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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Koncepcie školy  

3. Plánu práce SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra na školský rok 2011/2012 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií 

5. Plánu práce výchovného poradcu 

6. Informácií o činnosti Rady školy pri SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra 

7. Správy o výsledku MS v SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra 

8. Protokolov o záverečných skúškach v SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra 

9. Vyhodnotenia prospechu a dochádzky  za školský rok 2011/2012 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

SOŠ, Nábrežie mládeže l, 950 28 Nitra za školský rok 2011/2012. 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy:  Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra 

2. Adresa školy: Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra 

3. telefónne číslo:  037/7721829                                                faxové číslo: 

037/7721825 

4. Internetová adresa: www.soustavnr.edu.sk 

                  e-mailová adresa: soustavnr@mail.viapvt.sk 

5. Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Ing. Ľubica Hlaváčová riaditeľka školy 

Ing. Magdaléna Vošická zástupca riaditeľa školy pre OV 

Mgr. Mária Kmeťová zástupca riaditeľa školy pre TV 

Ing. Tatiana Machovicová zástupca riaditeľa školy pre TEČ 

Ing. Emília Ficová samostatný odborný referent personálnej 

práce 

Ing. Zuzana Galisová výchovná poradkyňa 

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

7.1) Údaje o rade školy: 

Rada školy pri SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra  bola ustanovená v zmysle § 24 

zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v apríli 2012. 

Funkčné obdobie začalo dňom  21.05.2012  na obdobie 4 rokov. 

Členovia rady školy: 

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

1. Ing.Emília Ficová Predseda nepedagogických zamestnancov 

2. PaedDr.Emília 

Tomašová 

Tajomník pedagogických zamestnancov 

3. Vladimír Kertész Člen pedagogických zamestnancov 

4. Juraj Sabo Člen žiakov 

5. Ivan Hýbela Člen rodičov 

6. Mariana  Markovičová Člen rodičov 

7. Andrea Vanková Člen rodičov 

8. Ing. Vladimír Malý Člen Nitriansky samosprávny kraj 

9. Ing.Viliam Búcora Člen Nitriansky samosprávny kraj 

10. Ing.Lýdia Forrová Člen Nitriansky samosprávny kraj 

11. Ing.Zoltán Daniš Člen Nitriansky samosprávny kraj 

http://www.soustavnr.edu.sk/
mailto:soustavnr@mail.viapvt.sk
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2011/2012: 

Počet zasadnutí v šk.roku :  4 

Prejednávaná problematika : 

 prerokovanie „ Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – 

vzdelávacej činnosti SOŠ, Nábrežie mládeže 1,  Nitra  

 prerokovanie a schválenie doplnení školských vzdelávacích programov 

 prerokovanie a vyjadrenie sa k plánu práce 

 prerokovanie a vyjadrenie sa k personálnemu, organizačnému 

a materiálnemu zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 prerokovanie a vyjadrenie sa ku kritériám výberu žiakov do 1.ročníka  

 prerokovanie a schválenie vyradenia učebných odborov zo siete študijných 

a učebných odborov a zaradenie študijných odborov do siete , 

 prerokovanie a vyjadrenie sa k zabezpečeniu maturitných a záverečných 

skúšok, 

 prerokovanie návrhu počtu tried do I. ročníka 

Rada školy úzko spolupracuje s vedením školy, operatívne je informovaná 

o personálnom, organizačnom a ekonomickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

Pedagogická rada 

           Zasadala  osemkrát na riadnych a 2x na mimoriadnych zasadnutiach. Riešila 

výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov, organizačné zabezpečenie výchovno – 

vzdelávacieho procesu, schvaľovala počty žiakov pre prijímacie konanie, kontrolovala 

a vyhodnocovala plnenie Plánu práce školy, zabezpečenie a organizáciu maturitných 

a záverečných skúšok , poznatky z hospitačnej činnosti a iné dôležité problémy. 

Operatívna porada riaditeľa  

          Zasadala pravidelne dvakrát mesačne, v prípade potreby aj častejšie. Riešila 

výchovno – vzdelávacie otázky, materiálno – technické a ekonomické úlohy súvisiace 

s činnosťou školy. Pripravovala koncepčné a vyhodnocovacie materiály. Operatívna 

porada sa zoberala prípravou školského roka, plánom práce, školským vzdelávacím 

programom, schvaľovala prípravu ukončenia štúdia a prípravu prijímacieho konania 

riešila problematiku súvisiacu s odovzdaním budovy internátu  a jeho následným 

ponúknutím ako prebytočného zriaďovateľovi. Budova internátu nám bola odňatá zo 

správy 17. 04. 2012. Následne bolo potrebné riešiť vybudovanie novej kotolne pre 

školu ako aj novej elektrickej prípojky. V júni 2012 riešila operatívna porada 

problematiku dielní v Krškanoch. Nakoľko máme nižší počet žiakov a trvalo sa 

prejavuje  malý záujem o učebné odbory strojný mechanik – oceľové konštrukcie, 

klampiar a inštalatér je prevádzka samostatných dielní pre tieto odbory v Krškanoch 

veľmi nákladná a nerentabilná, preto operatívna porada rozhodla vybavenie dielní 
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presťahovať do priestorov na Levickej ulici a a budovu ponúknuť zriaďovateľovi ako 

prebytočný majetok. 

Rada rodičov 

         Spolupracovala s vedením školy pri organizovaní triednych schôdzok ZR a pri 

uskutočnení volieb zástupcov rodičov do Rady školy. 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných 

        orgánoch riaditeľa školy:     

1. Zoznam  poradných orgánov riaditeľa školy: 

a) Predmetová komisia SJL,CJ,OBN,DEJ a ETV – predsedníčka PaedDr. 

Emília Tomašová 

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 – 

predsedníčka – Ing. Alica Péli 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy  

V predmetových komisiách pracujú učitelia, ktorí vyučujú príslušné predmety. 

Hlavným cieľom metodických orgánov je zvyšovanie odbornej úrovne 

vyučovania. Jednotlivé predmetové komisie pracujú na základe Štatútu 

predmetovej komisie, ktorý schválila riaditeľka SOŠ. Predmetové komisie okrem 

hodnotenia výchovno- vzdelávacích výsledkov a schvaľovania tematických 

plánov, navrhujú riaditeľovi školy úpravy hodinovej dotácie v učebných plánoch , 

podieľajú sa na rozdeľovaní úväzkov s dôrazom zabezpečiť odbornosť 

a kvalifikovanosť vyučovania. Jednotlivé predmetové komisie sa podieľali na 

vypracovávaní školských vzdelávacích programov. 

Členmi predmetových komisií pre odborné predmety sú aj majstri odborného 

výcviku, čím je zabezpečené prepojenie medzi teóriou a praxou. 

Na zasadnutiach predmetových komisií sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia 

riaditeľa SOŠ. Ich účasťou je zabezpečená jednak kontrola činnosti práce PK ako 

aj následná informovanosť vedenia školy o činnosti a požiadavkách metodických 

orgánov školy. 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2011/2012 (§ 2 ods. 1 písm. b) 
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SOŠ – 3-ročné učebné odbory – stredné odborné vzdelanie 

 
Ročník 

Stav k 15. 9. 2011 Stav k 31. 8. 2012 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

1. 1 21 0 1 18 0 

2. 2 36 0 2 31 0 

3 2 45 0 2 44 0 

Spolu 5 102 0 5 93 0 

 

SOŠ – 4-ročné študijné odbory - vyššie sekundárne vzdelanie 

 
Ročník 

Stav k 15. 9. 2011 Stav k 31. 8. 2012 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

1. 1 17 0 1 17 0 

2. 1 18 0 1 16 0 

3 1 27 0 1 25 0 

4. 1 21 0 1 20 0 

Spolu 4 83 0 4 78 0 

Nadstavbové štúdium 

  
Ročník 

Stav k 15. 9. 2011 Stav k 31. 8. 2012 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

1. 1 26 0 1 19 0 

2. 2 45 0 2 45 0 

Spolu 3 71 0 3 64 0 
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SOŠ nižšie sekundárne vzdelanie 

 
Ročník 

Stav k 15. 9. 2011 Stav k 31. 8. 2012 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

1. 1 23 0 1 21 0 

2. 1 10 0 1 6 0 

Spolu 2 33 0 2 27 0 

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje 

o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písm2.. d) 

d.1 Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých  žiakov              

      do 1. ročníka strednej školy  

Do ročníka Počet 

prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet prijatých 

žiakov 

Počet 

zapísaných  

žiakov 

1. roč. SOŠ 48 0 48 40 

1. roč. NŠ 52 0 52 23 

  

   Prijímacie skúšky do 1. ročníka sme nekonali, lebo v kritériách prijímacieho 

konania bolo stanovené, že rozhodujúcim kritériom je absolvovanie Celoslovenského 

testovania žiakov 9 ročníka a počet miest v danom študijnom odbore. 

   Rozdiel medzi prijatými žiakmi a zapísanými žiakmi do SOŠ je v tom, že rodičia 

žiakov využili možnosť podania prihlášok na dve školy. Vo výbere potom 

uprednostnili školu, ktorá je pre ich dieťa atraktívnejšia. Do nadstavbového štúdia sa 

hlásili najmä naši bývalí žiaci, ktorí si však cez prázdniny našli prácu a rozhodli sa 

nenastúpiť do školy. 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   
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Hodnotenie prospechu: 

4- ročné študijné odbory – vyššie sekundárne vzdelanie 

 
Ročník Počet 

tried v 
ročníku 

Počet 
žiakov 

 
Dosiahnutý prospech 

 

PV PVD P N Neklasif. Priemer 

Prvý 1 17 1 2 11 3 0 2,69 

Druhý 1 16 0 2 12 1 1 2,49 

Tretí 1 25 1 4 18 2 0 2,58 

Štvrtý 1 20 1 4 11 4 0 2,70 

Spolu 4 78 3 12 52 10 1 2,61 

 

3 – ročné učebné odbory – stredné odborné vzdelanie 

 
Ročník Počet 

tried v 
ročníku 

Počet 
žiakov 

 
Dosiahnutý prospech 

 

PV PVD P N Neklasif. Priemer 

Prvý 1 18 0 2 16 0 0 2,69 

Druhý 2 31 1 4 21 4 1 2,82 

Tretí 2 44 1 5 37 0 1 2,85 

Spolu 5 93 2 11 74 4 2 2,78 

 

 2- ročné nadstavbové štúdium 

 
 
Ročník 

Počet 
tried v 
ročníku 

Počet 
žiakov 

 
Dosiahnutý prospech 

 

PV PVD P N Neklasif. Priemer 

Prvý 1 19 1 3 12 3 0 2,42 

Druhý 2 45 0 4 35 6 0 2,61 

Spolu 3 64 1 7 47 9 0 2,51 

 

Nižšie sekundárne vzdelanie: 

 
 
Ročník Počet 

tried v 
ročníku 

Počet 
žiakov 

 
Dosiahnutý prospech 

 

PV PVD P N Neklasif. Priemer 

Prvý 1 31 0 3 15 0 3 3,09 

Druhý 1 6 1 0 5 0 0 2,4 

Spolu 2 27 1 3 20 0 3 2,5 
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Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 
 

 

P
re

d
m

e
t 

Priemerný prospech 

1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. 
ročník 

U
č

e
b

n
é
 

O
d

b
o

ry
 

Š
tu

d
ij

n
é
 

o
d

b
o

ry
 

N
Š

 

U
č

e
b

n
é

 

o
d

b
o

ry
 

Š
tu

d
ij

n
é

 

o
d

b
o

ry
 

N
Š

 

U
č

e
b

n
é

 

o
d

b
o

ry
 

Š
tu

d
ij

n
é

 

o
d

b
o

ry
 

Š
tu

d
ij

n
é

 

o
d

b
o

ry
 

Slov.jazyk 
a literatúra 3,72 3,71 3,68 2,76 3,5 3,58 3,20 3,32 3,25 

Anglický jazyk 3,22 3,47 3,0 3,26 3,25 3,50 3,35 3,35 3,67 

Nemecký jazyk   3,5 3,00 3,5 3,44 3,05 3,13 3,5 

Občianska 
náuka 2,22 1,53   1,88   1,88  

Dejepis  1,71 2,11  1,69     

Matematika 3,28 3,59 2,74 3,51 3,31 3,45 2,58 2,96 2,85 

Fyzika 3,33 2,71 3,21 2,78 2,31 2,89    

Informatika 1,33 1,24 1,26 1,7 1,06 1,38    

Telesná 
výchova 1,44 2,06 1,78 2,19 2,07 1,56 1,80 2,27 1,79 

Odborné  
kreslenie 2,67 2,24  2,79 2,38  2,65 2,55 2,4 

Materiály 2,5 3,0  3,24 2,56  2,9 2,63 2,2 

Technológia 3,17  2,6 2,92 3,19 2,45 2,7 2,96 2,64 

Stavebná 
technológia  2,76        

Stavebné 
konštrukcie 3,0 2,76  2,67   3,0   

Výrobné 
zariadenia    3,0 2,5 2,67 3,13 1,88 2,0 

Stroje 
a zariadenia    2,14      

Prestavby 
budov       2,6   

Ekonomika   1,44 2,77  2,3  1,92  

Ekonomika 
a podnikanie      2,67    

Technické 
zariadenia 
budov - 
cvičenia 

     3,19    

Hospodárska 
korešpodencia      1,48    

Geodézia  2,12    3,13    

Konštrukčné 
cvičenia   3,0   2,91  2,71 3,13 

Zákl.stavebnej 
mechan.  2,71 3,2       

Príprava 
a realiz. Stavieb         2,6 

Prax   2,84   2,76    

Plyn a 
vykurovanie        2,63 3,5 
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Úvod do sveta 
práce       2,84  2,1 

Grafické 
systémy      2,67   1,6 

Grafické 
inform. syst.   2,7   2,69  3,0  

Vykurovanie    3,0   3,0   

Klamp. 
technológia       2,67   

Zdravotné 
inštalácie         3,5 

Typológia   2,4   2,19    

Technika 
administratívy   1,0   1,26    

Základy 
prípravy 
stavieb 

  3,2   2,19    

Plynárenstvo       2,89   

Podnikanie 
a drobné 
podnikanie 

  1,33   1,87    

Účtovníctvo   2,11   2,7    

Právna náuka   1,33   1,87    

Marketing 
a personalist.   1,22   1,78    

Odborný výcvik 2,39 2,35  2,38 2,38  2,3 2,44 2,2 

   

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov nižšie sekundárne vzdelanie: 

 

Predmet 1.roč. 2.roč. 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

3,14 2,83 

Občianska výchova  1,5 

Matematika 3,62 3,0 

Telesná  výchova 2,76 2,17 

Technológia 3,71 3,17 

Odborný výcvik 2,67 2,0 

 

              V školskom roku 2011/2012 bol  v  SOŠ  Nitra dosiahnutý priemerný 

prospech 2,70 a v minulom školskom roku 2,72. V dosiahnutom prospechu sa 

prejavuje nezáujem našich žiakov predovšetkým o teoretické vyučovanie, najmä 

o všeobecnovzdelávacie predmety.  Veľké problémy majú naši žiaci s osvojovaním si 

cudzích jazykov, aj keď uznávajú, že bez ich znalosti majú väčšie problémy pri 

uplatnení sa na trhoch práce mimo územia Slovenskej republiky. Väčšina našich 

žiakov nemá vypestované žiadne návyky učenia a domáca príprava úplne absentuje. 

Tento problém nie je až taký vypuklý v niektorých odborných predmetoch, kde žiaci 

často využívajú poznatky získané na odbornom výcviku. Nedostatky sa prejavujú 

najmä v odbornej terminológii a v odbornom kreslení, a to najmä z nedostatku 

priestorovej predstavivosti žiakov. V správaní žiakov často dochádza k agresivite 
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k svojmu okoliu, spolužiakom i voči pedagógom. Tento jav sa odzrkadľuje aj 

v zvýšenom počte znížených známok zo správania na 3 a 4 stupeň. 

Správanie žiakov 

 

 
Ročník 

Znížená známka zo správania  
Vylúčenie 

2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

Prvý 11 11 3 1 

Druhý 7 5 3 5 

Tretí 11 10 9 2 

Štvrtý 3 2 1 0 

Spolu 32 28 16 7 

 

Dochádzka žiakov 

 

 
Ročník 

Počet tried 
v ročníku 

Počet 
žiakov 

Počet vymeškaných hodín 

Ospravedlnené Neospravedlnené 

Prvý 4 75 9706 3327 

Druhý 6 98 10267 1626 

Tretí 3 69 9203 1876 

Štvrtý 1 20 1536 331 

spolu za 
školu 

14 262 30712 7170 

priemer na 
žiaka 

  117,22 27,36 

 

e 5)  Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 

 

 
Trieda 

4.CH 2.VAB 2.VD 

Počet žiakov prihlásených na MS 20 22 23 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 3 0 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 19 19 23 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 19 19 23 

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky 1   

Počet žiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú MS 
(reprobovaní) 
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Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

 

P
re

d
m

e
t 

Ú
ro

v
e
ň

 

P
o

č
e
t 

P
F

E
Č

 %
 

P
F

E
Č

 p
o

č
e
t 

P
F

IČ
 %

 

 P
F

IČ
 p

o
č

e
t 

 1
 ú

s
tn

a
 

2
 ú

s
tn

a
 

3
 ú

s
tn

a
 

4
 ú

s
tn

a
 

5
 ú

s
tn

a
 

Ú
s
tn

a
  

p
ri

e
m

. 

 

Anglický jazyk B1 40 38,51 40 44,87 40 2 4 25 7 0 2,97 

Nemecký 
jazyk 

B1 25 37,01 25 48,54 25 2 4 16 1 0 2,70 

Slov. jazyk 
a lit. 

 65 44,17 65 55,61 65 7 8 29 17 0 2,92 

TČOZ  61     8 23 19 11 0 2,54 

       

1
 p

ra
k
t.

 

2
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ra
k
t.

 

3
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ra
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t.

 

4
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t.

 

5
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ra
k
t.

 

P
ra

k
t.

 

p
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e
m

e
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PČOZ  65     10 20 21 13 1 2,59 

 

Legenda: 

TČOZ – teoretická časť odbornej zložky 

PČOZ – praktická časť odbornej zložky 

 

Na maturitnú skúšku sa k 30. septembru 2011 prihlásilo 65 študentov. 

Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky konalo 65 študentov. 

Externej a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry sa zúčastnilo 64 študentov v riadnom termíne a 1 študentka v náhradnom 

termíne zo zdravotných dôvodov. .  Percento úspešnosti bolo v externej časti 44,17% 

a v PFIČ bolo 55,61%.  

Externú časť maturitnej skúšky z anglického jazyka v úrovni B1 konalo 39 žiakov  

v riadnom termíne a 1 študentka v náhradnom termíne zo zdravotných dôvodov. 

Percento úspešnosti bolo 38,51%. V PFIČ bolo percento úspešnosti 44,87%. 

Externú časť maturitnej skúšky z nemeckého jazyka v úrovni B1 konalo 25 žiakov. 

Percento úspešnosti bolo 37,01% a percento úspešnosti v PFIČ bolo 48,54%. 

 

Ústne maturitné skúšky absolvovalo 61 študentov. 1žiak študijného odboru mechanik 

stavebnoinštalačných zariadení, ktorý mal vykonať ústnu MS po prvýkrát 

v septembrovom termíne sa zo zdravotných dôvodov MS nezúčastnil a maturitná 

komisia mu umožnila vykonať ústnu maturitnú skúšku vo februárovom termíne. 
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Záverečné skúšky: 

Výsledky záverečných skúšok 
 

Trieda Odbor 
Počet      
žiakov 

Prospeli 
s vyznamenaní

m 

Prospel
i 

veľmi 
dobre 

Prospeli Neprospeli 

3.A 

3661 2 murár 
20 7 1 12 0 

3663 2 tesár 6 0 2 4 0 

3.B 

2435 2 02 
klampiar 

5 1 3 1 0 

3355 2 stolár 9 1 7 1 0 

3678 2 
inštalatér 

9 3 1 5 0 

Spolu 49 12 14 21 0 

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie 

Záverečných skúšok sa zúčastnilo 49 žiakov v trojročných učebných odboroch a 6 

žiakov 2-ročného učebného odboru stavebná výroba.. Všetci žiaci boli na záverečných 

skúškach úspešní. 

 

 

Činnosť výchovného poradcu: 

       V školskom roku 2011/2012 plán práce výchovného poradcu vychádzal 

z aktuálnych výchovných úloh vyplývajúcich z Pedagogicko-organizačných pokynov 

MŠ SR a z Národného programu výchovy a vzdelávania SR.                                                       

       Poradenská činnosť pre žiakov bola vykonávaná hlavne formou individuálnych 

pohovorov, prednášok v jednotlivých triedach a inštruktáží vo vybraných triedach. 

Individuálne pohovory so žiakmi sa týkali  problémového a delikventného správania, 

hlavne záškoláctva, šikanovania a ponižovania. Jednotlivé prejavy šikanovania sa po 

individuálnom pohovore, pohovore s riaditeľom školy a spoluprácou s rodičmi 

vyriešili. 

       K predchádzaniu týchto negatívnych javov prispeli aj besedy vo vybraných 

triedach, ktoré sme zorganizovali v spolupráci s CPPPP.  Prednášky na tému 

„Prevencia sociálno- patologických javov – Medziľudské vzťahy a závislosti.“ 

odprezentoval  Mgr. Mário Lénart.                                                                                                  

Trieda Odbor 
Počet      

žiakov 

Prospeli 

s vyznamenaní

m 

Prospeli 

veľmi 

dobre 

Prospeli Neprospeli 

2. E 
3686 0 

stavebná 

výroba 

6 1 0 5 0 

Spolu 6 1 0 5 0 
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Individuálne sa žiaci nadstavbového a študijného odboru končiacich ročníkov najviac    

zaujímali o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách. 

       Pre žiakov končiacich ročníkov sa konali besedy so zamestnancami Úradu práce 

v Nitre o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, ale aj o povinnostiach, ktoré ich 

čakajú po skončení štúdia, to znamená hlavne termíny, dokedy sa majú hlásiť na 

jednotlivých úradoch.  

Boli vyhotovené nástenky s informáciami o možnostiach štúdia na vysokých školách. 

Prebehli konzultácie so študentmi končiacich ročníkov o vypĺňaní prihlášok 

aktualizovaných na školský rok 2012/2013 a zároveň administrácia a ich zaslanie.                         

       

      Vzhľadom k tomu, že záujem o naše odbory všeobecne klesá, veľkú pozornosť 

sme venovali náboru žiakov. Prebiehal v mesiacoch október, november, december 

2011, január – marec 2012. V rámci náboru bol zorganizovaný Deň otvorených dverí 

pre žiakov 9.ročníkov ZŠ v novembri 2011. Počas Medzinárodnej súťaže „MURÁR“ 

prebehol Deň otvorených dverí pre žiakov 7. a 8. ročníkov ZŠ, dňa 26.4.2012. 

      Pretože v školskom roku 2012/2013 otvárame dve triedy nadstavbového štúdia, 

snaha bola získať žiakov z našich tretích ročníkov podávaním informácií v celých 

triedach, ale hlavne individuálne. 

      Počas celého  školského roka boli žiaci pravidelne informovaní o dôležitých  

akciách a novinkách formou nástenky, ktorá bola pravidelne aktualizovaná. 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v školskom  roku 2010/2011  

   ( §2 ods.1 písm. f) 

V sieti študijných a učebných odborov máme zaradené nasledovné študijné a učebné 

odbory: 

1.) Študijné štvorročné odbory : 

3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

3656 4 00 operátor stavebnej výroby 

3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení 

2.) Učebné odbory: 

3661 2 00  murár 

3663 2 00  tesár 

3675 2 00  maliar 

3678 2 00  inštalatér   

            3355 2 00  stolár 

            3370 2 00  čalúnnik 

            2435 2 02   klampiar – stavebná výroba 

            2464 2 00   strojný mechanik  
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V posledných rokoch sa nám nedarí získavať žiakov do učebného odboru strojný 

mechanik. Tento odbor  máme dobre zabezpečený  materiálne, priestorovo  

i kvalifikovanými pedagogickými pracovníkmi. Napriek tomu tento učebný odbor 

chceme v sieti učebných a študijných odborov ponechať, pretože je to odbor potrebný 

a na trhu práce žiadaný. 

3.) Nadstavbové štúdium: 

3347 4 00   drevárska a nábytkárska výroba 

3659 4 00   stavebníctvo  

6403 4 00   podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovanie sa organizuje podľa  školských vzdelávacích programov, učebných 

plánov a učebných osnov nasledovne: 

1. Študijné odbory -  denné 4-ročné štúdium  

 3656 4 00 operátor stavebnej výroby  

                          podľa školského vzdelávacieho programu 

 3658 4 00  mechanik stavebnoinštalačných zariadení  

                          podľa školského vzdelávacieho programu 

 3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  

                          podľa školského vzdelávacieho programu 

2. Študijné odbory – nadstavbové štúdium 

 3659 4    stavebníctvo 

                           podľa školského vzdelávacieho programu 

 3347 4 00   drevárska a nábytkárska výroba 

                               podľa školského vzdelávacieho programu 

 6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách 

                           podľa školského vzdelávacieho programu 

      3. Učebné odbory 

 3661 2 murár   

                           podľa školského vzdelávacieho programu 

 3663 2        tesár  

                               podľa školského vzdelávacieho programu 

 3678 2        inštalatér  

                               podľa školského vzdelávacieho programu 
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 3355 2        stolár  

                               podľa školského vzdelávacieho programu 

 2435 2 02 klampiar – stavebná výroba  

                         podľa školského vzdelávacieho programu 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu  

     pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods.  

     1 písm. g) 

 

Školský internát Počet Stredná škola Počet 

zamestnanci ŠI 0 zamestnanci  SŠ 52 

Z toho pedagog.zam. 
(PZ) 

 Z toho PZ 34 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní  - kvalifikovaní 33 

- nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní 1 

- dopĺňajú si vzdelanie  - dopĺňajú si vzdelanie  

Z toho nepedag.zam.( 
NZ) 

0 Z toho NZ 18 

Z počtu NZ  Z počtu NZ  

- upratovačky  - upratovačky 5 

    

Školská jedáleň 0   

zamestnanci –spolu    

Spolu počet zamestnancov                                            
SŠ                                                                              52       

Z celkového počtu                                                     34    
zamestnancov školy počet PZ                                   

 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku  

       2011/2012 

Neodborné vyučovanie 
 

Predmet Počet hodín týždenne spolu Počet učiteľov 

Občianska náuka 1 1 

Slovenský jazyk a lit. 4 2 

Etická výchova 3 1 

Grafické inf. systémy 2 1 

Úvod do sveta práce 1 1 

Právna náuka 1 1 
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Z celkového počtu odučených hodín na teoretickom vyučovaní bolo v školskom roku 

neodborne odučených 8,6 %. 

 h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1     

      písm. h)  

 

Druh vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

Ukončilo Pokračuje Začalo 

Aktualizačné št. pre 
MOV 

0 0 0 0 

Aktualizačné vzdel. 3 3 0 0 

prípr. vedúcich PP 3 2 1 0 

II. kvalif. skúška 0    

Inovačné –Modern. 
vzdelávania SS 

2 0 2 0 

Inovačné 
vzdelávanie 

1 0 0 1 

i ) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  
 

SOŠ zorganizovala dňa  23. novembra  2011 a 26. apríla 2012 Deň otvorených dverí, 

na ktorom si mohli záujemcovia z 9. ročníka ZŠ spolu s rodičmi prezrieť areál školy 

ako aj jednotlivé dielne odborného výcviku. Na Dni otvorených dverí, ktorý sa konal 

26.apríla 2011 sa mohli žiaci 8. a 9.ročníkov ZŠ zúčastniť aj slávnostného 

vyhodnotenia medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností 

Murár 2012. Na vyhodnotení súťaže sa zúčastnil aj premiér SR p. Robert  Fico.  

V školskom roku 2011/2012 sme sa s našimi žiakmi zapojili do viacerých súťaží, 

v ktorých sme získali nasledovné umiestnenie: 

 5. – 7. 10. 2011 sa zúčastnili v Nových Zámkoch na súťaži Murár 

naši žiaci Peter Varga a Roman Prostredný a získali zlaté pásmo. 

 V novembri 2011– JUVYR  Bratislava – účasť na  súťaži zručnosti 

v odbore maliar 

 15. novembra 2011 beseda s pracovníčkou  úradu práce Ing. 

Gališinovou o možnostiach uplatnenia sa na trhu  práce 

 23. 11. 2011 sme sa zúčastnili Majstrovstiev okresu vo futsale 

žiakov SŠ a obsadili sme 1. miesto 

 19. decembra 2011 sme sa zúčastnili besedy Prevencia sociálno – 

patologických javov –medziľudské vzťahy a závislosti, ktorú viedol 

pracovník CPPPP Mgr. Mário Lénart 
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 19 04. 2012 sa konala na Agrokomplexe  súťaž zručnosti 

v učebnom odbore stolár. Naš žiak Pavol Vokel sa umiestnil na 2. 

mieste 

 V apríli  2012 sme sa  zúčastnili 20. ročníka výstavy Mladý tvorca 

 V dňoch 26. – 27 . apríla 2012 sa v našej  SOŠ s konala 

Medzinárodná súťaž zručností a odborných vedomostí v odbore 

murár. V súťaži jednotlivcov obsadil 2. miesto Peter Holbík  

V súťaži družstiev žiaci Peter Holbík a Roman Prostredný  získali 2. 

miesto  

 V máji  2012 Epimex Žilina konal 5, ročník súťaže Lastovičky 

v akcii, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci učebného odboru stolár 

 Podpora akcie Valentínska kvapka krvi, ktorú organizovala 

transfúzna stanica Fakultnej nemocnice v Nitre sa stala v našej škole 

tradíciou. 27 žiakov a 3 pedagogickí pracovníci sa stali darcami krvi 

a zúčastnili s a odberu krvi celkovo 3x. 

 Využili sme možnosť propagácie našej školy v regionálnom 

vysielaní TV Centrál s cieľom zviditeľnenia jednotlivých odborov 

 Uskutočnili sme školské kolo SOČ – stavebné a drevárske odbory 

 Prínosom bola aj exkurzia do Jadrovej elektrárne v Mochovciach 

pre žiakov študijných odborov. 

 Zapojili sme sa do projektu Baterky, ktorého cieľom je zber 

použitých prenosných batérií a akumulátorov. Zber a dopravu 

realizuje firma AKU-TRANS. 

 S cieľom znižovať spotrebu všetkých druhov energií a odpadov vo 

vzťahu k životnému prostrediu sme sa zapojili do programu 

Ekologická stopa. 

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

   
Názov projektu Termín začatia 

realizácie 
Výsledky 

INFOVEK r. 2004 plní sa priebežne 

Rozvojový projekt 
Grafické systémy apríl 2008 neuspeli sme 

Otvorená škola 2008 
Oblasť športu jún 2008 

získali sme 50.000,- Sk 
zariadili sme posilňovňu 

Otvorená škola 2009  
Oblasť športu jún 2009 neuspeli sme 
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Rozvojový projekt 
Grafické systémy marec 2009 neuspeli sme 

Elektronizácia a revitalizácia 
domova mládeže marec 2008  

získali sme 150 000.-Sk, zariadili 
sme internetovú klubovňu 

Elektronizácia a revitalizácia 
domova mládeže marec 2009 neuspeli sme 

Modernizácia vzdelávacieho 
procesu na SŠ september  2009 

získali sme 3 notebooky, 8 
počítačov a 1 dataprojektor 

Národný projekt profesijný 
a karierový rast PZ jún 2012 získali sme 5 notebookov 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou  

     inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k)   

V školskom roku 2011/2012 v SOŠ, Nábrežie mládeže1, Nitra nebola vykonaná 

inšpekcia. 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                

 SOŠ má 20 učební a 1 telocvičňu 

 z celkového počtu 20 učební máme 7 odborných učební 

 všetky počítače v učebniach informatiky sú pripojené na internet a 

mimo  vyučovania sú využívané na činnosť multimediálneho 

krúžku 

 škola má vybavené minigolfové ihrisko a ihrisko na plážový 

volejbal 

 SOŠ má vybavenú multifunkčnú dielňu odborného výcviku pre 

                              učebné odbory murár a tesár  priamo v areáli školy 

 dielne v Krškanoch pre vykonávanie odborného výcviku pre učebné  

odbory klampiar, inštalatér a strojný mechanik sme pre vysoké 

náklady na prevádzku museli uzavrieť a strojové vybavenie sme 

presťahovali do  priestorov na Levickej ceste. Budovu v Krškanoch 

sme ponúkli nášmu zriaďovateľovi ako prebytočný majetok 

 na Levickej ceste máme dielne pre výučbu učebných odborov stolár 

a čalúnnik,  ktoré sú vybavené potrebným strojovým zariadením 

 učebňu stavebných materiálov sme vybavili 10 ks notebookov, 

ktoré sú pripojené na internet a vzájomne zosieťované 
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti  

      školy (§ 2 ods. 1 písm. m). 

1. Za  rok 2011 škola dostala nasledovné zdroje financovania zo štátneho rozpočtu 

MŠ SR cez Nitriansky samosprávny kraj  na 289 žiakov: 

 bežné výdavky presun z roku 2010                                                                  8 000,- € 

 bežné výdavky  v celkovej  sume rok 2011                                                  695 420,- € 

  z toho: na  mzdy                                                                                         432 897,- €                       

                 na poistné                                                                                       152 626,- € 

                na prevádzku                                                                                    97 150,- € 

            na vzdelávacie poukazy                                                                     7 381,- € 

          na odchodné                                                                                       5 366,- € 

Zdroje z rozpočtu  MŠ SR na prevádzku –presun z roku 2010 boli použité najmä na 

výdavky energie – plyn v sume 6 000.-€, na vybavenie školy a služby 2 000.-€.                  

Zdroje z rozpočtu  MŠ SR na  mzdy  a poistné boli použité v uvedenej  výške v roku 

2011. 

Zdroje z rozpočtu  MŠ SR na prevádzku  boli použité najmä na výdavky  za cestovné  

301,- €, na energie, vodné a stočné v sume 75 181,- € , z toho na teplo 44 390,- €, za 

materiál v sume  282,-€, za poistenie motorových vozidiel 892,-€, údržbu 189,-€,  za 

služby 16 184,- € (najmä revízie, poistenie majetku, služby na dohody mimo pracovný 

pomer), za transfery na nemocenské dávky a odstupné 4 260,-€.   

Škola za rok 2011 vykázala zisk  v sume 68 544,- €.  

Z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) škola dostala  

                  -na financovanie školského internátu čiastku  47 923.-€ 

                  -na financovanie školskej jedálne čiastku 15 952.-€, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu rozhodlo o vyradení školskej jedálne   

č.2011-11841/29108:2-923 ku dňu 31.8.2011 a školského internátu č.2011-

11842/29108:  2-923 ku dňu 31.8.2011 zo siete školských zariadení z dôvodu 

nenaplnených kapacít. Školevznikali vysoké prevádzkové náklady na nehnuteľnosť 

SOU stavebný blok AB- bývalý  internát  a bývalá školská jedáleň, ktorá sa stala 

prebytočným majetkom.   Uznesením č.  208/2011 z 12.9.2011 riadneho 

zastupiteľstva NSK  a následne uznesením č.257/2011 z  31.10.2011 bolo rozhodnuté 

o prevode a o zámene tejto nehnuteľnosti.  Škole nehnuteľnosť nebola odňatá zo 

správy a na straty z dôvodu   prevádzkovania tejto nehnuteľnosti  škola dostala 

z rozpočtu  NSK 91 000.-€.         

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy  

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť za rok   

2011 neboli prijaté.  Rodičia hradili náklady spojené s ubytovaním žiakov v roku 2011 

v sume   5 132,50 €  a potraviny stravujúcim žiakom v sume  11 636,98 €.  

3. Dotácia vo výške 7 958.- € na vzdelávacie poukazy bola použitá : 

- na dohody vedúcich krúžkov v sume 800.-€. 
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- na nákup vybavenia školy výpočtovou technikou v sume 4543,- € a materiálu 

v sume 1582,-  € a programové vybavenie 456,-€. 

4.  Príspevková organizácia nezískala za rok 2011 dary  od právnických a fyzických  

       osôb.     

5.  Príspevková organizácia za rok 2011 použila vlastné príjmy v sume  141 208.-€  

Z najvýznamnejších  vlastných príjmov boli: 

- príjem za prenájom v sume 85 162.-€ 

- ostatné služby                      56 046.-€ 

Vlastné príjmy za rok 2011 v celkovej výške boli použité na úhradu výdavkov na  

 výchovno-vzdelávací proces, ostatné prevádzkové výdavky a na kapitálové výdavky.    

   Z najvýznamnejších prevádzkových položiek výdavkov boli: 

- osobné výdaje v sume 34 885.- € /najmä mzdy, zákonné odvody/ , 

- energie,  vodné a komunikácie v sume 54 471.- €     
- materiál v sume 14 173.-€ / najmä základný materiál, kancelárske potreby,  

           ochranné   pomôcky,  čistiace prostriedky/,  

- služby v sume 24 758.-€ /najmä  revízie, odvoz odpadu,  zákonné sociálne    

            náklady na    príspevok na stravu,  poistné majetku/ 

- údržba majetku a doprava  v sume 8 750.€ 

- cestovné náhrady v sume 1 162.- € 

- transfery na nemocenské dávky v sume 456.-€  

- na kapitálové výdavky –zhodnotenie nehnuteľnosti na Nábreží mládeže 

              v sume 2 553.-€     / doplatok  rekonštrukcie požiarnych dverí  na únikové     

      schodisko nehnuteľnosti na  Nábreží mládeže 1/ 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  

    školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).   

výchovno-vzdelávacie ciele: 

 Napriek klesajúcemu záujmu o remeslá, udržať záujem o štúdium na našej 

škole 

 Zavádzať do výchovno – vzdelávacieho procesu najnovšie   výrobné  postupy, 

technológie a materiály. 

 Organizovať a zúčastňovať sa so žiakmi súťaží v zručnosti v jednotlivých 

učebných odboroch 

 Otvárať učebné odbory, ktoré sú žiadané na trhu práce. 

 Naďalej bojovať proti patologickým javom a záškoláctvu. 

 Dôkladne pripraviť žiakov na ich budúce povolanie 
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    oblasť materiálno – technického vybavenia: 

 Sústavne viesť žiakov ale aj zamestnancov k hospodárnemu zaobchádzaniu so 

zvereným majetkom 

 Venovať sústavnú pozornosť úprave okolia školy ako aj interiéru školy 

 V rámci finančných možností dopĺňať a modernizovať učebne na teoretickom 

vyučovaní a na odbornom výcviku 

Výchovnovdelávacie ciele a materiálno technické vybavenie sme plnili v školskom 

roku 2011/2012  nasledovne: 

Cieľ č. 1 – splnený čiastočne  

                  Napriek vynaloženému úsiliu, konaniu dní otvorených dverí ako aj 

pravidelnými nábormi žiakov na ZŠ sa nám nepodarí udržať záujem o stavebné 

odbory . O stavebné odbory je roka na rok  menší záujem. 

Cieľ č. 2 – splnený 

                  Nové technológie a poznatky o nových materiáloch získavame jednak 

naším členstvom v stavovských organizáciách – Cech stolárov Slovenska, Cech 

vykurovania a tepelnej techniky Slovenska a Cechu maliarov Slovenska a jednak 

návštevou výstav a veľtrhov: CONECO, Lignum Expo, Aqua Therm...ako aj 

spoluprácou s firmou Mapey  a pod. 

Cieľ č. 3 – splnený 

                  Naši žiaci sa pravidelne zúčastňovali na súťažiach zručností v odbore 

murár, maliar a stolár, zúčastnili sme sa aj výstavy Mladý tvorca a sme organizátormi 

Medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v odbore murár. 

Cieľ č. 4 – nesplnený 

                 Nedarí sa nám získať žiakov do učebného odboru klampiar so zameraním 

na stavebnú výrobu. Už 2 roky sme nezískali ani jedného záujemcu do tohto učebného 

odboru. Hoci pre tento odbor máme vytvorené materiálno – technické predpoklady 

a odborne fundovaných pedagogických zamestnancov, zo strany žiakov o tento odbor 

nie je záujem. Na trhu práce je o absolventov uvedeného odboru mimoriadny záujem. 

                 Tiež už 2. školský rok  sa nám napriek vynaloženému úsiliu na náboroch 

nepodarilo otvoriť  učebný odbor maliar. Možno konštatovať, že klesajúci záujem 

o remeslá sa stáva celospoločenským problémom. Hoci trh práce žiada vyučených 

stavebných robotníkov v uvedených odboroch, záujem o ne zo strany žiakov je 

minimálny. 
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Cieľ č. 5 – plní sa priebežne 

                  Plnenie tohto cieľa je v kompetencii výchovnej poradkyne a učiteľky 

poverenej zamedzovaniu vplyvu patologických javov na žiakov. V spolupráci s KPPP 

v Nitre bili uskutočnené prednášky o škodlivosti drog na ľudský organizmus a beseda 

o AIDS a partnerských vzťahoch. Tento cieľ je pravidelne sledovaný na zasadnutiach 

PR . 

 Cieľ č. 6 - splnený  

                  O splnení tohto cieľa svedčia aj výsledky žiakov na maturitných 

a záverečných skúškach. Naši absolventi, ktorí mali skutočný záujem o prácu si našli 

uplatnenie. Na úradoch práce skončili iba tí žiaci, ktorým sa nechce pracovať. 

V materiálno- technickej oblasti  sme v rámci finančných možností z vlastných 

zdrojov uskutočnili: 

           1.)  opravu a údržbu budovy na Levickej ceste v hodnote  2394.-€ 

           2.)  opravy a nové vybavenie strojov  v hodnote 1048.-€ 

           3.) oprava automobilov v hodnote 2267.-€         

Hospitačná činnosť sa vykonávala v súlade s plánom kontrolnej činnosti. Poznatky 

z hospitácií sa prehodnocovali štvrťročne na zasadnutiach predmetových komisií a 2x 

v školskom roku na zasadnutiach pedagogickej rady. 

V priamej hospitačnej činnosti na vyučovacích hodinách – prevládali tematické 

hospitácie. K najvýraznejším pozitívnym  zisteniam patrí: 

 presné stanovenie kľúčových kompetencií a učebných cieľov v súlade so 

ŠkVP 

 využívanie IKT vo vyučovaní odborných predmetov 

 využívanie medzipredmetových vzťahov 

 organizácia vyučovacích hodín podporujúca vzájomnú spoluprácu žiakov 

 individuálny prístup k slaboprospievajúcim žiakom 

 v odborných predmetoch veľmi dobrá prepojenosť s využívaním 

praktických skúseností žiakov 

 výborné výsledky žiakov v praktických činnostiach 

 využívaním práce skupinového vyučovania si žiaci zvykajú na vzájomnú 

spoluprácu a tímovú prácu 

 vedenie žiakov k aktívnemu vyjadrovaniu svojich názorov 

 čítanie textov s porozumením priamo na vyučovacej hodine 

 účinná motivácia žiakov 

 tvorivosť a samostatnosť žiakov 

 dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa 
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Zistené negatíva: 

 slabšia práca so vzdelávacími štandardami 

 slabé využívanie IKT vo všeobecnovzdelávacích predmetoch 

 vyučovacia hodina na ktorej prevláda výkladový štýl učiteľa 

 pasivita slabších žiakov, nie sú zapájaní do vyučovacieho procesu, alebo sú 

zapájaní iba okrajovo 

 iba ojedinelé prípady sebahodnotenia žiakov 

V kontrolnej činnosti sme sa zamerali na kontrolu pedagogickej dokumentácie 

(triedne knihy, katalógy) – hodnotila sa presnosť a správnosť zápisov. Drobné 

nedostatky, ktoré sa vyskytli vo vedení pedagogickej dokumentácie boli priebežne 

odstraňované. 

Kontrola vykonávania pedagogického dozoru nad žiakmi – včasný nástup pedagógov 

na dozor na chodbách a jeho zodpovedné vykonávanie. 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú  

     nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov  

     opatrení (§ 2 ods.             1 písm. o)   

 

SILNÉ STRÁNKY 

 kvalifikovaný pedagogický zbor 

 dobrý manažment školy 

 dobrá klíma školy, ústretové 

vzťahy medzi učiteľmi, 

majstrami OV a žiakmi 

 veľmi dobrá úroveň výchovného 

poradenstva 

 dobre fungujúca Rada školy 

 dobrá spolupráca s Katedrou 

pedagogickej praxe UKF – 

umožnenie ich študentom 

vykonávanie ped. praxe 

 veľmi dobré priestorové  

a materiálne vybavenie dielní 

odborného výcviku 

 dobré podmienky pre 

vzdelávanie žiakov 

 rozvíjanie zručností žiakov 

 veľmi dobrý prístup k žiakom 

a spolupráca s nimi 

 výborné uplatnenie našich 

absolventov na trhu práce 

 stály záujem stavebných firiem 

o našich absolventov 

 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 klesajúci záujem o vzdelávanie zo 

strany  žiakov a rodičov 

 problémová spolupráca rodičov so 

školou, neochota spolupracovať 

pri riešení problémov 

 nárast neospravedlnenej absencie 

 

 zvyšujúci sa výskyt 

poškodzovania zariadenia školy 

zo strany žiakov 

 

 zvyšujúca sa agresivita žiakov 

k spolužiakom a k pedagogickým 

zamestnancom 
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PRÍLEŽITOSTI 

 výchova žiakov pre trh práce 

 prezentácia školy v súťažiach 

zručnosti doma i v zahraničí 

 budovanie odborných učební 

 zvyšovanie kvality riadenia 

prostredníctvom vzdelávania 

vedúcich pedagogických 

zamestnancov 

 previazanosť trhu práce so 

študijnými a učebnými odbormi 

našej školy 

 

 

 

 

 

 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na modernizáciu učebných 

pomôcok  

 zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

 minimálna snaha zo strany žiaka 

zlepšiť si prospech najmä 

v učebných odboroch (slabá 

podpora zo strany rodičov) 

 nárast sociálnej ohrozenosti žiakov 

 vplyv nežiadúcich javov na mládež 

( závislosti, konzumný životný 

štýl...) 

 nízka úroveň teoretických 

vedomostí žiakov zo ZŠ  

 

 stúpajúca agresivita žiakov a aj 

rodičov voči pedagogickým 

zamestnancom školy 

 zvyšovanie cien dopravy 

 

 

 

 

 

 

Návrh opatrení pre výchovu a vzdelávanie 

1.) Zlepšiť dochádzku žiakov do školy aspoň o 1% oproti predchádzajúcemu 

školskému roku. Pri riešení absencie žiakov musí byť úzka prepojenosť 

a spolupráca triednych učiteľov a majstrov odborného výcviku. 

                                                                                   Z: triedni učitelia a majstri OV 

2.) Sledovať dochádzku a správanie žiakov. Zistené záškoláctvo prípadne 

nevhodné správanie žiakov alebo ich agresivitu ihneď riešiť aj za účasti 

výchovnej poradkyne. 

                                                                      Z: triedni učitelia a majstri OV 

3.) Naďalej venovať pozornosť žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia 

                                                                         Z: všetci vyučujúci 

4.) Skúšať žiakov testovou formou, aby si zvykli na túto formu skúšania, a tak  

      sa pripravovali na externú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a cudzích    

      jazykov. 

                                                                         Z: PK SJL a CUJ 
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5.) Naďalej modernizovať a skvalitňovať vzdelávací proces využívaním IKT    

vo všeobecnovzdelávacích predmetoch. 

                                                                             Z: všetci pedagogickí zamestnanci  

6.) V rámci produktívnych prác získavať zákazky, na ktorých by žiaci priamo   

      preukázali svoje zručnosti a vedomosti 

                                                                        Z: zást. riad pre OV 

7.) Naďalej uskutočňovať nábor žiakov zo ZŠ a získavať ich pre štúdium na našej   

škole. 

                                                                 Z.:  výchovný poradca + riad. školy 

8.)  Venovať zvýšenú pozornosť prospechu žiakov v študijných odboroch. 

                                                                       Z.: všetci vyučujúci 

9.) Zapájať sa do podávania  projektov  vyhlásených MŠ SR s cieľom získať         

      finančné prostriedky   modernizáciu vyučovacieho procesu. 

                                                                           Z:: riaditeľka školy 

Kontrola plnenia 

Na poradách vedenia školy:  v mesiacoch  december 2012  a jún 2013 

Na pedagogickej rade: január 2013  a jún 2013 

Na zasadnutiach PK :  štvrťročne 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie  

     žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium  

     (§ 2 ods. 1 písmeno p) 

         Absolventi učebných odborov, najmä odborov murár, tesár, inštalatér nemajú 

problémy zamestnať sa. Niektorí odchádzajú za prácou do zahraničia, kde vidia 

možnosť lepšieho finančného ohodnotenia. Väčšina našich absolventov trojročných 

učebných odborov pokračuje u nás ďalej v nadstavbovom štúdiu. Ich cieľom je 

zmaturovať a získať tým úplné stredné odborné vzdelanie. 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

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

        Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú dodržané. Rozvrh hodín 

je vytvorený  pomocou programu asc Agenda a rešpektuje pedagogické, 

psychologické a psychohygienické potreby žiakov a učiteľov. 

        Počty žiakov v triedach ako aj v skupinách, na ktoré sú žiaci delení na odborné 

predmety a v odbornom výcviku sú v súlade so stanovenými predpismi. 
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          Škola vytvára vhodné podmienky na zabezpečenie duševného zdravia, 

psychickej pohody a výkonnosti permanentnou starostlivosťou o priestory školy. 

b )  Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 Žiaci SOŠ mali možnosť pracovať v čase mimo vyučovania v krúžkoch : 

P.č. Názov krúžku Počet žiakov Vedúci 

1. Formovanie tela  15 Ing. Iveta Szölösyová 

2. Kultúrno – turistický krúžok 14 Ing Ľubica Halamová 

3. Manažment 6 Ing. Alica Péli 

4. Manažment v stavebníctve 14 Ing. Zuzana Galisová 

5. Maturujem z anglického jazyka 8 Ing. Jana Paulínyová,PhD. 

6. Maturujem z nemeckého jazyka 9 PaedDr. Natália Vargová 

7. Maturujem zo slovenského jazyka 6 PaedDr. Emília Tomašová 

8. Multimediálny krúžok 7 Ing. Ľubica Halamová 

9. Nové technológie 6 Ing. Marián Vizi 

10. Príprava na maturitu z CUJ 4 Ing. Jana Paulínyová, PhD. 

11. Projektovanie stavieb 12 Ing. Zuzana Galisová 

12. Projektovanie v TZB 13 Ing. Zuzana Stupková 

13. Stolný tenis 19 Ing. Iveta Szölösyová 

14. Športový krúžok 19 Mgr. Martin Tóth 

15. TURBOCAT 12 Ing. Ondrej Péli 

16. Tvorba materiálov 6 Ing. Zuzana Václavová 

17. Tvorivá dielňa 12 PaedDr. Viera Kováčová 

 

Pozornosť zo strany vedenia školy bola venovaná protidrogovej prevencii 

a starostlivosti o zdravie. 

Uskutočnili sa besedy na témy: 

 zdravý životný štýl 

 delikvencia mládeže a ľudské práva 

 drogová závislosť – fajčenie a alkoholizmus 

 medziľudské vzťahy a závislosti 

          So žiakmi sme sa zúčastnili výchovného koncertu zameraného na medziľudské 

vzťahy a odstraňovanie prejavov násilia a xenofóbie pod názvom Ži a nechaj žiť. 

          V máji sme sa so žiakmi zúčastnili protidrogového výchovného koncertu 

s názvom Zábrany bez zábran. 
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         V rámci prevencie a zdravého životného štýlu sme 21. 12. 2011 usporiadali 

Vianočnú olympiádu v bedmintone, pretláčaní rukou, výtlaku na lavičke, do ktorej sa 

zapojili všetci žiaci školy a pedagogickí zamestnanci. 

c ) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom  

      (§ 2 ods. 2 písm. c) 

         Spolupráca s rodičmi žiakov v našom type školy je dosť problematická, o čom 

svedčí aj nízka účasť rodičov na schôdzach RZ. V  školskom roku sa konali 3x triedne 

schôdzky a účasť rodičov bola 49,26%. 

         Osvedčila sa nám spolupráca s Obvodným úradom sociálnych vecí a rodiny 

v Nitre pri riešení záškoláctva, najmä žiakov zo znevýhodneného sociálneho 

prostredia.  

         Nie vždy sa nám podarí skontaktovať sa s rodičmi žiakov z 3- ročných učebných 

odborov, ktorých musíme pozývať do školy individuálne a opakovane. V prípade 

výchovno – vzdelávacích problémov sa nám ako efektívna forma spolupráce 

s rodičmi osvedčili osobné pohovory za prítomnosti výchovného poradcu, triedneho 

učiteľa a člena vedenia školy. Z takýchto pohovorov sa vypracováva písomný 

záznam. Táto forma spolupráce sa nám javí ako najúčinnejšia.      

          Najväčší záujem o výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov prejavujú rodičia 

žiakov v 4-ročných študijných odboroch. Tu je spolupráca školy a rodiny na dobrej 

úrovni a spoločne môžeme ovplyvňovať žiakov nielen v otázkach výchovy 

a vzdelávania, ale aj v ich postojoch k ďalšiemu štúdiu, resp. k uplatneniu sa na trhu 

práce. Rodičia žiakov majú možnosť komunikovať s jednotlivými vyučujúcimi aj 

mimo zasadnutí RZ. 

Záver 

        Výchovno – vzdelávacie výsledky, ktoré sme v školskom roku dosiahli 

hodnotíme ako dobré.  

Štúdium žiakov prvých ročníkov na našej škole ovplyvňuje vedomostná úroveň, 

s ktorou k nám prichádzajú zo ZŠ. Čoraz častejšie zaznamenávame žiakov 

s poruchami správania, zvyšuje sa ich agresivita k spolužiakom a v slovnej forme aj 

k vyučujúcim, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj úroveň vyučovacieho procesu. 

Časté sú prejavy vandalstva, keď žiak úmyselne poškodí školský majetok ( kopne do  

dverí ) a berie to ako samozrejmosť, že sa nič nestalo. 

         Napriek všetkému si uvedomujeme našu prvoradú povinnosť naďalej 

skvalitňovať výchovno – vzdelávací proces a udržať úroveň školy zameranej na 

výchovu dobrých remeselníkov, ktorí sa uplatnia nielen na domácom trhu práce, ale aj 

v krajinách EÚ. 
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