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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
funkcia: meno, priezvisko, titul:
riaditeľ Adriana Bellová, Ing.
zástupca pre teoretické vyučovanie Iveta Bruncková Ing.
zástupca pre praktické vyučovanie Jozef Hládek Mgr.
výchovný poradca Erika Figuli Mgr.
koordinátor prevencie Iveta Tomáňová Mgr.
školský psychológ Veronika Ištoková Mgr.
kariérový poradca Erika Figuli Mgr.

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A 

PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a 
obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s 
metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.



p.č. meno priezvisko titul volený delegovaný za
1 Vladimír Slimák Ing. od 01.01.2020 Erika Mikulášová 

Mgr.  predseda
Volený zástupca pedagog. zamestnancov

2 Ján Kľúčik podpredseda Volený zástupca nepedagog. zamestnancov
3 Miroslav Škombár Volený zástupca pedagog. zamestnancov
4 Martina Ondríková Volený zástupca rodičov
5 Iveta Hartiníková od 25.09.2019 Zuzana Homolková 

Mgr.
Volený zástupca rodičov

6 Pavol Macák Volený zástupca rodičov
7 Ľubica Csokás Ing. Delegovaný zástupca ŽSK
8 Zdenko Kubáň Mgr. Delegovaný zástupca ŽSK
9 Ján Prílepok Ing. Delegovaný zástupca ŽSK
10 Jana Ondreková Mgr. Delegovaný zástupca ŽSK
11 Marek Šárfy Volený zástupca žiakov
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY

5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY

poradné orgány školy a ich funkcia: 
4.1 ZRPŠ, Výbor ZRPŠ, Predmetové komisie

Poradné orgány školy a ich funkcia: 

-   Združenie rodičov a priateľov Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia – 
spolupracuje   s  vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, spolu s vedením školy 
posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje 
rodičov  na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole

-   Výbor ZRPŠ pri SOŠP Dolný Kubín-Kňažia -  zastupuje ZRPŠ a realizuje jeho aktivity v čase mimo 
plenárneho zasadnutia ZRPŠ

-   Predmetové komisie:

• Ostatné všeobecno – vzdelávacie predmety - predseda PaedDr. Stanislav Ertel
• Slovenský jazyk a cudzie jazyky – predseda Mgr. Iveta Strapcová
• Ostatné odborné predmety- predseda Ing. Stanislav Urban
• Odborné predmety strojárske – predseda Ing. Viera Remková
• Metodické združenie pre odborný výcvik – predseda Ing. Branislav Urban  
• Metodické združenie školského internátu – predseda Mgr. Katarína Kiliánová
•

Predmetové komisie a metodické združenia sú metodickým a poradným orgánom riaditeľky školy a ich 
predseda zabezpečuje a usmerňuje dosahovanie vytýčených cieľov v konkrétnej vzdelávacej a výchovnej  
oblasti v súlade so školským vzdelávacím, resp. výchovným programom a platnou školskou legislatívou



forma štúdia stav k 15. 09. 2019 stav k 31. 08. 2020
počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov
A B C A B C

Denné štúdium 1. ročník 3 67 9 0 0 3 69 9 0 0
2. ročník 5 96 14 2 0 5 95 14 2 0
3. ročník 5 99 15 1 0 5 97 15 1 0
4. ročník 3 54 8 0 0 3 54 8 0 0

spolu: 16 316 46 3 0 16 315 46 3 0

5B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA
forma štúdia stav k 15. 09. 2019 stav k 31. 08. 2020

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov
A B C A B C

spolu:

5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN 
TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 

ročník 1. polrok 2. polrok
úplne čiastočne úplne čiastočne

CH D CH D CH D CH D
1. ročník 1 0 1 0 1 0 1 0
2. ročník 2 0 1 0 2 0 1 0
3. ročník 3 0 0 0 4 0 0 0
4. ročník 1 0 0 0 1 0 0 0
spolu: 7 0 2 0 8 0 2 0
spolu CH + D: 7 2 8 2

5D. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ A 
ŠPORTOVEJ VÝCHOVY V OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÁCH

ročník 1. polrok 2. polrok
úplne čiastočne úplne čiastočne

CH D CH D CH D CH D
spolu:
spolu CH + D: 0 0 0 0



kód názov návrh školy počet stupeň dĺžka počet žiakov 
študijného počet počet žiakov vzdelania  štúdia prihlásení

odboru/
učebného 

odboru

 tried žiakov určený 
zo 

strany 
ŽSK

(ISCED) 1. termín 1. termín +
2. termín

za
pí

sa
ní

2411 K mechanik 
nastavovač 

1 30 25 354 4 14 23 18

2413 K mechanik strojov 
a zariadení

5 12 10 354 4 3 8 6

2426 K programátor 
obrábacích 
a zváracích 

strojov 
a zariadení

5 12 12 354 4 9 18 11

2697 K mechanik 
elektrotechnik

5 20 17 354 4 14 29 17

2679 K mechanik – 
mechatronik

5 11 11 354 4 10 24 11

2487 H 
01

autoopravár - 
mechanik

1 20 17 353 3 19 39 17

2423 H nástrojár 5 16 13 353 3 3 7 11
2683 H 

11
elektromechanik 
– silnoprúdová 

technika

5 12 7 353 4 1 13 7

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE

kód názov návrh školy počet stupeň dĺžka počet žiakov 
študijného počet počet žiakov vzdelania  štúdia prihlásení

odboru/
učebného 

odboru

 tried žiakov určený 
zo 

strany 
ŽSK

(ISCED) 1. termín 1. termín +
2. termín

za
pí

sa
ní

Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

ukazovateľ 1. polrok 2. polrok
počet % počet %

celkový počet žiakov 317 X 315 X
prospech prospeli s vyznamenaním 20 6,31 24 7,62

prospeli s priemerom 1,00 4 1,26 5 1,59
prospeli veľmi dobre 74 23,34 80 25,40
prospeli 174 54,89 205 65,08
neprospeli 47 14,83 4 1,27



neklasifikovaní 2 0,63 2 0,63
celkový prospech za školu 239 X 238 X

správanie veľmi dobré 300 94,64 309 98,10
uspokojivé 8 2,52 4 1,27
menej uspokojivé 4 1,26 1 0,32
neuspokojivé 5 1,58 1 0,32

vymeškané celkový počet vymeškaných hodín 24686 X 7732 X
hodiny počet ospravedlnených hodín 24050 97,42 7477 96,70

počet neospravedlnených hodín 636 2,58 255 3,30

Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka: 
kód názov vyučovacieho predmetu priemerný prospech spolu

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník

ANJ anglický jazyk 2,78 2,91 2,58 2,95 2,81
API aplikovaná informatika 3 3
AUT automatizácia 2,22 2,22
AUO automobily 2,33 2,63 2,89 2,62
DEJ dejepis 1,99 1,99
DOA diagnostika a opravy automobilov 3,13 2,78 2,96
EKO ekonomika 2,88 3,21 2,53 2,87
ELN elektrické merania 2,32 2,42 2 2,25
ESP elektrické stroje a prístroje 2,88 2,51 2 2,46
ELE elektronika 2,54 2,65 2,6
ETS elektrotechnická spôsobilosť 3,56 2,88 3,22
ELK elektrotechnika 2,59 2,38 2,49
ELG elektrotechnológia 2,21 2,21
ETV etická výchova 1,3 1,42 1,36
FYZ fyzika 2,73 2,78 2,61 2,47 2,65
GRS grafické systémy 2,27 1,74 2,01
INF informatika 2,45 2,45
KOM kontrola a meranie 2,11 2,33 2,22
MAT matematika 2,44 2,72 2,41 2,57 2,54
MNK mechatronika 2,08 2,08
MNI merania 1,95 1,95
NBV náboženská výchova 1,53 1,27 1,4
NST nástrojárska technológia 3,18 2,09 2,64
NEJ nemecký jazyk 2,84 2,58 3,29 2,89 2,9
OBN občianska náuka 1,58 1,72 2,14 1,81
OVY odborný výcvik 2,07 1,9 1,81 1,61 1,85
ODY odpadové hospodárstvo 2 2
PRO programovanie 2 2,14 1,64 1,93



PCM programovanie CNC strojov 2,57 2,05 1,86 2,16
RVE rozvod a využitie elek,energie 3,88 2,5 2,75 3,04
SJL slovenský jazyk a literatúra 2,71 2,55 2,53 2,94 2,68
STT strojárska technológia 2,89 2,58 2,15 2,54
STN strojníctvo 2,25 2,69 2,47
TNI technická mechanika 2,67 2,6 2,64
TCK technikcé kreslenie 2,57 2,68 2,23 2,49
TMN technické meranie 1,86 1,73 1,8
TEC technológia 2,2 2,19 2,6 2,16 2,29
TMO technológia montáže 2,67 2,33 2,85 2,62
TSV telesná a športová výchova 1,46 1,51 1,37 1,27 1,4
ZLR základy strojárstva 2,79 2,79
ZAE základy elektrotechniky 3,33 3,33
Spolu: 2,29 2,46 2,42 2,34 2,38

Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka:
kód názov vyučovacieho priemerný prospech spolu

predmetu 1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

spolu:

predmet úroveň počet žiakov priemerná úspešnosť

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA
Údaje o maturitnej skúške 

Externá časť maturitnej skúšky:

predmet úroveň počet žiakov priemerná úspešnosť

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

predmet úroveň počet žiakov priemerný prospech
slovenský jazyk a literatúra 53 2,51
anglický jazyk B1 47 2,72
nemecký jazyk B1 6 2,83
teoretická časť odbornej zložky 53 2,21
praktická časť odbornej zložky 53 1,57

Ústna / praktická forma internej časti maturitnej skúšky:

Údaje o záverečných skúškach



kód učebný odbor počet prospech počet  
žiakov prospeli s 

vyznamenaním
prospeli 

veľmi 
dobre

prospeli neprospeli žiakov, 
ktorí 

nekonali  
skúšku

2487 H 01 autoopravár - 
mechanik

9 1 4 4 0 0

2423 H nástrojár 22 0 9 13 0 0
2683 H 11 elektromechani

k – 
silnoprúdová 
technika

9 0 2 7 0 0

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ

kód názov študijného a učebného odboru forma štúdia stupeň vzdelania 
(ISCED)

2679 K mechanik – mechatronik denná 354
2413 K mechanik strojov a zariadení denná 354
2411 K mechanik nastavovač  denná 354
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov 

a zariadení
denná 354

2697 K mechanik elektrotechnik denná 354
2487 H 01 autoopravár - mechanik denná 353
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika denná 353
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia denná 353
2423 H nástrojár denná 353
2433 H obrábač kovov  denná 353
3161 F výroba konfekcie denná 253
2478 F strojárska výroba denná 253
2275 H hutník denná 353

A) Aktívne

kód názov študijného a učebného odboru forma štúdia stupeň vzdelania 
(ISCED)

neaktívne od 
šk. roku

6405 K pracovník marketingu denná 354 2012/2013
6475 H technicko-administratívny pracovník denná 353 2012/2013
6476 L technicko-ekonomický pracovník denná 454 2012/2013
2964 H cukrár denná 353 2011/2012
4569 H viazač - aranžér kvetín denná 353 2012/2013
3757 L dopravná prevádzka denná 454 2015/2016
2487 H 02 autoopravár - elektrikár denná 353 2012/2013

B) Neaktívne



ukazovateľ počet
kvalifiko

vaní
nekvalif
ikovaní

z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci

si kvalifikáciu

ženy 16 0 0
muži 20 0 0
vek do 30 rokov 0 0 0
vek do 40 rokov 6 0 0
vek do 50 rokov 4 0 0
vek do 60 rokov 17 0 0
vek nad 60 rokov 8 0 0
dôchodcovia 1 0 0
spolu (veková štruktúra): 36 0 0
% kvalifikovanosti 100,00%

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV ŠKOLY

ukazovateľ počet
ženy 15
muži 7
vek do 30 rokov 2
vek do 40 rokov 5
vek do 50 rokov 5
vek do 60 rokov 9
vek nad 60 rokov 1
dôchodcovia 0
spolu (veková štruktúra): 22

2414 L 01 strojárstvo-výroba,montáž a oprava 
prístrojov, strojov a zariadení 

denná 454

C) Experimentálne overovanie

kód názov študijného a učebného odboru forma štúdia stupeň vzdelania 
(ISCED)

doba trvania 
experimentu

(od – do)



ukazovateľ počet forma štúdia garant štúdia 
(napr. MPC, VŠ a iné)

vek do 40 
rokov

Muži 2 kvalifikačné - DPŠ FF UNB Banská Bystrica,  Žilinská univerzita
Ženy 1 kvalifikačné - 

rozširujúce
UK Bratislava

vek do 50 
rokov

Muži 1 inovačné ŠIOV

vek do 60 
rokov

Muži 1 inovačné ŠIOV

13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH 
VYUČOVACÍCH PREDMETOV

p.č. zoznam vyučovacích predmetov percentuálne vyjadrenie 
(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)

odbornosť %

1 anglický jazyk 100,00%
2 aplikovaná informatika 100,00%
3 automatizácia 100,00%
4 automobily 100,00%
5 dejepis 100,00%
6 diagnostika a opravy automobilov 100,00%
7 ekonomika 94,00%
8 elektrické merania 100,00%
9 elektrické stroje a prístroje 100,00%
10 elektronika 100,00%
11 elektrotechnická spôsobilosť 100,00%
12 elektrotechnika 100,00%
13 elektrotechnológia 100,00%
14 etická výchova 0,00%
15 fyzika 100,00%
16 grafické systémy 100,00%
17 informatika 100,00%
18 kontrola a meranie 100,00%
19 matematika 100,00%
20 mechantronika 100,00%
21 meranie 100,00%
22 náboženská výchova 100,00%
23 nástrojárska technológia 100,00%
24 nemecký jazyk 100,00%
25 občianska náuka 0,00%



26 odobrný výcvik 100,00%
27 odpadové hospodárstvo 0,00%
28 programovanie 100,00%
29 programovanie CNC strojov 100,00%
30 rozvod a využitie elektrickej energie 100,00%
31 sllovenský jazyk a literatúra 100,00%
32 strojárska technológia 100,00%
33 strojníctvo 100,00%
34 technická mechanika 100,00%
35 technické kreslenie 100,00%
36 technické meranie 100,00%
37 technológia 100,00%
38 technológia montáže 100,00%
39 telesná a športová výchova 100,00%
40 základy strojárstva 50,00%
41 základy elektrotechniky 100,00%
celkový priemer (%): 91,32%

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII



14.1 stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:
Práca koordinátora prevencie sociálnopatologických javov bola realizovaná na základe plánu činnosti, ktorý 
bol vytvorený na začiatku školského roku a obsahoval hlavné úlohy a činnosti.
Problematike sa prevencie drogových závislostí sa venoval priestor na triednických hodinách, ale hlavne na 
hodinách občianskej náuky, etickej výchovy, ale aj na ďalších predmetoch, pretože u žiakov sa vo veľkej 
miere prejavuje závislosť na tabakových výrobkoch a užívaní alkoholických nápojov.
U našich žiakov sa vo veľkej miere prejavuje závislosť na tabakových výrobkoch a užívaní alkoholických 
nápojov.
V rámci prevencie našou prvoradou úlohou bolo aktívne vyplniť voľný čas žiakov, pritiahnuť ich k rôznym 
aktivitám, krúžkom a aktívnemu využívaniu voľného času. Aj tento školský rok v našej škole fungovali 
záujmové krúžky pod odborným vedením pedagógov. Činnosti boli zamerané na šport, cudzie jazyky, 
informatiku, zdravý životný štýl a pod. 
Koordinátor prevencie sociálnopatologických javov spolupracoval aj s ostatnými pedagogickými 
pracovníkmi, výchovnou poradkyňou, poradňou, políciou, Centrom pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, odborom sociálnych vecí.

September :
• poskytnuté základné informácie zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese o 
formách prejavu šikanovania, návrhoch na riešenie, spôsoboch ich preventívneho pôsobenia a o potrebe 
spolupráce s rodičmi žiakov a príslušnými inštitúciami ( Metodické usmernenie 7/2006-R )
• oboznámenie pedagogických zamestnancov so smernicou o šikanovaní
• 5 žiakov IV.H,G triedy sa zúčastnilo regionálneho kola Župnej kalokagatie
• Žiaci sa zúčastnili filmového predstavenia „Kto je ďalší“ o negatívnom dopade internetu na mladú 
generáciu a ich rodiny
Október:
• triednické hodiny  preventívneho charakteru o  zdravom životnom štýle mladých  ľudí, správnej výžive
• žiaci IV.C,H,G triedy sa zúčastnili Študentskej kvapky krvi
November:
• celoškolská akcia žiakov - BUBNOVAČKA – zameraná na podporu týraných detí
December:
• triednické hodiny  preventívneho charakteru o škodlivosti fajčenia na ľudský 
organizmus, zdravý životný štýl
Január:
• počas hodín OBN sa realizovali  aktivity na rozvoj  empatie a asertivity
Február:
• žiaciIII.A,E,H,B triedy sa zúčastnili Valentínskej kvapky krvi

• Trendsetter – študenti sa zúčastnili multimediáleho výchovného koncertu 
Jún:
• zhodnotenie aktivít prevencie v rámci školy, tried

14.2 spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:
    V školskom roku 2019/20 škola spolupracovala  s nasledovnými subjektmi : 
- CPPPaP Dolný Kubín a Námestovo
- Policajný zbor – Dolný Kubín – Mgr. Šándor Tibor
- NSP L.Nádaši Jégé – Dolný Kubín
- Mestský úrad v Dolnom Kubíne – sociálne oddelenie, mestská polícia
- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Dolnom Kubíne

14.3 Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:
- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu: 
školský rok 2019/ 2020  a obsahoval hlavné úlohy a činnosti.
Jednou z hlavných úloh bola spolupráca školy a rodiny. Našou snahou bolo získať väčšiu účasť rodičov na 



školských a mimoškolských podujatiach. Spolupráca s rodičmi bola realizovaná prostredníctvom Rady 
školy, schôdzok ZRPŠ a hlavne osobnými pohovormi s rodičmi. Počas mimoriadnej situácie korona sme 
konzultovali prostredníctvom edupage a telefonicky.
Prístup rodičov bol rôzny, niektorí veľmi aktívne spolupracovali, ale boli aj takí, ktorí nereagovali ani na 
viaceré výzvy.
 Triedne kolektívy a vzájomný kontakt žiakov vyžadoval aj náročnú prácu triedneho učiteľa. Triedny učiteľ 
na základe osobných pozorovaní a rozhovorov spoznával mnohé problémy detí a podľa potreby ich riešil v 
spolupráci aj s výchovným poradcom, školským psychológom a CPPPaP. 
          V rámci prevencie našou prvoradou úlohou bolo vyplniť voľný čas žiakov, pritiahnuť ich k rôznym 
aktivitám a krúžkom a k aktívnemu využívaniu voľného času. V našej škole pracovalo veľké množstvo 
záujmových krúžkov pod odborným vedením. Činnosti boli orientované na šport, kultúru, cudzie jazyky, 
informatiku, matematiku a ďalšie činnosti. Pomáhali mládeži zvyšovať telesnú zdatnosť a aktívnu ochranu 
svojho zdravia.. Väčšina žiakov dochádza, preto sú viazaní odchodmi autobusov a vlakov. Aj tento fakt 
ovplyvnil účasť na uvedených aktivitách. Cez obdobie dištančného vyučovania žiaci potrebovali čas, asi dva 
až tri týždne, kým sa začali venovať záujmom, pobytu v prírode a ďalším aktivitám individuálne, nie 
skupinovo.
      Žiaci mali možnosť navštíviť výstavy, galérie, historické pamiatky v regióne Oravy, Liptova, Turca, Prahy 
a hlavne spoznať pamätihodnosti Dolného Kubína a jeho okolia. Záujem bol o odborné exkurzie v rámci 
dejepisu, odborných predmetov a všeobecnovzdelávacích predmetov. Tieto sme realizovali do 10. Marca 
2020. Potom prostredníctvom internetu dostávali informácie o zaujímavých virtuálnych prehliadkach.
 Pri našej škole pracuje občianske združenie, ktoré podporilo mnohé aktivity žiakov ubytovaných v domove 
mládeže, žiakov školy a zamestnancov. Tiež podporilo projekty, ktoré slúžia rozvoju školy a odbornému 
rastu žiakov.
 Pre žiakov končiacich ročníkov boli podávané informácie o možnostiach ďalšieho štúdia – nadstavbového, 
pomaturitného, bakalárskeho. Žiakov  sme orientovali na technické odbory, ktoré sú im blízke a sú 
potrebné pre pracovný trh. Prednáškami a prezentáciami vysokých škôl získali informácie o podmienkach 
prijatia na ďalšie štúdium a možnosťami zamestnania sa v regióne Orava. Aktuálne informácie z vysokých 
škôl boli podávané cez edupage, internet a telefonicky. Značná pozornosť zo strany triednych učiteľov a 
výchovného poradcu bola venovaná problematike práce v zahraničí. Žiaci boli upozornení na to, že slabá 
znalosť cudzieho jazyka a dôverčivosť môže mať za následok aj ich zneužívanie a obchodovanie s ľuďmi. 
Hlavnú prednášku ohľadom obchodovania s ľuďmi sme nezrealizovali.
Pre žiakov prvého ročníka sme  prednášku na tému právne vedomie a právna zodpovednosť tiež 
nezrealizovali. Túto tému chceme doplniť v druhom ročníku. Žiaci druhého ročníka absolvovali  aktivitu 
prevencia šikany a kyberšikany prostredníctvom filmového predstavenia v MsMS Dolný Kubín, výchovného 
koncertu a tiež akcie Bubnovačka.  
 V našej práci sa využívala aj spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie,  úradom práce, sociálnych vecí a starostlivosti o rodinu, policajným zborom, lekármi, 
občianskym združení, odborné konzultácie v oblasti poradenstva, prednášková činnosť. Hlavné ťažisko 
práce s mládežou zostáva na pedagogických pracovníkoch nielen počas vyučovania, ale aj mimo školy. Aj 
tento rok si pedagogickí pracovníci rozširovali svoje vedomosti prostredníctvom odborných a 
aktualizačných vzdelávaní.
Veľkým prínosom počas dištančného vzdelávania bola práca školskej psychlogičky, ktorá niektorým žiakom 
pomáhala pri plnení úloh a hlavne ich motivácii.

Činnosti: 
Trieda I. A autoopravár – mechanik, nástrojár ,trieda I. C mechanik nastavovačí, programátor zváracích a 
obrábacích strojov a zariadení, I.E mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik,  mali podané 
informácie ohľadom porúch učenia a správania a doložení potrebnej dokumentácie. Tiež boli žiaci 
upozornení na nežiaduce správanie žiakov spojené so šikanou a mazáctvom. Vysvetlenie skutočnosti a 
informácie im podala školská psychologička, výchovná poradkyňa a triedni učitelia. Tiež mali zdôraznené, 
ako postupovať, informovať rodiča, triedneho učiteľa alebo pedagogického zamestnanca, aby sme 
realizovali opatrenia..

Žiaci IV.C, IV.G a IV.H s poruchami učenia,  integrovaní v bežnej triede SŠ, dostali odborné usmernenie pri 



podaní žiadosti o úprave maturitných skúšok.

02. 10. 2019 Burza stredných škôl Námestovo – prezentácia našej školy, poskytnutie informácií o možnosti 
štúdia v učebných a študijných odboroch priamo deviatakom ZŠ z okresu Námestovo. Tiež informácie o 
duálnom vzdelávaní.
08. 10. 2019 Burza stredných škôl Trstená – prezentácia školy, poskytnutie informácií o možnostiach štúdia 
v učebných a študijných odboroch priamo deviatakom ZŠ z okresu Tvrdošín. Informácie o duálnom 
vzdelávaní v našej škole.
29.10.2019 Žilinská univerzita v Žiline, fakulta elektrotechniky a informatiky pre žiakov končiacich 
študijných odborov podala informácie o možnosti štúdia, študijných programoch a požiadavkách prijatia 
na VŠ.
V mesiaci október sme zasielali materiály žiakom, ktorí pokračujú v nadstavbovom štúdiu.
Konzultácia so žiakmi končiacich študijných odborov ohľadom ďalšieho štúdia, ich predpokladov na 
zvládnutie požiadaviek VŠ a uplatnenia na trhu práce.

05. 11. 2019 Burza stredných škôl a povolaní v Dolnom Kubíne - prezentácia školy, poskytnutie informácií o 
možnostiach štúdia v učebných a študijných odboroch pre žiakov. Informácie o duálnom vzdelávaní v našej 
škole.

12. 11. 2019  workshop – 30. Výročie nežnej revolúcie.
27. – 28. 11. 2019 DOD SOŠP Dolný Kubín Kňažia
05. 12. 2019 Burza stredných škôl a povolaní v Ružomberku - prezentácia školy, poskytnutie informácií o 
možnostiach štúdia v učebných a študijných odboroch pre žiakov. Informácie o duálnom vzdelávaní v našej 
škole.
Január 2020 rodičovské združenia ZŠ, prezentácia školy, učebné odbory, študijné odbory, duálne 
vzdelávanie.
Február 2020 prihlášky na VŠ.
Konzultácie so žiakmi, ktorí mali hodnotenie neprospel a boli im udelené výchovné opatrenia.
Marec 2020 informácie o ďalšom štúdiu pre žiakov učebných odborov. 
Prihlášky na VŠ.
Apríl 2020 konzultácie so žiakmi prostredníctvom edupage. Kontaktovanie rodičov problémových žiakov.
Máj 2020  prihlášky nadstavbové štúdium, žiadosti o prestup do vyššieho ročníka. 
Jún 2020 aktuálne otázky a problémy.
Rozširovanie vzdelania a odborných poznatkov.
Priebežné riešenie aktuálnych problémov v spolupráci s triednymi učiteľmi.
Spolupráca a konzultačná činnosť s odborníkmi.
Priebežné dopĺňanie dokumentácií.

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY



15.1 Multimediálne prezentácie:

V školskom roku 2019/20 sa škola prezentovala viacerými spôsobmi. Jednalo sa najmä o propagačné 
prospekty školy a inzerciu v regionálnych médiách ( Info štúdio mesta Dolný Kubín, regionálna tlač 
–Oravsko, Orava ) v rámci náborov žiakov v spolupráci so zamestnávateľskými firmami. Tieto prezentácie 
boli zamerané aj na  spropagovanie duálneho systému vzdelávania, v rámci ktorého škola úspešne 
pokračuje už 6.rok         vo vzdelávaní  s firmami MIBA Sinter Slovakia, s.r.o., Metales, s.r.o. Dolný Kubín, 
Mahle, s.r.o. Dolný Kubín Klauke, s.r.o Dolný Kubín, Hoval, s.r.o, , ako aj novými firmami, ktoré si hľadali 
svojich budúcich žiakov pre ďalší školský rok, a to firmy OFZ, a.s. Široká,  Metal Steel Industry, s.r.o Vyšný 
Kubín, HERN, s.r.o. Námestovo a YanFeng, s.r.o. Námestovo. V rámci tejto aktivity škola pravidelne 
pripravuje aj  PC prezentáciu  pre rodičov uchádzačov  o štúdium počas Dní otvorených dverí školy a počas 
prijímacieho konania, taktiež pre regionálnych zamestnávateľov počas pravidelných stretnutí so 
zamestnávateľmi, aby mohli zvážiť svoj vstup do duálneho systému vzdelávania v budúcom školskom roku. 
Okrem  toho škola spracovala náborové video o škole, ktorým sa prezentovala na Burzách škôl v regióne 
Orava, ale aj na ďalších náborových akciách. 

Všetky informácie o škole a možnostiach štúdia sú prezentované aj na webovom sídle školy 
www.sospknazia.sk. Informácie o mimoriadnych výsledkoch dosiahnutých žiakmi školy boli prezentované aj

na webovej stránke ŽSK a formou video správ v rámci regionálnej kubínskej TV.

15.2 Spolupráca školy s rodičmi:

 

   Škola sa stretáva s väčšinou rodičov počas pravidelných rodičovských stretnutí a rodičia uchádzačov o 
 štúdium sú v kontakte so školou aj počas Dní otvorených dverí školy, či počas prijímacích skúšok, kedy je 

pre nich organizovaný osobitný program s cieľom zvýšenia ich informovanosti o štúdiu na škole.

Rodičia majú možnosť ovplyvňovať aktivity a chod školy prostredníctvom svojich zástupcov v Rade školy, 
či    v rámci orgánov ZRPŠ, ktoré sú pravidelne dopĺňané novými členmi na ustanovujúcom plenárnom 
zasadnutí ZRPŠ.

Taktiež sa škola snaží v spolupráci s rodičmi odstraňovať negatívne prejavy žiakov v rámci výchovy a 
vzdelávania, kedy triedni učitelia, či vedenie školy konzultujú s rodičmi problémy žiakov a hľadajú možnosti 
nápravy. 

Pedagógovia školy sú rodičom k dispozícii počas školského roka podľa záujmu rodičov, ktorí majú 
možnosť ich kontaktovať telefonicky alebo elektronickou poštou, resp. cez Edu Page. Rodičia tiež nájdu 
väčšinu potrebných údajov na školskej webovej stránke, ktorej súčasťou je aj elektronická žiacka knižka.

Príjemnou udalosťou je aj stretnutie pedagógov s rodičmi na stužkových slávnostiach, kde 
dochádza               k prehĺbeniu neformálnych vzťahov medzi školou a rodičmi.

http://www.sospknazia.sk/


15.3 Formy prezentácie školy na verejnosti:

 

Okrem už spomínaných multimediálnych prezentácií školy sa škola prezentovala týmito ďalšími formami :

-  Účasť zástupcov školy na Burzách škôl v rámci regiónu Oravy , ako aj na rodičovských združeniach 
žiakov  

   9. ročníka oravských ZŠ , kde školy svojou prezentáciou podporili aj zástupcovia partnerských 
regionálnych 

   zamestnávateľských firiem

-  Dni otvorených dverí školy , ktoré sa konali 27.11.- 28.11.2019 ,v rámci ktorých našu školu navštívilo cca  

   410 žiakov z okolitých ZŠ.

Ako súčasť tejto aktivity sa škola formou exkurzií do okolitých firiem snažila aj o zvýšenie popularity 
odborného vzdelávania a remesiel ..

-   Súťaž Technický šikula  ( február 2019) na podporu odborného vzdelávania , ktorú škola organizovala 
pre 

     žiakov 7.-8. ročníka ZŠ v regióne Orava s podporou zamestnávateľských firiem.

15.4 Školský časopis:

Školský časopis škola v tomto školskom roku nevydávala. 

15.5 Činnosti žiackej školskej rady:

 

Október 2019 – Bažantský večierok pre 1. ročníky – uvítanie prvákov v škole

November 2019 – Záložka do knihy spája školy – téma: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o   demokraciu

 

December 2019 – 

• Mikuláš v škole
• Vianočný program – Vianoce 2019 – vianočný turnaj vo futbale + odmeňovanie najlepších 

študentov za umiestnenia v súťažiach

Marec 2020 – 
• Deň učiteľov – slávnostný program venovaný našim učiteľom 

Apríl 2020 –
• aprílové farebné dni – k Dňu Zeme
• beseda s ekológom – „Ekodeň“

Jún 2020 –



• rozlúčka so školským rokom – športovo-zábavný deň na Gäceli

 

Ostatné plánované akcie sa neuskutočnili z dôvodu prerušenia vyučovania a zatvorenia školy dňa 16. 
3. 2020.

 

Žiacka školská rada vykonávala svoju činnosť aj v školskom roku 2019/2020. Študenti sa pravidelne 
stretávali pod vedením koordinátorky ŽŠR Mgr. Magdalény Turčinovej minimálne 1x do mesiaca, 
podľa potreby pripravovaného programu aj častejšie. ŽŠR sa skladá z predsedu, ktorým je žiak 
Marek Šárfy z II. H triedy a viacerých členov – žiakov jednotlivých tried a ročníkov našej školy. Na 
prvom stretnutí v septembri 2019 sa schválil Plán činností ŽŠR na celý školský rok. 

Zrealizované akcie a činnosti ŽŠR v školskom roku 2019/2020 boli nasledovné:
• September 2019: - schválenie Plánu činností ŽŠR pre školský rok 2019/2020
• Predsedom ŽŠR ostáva žiak Marek Šárfy, ktorý pripravil úvodný príhovor a diskusiu, v ktorej nás 

oboznámil s informáciami  zo stretnutia projektu Európskej únie Slovenska
• Október 2019: - príprava a zrealizovanie bažantského večierku pre 1. ročníky – program venovaný 

našim novým prvákom zameraný na ich uvítanie v škole – zábavné hry a súťaže
• November 2019:  - Trstená - stretnutie so študentami stredných škôl Žilinského kraja s 

europoslancami p. Jurzycom a p. Wiezikom na témy: Mladí a EÚ, Budúcnosť EÚ a čo priniesla EÚ 
Slovensku. Stretnutia sa zúčastnil člen ŽŠR Daniel Jančo z II. H.

• December 2019: - príprava a zrealizovanie programu pre žiakov – „Mikuláš v škole“. 

vianočný turnaj vo futbale ročníkov I. – III.
• odmeňovanie najlepších študentov za výborné umiestnenia v súťažiach
• Január 2020: – návrhy na program ku Dňu učiteľov
• Marec 2020: - príprava  programu „Deň učiteľov“ 

 Slávnostný program venovaný učiteľom sa neuskutočnil z dôvodu šírenia nákazy COVID 19, 
prerušenia vyučovania a zatvorenia školy. Všetky ostatné akcie ŽŠR boli od 16. 3. 2020 zrušené.

                    
15.6 Iné aktivity:

 Prednášky a workshopy:

Spýtaj sa Vašich 89  - 4. ročníky

Hodiny s anglickými lektormi - III.C, III.H, III.E

 

Odborné prednášky:

Futurikon Žilina - III.E

Prezentácia FEIT ŽU -  4. ročníky

Mladý tvorca Nitra - vybraní žiaci

Exkurzia Praha - III.E

Exkurzia Scame - III.B



Exkurzia Miba meranie - IV.H

 

Kultúrne vystúpenia:

Ekotop Film - III.A, III.B, III.C

Film Kto je ďalší - I.A, I.C, I.E, II.A, II.C, II.E. II.H

Divadelné predstavenie v angličtine - II.C, ICV.C, IV.G, IV.H

Divadlo Smrť sa volá Engelchen - III.C, III.H, III.E, III.B

Výchovný koncert - Trendsetter - I.E, II.A, II.C

Divadlo Kým kohút nezaspieva - IV.G, IV.H, II.C

VIDMO 2019 - I.C, II.H

 

Súťaže:

Župná Kalokagatia - vybraní žiaci

Finančná gramotnosť - 4. ročníky

ZENIT - triedne kolá

Okresné kolo vo futsale - vybraní žiaci

Okresné kolo vo florbale - vybraní žiaci - 3.miesto

Smelo na cesty - KIA Gbeľany - vybraní žiaci

Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v elektrotechnike - IV.C štefgan 
rechtorík - 3. miesto

IBOBOR - vybraní žiaci

Olympiáda v ANJ školské kolo

Olympiáda v NEJ školské kolo

Šípkarský turnaj - Brezno - vybraní žiaci

6.ročník Súťaže MSR v CNC sústružení a frézovaní - regionálne kolo - Radovan Ťapaj 5.miesto

Celoslovenská súťaž odobrných vedomostí a praktických zručností v strojárstve - Matej Mudrončík 1. 
miesto

Krajské kolo ZENIT v strojárstve - Juraj Kubinec 2.miesto

Okresné kolo olympiáda z NEJ - Erik Hladký 2.miesto

Súťaž autoopravár junior - školské kolo - vybraní žiaci

Medzinárodná súťaž Young Car Mecahnic - vybraní žiaci

 



spolufinan
covanie

projekt
/ grant

názov projektu  / grantu schválený/
neschválený
/v procese 
hodnotenia

termín 
začiatku 
realizácie 

pr.

termín 
ukončenia 

realizácie pr.

celkový 
rozpočet

šk
ol

a

ŽS
K

Fondy 
EU

Erasmus +  / Špecifické 
zručnosti získané v EU

Schválený 6/2019 5/2020 -19030 0 0

Erasmus +  / Brána jazykov 
otvorená

Schválený 6/2020 10/2021 -12360 0 0

Iné Nadácia VW  /  Sprievodca 
svetom Arduino

Schválený 5/2019 12/2019 -1100 -50 0

Nadácia KIA  /  Pingpong v 
prírode

Schválený 5/2020 9/2020 614960 114960 0

MŠVVa
Š SR

Enviroprojekt 2020 Neschválen
ý

-2350 -350 0

ŽSK Vráťme šport do škôl 2020 / 
Poznaj silu svojho tela

Neschválen
ý

5/2020 11/2020 -8830 -930 -7900

Podaj mi ruku / Som LÍDER Neschválen
ý

4/2020 10/2020 -1550 -250 -1300

Akcie školy:

Svetový čistiaci deň - 1-3. ročník

Študentská kvapka krvi - vybraní žiaci

Milión detí sa modlí ruženec - vybraní žiaci

Ekológia v praxi - I.E

Imatrikulácia prvákov

Bubnovačka - podpora týraných detí - vybraní žiaci

DOD 

Valentínska kvapka krvi - vybraní žiaci

Technický šikula - pre žiakov ZŠ

16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM 
ROKU 2019/2020

Detaily projektu

Charakteristika projektu



17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 

17.1 Inšpekcia:
Zistenia:
V školskom roku 2019/2020 na škole neprebiehala žiadna inšpekčná činnosť zo strany Štátnej školskej 
inšpekcie. Inšpekcia preverovala len podmienky a organizáciu duálneho vyučovania žiakov vo firme Mahle, 
s.r.o. v Dolnom Kubíne, kde boli zistené nedostatky najmä pri zabezpečovaní vzdelávania v odbore 
mechanik mechatronik, ale firma v spolupráci so školou odstránenie týchto nedostatkov ihneď operatívne 
vyriešila. 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY

A) budovy, dielne, odborné učebne

kapacita školy k 
01.09.2019

500 skutočný 
počet žiakov:

316 naplnenosť 
školy (%):

63,20%

počet počet skutočne 
využívaných 

učební/kabinet
ov

priestor v m3/m2 poznámka

projekt
/ grant

názov projektu  / grantu stručná char. projektu /  grantu

Fondy 
EU

Erasmus +  / Špecifické 
zručnosti získané v EU

Odborná stáž žiakov v Českej republike pre žiakov strojárskych 
odborov

Erasmus +  / Brána jazykov 
otvorená

Zahraničná stáž pre učiteľov anglického jazyka na zvýšenie 
kompetencií učiteľov AJ štrukturovanými metodickými kurzami v 
zahraničí.

Iné Nadácia VW  /  Sprievodca 
svetom Arduino

Inovácia praktickej výučby pre mechatronikov a elektrotechnikov.

Nadácia KIA  /  Pingpong v 
prírode

Rozšírenie športových aktivít v areále školy nielen pre žiakov ale aj 
zamestnacov a širokú verejnosť na čerstvom vzduchu. Premena 
doteraz nevyužitého priestoru areálu školy na oddychovo športovú 
zónu na atraktívne trávenie voľného času.

MŠVVa
Š SR

Enviroprojekt 2020 Obnova školskej záhrady a  vytvorenie záhrady na využívanie 
najmä pri vzdelávaní ale aj pre pestovanie rastlín a na oddych.

ŽSK Vráťme šport do škôl 2020 / 
Poznaj silu svojho tela

Výstavba workoutového ihriska pre žiakov a širokú verejnosť. 
Obnovenie športového areálu a podporenie športových aktivít 
počas aj mimo vyučovania v nadväznosti na Národný akčný plán v 
prevencii obezity 2015 - 2025 v oblasti podpory fyzickej aktivity.

Podaj mi ruku / Som LÍDER Ozdraviť komunikáciu v rámci školy, podporiť dobrý vzťah študent 
- pedagóg ako základný element výučby, ponúknuť študentom iné 
možnosti jednania, čím sami pre seba zvýšia šance na úspech 
nielen v škole ale aj v pracovnom živote



budovy celkom 3 31 42514 m3 / 11806 
m2

učebne 31 31 5653 / 1615,3
kmeňové 18 18 X
jazykové 1 1 X
odborné 5 5 X
IKT 7 7 X
laboratóriá 0 0 X

kabinety 6 6  139,5 / 87
počet áno/nie priestor v m3/m2 poznámka

šatne 4 áno 1515,8 / 583
dielne 5 áno 13566 / 3300
školský internát 1 áno 5803 / 2232
školská jedáleň 1 áno 2548 / 637
výdajná školská jedáleň  nie
telocvičňa 1 nie 7000 / 966
iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia) 

nie

počet počet skutočne 
využívaných 

zariadení

priemerný vek 
zariadení

poznámka

PC (ks) 202 202 8
dataprojektory (ks) 6 6 10
interaktívne tabule (ks) 4 4 5

B) športoviská

športoviská
názov športoviska áno

/
nie
*

rozmery povrch stav 
(vyhovujúci/

nevyhovujúci)

poznámka
(v prípade 

nevyhovujúceho  
popísať závady)

posledná 
rekonšt.
(dátum)

Telocvičňa - 
viacúčelová

nie 23 x 42 parkety Nevyhovujúci od roku 1973 sú 
opotrebované parkety s 

nerovnosťami.

prebehla len 
rekonštrukcia osvetlenia 

v roku 2011

31.8.2011

Telocvičňa - ihrisko 
basketbalové

nie 16 x 25 asfalt Nevyhovujúci potreba opráv povrchu

Telocvičňa - ihrisko 
hádzaná

nie 35 x 70 asfalt Nevyhovujúci potreba opráv povrchu

Telocvičňa - atletický 
ovál

nie 242 škvára Nevyhovujúci potrebné vymeniť povrch 
dráhy



C) školský internát

názov školského internátu, adresa Školský internát pri Strednej odbornej škole polytechnickej 
Dolný Kubín-Kňažia

charakteristika ŠI počet poznámka
kapacita internátu (počet lôžok)  / m2 112

poplatok za ubytovanie v školskom internáte 
za školský rok 2019/2020

20

celkový počet izieb jednoposteľových 0

dvojposteľových 56

trojposteľových 0

štvorposteľových 0

počet ubytovaných 
žiakov / naplnenosť  
internátu

k 15.9.2019 25

k 1.1.2020 22

k 15.9.2020 0 činnosť ŠI je od 01.09.2020 
pozastavená

počet iných ubytovaných za školský rok 2019/ 
2020

546

počet všetkých zamestnancov internátu k 
15.9.2019

2

počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2019 2

školská jedáleň ako súčasť  ŠI          (Áno/Nie) Nie školská jedáleň je súčasťou školského 
areálu a je využívaná aj ubytovanými 
na ŠI

vlastné príjmy ŠI od k 31.12.2019 2520

ubytovaných žiakov k 30.6.2020 280

vlastné príjmy ŠI od k 31.12.2019 24257,77

iných ubytovaných k 30.6.2020 7107,6

rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI : 01.12.1974

plocha jednej izby  (m²) 14,5 m2

umiestnenie 
hygienických  zariadení 

spoločné  (na 
chodbe)

Nie

v rámci „bunky“ Ano

Telocvičňa - atletická 
rovinka

nie 120 škvára Nevyhovujúci potrebné vymeniť povrch 
dráhy

Telocvičňa - atletické 
doskočisko

nie 5 x 9 poiesok Nevyhovujúci

Telocvičňa - 
posilňovňa

nie 10 x 3 PVC 
dlažba 
Forteloc

k

Vyhovujúci 18.10.2018

Telocvičňa - tenisové 
kurty

nie 23,7 x 
10,8

antuka Vyhovujúci

* bezbariérovosť



spoločné priestory  ŠI študovne               
(počet a plocha)

1 29

kuchynky
(počet a plocha)

1 14,5

miestnosti vychovávateľov 
(počet  a plocha)

2 43,5

počet podlaží  ŠI 3

vykurovanie vlastné Nie

zo školskej kotolne Ano

iné (názov 
dodávateľa tepla)

Nie

výťah áno/nie Nie

rok poslednej 
rekonštrukcie

odkanalizovanie verejná kanalizácia Nie

vlastná ČOV Nie

ČOV školy Ano

D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň

názov školského zariadenia , adresa Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole polytechnickej 
Dolný Kubín-Kňažia

charakteristika ŠJ počet poznámka
kapacita školskej jedálne 300

celkový počet 
zamestnancov ŠJ alebo 
výdajnej ŠJ 

šéfkuchár 1

kuchár 2

zaučený kuchár 1

zamestnanci v prevádzke 1,4

podnikatelská činnost ŠJ 
( ak áno, v poznámke 
napísať druh PČ)

áno Ano stravovanie pre ubytovaných

využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin 
( vypísať do poznámky využitie )

Ano stravovanie pre ubytovaných

vlastné príjmy ŠJ  k 31.12.2019 47830,65 €

k 30.6.2020 9082,79 €

vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2019 32149,37 €

k 30.6.2020 13131,48 €

rok výstavby / začiatok užívania ŠJ : 1972 1972

plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 96,63 plocha započítava aj priestor pri 
kuchyni sklady a WC, šatne 
chodbu a kanceláriu 

plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 200,1 priestor pri jedálni 201,20



19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY

19.1 Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku: 
Koncepcia rozvoja školy pre roky 2019-20 obsahuje 4 strategické ciele rozpísané do čiastkových cieľov. V 
školskom roku 2018/19 sme dosiahnuté výsledky vyhodnotili nasledovne :

Vyhodnotenie strategických cieľov: 

 1/ Udržať rastúci počet žiakov školy .
  Indikátor splnenia cieľa -  medziročný nárast minimálne o 10  žiakov  - v školskom roku 2019/20 sme 
mali 316  žiakov, čo je pokles  oproti minulému roku o 18  žiakov . V podstate za obdobie od r. 2013 sme 
prvý krát prišli k takémuto nepriaznivému stavu a vôbec sa  nenaplnili naše očakávania vzhľadom na 
odsúhlasené plány výkonov s posilnením počtov žiakov pre odborné vzdelávanie.   
 Nepodarilo sa nám otvoriť plánované samostatné triedy učebného odboru nástrojár a hutník ( o tento 
odbor bol nulový záujem zo strany žiakov) a taktiež samostatnú triedu študijných odborov programátor a 
mechanik strojov a zariadení.  Prejavila sa tu už aj nižšia zaangažovanosť duálnych firiem, z ktorých 
niektoré firmy už prestali s náborom nových zamestnancov, dokonca pristúpili  aj k znižovaniu  ich počtu

 2/ Pokračovať v posilňovaní duálneho  vzdelávania na škole.  
  Čiastkové ciele:
 naďalej zvyšovať  zapájanie  žiakov v  ďalších učebných a študijných odborov  do systému duálneho 
vzdelávania  - v školskom roku 2019/20 bolo do SDV zapojených už 173 žiakov s učebnou zmluvou, čo bol 
rovnaký stav ako v predchádzajúcom školskom roku . Taktiež do systému duálneho vzdelávania prejavili 
záujem sa zapojiť ďalšie  významné  firmy – Kajo Metal, s.r.o. a  Arriva, kedy   do SDV budú zapojení aj žiaci 
učebného odboru autoopravár mechanik. Celkový počet zapojených firiem tak stúpol  z 9 na 11 firiem. 
 Priebežne sme prepracovali  a upravovali ŠKVP v súlade s požiadavkami duálnych zamestnávateľov a v 
súlade s novými dodatkami k ŠVP. 
 Urgentné problémy sme riešili  operatívne                       na pracovných stretnutiach                     s 
konkrétnym zamestnávateľom, najviac problémov sme aj v tomto školskom roku riešili s  firmou Metales, 
s.r.o., preto sme sa rozhodli pre budúci školský rok nenáborovať pre uvedenú firmu žiakov do SDV.  
 
 
 3/ Zrekonštruovať a modernizovať súčasný areál školy a jej vybavenie
 Čiastkové ciele:
 získať zdroje pre rekonštrukciu a  modernizáciu školských budov a ich vybavenia prostredníctvom dotácií 
z vyhlásených projektových výziev, resp. od zriaďovateľa, či partnerov školy– škola z prostriedkov ŽSK v 
sledovanom období zrealizovala odstránenie havarijného stavu v prízemí školy, ktorý bol spôsobený 
nestabilitou priečky medzi školskými toaletami    a chodbou  a taktiež z prostriedkov ŽSK sme zakúpili nový 
nábytok do školskej jedálne, ktorej priestory sme z vlastných prostriedkov zrekonštruovali. Taktiež z 
vlastných prostriedkov sme zrekonštruovali chodby a hlavné schodisko v budove školy ( maľovanie, 
výmena podlahovín a zábradlia), ako aj chodbu na prízemí školského internátu, ktorá spája učebne, 
posilňovňu  a spoločenskú miestnosť  ( vyrovnanie poklesu podlahy z dôvodu statických zlomov, výmena 
podlahoviny, maľovanie stien a výmena dverí) a svojpomocne sme tu zrekonštruovali aj časť toaliet. . Z 

vykurovanie vlastné Nie

zo školskej kotolne Ano

iné (názov dodávateľa 
tepla)

Ano

kanalizácia verejná kanalizácia Nie

vlastná ČOV Nie

ČOV školy Ano



vlastných prostriedkov sme taktiež zakúpili nové vybavenie do počítačov učebne v budove školy        ( 
všetci žiaci sú vybavení stanicou Zero Client,ktorá počas svojej prevádzky zníži náklady na prevádzku a 
údržbu tejto učebne a  zakúpili sme tu  nový funkčný nábytok), taktiež sme zakúpili vybavenie pre výučbu 
mechatronikov ( Dobot s príslušenstvom, ďalšie 3D tlačiarne) a vytvorili sme novú odbornú učebňu pre 
výučbu mechanizovaných systémov riadenia s LOGO systémami.  Priebežne pedagógovia vytvorili a ďalej 
vytvárajú ďalšie učebné pomôcky s PLC systémami. Zrekoštruopvali sme dielňu tepelného spracovania 
kovov, kde sme zakúpili aj nové odsávacie zariadenie.  Z dôvodu korona krízy nám však boli krátene v 
rozpočte navýšené finančné prostriedky na rekonštrukciu školského  vykurovacieho systému, ktorý je už 
dlhšiu dobu v havarijnom stave, čo môže škole spôsobiť vážne poruchy s vykurovaním.   
 z podnikateľskej činnosti školy zabezpečiť prostriedky min. vo výške 10 tis. EUR/rok - v školskom roku 
2019/20 sa nám podarilo z PČ vytvoriť zisk len vo výške 6 694,22 Eur, čo bolo zapríčenené úplným 
výpadkom príjmov od marca 2020 z dôvodu korona krízy. Tieto peniaze boli použité na financovanie vyššie 
uvedených aktivít školy.
 naďalej získavať mimorozpočtové zdroje na modernizáciu vybavenia učební a školských dielní  ( dary, 
sponzorské  príspevky a pod - splnené - získali sme projektové  prostriedky  na projekt Pingpong v prírode 
, v rámci ktorého sme inštalovali do vonkajšieho fitnes areálu 2 pingpongové stoly                      ( z projektu 
5 000,- Eur ).
Bol nám taktiež odsúhlasený projekt ERASMUS+ – Brána jazykov otvorená, ktorý sme však z dôvodu Covid 
-19 opatrení nemohli zrealizovať v tomto školskom roku, ale bol predĺžený aj do budúceho školského roka. 

Zároveň sme získali od duálnych a ostatných zamestnávateľov za výučbu žiakov počas odborného výcviku  
v priestoroch školy v nižších ročníkov do 36 tis. Eur, ktoré boli všetky  použité na rekonštrukcie, opravy 
školských priestorov a nákupy nových učebných pomôcok. 

 

 4/ Trvalo udržať  stabilný kolektív zamestnancov školy s požadovanou kvalifikáciou
 Čiastkové ciele:
 priebežne vyhľadávať a získať plne kvalifikovaných zamestnancov ako náhradu za zamestnancov 
odchádzajúcich do starobného dôchodku – všetky pracovné miesta sú obsadené kvalifikovanými 
zamestnancami vrátane školského psychológa
  využívať prednostne vlastné personálne zdroje na pokrytie  voľných miest cestou zmysluplného 
umožnenia zvyšovania ich kvalifikácie, resp. rekvalifikácie  pre potreby školy 
 Indikátor – škola podporí všetky zmysluplné žiadosti zamestnancov o zvýšenie kvalifikácie, či 
rekvalifikáciu pre potreby obsadenia voľného miesta - splnené. 

19.2 Definícia cieľa pre školský rok: 
Koncepcia rozvoja školy pre roky 2019-20 obsahuje 4 strategické ciele rozpísané do čiastkových cieľov. V 
školskom roku 2018/19 sme dosiahnuté výsledky vyhodnotili nasledovne :



19.3 Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku: 
Vyhodnotenie strategických cieľov: 
 1/ Udržať rastúci počet žiakov školy .
  Indikátor splnenia cieľa -  medziročný nárast minimálne o 10  žiakov  - v školskom roku 2019/20 sme 
mali 316  žiakov, čo je pokles  oproti minulému roku o 18  žiakov . V podstate za obdobie od r. 2013 sme 
prvý krát prišli k takémuto nepriaznivému stavu a vôbec sa  nenaplnili naše očakávania vzhľadom na 
odsúhlasené plány výkonov s posilnením počtov žiakov pre odborné vzdelávanie.   
 Nepodarilo sa nám otvoriť plánované samostatné triedy učebného odboru nástrojár a hutník ( o tento 
odbor bol nulový záujem zo strany žiakov) a taktiež samostatnú triedu študijných odborov programátor a 
mechanik strojov a zariadení.  Prejavila sa tu už aj nižšia zaangažovanosť duálnych firiem, z ktorých 
niektoré firmy už prestali s náborom nových zamestnancov, dokonca pristúpili  aj k znižovaniu  ich počtu
. 
 2/ Pokračovať v posilňovaní duálneho  vzdelávania na škole.  
  Čiastkové ciele:
 naďalej zvyšovať  zapájanie  žiakov v  ďalších učebných a študijných odborov  do systému duálneho 
vzdelávania  - v školskom roku 2019/20 bolo do SDV zapojených už 173 žiakov s učebnou zmluvou, čo bol 
rovnaký stav ako v predchádzajúcom školskom roku . Taktiež do systému duálneho vzdelávania prejavili 
záujem sa zapojiť ďalšie  významné  firmy – Kajo Metal, s.r.o. a  Arriva, kedy   do SDV budú zapojení aj žiaci 
učebného odboru autoopravár mechanik. Celkový počet zapojených firiem tak stúpol  z 9 na 11 firiem. 
 Priebežne sme prepracovali  a upravovali ŠKVP v súlade s požiadavkami duálnych zamestnávateľov a v 
súlade s novými dodatkami k ŠVP. 
 Urgentné problémy sme riešili  operatívne                       na pracovných stretnutiach                     s 
konkrétnym zamestnávateľom, najviac problémov sme aj v tomto školskom roku riešili s  firmou Metales, 
s.r.o., preto sme sa rozhodli pre budúci školský rok nenáborovať pre uvedenú firmu žiakov do SDV.  



19.4 Definícia cieľa pre budúci školský rok: 
 3/ Zrekonštruovať a modernizovať súčasný areál školy a jej vybavenie
 Čiastkové ciele:
 získať zdroje pre rekonštrukciu a  modernizáciu školských budov a ich vybavenia prostredníctvom dotácií 
z vyhlásených projektových výziev, resp. od zriaďovateľa, či partnerov školy– škola z prostriedkov ŽSK v 
sledovanom období zrealizovala odstránenie havarijného stavu v prízemí školy, ktorý bol spôsobený 
nestabilitou priečky medzi školskými toaletami    a chodbou  a taktiež z prostriedkov ŽSK sme zakúpili nový 
nábytok do školskej jedálne, ktorej priestory sme z vlastných prostriedkov zrekonštruovali. Taktiež z 
vlastných prostriedkov sme zrekonštruovali chodby a hlavné schodisko v budove školy ( maľovanie, 
výmena podlahovín a zábradlia), ako aj chodbu na prízemí školského internátu, ktorá spája učebne, 
posilňovňu  a spoločenskú miestnosť  ( vyrovnanie poklesu podlahy z dôvodu statických zlomov, výmena 
podlahoviny, maľovanie stien a výmena dverí) a svojpomocne sme tu zrekonštruovali aj časť toaliet. . Z 
vlastných prostriedkov sme taktiež zakúpili nové vybavenie do počítačov učebne v budove školy        ( 
všetci žiaci sú vybavení stanicou Zero Client,ktorá počas svojej prevádzky zníži náklady na prevádzku a 
údržbu tejto učebne a  zakúpili sme tu  nový funkčný nábytok), taktiež sme zakúpili vybavenie pre výučbu 
mechatronikov ( Dobot s príslušenstvom, ďalšie 3D tlačiarne) a vytvorili sme novú odbornú učebňu pre 
výučbu mechanizovaných systémov riadenia s LOGO systémami.  Priebežne pedagógovia vytvorili a ďalej 
vytvárajú ďalšie učebné pomôcky s PLC systémami. Zrekoštruopvali sme dielňu tepelného spracovania 
kovov, kde sme zakúpili aj nové odsávacie zariadenie.  Z dôvodu korona krízy nám však boli krátene v 
rozpočte navýšené finančné prostriedky na rekonštrukciu školského  vykurovacieho systému, ktorý je už 
dlhšiu dobu v havarijnom stave, čo môže škole spôsobiť vážne poruchy s vykurovaním.   
 z podnikateľskej činnosti školy zabezpečiť prostriedky min. vo výške 10 tis. EUR/rok - v školskom roku 
2019/20 sa nám podarilo z PČ vytvoriť zisk len vo výške 6 694,22 Eur, čo bolo zapríčenené úplným 
výpadkom príjmov od marca 2020 z dôvodu korona krízy. Tieto peniaze boli použité na financovanie vyššie 
uvedených aktivít školy.
 naďalej získavať mimorozpočtové zdroje na modernizáciu vybavenia učební a školských dielní  ( dary, 
sponzorské  príspevky a pod - splnené - získali sme projektové  prostriedky  na projekt Pingpong v prírode 
, v rámci ktorého sme inštalovali do vonkajšieho fitnes areálu 2 pingpongové stoly                      ( z projektu 
5 000,- Eur ).
Bol nám taktiež odsúhlasený projekt ERASMUS+ – Brána jazykov otvorená, ktorý sme však z dôvodu Covid 
-19 opatrení nemohli zrealizovať v tomto školskom roku, ale bol predĺžený aj do budúceho školského roka. 

Zároveň sme získali od duálnych a ostatných zamestnávateľov za výučbu žiakov počas odborného výcviku  
v priestoroch školy v nižších ročníkov do 36 tis. Eur, ktoré boli všetky  použité na rekonštrukcie, opravy 
školských priestorov a nákupy nových učebných pomôcok. 

 4/ Trvalo udržať  stabilný kolektív zamestnancov školy s požadovanou kvalifikáciou
 Čiastkové ciele:
 priebežne vyhľadávať a získať plne kvalifikovaných zamestnancov ako náhradu za zamestnancov 
odchádzajúcich do starobného dôchodku – všetky pracovné miesta sú obsadené kvalifikovanými 
zamestnancami vrátane školského psychológa
  využívať prednostne vlastné personálne zdroje na pokrytie  voľných miest cestou zmysluplného 
umožnenia zvyšovania ich kvalifikácie, resp. rekvalifikácie  pre potreby školy 
 Indikátor – škola podporí všetky zmysluplné žiadosti zamestnancov o zvýšenie kvalifikácie, či 
rekvalifikáciu pre potreby obsadenia voľného miesta - splnené. 

20. SWOT ANALÝZA



silné stránky školy: slabé stránky školy:
Personalistika
- kvalifikovaní učitelia, majstri a vychovávatelia, 
väčšinou ochotní pracovať aj nad rámec svojich 
povinností a ochotní ďalej sa vzdelávať  
- scelený kolektív bez výrazných konfliktov 
- silný a kreatívny manažment
MTZ
- dobré priestorové vybavenie školy  – učebne, 
dielne, ubytovacie zariadenie s vlastnou jedálňou a  
športoviská v spoločnom  areáli v tichom prostredí 
na okraji mesta
- priebežná modernizácia vybavenia školy ( nové a 
modernizované učebne, zakúpené moderné učebné 
pomôcky)
Zváračská škola - možnosť získania zváračského 
osvedčenia podľa EN metódami Z-M1, Z-G1,E-1 pre 
žiakov školy a záujemcov z okolia
 Kvalitne spracované ŠKVP pravidelne aktualizované 
podľa potrieb praxe a platnej legislatívy
Spolupráca pri vzdelávaní žiakov s regionálnymi 
zamestnávateľskými firmami  na princípoch 
duálneho vzdelávania
Možnosť získavania vlastných príjmov pre potreby 
doplnenia finančných zdrojov          ( z 
produktívnych činností žiakov, z prenájmu školských 
priestorov, z ubytovacích služieb)

-Dobrá propagácia školy , jej vzdelávacích aktivít a 
aktuálneho diania smerom k žiakom a širokej 
verejnosti

Zapájanie sa školy do rôznych  projektových aktivít 
zameraných na zvýšenie kvality vzdelávania žiakov, 
ako aj zlepšenie vybavenosti školy

Personalistika
- nevyhovujúca veková štruktúra zamestnancov, kedy 
veľká časť najmä pedagógov je už v 
preddôchodkovom veku, resp. aj dôchodkovom veku
- Problémy s dopĺňaním nových pedagógov s 
potrebnou kvalifikáciou aj s ohľadom na možnosti 
školy na ich odmeňovanie
MTZ
- zastarané  technické vybavenie niektorých  učební a 
najmä školských dielní ( dielne čakajú na spustenie 
projektu IROP, v rámci ktorého budú rekonštruované 
a vybavené modernými pomôckami) 
- zlý stav školských priestorov vyžadujúci neustále 
opravy ( havarijný stav vykurovacieho systému, 
problémy so statikou budov)
Vysoká energetická náročnosť školy ( nezateplené 
budovy, staré netesniace okná na niektorých 
budovách, stratové rozvody tepla , zastaraný systém 
vykurovania)
Nedostatok finančných prostriedkov na potrebnú 
modernizáciu vybavenia školy a jej pravidelnú údržbu
Nevýhodná poloha školy mimo mesta -  potreba 
dochádzania žiakov a zamestnancov

Stále nepostačujúca spolupráca školy  s rodičmi 
žiakov
Nedostatok finančných prostriedkov na nevyhnutné 
investície



kód a názov ukazovateľ
 študijných a 

učebných odborov  
celkový počet 
absolventov

počet 
žiakov 

ďalšieho 
štúdia

počet 
zamestnaných 

žiakov

z toho: počet 
žiakov 

zamestnaných v 
odbore, ktorí 
vyštudovali

počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
žiakov

k 15. 09. 2020

2423 H - nástrojár 22 4 15 12 3
2487 H 01 - 
autoopravár - mechanik

9 2 6 5 1

2683 H 11 - 
elektromechanik – 
silnoprúdová technika

9 0 8 8 1

2411 K - mechanik 
nastavovač 

22 5 14 11 3

príležitosti: riziká:
Dopyt zamestnávateľských  firiem  regiónu                 
  po absolventoch školy
Rastúca spoločenská podpora remesiel a stredných 
odborných škôl, ako aj duálneho vzdelávania
 Zapojenie sa školy do projektu IROP – možnosť 
modernizácie a rekonštrukcie objektu školských 
dielní vrátane vybavenia

Zavádzanie nových vzdelávacích odborov, ktorých 
absolventi sú žiadaní na trhu práce, najmä v našom 
regióne a škola má pre ich vzdelávanie vytvorené 
vhodné podmienky
Nové projektové výzvy na získanie finančných 
dotácií pre ďalší rozvoj školy a skvalitňovanie 
vyučovania

Demografický pokles populácie a ďalší pokles počtu 
žiakov, stagnácia priemyslu, ohrozenia z dôvodu 
COVID - opatrení a ich dopadu na okolité firmy a 
školu
Klesajúca úroveň vedomostí žiakov zo základných 
škôl , nárast počtu žiakov s problémovým správaním, 
ale aj klesajúca úroveň vedomostí žiakov z titulu 
korona opatrení ( dištančné vzdelávanie nie je 
postačujúce najmä pre získavanie potrebných 
odborných zručností absolventov školy).
Nárast počtu konkurenčných škôl
Vysoká pracovná vyťaženosť väčšiny pracovníkov 
školy spôsobená zapájaním sa  školy do rôznorodých 
aktivít a rastúcou byrokraciou, ktorá môže vyústiť do 
vyhorenia kľúčových zamestnancov školy

Možné negatívne zmeny ekonomiky s dopadom na 
pokles zamestnanosti v profesiách, pre ktoré škola 
pripravuje absolventov

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania: 
 priebežne vyhľadávať a získať plne kvalifikovaných zamestnancov ako náhradu za zamestnancov 
odchádzajúcich do starobného dôchodku – všetky pracovné miesta sú obsadené kvalifikovanými 
zamestnancami vrátane školského psychológa
  využívať prednostne vlastné personálne zdroje na pokrytie  voľných miest cestou zmysluplného 
umožnenia zvyšovania ich kvalifikácie, resp. rekvalifikácie  pre potreby školy 
 Indikátor – škola podporí všetky zmysluplné žiadosti zamestnancov o zvýšenie kvalifikácie, či 
rekvalifikáciu pre potreby obsadenia voľného miesta - splnené. 

21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON 
POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU



2413 K - mechanik 
strojov a zariadení

13 0 12 10 1

2697 K - mechanik 
elektrotechnik

8 3 5 5 0

2426 K - programátor 
obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení

11 3 6 6 2

spolu: 94 17 66 57 11

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA

- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole: 
V tomto školskom roku mala škola sťaženú situáciu oproti minulosti. Z dôvodu mimoriadnej situácie v 
súvislosti s Covid-19 škola prešla na dištančnú formu vzdelávania a upravila obsah, metódy a formy výuky v 
období od 13. marca 2020 do 30. júna 2020. Na základe záverečných správ jednotlivých predmetových 
komisií a  následného zhodnotenia dištančného vzdelávania v rámci celej školy boli vyvodené závery z 
tohoto obdobia a opatrenia                          na minimalizáciu dôsledkov.
Počas celého obdobia sa kládol dôraz na fázu tvorivosti žiakov, využívali sa všetky možnosti, ktoré ponúkali 
vydavateľstvá v tomto období bezplatne - audioknihy, aplikácie na precvičovanie slovnej zásoby , čítanie 
beletrie, pozeranie filmov, využívanie programov pre študentov RTVS3 – štandardizované literárne diela,  
dokumentárne filmy  a náučné videá na youtube.com, na hodinách telesnej výchovy sa využívali sociálne 
siete, youtube aplikácie.a iné.
Vyučujúci pracovali z domu formou „home office“ a aktívne komunikovali so žiakmi a rodičmi 
prostredníctvom elektronickej triednej knihy, školského webu, on-line hodín prostredníctvom MS Teams , 
e-mailovej a telefonickej komunikácie. Zúčastňovali sa online porád s vedením školy, online zasadnutí 
predmetových komisií a riadili sa pokynmi  riaditeľky školy.
Ostatní zamestnanci  pracovali na základe rozpisu tak, aby bola zabezpečená základná prevádzka školy.
Žiaci sa počas mimoriadnej situácie vo väčšine prípadov aktívne zapájali do vyučovania, pravidelne v 
termíne posielali zadané úlohy.  V prípade, že niektorí študenti mali problém s vypracovaním úlohy alebo s 
termínom, aktívne komunikovali a vyučujúci sa im snažili vyjsť v ústrety. V ojedinelých prípadoch bolo 
nutné vyzvať študenta k lepšej spolupráci a zapojiť do riešenia aj rodičov a triednych učiteľov. V rámci 
prekážok zo strany žiakov,  škola riešila tieto prekážky náhradnými termínmi výuky a zasielaním zadaní 
mailom, zasielaním pracovných listov a úloh.
Počas online hodín sa niekedy vyskytli rušivé vplyvy ( viac detí v rodine  pri 1 počítači, slabé internetové 
pripojenie žiakov, občas zabudli na hodinu, prípadne mali inú aktivitu). 
Hodnotenie žiakov  - škola využívala  priebežné a záverečné hodnotenie. Vo všetkých vyučovacích 
predmetoch   vyučujúci hodnotili výsledky žiakov známkou, pričom brali do úvahy individuálne možnosti 
jednotlivých žiakov podľa usmernenia MŠVVaŠ SR. Hodnotenie prebiehalo podľa kritérií  nastavených na 
začiatku klasifikačného obdobia. Vyučujúci priebežne hodnotili žiakov známkou aj slovne, zohľadňovali 
aktívnu účasť na online vyučovaní, výsledné hodnotenie komunikovali so žiakmi. Žiakom, ktorí mali 
problematický prístup na počítač a internet vyučujúci posielali zadania, pracovné listy a úlohy, tieto 
pravidelne vyhodnocovali a kvalitu vypracovania preniesli do výslednej klasifikácie. Všetci žiaci mali 
možnosť svoje vedomosti potvrdiť a hodnotenie  si zlepšiť  na opakovacích videohodinách. 
V rámci štatistiky hodnotenia boli 5 žiaci preskúšaní  k 31. 08 .2020 formou komisionálnej skúšky a 2 žiaci 
ročník opakovali.

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY



úroveň súťaž
meno žiaka (družstvo 

chlapci/dievčatá) umiestnenie

Celoslovenské 
kolo

súťaž odborných vedomostí a praktických 
zručností v elektrotechnike

Štefan Rechtorík 1.

Súťaž odborných vedomostí a praktických 
zručností v strojárstve

Matej Mudrončík 1.

Krajské kolo ZENIT v strojárstve Matej Mudrončík 1.

zaradenie názov krúžku počet žiakov vedúci krúžku
(meno a priezvisko)

Prírodovedné SIP spracovanie informácií 18 Mgr. Terézia Ptačinová
Matematický krúžok 15 Mgr. Erika Figuli

Spoločensko-
vedné

Anglický krúžok 14 Mgr. Iveta Tomáňová
Biblický krúžok 10 Mgr. Mária Dánaiová
Základy techniky masáže 9 Mária Juráková

Športové Športový krúžok 17 PaedDr. Stanislav Ertel
Kulturistický krúžok 8 Ing. Miroslav Plávka
Šachový kkrúžok 9 Milan Lisík

Technické Sprievodca svetom Arduino 13 Ing. Stanislav Urban
Programovanie automatiz.systémov 12 Ing. Peter Rovný
Dizajnové predvádzanie programu SOLID V-20 15 Bc. Alojz Konfala
Praktická elektronika 11 Mgr. Ondrej Biel
Autoelektrikár 10 Bc. Peter Líška
Diagnostika automobilov 12 Bc. Jozef Buša
3D tlač a modelovanie 30 Ing. Juraj Vraňák
Elektronický krúžok 18 Ing. Ján Rakús

Záujmová činnosť:
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2019/2020:

- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových 
olympiád a postupových súťaží (nie regionálne kolá):

- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží 
(nie regionálne kolá):

úroveň súťaž
meno žiaka (družstvo 

chlapci/dievčatá) umiestnenie

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY



cudzí jazyk počet počet frekventantov 
kurzov žiaci dospelí spolu

Spolu 0

druh školského zariadenia kapacita šk. 
zariadenia počet žiakov

z toho počet 
žiakov, ktorí 
nie sú žiakmi 

školy

naplnenosť 
v %

Školský internát 112 25 0 22,3

- stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát, centrum 
voľného času, stredisko odbornej praxe, jazyková škola):

A)

B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť)
Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť)

Súčasťou Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín - Kňažia je aj výchova mimo vyučovania v 
školskom internáte. V školskom roku 2019/2020 bolo ubytovaných 25 žiakov. 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú dvaja vychovávatelia. Vedúci vychovávateľ zodpovedá za 
podnikateľskú činnosť a zabezpečuje klientelu na ubytovanie.
Výchovno-vzdelávací plán práce obsahoval tematické oblasti výchovy, ktorý sme v školskom roku splnili. 
Prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy preferujeme najmä v rozvoji samostatnosti, zodpovednosti, 
spolupráce, tolerancie, tvorivosti a aktívneho spôsobu života žiakov:
– v oblasti spoločenskej výchovy boli uskutočnené prednášky, besedy, kvízy a spoločenské  posedenia – 
medziľudské vzťahy, formy a prejavy šikanovania v škole a na pracovisku
– v oblasti mravnej výchovy a výchovy k hodnotám prednášky na tému alkohol, drogy prchavé látky 
závislosť o ich príčiny s odborníkom , chýbajúce vzory – rodina, škola, spoločnosť, strach z budúcnosti
– v oblasti rodinná výchova k manželstvu a rodičovstvu rozhovory a diskusie na tému manželstvo a 
rodičovstvo – vplyv nevery na rozpad manželstva, rodičovstvo – vzťah rodič a dieťa
– v oblasti rozumovej a pracovnej výchovy – prednáška na tému správanie sa na pracovisku- pochopiť 
význam osobnej zodpovednosti za svoju vykonanú prácu
– v oblasti ekologickej výchovy – boli uskutočnené prednášky, besedy, rozhovory a vychádzky do prírody 
na tému: 
 vzájomná súvislosť a chápanie súvislostí medzi človekom a prírodou
 vzbudenie záujmu o ochranu životného prostredia 
 separácia a triedenie odpadu
– v   oblasti estetickej  výchovy – boli uskutočnené rozhovory, diskusie na témy:
 ako sa správne obliekať na spoločenské podujatia
 estetizácia bývania v ŠI – dodržiavanie pravidiel  a noriem ŠI
 úprava interiéru ŠI podľa ročných období
 regionálne tradície a zvyklosti
– v oblasti telesnej výchovy – boli uskutočnené a zorganizované nasledovné športové aktivity:
 organizovali sme turnaje v stolnom futbale medzi rôznymi ročníkmi ubytovaných chlapcov 
 snažili sme sa presadzovať zdravý životný štýl podporou športových aktivít v ŠI.

C) Jazyková škola

D) CVČ



p.č. názov krúžku počet žiakov periodicita vedúci krúžku

Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 
2019/2020 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok

Dátum:
Podpis riaditeľa a pečiatka školy: 


