 

→ systematické sledovanie dochádzky ţiakov do školy, pravidelná spolupráca s rodičmi (okamţitý telefonický kontakt), 
riešenie nepriaznivého javu v spolupráci so školským psychológom a výchovnou poradkyňou, 

→ bohatá ponuka záujmových útvarov pre ţiakov školy, ktoré boli zamerané na šport, matematiku, cudzie jazyky, IKT 
gramotnosť, remeselnícku a elektrotechnickú zručnosť, zručnosti v oblasti modelingu a beuaty sluţieb a pod.,  

→ účasť ţiakov s finančnou podporou rodičovského zdruţenia na odborných exkurziách ( tunel Ţilina – ţiaci študijného 
odboru geológia, geotechnika a environmentalistika), 

→ zapájanie ţiakov pod vedením svojich odborných učiteľov do súťaţí  ( MEĎ, CASTROL, kaderníckych 
a kozmetických súťaţí), 

→ v oblasti športu boli ţiaci našej školy zapojení do rôznych súťaţí organizovaných okresom Spišská Nová Ves, alebo 
CVČ Košice,   

→ bohaté vyuţívanie IKT prostriedkov vo vyučovacom procese, vytváranie nových učebných pomôcok aj textov cez IKT 
technológie pre ţiakov,  

→ prepracovali sa tematické výchovnovzdelávacie plány pre jednotlivé predmety s dôrazom na vyuţiteľnosť poznatkov 
pre trh práce,  

→ zavadzaním tvorby prezentácií ţiakmi školy sa dosiahla lepšia pripravenosť ţiakov na praktickú časť odbornej zloţky 
MS formou obhajoba vlastného projektu 
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– praktické vyučovanie 
 

→ Zákazkové práce v zváračskej škole 

→ Zváračské kurzy ţiakov tretích ročníkov uč. Odborov autoopravár, inštalatér a elektromechanik UŢI 

→ Rekonštrukcia sociálnych priestorov Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves 

→ Práce poskytované zákazníkom – sluţby obyvateľstvu – kadernícke, kozmetické a krajčírske práce 

→ Realizácia cvičných prác v odborných dielňach praktického vyučovania 

 

3. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, kreatívnej ekonomiky a finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy 
a výchovy k manţelstvu a rodičovstvu. 
 

Vyučovací proces vo všetkých predmetoch vyuţíva úlohy zamerané na vyhľadávanie informácií a pochopenie textu. Ţiaci školy 
majú moţnosť v rámci predmetov, besied, prednášok, záujmových útvarov získať zručnosti v jednotlivých gramotnostiach či 
výchovách. 

 
Vyhodnotenie cieľa v školskom roku 2017/2018: 
 

→ ţiaci nadstavbového odboru a študijného odboru zúčastnili besedy a workshopu – Ovládam svoje financie, 
→ ţiačky školy sa v CVČ zúčastnili prednášky a školenia o ţivotnom prostredí ako aj pracovali v krúţku zameranom na 

ochranu ţivotného prostredia, 
→ ţiaci školy mali moţnosť sa zapojiť do súťaţe – školské kolo – Rozumiem čo čítam – čitateľská gramotnosť ako aj 

v rámci všeobecnovzdelávacích predmetov sa stretli s testovaním úrovne čitateľskej gramotnosti, 
→ ţiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia sa zúčastnili otvoreného dialógu s gynekologičkou – Plánované 

rodičovstvo 
 
4. Marketingový proces 

 

Marketing v škole sa musí sústreďovať predovšetkým na pozitívny imidţ, ktorý si škola vytvára vo vzťahu k verejnosti. S 
verejnosťou treba komunikovať a pri tvorbe marketingovej komunikácie je potrebné urobiť nasledovné rozhodnutia: 

 Identifikovať cieľové publikum
 Určiť očakávanú reakciu
 Výber konkrétnych ciest k dosiahnutiu cieľa



Konkrétnymi cestami naplnenia cieľa marketingu školy v školskom roku 2017/2018 boli: 
 Vytvorenie nového propagačného videá o škole a chode školy, 
 Vypracovanie propagačných letákov pre jednotlivé odbory, 
 Pravidelné dopĺňanie informácií o aktivitách školy na webovej stránke, 
 Účasť na burzách stredných škôl, 
 Propagácia v regionálnych televíziách, 
 Organizovaním individuálnych Dní otvorených dverí, 
 Propagácia školy v priestoroch ZŠ v okrese aj mimo neho, 
 Účasť na rodičovských zdruţeniach končiacich ţiakov základných škôl, 
 Zorganizovanie kaderníckej súťaţe ţiakov našej školy na pôde ZŠ. 

 

Vyhodnotenie cieľa v školskom roku 2017/2018: 
→ bolo zhotovené propagačné video o škole, ktoré je zverejnené na web stránke školy, 
→ prepracovali sa propagačné letáky, ktoré sa distribuovali výchovným poradcom ZŠ v regióne aj meste, 
→ pravidelne sa dopĺňali informácie na web stránke školy ako aj sa aktualizovala táto stránka o ţivote na škole, 
→ učitelia, majsterky odborného výcviku ako aj ţiaci sa zúčastnili na burzách SŠ, ktoré organizovali ÚPSVaR ako aj 

zriaďovateľ, 
→ bola zorganizovaná kadernícka súťaţ v historických priestoroch Reduty v Spišskej Novej Vsi, na ktorú boli pozvaní 

ţiaci ZŠ a široká verejnosť. Na súťaţi sa prezentovali ţiačky nielen našej školy ale aj škôl z KSK, PSK 

 

 

 

 



 

 

   Riadiaca norma Označenie:  RN-23/2018  

   

HODNOTIACA SPRÁVA 
 

 

Stredná odborná škola  
 

 

   

  

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/ 2018 Strana 8 / 27 
 

 Spišská  Nová Ves  
 

    
 

     
 

 

 
RN-23/2018 

 

Mimoškolské aktivity a súťaţe  
 
V školskom roku 2017/2018 bolo zriadených 27 záujmových útvarov s rôznym zameraním. Naplnením obsahu ŠkVP boli 
zorganizované kurzy pohybových aktivít ako aj kurzy na ochranu ţivota a zdravia. Počas školského roka boli realizované 
mnohé besedy s tematikou drog, finančná gramotnosť, kriminalita, násilie a pod. Nemoţno zabudnúť aj na kultúrne vyţitie 
našich ţiakov, ktorí sa počas roka zúčastnili na filmových a divadelných predstaveniach, muzikáloch a koncertoch s 
protidrogovou tematikou. V marci boli realizované besedy zameraním na finančnú gramotnosť a tvorivé aktivity na tému 
ţivotné prostredie. V spolupráci s partnerskou školou v Havlíčkovom Brode sa zorganizovali športové aktivity pre ţiakov našej 
školy a študentov z partnerskej školy. Taktieţ ţiakom partnerskej školy sme zorganizovali odbornú prax so zameraním na 
geodéziu. Ţiaci sa zúčastňovali na odborných súťaţiach a olympiádach ľudských práv. Veľmi úspešne školu ţiaci 
reprezentovali v kozmetických a kaderníckych súťaţiach na celoslovenských súťaţiach alebo v zahraničí. 

 

Ďalšie odborné vzdelávanie ţiakov 
  
Aj v školskom roku 2017/2018 mohli ţiaci vyuţiť moţnosti získania ďalších certifikátov pre svoj profesijný rast. Ţiaci 
študijných aj učebných odborov z oblasti elektrotechniky mohli získať certifikát elektrotechnickej spôsobilosti – elektrické 
zariadenia do 1000 voltov v zmysle platnej vyhlášky. Ţiaci v technických odboroch mali moţnosť si na zváračskej škole urobiť 
zváračsky kurz. V beauty sluţbách ţiaci absolvovali odborné školenia, po absolvovaní ktorých získali certifikát. 

 

Rezervy 
 

Aj napriek bohatej činnosti školy v minulom školskom roku naša činnosť vykazuje aj prvky nedostatočnosti a sú to:   
- Ţiaci sa nezúčastnili prestíţnej súťaţe – Stredoškolskej odbornej činnosti, 
- Nezapojili sme ţiakov do súťaţe o podnikateľský plán. 

 

P.č. Úloha stanovená v hodnotení za  školský rok 2017/2018 

1. Realizácia havarijného stavu podlahových krytín v budove TV - splnená 

2. Dostavba EP SOŠ (EP-Rudňany) – dokončenie z vlastných zdrojov cca 10000 € - splnená 

3. Vytvorenie dielni pre diagnostiku (autoopravár-mechanik, elektromechanik) v rámci projektu IROP   vo výške  
cca 200 000,- € - ţiadosť neschválená ESF 

4. Oprava dvora dielni OV Ing. Koţucha 9  a vytvorenie parkovacích miest pre  sluţobné motorové vozidlá vo 
výške cca 5000,- €  (mimorozpočtové zdroje) - splnená 

5. Oprava dielni OV Ing. Koţucha – pracoviska COVaP – omietky vo výške cca 2000,- €  
(mimorozpočtové zdroje) - nesplnená 

6. Dbať na dodrţiavanie odporúčania vedenia školy pouţívať doplnkové výukové prostriedky cudzích jazykov 
a venovať pozornosť inovatívnym metódam výučby CUJ z dôvodu slabšej  úrovne vedomostí ţiakov 
prichádzajúcich zo ZŠ – záujmový útvar CUJ - splnená 

7. Sledovať plnenie úloh v oblasti environmentálnej výchovy ako súčasť rozvoja osobnosti  ţiakov zameranú na 
povedomie v oblasti separácie odpadov, spolupráca  s neziskovými  organizáciami v tejto oblasti - splnená 

8. Pripraviť v spolupráci s neziskovými organizáciami aktivity a programy v oblasti prevencie  závislosti - splnená 

9. Zaviesť formou útvaru záujmovej činnosti podnikateľské zručnosti pre ţiakov študijných odborov - nesplnená 

10. Naďalej podporovať činnosť ţiackej školskej rady hlavne jej participáciu na organizovaní ţivota školy - splnená 

11. Zlepšiť úroveň čitateľskej gramotnosti podporovaním súťaţí v tejto oblasti a zriadením  kniţnice ako 
samostatnej učebne – splnená 
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II. Údaje o počte ţiakov školy vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
  

 Počet ţiakov školy spolu 526 

 Z toho dievčat 193 

 Počet tried spolu 27 

a) Počet ţiakov v dennej forme štúdia 411 

 Z toho dievčat 157 

 Počet tried denného štúdia 21 

 Počet ţiakov v nadstavbovej forme štúdia  53 

 Z toho dievčat 22 

 Počet tried nadstavbového štúdia 3 

 Počet ţiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet ţiakov v externej  forme štúdia 115 

 Z toho dievčat 36 

 Počet tried v externej forme štúdia 6 

 Počet ţiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet ţiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) 
Počet ţiakov s iným vyučovacím jazykom ako slovenským  z celkového 
počtu ţiakov/ z toho dievčat 0 

d) 
Počet ţiakov so športovou prípravou z celkového počtu ţiakov/ z toho 
dievčat 0 

e) Počet začlenených ţiakov spolu/z toho dievčat 39 

f) Počet ţiakov v dištančnej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat  0 

 Počet tried v dištančnej  forme štúdia 0 

g) Počet ţiakov, ktorí prerušili štúdium 12 

h) Počet ţiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 15 

i) Počet ţiakov, ktorí prestúpili z inej školy 25 

j) Počet ţiakov, ktorí prestúpili na inú školu 7 

k) Počet ţiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu vzdelávania 14 

l) Počet ţiakov, ktorí zanechali štúdium 28 

m) 
Počet ţiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 245/2008 Z.z. – štúdium 
jednotlivých vyučovacích predmetov  0 

n) Iný dôvod zmeny 0 
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III.  Údaje o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy 
  

Ţiaci boli prijatí do 1. ročníkov SŠ na základe kritérií:  ukončenie 9.ročníka ZŠ a zdravotná spôsobilosť  a podkritériami:  
             súčet % (percentuálneho výsledku monitoru SJ+M),  v školskom roku 2017/2018: 

 

- Podmienky prijatia na základe výsledku prijímacej skúšky 
Bodové hodnotenie:  Ţiak môţe získať max. 100 bodov, z toho: . max. 20 bodov za priemer známok za 2. polrok 8. ročníka 

ZŠ a 1. polrok 9. ročníka ZŠ (do priemeru sú zahrnuté známky zo:  SJL(VJ), CJ,  DEJ, ZEM, MAT, PRI, FYZ, CHE)  

            

Priem. známka 1,00 -  1,56 -  1,83 -  2,10 -  2,37 -  2,64 -  2,91 -  3,18 -  3,45 -  3,72 -  3,990 
 1,55 1,82 2,09 2,36 2,63 2,90 3,17 3,44 3,71 3,98  

            
Body 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0  

  max. 40 bodov za písomný test zo slovenského jazyka a literatúry 

 max. 40 bodov za písomný test z matematiky 

V prípade, ţe sa na štúdium prihlási viac uchádzačov ako je plánovaný počet , o prijatí pri rovnosti bodov rozhodnú tieto podkritéria:  
1.   Súčet % (percentuálneho) výsledku na Testovaní 9 zo SJL + MAT 

2. Známka zo správania v 9.ročníku ZŠ 
3. Priemer známok v 9. ročníku ZŠ 

 

- Podmienky na prijatie pre učebné odbory (končiace záverečnou skúškou – SOV) : 
O prijatí rozhodnú tieto kritéria a podkritériá:  

1. Ukončenie 9. ročníka ZŠ  - uchádzači budú zoradení podľa priemeru známok zo 6.-8. ročníka 2.polroka 1.polroka 
9.ročníka základnej školy 

2.  Zdravotná spôsobilosť 

 
V prípade, ţe sa na štúdium prihlási viac uchádzačov ako je plánovaný počet , o prijatí rozhodnú tieto podkritériá:  
Podkritériá: 1.  Súčet % (percentuálneho)  výsledku  monitoru  SJL + MAT  

2. Známka zo správania v 9.ročníku ZŠ 
3. Priemer známok v 9. ročníku ZŠ 

Škola odbor 

Prijímacie konanie v I. kole (počet miest/ záujemcov o štúdium)  

plán 
podľa 
VZN  T1 

T 1 + T 2    
Talentovky 

1. 
termín 1. + 2. 

Zapísaní k 30. 
máju 2018  
(+KZV) 

voľná 
kapacita 
(počet miest) 

SO
Š,

 M
ar

ku
šo

vs
ká

 c
es

ta
 4

, S
p

iš
sk

á 
N

o
vá

 V
es

 

3661 H murár 8     4 14 16   

3668 H montér suchých stavieb 8     0 4 0 8 

3684 H  strechár 7     0 0 0 7 

3678 H inštalatér 8     4 7 11   

2683 H 11 elektromechanik ST 7     6 15 0   

2684 H 12 elektromechanik AUT 7       0 0   

2685 H 15 elektromechanik UZI 8     4 7 9   

2487 H 01 autoopravár - mechanik 10     18 31 11   

3152 H 02   krajčír - dámske odevy 12     0 7 18   

6456 H     kaderník 20     14 28 17 3 

6424 H     manikér - pedikér 6     2 4 0   

3178 F   výroba konfekcie 40     31 41 33 7 

3686 F   stavebná výroba 20     6 14 9 11 

3383 F   spracúvanie dreva 20     21 24 18 2 

2478 F  strojárska výroba 20     1 1 0   

2426 K programátor obráb. a zvár.stroj. 8     3 6 0   

2697 K  mechanik elektrotechnik 8     14 22 17   

6446 K     kozmetik 8     9 27 8   
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Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu:  účasť na burzách stredných škôl - Správna voľba povolania - v regióne 

Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Gelnica, Keţmarok  účasť na rodičovských zdruţeniach 

deviatych ročníkov ZŠ v meste i okolí  pútavé propagačné letáky pre ţiakov ZŠ a ich rodičov  propagácia v popradskej, 

keţmarskej a spišsko-novoveskej TV  prezentácia v Kultúrno-spoločenskom mesačníku mesta Spišská Nová Ves a 

iných médiách  organizovanie Dňa otvorených dverí 

 
IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 

Priemerný prospech za školu: 
2,53 2,61 2,64 2,73  

 
 

     
 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 
208,50 129,77 140,01 96,11  

ţiaka za školu:  

    
 

Priemerný počet neospravedlnených 
56,17 30,35 45,54 24,55  

vymeškaných hodín na ţiaka za školu:  

    
 

Priemerný počet ospravedlnených 
152,33 99,42 94,47 71,56  

vymeškaných hodín na ţiaka za školu:  
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Prijatím a dôsledným uplatňovaním interných pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu ţiakov darí udrţiavať počty 
vymeškaných hodín na niţšej úrovni a je to aj miernym zlepšením spolupráce s rodičmi problémových ţiakov. 
Nakoľko na škole sú ţiaci v dvojročných učebných odborov (u nich sú najhoršie študijné výsledky a aj najhoršia 
dochádzka) aţ po študijné odbory, kde dochádzka aj študijné výsledky sú oveľa lepšie) môţeme tvrdiť, ţe tento 
ukazovateľ je skreslený. Študijné výsledky aj dochádzku u ţiakov, hlásiacich sa do učebných odborov mnohokrát 
musíme riešiť v spolupráci s rodičmi a územnou samosprávou. V školskom roku 2017/2018 sme zaznamenali 
zhoršenie celkového prospechu a zrejme je to v dôsledku toho, ţe ţiaci zo ZŠ prichádzajú s oveľa slabšími 
vedomosťami ako to bolo v minulých rokoch. Na druhej strane treba dodať, ţe ţiaci s motivačným štipendium kvôli 
finančné ohodnoteniu si stráţia svoj prospech. Treba podotknúť, ţe aj ţiaci 1. a 2.ročníka študijných odborov majú 
snahu dosahovať lepšie študijné výsledky. 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2017/2018 
v študijných odboroch s dĺţkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 Prospech 
 

počet vymeškaných hodín na ţiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

ţiakov 
spolu 

Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Poče
t 

ţiako
v 

% 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 

na
 ţ

ia
ka

 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 

na
 ţ

ia
ka

 

1. 22 6 27,27 5 22,72 9 40,9 2 9,56 1573 71,5 869 39,5 

2. 20 2 10,0 5 10,0 16 80,0 0 0 1346 67,3 38 1,9 

3. 18 1 5,55 1 5,55 16 88,9 0 0 2375 131,94 100 5,55 

4. 22 0 0 2 9,09 19 86,37 1 4,54 1806 82,09 71 3,22 

Spolu 82 9 10,97 10 12,91 60 73,17 3 2,95 7100 86,58 1078 13,15 

 
2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2017/2018 

v iných formách štúdia (2-ročné učebné odbory)v dennej forme štúdia 

 Prospech počet vymeškaných hodín na ţiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Učebné odbory 
ročník Počet 

ţiakov 
spolu 

Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiako

v 

% 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 n
a 

ţi
ak

a 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 n
a 

ţi
ak

a 

1.  75 4 - 12 - 54 - 5 - 6537 87,16 8743 116,57 

2.  - - - - - - - - - - - - - 

Spolu 75 4 - 12 - 54 - 5 - 6537 87,16 8743 116,57 

 
 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2017/2018 
v učebných odboroch s dĺţkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 

 Prospech 
 

počet vymeškaných hodín na ţiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Učebné odbory 
ročník Počet 

ţiakov 
spolu 

Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Poče
t 

ţiako
v 

% 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 

na
 ţ

ia
ka

 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 

na
 ţ

ia
ka

 

1. 75 4 5,33 8 10,66 60 80,00 3 4,01 8182 109,09 3881 51,75 

2. 52 1 1,92 3 5,76 45 86,53 3 5,76 7748 149,00 971 18,67 

3. 47 1 1,38 7 14,89 36 76,59 3 6,38 6259 90,71 1387 29,51 

Spolu 174 6 3,44 18 10,34 141 81,03 3 5,17 20445 117,50 6239 35,85 

 
 
 
 
 



 

   Stredná odborná škola                                                                 
Spišská  Nová  Ves 

 

Riadiaca norma 
HODNOTIACA  SPRÁVA  

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/ 2018 

 

Označenie:  RN-23/2018 

Strana 14 / 27 

  

RN-23/2018 

 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2017/2018 
v iných formách štúdia - denné nadstavbové štúdium 

 Prospech počet vymeškaných hodín na ţiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Učebné odbory 
ročník Počet 

ţiakov 
spolu 

Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiako

v 

% 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 n
a 

ţi
ak

a 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 n
a 

ţi
ak

a 

1. 11 1 9,09 2 18,18 6 54,54 2 18,19 1723 156,63 101 9,18 

2. 26 2 7,69 4 15,38 16 61,53 4 15,38 1691 65,03 452 17,38 

Spolu 37 3 8,10 6 16,21 22 59,45 6 16,21 3414 92,27 553 14,94 

 

5.  Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2017/2018 
V  iných formách štúdia - externé štúdium – učebné 3.ročné_ dištančná forma 

 Prospech 
 

počet vymeškaných hodín na ţiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Učebné odbory 
ročník Počet 

ţiakov 
spolu 

Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Poče
t 

ţiako
v 

% 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 

na
 ţ

ia
ka

 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 

na
 ţ

ia
ka

 

1. 0 - - - - - - - - - - - - 

2. 12 1 8,33 1 8,33 4 33,33 6 50 - - - - 

3. 14 6 42,86 5 35,71 0 0 3 21,43 - - - - 

Spolu 26 7 26,92 6 23,08 4 15,39 9 34,61 - - - - 

 
 

6. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2017/2018  iných formách štúdia  
externé štúdium - študijných odboroch s dĺţkou štúdia 4 roky_dištančná forma 

 Prospech 
 

počet vymeškaných hodín na ţiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

ţiakov 
spolu 

Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Poče
t 

ţiako
v 

% 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 

na
 ţ

ia
ka

 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 

na
 ţ

ia
ka

 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

2. 2 0 0 0 0 1 50 1 50 - - - - 

3. 9 3 33,33 0 0 3 33,33 3 33,33 - - - - 

4. 4 0 0 1 25 3 75 0 0 - - - - 

Spolu 15 3 20 1 6,67 7 46,67 4 26,66 - - - - 

 
7. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2017/2018  iných formách štúdia – 

externé štúdium - študijných odboroch s dĺţkou štúdia 2 roky_nadstavbové štúdium _ dištančná forma 

 Prospech počet vymeškaných hodín na ţiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Učebné odbory 
ročník Počet 

ţiakov 
spolu 

Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiakov 

% Počet 
ţiako

v 

% 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 n
a 

ţi
ak

a 

P
oč

et
 

ho
dí

n 

P
rie

m
er

 n
a 

ţi
ak

a 

1. 27 0 0 2 7,41 8 29,63 17 62,96 - - - - 

2. 15 1 6,67 2 13,33 12 80,00 0 - - - - - 

Spolu 42 1 2,38 4 9,52 20 47,62 17 40,48 - - - - 
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4. Výsledky záverečných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2017/2018 : 

Kód odboru Názov odboru PsV  PVD  P  N  Spolu  
             

   Denní Exter Denní Exter Denní Exter Denní Exter Denní Exter 
            

3668 H Montér suchých stavieb 0 0 1 0 5 0 0 0 6 0 

3678 H Inštalatér 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2683 H 03 Elektromechanik – ST 2 9 0 0 3 0 0 0 5 9 

2487 H 01 Autoopravár - mechanik 2 2 1 0 4 1 0 0 7 3 

6456 H Kaderník 6 1 1 0 12 0 0 0 19 1 

6424 H Manikér – pedikér 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

3152 H 02 Krajčír – dámske odevy 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

3661 H Murár 0 2 0 4 7 0 0 0 7 6 

3684 H Strechár 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

  Celkom 11 19 3 5 32 2 0 0 46 26 

 
 

 4.1.    Výsledky záverečných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období v šk. roku 2017/2018: september  

Kód odboru Názov odboru PsV  PVD  P  N  Spolu  
            

  Denní Exter Denní Exter Denní Exter Denní Exter Denní Exter 
            

2683 H 11 elektromechanik - ST 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

6424 H manikér - pedikér 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 Celkom 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 

 

5. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2017/2018 

Kód odboru  Názov odboru  P  N   Spolu  
 

     Zmaturoval  Nezmaturoval     
 

     Denní Ostatní Denní Ostatní  Denní Ostatní 
 

                 
 

2697 K  Mechanik elektrotechnik  12   0 0 0  12 0 
 

6446 K  Kozmetik  8   1 0 0  8  1 
 

3692 M  Geodézia, kartografia a kataster  0   2 0 0  0  2 
 

3650 M  Staviteľstvo  0 1   0 0  0  1 
 

3659 L  Stavebníctvo  1   3 0 0  1  3 
 

2414 L 01  Strojárstvo  6   1 0 0  6 1 
 

2675 L 02  Elektrotechnika  7   4 0 0  7  4 
 

6426 L  Vlasová kozmetika  7   5 0 0  7  5 
 

6423  L  Starostlivosť o ruky a nohy  1   1 0 0  1  1 
 

3125 L  Odevníctvo  0   1 0 0  0  1 
 

   Celkom  42   19 0 0  42 19 
 

 
 

5.1.     Výsledky maturitných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období v šk. roku 2017/2018: september  
 

Kód Názov odboru P     N   Spolu     
 

odboru 
  Zmaturoval  Nezmaturoval      

 

  

Denní 
 

Ostatní 
 

Denní 
 

Ostatní Denní ostatní 
  

 

         
 

               
 

2697 K Mechanik elektrotechnik 2  0   0  0 2 0   
 

6426 L Vlasová kozmetika 0  1   0  0 0 1   
 

3659   L Stavebníctvo 0  1   0  0 0 1   
 

2414 L 01 Strojárstvo 1  0   0  0 1 0   
 

  Celkom 3  2    0 0 3 2   
 

    5.2.   Výsledky maturitných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období v šk. roku 2017/2018: február 
 

Kód Názov odboru P     N   Spolu     
 

odboru 
  Zmaturoval  Nezmaturoval      

 

  

Denní 
 

Ostatní 
 

Denní 
 

Ostatní Denní ostatní 
  

 

         
 

               
 

  Celkom 0  0   0  0 0 0   
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6.1 Externá časť MS  

Predmet Počet ţiakov % 

Anglický jazyk 46 57,86 

Nemecký jazyk 8 59,58 

Ruský jazyk 8 42,10 

Matematika 0 0 

Slovenský jazyk a lit. 64 51,27 

 
6.2 Interná časť MS  - písomná forma  

Predmet Počet ţiakov % 

Anglický jazyk 46 54,56 

Nemecký jazyk 8 47,50 

Ruský jazyk 8 38,13 

Slovenský jazyk a lit. 64 51,5 

 
6.3 Interná časť MS  - ústna časť  

Maturitný predmet 
TČOZ 

Počet ţiakov 
s prospechom 1 

Počet ţiakov 
s prospechom 2 

Počet ţiakov 
s prospechom 3 

Počet ţiakov 
s prospechom 4 

Počet ţiakov 
s prospechom 5 

Priemerná 
známka 

Slovenský jazyk a literatúra 11 17 17 12 0 2,53 

Anglický jazyk 4 3 21 11 3 3,14 
Nemecký jazyk 1 1 1 5 0 3,25 

Ruský jazyk 1 1 3 2 0 2,86 

Matematika 0 0 0 0 0 0 

TČOZ 18 14 24 6 0 2,29 

PČOZ 24 21 17 3 0 1,98 
 

6.4 Interná časť MS  - ústna časť – mimoriadny termín: september 2017 
Maturitný predmet 
TČOZ 

Počet ţiakov 
s prospechom 1 

Počet ţiakov 
s prospechom 2 

Počet ţiakov 
s prospechom 3 

Počet ţiakov 
s prospechom 4 

Počet ţiakov 
s prospechom 5 

Priemerná 
známka 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

0 0 1 1 0 3,50 

Anglický jazyk 0 0 1 4 0 3,80 

Nemecký jazyk 0 0 0 0 0 0 

TČOZ 0 0 1 1 0 3,50 

PČOZ 0 0 1 0 0 3,00 

 
6.5 Interná časť MS  - ústna časť – mimoriadny termín: február 2018 

Maturitný predmet 
 

Počet ţiakov 
s prospechom 1 

Počet ţiakov 
s prospechom 2 

Počet ţiakov 
s prospechom 3 

Počet ţiakov 
s prospechom 4 

Počet ţiakov 
s prospechom 5 

Priemerná 
známka 

 0 0 0 0 0 0 

 
 

V.  Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 
výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Vzdelávacie  programy školy             Počet tried a  počet ţiakov v jednotlivých ročníkoch 

            v školskom roku 2017/2018 

  1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné odbory - denné štúdium  

Číslo 
schvaľovacej 
doloţky MŠ 
SR     /    ŠVP 

triedy ţiaci triedy ţiaci triedy ţiaci  triedy 
ţiac
i 

 triedy ţiaci 

2697 K Mechanik elektrotechnik ŠVP 0,5 12 0,5 11 0,5 7 0,5 15 2 45 

6446 K Kozmetik ŠVP 0,5 8   0,5 11 0,5 8 1,5 27 

3692 M geodézia, kartografia 
a kataster 

ŠVP           

3692 M geológia, geotechnika 
a environ. 

ŠVP   0,5 9     0,5 9 

Celkom 1 23 1 16 1 21 1 30 4 81 
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VI.  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie ţiakov na pracovnom   

trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2017/2018 podiel absolventov na trhu práce sú aktualizované 
na: 
http://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo/aktualne-analyzy-nezamestnanosti-absolventov-strednych-
skol.html?page_id=10648 

 pokračujú v 
štúdiu 

vojenská 
sluţba 

zamestnaní 
k 30.9.2017 

nezamestnaní 
k 30.9.2017 

celkom 

počet ţiakov v študijných 
odboroch 3 0 21 21 45 

počet ţiakov v učebných 
odboroch 25 0 13 8 46 

spolu 
počet ţiakov 28 0 34 29 91 

 

 
Vzdelávacie  programy  školy 

Počet tried a  počet ţiakov v jednotlivých ročníkoch 

 v školskom roku 2017/2018 

  1. 2. 3. Spolu 

Učebné odbory 
Číslo schvaľovacej 
doloţky MŠ SR  /   
ŠVP 

tried
y 

ţiaci 
tried
y 

ţiaci 
tried
y 

ţiaci 
 Triedy 
 

ţiaci 

3661 H   Murár ŠVP 1 18 0,33 10 0,33 9 1,66 37 

3668 H   MSS ŠVP     0,33 7 0,33 7 

3678 H   Inštalatér ŠVP   0,33 7   0,33 7 

3684 H strechár ŠVP   0,33 7   0,33 7 

2683 H 11 Elektromechanik ST ŠVP     0,5 5 0,5 5 

2683 H 15 Elektromechanik UZI ŠVP 0,5 16 0,5 5   1 21 

6456 H   Kaderník ŠVP 1 18 0,5 13 1 19 2,5 50 

2487 H 01 Autoopravár- mechanik ŠVP 1 20 0,5 12 0,5 8 2 40 

3152 H 02 Krajčír – DO ŠVP 0,5 9 0,5 6 0,33 1 1,33 16 

Celkom  3 81 3 60 3 49 10 190 

 
Vzdelávacie  programy školy 

Počet tried a  počet ţiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2017/2018 

 1.  2.  Spolu 

  Číslo ŠVP triedy ţiaci   triedy ţiaci     Triedy ţiaci 

3686 F Stavebná výroba ŠVP 1,5 27       1,5 27 

3383 F Spracúvanie dreva  ŠVP 1 20       1 20 

3178 F Výroba konfekcie ŠVP 1,5 40       1,5 40 

Celkom 4 87       4 87 

 
Vzdelávacie  programy školy 

Počet tried a  počet ţiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2017/2018 

 1.  2.  Spolu 

  Číslo  ŠVP triedy ţiaci   triedy ţiaci     triedy Ţiaci 

2414 L 01  Strojárstvo ŠVP     0,5 11   0,5 11 

2493 L predaj a servis ŠVP 0,33 3       0,33 3 

2675 L 02  Elektrotechnika ŠVP 0,33 6   0,5 8   0,83 14 

3659 L  Stavebníctvo  ŠVP     0,33 3   0,33 3 

6423 L Starostlivosť o ruky 
a nohy 

ŠVP 
    0,33 1   0,33 1 

6426 L  Vlasová kozmetika ŠVP 0,33 12   0,33 9   0,66 21 

Celkom 1 21   2 32   3 53 

http://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo/aktualne-analyzy-nezamestnanosti-absolventov-strednych-skol.html?page_id=10648
http://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo/aktualne-analyzy-nezamestnanosti-absolventov-strednych-skol.html?page_id=10648
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Túto tabuľku je veľmi ťaţko vyplniť, nie je moţné získať vierohodné údaje o uplatnení sa našich absolventov. 
Odhadom a na základe uskutočneného ústneho prieskumu medzi absolventmi môţeme skonštatovať, ţe zhruba  3   
ţiakov pokračuje ďalej v štúdiu na VŠ, 25 v nadstavbovom štúdiu, zamestnaných je zhruba 34 absolventov (väčšia 
časť pracuje v zahraničí) a nezamestnaných je okolo 29 absolventov (z tohto percentuálneho vyjadrenia mnohí ani sa 
nechystajú pracovať).                     V nasledujúcej tabuľke uvádzame študentov, ktorí pokračujú v následnom štúdiu 
na našej škole. 

 

Monitoring ţiakov – absolventov študijných a učebných odborov  
po ukončení školského roku 2017/2018 

Kód odboru s názvom pokrač vojenská zamestnaní nezamestnaní celkom 
 

    ujú v sluţba k 30.9.2018 k 30.9.2018  
 

    štúdiu     
 

2697 K Mechanik elektrotechnik 3 0 6 5 14 
 

6446 K kozmetik 0 0 4 4 8 
 

3661 H Murár 2 0 4 1 7 
 

3668 H Montér suchých stavieb 0 0 4 2 6 
 

3678 H Inštalatér 0 0 0 0 0 
 

2683 H 11 Elektromechanik ST 4 0 1 0 5 
 

6456 H Kaderník 16 0 0 3 19 
 

2487 H 01 Autoopravár - mechanik 3 0 2 2 7 
 

3152 H 02 Krajčír – DO 0 0 2 0 2 
 

2414 L 01 Strojárstvo 0 0 3 4 7 
 

2675 L 02 Elektrotechnika 0 0 3 4 7 
 

3659 L Stavebníctvo 0 0 1 0 1 
 

6426 L Vlasová kozmetika 0 0 3 4 7 
 

3125 L  Odevníctvo 0 0 0 0 0 
 

   6424 L  Starostlivosť o ruky a nohy 0 0 1 0 1 
 

 

 

VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov školy 

 

Pedagogickí zamestnanci  
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

31- 40 41- 50 51- 60 61-65 
 

Nad 66 
 Spolu 

Priemerný vek  

rokov 
  

všetkých  

            
 

Počet: 0 11 8 24 13  0   56 52,2  
 

z toho ţien: 0 6 5 10 6  0   27   
 

  Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov    
 

         z toho externých 0  
 

             

         kvalifikovaných 4  
 

             

Počet všetkých 
       nekvalifikovaných -  

 

             

     doplňujúcich si kvalifikáciu -  
 

učiteľov: 32       
 

             

     

s 1. kvalifikačnou skúškou 8 
 

 

        
 

           

       s 2. kvalifikačnou skúškou 19  
 

          

      s vedecko-akademickou hodnosťou 1  
 

         
 

      Priemerný počet ţiakov na učiteľa 12,84  
 

          

Počet majstrov 
    z toho s vysokoškolským vzdelaním 11  

 

             

    
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 13 

 
 

odborného výcviku: 24     
 

            

   

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
 

 

       
 

          

      Priemerný počet ţiakov na majstra OV 17,13  
 

         
 

 Počet     z toho s vysokoškolským vzdelaním -  
 

              

vychovávateľov: 0    so stredoškolským vzdelaním a DPŠ -  
 

          

      so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ -  
 

        
 

     Priemerný počet ţiakov na vychovávateľa -  
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Nepedagogickí zamestnanci školy               
 

                  
 

  Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov         
 

  Vek:  do               nad 66  Spolu Priemerný  
 

    30 31-40   41-50  51-60  61-65  rokov  všetkých Vek  
 

 Počet:  1 5    5  12  2  -  25 53  
 

 z toho ţien:  1 2    4  10  -  -  17 -  
 

 Počet nepedagogických    z toho s vysokoškolským vzdelaním 1  
 

 zamestnancov:          so stredoškolským vzdelaním 10  
 

                       
 

Odbornosť odučených hodín            
 

                      
 

  Predmety     Počet hodín   Odborne odučené  Neodborne odučené  
 

          týţdenne   Počet hodín  % Počet hodín  %  
 

                    
 

 
Spoločenskovedné 

    80  76    95,00% 4  5,00%  
 

                      
 

 
Cudzí jazyk 

     102,0   102,0   100% 0  0%  
 

                       
 

 
Prírodovedné 

     76,5   69,5    90,84% 7  9,16%  
 

                       
 

 
Telesná s športová výchova 

 49,5   49,5    100% 0  0%  
 

                   
 

 Odborné –teoretické    303,5   284,5      93,74 19  6,26%  
 

 Odborné - praktické    641            617     96,26%              24 3,74%  
 

 Spolu      
1252,5 

  
1198,5 

   
95,53% 56 

 
4,47% 

 
 

               
 

                          
  

 
 
 
VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 

 

Vzdelávanie Vzdelávacia Názov osvedčenie, certifikátu Počet učiteľov Počet získaných 
 

 inštitúcia   kreditov na 1 
 

    učiteľa 
 

Kontinuálne 

vzdelávanie 
 

MPC Prešov I.atestácia 1  
 

    
 

Dubnický inštitút  

d.p.Sečovce VŠ I.stupňa 1  
 

KU Ruţomberok, det.p.SNV VŠ I.stupňa 1  
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IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

súťaţe vyhlasované MŠVVŠ SR 

 názov súťaţe pri individuálnych súťaţiach meno súťaţ krajská  medzinárodná 
P.Č  ţiaka a trieda konaná dňa úroveň Celoslovenská úroveň úroveň 

1. 
 

Súťaţ o zlaté 
noţničky 
Bratislava  30.11.2017  

Účasť KAD-2 
KOZ-2  

2. 

Súťaţ v účes.tvorbe 
INTEBEAUTY 
Bratislava 

III.D-Šterbáková (2.miesto 
I.M – Veličková (3.miesto) 9.2.2018  

2.miesto 
3.miesto  

 
             

 

     Iné súťaţe       
 

   názov súťaţe pri individuálnych súťaţiach súťaţ konaná krajská Celoslovenská   
 

 P.Č    meno ţiaka a trieda dňa úroveň úroveň  medzinárodná úroveň  
 

 1. 

Medzinárodná súťaţ ČR 
v makeupe Praha I.M – Veličková   21.4.2018       áno  

 

           
 

   2. 

Súťaţ Autoopravár 
Junior Castrol  
Tempus-Car s.r.o.  III.B – Slávský  (9,miesto) 19.3.2018  Áno     

 

  15.ročník súťaţe  
MEĎ 2018 

Jozef Slavkovský 
(1.miesto)  22.03.2018  Áno    

 

 
3. SOŠ_SNV (1.miesto 

       
 

           
 

             
  

 

 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

V školskom roku 2017/2018 škola bola úspešná pri podaní projektu v Operačnom programe Ľudské zdroje – 
Vzdelávanie   s názvom „Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v súlade s požiadavkami trhu práce“ pre obdobie 07/2018 - 
06/2020. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň celoţivotného vzdelávania a nadobudnúť vyššiu kvalifikáciu 
prostredníctvom programu na získanie niţšieho stredného vzdelania, s dôrazom na rozvoj ekonomického myslenia, 
získanie odborných znalostí a praxe ako aj zvýšenie celkových kompetencií umoţňujúcich uplatnenie na pracovnom 
trhu. Cieľovou skupinou tohto projektu sú mladí ľudia do 25 rokov, s dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva 
a MRK, konkrétne ţiaci našej školy v posledných ročníkoch jednotlivých odborov. 

 

 
 

XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 
škole v školskom roku 2017/2018 – tematická inšpekcia: 

 

V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou - Inšpekčné centrum 
Košice. 

 

XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
  
Materiálno – technické podmienky školy sú na dobrej úrovni. Škola je vybavená dostatočným mnoţstvom 
moderných a aktuálnych učebných pomôcok a didaktickej techniky. Teoretické vyučovanie prebieha v 
odborných učebniach, ktoré sú vybavené PC, dataprojektorom, interaktívnymi tabuľami a tieţ sú 
ozvučené. Počítače sú prepojené sieťou a napojené na internet. Praktické vyučovanie sa realizuje v 
dielňach, ktoré sú vybavené podľa normatívov. Všetky učebne sú esteticky upravené a neustále sa 
snaţíme ich modernizovať. 
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XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to 
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na ţiakov, 
2.   o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo 

inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť,  
3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich pouţitia v členení podľa 

financovaných aktivít,  
4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov, právnických osôb alebo 

fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa finančných aktivít,  
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov,  

 

 
XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 

    Výdavky 

Ukazovateľ Príjmy   

    Kapitálové 
výdavky 

Mzdy a poistné Prevádzka Výdavky spolu 

dotácia zo štátneho rozpočtu na ţiakov 1 773 640,00  1 249 540,00     461 210,00 1 710 750,00 

vzdelávacie poukazy 14 406,00  7 120,00 6 250,00 13 370,00 

Odchodné 3 237,00   3 237,00 3 237,00 

mimoriadne výsledky ţiakov      

prostriedky z rozpočtu VÚC 125 580,00 104 580,00  21 000,00 125 580,00 

prostriedky od práv. osôb za prenájom 
priestorov 

39 404,00   38 859,00 38 859,00 

príspevky a dary 2 945,00   2 945,00 2 945,00 

iné zdroje podľa osobitného predpisu 7 365,00   7 365,00 7 365,00 

projekt zo školy priamo na trh práce      

Podnikateľská činnosť - LIMBA 88 825,00  31 178,00 51 281,00 82 459,00 

Spolu: 2 055 402,00 104 580,00 1 287 838,00 592 147,00 1 984 565,00 

 
 

Finančný príspevok na vzdelávacie poukazy 
  Vzdelávacie poukazy za rok 2017  dotácia a pouţitie 
  Dotácia od KSK 14 406,00 

 

   Čerpanie: 
  Mzdy a poistné fondy 7 120,00 

 Ostatný všeobecný materiál 2 925,00 

 Náradie učebné pomôcky 466,00 

 Materiál pre mechanik - elektroník 1 675,00 

 Drobné náradie pre Krajčírky 573,00 

 Náradie Kaderníčky 351,00 

 Náradie - kozmetika ´manikér pedikér  

 Náradie pre TV 260,00 

  
 

  Dary škole za rok 2017 
  Poskytovateľ Názov poloţky Suma 

Príspevky od rodičov  Nákup materiálu na zváracie kurzy 
ţiakov 

2 340,00 

Príspevky od ţiakov § 21 nákup kancelárskych potrieb 605,00 

SPOLU:   2 945,00 
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XIV. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK 

 

 

Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 

 

Koncepcia rozvoja stredného odborného vzdelávania je strategický materiál koncipovaný na obdobie 5-tich 
rokov, pričom sa ciele aktualizujú kaţdoročne v meniacej sa spoločnosti. Pri napĺňaní cieľov vychádzame z 
rozmiestnenia spoločnosti a firiem, ktoré zastrešujú niektoré odvetvia priemyslu, či sluţieb. Vyhľadávame, takých 
odberateľov absolventov, ktorí škole dávajú podnety k jej smerovaniu. V školskom roku 2017/2018 sme vyzývali 
odberateľov absolventov k zavádzaniu strategického cieľa – vytvoriť podmienky na zavádzanie prvkov duálneho 
vzdelávania a spolupráce firmy a školy. Prvá časť tohto strategického cieľa sa nepodarila pre nezáujem firiem a 
spoločnosti, no druhá časť je na dobrej úrovni, nakoľko došlo ku spolupráci pri špecifikácií odborných kompetencií či 
moţnosti vykonávať odbornú prax v priestoroch týchto spoločnosti či firiem. Škola aj naďalej úspešne spĺňa 
strategický cieľ – COV ako školiace a poradenské strediská pre odborné vzdelávanie v KSK.  
 

Zámery Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na SŠ v KSK: 

 vyuţívanie kapacít COV – viď tabuľku

 atraktívne školenia ponúkané našim ţiakom – školenia v oblasti stavebníctva, strojárstva, elektrotechniky

 maximálna  spolupráca  so  spoločnosťami  a firmami  –  BBF,s.r.o.,  IGLASS,  s.r.o.,  GOHR,s.r.o.  SNV,
CITROEN, a.s. ţivnostníci v oblasti inštalatérskych prác, autoopravovní, plynárenstva,

 odborné exkurzie – KIA SLOVAKIA, EMBRACO SLOVAKIA, EURODOM RAJECKÉ TEPLICE
 rozpracovanie ŠkVP podľa poţiadaviek trhu práce – interné konzultácie s firmami v oblasti 

strojárenstva, elektrotechniky, stavebníctva,
 naplnenosť ţiakov do odborov s nedostatočným počtom na trhu práce - získali sme ţiakov do 

učebného odboru s motivačným štipendiom : úţitková technika.



 

COV pre kadernícke a kozmetické sluţby  
 

Časový rozpis absolvovaných školení v COVaP v školskom roku 2017/2018: 
Učebný / 
študijný 
odbor: 

Školenie: Termín 
školenia: 

Začiato
k 
školeni
a: 

Školiteľ: Účasť škôl:   ţiaci + MOV 

KADERNÍK 
KOZMETIK 

„Mosty bez bariér“ Pribeník 
Remeslo ma zlaté dno – 
prezentácia škôl SŠ 

20.09.2017 9,00 
 
 

SOŠ SNV 
KAD-8, KOZ-2 
MOV_4 

KOZMETIK 
Prezentácia praktické ukáţky 
–kozmetický prístroj 

26.9.2017 
9,00 
hod. 

ZARRA Slovensko 
s.r.o.p.Paraňová 

SOŠ SNV                              15+1 

KADERNÍK 
KOZMETIK 
 

Projekt: UNIJunior   
október 

10.00 
hod. 

Prezentácia COV 
Pre ţiakov ZŠ 

Celkový počet ţiakov   cca 32 

KADERNÍK 

Novinky – trendy ALFAPARF- 
„METALIKA“, Precious 
Naturale, Cellurare Madre 

20.11.2017 
11.00 
hod. 

Odborný školiteľ-
technik fi  Revolution 
Hair s.r.o. B.Bystrica  
 

SOŠ, Gem.1 Košice              16+1 
SOŠ SNV                              24+4 
SOŠ Michalovce                     8+1 

KADERNÍK 
Súťaţ  o zlaté noţnice 
 „Ukáţ čo vieš“  Bratislava 30.11.2017 9,00 

 
 

SOŠ SNV 
KAD-8 +   KOZ-2 
MOV_4 

KADERNÍK 
L´Oreal Slovensko 
Nové trendy v techniky 
melírovania 

11.12.2017 
10.00 
hod. 

Odborný školiteľ-
technik fi  L´Oreal – 
p.Dobrovičová 

SOŠ SNV                              16+4 
 

KADERNÍK 
KOZMETIK 
MANIKÉR-
PEDIKÉR 

Deň otvorených dverí 
„Odbor.vzdelávanie a príprava 
na trh práce“   

26.01.2018 
10.00 
hod. 

Prezentácia COV 
Pre ţiakov ZŠ 

Celkový počet ţiakov   cca 200 
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KADERNÍK 

Súťaţ v účes.tvorbe  
InterBeauty  TROPHY 2018 - 
jar Bratislava 

9.02.2018 
9,00 
hod. 

2.miesto – kaderník - 
Šterbáková 
3.miesto  - kozmetik - 
Veličková 

SOŠ SNV                              6 
PZ_3 

KOZMETIK 
 

Akreditovaný kurz: 
Contouring a trendy v líčení 

12.03.2018 
8,00 
hod. 

Primavera Andorrana 
SK 

SOŠ, Gemer.1 Košice           
11+2 

KOZMETIK 
 

Akreditovaný kurz: 
Chemický peeling 

12.03.2018 
12,00 
hod. 

Primavera Andorrana 
SK 

SOŠ, SNV                           8+2 
 

KADERNÍK 
BARBIER– trendy – pánske 
strihy 13.03.2018 

9.00 
hod. 

Odborný školiteľ-p. 
Ľubo Tomko, Peter 
Tomko  (absolvent) 

SOŠ SNV                              35+4 
 

KADERNÍK 
VÝČESY – trendy – dámske 
spoločenské účesy 

14.03.2018 
9.00 
hod. 

Odborný školiteľ-p. 
Kulová  (absolvent) 

SOŠ SNV                              30+4 
 

KADERNÍK 
KOZMETIK 
Vlasová 
kozmetika 

Súťaţ v účesovej tvorbe 
a dekoratívnej kozmetike  
23.ročník 

23.03.2018 
9.00 
hod. 

 SOŠ SNV 
SOŠ, Gemerská Košice       10+4 
SOŠ Keţmarok                      8+2 
SSOŠ Poprad                         4+2 

KADERNÍK 
KOZMETIK 

Súťaţ –  mezinárodní 
Mistrovství České republiky 
v Make-upu  Praha  

21.04.2018 
9,00 
hod. 

Veličková – I.M  
(12.miesto) 

SOŠ SNV                              2 +1 

KOZMETIK 
 

Akreditovaný kurz: 
Gélové nechty- gélová 
modeláţ 

16.04.2018 
9,00 -
15,00 
hod. 

Primavera Andorrana 
SK 

SOŠ SNV                              10+1 
SOŠ, Gemer.1 Košice             
4+1 
SZČO                                       2 

KOZMETIK 
 

Liftingová masáţ 
 

24.04.2018 
9,00 
hod. 

ESTHETIC Institute 
Slovakia s.r.o. 
p.Ihnačáková 
 

SOŠ SNV                              8+2 

KOZMETIK 
 

Akreditovaný kurz: 
Gélové nechty- gélová 
modeláţ 

9.05.2018 
9,00-
15,00 
hod. 

Primavera Andorrana 
SK 

SOŠ, Gemer.1 Košice           
11+1 
 

KOZMETIK 
 

Akreditovaný kurz: 
Contouring 17.05.2018 

9,00 
12,30 
hod. 

Primavera Andorrana 
SK 

SOŠ, Gemer.1 Košice           
12+1 
 

KOZMETIK 
 

Akreditovaný kurz: 
Pernamentné predlţovanie 
rias „3D“ 

23.05.2018 
8,30 
hod. 

Primavera Andorrana 
SK 

SOŠ, Gemer.1 Košice           5+2 
 
SOŠ SNV                               5+2 

KADERNÍK 
KOZMETIK 
MANIKÉR-
PEDIKÉR 

Prezentácia škôl a podpora 
remesiel v regióne: Mesto plné 
deti 
„Dni humoru na Spiši“   

7.06.2018 
10.00 
hod. 

Prezentácia COV 
Pre ţiakov ZŠ 
a verejnosti mesta 
Spišská Nová Ves 
Mesto SNV 

Celkový počet ţiakov   cca 300 

KADERNÍK 
BARBIER– trendy – pánske 
strihy 12.06.2018 

9.00 
hod. 

Odborný školiteľ-p.  
Tomko,  (absolvent) 

SOŠ SNV                               
SOŠ Veľké Kapušany 
SOŠ Gemerská Košice 
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Koncepcia rozvoja športu 

 

Športová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu našich ţiakov a 
snahy učiteľov viesť ţiakov k zmysluplnému vyuţívaniu voľného času. Učitelia našej školy v priebehu celého 
školského roka sa snaţili zapájať ţiakov do bohatej ponuky športových súťaţí. Zúčastňovali sme sa  ako 
škola dlhodobých súťaţí vyhlásené odborom školstva KSK – v stolnom tenise, futsale a vo florbale. 
Pretrvávajúcim problémom v tejto oblasti je nevyhovujúca telocvičňa.  Učiteľom telesnej a športovej výchovy 
sa darí motivovať ţiakov k pohybu a počet necvičiacich ţiakov sa v porovnaní s uplynulými rokmi výrazne 
nezvyšuje. Po mnohých rokoch pauzovania sa učiteľom TŠV aj v školskom roku 2017/2018 uţ tretí krát 
podarilo zorganizovať lyţiarsky výcvik. Realizoval sa vďaka dotácii, ktorú škola na jeho konanie dostala. 
Zúčastnilo sa ho 44 ţiakov 1.ročníka a čo je pozitívne, ţe aj ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
 

Názov aktivity  Dátum Miesto Organizátor 
Počet 
zúčastnených 

Prínos resp. 
nezáujem ţiakov 

 

       ţiakov  
 

Stolný tenis CH  škol.kolo 12.12.2017 SNV SOŠ SNV 15  
 

Stolný tenis D  škol.kolo 13.12.2017 SNV SOŠ SNV 12  
 

Futsalový turnaj CH 28.5.2018 SNV SOŠ SNV 30  
 

Súťaţ v tlaku na lavičke  18.1.2018 SNV SOŠ SNV 18  
 

Futsal CH  (4.miesto) 12.1.2018 SNV CVČ 12  
 

Badminton  D,CH (5.miesto) 11.10.2017 SNV CVČ 3+3 

Rozvoj 
pohybových 
aktivít 

 

Stolný tenis CH  okres.kolo (4.miesto) 22.11.2017 SNV CVČ 4 
 

Stolný tenis D  okres.kolo  (7.miesto) 26.10.2017 SNV CVČ 4 
 

Florbal  CH  (4.miesto)   24.10.2017 SNV CVČ 12 
 

Florbal  CH  (5.miesto) 13.04.2018 SNV CVČ 12 
 

Stolný tenis Obv.K (3.miesto) 23.3.2018 SNV KSK Košice 4  
 

Stolný tenis Obv.K (D) (3.miesto) 22.3.2018 SNV KSK Košice 4  
 

Badminton CH (3.miesto) 20.10.2017  KSK Košice 3  
 

Badminton  D (3.miesto) 18.10.2017  KSK Košice 3  
 

Florbal  CH (3.miesto) 26.01.2017 SNV KSK Košice 12  
 

 

Aktivity súvisiace s Olympiádou o pohár predsedu KSK  
1. Dlhodobá súťaţ vo florbale chlapcov  
2. Stolný tenis – chlapci, dievčatá  
3. Futsal – chlapci 
4. Atletika - chlapci 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou 

Pri realizácií cieľov vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja práce s mládeţou naša práca v minulom školskom 
roku bola zameraná na našich študentov, vytvoriť im také prostredie, aby sme vychovávali mládeţ so 
zdravým ţivotným štýlom, mládeţ venujúca sa pozitívnym a zmyslu plným aktivitám, mládeţ majúca 
zmysel pre spravodlivosť a mládeţ chrániaca ţivotné prostredie.  

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet zúčastnených Prínos resp. 
    ţiakov nezáujem ţiakov 

Problematika manţelstva a 
rodičovstva pre ţiačky zo 
sociálne znevýhodneného 
prostredia 

05.09.2017 SNV koordinátor 45 ţiakov 

 Prínos - získanie 
vedomosti o 
plánovanom 
rodičovstve. 
 

Výročie EÚ 08.09.2017 SNV Európe Direct 30 ţiakov 
Priaznivý prínos pre 
ţiakov ŠO - získanie 
vedomosti o EÚ 

       

Drogy v ţivote mladých ľudí 16.11.2017,  SNV peeraktivisti 35 ţiakov 
Praktické ukáţky so 
správania sa ľudí 
pod vplyvom drog 

    23.11.2017     17 ţiakov  
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Školská súťaţ „Čo vieš o 
AIDS” 30.11.2017 SNV SOŠ koordinátor  26 ţiakov  

        

Súťaţ v tvorbe plagátu „Čo 
vieš o AIDS” 1.12.2017 SNV SOŠ koordinátor 

 Ţiaci učebného 
odboru kaderník  

Olympiáda ľudských práv- 
školské kolo 4.12.2017 SNV SOŠ koordinátor 45 ţiakov  

Študentská kvapka krvi december 2017 SNV SOŠ koordinátor 87  ţiakov  

Červené stuţky 29.11.2017 SNV SOŠ  150 ţiakov  

Drogy v našom meste 14.3.2018 SNV Mestská polícia    

Environmentálny workshop  6.2.2018 Košice RCM KE  8 ţiačky  

Slovensko bez drog 26.3.2018 SNV OZ  61 ţiakov  

Násilie na ţenách 24.4.2018 SNV OZ HANA  37 ţiakov  

Plánované rodičovstvo a 
antikoncepcia 9.5.2018 SNV MUDr. Tripšanská       27 ţiačok  

Obchodovanie s bielym 
mäsom 28.5.2018 SNV Mestská polícia  51 ţiakov  

ŢP a Slovenský raj 31.5.2018 Správa NP RNDr. Divok  78 ţiakov 
  Workshopy na 
tému ŢP v okolí 

Muzikál KUBO  25.6.2018 
KD Mier 
SNV 

divadlo DrAK 
Prešov  250 ţiakov  

Šikana medzi mládeţou 29.5.2018 SNV Štátna polícia 150 ţiakov  

        
 
Štatistiky:  
- kultúrne poukazy:  395 

 vyuţitie kultúrnych poukazov:     

 – 

návšteva múzea + prednášky v múzeu  (november 2017,marec a jún 2018) 
muzikálové a filmové predstavenie   (november 2017, jún 2018 ) 

      

Poukaz vzdelávací  Počet vydaných  Počet prijatých  

Počet zriadených záujmových 
útvarov 

2017/2018  465  455  27 

Názov záujmového útvaru    Počet ţiakov:. 

 1. Stolný tenis (Mgr. Krempaský)  18   

2. Kondičná posilňovanie (Mgr. Timko)  18   

3. Aerobik (Mgr. Prokopičová)  20   

4. Modeling (Podracká, Bc. Rimbalová)  18   

5. Praktická ţena (Henzélyová, Gurčíková)  18   

6. Vizáţ moderného muţa (Bc. Tkáčová, Maťašovská) 19   

7. Mladý zdravotník (Mgr. Gáborová)  20   

8. Multimediálny krúţok (Ing.Kafka)  16   

9. Novinky v automobilovom priemysle ( Ing. Novotná) 15   

10. Matematický krúţok (Ing. Petrovičová)  18   

11. Počítač – môj pomocník (Ing. Tőkőlyová, PhDr. Darvaši) 18   

12. Práca s drevom (Mgr. Mikula)  20   

13. Elektrické merania ( Ing. Tomčány, CSc.)  14   

14. Praktická elektronika (M.Olejník)  17   

15. Kreslenie elektrotechnických schém pomocou PC (Ing. Antal) 16   

16. Mladý remeselník ( Mgr. Pavlovský)  18   

17. Modelárstvo (Mgr. Olejník, Mikolaj)  17   

18. Pokec všetkými desiatimi (Ing. Bubeníková)  20   

19. „Poznáš svoje práva”(PhDr. Hodáková)  20   

20. Krok za krokom k maturite ( Mgr. Krempaská)  16   

21. Čitateľský klub (Mgr. Leníková)  15   

22. Konverzácia v anglickom jazyku (Mgr. Bolibruch, Ing. Mišenda) 15   

23. Konverzácia v nemeckom jazyku (Mgr. Sarňáková) 13   

24. Konverzácia v ruskom jazyku ( Mgr. Pendráková) 13   

25. AUTOCAD v strojárstve (Ing. Korbová)  13   

26. Kreslenie v programe AUTOCAD (Ing. Kovalová) 15   

27. Technika a ţivotné prostredie (Ing. Skubanová) 15   
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Ţiacka rada na SOŠ: 
 
ŢŠR je iniciatívnym a nápomocným orgánom vedenia školy a jej fungovanie napĺňa princípy humanistickej  
a demokratickej školy. Bola vytvorená  voľbami v triednych kolektívoch a pracuje pod dohľadom koordinátorky Mgr. 
Sarňákovej. 
Pomocou nej sa posilňujú komunikačné a tímové kompetencie. Jej členovia sa učia kritizovať a predkladať návrhy 
a zároveň prijímať spoluzodpovednosť za dianie v škole. O jej aktivitách sú ostatní ţiaci informovaní pomocou 
nástenky. Členovia sa zúčastňovali na konštruktívnom dialógu s vedením školy, kde predkladali návrhy na riešenie 
niektorých návrhov zo strany ţiakov k dianiu na škole. 

V školskom roku 2017/2018 ţiacka školská rada pracovala v zloţení 19 ţiakov. Školský rok sa začal 
zasadnutím ţiackej školskej rady, kde sme si stanovili program a úlohy na nový školský rok. K úspešným akciám 
ţiackej školskej rady patrili:  

 Organizácia  príchodu sv. Mikuláša s anjelmi, - december 2017 

 Filmové predstavenia a muzikály - marec a jún 2018 

 

 Vianočná akadémia - december 2017 
 

 Valentínske pozdravy - február 2017 
 

 stretnutie ŢŠR a krajskej ŢŠR - hľadanie spolupráce - apríl 2018.  
 
Medzi podujatia ŢŠR patria aj rôzne školenia pre zastupujúcich členov ŢŠR, ktoré sa uskutočňovali pod záštitou CVČ 
na Strojárenskej ulici v Košiciach. Taktieţ sa členovia ŢŠR podieľali na výbere filmových predstavení, na výbere 
divadelného predstavenia či hudobného koncertu. 

 

Školský psychológ v SOŠ: 

Školská psychologička v školskom roku 2017/2018 realizovala konzultačno-poradenské sluţby ţiakom školy, išlo o 
reakcie na podnety od pedagógov, od rodičov alebo išlo o samotné podnety od ţiakov. 

V priebehu psychologických konzultácií so ţiakmi sa najčastejšie riešili úzkostné prejavy, problémy so sebakontrolou, 
sebaakceptáciou, pocity menejcennosti. Konzultácie sa týkali aj problémov vyplývajúcich z porúch ako je depresia, 
zvýšená miera stresu či panika. Vyskytli sa problémy s narušenými sociálnymi vzťahmi medzi ţiakmi, narušenou 
sociálnou komunikáciou, nedostatkom asertívneho správania, neschopnosťou ţiakov adekvátne reagovať v 
problematických situáciách. Psychologické poradenstvo vyuţívali aj ţiaci s rodinnými, vzťahovými problémami, pri 
vyrovnávaní sa s váţnymi zmenami v rodine, existenčné problémy, či interpersonálny a intrapersonálny problémy. 

Psychologické poradenstvo u ţiakov bolo zamerané hlavne na identifikáciu problému, hľadanie alternatív riešenia 
danej situácie, zmenu postoja ţiakov k aktuálnym ťaţkostiam, nácvik komunikačných zručností, asertívnych, 
relaxačných techník, zvyšovaniu sebavedomia. 

Uskutočnila skupinové stretnutia v závislosti od plánu práce a od potrieb školy (viď prehľad stretnutí, správy 
z jednotlivých stretnutí sú v evidencii školskej psychologičky).  

 
September:  

Screening sociálnej atmosféry v triednom kolektíve v prvých ročníkoch – skupinové stretnutie 
Screening v oblasti uţívania drog – skupinové stretnutie 
Skupinové stretnutie zamerané na prácu so ţiakmi prvých ročníkov: 

 Komunikačné zručnosti 

 Zvyšovanie sebavedomia, schopnosti zapadnúť do kolektívu 

 Etika a zodpovednosť pri plnení si úloh 
Výchova k manţelstvu a rodičovstvu – Láska, partnerské vzťahy 
Výchova k manţelstvu a rodičovstvu  - Manţelstvo a rodičovstvo  
„Kaţdý iný - všetci rovní“ – skupinové stretnutie 
Monitoring ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
Individuálne konzultácie so ţiakmi, ich rodičmi a pedagogickými zamestnancami školy 
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Október: 
Výchova k manţelstvu a rodičovstvu – Správny ţivotný štýl a prevencia porúch príjmu potravy – skupinové 

stretnutie 
Výchova k manţelstvu a rodičovstvu - Bio-psycho-sociálny model zmien v adolescencii – skupinové stretnutie 
Skupinové stretnutie zamerané na prácu so ţiakmi druhých ročníkov: 

 Empatia 

 Aktívne počúvanie 

 Asertivita 
Individuálne konzultácie so ţiakmi, ich rodičmi a pedagogickými zamestnancami školy 

November: 
Komunikácia, negatívny dopad neadekvátnej komunikácie 
Gynekológia a antikoncepcia, v spolupráci s OZ Mladí ľudia a ţivot 
Prevencia drogovej závislosti v spolupráci s OZ Mladí ľudia a ţivot 
Individuálne konzultácie so ţiakmi, ich rodičmi a pedagogickými zamestnancami školy 

December: 
Boj proti AIDS – červené stuţky - v spolupráci s koordinátorom sociálno-patologických javov 
Individuálne konzultácie so ţiakmi, ich rodičmi a pedagogickými zamestnancami školy 

Január: 
Skupinové stretnutie zamerané na prácu so ţiakmi prvých ročníkov: 

1. Štýly učenia 
2. Rozvoj tvorivosti 
3. Zvýšenie motivácie 

Monitoring ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
Individuálne psychologické poradenstvo neprospievajúcim ţiakom školy 
Individuálne konzultácie so ţiakmi, ich rodičmi a pedagogickými zamestnancami školy 

Február 
Prevencia šikanovania – skupinové stretnutie 
Prvá pomoc - skupinové stretnutie ţiakov so zamestnancom záchrannej sluţby 
Individuálne konzultácie so ţiakmi, ich rodičmi a pedagogickými zamestnancami školy 

Marec 
Preventívna aktivita na aktuálne témy týkajúce sa drogovej problematiky v spolupráci s Policajným zborom  
Prevencia kyberšikanovania – skupinové stretnutie 
Prevencia extrémizmu – skupinové stretnutia 
Individuálne konzultácie so ţiakmi, ich rodičmi a pedagogickými zamestnancami školy 

Apríl  
Monitoring ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
Individuálne konzultácie so ţiakmi, ich rodičmi a pedagogickými zamestnancami školy 

Máj 
Obchodovanie s ľuďmi v spolupráci s PZ SR  
Zhodnotenie práce skupín (zodpovednosť za výsledky vzdelávania) – 1.skupina 
Individuálne konzultácie so ţiakmi, ich rodičmi a pedagogickými zamestnancami školy 

Jún 
Monitoring drogovej problematiky 
Mozog a jeho dôleţitosť  
Individuálne konzultácie so ţiakmi, ich rodičmi a pedagogickými zamestnancami školy 

 
 
Správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade  25. 09. 2018    a   schválená  Radou školy  10. 10. 2018. 

 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi,  09.10.2018                               Ing. Vasiľ Kolesár  
                                                           riaditeľ školy 
 
Príloha:    Vyjadrenie Rady školy. 


