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Vypracovali: 
                        Mgr. Jozef Bla�ko � riadite¾ SOU s 
                        Mgr. Ivan Vanèovský � zástupca riadite¾a pre OV 
                        Mgr. Mária Kme�ová  - zástupkyòa riadite¾a pre TV 
                        Ing. Tatiana Machovicová � zástupkyòa riadite¾a pre TEÈ 
                        Ing. Emília Ficová � SOR PP 
                           p. Marta Bírová � vedúca vychovávate¾ka 
 
 
 
 
 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 
1. Vyhlá�ky Ministerstva �kolstva SR è. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o �truktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch a podmienkach �kôl 

a �kolských zariadení. 
2. Metodické usmernenie  M� SR è. 10/2006-R k vyhlá�ke  M� SR è. 9/2006 Z. z.  
3. Koncepcia �koly na roky 2006 - 2010 
4. Plán práce SOU s v Nitre na �kolský rok 2007/2008 
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií 
6. Plán práce výchovného poradcu 
7. Informácie o èinnosti Rady �koly pri SOU s v Nitre 
8. Vyhodnotenie èinnosti DM pri SOU stavebnom v Nitre 
9. Protokoly o závereèných skú�kach v Uèili�ti stavebnom v Nitre 
10. Vyhodnotenie prospechu a dochádzky  za �kolský rok 2007/2008 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej èinnosti Uèili��a stavebného v Nitre 

za �kolský rok 2007/2008. 

 
I. 

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

 
1. Názov �koly:  Uèili�te 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 3.3.2004 . Funkèné obdobie zaèalo dòom  

5.5.2008  na obdobie 4 rokov. Rada �koly je zároveò ustanovená aj pre Uèili�te stavebné 

v Nitre. 
 
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 

http://www.soustavnr.edu.sk/
http://www.soustavnr.edu.sk
mailto:soustavnr@mail.viapvt.sk
mailto:soustavnr@mail.viapvt.sk
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10. Ing.Lýdia Forrová  NSK 
11. Ing.Du�an Andrá�ik  za organ.podie¾ajúcu sa na vých. a vzdeláv. 

 
 
 

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

riadite¾a �koly: 

        V Uèili�ti stavebnom v Nitre pracuje predmetová komisia stavebno � drevárskch 

predmetov. Predsedníèkou komisie je Ing. ¼ubica Hlaváèová. 
         Predmetová komisia pracuje pod¾a �tatútu predmetovej komisie, vydaného riadite¾om 

Uèili��a stavebného. Má vypracovaný plán práce, ktorý vychádza z plánu práce hlavných 

úloh �koly. Komisia zasadala 4x. Na jej rokovaní sa zúèastòujú zástupcovia riadite¾a �koly, 

èím je zabezpeèená kontrolná èinnos� práce komisie zo strany vedenia. Na zasadnutiach 

komisie èlenovia pripravovali testy na písomnú èas� závereèných skú�ok ako aj otázky na 

závereèné skú�ky. Ako pozitívum práce PK hodnotia jej èlenovia vzájomné hospitácie, ktoré 

im umo�òujú porovnáva� metódy a formy práce. Predsedníèka predmetovej komisie 

spolupracovala s vedením �koly pri rozde¾ovaní úväzkov uèite¾ov na �kolský rok 2007/2008. 
 

b) Údaje o �iakoch �koly za �kolský rok 2007/2008 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

 

 

Uèili�te stavebné 

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 21 0 

2. 
1 17 0 1 13 0 

3 
1 13 0 1 9 0 

Spolu 
3 54 0 3 43 0 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Poèet �iakov, 

ktorí konali 

Poèet 

prijatých  

Poèet 

zapísaných 
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�iakov prijímaciu 

skú�ku 

�iakov �iakov 

1.roè. Us 19 0 19 19 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie �iakov pod¾a poskytovaného stupòa 

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

               
 
Hodnotenie prospechu   
 
        

Dosiahnutý prospech 

 

 

Roèník 

Poèet 

tried v 

roèníku 

Poèet 

�iakov 

PV PVD P N Neklasif. Priemer 

prvý 1 21 - 1 10 2 8 2,96 

druhý 1 13 1 2 10 0 0 2,65 

tretí 1 9 - - 7 2 - 2,88 

Spolu 3 43 1 3 27 4 8 2,83 

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov: 

 

Predmet 1.roè. 2.roè. 3.roè. 
Slovenský jazyk a lit 3,46 2,76 3,11 
Obèianska výchova  1,76 2,00 
Matematika 2,46 3,38 3,66 
Telesná a �portová výchova 2,83 1,30 1,77 
Odborné kreslenie  2,61 3,00 
Materiály  3,00 3,00 
Technológia 3,38 3,23 3,33 
Strojné zariadenia  3,25 2,75 
Odborný výcvik 2,69 2,61 3,33 
Priem.za triedu 2,96 2,65 2,88 
 

Správanie �iakov 

 

Zní�ená známka zo správania  

Roèník 2. stupeò 3. stupeò 4. stupeò 

 

Vylúèenie 

prvý 2 1 8 0 

druhý 1 2 3 0 

tretí 1 0 6 0 

spolu 4 3 17 0 

 

Dochádzka �iakov 

 

Poèet vyme�kaných hodín  

Roèník 

Poèet tried 

v roèníku 

 

Poèet �iakov Ospravedlnené Neospravedlnené 

prvý 1 21 1192 2435 

druhý 1 13 1194 763 

tretí 1 9 791 1068 
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spolu za �kolu 3 43 3177 5820 

priemer za �iaka   73,8 135,3 

Vysoký poèet neospravedlnenej absencie v U s spôsobili najmä �iaci 1. roèníkov, ktorí 

ukonèujú povinnú �kolskú dochádzku . Do uèili��a prichádzajú �iaci s neukonèenou 

základnou �kolou z málo podnetného rodinného prostredia, èo sa odzrkad¾uje na ich 

prospechu, správaní a dochádzke. Spolupráca s rodièmi problémových �iakov je ve¾mi �a�ká. 

Hoci sme ich pravidelne pozývali na pohovor s triednym uèite¾om, výchovným poradcom 

alebo v záva�ných prípadoch s vedením �koly, nie v�dy sa nám s nimi podarilo skontaktova�. 
V takých prípadoch sme vyu�ili platnú legislatívu a pravidelne sme nahlasovali zá�kolákov na 

odbory práce, sociálnych vecí a rodiny okresných úradov. Vyskytli sa prípady, keï k náprave 

nedo�lo ani po pohovore so sociálnymi kurátormi, ba ani po odòatí prídavkov na die�a. Kým 

sociálni kurátori vyèerpajú v�etky mo�nosti vplyvu na rodièov, die�a vekom skonèí povinnú 

�kolskú dochádzku a rodièia po�iadajú o zanechania �túdia ako pre nich najjednoduch�ieho 

spôsobu rie�enia problémov. 
     
 
Výsledky závereèných skú�ok 
 

Trieda Odbor   Poèet      

�iakov 

Prospeli  
s vyznamenaním  

Prospeli  

ve¾mi dobre 

Prospeli Neprospeli 

3686 0 10 stavebná výroba � mal. 
                 a natier. práce 

3 0 0 3 0 3. E 

3686 0 10 stavebná výroba � stol. 
                 práce 

4 1 0 3 0 

Spolu 7 1 0 6 0 

 
1 �iak  uèebný odbor stavebná výroba � maliarske a natieraèské práce sa nedostavil na 
závereèné skú�ky v mimoriadnom termíne bez udania dôvodu. 
Priemerný prospech na ZS bol 2,24.     
 
 

f) Zoznam uplatòovaných uèebných plánov  v �kolskom roku 2007/2008 ( §2 ods.1 písm. 

f ) 

 

V sieti uèebných odborov na �kolský rok 2007/2008 má Uèili�te stavebné zaradené tieto 

odbory: 
3686 0 00 stavebná výroba 
3686 0 10 stavebná výroba � maliarske a natieraèské práce 
3686 0 27 stavebná výroba � klampiarske práce 
3686 0 31 stavebná výroba � stolárske práce 
 

 

Vyuèovanie sa organizuje pod¾a nasledovných uèebných plánov a uèebných osnov: 
 

   3686 0               stavebná výroba 
                          schválené M� SR pod è. CD-2007-8754/18122-1:093 � 1. a 2. roèník 
 
3686 0 10          stavebná výroba � maliarske a natieraèské práce � 3. roèník 
                          schválené M� SR pod è. 2736/98 � 41 
 
3686 0 31          stavebná výroba � stolárske práce � 3. roèník 
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                          schválené M� SR pod è. 2736/98 � 41 

Od �kolského roku 2007/2008 je uèebný odbor 3686 0 stavebná výroba dvojroèný uèebný 

odbor. 
 

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� 77 
Z toho PZ 3 Z toho PZ 47 
Z poètu PZ   Z poètu PZ   
- kvalifikovaní 3 - kvalifikovaní 44 
- nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní 3 
- dopåòajú si vzdelanie  - dopåòajú si vzdelanie  
Z toho NZ 3 Z toho NZ 30 
Z poètu NZ  Z poètu NZ  
- upratovaèky 1 - upratovaèky 9 

    

�kolská kuchyòa     

zamestnanci �spolu 4   

Spolu poèet zamestnancov 
S� + �D + �K                                                           87                
Z celkového poètu  
Zamestnancov �koly poèet PZ                                  50 
 

 
 
 
 
 
g 2) Odbornos� vyuèovania pod¾a jednotlivých predmetov v �kolskom roku 2006/2007 
 

Predmet Tý�denný poèet neodb. 

oduèených hodín 

Poèet uèite¾ov neodborne 

vyuè. daný predmet 

Obèianska výchova 1 1 
Odborné kreslenie 2 1 
Materiály 1 1 
 
Z celkového poètu vyuèovacích hodín oduèených v �kolskom roku bolo neodborne oduèených 8,6%. 
 
 
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 

 

k) Údaje o výsledkoch in�pekènej èinnosti vykonanej �tátnou �kolskou in�pekciou 

v �kole (§ 2 ods. 1 písm. k) . 
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      V �kolskom roku 2008/2008 na Uèili�ti stavebnom nebola vykonaná  in�pekcia.  

 

 

 

 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).   
Koncepcia rozvoja U s v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu je zameraná na výchovu 

k humanizmu a tolerancii, vlastenectvu a regionálnemu cíteniu ako aj odstraòovaniu prejavov 

násilia, vandalizmu , zá�koláctva a drogových závislostí. 
         Tento cie¾ je zapracovaný v pláne triednických hodín a pravidelne sa vyhodnocuje. 
 
Odborné vzdelávanie je v súèasnosti charakterizované mno�stvom nových technológií 

a výrobných postupov. Preto je potrebné zabezpeèi� modernizáciu vyuèovania a uèebné plány 

zosúladi� s STN a prispôsobi� sa EÚ Norme ISO 9000. Túto úlohu pravidelne sleduje 

a realizuje PK stavebno � drevárskych predmetov. 
 
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  

vybavenie �koly a dielní 

SLABÉ STRÁNKY 
 klesajúci záujem o vzdelávanie zo 

strany niektorých �iakov a rodièov 
 mimimálna snaha zo strany �iaka 

zlep�i� si prospech 
 problémová spolupráca niektorých 

zákonných zástupcov so �kolou, 

neochota spolupracova� pri rie�ení 

problémov 
 pretrvávajúca vysoká absencia �iakov 

aj napriek prijatým opatreniam 
 zvy�ujúci sa výskyt po�kodzovania 

zariadenia �koly zo strany �iakov 
 

 
 
 

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 

RIZIKÁ 
 nepriaznivý demografický vývoj 
 nárast sociálnej ohrozenosti �iakov 
 vplyv ne�iadúcich javov na mláde� ( 

závislosti, konzumný �ivotný �týl...) 
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 práca so �iakmi z problémových 

rodín 
 budovanie odborných uèební 

 
 

 
 
 

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) 

�iaci z uèebného odboru stavebná výroba nachádzajú uplatnenie na trhu práce ako pomocní 

stavební robotníci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Ïal�ie informácie o �kole: 

 

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

2 písm. c) 

Záujem rodièov o uèebné výsledky �iakov je minimálny, o èom svedèí aj nízka úèas� rodièov 

na schôdzach RZ. V tomto �kolskom roku bola ich úèas� 39,4%. Rodièov najmä 

problémových �iakov musíme pozýva� do �koly individuálne a opakovane, no nie v�dy sa 

nám podarí s nimi skontaktova�. Rodièom sú vyuèujúci k dispozícii i mimo pravidelných 

schôdzok RZ. 
 

 

 


