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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej èinnosti  

SOU stavebného, Nábre�ie mláde�e l, 950 28 Nitra za �kolský rok 2007/2008. 

 
I. 

a) Základné identifikaèné údaje o �kole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 
1. Názov �koly:  SOU stavebné 
2. Adresa �koly: Nábre�ie mláde�e 1, 950 28 Nitra 

3. telefónne èíslo:  037/7721829                                                faxové èíslo: 037/7721825 
4. Internetová adresa: www.soustavnr.edu.sk 
                  e-mailová adresa: soustavnr@mail.viapvt.sk 
5. Zriaïovate¾: Nitriansky samosprávny kraj 
 
6. Vedúci zamestnanci �koly: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Jozef Bla�ko riadite¾ �koly 
Mgr. Ivan Vanèovský zástupca riadite¾a �koly pre OV 
Mgr. Mária Kme�ová zástupca riadite¾a �koly pre TV 
Ing. Magdaléna Vo�ická zástupca riadite¾a �koly pre TV 
Ing. Tatiana Machovicová zástupca riadite¾a �koly pre TEÈ 
Ing. Emília Ficová SOR PP 
p. Marta Bírová vedúca vychovávate¾ka DM 
Ing. Margaréta Ïuri�ová vedúca �Ka�J 
 

7.  Údaje o rade �koly a iných poradných orgánoch �koly: 

7.1) Údaje o rade �koly: 

Rada �koly pri SOU stavebnom , Nitra  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  è. 

596/2003 Z. z. o �tátnej správe v �kolstve a �kolskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov po vo¾bách dòa 0.0.2008 . Funkèné 

obdobie zaèalo dòom  5.5.2008  na obdobie 4 rokov. 
 
Èlenovia rady �koly: 

 

P.è. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Ing.Emília Ficová Predseda nepedagogických zamestnancov 
2. Ing.Alica Péli Tajomník Pedagogických zamestnancov 
3. Jozef  I�tokoviè  Pedagogických zamestnancov 
4. Michal Koèica  �iakov 
5. Monika Koèicová  Rodièov 
6. Ing. Ján �tìpánek  Rodièov 
7. Jeanette Mihálková  Rodièov 
8. Ivan Gavaloviè  mestské zastupite¾stvo Nitra 
9. Viliam Búcora  NSK 

10. Ing.Lýdia Forrová  NSK 
11. Ing.Du�an Andrá�ik  za organ.podie¾ajúcu sa na vých. 

a vzdeláv. 
 

http://www.soustavnr.edu.sk/
http://www.soustavnr.edu.sk
mailto:soustavnr@mail.viapvt.sk
mailto:soustavnr@mail.viapvt.sk
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Struèná informácia o èinnosti rady �koly za �kolský rok 2007/2008: 

Poèet zasadnutí v �k.roku :  3 
Prejednávaná problematika : 

- prerokovanie � Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno � vzdelávacej 

èinnosti  
SOU s v Nitre za �k. rok 2007/2008 

     -     prerokovanie a vyjadrenie sa k plánu práce 
- prerokovanie a vyjadrenie sa k personálnemu, organizaènému a materiálnemu 

zabezpeèeniu výchovno-vzdelávacieho procesu, 
- prerokovanie a vyjadrenie sa ku kritériám výberu �iakov do 1.roèníka, 
- prerokovanie a schválenie vyradenia zo siete �tudijných a uèebných odborov 

a zaradenie �tudijných odborov do siete , 
- prerokovanie a vyjadrenie sa k zabezpeèeniu maturitných a závereèných skú�ok, 
- prerokovanie návrhu poètu tried do I. roèníkov 

Rada �koly úzko spolupracuje s vedením �koly, operatívne je informovaná o personálnom, 

organizaènom a ekonomickom zabezpeèení výchovno-vzdelávacieho procesu 
 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických zdru�eniach - poradných 

orgánoch riadite¾a �koly:  

1. Zoznam  poradných orgánov riadite¾a �koly: 
a) Predmetová komisia SJL,CJ,OBN,DEJ a ETV � predsedníèka PaedDr. Emília 

Toma�ová 
b) Predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej výchovy � predseda 

Mgr. Juraj Granát 
c) Predmetová komisia odborných predmetov stavebného a strojárskeho 

zamerania � predseda Ing. Marián Vizi 
d) Predmetová komisia odborných predmetov drevárskeho zamerania � 

predsedníèka � Ing. Alica Péli 
 
 
 
 
2. Struèná charakteristika systému práce poradných orgánov riadite¾a �koly  
 

V predmetových komisiách pracujú uèitelia, ktorí vyuèujú príslu�né predmety. 

Hlavným cie¾om metodických orgánov je zvy�ovanie odbornej úrovne vyuèovania. 

Jednotlivé predmetové komisie pracujú na základe �tatútu predmetovej komisie, ktorý 

schválil riadite¾ SOU s. Predmetové komisie okrem hodnotenia výchovno- 
vzdelávacích výsledkov a schva¾ovania tematických plánov, navrhujú riadite¾ovi 

�koly úpravy hodinovej dotácie v uèebných plánoch , podie¾ajú sa na rozde¾ovaní 

úväzkov s dôrazom, zabezpeèi� odbornos� a kvalifikovanos� vyuèovania. 
Na zasadnutiach predmetových komisií sa pravidelne zúèastòujú zástupcovia riadite¾a 

SOU s. Ich úèas�ou je zabezpeèená jednak kontrola èinnosti práce PK ako aj následná 

informovanos� vedenia �koly o èinnosti a po�iadavkách metodických orgánov �koly. 
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b) Údaje o �iakoch �koly za �kolský rok 2007/2008 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

 

 
SOU � 3-roèné uèebné odbory 

Stav k 15. 9. 2007 Stav k 31. 8. 2008 
 
Roèník Poèet  

tried Poèet �iakov 
Z toho 

Integro-
vaných 

Poèet  
tried Poèet �iakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

1. 2 50 0 2 44 0 

2. 2 53 0 2 50 0 

3 3 70 0 3 63 0 

Spolu 7 173 0 7 157 0 

 

 

SOU � 4-roèné �tudijné odbory 

Stav k 15. 9. 2007 Stav k 31. 8. 2008 
 

Roèník Poèet  
tried Poèet �iakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Poèet  
tried Poèet �iakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

1. 
1 24 0 1 26 0 

2. 
1 18 0 1 16 0 

3 
1 23 0 1 23 0 

4. 
1 21 0 1 20 0 

Spolu 
4 86 0 4 85 0 

Nadstavbové �túdium 

Stav k 15. 9. 2007 Stav k 31. 8. 2008 
  

Roèník Poèet  
tried Poèet �iakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Poèet  
tried Poèet �iakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

1. 
1 38 0 1 29 0 

2. 
2 38 0 2 32 0 

Spolu 
3 76 0 3 61 0 
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d) Údaje o poète prijatých �iakov do prvého roèníka strednej �koly; údaje o poètoch 

a úspe�nosti uchádzaèa na prijatie (§ 2 ods. 1 písm2.. d) 

 

d.1 Údaje o prijímacom konaní na �túdium na stredné �koly a poète prijatých  �iakov              
      do 1. roèníka strednej �koly  
 
Do roèníka Poèet 

prihlásených 

�iakov 

Poèet �iakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skú�ku 

Poèet 

prijatých 

�iakov 

Poèet 

zapísaných  

�iakov 

1. roè. SOU 102 0 102 55 

1. roè.    N� 41 0 41 34 

    Rozdiel medzi prijatými �iakmi a zapísanými �iakmi do SOU stavebného je v tom, �e 

rodièia �iakov vyu�ili mo�nos� podania prihlá�ok na dve �koly. Vo výbere potom 

uprednostnili �kolu, ktorá je pre ich die�a atraktívnej�ia. 
Rozdiel v poète prijatých a zapísaných �iakov na nadstavbové �túdium je hlavne v tom, �e 

na�i �tudenti èasto uprednostnia mo�nos� zamestna� sa pred �túdiom. 
 

 

 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie �iakov pod¾a poskytovaného stupòa 

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

 

Hodnotenie prospechu 

 

 

 
4- roèné �tudijné odbory 

Dosiahnutý prospech 

 

 

Roèník 

Poèet 

tried v 

roèníku 

Poèet 

�iakov 

PV PVD P N Neklasif. Priemer 

Prvý 1 26 1 3 18 4 - 2,58 

Druhý 1 16 1 2 12 - 1 2,67 

Tretí 1 23 - 3 16 4 - 2,79 

�tvrtý 1 20 - 2 18 - - 2,98 

Spolu 4 85 2 10 64 8 1 2,75 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              3 � roèné uèebné odbory 

Dosiahnutý prospech 

 

 

Roèník 

Poèet 

tried v 

roèníku 

Poèet 

�iakov 

PV PVD P N Neklasif. Priemer 

Prvý 2 44 2 2 36 3 1 3,02 

Druhý 2 50 - 5 36 8 1 2,73 

Tretí 3 63 1 8 39 14 1 3,01 

Spolu 7 157 3 15 111 25 3 2,92 
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                                                        2- roèné nadstavbové �túdium 
Dosiahnutý prospech 

 

 

Roèník 

Poèet 

tried v 

roèníku 

Poèet 

�iakov 

PV PVD P N Neklasif. Priemer 

Prvý 1 29 1 5 17 6 - 2,34 

Druhý 2 32 - 6 22 4 - 2,58 

Spolu 3 61 1 11 39 10 - 2,46 

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

 

 
 

Priemerný prospech 

1. roèník 2. roèník 3.roèník 4. roèník 

 

Predmet 
Uèebné 

odbory 

�tudijné 

odbory 

N� Uèebné 

odbory 

�tudijné 

odbory 

N� Uèebné 

odbory 

�tudijné 

odbory 

�tudijné 

odbory 

Slov.jazyk a literatúra 3,32 3,57 3,39 3,08 3,44 3,52 2,82 3,52 3,50 
Anglický jazyk 2,55 3,5  3,27 3,00  3,20 3,53 2,00 
Nemecký jazyk 3,04 2,63 3,20 3,27 2,85 3,52 2,85 2,87 3,75 
Obèianska náuka  2,63  3,04   2,77 2,30 2,35 
Náuka o spoloènosti   1,04   1,94    
Dejepis 3,03 2,15 2,26       
Matematika 3,72 2,15 2,26 3,32 3,27 3,03 3,19 3,48 3,35 
Fyzika 3,26 2,69 3,04 3,04 3,27 2,68 3,74  3,20 
Informatika 1,68 1,38 1,56 2,00 1,56 1,38 1,58   
Telesná výchova 2,00 1,40 1,00 1,58 1,33 1,51 1,87 1,22 1,85 

Odborné  kreslenie 3,18 2,65  2,67 2,87  2,98   

Elektrotechnika  2,57        

Strojníctvo  1,85        

Materiály 3,39 3,57  2,59   3,01   

Technológia 3,08 2,42 2,14 2,86  2,66 3,68 2,86  

Stavebné kon�trukcie 3,60 3,31        

Výrobné zariadenia 3,88  1,43 2,62  2,72    

Stroje a zariadenia    3,25      

Prestavby budov       3,61   

Ekonomika       2,90 2,91  

Ekonomika a organizácia         2,80 

Ekonomika a podnikanie      3,01    

Ekonomika a riadenie   2,04   2,14    

Stavebná technológia  3,52       3,20 

Vykurovanie         2,90 

Zdravotné in�talácie         2,80 

Meranie a regulácie      3,75    
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Plynárenstvo         3,10 

Geodézia     2,44 2,42    

Kon�trukèné cvièenia   2,26   2,97  3,22 3,20 

Zákl.stavebnej mechan.     3,06    3,40 

Príprava a realiz. Stavieb      2,66   2,90 

Odborná prax   2,66   2,82    

Stavebná mechanika   3,16       

Príprava stavieb   2,38   2,30    

Technológia stavieb   2,25       

Architektúra      2,00    

Úvod do sveta práce      2,07  1,56  

Grafické systémy      2,27    

Grafické informaèné sys.        1,47  

Odborný výcvik 2,73 3,52  2,78 2,71  2,85 1,83 2,00 

 

                V �kolskom roku 2007/2008 bol na SOU s v Nitre dosiahnutý priemerný 

prospech 2,79 a v minulom �kolskom roku 2,78. V dosiahnutom prospechu sa prejavuje 
nezáujem na�ich �iakov predov�etkým o teoretické vyuèovanie, najmä 

o v�eobecnovzdelávacie predmety. Väè�ina na�ich �iakov nemá vypestované �iadne 

návyky uèenia a domáca príprava úplne absentuje. Tento problém nie je a� taký vypuklý 

v niektorých odborných predmetoch, kde �iaci èasto vyu�ívajú poznatky získané na 

odbornom výcviku. Nedostatky sa prejavujú najmä v odbornej terminológii a v odbornom 
kreslení najmä z nedostatku priestorovej predstavivosti �iakov. 
 

 

Správanie �iakov 

 

Zní�ená známka zo správania  

Roèník 2. stupeò 3. stupeò 4. stupeò 

 

Vylúèenie 

Prvý 7 8 11 0 

Druhý 7 8 8 0 

Tretí 15 11 12 0 

�tvrtý 5 0 0 0 

Spolu 34 27 31 0 
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Dochádzka �iakov 

 

Poèet vyme�kaných hodín  

Roèník 

Poèet tried 

v roèníku 

 

Poèet �iakov Ospravedlnené Neospravedlnené 

Prvý 4 99 8641 1718 

Druhý 5 98 8710 2177 

Tretí 4 86 8369 3498 

�tvrtý 1 20 1599 277 

spolu za �kolu 14 303 27319 7670 

priemer za 

�iaka 
  101,02 24,04 

 

 
 
 
e 5)  Výsledky externých meraní � maturitné skú�ky 
 

Trieda  

4.CH 2.VA 2.VB    

Poèet �iakov prihlásených na MS 21 18 15    

Poèet �iakov, ktorí neukonèili posledný 

roèník 

1  2    

Poèet �iakov, ktorí konali ÚFIÈ 20 18 13    

Poèet �iakov, ktorí úspe�ne ukonèili MS 20 18 13    

Poèet �iakov, ktorí majú povolené opravné 

skú�ky 

      

Poèet �iakov, ktorí majú povolenú 

opakova� celú MS (reprobovaní) 

      

       

 
�tatistické spracovanie výsledkov maturitnej skú�ky 
 
 

Predmet Úrov. poèet PFEÈ 
perc.. 

PFEÈ 
poèet 

PFIÈ 
perc. 

PFIÈ 
poèet 

1 
ústna 

2 
ústna 

3 
ústna 

4 
ústna 

5 
ústna 

Ústna 
priem. 

Anglický 
jazyk 

C 1 80% 1 75% 1 0 2 0 0 0 2,00 

Nemecký 

jazyk 
C 51 48,1% 51 33,23% 50 1 4 26 16 3 3,32 

Slov.jaz.a 
literatúra 

B 52 48,9 52 52,6% 51 3 12 15 21 0 3,05 

TÈOZ  51    51 11 15 20 5 0 2,37 
       1 

prakt. 
2 
prakt. 

3 
prakt. 

4 
prakt. 

5 
prakt. 

Praktická 
Priemer 

PÈOZ  52     11 17 17 7 0 2,38 
 
 

 
Na maturitnú skú�ku sa k 30. septembru 2007 prihlásilo 54 �tudentov. 
Praktickú èas� odbornej zlo�ky maturitnej skú�ky konalo 52 �tudentov. 
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Externej a písomnej formy internej èasti maturitnej skú�ky zo slovenského jazyka 
a literatúry sa zúèastnilo 52 �tudentov . V�etci �tudenti si zvolili úroveò B. Percento 

úspe�nosti bolo v externej èasti 48,9% a v PFIÈ bolo 52,6%.  
Externú èas� maturitnej skú�ky z anglického jazyka v úrovni C konal l �iak. Percento 
úspe�nosti bolo 80%. V PFIÈ bolo percento úspe�nosti 75,0%. 
Externú èas� maturitnej skú�ky z nemeckého jazyka v úrovni C konalo 51 �iakov. 

Percento úspe�nosti bolo 48,1% a percento úspe�nosti v PFIÈ bolo 33,23%. 
Ústne maturitné skú�ky absolvovalo 51 �tudentov. 
 
Závereèné skú�ky: 

 

                 
 

Výsledky závereèných skú�ok 
 

Trieda Odbor   Poèet      

�iakov 

Prospeli  
s vyznamenaním  

Prospeli  

ve¾mi dobre 

Prospeli Neprospeli 

3661 2 murár 21 0 7 14 0 3.A 

3663 2 tesár 11 0 1 10 0 

3.B 3355 2 stolár 117 2 1 14 0 

3678 2 in�talatér 12 0 1 11 0 3.C 

3675 2 maliar 8 1 1 6 0 

Spolu 69 4 11 55 0 

 
1 �iak v uèebnom odbore murár sa nedostavil na závereèné skú�ky v mimoriadnom 
termíne bez udania dôvodu. 
Celkový priemerný prospech na závereèných skú�kach bol 2,60. 
 

 

 

 

f) Zoznam uplatòovaných uèebných plánov  v �kolskom  roku 2007/2008   

   ( §2 ods.1 písm. f) 

    

        V sieti �tudijných a uèebných odborov máme zaradené nasledovné �tudijné a uèebné 

odbory: 
1.) �tudijné �tvorroèné odbory : 

3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
3656 4 00 operátor stavebnej výroby 
3656 4 00 operátor stavebnej výroby � murované kon�trukcie 
3658 4 00 mechanik stavebnoin�talaèných zariadení 

       
2.) Uèebné odbory: 

 

3661 2 00  murár 
3663 2 00  tesár 
3675 2 00  maliar 
3677 2 00  pokrývaè 
3678 2 00  in�talatér 

            3680 2 00  podlahár 
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            3684 2 00  strechár  
            3355 2 00  stolár 
            3370 2 00  èalúnnik 
            2435 2 02   klampiar � stavebná výroba 
            2454 2 00  strojný mechanik 
            2464 2 02   strojný mechanik � oce¾ové kon�trukcie 
V posledných rokoch sa nám nedarí získava� �iakov do uèebných odborov klampiar � 
stavebná výroba a strojný mechanik so zameraním na oce¾ové kon�trukcie, ktoré máme 

dobre zabezpeèené materiálne i kvalifikovanými pedagogickými pracovníkmi. Napriek 

tomu, tieto uèebné odbory chceme v sieti uèebných a �tudijných odborov ponecha�, 
preto�e sú to odbory potrebné a na trhu práce �iadané. 
         
 
 

3.) Nadstavbové �túdium: 

 
 

3347 4 01   drevárska a nábytkárska výroba � drevárstvo a nábytkárstvo 
3347 4 02   drevárska a nábytkárska výroba � èalúnnictvo 
3659 4 01   stavebníctvo � výroba stavieb 
3659 4 02   stavebníctvo � TZB 
3659 4 05   stavebníctvo � podnikanie v stavebníctve 

 

 

 

 
Vyuèovanie sa organizuje pod¾a uèebných plánov a uèebných osnov nasledovne: 
 
               
   
1.�tudijné odbory -  denné 4-roèné �túdium  
 
 
3656 4 00         operátor stavebnej výroby 
                         schválené M� SR pod è. CD-2005-1690/9848-39:093  - 1. � 3. roèník 
3656 4 01         operátor stavebnej výroby � murované kon�trukcie 
                         schválené pod èíslom 2809/1997-152     -  4. roèník   
 
3658 4 00         mechanik stavebnoin�talaèných zariadení 
                         schválené M� SR pod è. 1690/9738-38:093 �  1. � 3. roèník 
3658 4 00         mechanik stavebnoin�talaèných zariadení 
                         schválené pod èíslom 2790/1998-41    -    4. roèník 
3341 4 00         operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
                         schválené pod èíslom CD-2006-5554/15411-3:093 
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1. �tudijné odbory � nadstavbové �túdium 
 
 
3659 4               stavebníctvo 
                          zameranie :     01 výroba stavieb 
                                                 02 technické zariadenie budov 
                          schválené M� SR pod è. CD � 2004-6570/14116-15:093 
 
 
 
3347 4 00          drevárska a nábytkárska výroba 
                          schválené M� SR pod è. CD-2006-5922/4411-1:093 
       
 
      3. Uèebné odbory 
 
 
3661 2               murár 
                          schválené M� SR pod è. CD � 2004/6570/14114-13:093 
                       
 
3663 2               tesár 
                          schválené M� SR pod è. CD -2004-6570/14115-14:093 
 
 
3675 2               maliar 
                          schválené M� SR pod è. CD � 2004 � 6570/14113 � 12:093 
 
3678 2               in�talatér 
                          schválené M� SR pod è. CD-2004-6570/14111-11:093 
 
3355 2               stolár 
                          schválené M� SR pod è. 2869/2001 - 42 
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g) Údaje o fyzickom poète zamestnancov a  plnení kvalifikaèného predpokladu 

pedagogických zamestnancov �koly ku dòu koncoroènej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. 

g) 

 
�tudentský domov Poèet Stredná �kola Poèet 

zamestnanci �D 6 zamestnanci  S� 72 
Z toho PZ 3 Z toho PZ 41 
Z poètu PZ   Z poètu PZ   
- kvalifikovaní 3 - kvalifikovaní 38 
- nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní 3 
- dopåòajú si vzdelanie  - dopåòajú si vzdelanie 0 
Z toho NZ 3 Z toho NZ 31 
Z poètu NZ  Z poètu NZ  
- upratovaèky 1 - upratovaèky 9 

    

�kolská kuchyòa     

zamestnanci �spolu 4   

Spolu poèet zamestnancov 
S� + �D + �K                                                           82                
Z celkového poètu  
Zamestnancov �koly poèet PZ                                  44 
 
g 2) Odbornos� vyuèovania pod¾a jednotlivých predmetov v �kolskom roku 2007/2008 
 
Neodborné vyuèovanie 

Predmet Poèet hodín tý�denne spolu Poèet uèite¾ov 
Obèianska náuka 4 4 

Dejepis 3 3 
Fyzika  2 2 

Informatika  2 2 
Stavebné kon�trukcie 1 1 
Výrobné zariadenia 1 1 
Meranie a regulácia 1 1 
Strojové zariadenia 1 1 
Odborné kreslenie 2 2 

Materiály  2 2 
Technológia  4 2 

Odborný výcvik  18 3 
 
     Z celkového poètu oduèených hodín na teoretickom vyuèovaní a na odbornom výcviku 

bolo v �kolskom roku neodborne oduèených 9,6 %. 
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   h)  Údaje o ïal�om vzdelávaní pedagogických zamestnancov �koly ( §2 ods.1 písm. 

h) 

        

 

Priebeh vzdelávania/poèet 
Druh vzdelávania Poèet vzdelávaných 

Ukonèilo Pokraèuje Zaèalo 

�pecial.�t.pre MOV     

prípr. vedúcich PP 1 0 1 0 
 

 

-  16 uèite¾ov v �kolskom roku 2007/2008 úspe�ne absolvovali a získali osvedèenia 

o Vyu�ití ITK vo vyuèovacích predmetoch Funkèná gramotnos� pedagogických 

zamestnancov v informaèných technológiách ( Fit uèite¾a) v rozsahu 24 hodín.  Projekt je 
spolufinancovaný Európskou úniou.  

 

 

 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii �koly na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  
 
SOU stavebné zorganizovalo dòa  28. novembra 2007 Deò otvorených dverí, na 

ktorom si mohli záujemcovia z 9. roèníkov Z� spolu s rodièmi prezrie� areál �koly ako 

aj jednotlivé dielne odborného výcviku. 
 

                V �kolskom roku 2007/2008 sme sa s na�imi �iakmi zapojili od viacerých 

sú�a�í, v ktorých sme získali nasledovné umiestnenie: 
 
 
1. V októbri 2007 sa na�i �iaci zúèastnili okresného kola v cezpo¾nom behu, ktoré sa 

konalo v Nitrianskych Hrnèiarovciach. Norbert Kiss zo 4.CH triedy obsadil 4. 
miesto 

2. V januári 2008 sme sa zúèastnili okresného kola v basketbale, kde na�i �iaci 

obsadili 2. miesto. 
3. V januári 2008 sa konalo aj okresné kolo v stolnom tenise, kde sa na�i �iaci 

umiestnili na 2. mieste. 
4. Dòa 15. 2. 2008 sa na�i �iaci Du�an Fraòo z 2.VB a Michal Teplanský z 2. VB 

triedy zúèastnili sú�a�e V �iline v tvorbe rozpoètu prostredníctvom programu 

CENKROS. Kde obsadili 11. a 12. miesto v rámci Slovenska. 
5. 17. marca 2008 sa �iaci 3. CH triedy prostredníctvom internetu zúèastnili sú�a�e 

MEÏ 2008. Celkove na�i �iaci získali 133 bodov. 
6. 18. marca 2008 sa konalo okresné kolo vo volejbale. Na�i �iaci sa umiestnili na 2. 

mieste. 
7. V dòoch 10. -11. 04. 2008 sa konala v Topo¾èanoch sú�a� praktických zruèností 

a odborných vedomostí v uèebnom odbore stolár. Na�i �iaci Franti�ek Vanèo 

a Radovan Jedlièka obidvaja z 3. B triedy získali 1. miesto. 
   8.    15. roèník Medzinárodnej sú�a�e praktických zruèností a odborných vedomostí  
           v uèebnom odbore murár sa uskutoènil v dòoch 23. 04. � 25. 04. 2008 v SOU s 
           Nitra. Sú�a�e sa zúèastnili �iaci Peter Myjavec z 2. A  triedy a Martin Plaèko    
           z 2. A triedy. V sú�a�i jednotlivcov sa Martin Plaèko umiestnil na 1. mieste  
           a Martin Plaèko na 2. mieste. V sú�a�i dru�stiev obsadili 1. miesto.        
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           Ví�aza tejto sú�a�e Petra Myjavca prijal a odmenil predseda NSK � doc. Ing. Milan     
           Belica PhD. 
 
 

9.  SOU stavebné sa u� tradiène zúèastnilo 16. roèníka predajnej výstavy výrobkov   
       �iakov SOU Mladý tvorca, ktorá sa konala v dòoch 11. � 13. apríla 2008. 

   10.  V dòoch 29. � 30. apríla 2008 sa �tudent Branislav Krejèík z 1. VA triedy zúèastnil  
V Znojme sú�a�e v TURBOCAD, kde skonèil na 4. mieste 

 
   11.   V máji 2008 sa na�i �iaci Marcel Brunovský a Martin Benko  z 3. C triedy  

       zúèastnili v Banskej Bystrici sú�a�e BOZP. Získali 4. a 16. miesto. 
 
12. So �iakmi sme sa v apríli 2008 zúèastnili výchovného koncertu zameraného proti  
      prejavom násilia, intolerancie a rasizmzu. 
 
13. S na�imi �iakmi sme sa zúèastnili sú�a�e o nový názov  pre celosvetovú 

organizáciu ochrany �ivotného prostredia. O úèasti sme získali certifikát s 

poïakovaním podpísaný p. Gunterom Verheugenom. 
 
 

 
 
 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je �kola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

      

   
Názov projektu Termín zaèatia realizácie Výsledky 
INFOVEK r. 2004 plní sa priebe�ne 
Rozvojový projekt 
Grafické systémy 

apríl 2008 neuspeli sme 

Otvorená �kola 2008 
Poèítaèe v�etkým 

máj  2008 neuspeli sme 

Otvorená �kola 2008 
Oblas� �portu 

jún 2008 získali sme 50.000.- Sk 
plní sa priebe�ne 

 
Z M� SR sme získali Akreditáciu na rekvalifikaèný kurz Stavebníctvo, modul Murár 

a modul Základy podnikania v stavebníctve. 
 
 
k) Údaje o výsledkoch in�pekènej èinnosti vykonanej �tátnou �kolskou in�pekciou 

v �kole (§ 2 ods. 1 písm. k)   
      -  V �kolskom roku 2007/2008 v SOU stavebnom v Nitre nebola vykonaná in�pekcia. 
 

 
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach �koly (§ 2 ods. 1 písm. l)                
           - SOU stavebné má 19 uèební a 1 telocvièòu 
           - z celkového poètu 19 uèební, máme 7 odborných uèební 
           - v�etky poèítaèe v uèebniach informatiky sú pripojené na internet  v èase mimo  
             vyuèovania sú vyu�ívané na èinnos� multimediálneho krú�ku 
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           - �kola má vybavené minigolfové ihrisko a ihrisko na plá�ový volejbal 
          -  SOU má vybavenú multifunkènú dielòu odborného výcviku pre murárske profesie  
             priamo v areáli �koly   

- v Kr�kanoch máme vybavené dielne odborného výcviku pre uèebné odbory  
            klampiar, in�talatér a strojný mechanik 

- na Levickej ceste máme dielne pre výuèbu uèebných odborov stolár a èalúnnik,  
            ktoré sú vybavené potrebným strojovým zariadením 
 
 
 
m) Údaje o finanènom a hmotnom zabezpeèení výchovno-vzdelávacej èinnosti �koly 

(§ 2 ods. 1 písm. m). 
 

 

1. Za  rok 2007 �kola dostala nasledovné zdroje financovania zo �tátneho rozpoètu M� SR 
   cez K�Ú  na 389 �iakov: 
  v celkovej  sume                                                                                          20 280 tis. Sk 
   z toho:  na  mzdy                                                                                        12 846 tis. Sk 
                na poistné                                                                                        4 733 tis. Sk 

                na prevádzku                                                                               2 567 tis. Sk 
                na vzdelávacie poukazy                                                                  134  tis. Sk 

 
Zdroje z rozpoètu  M� SR na  mzdy  a poistné boli pou�ité v plnej  vý�ke v roku 2007.  
Zdroje z rozpoètu  M� SR na prevádzku  boli pou�ité na výdavky  za cestovné 4 tis. .Sk,  
na energie v sume 2 371 tis. Sk , z toho na teplo 1 251 tis. Sk, na materiál 111 tis. Sk, 
81 tis. Sk na poistenie majetku. 
Z rozpoètu Nitrianskeho samosprávneho kraja �kola dostala : 

    -na financovanie domova mláde�e èiastku 1 177 tis. Sk 
    -na príspevok stravovania �iakov èiastku 763 tis. .Sk  

2. Príspevky na èiastoènú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpeèením �koly od     
    rodièov alebo inej osoby, ktorá má voèi �iakovi vy�ivovaciu povinnos� za rok 2007  

neboli prijaté.  Rodièia hradili náklady spojené s ubytovaním �iakov v roku 2007 v sume 
cca 80 tis. Sk a potraviny stravujúcim �iakom v sume  331 tis. Sk.  
3. Dotácia vo vý�ke 134 tisíc korún na vzdelávacie poukazy bola pou�itá : 

- na odmeny vedúcich krú�kov v sume 55 tis. Sk 
- na nákup vybavenia �koly výpoètovou technikou a ostatného materiálu v sume  

      79 tis. Sk. 
4. Príspevková organizácia nezískala za rok 2007 prostriedky od rodièov, právnických,   

       fyzických osôb   
5.  Príspevková organizácia za rok 2007 získala vlastné príjmy v sume  6 318 tis. Sk. 
Z najvýznamnej�ích  vlastných príjmov boli: 

      -príjem za prenájom v sume 4 161 tis. Sk 
      -ostatné slu�by                     2 157 tis. Sk 

 Vlastné príjmy za rok 2007 v celkovej vý�ke boli pou�ité na úhradu výdavkov na  
výchovno-vzdelávací proces a ostatné prevádzkové výdavky.   
Z najvýznamnej�ích prevádzkových polo�iek výdavkov boli: 

- osobné náklady v sume 1867 tis. Sk, 
- energie,  vodné a komunikácie v sume 1 349 tis. Sk     
- materiál v sume 1  395 tis. Sk / najmä základný materiál, kancelárske potreby, 

ochranné   pomôcky,  èistiace prostriedky/,  



 

 

17 

- slu�by v sume 969 tis. Sk /najmä  revízie, odvoz odpadu,  zákonné sociálne náklady 

na príspevok na stravu,  poistné majetku/ 
    - údr�ba majetku a doprava  v sume 685 tis. Sk 

      

 

Príloha è. 1 �Protokol právneho/neprávneho subjektu � Výkaz k správe o hospodárení 

za rok 2007 
 

 

 

        
n) Cie¾, ktorý si �kola urèila v koncepènom zámere rozvoja �koly na príslu�ný 

�kolský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).   
 
 
 
 
           SOU stavebné patrí k �kolám s viac ako 50 roènou tradíciou vo výchove �iakov 

stavebných profesií. Hlavným poslaním �koly je zabezpeèi� rozvoj osobností �iakov 

z h¾adiska ich individuálnych potrieb, ako aj potrieb spoloènosti s dôrazom na neustále 

zvy�ovanie ich vzdelanostnej úrovne.  
Strategickým cie¾om vytýèeným v koncepènom zámere  rozvoja �koly je: 
 
a) v oblasti výchovy by� �kolou, uplatòujúcou princípy humanizmu, demokracie, 
vzájomnej úcty a tolerancie ako aj predchádza� prejavom násilia, vandalizmu a drogovým 

závislostiam. 
Tieto ciele sú zapracované v plánoch triednických hodín a v pláne práce výchovného 

poradcu. Sú pravidelne 2x za �kolský rok vyhodnocované na PR. 
 
b) v oblasti vzdelávania by� modernou �kolou, ktorá má:  
 
    -  kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 

    Tento cie¾ sa sleduje priebe�ne a vyhodnocuje sa 1x roène. V hodnotenom �kolskom 

roku bola kvalifikovanos� na�ich pedagogických zamestnancov 92,69 %. 
 
 
      -  ponuka vzdelávania v stavebných odboroch, ktoré sú �iadané na trhu práce. 
      Tento cie¾ sa priebe�ne sleduje. Napriek vynalo�enému úsiliu sa nám v �kolskom roku 

2007/2008  nepodarilo otvori� uèebné odbory: 
                              3675 2       maliar 
                              2435 2 02  klampiar � stavebná výroba 
                              2464 2 02  strojný mechanik oce¾ových kon�trukcií 
      Keï�e o uvedené odbory je ve¾ký záujem na trhu práce, neplánujeme ich vyradi� zo 

siete uèebných odborov, ale prostredníctvom vykonaných náborov na Z� uvedené 

odbory priblí�i� �iakom Z�. 
  
-  kvalita odborného vzdelávania � zavádzanie najnov�ích výrobných postupov, 

technológií a materiálov do teoretického a praktického vyuèovania odborných 

predmetov realizujeme aj prostredníctvom ná�ho èlenstva v stavovských 
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organizáciách. Sme èlenmi Cechu stolárov Slovenska, Cechu vykurovania a tepelnej 
techniky Slovenska a Cechu maliarov Slovenska. 
 

- oblas� informaènej gramotnosti, uèebòu informaèno � komunikaèných 

technológií sme doplnili o ïal�í 3 poèítaèe, ktoré sme získali sponzorským darom 
s pripojením na internet. Vyu�ívajú sa aj v èinnosti multimediálneho krú�ku II. 

- pre modernizáciu vyuèovania a zefektívnenie vyuèovacieho procesu sme zakúpili 

notebook Acer v hodnote 32 892. Sk a videoprojektor v hodnote 21 301.- Sk. 
    Táto oblas� sa vyhodnocuje 1x roène. 
 
   -  jazyková gramotnos� -  schopnos� komunikova� v cudzom jazyku sa stala 

neodmyslite¾nou súèas�ou profilu absolventa strednej �koly.      
           Na�i �iaci majú mo�nos� výberu z dvoch jazykov � anglického a nemeckého.    
           Zdokona¾ova� sa v nemeckom jazyku mohli aj v krú�ku Maturujem z nemeckého    
           jazyka. Angliètinu si mohli   zdokona¾ova� v krú�ku Anglický jazyk. 
 
        - v oblasti  materiálno � technického vybavenia �koly 
         -  z vlastných zdrojov sme zabezpeèili : 
            1.) modernizácia kotolne v hodnote 495 000.- SK 
            2.) rekon�trukcia sociálnych zariadení v �kole v hodnote 138 000.- Sk 
            3.) rekon�trukcia hlavnej budovy SOU s v hodnote 238 000.- Sk 
            4.) vybavenie �kolskej kuchyne zariadením v hodnote 54 000.- Sk 

     5.) oprava telocviène v hodnote 11 000.- Sk 
      6.) opravy strojov v dielòach a automobilov v hodnote 47 000.- Sk 
 
o) Oblasti, v ktorých �kola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveò výchovy a vzdelávania zlep�i� vrátane návrhov opatrení 

(§ 2 ods.             1 písm. o)   
 
 
SILNÉ STRÁNKY 

 kvalifikovanos� pedagogických 

zamestnancov 
 chu� uèite¾ov vzdeláva� sa (16 

uèite¾ov získalo FIT uèite¾a ) 
 právna subjektivita SOU s 
 dobrý mana�ment �koly 
 zapájanie sa do projektov 
 dobrá klíma �koly, ústretové vz�ahy 

medzi uèite¾mi, majstrami OV a 

�iakmi 
 výuèba cudzích jazykov 

a výpoètovej techniky 
 ve¾mi dobrá úroveò výchovného 

poradenstva 
 fungujúca Rada �koly 
 záujem bývalých �iakov o svoju 

�kolu 
 komplexnos� zariadenia �koly � 

dobré priestorové  a materiálne  

SLABÉ STRÁNKY 
 klesajúci záujem o vzdelávanie zo 

strany niektorých �iakov a rodièov 
 nedostatok finanèných prostriedkov 

na modernizáciu uèebných pomôcok 
 mimimálna snaha zo strany �iaka 

zlep�i� si prospech 
 problémová spolupráca niektorých 

zákonných zástupcov so �kolou, 

neochota spolupracova� pri rie�ení 

problémov 
 nízka úroveò teoretických 

vedomostí �iakov zo Z� ( na 

základe vstupných testov z M, SJL, 
CUJ ) 

 pretrvávajúca vysoká absencia 

�iakov aj napriek prijatým 

opatreniam 
 zvy�ujúci sa výskyt po�kodzovania 

zariadenia �koly zo strany �iakov 
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vybavenie �koly a dielní  
 

 
 

PRÍLE�ITOSTI 
 dobré podmienky pre vzdelávanie 

�iakov 
 výchova �iakov pre trh práce 
 rozvíjanie zruèností �iakov 
 prezentácia �koly v sú�a�iach 

zruènosti doma i v zahranièí 
 prístup k �iakom a spolupráca s nimi 
 práca so �iakmi z problémových 

rodín 
 budovanie odborných uèební 
 zvy�ovanie kvality riadenia 

prostredníctvom vzdelávania 

vedúcich pedagogických 

zamestnancov 
 
 
 
 

RIZIKÁ 
 nepriaznivý demografický vývoj 
 nedostatok finanèných prostriedkov 
 zvy�ovanie výdavkov na prevádzku 
 nárast sociálnej ohrozenosti �iakov 
 vplyv ne�iadúcich javov na mláde� ( 

závislosti, konzumný �ivotný �týl...) 
 prijímanie �iakov so slab�ím 

prospechom na gymnáziá, ostatné 

S� 
 ve¾a �kôl v regióne, ktoré svojich 

�tudentov pripravujú nie pre trh 

práce, ale pre úrady práce 
 
 
 
 

 
                                     Návrh opatrení 

Oblas� vzdelávania: 

 
1.) Zní�i� poèet neprospievajúcich �iakov: 

a)  Organizovaním douèovania pre slaboprospievajúcich �iakov 
                  T.: úloha trvalá                                                  Z.: v�etci vyuèujúci 
            b)   Dôsledne v hodnotení �iakov dodr�iava�  metodické usmernenie M� SR   
                  è.15/2006-R, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácia �iakov. 
                  T.: úloha trvalá                                                   Z.: v�etci vyuèujúci 
     2.)  Zvy�ovanie úrovne vyuèovania cudzích jazykov: 
            a)   Zdôrazòova� komunikatívnu zlo�ku jazyka s dôrazom na uplatòovanie  
                  odbornej terminológie pod¾a zvoleného uèebného odboru. 
                  T.:úloha trvalá                                                    Z.: vyuèujúce cudzích jazykov 
            b)   Uèebòu cudzích jazykov neustále dopåòa� novými didaktickými pomôckami.   
                   T.: úloha trvalá                                                   Z.: vyuèujúce cudzích jazykov 
 
     3. Neustále zvy�ova� úroveò odbornej zlo�ky  vzdelávacieho procesu, zavádzaním  
         a vyu�ívaním informaèných technológií a prepájaním teórie s praxou. 
         T.: úloha trvalá                                                             Z.: uèitelia odb. predmetov 
 
          a)   Pripravova� �iakov na sú�a�e praktických zruèností a odborných vedomostí. 
          T.: úloha trvalá                                                            Z.: uèitelia odb. predmetov 
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Oblas� výchovy: 

 

     1. Zní�i� poèet vyme�kaných hodín 
         a)  Tý�denne uzatvára� v triednej knihe dochádzku �iakov, pri podozrení o   
              zá�koláctve kontaktova� rodièa. 
         T.: úloha trvalá                                                            Z.: triedni uèitelia 
 
         b)   Pri svojvo¾nom odchode �iakov z vyuèovania alebo odborného výcviku kona� v  
         súlade s vnútorným poriadkom �koly. 
         T.: úloha trvalá                                                            Z.: v�etci ped. zamestnanci 
 
         c)   Oboznámi� �iakov a rodièov s opatreniami proti �íreniu a u�ívaniu drog,  
         alkoholu a iných návykových látok v areáli �koly a na podujatiach poriadaných  
         �kolou. 
         T.: tried.hod. na zaè. �k.roka  
              Prvé triedne ZR                                                       Z.: triedni uèitelia 
 
          d)  Zamedzi� v�etkými prostriedkami negatívnym javom v správaní �iakov, ako je 
          fyzické i psychické násilie, �ikanovanie, vandalizmus a pod. Vzniknutý problém   
          rie�i� v spolupráci s výchovnou poradkyòou. 
          T.: pod¾a potreby                                                       Z.: v�etci ped. zamestnanci 
 
          2) Vhodným prístupom k �iakovi vyzdvihova� jeho pozitívne stránky , na nich  
          stava� vy vytvori� dôveru �iaka k uèite¾ovi, a tak predchádza� prejavom  
          zá�koláctva. 
          T. : úloha trvalá                                                          Z.: v�etci ped. zamestnanci 
Opatrenia sú kontrolované 1x �tv�roène na poradách vedenia �koly a 2x roène na 

pedagogickej rade. 
 
p) Výsledky úspe�nosti �koly pri príprave na výkon povolania a uplatnenie �iakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspe�nos� prijímania na ïal�ie �túdium (§ 2 ods. 1 

písmeno p) 

        V �kolskom roku 2007/2008 bolo prijatých 5 na�ich absolventov zo �tudijných 

odborov na vysoké �koly. Absolventi uèebných odborov, najmä odborov murár, tesár, 

in�talatér nemajú problémy zamestna� sa. Niektorí odchádzajú za prácou do zahranièia, 

kde vidia mo�nos� lep�ieho finanèného ohodnotenia. Väè�ina na�ich absolventov 

trojroèných uèebných odborov pokraèuje u nás ïalej v nadstavbovom �túdiu. Ich cie¾om 

je zmaturova� a získa� tým úplné stredné odborné vzdelanie. V �kolskom roku 2007/2008 

sme do nadstavbového �túdia prijali 41 �tudentov. 
 
 
 
 
II. Ïal�ie informácie o �kole, ktoré mô�e správa obsahova�: 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

               Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú v podstate dodr�ané. 

Rozvrh hodín je vytvorený v súlade s psychohygienickými potrebami �iakov a uèite¾ov. 
Poèty �iakov v triedach ako aj v skupinách, na ktoré sú �iaci delení na odborné predmety 

a v odbornom výcviku sú v súlade so stanovenými predpismi. 
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b) Vo¾noèasové aktivity �koly (§ 2 ods. 2 písm. b) 

                 �iaci SOU stavebného mali mo�nos� pracova� v èase mimo vyuèovania 

v krú�koch �  anglický jazyk 
- basketbalový 
- klub priate¾ov filmu 
- kultúrno - turistický  
- maturujem z NEJ 
- maturujem zo SJL 
- multimediálny 
- ping � pongový krú�ok 
- �achový 
- �portovo � strelecký 
- �portový 
- turbocad 
- zorientuj sa v projektovej dokumentácii 

 
                 Ve¾ká pozornos� zo strany vedenia �koly bola venovaná protidrogovej 

prevencii a starostlivosti o zdravie. 
Uskutoènili sa besedy na témy: 
                          -   zdravý �ivotný �týl 
                          -   drogová závislos� � fajèenie a alkoholizmus 
                          -   postoje ku konzumácii ¾ahkých drog 
                          -   zásady poskytovania prvej pomoci 
V spolupráci o OR PZ SR sa uskutoènila akcia Drogový pes so psovodom na 
vyh¾adávanie drog v priestoroch �koly. Nena�li sa  �iadne drogy. 
                      Zorganizovali sme �kolské kolo SOÈ, v ktorom sa �iaci zamerali na 

vytvorenie názorných uèebných pomôcok pre drevárske odbory. 
                      Na�i �iaci sa aktívne zapojili do akcie Deò narcisov. 
                      Na�i �iaci Benko, Brunovský, Cintula a Hubinský sa aktívne zapojili do 

akcie �tudentská kvapka krvi. �iak Benko sa stal aj pravidelným darcom krvi. 
                      So �iakmi sme sa zúèastnili filmového predstavenia zameraného na 

medzi¾udské vz�ahy. 
 
c) Spolupráca �koly s rodièmi, o poskytovaní slu�ieb de�om, �iakom a rodièom (§ 2 

ods. 2 písm. c) 

Spolupráca s rodièmi �iakov v na�om type �koly je dos� problematická, o èom svedèí 
aj nízka úèas� rodièov na schôdzach RZ. V tomto �kolskom roku bola ich úèas� 56,2%. 
Rodièov �iakov z 3- roèných uèebných odborov musíme pozýva� do �koly individuálne 

a opakovane, no nie v�dy sa nám podarí s nimi skontaktova�. V prípade výchovno � 
vzdelávacích problémov sa nám ako efektívna forma spolupráce s rodièmi osvedèili 

osobné pohovory za prítomnosti výchovného poradcu , triedneho uèite¾a a èlena vedenia 
�koly. Z takýchto pohovorov sa vypracováva písomný záznam. Táto forma spolupráce sa 
nám javí ako najúèinnej�ia.  Najväè�í záujem o výchovno-vzdelávacie výsledky �iakov 

prejavujú rodièia �iakov v 4-roèných �tudijných odboroch. Tu je spolupráca �koly 
a rodiny na dobrej úrovni a spoloène mô�eme ovplyvòova� �iakov nielen v otázkach 

výchovy a vzdelávania ale aj v ich postrojoch k ïal�iemu �túdiu, resp. k uplatneniu sa na 
trhu práce. Rodièia �iakov majú mo�nos� komunikova� s jednotlivými vyuèujúcimi aj 
mimo zasadnutí RZ. 
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