
Plenárne zasadnutie ZRPŠ 
pri SOŠP v Dolnom Kubíne
18. október 2018



Program schôdze ZRPŠ

 1/ Otvorenie, privítanie prítomných – Ing. Slimák

 2/ Predstavenie členov výkonného výboru Rodičovskej rady ZRPŠ a Kontrolnej 
a revíznej komisie ZRPŠ pri SOŠP Dolný Kubín a vedenia školy – Ing. Slimák

 3/ Oboznámenie so Štatútom ZRPŠ, doplnenie zástupcov rodičov tried  1. 
ročníkov – Ing. Bellová

 4/ Oboznámenie s čerpaním prostriedkov ZRPŠ v školskom roku 2017/18 a 
návrh rozpočtu         pre školský rok 2018/19 – Ing. Slimák

 5/ Oboznámenie s dosiahnutými výchovno-vzdelávacími výsledkami školy v 
šk. roku 2017/18       na úseku teoretického  vyučovania, oboznámenie s 
podstatnými bodmi Školského poriadku a možnosťami získavania informácií z 
elektronickej triednej knihy, ospravedlňovanie žiakov, smernica proti šikane –
Ing. Bruncková

 6/Oboznámenie s výsledkami dosiahnutými na praktickom vyučovaní, duálny a 
neduálny systém  vzdelávania pre tento školský rok, rozdiely na teoretickom a 
praktickom vyučovaní – Mgr. Hládek

 7/ Aktuálne informácie ohľadom plánovaných aktivít  školy v školskom roku 
2018/19, informácie    o kamerovom systéme v škole a jeho odsúhlasenie 
rodičmi – Ing. Bellová

 8/Diskusia, záver

 9/ Stretnutia s triednymi učiteľmi a majstrami OV, hlavnou vychovávateľkou ŠI



Rodičovská rada pri ZRPŠ SOŠP 
Dolný Kubín – výkonný výbor

Funkcia Meno priezvisko Trieda žiaka

Predseda: Anna Prekopová 4.H, 2.C

Pokladníčka: Miriam 
Androvičová

Zapisovateľka: Ingrid Palugová 4.H

Členovia: Janka Šárfyová I.H

Alena Kuláková I.A



Kontrolná a revízna komisia pri ZRPŠ 
SOŠP Dolný Kubín

Funkcia Meno priezvisko Trieda žiaka

Predseda: Ing. Anastázia 
Ballová

I.H

Členovia: Štepánka

Korytárová

I.A

Zina Lúdiková I.C



Vedenie SOŠP

 Ing. Adriana Bellová – riaditeľka školy

 Ing. Iveta Bruncková – zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické 
vyučovanie

 Mgr. Jozef Hládek – zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie

 Mgr. Katarína Kiliánová – hlavná vychovávateľka v školskom internáte

 Marcela Gallová        – vedúca ekonomického oddelenia 



Štatút ZRPŠ – www.sospknazia.sk



Poslanie a úlohy rodičovského združenia

 Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a 
požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, 
zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.

 Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, 
učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spoločnej 
zodpovednosti      za výchovu žiaka a na základe vzájomného 
partnerského vzťahu.

 Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy, ktorá túto účasť 
predpokladá.

 Utvára Rodičovskú radu (RR), ktorá rozhoduje vo veciach 
rodičovského združenia v čase mimo konanie jeho zasadnutia a 
zabezpečuje realizáciu poslania a úloh rodičovského združenia. 
Kontrolu realizácie jej rozhodnutí zabezpečuje Revízna a kontrolná  
komisia RZ.

 Rodičovské združenie môže vytvárať účelové skupiny rodičov, ktoré 
pomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných 
záujmových podujatí žiakov 



Organizácia rodičovského združenia

 Najvyšším orgánom rodičovského združenia je plenárna schôdza 
rodičov, kde rodičia rozhodujú priamym verejným hlasovaním 
o najdôležitejších otázkach rodičovského združenia 

 Rozhodnutia plenárnej schôdze rodičov sú záväzné pre všetkých 
členov rodičovského združenia

 Plenárna schôdza rodičov volí na svojom prvom zasadnutí v 
školskom roku členov Rodičovskej rady  a  jej  päťčlenný výkonný
výbor (predseda, pokladníčka, zapisovateľka a 2 členovia), ako aj 3 
členov Kontrolnej a revíznej komisie        pri ZRPŠ. 

 Ďalšiu organizáciu rodičovského združenia tvorí Rodičovská rada, 
triedne aktívy, revízna a kontrolná komisia a účelové skupiny 
rodičov - aktivistov

 Rodičovská rada (RR) je riadiacim výkonným orgánom 
rodičovského združenia a jej 5-členný výkonný výbor (predseda, 
pokladníčka, zapisovateľka a 2 členovia) rozhoduje v čase mimo 
zasadania  plenárnej schôdze rodičov v rámci rodičovského 
združenia. Je tvorená zástupcami triednych aktívov.



Triedny aktív
 Triedny aktív (TA) je hlavným článkom štruktúry rodičovského 

združenia. Vzniká        na prvej schôdzi triednych aktívov v školskom roku 
na základe prijatí členstva rodičov     v Rodičovskom združení zápisom v 
školskom roku  v zápisnici zo zasadnutia triedneho aktívu. Jeho poslaním 
je napomáhať vytváraniu vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi 
rodičmi, triednym učiteľom a v danej triede vyučujúcimi učiteľmi s cieľom 
podieľať sa na regulácii a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a 
zabezpečovaní mimotriednej a záujmovej činnosti žiakov triedy.

 Triedny aktív zasadá pravidelne 1 x za štvrťrok školského roka. 
Zasadnutia TA zvoláva Rodičovská rada po dohode s vedením školy. 
Predseda TA (triedny dôverník) môže zvolať na návrh rodičov alebo 
triedneho učiteľa mimoriadne zasadnutia TA na riešenie vážneho problému 
alebo v inej neodkladnej záležitosti.

 Zasadnutie triedneho aktívu  riadi jeho predseda (triedny dôverník). V 
prípade jeho neprítomnosti na zasadnutí ktorýkoľvek  z prítomných 
rodičov. Z každého zasadnutia sa vykonáva  zápisnica, ktorú spracuje 
zapisovateľ  TA zrozumiteľnou formou s dôrazom    na formuláciu 
pripomienok rodičov (adresnosť, jasnosť, autoritatívnosť a pod.).             
Do zápisnice sa uvádzajú aj tie pripomienky a návrhy rodičov, ktoré boli 
priamo na aktíve riešené a doriešené zo strany rodičov alebo triedneho 
učiteľa (vyučujúcich učiteľov) a nevyžadujú angažovanosť Rodičovskej 
rady alebo vedenia školy.



Čerpanie prostriedkov ZRPŠ 
v šk.roku 2017/18 



PRÍJMY:

Zostatok na účte k 23.10.2017 1 007,68 €

Zostatok v pokladni  k 23.10.2017 473,35 €

Príspevok do ZRPŠ v šk.roku 2017/2018 5 168,00 €

SPOLU: 6 649,03 €



VÝDAJE:           Plán   Skutočnosť 

1. Poistenie     

 1 300,00 e                 1 108,09 € 

2. Školské súťaže a olympiády: 

- školské olympiády          250,00 €                100,00 € 

- literárne súťaže                                                                          100,00 €                       419,00 € 

- odborné súťaže                                                                          100,00 €                          74,18 € 

- športové súťaže                                                                         150,00 €                        241,87 € 

- spoločenské súťaže                                                                   100,00 €                          99,57 € 

- podpora športu a športovej činnosti                                     200,00 €                             0,00  € 

Spolu:                                                                                            900,00 €                         934,62 €                                  



Výdavky: Plán                       Skutočnosť

3. Povinné školské akcie: 

- lyžiarsky kurz                                                                              200,00 €                         199,92 € 

- kurz na ochranu života a zdravia                                              50,00 €                              0,00 €  

Spoločenské akcie: 

- zoznamovací večierok                                                               100,00 €                         100,00 € 

- deň študentstva a návštevy kultúrnych podujatí                 200,00 €                          267,90 € 

- Vianoce                                                                                        150,00 €                           210,00 € 

Spolu:                                                                                            700,00 €                            777,82 € 

4. Odborné exkurzie                                                                1 200,00 €                         1 431,00 € 

Školské výlety                                                                             200,00 €                            133,00 € 

Spolu                                                                                       1 400,00 €                           1 564, 00 €     





Výdavky:  Plán Skutočnosť

5. Záverečné skúšky                                                                  140,00 €                              140,00 € 

Maturitné skúšky                                                                      260,00 €                               299,78 € 

   Stužková slávnosť                                                                   160,00 €                                  72,00 € 

Spolu:                                                                                          560,00 €                                 511.78 € 

6. Odmeny najlepším žiakom:        

- na konci školského roka 2017/2018                                      300,00 €                               316,00 € 

- propagácia a dokumentácia školských aktivít a školy         500,00 €                               292,07 € 

- odmena pre pokladníčku ZRPŠ                                                100,00 €                              100,00 € 

Spolu:                                                                                              900,00 €                             708,07 € 



Výdavky: Plán Skutočnosť

7. Vybavenie učební a pracovísk OV učebnými pomôckami 

  - software, výpočtová technika, učebné pomôcky        600,00 €                    336,60 € 

- podporenie mimoškol. činn. a aktivít školského internátu  100,00 €                          100,00 € 

Podpora  žiackej školskej rady 

- podpora aktivít a súťaží organiz. žiackou škol. Radou           100,00 €                         80,00 €  

Spolu:                                                                                               800,00 €                        516,60 €                

Výdaje spolu:                                                                                                                      6 120,98 € 

 

Spolu:  Príjem-Výdaj   , t.j. zostatok                                                                                   528,05 € 

 

Zostatok: 

Na účte v SLSP                                                                                                                              7,68 € 

V pokladni                                                                                                                                 520,37 € 

                            528,05 € 



Návrh rozpočtu ZRPŠ pre šk.rok
2018/19

 PREDPOKLADANÉ PRÍJMY : počet žiakov: 334

 príspevok do ZRPŠ na žiaka   - 16 € , t.j.  5 344,- Eur                 

 zostatok na účte k 17.10.2018                      7,68 Eur                        

 zostatok v pokladni                                  520,37 Eur                  

 spolu:                                5 872,05 Eur



 PREDPOKLADANÉ VÝDAVKY:



 Poistenie   žiakov                 1.110 €



 Školské súťaže a olympiády       3 - 10 €/akcia  

 školské olympiády 250 €

 literárne súťaže 100 €

 odborné súťaže 100 €

 športové súťaže 150 €

 spoločenské súťaže 100 €

 podpora športu a  športovej činnosti                                             200 €

 _____________________________________________________________                                                     

 spolu : 900 €



 3. Povinné školské  akcie (z hľadiska učebných osnov)

 lyžiarsky kurz ( 1. ročníky)                                                         200 €

 kurz na ochranu života a zdravia ( 3. ročníky)                              50 €



 Spoločenské akcie :

 zoznamovací večierok pre žiakov 1. ročníkov      100 €

 Deň študentstva  a návštevy kultúrnych podujatí    100 €

 Vianoce 2   150 €

 ____________________________________________________________ 

 Spolu:  600 €





4.  Odborné exkurzie: 

 

 1 €  /žiaka  podľa OZ  na úhradu cestovného od 20 km do 100 km (tam a späť) 

 3 €  /žiaka  podľa OZ a vzdialenosti na úhradu cestovného od 100 km  do 200 km,     

vstupného a pod.(tam a späť)     

 4 € / žiaka podľa OZ a vzdialenosti nad 200 km (tam a späť) 

                                                                                                                         1200 €            

           Školské výlety :   

 2 €  /žiaka podľa OZ na úhradu cestovné nad 20 km, vstupného  a pod.   

                                                                                                                   200 € 

___________________________________________________________  

                                                                                              spolu:  1.400 €   

 







5. Záverečné skúšky : 32 žiakov 

 

 4 €/ žiaka ( vrátane odmien pre najlepších žiakov)         128 €  

 

     Maturitné skúšky : 50 žiakov 

  

 5/ žiaka     ( vrátane odmien pre najlepších žiakov) 250 €  

 3 €/ žiaka    ( stužková slávnosť)      150 €  

________________________________________________________________ 

                                                                                                   spolu:     528 €          

6.  Odmeny najlepším žiakom 

 

 na konci školského roka     300 €  

 propagácia a dokumentácia  školských aktivít  a školy                 300 €  

 odmena pre pokladníčku ZRPŠ  100 €  

_____________________________________________________________ 

                                                                                              spolu:     700 €  

                                                              



7. Vybavenie učební TV  a pracovísk OV učebnými pomôckami 

   

 software , výpočtová  technika  , učebné pomôcky                      300 €  

 podporenie mimoškolskej činnosti a aktivít školského internátu         100 €  

     

      Podpora žiackej školskej rady 

 

  podpora aktivít  a súťaží  organizovaných žiackou školskou radou  

  100 € 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                 spolu:       500 €  

 

 

 

                                              Výdavky spolu:        5 738,-€       
 

                                                              Ostatné + rezerva                134,05 €    
 



Dosiahnuté výchovno- vzdelávacie 
výsledky za školský rok 2017/18, 

oboznámenie s podstatnými bodmi 
Školského poriadku a smernice 
proti šikane, ako aj  

s možnosťami získavania 
informácií         z elektronickej 
triednej knihy 



Výchovno- vzdelávacie výsledky za školský 
rok 2017/18

 Štúdium začalo 328 žiakov, na konci školského 
roka sa stav znížil na 319 žiakov.

 Z celkového počtu  žiakov:

 PV: 34 žiakov – 12,8%, 

 PVD: 84 žiakov – 26,8%

 prospelo: 196 žiakov – 61,43%

 neprospelo: 5 žiakov  - 1,60%

Najlepší prospech dosiahli žiaci: 

 Ľuboš Halimovič -II.H,          Martin Borový– IV.C, 

 Soňa Borončová – IV.H,              Dominik Beňuš – II.C, 

 Matej Gígeľ– I.H                         



Absolventi
 Maturitné skúšky

 Úspešne vykonalo 40 žiakov z celkového počtu 
44 z odborov:

 Mechanik nastavovač, 

 Mechanik strojov a zariadení 

 Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 Mechanik elektrotechnik

 Záverečné skúšky 

 úspešne vykonalo 31 žiakov z odboru: 

 Autoopravár – mechanik 

 Nástrojár

 Elektromechanik 



Dochádzka
 Za 2. polrok študenti vymeškali priemerne 71,22

hod./žiaka - (zhoršenie oproti 1.polroku 64,23 
hod/ž)

 neospravedlnená absencia, priemerne 1,96 hod 
na žiaka (porovnateľné ako 1.polroku -1,91 
hod/ž) 

 znížené známky zo správania na 

2. stupeň - 12 žiakom, 

3. stupeň - 55 žiakom

4. stupeň - 2 žiakom. 



Školské aktivity v minulom roku 

Akcia Názov Poznámka

Prednášky Pravda o drogách I.A,I.C, I.H, I.B, II.A, III.C, III.H

Uchádzači o zamestnanie Končiace ročníky

Obchodovanie s ľuďmi III.C,III.H

Právna zodpovednosť 1.ročníky

Kritické myslenie II.C

Odborné exkurzie Oravský hrad III.H

Nitra, Topoľčany II.C,III.C

Autosalón Nitra Vybraní žiaci

Oravská galéria –A. Warhol II.H

Aplikovaná matematika – Žilinská univ. II.H

Merania v LabVieW - Žilinská univ. III.C, II.C

Osvienčim, Krakov – dejepisná exkurzia III.C, III.H

Autosalón Bratislava UO - Autoopravár 

Jasenová – dom M. Kukučína II.C, III.C

Merania v strojárskej praxi III.H, II.G

Dejiny Oravy II.C, III.C

Banská Bystrica- Bratislava-Bradlo II.G

Futurikon – Žilinská univ. I.E

Južné Čechy II.C, III.C

Kultúrne vystúpenia VIDMO I.E, II.H

Anglické divadlo I.C, I.H, III.C, III.H

Envirofilm II.C, II.G, III.A, III.B

Výchovný koncert Klub 27 I.A, I.H, II.C, III.A



Školské aktivity:

Súťaže Krajské kolo – Župná kalokagatia 2. miesto

Triedne kolo ZENIT Strojárske odbory

Okresné kolo vo florbale 12 vybraní žiaci

Školské kolo - iBobor 22 vybraní žiaci

Školské kolo olympiády v NEJ 9 vybraní žiaci

Školské kolo olympiády v ANJ 14 vybraných žiakov

Regionálne kolo v CNC sústružení Š.Greštiak – 1.miesto 

Okresné kolo vo futsale 10 vybraní žiaci – 1. miesto

Školské kolo a okresné kolo -SIP 8 vybraní žiaci

Krajské kolo - futsal 12 vybraní žiaci – 3. miesto

Krajské kolo ZENIT T.Paluga – 3.miesto

Obvodné kolo olympiády v NEJ S.Borončová 

Majstrovstvá SŠ v zjazdovom lyžovaní D.Žitko – 3.miesto

SOČ – okresné kolo P. Slušňák – 4. miesto

Matematický klokan 21 vybraných žiakov

Trenčiansky robotický deň M.Šútovec, S.Furiel – 2. miesto

Celoštátne kolo ZENIT organizátori

Okresné   kolo futbal 12 vybraných žiakov – 1. miesto

Oblastné kolo vo futbale 12 vybraných žiakov – 2. miesto

Mladý tvorca – Nitra Cena predsedníčky ŽSK

Majstrovstvá SR v CNC sústružení Š.Greštiak – 1.miesto

Triedne kolo  v CNC  programovaní 2. a 3. ročníky

Krajské kolo ENERSOL R.Žuffa a M.Hunčaga – 3.  miesto



Akcie školy Športový deň – tvorba škol.kolektívov 1.Ročník

Študentská  a Valentínska kvapka krvi Vybraní žiaci 4.a 3. roč.

Imatrikulácia prvých ročníkov 1.Ročník, ŽŠR

Vianoce v našej škole Celoškolská akcia

Ekologický deň I.C, III.C, III.H

Lyžiarsky výcvik – Zverovka - Spálená 1.ročník

Dni otvorených dverí V spolupráci s firmami cca 
500 žiakov

Záložka do knihy - SOŠP+ družobná škola 
Prešov

30 vybraní žiaci – 2 dni

Deň učiteľov Program ŽŠR

Technický šikula Pre žiakov ZŠ – 24 škôl

Projekty
Erazmus+  - ČZA Humpolec 3. roč. autoopravár- 6 

žiakov

Erazmus+ SOŠOT Zlín 2. roč. nástrojár – 7 žiakov



Prehľad  tried a žiakov v školskom roku 
2018/19 

TR. Kód odboru Odbor Počet 
žiakov

Triedny učiteľ Učebňa č.

I.A

2487 H 01
2683 H 11
2423 H

Autoopravár - mechanik
Elektromechanik – silnoprúdová technika
Nástrojár

7
8
17

Ing. Peter Rovný 5

I.C
2413 K
2426 K

Mechanik strojov a zariadení
Programátor OaZSaZ

9
11 PaedDr. Stanislav Ertel 11

I.E
2697 K
2679 K

Mechanik elektrotechnik
Mechanik - mechatronik

9
11 Mgr. Terézia Ptačinová 18

I.H 2411 K Mechanik nastavovač 23 Ing. Vladimír  Slimák 11

II.A
2487 H 01
2683 H 11

Autoopravár - mechanik
Elektromechanik – silnoprúdová technika

10
10 Ing. Stanislav Urban 6

II.B 2423 H Nástrojár 19 Ing. Viera Remková 12

II.C
2413 K
2426 K

Mechanik strojov a zariadení
Programátor OaZSaZ

9
8 Mgr. Iveta Strapcová 14

II.E
2697 K
2679 K

Mechanik elektrotechnik
Mechanik - mechatronik

10
12 Ing. Juraj Vraňák 5

II.H 2411 K Mechanik nastavovač 20 Mgr. Magdaléna Turčinová 13

III.A
2487 H 01
2423 H

Autoopravár - mechanik
Nástrojár

14
18 Ing. Miroslav Plávka 17

III.C
2697 K
2426 K

Mechanik elektrotechnik
Programátor OaZSaZ

9
11 Mgr. Jana Partlová 14

III.G 2413 K Mechanik strojov a zariadení 17 Mgr. Erika Mikulášová 13

III.H 2411 K Mechanik nastavovač 22 Mgr. Iveta Tomáňová 8

IV.C 
2697 K
2426 K

Mechanik elektrotechnik
Programátor OaZSaZ

10
13 Ing. Ján Rakús 19

IV.H
2411 K
2413 K

Mechanik nastavovač
Mechanik strojov a zariadení

18
9 Ing. Marián  Strapec 8

15tr. 26 odborov Spolu 334 15 tr.učiteľov



Školský poriadok http://sospknazia.sk/ -
Výchovné opatrenia:

 Pokarhanie od triedneho učiteľa – do 5h NA, menej závažné 
porušenie ŠP

 Pokarhanie od riaditeľa školy – za 6-11h NA, závažnejšie 
porušenie ŠP

 Znížená známka zo správania na 

 2. stupeň: za 12-19h NA, závažné porušenie ŠP

 3. stupeň: za 20-28hNA, hrubé porušenie ŠP,

 4. stupeň: za viac ako 29h NA, zvlášť závažné porušenie ŠP

 Podmienečné vylúčenie so skúšobnou dobou za zvlášť 
závažné porušenie ŠP

 Vylúčenie zo štúdia - Žiak opakovane alebo zvlášť závažne a 
hrubo porušil vnútorný poriadok školy

http://sospknazia.sk/


Ospravedlňovanie absencie

 Dôvod absencie  treba neodkladne nahlásiť triednemu učiteľovi, 
alebo majstrovi OV (telefonicky, SMS, správou cez ETK)

 Z rodinných dôvodov, ktoré sú vopred oznámené môže triedny 
učiteľ ospravedlniť žiakovi maximálne 1 deň  v každom polroku, 
každý ďalší deň ospravedlňuje riaditeľka školy. 

 Zo zdravotných dôvodov môže rodič ospravedlniť žiaka maximálne 
na 3 dni, v prípade dlhšej absencie akceptuje triedny učiteľ 
výlučne potvrdenie podpísané lekárom. 

 Žiak predloží ospravedlnenku zapísanú v žiackej knižke hneď po 
nástupe na vyučovanie.

 Ak nepredloží ospravedlnenku do 2 dní, triedny učiteľ/majster OV 
uzavrie absenciu ako neospravedlnenú.

 Ak žiak vymešká viac ako 30% vyučovacích hodín z predmetu, 
môžu mu byť nariadené komisionálne skúšky



Elektronická triedna kniha



https://sospknazia.edupage.org





EduPage – mobilná aplikácia



Oboznámenie s výsledkami 
dosiahnutými na praktickom 
vyučovaní, duálny a neduálny 
systém  vzdelávania pre tento 
školský rok, rozdiely 
na teoretickom a praktickom 
vyučovaní



PEDAGOGICKÝ PRERSONÁL ÚSEKU PRAKTICKÉHO VYUĆOVANIA

HMOV Ing. Branislav Urban

ODBOR MOV

STROJÁRSKY 

Ing.  Daniel LUPTÁK

Bc.  Alojz KONFALA

Ján CHOMISTEK

Milan ČAUČÍK

ELEKTRIKÁRSKY 
Mgr. Ondrej BIEL

Milan LISÍK

AUTOOPRAVÁRENSKÝ ODBOR

Bc.    Jozef BUŠA

Bc.    Karol KUBOLEK

Bc.    Peter LÍŠKA

Miroslav ŠKOMBÁR

Michal GREGOR



 Praktické vyučovanie žiakov zabezpečujeme vo vlastných dielňach v areáli školy a
v 2.,3. a 4 ročníku aj na pracoviskách regionálnych firiem.

 Pre strojárske odbory máme k dispozícii 5 dielní pre ručné spracovanie kovov a 2
dielne vybavené na strojné obrábanie kovov. Dielne sú vybavené klasickými
konvenčnými obrábacími strojmi a 2 ks CNC strojmi (1 CNC sústruh a 1 CNC
elektroiskrová rezačka).

 Žiaci sa počas odborného výcviku pripravujú aj v odbornej učebni PV na prácu
so simulačným programom SINUMERIK OPERATE, ktorý je určený na programovanie
CNC strojov. K tomuto účelu slúži 16 ks počítačov s potrebným softvérom, CNC frézka,
CNC sústruh od rakúskeho výrobcu EMCO a CNC sústruh vytvorený žiakmi a
pedagógmi školy.

 Vyučovanie elektromechanikov je zabezpečené v samostatných dielňach a odborných
učebniach vybavených potrebným MTZ a softvérom. Pred dokončením je nová
elektrodielňa, ktorá je vybavená elektro stolmi VarioKlick od CZ firmy DIAMETRAL, a.s.
určenými pre výuku elektromontážnych prác v rámci domových rozvodov, jednofázových i
trojfázových inštalácií vrátane točivých strojov, elektronického zabezpečovania a požiarnej
signalizácie, telefónnych rozvodov, dátovej komunikácie, merania a regulácie.

 Pre vyučovanie autoopravárov slúžia 2 autoopravárenské dielne vybavené 5 ks
stĺpových zdvihákov a diagnostické zariadenia na meranie účinnosti brzdového účinku a
meranie geometrie s optickým a digitálnym meraním. Na diagnostiku motorov a zisťovanie
chybových kódov slúžia meradlá od výrobcov ako je ATAL, BOSCH a podobne.

 Od roku 1994 je v našej škole zriadená akreditovaná zváračská škola pre prípravu
zváračov v základných kurzoch zvárania metódami Z-E1, Z-G1 a Z-M1. Tieto kurzy sú
určené pre žiakov študijných odborov MSZ a POZS. Žiaci kurz absolvujú v 3. ročníku.

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE



SPOLUPRÁCA SO STROJÁRSKYMI FIRMAMI 

P.č. FIRMA
Typ vzdelávania

SDV SŠV

1 MIBA SINTER SLOVAKIA, s.r.o.                                     SDV

2 KLAUKE SLOVAKIA, s.r.o.                                              SDV

3 MAHLE Engine Components Slovakia, s.r.o.             SDV

4 METALEES, s.r.o.                                                              SDV

5 HOVAL, s.r.o                                                                    SDV

6 HERN, s.r.o – vstupuje do SDV SDV SŠV

7 SEZ DK, a.s. SŠV

8 KAJO METAL, s.r.o. SŠV

9 OFZ, a.s.- vstupuje do SDV SDV SŠV

10 NIKRO, s.r.o. SŠV

11 FONTANA, a.s. SŠV

12 YANFENG  Slovakia Automotive Interiors Systems, s.r.o. SŠV

13 NOBEL AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o. SŠV

14 METAL STEEL INDUSTRY, s.r.o. SŠV

15 PEMA COM, s.r.o. SŠV

16 MTS, s.r.o. SŠV

17 AV SYSTÉMY, s.r.o. SŠV

18 PMB NÁRADIE, s.r.o. SŠV



SPOLUPRÁCA S AUTOOPRAVÁRENSKÝMI FIRMAMI

P.č. FIRMA
Druh vzdelávania

SDV SŠV

1 AUTOSERVIS SUĽA, s.r.o SŠV

2 NOVÝ TOPCAR, s.r.o. – Autoservis SŠV

3 TODOS RUŽOMBEROK, s.r.o. – Autoservis SŠV

4 AUTOCENTRUM AUDIOR, s.r.o. SŠV

5 ARBET, s.r.o. – Autoservis SŠV

6 SNOUCAR, s.r.o. - Autoservis SŠV



SPOLUPRÁCA SO ZAMESTNÁVATEĽMI

 S týmito zamestnávateľmi každoročne uzatvára naša škola „Zmluvu
o zabezpečení odborného výcviku žiakov„. Vo výrobných prevádzkach
a nástrojárňach firiem absolvujú žiaci odborný výcvik 2., 3. a 4. ročníka
študijných odborov mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení,
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik
elektrotechnik a žiaci 2. a 3. ročníka učebného odboru nástrojár,
elektromechanik a autoopravár mechanik.

 Odborný výcvik absolvujú žiaci na jednotlivých prevádzkach
zamestnávateľov v polročných intervaloch, prípadne počas celého
školského roku.

 Po ukončení štúdia absolventi našej školy nachádzajú u týchto
zamestnávateľov trvalé zamestnanie.

 V tomto školskom roku v strojárskych a autoopravárenských firmách
absolvuje praktické vyučovanie SDV 176 žiakov a v SŠV 97 žiakov
(na porovnanie v šk. roku 2017/18 bolo v SDV 168 žiakov a v SŠV 61 čo spolu
tvorí navýšenie o 44 žiakov).



DUÁLNE VZDELÁVANIE

 Od. 1.9.2015 SOŠP Dolný Kubín ako jediná škola na Orave vzdeláva aj

v systéme duálneho vzdelávania v spolupráci s firmami MIBA Sinter Slovakia,

s.r.o. a Metales, s.r.o., od roku 2017 Mahle, s.r.o. a Klauke, s.r.o. , v roku 2018

sa pridala aj firma Hoval, s.r.o. v Istebnom. Pre budúci školský rok plánujeme

spolupracovať v SDV aj s firmami HERN, s.r.o v Námestove, YanFeng, s.r.o.

v Námestove, Metal Steel Industry, s.r.o. a OFZ, a.s. Istebné.

 Žiaci, ktorí sa v týchto firmách pripravujú, majú s firmami uzavreté samostatné

učebné zmluvy v študijných odboroch mechanik nastavovač, mechanik strojov a

zariadení a v učebnom odbore nástrojár, od 1.9.2016 aj v odbore programátor

obrábacích a zváracích strojov a zariadení a od 1.9.2017 v študijnom

odbore mechanik – mechatronik. Plánujeme aj otvorenie učebných odborov

hutník a zlievač v budúcom školskom roku.

 V tomto školskom roku sú všetci žiaci 1. ročníka vzdelávaní podľa učebných

osnov pre duálne vzdelávanie ( aj tí, ktorí nemajú učebnú zmluvu) !!! To

znamená, že všetci prváci majú navýšený podiel praktického vyučovania

na úkor teoretického vyučovania, čo kladie zvýšené nároky na zodpovedné

štúdium najmä v študijných odboroch , kde budú žiaci maturovať.

 Spolu na škole študuje v duálnom systéme 176 žiakov , t.j. cca 1/2 žiakov.



ZÁKLADNÉ PRINCÍPY SYSTÉMU DUÁLNEHO 

VZDELÁVANIA 

 Zmluvný vzťah

• Stredná odborná škola uzavrie so zamestnávateľom zmluvu o duálnom vzdelávaní,
ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom PV na svoje náklady a
zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a
prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

• Následne po prijatí žiaka na štúdium v systéme duálneho vzdelávania uzavrie žiak
so zamestnávateľom učebnú zmluvu, ktorá vymedzuje miesto, formu, organizáciu, a
časový harmonogram praktického vyučovania.

 Výkon praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického
vyučovania

• Absolvovaním praktického vyučovania u zamestnávateľa žiak bezprostredne poznáva
reálne prostredie výkonu povolania a rozvíja pracovné návyky nevyhnutné pre úspešné
zaradenie sa na trh práce bezprostredne po ukončení štúdia bez potreby ďalšieho
doškoľovania, či preškoľovania.

 Prevzatie zodpovednosti zamestnávateľom za praktické vyučovanie

• Zamestnávateľovi sa ukladá plná zodpovednosť za organizáciu, obsah a kvalitu
praktického vyučovania. Aby bol zabezpečený jednotný rozsah a obsah praktického
vyučovania v jednotlivých odboroch štúdia, PV sa bude uskutočňovať podľa vzorových
učebných plánov a vzorových učebných osnou vypracovaných MŠVVaŠ SR v spolupráci
s príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami, ktoré sú pre zamestnávateľov
pôsobiacich v systéme duálneho vzdelávania záväzné.



ROZDELENIE ŽIAKOV U ZAMESTNÁVATEĽOV PRE                      

ŠKOLSKÝ ROK:  2018/2019 V SDV



ROZDELENIE ŽIAKOV U ZAMESTNÁVATEĽOV PRE                      

ŠKOLSKÝ ROK:   2018/2019 V SŠV



PRACOVNÉ OBLEČENIE PRE ŽIAKOV

 Škola v zmysle platných zákonov nemôže uhrádzať nákup

pracovného oblečenia pre žiakov. Z tohto dôvodu v tomto školskom

roku škola spoločne zabezpečila pracovné oblečenie len pre žiakov

1. ročníka, ktoré si však žiaci zaplatia z vlastných zdrojov v približnej

cene 20 €, pracovnú obuv si musia žiaci zabezpečiť sami.

 Žiaci 1. ročníkov, ktorí majú uzavretú učebnú zmluvu s firmou MIBA,

Metales, Mahle, Hoval alebo Klauke v rámci duálneho vzdelávania,

majú pracovné oblečenie zabezpečené firmami zdarma, taktiež

majú ďalšie bonusy v súlade s učebnou zmluvou ( príspevok

na stravu, ŠI a pod).



ÚČASŤ  ŽIAKOV  V  SÚŤAŽIACH

Škola sa snaží v oblasti aktívneho pôsobenia na rozvoj osobnosti
mladého človeka zapájať žiakov do súťaží zručnosti, ktoré
umožňujú podchytiť a prezentovať ich schopnosti a zručnosti.

V šk.roku 2018/2019 sa naša škola zúčastní nasledovných technických 
súťaží :

 1/ krajského kola súťaže praktických zručností a odborných 
vedomostí žiakov ZENIT v strojárskych študijných  odboroch: 

 2/ do celoslovenskej súťaže žiakov praktických zručností 
a odborných vedomostí  AUTOOPRAVÁR  JUNIOR  2019
v učebných  odbore :    2487 H 01 autoopravár- mechanik

 3/ SOŠP je prihlásená do 5. ročníka súťaže Majstrovstvá 
Slovenskej republiky      v CNC sústružení a frézovaní



BENEFITY POSKYTOVANÉ FIRMAMI v SDV a SŠV 



Aktuálne informácie 
ohľadom plánovaných 
aktivít  školy v školskom 
roku 2018/19



 V tomto školskom roku bude škola po prvý krát 
prijímať aj študentov pre učebný odbor hutník a 
zlievač, ktorý je nedostatkový na trhu práce. 
Obidva odbory budú vzdelávané v duálnom 
systéme. 

 V rámci duálu pripravujeme vstup školy                              
do  duálneho vzdelávania s firmou Hern , s.r.o. –
Námestovo,  YanFeng, s.r.o. Námestovo, Metal 
Steel Industry, s.r.o. Vyšný Kubín  a OFZ, a.s. 
Istebné



Žiaci 3. ročníka odboru elektormechanik
absolvujú práve  v rámci projektu 
ERASMUS+ výmenný vzdelávací pobyt 
v ČR ( Hluboká) a u nás v škole ešte sú   
v rámci tohto projektu na výmennej stáži 
žiaci      z Humpolca.



Plánované opravy a rekonštrukcie

 Škola práve dokončuje výmenu okien za plastové na budove 
školského internátu, budova školy ich má vymenené už od apríla 2018

 Podľa informácií zo strany nášho zriaďovateľa bola úspešná naša 
žiadosť v rámci  projektu IROP  s cieľom zabezpečiť kompletnú 
rekonštrukcii a modernizáciu budovy a vybavenia školských dielní. 
Začiatok rekonštrukčných a modernizačných prác predpokladáme      
v budúcom kalendárnom roku, z toho cca 0,5 mil. Eur bude 
investovaných do nákupu moderných učebných strojov a prístrojov. 

 V rámci projektu Vráťme šport do škôl rekonštruujeme školskú 
posilňovňu. Práce budú ukončené do decembra 2018.

 V marci 2018 sme dokončili opravy stropu a výmenu podláh 
v spoločenskej miestnosti školy, kde nám zriaďovateľ dal finančné 
prostriedky na zakúpenie aj nového nábytku ( stoly + stoličky).

 Počas prázdnin sme zmodernizovali z vlastných prostriedkov zborovňu 
a novú zborovňu sme v marci 2018 vytvorili aj v školských dielňach.



Kamerový systém školy

 na škole je funkčný kamerový systém – žiadame  Vás 
týmto     o súhlas s  jeho prevádzkou a nakladaním      
so získanými údajmi, ktoré podliehajú ochrane osobných 
údajov

 2 kamery nepretržite monitorujú vstupnú bránu 
do školy a priestory parkoviska a priestor      
pred vchodom do hlavnej budovy školy

 Kamery sú určené na ochranu majetku školy a výstupy 
z nich môžu byť poskytnuté len kompetentným orgánom 
pri riešení priestupkov a trestných činov



Informácie pre  1. 
ročníky
 Lyžiarsky výcvik – ak budú schválené príspevky na LV, 

plánujeme pobytovú formu na 1 týždeň v niektorom      
z vybratých lyžiarskych stredísk  ( Roháče – Spálená)    
v predpokladanom termíne       február 2019

 Žiaci so ŠVVP môžu byť v našej škole integrovaní     
na žiadosť rodiča – treba doložiť správu                           
z psychologickej poradne výchovnej poradkyni školy

 Okrem učebníc, na ktoré škola dostala príspevok, 
niektoré učebnice na cudzí jazyk sa v 1. roč. dokupujú



Ostatné informácie


 možnosť stravovania sa v školskej jedálni              
mesačná platba vo výške 29,80 Eur ( platí sa 
bezhotovostne vopred na účet školy do 20. dňa 
predchádzajúceho mesiaca)

 možnosť ubytovania v školskom internáte                      
( 20,- EUR/mesiac + cena celodennej stravy   
61,- EUR/mesiac )

Školský bufet, športové ihriská a športová hala



Školská psychologička

Kabinet školského psychológa a výchovného poradcu sa 
nachádza oproti zborovni.

 Školská psychologička, resp. špeciálna pedagogička 
zatiaľ nie je k dispozícii žiakom, nepodarilo sa nám toto 
miesto doposiaľ obsadiť.

V prípade potreby riešiť určité výchovné, či vzdelávacie 
potreby žiaka je potrebné kontaktovať výchovnú poradkyňu 
školy Mgr. Eriku Figuli.  



Ďakujeme Vám za pozornosť 
a prajeme Vám pekný zvyšok 

dňa.

Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na triedne rodičovské 
združenia, kde  Vám     budú               k dispozícii           
na osobné konzultácie aj majstri odborného výcviku,       
na školskom internáte sa bude konať rodičovské stretnutie 
pre žiakov ubytovaných v Domove mládeže.


