
Stredná odborná škola 

Štefánikova 39, 059 21 Svit 

 

1 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stredná odborná škola 

Štefánikova 39, 059 21 Svit 

 

2 

 

OBSAH: 

 

A/ Základné identifikačné údaje o škole .......................................................................................... 3 

B/ Počty žiakov a tried ..................................................................................................................... 4 

C/ Údaje o prijímacom konaní .........................................................................................................4                                                                                                    

D/ Výsledky koncoročnej klasifikácie a MS .................................................................................... 5 

E/ Zoznam študijných a učebných odborov , v ktorých prebiehalo vzdelávanie ...........................11 

F/ Počet zamestnancov ..................................................................................................................11 

G/ Ďalšie vzdelávanie ..................................................................................................................... 11 

H/ Prezentácia školy na verejnosti ................................................................................................. 12 

I/ Činnosť na úseku teoretického vyučovania ................................................................................ 12 

J/ Činnosť na úseku praktického vyučovania................................................................................ 21 

K/ Činnosť na úseku VMV.............................................................................................................23 

L/ Projekty, do ktorých bola škola zapojená .................................................................................. 33 

M/ Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI ........................................................................... 34 

N/ Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy ................................................................ 35 

O/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy ................ 36 

P/ Ciele koncepčného rozvoja školy .............................................................................................. 36 

R/ Analýza SWOT na SOŠ vo Svite .............................................................................................. 42 

S/ Absolventi .................................................................................................................................. 44 

T/ Prílohy........................................................................................................................................44 

U/ Záver..........................................................................................................................................96 



Stredná odborná škola 

Štefánikova 39, 059 21 Svit 

 

3 

 

 

A/ Základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy : Stredná odborná škola  

Adresa : 059 21 Svit, Štefánikova 39  

Tel./Fax :  052 7756245 

E-mail :  riaditel@zsssvit.sk, nebusovae@gmail.com 

Zriaďovateľ :  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 

080 01 Prešov  

Riaditeľ :  RNDr. Eva Nebusová 

Zástupca školy : Ing. Dalibor Enekeš  

Zástupca školy pre VMV :  Mgr. Mária Voščeková  

Hlavný ekonóm :  Ing. Danica Francistyová  

Rada školy: 

 Ing. Dagmar Krišandová, PZ – predseda 

 PhDr. Iveta Hájovská, PZ - podpredseda 

 Ing. Karol Lacko , poslanec VÚC 

 Ing. Lenka Holubová, poslankyňa VÚC 

 Mgr.Alena Madzinová , poslankyňa VÚC 

 Michal Sýkora, poslanec VÚC    

 Ján Klembara, NZ 

 Miroslav Rástocký, rodič 

 Beáta Mjahká, rodič 

 Dana Kaňuková, rodič 

 Adam Soják, žiak 4,.B 

  

mailto:riaditel@zsssvit.sk
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Predsedovia predmetových komisií:  

PK spoločensko-vedných predmetov: Mgr. Peter Čuňočka          

PK jazykov: Ing. Jarmila Pitoňáková    

PK matematiky, informatiky, fyziky,  

odborných predmetov so  

zameraním na dopravu a polygrafiu: Mgr. Eva Kolláriková 

PK OP chémia: Ing. Lucia Uhrinová    

PK OP ekonomika a odevníctvo:  Ing. Katarína Babčáková  

Študentská rada:  Adam Soják - predseda  

Združenie RAPŠ: Branislav Gurovič- predseda 

B/ Počty žiakov a tried  

Počet žiakov:  350 

Počet tried:  13 

Číslo 

odboru 
Názov študijného – učebného odboru 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Učebné odbory 

3179 F textilná výroba 17 22 - - 

3178 F výroba konfekcie 13 6 - - 

Študijné odbory 

3457 K  operátor tlače                       10 6 5 17 

3759 K komerčný pracovník v doprave 12 8 3 - 

6405 K pracovník marketingu - - 8 - 

3446 K grafik tlačiarenských médií  9 12 5 5 

2840 M biotechnológia a farmakológia 10 25 15 11 

2949 M výživa, ochrana zdravia a hod.potravín  9 - - - 

3158 M styling a marketing - 4 5 - 

6341 M škola podnikania  11 9 4 19 

 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 31 39 - - 

Spolu 122 131 45 52 

C/ Údaje o prijímacom konaní 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka:      90 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka nadstavbového štúdia:     34 



Stredná odborná škola 

Štefánikova 39, 059 21 Svit 

 

5 

 

D/ Výsledky koncoročnej klasifikácie  

Ročník 
 

PsV PVD P N Nekl. 
Správanie 

∑ 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 

1. 121 9 26 66 17 3 89 9 17 6 

2. 119 5 26 59 26 3 100 9 9 1 

3. 44 2 11 21 4 6 34 4 4 2 

4. 48 6 12 27 2 1 48 0 0 0 

SPOLU 332 22 75 173 49 13 271 22 30 9 

Opravné a klasifikačné skúšky sa uskutočnia v  dňoch 25.- 30.8. 2017. 

Na koncoročnej klasifikácii bolo hodnotených 332 žiakov z pôvodných 350.  Počas ŠR 

bolo pre neprospech, nezáujem, zdravotná a iné dôvody  vylúčených 18 žiakov. 

Priemerný prospech: 2,54 

Počet vymeškaných hodín: 32 222 

Počet neospravedlnených vymeškaných hodín: 3 083 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka: 100,7 

Priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín na žiaka: 9,31 

Po analýze výchovnovzdelávacích výsledkov sme konštatovali, že výsledky korešpondujú 

s úrovňou  vedomostí  žiakov prichádzajúcich na našu školu. Sú diferencované podľa náročnosti 

typu štúdia. V maturitných odboroch  je úroveň vedomostí  žiakov  vysoká, čo dokázali žiaci 

v rámci vedomostných súťaží a olympiád a na MS. Darilo sa nám viesť žiakov ku kreativite 

a samostatnosti. V budúcnosti bude potrebné viac motivovať slabších  žiakov a individuálnym  

prístupom  pedagógov odstrániť tento nedostatok Zaviedli sme projekt mentorstva pre 1. ročník,  

výsledky ktorého hodnotíme pozitívne. Individuálne pracujeme so žiakmi v odbore TXV, ktorí si 

vyžadujú neustálu pozornosť. 

.Žiaci 3. a 4.ročníkov vykonávali OV a prax vo firmách . Vo výrobnom procese boli žiaci 

a úroveň ich prípravy hodnotené zo strany výrobných podnikov, v ktorých praxovali, veľmi 

pozitívne. Prílohou Správy o VVČ ja zoznam inštitúcií, kde naši žiaci vykonávali OV a PRAX.  

V dochádzke je potrebné častejším informovaním rodičov  znížiť počet vymeškaných 

hodín. Môžeme ale konštatovať, že počet NH oproti minulému ŠR stúpol v priemere na žiaka 

o 2,98 NH, čo je 32%. 
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V správaní nedošlo ku neprimeraným vybočeniam z noriem a nemuseli sme riešiť závažné 

priestupky.  

V dvojročných učebných odboroch boli výsledky výchovnovzdelávacieho procesu 

omnoho horšie ako v študijných odboroch/ celkový priemer bol ovplyvnený  priemerom v UO – 

3.42/. aj keď v oblasti odborného výcviku a praktického využitia vo výrobnom  procese boli žiaci 

a úroveň ich prípravy hodnotená  veľmi pozitívne. Od 1.9.2017 sme zabezpečili OV vo firmách 

FALKE Slovakia a Tatrasvit, a.a. nie všetkých sa podarilo udržať v pracovnom procese, ale  6 

žiaci sa uchytili veľmi dobre a po absolvovaní štúdia sa vo firmách aj zamestnali. 

Udržať dochádzku a správanie v týchto odboroch je veľmi náročné. Vysoko si 

hodnotíme prácu pedagógov, ktorí v týchto odboroch so žiakmi pracujú. 

Na základe analýzy výchovnovzdelávacieho procesu sme prehodnotili skladbu a rozdelenie 

predmetových komisií, ktoré od nového školského roka pracovali v novom zložení. Na konci 

školského roka 2016/2017 komisie navrhli úpravu učebných dokumentov /v rozsahu vyhlášky 

v kompetencii školy/. Od nového školského roka bude opäť prebiehať vzdelávanie podľa úprav, 

ktoré schválila RŠ dňa 23.5.2017. Predpokladáme, že zmeny povedú  ku skvalitneniu VV 

procesu. Rozdelenie pedagógov do PK vyhovuje a súčasné rozdelenie bude  pokračovať aj 

v nasledujúcom ŠR. 

V mimoučebnom procese dosahovala škola veľmi dobré výsledky v zapájaní žiakov hlavne 

do športových a technických  krúžkov, čo sa následne prejavilo aj dobrou reprezentáciou školy 

v týchto oblastiach na rôznych súťažiach.  

Hodnotenie celkového priebehu maturitných skúšok 

A/ Organizačné zabezpečenie  

Forma štúdia:  denná  

Obdobie:   riadne  

Písomná forma internej časti sa konala:  14. marca – 16. marca 2017 

Externá časť maturitnej skúšky sa konala:  14. marca – 16. marca 2017 

Praktická časť odbornej zložky sa konala:  26. – 28. apríla 2017 

Ústna forma internej časti sa konala:  29. mája – 2. júna 2017 
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Maturitné skúšky sa uskutočnili v riadnom termíne podľa vyhlášky č.318/2008 

o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, 

učilištiach a praktických školách a v znení neskorších predpisov. 

Predmetové maturitné komisie boli zostavené z interných vyučujúcich Strednej odbornej 

školy vo Svite. Dokumentácia bola vzorne pripravená podľa metodického usmernenia MŠ VVaŠ       

SR.  Maturitné zadania schválila SOPK, pobočka v Poprade. 

Na EČ a PFIČ sa v septembri 2016 prihlásilo 89 žiakov. Z toho boli 5 žiaci vylúčení pre 

nezáujem  k polročnej klasifikácii. 15 žiakov sa nedostavilo na EČ a PFIČ. O náhradný 

termín nepožiadali. 3 žiaci neukončili posledný ročník. 

B/ Vedomostná úroveň  

Externej časti sa zúčastnilo 62 žiakov v slovenskom jazyku a literatúre, 28 žiakov 

v anglickom jazyku, 18 žiakov v nemeckom jazyku, 15 žiakov v ruskom jazyku a 6 žiaci 

z dobrovoľného predmetu matematika. Úspešnosť žiakov v jednotlivých predmetoch je 

nasledovná : 

Slovenský jazyk  47,7%       / oproti 2015/156  + 7,89 %/ 

Anglický jazyk   52,7 %     / - 4 %/ 

Nemecký jazyk 38,6 %     / - 6 %/ 

Ruský jazyk  59,4 %     / + 0,8 %/ 

Matematika  15 %    / 13,9 %/ 

Písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka sa zúčastnilo 62 žiakov, 27 žiakov 

v anglickom jazyku, 18 žiakov v nemeckom jazyku, 15 žiakov v ruskom jazyku.. 

Z EČ a PFIČ z ANJ bol oslobodený  1 žiak .  

 V tomto ŠR žiaci nepožiadali o elektronickú formu MS, hoci sa vo februári zúčastnili 

skúšobného testovania .  

Pri hodnotení EČ a PFIČ sa nevyskytli žiadne problémy.  

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky prebehla podľa vypracovaného 
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harmonogramu. 3  žiaci  sa ÚFIČ nezúčastnili z dôvodu neukončenia 4. ročníka. 

Žiaci maturovali  na ÚFIČ z týchto predmetov a s danými výsledkami :  

Slovenský jazyk a literatúra   62 žiakov  priemer 2,25  

Anglický jazyk                28 žiakov  priemer 2,37 

Nemecký jazyk                  18 žiakov  priemer 2,28  

Ruský jazyk                  14 žiakov priemer 2,145   

Teoretická časť odbornej zložky  

Biotechnológia a farmakológia  8 žiakov   priemer 2,13 

Škola podnikania  16 žiakov   priemer 1,94 

Grafik tlačových médií  5 žiaci  priemer 2,80 

Operátor tlače                                         15                             priemer 2,13 

Podnikanie v remeslách a službách 22 žiakov   priemer 2,09 

V zadaniach boli zahrnuté všetky odborné predmety. Pri odpovediach boli využívané aj 

konkrétne úlohy aplikované v praxi.  

6 žiaci  sa prihlásili na dobrovoľnú  maturitnú  z matematiky, 6 absolvovali EČ , k ústnej 

forme internej časti nepristúpil žiaden žiak.  

Na ústnu formu internej časti maturitných skúšok boli vypracované témy zo všetkých 

maturitných predmetov v zhode so ŠkVP. Maturitné zadania boli prerokované v predmetových 

komisiách a schválené riaditeľom školy , predsedami predmetových a maturitných  komisií 

a zástupcami stavovských organizácií.. Obsah maturitných zadaní vychádzal z cieľových 

požiadaviek daného  odboru.       

Počas maturitných skúšok si všetci  členovia maturitnej komisie plnili dôsledne svoje 

povinnosti. Pri hodnotení dodržiavali klasifikačný poriadok, k žiakom pristupovali taktne a boli 

primerane nároční.  

Triedni učitelia vzorne pripravili všetku pedagogickú dokumentácia, ktorá bola k dispozícii 

členom maturitnej komisie. Maturitné skúšky prebehli v esteticky upravených miestnostiach a bol 
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zaručený nerušený priebeh maturitných skúšok. Maturitné skúšky boli po organizačnej stránke 

veľmi dobre pripravené.  

Predsedovia predmetových maturitných komisií, vymenovaní Okresným úradom v Prešove, 

boli zodpovední a korektne pristupovali k svojim povinnostiam.  

Prílohou Správy o VVČ je aj Správa o priebehu MS a Výkaz o výsledku MS. 

Výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti na úseku praktického 

vyučovania 

Výchovno-vzdelávací proces na úseku praktického vyučovania prebiehal v súlade s plánom 

práce SOŠ vo Svite pre školský rok 2016/2017. 

Praktické vyučovanie sa vykonávalo skupinovou metódou – majster odbornej výchovy 

vedie praktické vyučovanie v jednotlivých UVS. Odborný výcvik sa uskutočňuje cvičnou 

a produktívnou prácou spočívajúcou v zhotovovaní výrobkov, výkonom služieb alebo výkonom 

prác, ktoré majú materiálnu hodnotu.  

Učebná osnova a tematické plány v školskom roku boli splnené. Jednotlivé tematické celky 

boli koordinované v rámci predmetových komisií v zmysle  plánov tak, aby boli v súlade 

s tematickými plánmi v teoretickom vyučovaní a spĺňali učebné osnovy pre daný odbor v rámci 

školského vzdelávacieho programu.   

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v predmete odborný výcvik  

Žiaci v predmete odborný výcvik dosiahli v školskom roku dobré výsledky s priemernou 

známkou 2,09. Tento výsledok zodpovedá tomu, že žiaci majú lepší vzťah k pracovnej činnosti,, 

k manuálnym prácam, ako k teoretickému vyučovaniu a samotnému učeniu. Dosiahnuté výsledky 

na praktickom vyučovaní podľa jednotlivých odborov sú nasledovné: 

Študijný, učebný odbor 
Priemerná 

známka 

Operátor tlače  2,24 

Pracovník marketingu 1,82 
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Grafik tlačových médií 2,24 

Komerčný pracovník v doprave 2,42 

Podnikanie v RaS 1,58 

Textilná výroba 3,30 

Praktická časť maturitnej skúšky a záverečné skúšky 

Praktická časť odbornej zložky MS a záverečné skúšky sa konali podľa Vyhlášky č. 

318/2008 Z.z. MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy 

v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách.  

Témy praktickej časti boli vypracované v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa 

príslušného študijného resp. učebného odboru a schválené riaditeľom školy a boli doplnené 

s vyjadrením sa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Poprade. K maturitným 

a záverečným skúškam bola vydaná organizačná smernica riaditeľa školy, ktorá obsahovala 

organizačné a personálne zabezpečenie maturitných a záverečných skúšok v školskom roku 

2015/2016.Výsledky praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky podľa jednotlivých 

odborov sú nasledovné: 

Študijný odbor 

Forma MS 

počet žiakov 
Priemerná 

známka 
a b c 

biotechnológia a farmakológia  5 - 5 2,11 

škola podnikania - 16 - 1,88 

grafik tlačových médií - 5 - 2,00 

operátor tlače - 15 - 1,73 

podnikanie v remeslách a službách - 22 - 2,14 

 

Poznámka:  

a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy 

b) obhajoba vlastného projektu 

c) obhajoba úspešných súťažných prác – umiestnenie v celoštátnom kole SOČ. 

V praktickej časti záverečnej skúšky v učebných odboroch boli výsledky nasledovné: 

10 žiakov pristúpilo ku ZS, 2 neprospeli, 1 PSV a 7 prospelo. 
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Učebný odbor 

Priemerná známka 

Písomná 

časť 

Praktická 

časť 

Ústna 

časť 

textilná výroba 2,70 2,30 3,00 

E/ Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, 

v ktorých prebiehalo vzdelávanie: 

4-ročné ŠO: 

          2840 M  biotechnológia a farmakológia  

3158 M styling a marketing  

3446 K  grafik tlačových médií   

3457 K  operátor tlače 

3759 K  komerčný pracovník v doprave   

6341 M  škola podnikania  

6405 K  pracovník marketingu  

 

2-ročné nadstavbové ŠO: 

         6403 L podnikanie v remeslách a službách     

 

        2-ročné UO: 

         3179 F  textilná výroba 

         3178 F  výroba konfekcie 

 

K 1. septembru 2016 boli doplnené   školské vzdelávacie programy na základe schválenia 

RŠ z 23.5.2017. 

 

F/ Počet zamestnancov 

Zamestnancov celkom: 48 
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 riaditeľ                                    1 

 ZR                                          1 

 učitelia                  26 

 majstri OV                    4  

 vychovávatelia                    3   

 nepedagogickí zamestnanci 13 

Všetci  zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady.  

G/ Ďalšie vzdelávanie  

V tomto školskom  roku nepožiadal žiadny  zamestnanec SOŠ  o atestáciu.  

Zamestnanci sa zúčastňovali kontinuálneho vzdelávania podľa Plánu kontinuálneho 

vzdelávania zamestnancov SOŠ vo Svite, ktorý bol vypracovaný v septembri 2016 a schválený 

OŠ PSK. 

H/ Prezentácia školy na verejnosti  

Počas celého školského roka zamestnanci SOŠ aktívne pracovali na prezentácii SOŠ 

a zviditeľňovaní kvalitnej výučby.  

V septembri riaditeľka SOŠ nadviazala na predchádzajúcu spoluprácu s vedením a.s. 

Chemosvit , Tatrasvit a VÚCHV vo Svite a dpäť sme sa dohodli  na vzájomnej spolupráci, 

vzájomnej koordinácii pri tvorbe školských vzdelávacích programoch,  na systéme OV a praxe 

žiakov a vzájomnej pomoci. Úzko sme začali spolupracovať s firmami  Falke a FIBROCHEM, 

s ktorými chceme od ŠR 2018/19 vstúpiť do duálneho vzdelávania v UO krajčír, pletiar 

a mechanik-opravár. 

Keďže  SOŠ bola zapojená do projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“, 

garantom ktorého bol ŠIOV Bratislava – duálne vzdelávanie, opäť prebiehala od 3.ročníka 

odborná prax žiakov v podnikoch a firmách. Spolupráca s firmami  prebiehala počas celého 

školského roka, riaditeľ a.s. Chemosvit  Ing. Olekšák sa veľmi pozitívne vyjadril o vzdelávaní na 
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SOŠ a o vzájomnej spolupráci.  

V rámci propagácie SOŠ sme uskutočnili výjazdy na 42 základných školách v blízkom aj 

širšom okolí, kde sme žiakov  informovali o možnosti štúdia na našej škole.  

K veľkému posunu v oblasti propagácie môžeme pripočítať našu snahu v získaní čestného 

názvu Stredná odborná škola J.A Baťu. Túto predstavu predložila RŠ už na výberovom  

konaní vo februári 2014. V minulom ŠR sme návrh odsúhlasili na pedagogickej rade a predložili 

sme ho RŠ. Tá náš návrh odsúhlasila. Vyžiadali sme si stanovisko MsÚ vo Svite a Klubu 

Absolventov Baťovej školy práce. Obidve inštitúcie sa vyjadrili kladne. Ostávalo nám 

skontaktovať sa s potomkami Baťovcov a vyžiadať od nich súhlas k  používaniu čestného názvu. 

Ich  reakcia nás milo prekvapila. Nielen že nám súhlas udelili, ale  dohodli sme sa na ďalšej 

spolupráci v rozvíjaní  baťovských tradícií vo Svite. Celá korešpondencia vedenia školy s pánom 

Johnom Nashom vnukom p. Baťu je založená u RŠ. Podklady k udeleniu čestného názvu sme 

v júni 2016 poslali OŠ PSK, ktorý ju odoslal MŠ VVaŠ. Dodnes sme odpoveď v danej veci 

nedostali. 

V zmysle Zákona 61/2015 sme v marci 2017 podali na OŠ PSK žiadosť o udelenie 

prívlastku „ polytechnická“. Návrh bol odsúhlasený pedagogickou radou aj RŠ. 

V rámci propagácie sme sa zúčastnili 3 búrz práce – Kežmarku,  Liptovskom Mikuláši a v 

Poprade. 

Veľmi vydarenými aktivitami v rámci prezentácie školy boli akcie : 

 Deň otvorených dverí 8.12.2016 /návšteva cca 150 žiakov základných škôl s rodičmi/ za 

účasti primátora mesta Svit, riaditeľa a.s. Chemosvit a Tatrasvit , pod záštitou ŠIOV . 

Na DOD sa zúčastnil aj jeho riaditeľ p.M.Bartók a v rámci DOD prebehla aj tlačová 

konferencia o DV pod vedením p. Kaliňáka, tlačového hovorcu ŠIOV-u. 

 Deň životného prostredia 13.6.2017 za spoluúčasti 5 základných škôl z okolia 

a partnerskej SOŠ z Českej Trebovej, 

 Dni mesta Svit 23.- 24.6.2017 – stánok a   módna prehliadka, 

 účasť na Vianočných trhoch vo Svite 3.12.2016 – stánok s výrobkami žiakov, 

 módne prehliadky v rámci akcií okolia Svitu a Popradu, 

 tvorivé dielne na základných školách vo Svite a Poprade, 

 krúžok chémie na základnej škole vo Svite.  
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Škola svoje aktivity vždy prezentovala v regionálnej a miestnej tlači - noviny mesta Svit, 

Korzár, Novinky Poprad a samozrejme na svojej webovej stránke. 

Aj  tomto ŠR z iniciatívy ŽR sme vydávali Noviny SOŠ a koncom ŠR sme opäť vydali 

ročenku Špirála času a Internátnu pavučinu. 

V ŠR sme spolupracovali s MO Jednoty dôchodcov vo Svite. Zrealizovali sme pre nich 

základný kurz VT v rozsahu 20 hodín. Poskytli sme im priestory, techniku a lektorov. 

Výsledkom ohodnotenia našej činnosti je aj ocenenie naše kolegyne Ing. Martiny 

Gánovskej a žiačky Ivany Roškovej  predsedom PSK v júni 2017. 

Škola bola aj organizátorom niektorých okresných a krajských súťaží. : 

 okresné kolo v stolnom tenise dievčat,  

 okresné kolo chemickej olympiády – kategória základné školy  

 krajské kolo chemickej olympiády – kategória B,C /keďže máme v okrese najlepšie 

vybavené chemické laboratóriá. 

Za veľký prínos v oblasti propagácie považujeme účasť v projekte Euroscola 2016, v rámci 

ktorého sme boli vybraní ako jedna z 8 škôl na Slovensku, z ktorej  mohlo 24  žiakov a  2 

pedagógovia navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu. Návšteva sa uskutočnila vo februári 

2016.  Ale na pozvanie  europoslanca p. Štefanca navštívili naši 2 žiaci ešte raz Európsky 

parlament v Štrasburgu. 

Pobyty v zahraničí žiakom a pedagógom  množstvo nových skúseností a poznatkov 

a zároveň sme školu reprezentovali aj za hranicami SR.    

I/Činnosť na úseku teoretického vyučovania 

V rámci teoretického vyučovania sme k 31.8.2016 doplnili, resp. prepracovali školské 

vzdelávacie programy vzhľadom  na nové potreby výchovno-vzdelávacieho procesu a praxe. 

Počas celého školského roka vyučujúci plnili úlohy vyplývajúce z náplne ŠkVP 

a základných pedagogických dokumentov. V priebehu školského roka boli  doplnené aj 
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nasledujúce pedagogické dokumenty : 

 Pracovný poriadok  

 Klasifikačný poriadok  

 Vnútorný poriadok školy  

 Organizačný poriadok  

 Smernica na vykonávanie pedagogického dozoru  

 Smernica na zabránenie šikanovania žiakov  

 Základnú pedagogickú dokumentáciu školy  

 Vnútorná smernica o kontrolnej a hospitačnej činnosti  

 Základná pedagogická dokumentácia SOŠ 

 Registratúrny poriadok a registratúrny plán 

 Smernica o dodržiavaní ľudských práv na škole 

 Vnútorná smernica o boji proti obezite a o podpore zdravého životného štýlu 

Všetky zmeny materiálov boli prerokované a schválené predmetovými komisiami 

a platnosť nadobudli 1.septembra 2016. Potrebné materiály pre rodičov a žiakov sú  zverejnené 

na webovej stránke školy.  

Vyučujúci zrealizovali vstupné testy z jednotlivých predmetov. 

Počas školského roka prebehlo množstvo aktivít, ktoré sú rozdelené podľa činnosti 

predmetových komisií. V tomto školskom roku pracovalo 5 komisií. Tento počet sa javí ako 

vhodný aj do budúceho školského roka.  

Vyučovanie zabezpečovalo 26 učiteľov. Všetci spĺňajú 100 % požiadavky na  kvalifikáciu 

pedagogických zamestnancov.  

Z daného počtu je: 

 14 pre všeobecno-vzdelávacie predmety  

 12 pre odborné predmety   
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Činnosť jednotlivých PK/ podrobne v prílohe/ 

Predmetová komisia jazykov  

  Školská a obvodná olympiáda jazyk anglický –  1.miesto Ivana Rošková – 4.A  ,   obvod 

– 4.miesto 

 súťaž Expert 17 žiakov  

 školské a obvodné kolo olympiáda v nemeckom jazyku –  M. Kotuľák, obvod  1. miesto , 

kraj 3. Miesto, 

 v rámci predmetovej komisie pracovalo 5 krúžkov záujovej činnosti /anglický klub, 

konverzácia v nemeckomazyku, 2 projektové, čitateľský krúžok /, 

 školské kolo  olympiády v SLJ – I. Roškova a A. Marciniková 

 školské kolo  olympiády v RUJ – J. Fabián, 2.ročník 

 spolupráca s Mestskou knižnicou vo Svite  - - beseda so spisovateľmi , výstavy ai., 

 Deň knižníc- v spolupráci so ŽŠR – súťažné dopoludnie a burza kníh, 

 1 krát divadelné predstavenie v Košiciach  Tom Dick a Harry, 

 1- krát divadelné predstavenie v anglickom jazyku – Oliver Twist, KE, 

 1 krát divadelné predstavenie v SNV – Rysavá jalovica 

 English test competition – testovanie v rámci krúžku anglického klubu   

 Zapojenie sa do projektu Erasmus+ - Nové myšlienky pre školu a prax 

 Návšteva čokoládovne v rakúskom Kitsee 

 Návšteva predvianočnej Viedne. 

13.2.2017 bola u nás vykonané testovanie ŠŠI v rámci čitateľskej gramotnosti.Škola 

dosiahla veľmi dobrú úroveň. Prílohou Správy o VVČ je aj správa ŠŠI. 

Predmetová komisia spoločensko-vedná  

 globálny etický program pod vedením PaedDr. Sterczovej  

 návšteva dvoch súdnych pojednávaní        

 5 krúžkov záujmovej činnosti / volejbalový, bedminton, stolný tenis, basketbalový, 

plavecký/, 
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 KOŽAZ – 3 dni s dennou dochádzkou  - 3. ročník – jún 2017 s prezentáciami ministerstva 

obrany SR, 

 návšteva Tatranskej galérie a Podtatranského múzea v Poprade         

 školský volejbalový, futsalový, basketbalový turnaj  

 medzitriedny mikulášsky turnaj vo volejbale  

 stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľa SOŠ 

 lyžiarsky kurz 5 dní s ubytovaním- s finančnou podporou MŠ VVaŠ 

 4 účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník 

 Projekt Rómske štipendiá 

 historický kvíz pre žiakov – zapojených 35 ž., 

 zapojenosť do biblickej olympiády, obvod: katolícka 7.miesto. 

Predmetová komisia matematiky, fyziky, informatiky a odborných 

predmetov polygrafie a dopravy 

 3 krúžky záujmovej činnosti /tvorivé myslenie, matematika, geografický/ 

 Matematický klokan – medzinárodná matematická súťaž 25 žiakov  

 EXPERT geniality show – 17 žiakov, 4 žiaci sa úspešní riešitelia  

 informatická súťaž iBOBOR –65 žiakov v kategórii Junior    

 starostlivosť o výpočtovú techniku na škole, funkčnosť internetu, prevádzka výpočtovej  

techniky  

 Matematický náboj - medzinárodná matematická súťaž 13 žiakov  KE  

 Mladý vedec – korešpodenčná súťaž v prírodovedných predmetoch – 6 žiakov 

 MATMIX zapojenie 2 žiaci 

 exkurzia v podniku   Chemosvit , a.s. – študenti  odborov grafik tlačových médií 

a operátor tlače- všetky ročníky 

 exkurzia do zážitkovom centre Aurelium v BA  29 žiakov  
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 9.ročník výstavy prác grafikov a tlačiarov – panely s prácami boli umiestnené vo vestibule 

školy 

 exkurzia na autosalón v Bratislave – 22 žiakov 1. až 4.ročníka odboru komerčný 

pracovník v doprave  

 návšteva výstavy COSMOS DISCOVERY v BA  

 7. ročník geografickej olympiády  

 Návšteva Múzea tatranskej kinematografie a fotografie v Starom Smokovci 

 Účasť na výstave JUVYR  v BA  

 školenie moodle pre študentov 1.ročníka nadstavbového štúdia, ako aj pre ostatných 

vyučujúcich  

 burza stredných škôl– prípravy propagačných materiálov  

 Deň otvorených dverí – Ing. Enekeš bol zodpovedný za jeho prípravu, aktívne sa 

podieľali aj Ing. Jahoda , Ing. Pavlovič a Ing. Mlynská  

 DOD na Žilinskej univerzite – žiaci končiacich ročníkov 

 Deň životného prostredia – zúčastnili sa žiaci školy a 5 pozvaných základných škôl 

z okolia a študenti partnerskej školy v Českej Trebovej  

 Dni mesta Svit – príprava propagačných materiálov a panelu  

 Komunitný festival vo Svite – príprava fotografií , súťaž o najkrajší strom vo Svite. 

 

Predmetová komisia odborných predmetov – chémia 

 chemická olympiáda 3 kategórie : 

o „B a C“ - Ing. Uhrinová  KK – Podolský -6.miesto, Lacko -12. miesto 

o „E,F“ – 9 žiaci postup  na celoslovenské kolo pod vedením Ing. Uhrinovej – Ivana 

Rošková – 3.miesto    

 korešpondenčný seminár z biológie, ekológie a chémie – CHEMTECHČA  12  žiakov 1.   
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a 3. ročníka / 

 exkurzia v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ 

 MEĎ 2016 – 5 žiakov 2. ročníka – online semináre a súťaž 

  účasť na medzinárodnom sympóziu Industrial Toxicology vo Svite 

 Deň životného prostredia – terénna hra s piatimi stanovišťami – 13.6. – 6 družstiev  

 Kurz praktickej environmentálnej výchovy – 1.ročník BIO 

 Kurz riadenia chemického nebezpečenstva – 2. ročník BIO 

 výrobky na vianočné trhy 

 príprava DOD 

 krajské kolo chemickej olympiády kategórie A pre žiakov gymnázií – organizátori  

 krajské kolo chemickej olympiády kategórie B pre žiakov SOŠ  a gymnázií – organizátori  

 okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D pre žiakov ZŠ – organizátori  

 projekt Zelená škola: kolégium a plán na nasledujúci ŠR. 

Predmetová komisia odborných predmetov – odevníctvo a ekonomika  

 5 krúžkov záujmovej činnosti /podnikanie v praxi, podvojné účtovníctvo, marketing v 

kocke, krúžok tvorivosti, zdravotnícky krúžok, písanie na stroji/ 

 prezentovanie výstavkou figurín vo firmách Chemosvit a.s., Tatrasvit-Socks. a.s. 

a prácami žiačok vo vestibule školy, na paneloch a nástenkách školy a na webovej stránke 

školy  

 DOD - príprava 

 módna prehliadka na Reprezentačnom plese mesta a Dňoch mesta Svit 

 ekonomická olympiáda v rámci prípravy finančnej gramotnosti pre žiakov SOŠ  

 kvíz Mladý podnikateľ 

 výtvarný salón a zapojenie sa do  výtvarnej súťaže Právo na život a rodinu 

 výzdoba školy 

 zapojenie sa do celoslovenského projektu Bankomat nápadov 

 celoročná činnosť Študentskej spoločnosti, zisk venovaný na chariatívne  ciele/ podpora 

sociálne odkázanej rodiny/ 

  beseda s členom Baťovej školy práce   



Stredná odborná škola 

Štefánikova 39, 059 21 Svit 

 

20 

 

 celoškolská súťaž  v písaní na stroji 

 výstavka modelov v kine Tatran v Poprade 

 Dámsky klub - tvorivé dielne pre záujemcov  z okolia  Svitu         

 starostlivosť o vestibul školy  

 výmenný pobyt v Třeboni 

 študentský ples s módnou prehliadkou  

 projekt Záložka / v spolupráci s PK jazykov/.   

Zapojenosť do SOČ  

Na začiatku  školského kola sme vypracovali návrh na zapojenie žiakov do ročníkových 

projektov.  Žiaci si mohli vybrať konzultanta a do mája 2017 vypracovať ročníkovú prácu na 

zvolenú tému. Z týchto prác sme vyberali aj do celoškolského kola SOČ. 4 práce postúpili do 

KK. Školskú konferenciu ročníkových prác zorganizujeme v septembri 2017. V nastolenom 

trende ročníkových prác budeme  na základe dobrovoľnosti pokračovať aj v nasledujúcom ŠR. 

Kontrolná a hospitačná činnosť na úseku TV 

Na úseku teoretického vyučovania bolo vykonaných 18 hospitácií. Pedagogickú 

dokumentáciu kontroloval na svojom úseku zástupca pre  TV počas celého školského roka. 

Nedostatky boli odstraňované do 10 dní po  ich zistení. O H a K sú založené záznamy u RŠ a ZR. 

 

Činnosť TU a Rady rodičov 

Triedni učitelia počas celého školského roka spolupracovali s rodičmi svojich žiakov. Nie 

vždy bola zo strany rodičov pozitívna odozva a podpora. Práve u problémových žiakov sme sa 

nestretávali s podporou rodičov v  záškoláctve a lajdáctve. Všetci rodičia sa mali možnosť 

stretnúť s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi na 2 schôdzach rodičovského združenia.   

Predsedom ZRPŠ  bol  p. Branislav Gurovič – otec žiačky Zuzky Majerčákovej z 3.A 

triedy.  
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Okrem usporiadania dvoch  plenárnych schôdzí, sa výbor za účasti riaditeľky a zástupcu 

riaditeľa pre VMV zišiel 3- krát.  

Činnosť združenia bola riadená na základe plánu práce a plánu čerpania finančných 

prostriedkov /príspevok bol znížený z 25,- na 20,- eur na žiaka /. Odsúhlasený bol na 

1.plenárnom rodičovskom združení v októbri 2016.  

Z pohľadu vedenia školy hodnotíme spoluprácu ako bezproblémovú.  

V novembri 2016 TU 4.A a 4.B spolu s rodičmi a žiakmi zorganizovali spoločnú stužkovú 

slávnosť. 

J/Činnosť na úseku praktického vyučovania 

Prevádzková prax žiakov 

Veľmi dôležitou formou praktického vyučovania je vyučovanie žiakov mimo pracovísk 

SOŠ. Je to prevádzková prax žiakov 4. ročníka. V školskom roku 2016/2017 boli žiaci rozdelení 

do jednotlivých organizácií, s ktorými bola uzavretá zmluva podľa platnej legislatívy. Žiakom 

boli pridelení na jednotlivých pracoviskách  inštruktori, pod  vedením ktorých vykonávali 

odbornú prax. Spolupráca  majstrov odborného výcviku s inštruktormi bola dobrá a nevyskytli sa 

žiadne problémy, ani pracovný úraz. 

Žiaci vykonávali prax v rôznych  organizáciách. Najviac žiakov  praxovalo v a.s. 

Chemosvit a v  jej dcérskych spoločnostiach. 

Produktívna práca žiakov 

Neoddeliteľnou súčasťou praktického vyučovania v rámci predmetu odborný výcvik je 

produktívna práca žiakov. Podiel žiakov na produktívnej práci je rozdielny a je daný charakterom 

odboru. 

V školskom roku 2016/2017 v študijnom odbore operátor tlače a grafik tlačových médií 
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boli vyrobené PE–tašky, vrecká a  rôzne tlačoviny v celkovej hodnote 1 943,20 €  .  

Pre potreby školy to boli výrobky ako napr. letáky a  PE-tašky pre nábor žiakov základných 

škôl pre nový školský rok, dovolenkové lístky, objednávkové knihy, kniha dochádzky, evidencia 

používania motorového  vozidla  a pod. v celkovej hodnote 1 491,09 € . 

Všetky výrobky, produktívne práce sú evidované v zozname produktívnych prác za 

jednotlivé mesiace. Význam produktívnej práce zvýrazňuje i fakt, že žiaci získavajú 

bezprostredný kontakt s výrobou a majú tak možnosť osvojiť si pracovné návyky. 

Ďalšie aktivity v rámci praktického vyučovania 

Pracovníci úseku sa zapájali v školskom roku 2016/2017 do ďalších úloh, ktoré vyplývali 

zo samotného výchovno-vzdelávacieho procesu resp. z plánu práce na školský rok. Svojou 

aktivitou tak prispievali k skvalitňovaniu samotného vyučovacieho procesu, pracovného 

prostredia resp. lepšej prezentácie školy na verejnosti. 

Medzi tieto aktivity môžeme zaradiť: 

 Aktívna účasť pracovníkov úseku pri získavaní sponzorských príspevkov od rôznych 

organizácií vo forme poskytovania materiálu pre cvičné práce žiakov, resp.  získavanie 

finančných príspevkov za prevádzkovú prax žiakov . 

 Zorganizovanie Dňa otvorených dverí pre žiakov ZŠ  - bol im poskytnutý priestor 

v laboratóriách , odevných a textilných dielňach, tlačiarenských dielňach kde si žiaci mohli 

vyskúšať  určité činnosti.  

 Účasť MOV na organizačnom a materiálnom zabezpečení chemickej olympiády okresného 

kola chemickej olympiády kategórie D. 

 Účasť MOV ako vedúcich technických krúžkoch 

 Spoluúčasť pri vypracovaní ŠkVP podľa jednotlivých odborov 

 Vysoko hodnotíme prácu MOV pri tvorbe Školských novín, Internátnej pavučiny 

a Ročenky SOŠ 
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Kontrolná a hospitačná činnosť 

Kontrolná a hospitačná činnosť sa počas školského roka riadila plánom kontrolnej 

a hospitačnej činnosti, ktorý bol zameraný na výchovno-vzdelávací proces, kontrolu plnenia 

učebných osnov, dodržiavania BP a PO pri výchovno-vzdelávacom procese, vedenie 

pedagogickej dokumentácie, dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny zo strany MOV 

a žiakov. Počas školského roka neboli zistené žiadne nedostatky na úseku. 

Odborná a pedagogická spôsobilosť 

V školskom roku 2016/2017 vyučovací proces zabezpečovali 4 majstri odborného výcviku 

a 1 nepedagogický pracovník.  Všetci MOV v súlade s Vyhláškou 379/2000 Z.z, v doplnení  

vyhláškou č.437/2009 Z.z., spĺňajú svoju odbornú a pedagogickú  spôsobilosť.   

Materiálne a technické podmienky vyučovania 

Praktické vyučovanie je zabezpečované podľa jednotlivých odborov v laboratóriách 

a dielňach SOŠ. Ich vybavenie je primerané a zodpovedá finančnej situácii v školstve resp. 

možnosti samotnej školy. Aktivita MOV pre vybavenie dielní novými pomôckami, náradím 

a zariadením je veľká, ale naráža na problém finančného zabezpečenia. 

K/Činnosť na úseku výchovy mimo vyučovania 

     V školskom roku 2016/2017 nastúpilo do školského internátu 61 žiakov, z toho 44  

dievčat.  Skupinovými vychovávateľmi boli Bc.Čajková Ľuboslava a Bc. Sotáková Erika. Na 

úseku VMV pracovala pomocná vychovávateľka pani Klačková-nočné smeny. Pedagogický zbor 

mal 4 členov vrátane vedúceho zamestnanca, Mgr. Voščeková Mária. 

     V budove internátu sme využívali 14 buniek, to znamená 28 izieb, 2 študovne, 1 

multifunkčnú počítačovú miestnosť s pripojením na internet, 1 spoločenskú miestnosť, 2 

kuchynky, posilňovňu. Súčasťou internátu je telocvičňa.  

     Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti máme počítače, laserovú tlačiareň, 
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multifunkčnú tlačiareň, digitálny fotoaparát, telovýchovné náradie a náčinie, odbornú a populárnu 

literatúru, časopisy, hudobné nástroje, mediálne nosiče a rôznorodý materiál na vých.-vzdel. 

činnosť. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu spojených s ubytovaním v internáte je 

určená všeobecným, záväzným nariadením zriaďovateľa a činí  28€. 

     Žiaci v internáte pochádzajú prevažne z regiónu Prešovského samosprávneho kraja 

a Žilinského samosprávneho kraja. Našimi cieľmi a poslaním výchovy podľa výchovného 

programu je umožniť každému žiakovi  ubytovanému v našom internáte zlepšovať si výchovno-

vzdelávacie výsledky, rozvoj individuálnych záujmov a potrieb, rozvoj komunikačných, 

sociálnych, občianskych a kultúrnych kompetencií, rozvoj talentu a špecifických osobnostných 

schopností.  

     V internáte uznávame hodnoty humanizmu, spolupráce, zodpovednosti, autonómie 

a akceptácie. Chceme byť internátom, v ktorom sú realizované právo na slobodu, šťastie 

a sebarealizáciu žiakov, sú rozvíjané nadanie, talent a schopnosti každého jedinca, sú ubytovaní 

žiaci šťastní, sú rodičia žiakov spokojní a majú záujem efektívne sa podielať na živote ŠI.  

     Výchovný program nášho internátu vychádza zo všeobecných cieľov a princípov 

výchovy a vzdelávania, z kľúčových kompetencií žiaka strednej školy, z koncepcie rozvoja šk. 

internátov a z vlastnej koncepcie, ktorá je výsledkom nášho dlhodobého hľadania nových 

postupov, komunikácie s rodičmi, analyzovania našich schopností a možností, inovovania 

a poľudšťovania výchovno–vzdelávacieho  procesu, kultúry a klímy internátu.  

      Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na tvorivo-humanistický model výchovy, na 

rozvoj kľúčových kompetencií, vedomostí, zručností a schopností žiakov získaných vo 

výchovno-vzdelávacej  činnosti našej školy. Rozvíjali sme kľúčové kompetencie pomocou 

cieľov, individuálnym prístupom. Priestor na seberealizáciu, na vyjadrenie názorov, pocitov mali 

žiaci každý deň.  

     Preferujeme vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, ku kultúre, rozvoj samostatnosti 

a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie, zdravý životný štýl, tvorivosť, 

aktívne využívanie voľného času, samostatný rozvoj osobnosti a kritické riešenie konfliktov. 

     Individuálne záujmy žiakov rozvíjame v pestrej ponuke záujmových útvarov, krúžok 
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informatiky-počítačový, redakčný krúžok, volejbal, stolný tenis, športové hry, kick-box, 

lukostrelecký krúžok, výtvarný krúžok, tanečný krúžok (v spolupráci so SUŠ Fantázia). Žiaci sa 

tejto činnosti zúčastňujú dobrovoľne.  

     Redakčný krúžok úspešne pracoval pod vedením vychovávateľky Čajkovej. Pracovalo 

v ňom 9 žiakov. Krúžok pracoval priebežne podľa potreby a termínov internátnych podujatí. Jeho 

hlavnou úlohou bolo zaznamenať život a dianie v našom internáte, jednotlivé podujatia, práca 

záujmových krúžkov, zážitky žiakov, vlastná tvorba. Práca krúžku si vyžadovala stálu spoluprácu 

so samosprávou ŠI a počítačovým krúžkom, či už pri písaní článkov na počítači, gramatikej 

úprave, vkladaní a úprava fotiek, zálohovaní dát. Žiaci boli motivovaní k činnosti, aktivite, 

k vzájomnej spolupráci a tvorivej činnosti. Ich úlohou bolo tiež, aby do svojich článkov vkladali 

invenciu, tvorivosť a podľa potreby aj humor. Väčšine z nich sa to aj darilo, ale niektoré dievčatá 

v práci krúžku stagnovali a neprejavovali potrebný záujem o prácu.  

    Celoročná tvorivá práca vyvrcholila vydaním ďalšieho čísla nášho časopisu Internátna 

pavučina, pričom sme spolupracovali s majstrom Ing. Jahodom pri tlačení výtlačkov. 

Tak ako aj predchádzajúce roky, sme sa zapojili do súťaže stredoškolských časopisov, 

ktorú organizoval Syndikát novinárov v Poprade a tiež do súťaže organizovanej Ministerstvom 

školstva-Dom Matice slovenskej v Žiline s názvom „Pro Slavis“.  

    Veríme, že v budúcom šk. roku sa nám podarí získať pre prácu v krúžku nových členov 

z radov prvákov, ktorí prinesú posun v činnosti a nové námety do spoločnej práce.      

    Do samosprávy ŠI bolo zvolených 16 žiakov. S členmi samosprávy sme pripravili 

celoročný plán kultúrnych a športových podujatí, vychádzajúc zo záujmov žiakov a ich podnetov. 

Samospráva je prvkom sociálneho prostredia, ktorá má byť iniciatívnym a poradným orgánom 

vedenia internátu.   

    Prácou samosprávy bola nielen príprava a organizácia akcií, ale aj riešenie rôznych 

problémov, žiaci sa vyjadrovali k stravovaniu, k jej kvalite, k režimu dňa, k akciám, vyjadrovali 

svoj názor a boli vždy vypočutí aj za prítomnosti Mgr. Voščekovej. 

Samospráva sa stretávala jedenkrát v mesiaci. Členovia samosprávy priebežne robili 
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prieskum medzi žiakmi o úspešnosti všetkých podujatí a aktivít v internáte a spísali tie akcie, 

o ktoré by bol záujem aj v budúcom školskom roku a prijali sa návrhy nových podujatí.  

Kladne hodnotíme, že takmer všetci členovia Samosprávy sa zapájali do všetkých aktivít 

a podujatí, čím dobre vplývali aj na ostatných žiakov. Tak, ako aj minulé roky, aj v tomto 

školskom roku sa ukázalo, že práca Samosprávy je naozaj náročná, pretože získavanie žiakov do 

akcií je ťažké. V podstate stále u tých istých žiakov sa vyskytuje neochota, lenivosť, či 

pohodlnosť žiť pestrým internátnym životom, ktorý žiakom ponúkame. Napriek tomu nás teší, že 

môžeme konštatovať, že pripravené podujatia boli na výbornej úrovni.  

    Samospráva úzko spolupracovala s redakčným a počítačovým krúžkom, prezentovali 

sme  aktivity na stránke školy, na nástenkách a spracovávali rôzne podklady.     

    Počítačový krúžok bol veľmi nápomocný redakčnému krúžku pod vedením 

vychovávateľky Sotákovej, ktorý mal 9 stálych členov, tri žiačky boli prváčky. Krúžok prebiehal 

3x týždenne.  Články mohli žiaci tvoriť aj doma a následne sme opravovali pravopis a štylizáciu. 

Práca krúžku bola skôr technického charakteru: nastavovanie parametrov, úprava strán, obrázkov, 

kopírovanie článkov, tvorba nadpisov a pod. 

Spolupráca žiakov bola denne usmerňovaná z dôvodu naplnenia nášho cieľa-vydanie 

časopisu v mesiaci máj. Boli aj také dievčatá v krúžku, ktoré neprejavovali dostatočný záujem 

a boli skôr pasívne. Urobili sa malé zmeny v časopise. 

Krúžok potrebuje čoraz viac šikovných  a zanietených žiakov nakoľko úroveň časopisu 

každým rokom zvyšujeme. Práca v krúžku bola na dobrej úrovni. 

     Výtvarný krúžok navštevovalo 14 žiakov. Odborne viedla krúžok externá vedúca  

Šutáková Stanka zo SUŠ vo Svite, ktorá ich správne motivovala a vytvárala výbornú atmosféru. 

Žiaci spoznávali jednotlivé techniky, kresbu, maľbu temperou, maľbu akrylovými farbami, 

akvarel, gvaš, modelovanie, grafické techniky (linoryt a suchú ihlu) a drobné dekoratívne 

činnosti, slúžiace na predaj počas vianočných trhov v meste Svit. Spoznávali prostriedky 

výstavby kompozície v umeleckých dielach, oboznámili sa s princípmi a zákonitosťami 

štylizácie. Naša činnosť bola zameraná aj podľa jednotlivých období roka ako je jeseň, Vianoce, 

Vlentín, Veľká noc, kedy sme nástenkami skrášľovali vestibul internátu.  
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      V mesiaci december sme sa už tradične zapojili do výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Túto 

súťaž vyhlasuje Tatranská galéria v Poprade pre všetkých žiakov.   

      V mesiaci máj sa inštalovala tradičná výstava, slúžiaca ako záverečný výstup 

výtvarného krúžku. Verejnosť mala možnosť počas celého mesiaca obdivovať krásne umelecké 

diela výtvarného krúžku. Významným úspechom bolo umiestnetnie Mária Malasta, ktorý získal 

krásne II. miesto vo výtvarnej súťaži Moje (ne)istoty, ktorú už tradične vyhlasuje Stredná 

umelecká škola v Kežmarku.  

      V júni prebehla výstava prác žiakov, ktoré organizátorom bola SZUŠ Fantázia. 

Sprievodným podujatím výstavy bola výtvarná súťaž pod názvom Maľujeme s Fantáziou, kde  

získala krásne tretie miesto Monika Ščensná,  krásne druhé miesto získala Romana Kourimská,  

vynikajúce prvé miesto Diana Reľovská.  

     Športové krúžky viedli učitelia telesnej výchovy, externí odborní tréneri 

a vychovávatelia.         

     Výchovu mimo vyučovania uskutočňujeme formou týždenného výchovno-

vzdelávacieho pôsobenia vo výchovnej skupine a to pravidelnými, nepravidelnými a priebežnými 

činnosťami. Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania je individuálna alebo 

skupinová aktivita vo výchovnej skupine a hromadná výchovno-vzdelávacia aktivita v internáte.      

     Vo výchovno-vzdelávacom procese preferujeme zážitkové, aktivizujúce a motivačné 

metódy a formy práce. Z hromadných aktivít, ktoré sa uskutočnili v školskom roku 2016/2017 

spomenieme: internátna cechovačka, vybíjaná, Halloweenský volejbal, badminton, netradičné 

športové disciplíny, súťaž na korčuliach, florbal, vybíjaná,  mix aktivít športové večery, súťaž vo 

vianočnej výzdobe izieb,  športové večery v telocvični, aktivita maľba na tvár, tvorba vianočných 

ikebán, tvorivé vianočné dielne s p.Faixovou, salón krásy – súťaž v účesovej tvorbe, vianočné 

posedenie a vianočný program, súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú izbu, súťaž v líčení 

a facepaintingu, súťaž valentíniek, tvorivé dielne-kvety z papiera, eko tvorba, dielne spojené 

s výstavou prác, opekačky v prírode, hry v prírode, jarná a jesenná brigáda a iné.  

     Vo výchovných skupinách sme cieľovo zameraní na oblasti spoločenskej výchovy, 

mravnej výchovy a výchovy k hodnotám, pracovnej a rozumovej výchovy, estetickej výchovy, 
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telesnej, rodinnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ekologickej výchovy.   

     Aktuálne otázky života v internáte riešime v samospráve internátu. Spolupracujeme 

s rodičmi žiakov, s tr. učiteľmi, ale aj inými subjektmi- Súkromná základná umelecká škola 

Fantázia,  mestský úrad vo Svite, CVČ vo Svite, športový klub ADENTO a iné.  

     V procese VMV pri hodnotení žiaka využívame predovšetkým permanentné motivačné 

hodnotenie, preferujeme humanistické hodnotenie založené na individuálnom prístupe, 

otvorenosti, komplexnosti hodnotenia a rozvoja silných stránok žiaka. Dôraz kladieme na 

poskytovanie efektívnej spätnej väzby žiakovi a rodičom, ale aj na prijímanie spätnej väzby od 

žiaka a rodičov. Vytvárame priestor na sebahodnotenie žiaka a učíme ho prijať zodpovednosť za 

svoj osobnostný rozvoj a konanie. Rešpektujeme právo žiaka na omyl. 

     Žiakov v skupine motivujeme ponúkaním rôznorodých pomocných a záujmových 

činností. Vedú sa často diskusie, dialógy a rozhovory, aktivizujeme žiakov k prezentácii 

a obhajobe osobných názorov.  

      V oblasti rozumovej a pracovnej výchovy sme viedli žiakov k potrebe celoživotného 

vzdelávania, chápanie významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu-učenie, osobné ciele, 

psychohygiena učenia sa, spolupracujúce správanie - vzájomná pomoc pri štúdiu.V tomto šk. 

roku sa nám podarilo zlepšiť vzájomnú spoluprácu a pomoc medzi samotnými žiakmi a tiež 

vychovávateliek a žiakov. 

     Obsahovým zameraním bolo sebavzdelávanie, režim dňa, povinnosti žiaka, osobné 

ciele. Zamerali sme sa najmä na zlepšenie prospechu žiakov denným usmerňovaním, 

systematickým prístupom, efektívnym učením, doučovaním a skúšaním slabších žiakov. Učili 

sme žiakov samostatnosti v príprave do školy a nachádzali najvhodnejší systém prípravy, 

ktorý je u každého žiaka individuálny. Viedli sme ich tiež k zodpovednosti za vykonanú prácu, 

k sebavzdelávaniu a objektívnemu sebahodnoteniu.  

Doučovanie prebiehalo denne a veľmi intenzívne, čo hodnotíme pozivítne. Najviac pomoci 

s učením poskytoval Slavomír Podolský, ktorý je vynikajúci žiak.  

Naším cieľom bolo, aby žiaci pochopili význam sebavzdelávania, poslinenia sebaúcty 
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(malé sebavedomie, podceňovanie), rozvíjanie osobných cieľov a ambícií. Prostredníctvom 

internetu a počítačov sa učili pracovať s informačnými technológiami, učili sa na základe 

príkladov vyhľadať informácie, ktoré ich zaujímali. Získavali tak rôzne zručnosti.  

Použité metódy: motivácia, povzbudenie, rozhovor, reflexia, hodnotenie, aktivitzácia, 

diskusia, pochvala, napomenutie. 

 Snažili sme sa u žiakov vzbudiť záujem o celoživotné vzdelávanie, plánovať svoju 

budúcnosť.  

Vysoko vyzdvihujeme spoluprácu s triednym učiteľom  1.A triedy Mgr. Čuňočkom, ktorý 

sa pravidelne zaujímal o svojich žiakov, ich správanie, prospech a dochádzku.  

 Pracovná výchova prebiehala okrem bežných denných povinností aj pri práci s rôznymi 

materiálmi- výzdoba internátu, tvorba násteniek, tvorivé dielne. Najmä prváci sa učili správnym 

návykom pri upratovaní. Snažili sme sa aby spolupracovali aj s inými žiakmi, aby táto spolupráca 

bola spontánna, čím rozvíjali najmä rôzne praktické zručnosti a získali zmysel pre tímovú 

spoluprácu. 

           V oblasti  mravnej výchovy a výchovy k hodnotám sme zrealizovali rôzne 

podujatia a aktivity, ktorými sme žiakov viedli k mravným hodnotám, k sebahodnoteniu, 

sebamotivácii, sebariadeniu, prejavovaniu úcty, tolerancii, predchádzaniu šikanovania, 

k zodpovednosti.  Pri napĺňaní cieľov mravnej výchovy sme využívali rôzne metódy a formy 

výchovy napr. režim dňa, besedy, zážitkové aktivity, rozhovor, vyjasňovanie hodnôt, 

sebareflexia, príklad, motivácia, hranie rolí a pod. Plniť úlohy mravnej výchovy nebolo vždy 

jednoduché, lebo každý žiak je iná osobnosť, čo si často vyžadovalo zo strany vychovávateľa 

veľa pochopenia, vzájomnej úcty, spolupráce a empatie.  

      Skupiny ako celky hodnotíme pomerne pozitívne. Klíma v I. výchovnej skupine bola 

veľmi dobrá, nerobili sa rozdiely medzi ročníkmi, vládla rodinná atmosféra. V skupine sa 

vyskytlo len minimum vzťahových problémov, žiaci sa navzájom rešpektovali, pomáhali si a 

povzbudzovali sa. Súčasťou výchovnej práce boli pochvaly, ale aj napomenutia a pokarhania, 

zaznamenané v denníkoch výchovných skupín, resp. pg záznamoch. Najviac pochvál bolo za 

športové a kultúrne činnosti, za poskytovanie pomoci a ochoty. Napomenutia a pokarhania sme 
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udelili za rušenie nočného pokoja, oneskorené príchody z vychádzok, fajčenie na balkóne, 

svojvoľný odchod z ŠI SOŠ.  

 II. výchovná skupina bola zmiešaná z rôznych ročníkov. Dôraz sme kládli najmä na 

individuálny prístup, pomoc slabším žiakom. Denne sme dávali priestor na sebarealizáciu, 

vyjadrenie názorov a pocitov. Klíma v skupina bola dobrá, založená na tolerancii a spolupráci. 

Vyskytli sa bežné nedorozumenia. Všetky priestupky boli riešené výchovnými opatreniami. 

Najpočetnejšia skupina boli druháci, ktorí dobre spolupracovali a pomáhali si. Bavil ich najmä 

šport.  

V oblasti mravnej výchovy bola dôležitým cieľom dobrá adaptácia prvákov, rešpektovanie 

predpisov u všetkých žiakov, psychohygiena, správanie, stravovacie návyky, pozitívne 

využívanie voľného času. Rozvíjali sme u žiakov pracovné kompetencie (samostatnosť, 

zodpovednosť), komunikačné kompetencie, sociálne kompetencie (poriadok, rozvoj EQ, 

individuálny prístup, subdiarita, riešenie problémov), občianske kompetencie (participácia, 

dialóg). 

Výchovné aktivity: Hodina pravdy, Ruka pozitívnych pocitov, rodný kraj-Môj erb, aktivita 

Média a mládež, aktivita na poznávanie „Poznáš ma“ ? a iné. 

      Spoločenská výchova 

 Školský internát tvorí spoločenstvo, ktoré je ideálnym priestorom na rozvíjanie osobnosti 

žiaka, pre výchovu ku vzájomnému porozumeniu, aktívnej spolupráci, bohatým priestorom na 

komunikáciu, kultúrne vyžitie. Učí žiakov ako riešiť konflikty, nedorozumenia, či riešiť 

problémy. Vychovávateľ má v tejto oblasti veľmi zodpovednú úlohu, vštepiť žiakom správne 

návyky, správanie, naučiť žiakov zručnosti komunikácie a spolužitiu. Cieľom bolo kultivovať 

osobnosť žiakov, osvojovať si zručnosti spoločenského prejavu, správania, komunikácie 

a vystupovania. Denným usmerňovaním sme žiakov učili empatii, kooperácii a rešpektovaní 

potrieb iných, čo sa nám aj úspešne darilo. Na konkrétnych príkladoch sme žiakom ukazovali, 

ako riešiť konflikty, vzťahy nedorozumenia, vedieť poďakovať, ale i ospravedlniť sa. Žiaci 

navštevovali rôzne kultúrne podujatia ako je kino, divadlo, výstavy a iné. 

           V oblasti telesnej výchovy sme svoje pôsobenie zamerali na motiváciu k športovej 
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aktivite, na rozvoj vôľových vlastností, športom zvládať stres a záťaž z učenia, kompenzácia 

psychiky, zdravý životný štýl. V tomto školskom roku okrem pravidelnej záujmovej športovej 

činnosti ubytovaní žiaci denne chodili večer do telocvične, hrali volejbal, vybíjanú, futbal, 

florbal, bedminton a iné loptové hry.  

Pohybová aktivita pôsobí na vývoj a vývin človeka už od útleho detstva. Dnešný životný 

štýl so sebou prináša obezitu u detí, chybné držanie tela a mnoho ďalších porúch zdravia. Tejto 

oblasti prikladáme veľký význam a venujeme jej veľkú pozornosť.  

Pri hodnotení športovej činnosti a aktivity žiakov v tejto oblasti môžeme konštatovať, že 

väčšina z nich sa zapájalo do pohybových čiností i súťaží, čo bolo pre nás radostné zistenie, že 

nebol problém so získavaním žiakov do aktivít počas celého roka. V I.vých.sk. boli najviac 

aktívni chlapci Neupauer, Bednár, Grohola, Malast a Podolský, z dievčat Tribulová a Štípalová. 

V II.vých.sk. boli najaktívnejší chlapci Gildein a Astl, z dievčat Loyová a Marciníková.  

Každoročne smerujeme k tomu, aby sme do športových činností získali čo najviac žiakov, 

motivovať ich a viesť nielen k pohybu, ale aj zdravému životnému štýlu, vhodnému stravovaniu, 

správnym hygienickým návykom.  

     V tomto školskom roku sme sa tešili so záujmu o športové aktivity od žiakov prvého 

ročníka. Záverom roka bola vyhodnotená najaktívnejšia žiačka opäť Romana Loyová 

a najaktívnejší žiak  opäť Kristián Gildein v ŠI SOŠ.  

      Estetická výchova 

 Stanovené ciele v tejto oblasti výchovy sme napĺňali prostredníctvom rôznych aktivít, 

podujatí, krúžkovej činnosti výstavami prác žiakov, tematickými nástenkami a ďalšími 

činnosťami súvisiacimi s estetikou. Žiaci boli vedení k aktivite, tvorivosti, povzbudzovali sme 

ich, motivovali a hodnotili výsledky ich snaženia. Denne boli vedení k dodržiavaniu čistoty 

a poriadku v izbách, spoločných priestoroch i okolia internátu. Vyskytli sa aj nezodpovedné 

postoje k poriadku, ale aj k udržiavaniu hygieny.  

Estetické cítenie mali možnosť žiaci rozvíjať vo výtvarnom krúžku, ako aj tanečnom. 

Vytvárali sme estetické prostredie v internáte a viedli ich k tomu, aby prostredie, kde žijú vnímali 
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z estetického hľadiska.  

Aktivity: brigády, súťaž v líčení a facepaintingu, súťaž o najkrajší účes, tvorivé dielne, 

vianočný program, súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú izbu, súťaž valentíniek a iné. 

Najčastejšie použité metódy a formy: prezentácia, motivácia, príklad, súťaž, krúžky, 

výstavy, zážitkové aktivity, tvorivé dielne, hodnotenie, vlastná práca. 

      Denne sa kontroloval a hodnotil poriadok v izbách ubytovaných žiakov, čím boli vedení 

k správnym a hygienickým návykom a starostlivosti o svoj vzhľad. Aj v tomto školskom roku sa 

potvrdilo, že chlapci mali omnoho pozitívnejší vzťah k udržiavaniu poriadku ako dievčatá, čo 

sa ukázalo aj pri celkovom vyhodnotení na konci školského roka I. vých.sk: 1.m. Kurucová, 

Tribulová, Štípalová, 2.m. Malast, Musala, Baroniak, 3.m. Bednár, Bača. II. vých.sk.: 1.m. 

Farkašová, Loyová, Borzecká, 2.m. Helebrandtová, Hvizdošová, Čmilová, 3.m. Lehnerová, 

Marciníková. 

V šk.r. 2016/2017 úspešne pracoval aj tanečný krúžok pod vedením učiteľky tanca 

a choreografky Mgr. Margarity Panchenko, v spolupráci so SUŠ Fantázia. S tancom Dangerous 

sa zúčastnili regionálnej súťaže Dni tanca vo Svite, kde dievčatá získali 1.miesto a postúpili na 

krajské kolo do Popradu, kde sa umiestnili na peknom 2.mieste. Boli to vynikajúce úspechy 

a zároveň úspešná reprezentácia školy. 

      V oblasti ekologickej výchovy sme svoje výchovné pôsobenie zamerali na podporu 

a pochopenie aktívnej ochrany životného prostredia, šetrenie energií, rozvoja zručností, pri tvorbe 

a ochrane životného prostredia. Obsahom nášho pôsobenia bolo šetrenie energiami, vodou, 

inventárom.  

Dbali sme na to, aby žiaci prevzali zodpovednosť za čistotu a poriadok okolia internátu 

denným zbieraním odpadkov, brigádami a starostlivosťou o okolie. Veľmi podnetné pre žiakov 

boli eko-tvorivé dielne, žiaci vytvárali práce z eko materiálov -papiera, plastu, kartónu. Práce boli 

vystavené vo vestibule internátu, mali úspech a obdiv ostatných.  

 Zvolili sme formy a metódy ako: motivácia, vysvetľovanie, príklad, aktivizácia, rozhovor,  

tvorivé dielne- práca s odpadovým papierom, eko nástenky, invenčné podujatia. Žiaci preukázali 
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svoju tvorivosť, nápaditosť, zručnosť a schopnosti. Cieľom bolo učiť, viesť žiakov k eko 

mysleniu. Vlastným príkladom nabádať ostatných k ochrane životného prostredia.  

     V oblasti rodinnej výchovy a výchovy k rodičovstvu a manželstvu sme sa zamerali 

na porozumenie a toleranciu medzi ľuďmi, na riziká a dôsledky- rizikový partner, vernosť 

partnerov, spolupráca a dôvera vo vzťahu, prejavy týrania v rodine, základné práce v rodine, 

hospodárenie- vreckové, deľba práce v rodine.  

Aktivitami sme vštepovali žiakom správne vzory, hodnoty a správanie. Vedení boli k úcte 

rodičov, súrodencov, spolužiakov a pedagógov.  

Realizované sme aktivity pre žiakov najmä zážitkové a zábavné, zamerané na vlastnosti 

žiakov- 6 najdôležitejších. Vštepovali sme im hodnoty ako vernosť, spolupráca a dôvera.  

Metódy: príklad, rozhovor, povzbudzovanie, aktívne počúvanie, kladné vzory a iné.   

      Hospitačná a kontrolná činnosť bola zameraná na analýzu výsledkov žiakov, ktorých 

vychovávateľ usmerňuje, pozorovanie, rozhovory /žiak- vychovávateľ/, návšteva žiakov na 

izbách, účasť na podujatiach, osobná účasť pri riešení vých. problémov v skupine. Pozornosť sa 

venovala prostrediu a podmienkam žiakov, motivácia žiakov pre výchovno-vzdelávacia činnosť 

vo voľnom čase, pozitívne hodnotenia žiakov, vychovávateľove vedomosti a zručnosti, 

uplatňovanie inovačných metód práce, klíma vo výchovnej skupine.  

 Hospitačnou činnosťou sme dávali priestor pre samostatnosť, zodpovednosť za žiakov 

a výsledky svojej práce.  

 Celkovo možno  činnosť na úseku VMV  hodnotiť pozitívne. 

L/ Projekty, do ktorých bola škola zapojená  

1. „Zelená škola“ – predmetová komisia chémie – cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov 

o environmentálnu výchovu, ekológiu, zelené prostredie školy, triedenie odpadu ai. 

2. Zapojenie do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ 
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s využitím  elektronického testovania“  

3. Národný projekt „ Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ – 

škola získala druhý set interaktívnej tabule s notebookom – inštalovaný v  OU č. 204.  

4. Národný projekt „Používanie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní“ –  DT 

je  inštalovaná  v  OU č. 202.  

5. Odborné vzdelávanie pre prax – projekt pod záštitou ŠIOV – u. V rámci projektu sa 

pedagógovia zúčastnili školenia v odbore chémie, výstavy JUVYR v BA, Burze 

príležitostí v KE a bol doplnený materiál do chemických laboratórií v hodnote 6.000,- 

eur. 

6. Projekt Rómske štipendiá – zapojení 5 žiaci a 1 lektor. Počas celého ŠR prebiehalo 

doučovanie v predmetoch SJL a  MAT .  

7. Projekt Erasmus+ - Nové myšlienky pre školu a prax – október 2015 a február 2016- 

návšteva na vybraných školách v Nórsku a vo Švédsku, ktoré riešili individuálne 

vzdelávanie začlenených žiakov. Účastníci projektu podali návrh na vytvorenie 

mentorstva pre žiakov 1.ročníka od nasledujúceho ŠR. Vedenie školy niektoré návrhy 

schválilo za podpory RŠ a od 1.9.2016  v  1.ročníku pracovali ako mentorky Ing. 

Mlynská a PaedDr. Sterczová 

8. Projekt Ambasádorská škola – v júni 2017 prebiehali prípravné práce. Škola bola 

vybraná , aby v ŠR 2017/18 mohla súťažiť o titul „ ambasádorská škola EÚ“. 

9. Čakáme na schválenie projektu v rámci odboru ELENA PSK – Zníženie energetickej 

náročnosti budov , ktorý by sa mal realizovať v budúcom ŠR. 

M/ Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 

Na úseku TV bola vykonaná jedna  kontrola ŠŠI. 13.2.2017 bola u nás vykonané 

testovanie ŠŠI v rámci čitateľskej gramotnosti.Škola dosiahla veľmi dobrú úroveň. 

Prílohou Správy o VVČ je aj správa ŠŠI. 
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N/ Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy 

Celé teoretické a takmer celé praktické vyučovanie prebiehalo v jednej budove, čo 

zabezpečilo kvalitnejší a bezproblémový výchovno-vzdelávací proces.  V budove SOŠ v tomto 

školskom roku prebiehal výchovno-vzdelávací proces v 12 klasických učebniach a 20 odborných 

učebniach, z toho sú 3 chemické laboratóriá, 4 učebne výpočtovej techniky, 2 učebne odevníctva, 

2 učebne polygrafie, 4 učebne jazykov, 1 OU SLJ,  1 učebňa marketingu, 1 učebňa OBN a DEJ, 1 

učebňa logistiky a 1 učebňa biológie.  

    V rámci projektu Odborné vzdelávanie pre prax – projekt pod záštitou ŠIOV – u 

sme doplnili  materiál do chemických laboratórií v hodnote 6.000,- eur. 

V júni 2017 sme doplnili športové potreby pre potreby vyučovanie TEV a športových krúžkov 

v hodnote 1 700,- eur. V máji 2017 sme získali dotáciu  z PSK na celkovú rekonštrukciu 

telocvične v sume 175 529,- eur. Po verejnej súťaži sa s prácami začalo v júni 2017.  V rámci 

celkovej rekonštrukcie a modernizácie telocvične bude potrebné zrealizovať: 

- vymurovať a zatepliť južnú stranu budovy (t.č. ju tvorí presklená kovová konštrukcia, ktorá 

spôsobuje obrovský únik tepla a tepelné straty) 

- rekonštrukciu vykurovacieho systému 

- rekonštrukciu stropu a osvetľovacieho systému 

- rekonštrukciu elektrických rozvodov 

- vysprávky stien a dokončovacie práce 

- rekonštrukcia šatní pre žiakov vrátane hygienických zariadení. 

Ukončenie rekonštrukcie bude v mesiaci 11/2017.   

Vyučujúci majú k dispozícii 1 zborovňu a 6 kabinetov.  

Svojpomocne upravujeme technickú a estetickú úroveň  učební, kde prebieha výchovno-

vzdelávací proces. Zrenovovali sme 2 klasické učebne  204 a 201 – položili sme novú podlahu a  

vymaľovali sme ich.  

Svojpomocne rekonštruujeme priestory školského internátu. V ŠI je  pre potreby žiakov 
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a zamestnancov zariadené fitnescentrum .  

O/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacej činnosti školy  

Ekonomické údaje o hospodárení školy sú podrobne uvedené v Správach o hospodárení 

SOŠ za 2. polrok 2016 a 1.polrok 2017, ktoré sú samostatnou prílohou tejto hodnotiacej správy.  

P/ Ciele koncepčného rozvoja školy  

Hlavné body koncepcie sú: 

1. Orientácia školy na chémiu, textil, polygrafiu, dopravu a marketing, vychádzajúce 

z potrieb podnikov mesta Svit a podtatranského regiónu. 

2. Modernizáciou učebných dokumentov a zaradením nových odborov vyhovujúcim 

požiadavkám  výrobných podnikov, ktoré sú odberateľmi absolventov.  

3. Stabilizovať počet žiakov školy na 340. 

4. Modernizovať školu v oblasti materiálno-technického vybavenia v súlade s trendmi 

súčasného vzdelávania.  

5. Spolupracovať so školami podobného zamerania v rámci EÚ.  

6. Propagovať činnosť školy na verejnosti. 

Vyhodnotenie  

Koncepcia je dlhodobý proces. Za tento ŠR jej realizácie môžeme konštatovať nasledovné 

plnenie: 

Body 1 a 2  

 

Môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo vyprofilovať zameranie školy na uvedené 

odbory. Veľmi nás teší, že sa zvýšil záujem o odbor chémia a že celkovo narástol počet žiakov, 

ktorí chcú študovať technické odbory. Teší nás pozitívna reakcia našich partnerov 
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a perspektívnych zamestnávateľov našich absolventov /hlavne Chemosvit a.s. a jeho dcérske 

spoločnosti, Tatrasvit – Socks a.s., VÚCHV a.s./, Falke  na úroveň vedomostí a praktických 

zručností našich žiakov .  Naďalej sme s nimi spolupracovali na modernizácii ŠkVP, na príprave 

MS tak, aby boli budúci zamestnávatelia  spokojní s absolventmi, ktorí od nás prídu. 

Bod 3  

 
Vývoj  nárastu počtu žiakov uvádzame v tabuľke: 

Školský rok: Počet žiakov: 

2013/2014 313 

2014/2015 320 

2015/2016 331 

2016/2017 350 

2017/18 364 

 

Z uvedeného vyplýva, že sa nám podarilo zastaviť pokles počtu žiakov školy, že rodičia 

a žiaci dostávajú o nás pozitívne informácie a tým nám počet žiakov zaslúžene stúpa. 

 

Bod 4 

    V rámci projektu Odborné vzdelávanie pre prax – projekt pod záštitou ŠIOV – u sme 

doplnili  materiál do chemických laboratórií v hodnote 6.000,- eur. 

V júni 2017 sme doplnili športové potreby pre potreby vyučovanie TEV a športových krúžkov 

v hodnote 1 700,- eur. V máji 2017 sme získali dotáciu  z PSK na celkovú rekonštrukciu 

telocvične v sume 175 529,- eur. Po verejnej súťaži sa s prácami začalo v júni 2017.  V rámci 

celkovej rekonštrukcie a modernizácie telocvične bude potrebné zrealizovať: 

- vymurovať a zatepliť južnú stranu budovy (t.č. ju tvorí presklená kovová konštrukcia, ktorá 

spôsobuje obrovský únik tepla a tepelné straty) 
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- rekonštrukciu vykurovacieho systému 

- rekonštrukciu stropu a osvetľovacieho systému 

- rekonštrukciu elektrických rozvodov 

- vysprávky stien a dokončovacie práce 

- rekonštrukcia šatní pre žiakov vrátane hygienických zariadení. 

Ukončenie rekonštrukcie bude v mesiaci 11/2017. 

Čakáme na schválenie projektu v rámci odboru ELENA PSK – Zníženie energetickej 

náročnosti budov , ktorý by sa mal realizovať v budúcom ŠR.  

Ďalšia modernizácia materiálno-technického zabezpečenia prebieha len v rámci účasti 

zapojenia sa do projektov v rámci eurofondov : Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím 

elektronického testovania, Elektronizácia vzdelávacieho systému  regionálneho školstva, Použitie 

digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní. Zrenovovali sme 2 klasické učebne  204 a 201 – 

položili sme novú podlahu a  vymaľovali sme ich.  

Bod 5  

 
Pokračovala spolupráca so Strednou polygrafickou integrovanou školou v Zlíne, v kontakte 

sme so školami v Českej republike – Třeboň,  Litomyšl, Česká Lípa. Nadviazali sme kontakty so 

školami  na Cypre, v Turecku, v Litve, vo Švédsku a Nórsku, čo prinieslo obrovský prínos  pre 

žiakov a pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Bod 6 

     V uplynulom ŠR sa nám podarilo dostať školu späť do podvedomia širokej verejnosti. Svedčí 

o tom napr. aj skutočnosť, že od 1.9.2016 sme mali ŠI ubytovaných 61 žiakov z celej SR/ v ŠR 

2014/15 – 40, 2015/16 – 46/.  Zlepšila sa komunikácia a spolupráca s MsÚ vo Svite, veľmi dobre 

sa nám spolupracuje s naším zriaďovateľom OŠ PSK. S verejnosťou komunikujeme aj cez našu 

webovú stránku, kde je uverejnená celá naša bohatá činnosť, tiež cez sociálnu sieť facebook. 

S poslaním školy veľmi úzko súvisí jej cieľ. Pri určovaní cieľa Strednej odbornej školy vo 

Svite kladieme na prvé miesto žiaka. Cieľom SOŠ bude  príprava žiakov, o ktorých bude 

mať trh záujem, prípadne ich príprava na štúdium na vysokých školách.     
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Ciele SOŠ môžeme formulovať nasledovne:     

Oblasť vzdelávania 

1. Orientovať školu na vzdelávanie v oblastiach, v ktorých pôsobí podnikateľská sféra 

v našom okolí /a.s. Chemosvit, Tatrasvit Socks, Fibrochem a.s., Falke Slovakia,a.s., 

Svitex/, t.j. chémia, textil, polygrafia, doprava, čo znamená  získať dominantné postavenie 

v rámci PSK.  

Hodnotenie: v ŠR 2016/17   SPLNENÉ 

2. V rámci tvorby pedagogických dokumentov úzko spolupracovať s podnikateľskými 

subjektmi tak, aby boli do ŠkVP pravidelne zapracovávané požiadavky vyplývajúce 

z modernizácie jednotlivých odborov do študijných programov -  konzultácie prebiehajú 

nepretržite.  

Hodnotenie: v ŠR 2016/17   SPLNENÉ 

3. Stabilizovať počet žiakov na úrovni 340.  

Hodnotenie: v ŠR 2016/17   SPLNENÉ 

4. Podpora projektov z fondov EÚ na využívanie hľadania kontaktov ďalších partnerov 

v rámci škôl v zahraničí s ohľadom na výmenné pobyty pedagógov a žiakov, s cieľom 

využiť poznatky zahraničných škôl pre inováciu foriem a metód vzdelávania. Pokračovať 

v spolupráci so Zespolom szkol ekonomicznych v Krakove, Strednou školou v Českej 

Třebovej, so školami na Cypre, v Holandsku, Dánsku. Portugalsku, Španielsku a na 

Islande.  

Hodnotenie: v ŠR 2016/17   SPLNENÉ 

Oblasť materiálno – technického zabezpečenia a úsporných opatrení 

1. Modernizovať školu v oblasti materiálno-technického vybavenia v súlade s trendmi 
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súčasného vzdelávania. Od septembra 2016 sme  pokračovali v projektoch:  

 NÚCEM – Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 

s využitím elektronického testovania  

 ŠIOV - Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

 MŠ VVa Š -  Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva 

 Znižovanie energetickej náročnosti  budov 

 Celková rekonštrukcia telocvične 

Hodnotenie: v ŠR 2016/17   SPLNENÉ 

 

2. Znížiť energetickú náročnosť prevádzky školy – za spoluprácu PSK  projekt ELENA 

a rekonštrukcie telocvične. 

Hodnotenie: v ŠR 2016/17   SPLNENÉ  

3. Ušetrené prostriedky v prevádzkových nákladoch využiť pri modernizácii vyučovacieho 

procesu a zlepšenie estetiky vzdelávacieho prostredia školy.  

Hodnotenie: v najbližšom období v plnení  

Naďalej pokračovať v realizácii úsporných opatrení prebiehajúcich od septembra 2015 

v oblasti personálnej. K 30.6. 2015 bolo rozhodnutím RŠ zrušené miesto ZR pre OV. 

Hodnotenie: toto opatrenie sa v ŠR osvedčilo a v tomto trende budeme pokračovať 

aj naďalej napriek tomu, že prerozdelenie kompetencií znamená pre vedenie školy 

obrovský nápor práce a vyžaduje si  veľmi zodpovedné plnenie všetkých úloh. 

4. Zrealizovať  presťahovanie sekretariátu SOŠ do priestorov budovy vyučovania. 

Hodnotenie: v ŠR 2016/17   SPLNENÉ  

5. Neustála úspora pohonných hmôt a  poplatkov za telekomunikačné služby.   

 Hodnotenie: v ŠR 2016/17   SPLNENÉ 
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Oblasť  propagácie 

1. Využívať všetky mediálne zariadenia a spoločensko-kultúrne podujatia na propagáciu školy 

s cieľom získať nových absolventov základných škôl do radov žiakov školy.  

Hodnotenie: v ŠR 2016/17   SPLNENÉ 

 

2. Pokračovať v tradícii Baťovej školy práce, umožniť členom BŠP výmenu skúsenosti 

s našimi žiakmi. 

Hodnotenie: v ŠR 2016/17   SPLNENÉ – žiadosť o udelenie čestného náízvu 

odoslaná 

3. Pokračovať v skvalitňovaní bývania v školskom internáte. Stabilizovať počet ubytovaných 

žiakov na úrovni 50.  

Hodnotenie: v ŠR 2016/17   SPLNENÉ  

 

4.  Zabezpečiť realizáciu ďalších úsporných opatrení, ktoré boli začaté v septembri 2014 

/kúrenie, elektrina/.  

Hodnotenie: v ŠR 2016/17   SPLNENÉ – pozri body 1. a 2 v mat.-techn. 

zabezpečení 

 

5. Starostlivosť o talentovaných žiakov, podporovať mimoškolské aktivity žiakov v oblasti 

športu a kultúry.   

Hodnotenie: v ŠR 2016/17   SPLNENÉ – naša žiačka Ivana Rošková – 4.A – 

získala Cenu predsedu PSK  
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R/ Analýza SWOT na SOŠ vo Svite 

VNÚTORNÉ  FAKTORY 

Silné stránky  

 dlhoročná tradícia školy /od roku 1939/ 

 certifikát pedagogických činnosti IES stupňa BB+ 

 jedinečnosť odborov polygrafie, chémie, textilu a dopravy v regióne 

 prepracovaný systém riadenia a kontroly  

 dostatok odborných učební a dielní  

 dobré vybavenie výpočtovou technikou  

 100 %-ná kvalifikovanosť pedagógov  

 skúsený a tvorivý kolektív pedagógov, schopný tvorby projektov financovaných  z prostriedkov 

EÚ   

 spolupráca so zahraničnými školami  

Slabé stránky  

 slabá sociálna úroveň mnohých žiakov  

 nižšia vedomostná úroveň niektorých žiakov prichádzajúcich zo základných škôl vzhľadom na 

požiadavky odborov, v ktorých prebieha vzdelávanie  

 vysoká energetická náročnosť niektorých odborov /polygrafické, textilné/ 

 vysoké prevádzkové náklady školy vyplývajúce z veku budovy, v ktorej prebieha vzdelávanie  
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VONKAJŠIE  FAKTORY  

Príležitosti  

 výborná spolupráca s prípadnými zamestnávateľmi našich absolventov / a.s. Chemosvit, Tatrasvit 

Socks, Svitex/, VÚCH, Tatravagónka PP, falke, Fibrochem,  MsÚ vo Svite 

 spolupráca s podnikateľskými subjektmi pri vzdelávaní našich žiakov v ekonomických, 

polygrafických, chemických a dopravných  odboroch   / OV v 3. A 4. ročníku absolvovaný vo 

firmách/ 

 kontakt s potomkami J.A.Baťu 

 výborná spolupráca s mestom Svit. 

Riziká  

 malá spádová oblasť v rámci regiónu, veľká časť možných uchádzačov o štúdium musí 

precestovať cez Poprad 

 vysoký počet stredných škôl v regióne  

 nedocenenie úrovne odborného vzdelávania v stredných odborných školách zo strany širšej 

verejnosti a rodičov žiakov 

 absencia systému usmerňovania toku absolventov základných škôl s ohľadom na ich schopnosti 

a potreby hospodárskej sféry 

 ešte stále  klesajúca demografická krivka  

S/ Absolventi  

Vzhľadom na skutočnosť že škola úzko spolupracuje s výrobnými podnikmi, mnohí žiaci, 

ktorí ukončili vzdelávanie na našej škole a neuchádzali sa o štúdium na vysokej škole, dostali 

ponuku na zamestnanie, čo hodnotíme vysoko pozitívne. Keďže  región v oblasti vytvárania 

pracovných príležitostí momentálne stagnuje, alebo sa pracovné miesta rušia, absolventi hľadajú 

zamestnanie v iných oblastiach a regiónoch.  
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Počet 

absolventov 

Pokračujú 

v štúdiu 

Prijatí 

do zamestnania 

Evidovaní na 

ÚP 
Nedostupní 

74 /66 MS, 8 ZS/ 20 42 6 6 

T/ Prílohy: 

1/ Vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva a prevencie 

drogových závislostí  

Výchovné poradenstvo 

Činnosť výchovného poradenstva sa v  školskom roku 2016/2716  riadila plánom práce 

a plánom poradenských skupinových aktivít, pričom plán poradenských aktivít bol vypracovaný 

v spolupráci s CPPP Poprad.  

Hlavnú náplň činnosti výchovného poradenstva tvorila individuálna a skupinová 

poradenská a konzultačná činnosť.  

Študenti 4. ročníka sa zúčastnili  besedy so zamestnancami Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Poprade, kde pracovníčky úradu poskytli informácie o práci a štúdiu v zahraničí, ako 

si nájsť zamestnanie.  

Žiaci končiacich ročníkov boli priebežne informovaní o možnostiach štúdia na slovenských 

a českých vysokých školách zverejnením web – stránok, propagačných materiálov vysokých škôl 

a prostredníctvom besied s pracovníkmi vysokých škôl. Na vysokoškolské štúdium si podalo 

prihlášky 202 žiakov. Všetci boli na štúdium prijatí. 

Žiaci 3. ročníka prešli kompletným testovaním profesionálneho zamerania, ktoré 

zrealizovala VP v spolupráci s CPPP v PP v júni 2017. Výsledky testovania  dostanú žiaci 

v septembri 2017. 

V spolupráci so CPPP v PP sa uskutočnili osobné konzultácie – na zlepšenie systému 

učenia sa /v 1.ročníku/, pohovory so žiakmi s problémovým správaním – zabezpečila výchovná 

poradkyňa. 
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Učitelia  boli vo  informovaní o zmenách v legislatíve začlenených  žiakov.  

K 30.6.2015 bolo evidovaných 15 začlenených žiakov, väčšinou  s vývinovými poruchami 

učenia.   

Prevencia drogových závislostí  

Aj v školskom roku 2016/2017 bola preventívna aktivita zameraná primárne na všetkých 

žiakov našej školy. Hlavný dôraz sme kládli na: 

a) vytváranie vhodných podmienok pre efektívne trávenie voľného času žiakov, 

b) vytváranie efektívnej spolupráce medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi,  

c) zvyšovanie informovanosti o problematike drog, drogových závislostí, 

d) trestno-právna zodpovednosť. 

 Spoločne sa nám podarilo ponúknuť žiakom rôznorodé krúžky, v maximálnej miere sme 

využili na aktivizáciu žiakov akcie poriadané školou i mimoškolskými inštitúciami. Veľmi 

dôležitú úlohu pri protidrogovej prevencii zohrávajú triedni učitelia, ktorí majú vo svojich 

plánoch triednických hodín túto tematiku zakomponovanú. V neposlednom rade sú to aj 

jednotlivé predmety, ktoré súvisia s tematikou drog. 

Náš zámer bol poskytnúť dostatok informácií a tak sme pripravili pre žiakov našej školy 

veľkú nástennú tabuľu s informáciami o závislostiach nielen na drogách, ale aj alkohole, či 

nikotíne. 

Počas školského roku sme spolupracovali s  Mgr.Barilovou z CCCP v Poprade. Prednášky 

boli zamerané na témy súvisiace s kolektívom triedy, kyberšikanou, komunikáciou a iné. Touto 

prednáškou prešli jednotlivé ročníky našej školy.  

V mesiaci február sme zrealizovali multimediálny protidrovo-motivačný koncert pod 

názvom Trinásta komnata pre všetkých žiakov našej školy. Svet drog v programe sa snažili 

prirovnať k zakázanej 13. komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť takmer každý mladý 
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človek. Predstavenie v podaní profesionálnych hudobníkov, obohatené veľkoplošnou 

videoprojekciou a melodickou hudbou dokázalo navodiť zážitok, ktorý mladého človeka zaujal 

a donútil k zamysleniu. 

Už druhý rok spolupracujeme n.o. Slovensko bez drog. Opäť si pre našich žiakov 

pripravili zaujímavú besedu – Pravda o drogách. Pán Peter Remper veľmi zaujímavou formou si 

dokáže získať mladých poslucháčov a vyvolať zaujímavú diskusiu na danú tému. 

V tomto školskom roku sa nám na podnet nášho študenta podarilo zrealizovať besedu – 

Klamstvá a konšpirácie. Beseda bola zameraná  na sociálne siete a fungovanie dezinformačných 

médií s dôrazom na extrémizmus. Táto beseda sa snažila v prvom rade poukázať na to, že mnoho 

ľudí na Slovensku si vytvára názory na základe prekrútenej reality. Na konkrétnych príkladoch 

pán Vladimír Šnídl poukázal, ako tisíce slovenských používateľov sociálnych sietí šírili 

a lajkovali zmanipulované príspevky. 

Ako najväčší problém študentov, sa ukazuje ich neznalosť trestno-právnych následkov pri 

manipulácii s drogami a v tomto duchu sa bude uberať práca koordinátora protidrogovej 

prevencie v nasledujúcom školskom roku.    

Koordinátor PDČ:       PhDr. Iveta Hájovská 

 

2/ Správy predmetových komisií 

Správa predmetovej komisie SPV predmetov za školský rok 2016/ 2017 

 Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov pracovala v školskom roku 2016 / 

2017 v päťčlennom zložení. 

 Počas školského roka učitelia telesnej výchovy zrealizovali pre žiakov 1. ročníka 1. a 2. 

účelové cvičenie a pre žiakov 2. ročníka 3. a 4. účelové cvičenie.  

 Žiaci 3. ročníka absolvovali Kurz ochrany života a zdravia dennou formou od 6.júna do 8. 

júna. V rámci neho žiaci mohli absolvovať turistickú vychádzku vo Vysokých Tatrách. V ďalších 

dňoch sa na prednáške zúčastnili vojaci  5. špeciálneho pluku zo Žiliny, s prednáškou  na tému 
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,,Sily špeciálneho určenia OS SR´´ , premietli film ,,5. PLUK - MISIA AFGANISTAN´´ a 

ukázali svoju výstroj. Žiaci si mohli časť výstroja vyskúšať. Posledný deň kurzu mali prednášku 

vojaci z prešovského Práporu COMBAT SERVICE SUPPORT, ktorí porozprávali o vlastných 

skúsenostiach na mierových misiách. 

  Kurz v dostatočnom počte hodín neabsolvovali žiaci Martin Kotuľák, Kristína 

Budzáková, Michaela Budziňáková, ktorí budú mať náhradný termín pre absolvovanie zvyšného 

počtu hodín v auguste. 

 Na hodinách telesnej výchovy boli využívané priestory telocvične, posilňovne a plavárne 

vo Svite.  

 Počas školského roka fungovali telovýchovné krúžky lukostrelecký, bedmintonový, 

volejbalový, basketbalový, stolnotenisový a krúžok aerobicu. Učitelia zorganizovali pre žiakov 

školy Mix- volejbalový mikulášsky turnaj. V rámci Olympijského festivalu detí a mládeže 

učitelia telesnej výchovy zorganizovali súťaž v skoku do výšky. Všetky športové aktivity boli 

registrované na webovej stránke Slovenského olympijského výboru a vedené ako Olympijské 

festivaly.  

 Škola bola organizátorom obvodného kola v stolnom tenise žiačok stredných škôl. 

 Žiačky a žiaci školy sa zúčastnili obvodného kola v týchto športoch: cezpoľný beh, stolný 

tenis, volejbal, futsal, bedminton, atletika, basketbal žiakov. Žiaci v športových súťažiach 

nedosiahli výraznejšie výsledky.  Družstvo v zložení troch žiakov z 1.A sa zúčastnili online 

vedomostnej súťaže o Olympizme, kde obsadili 16. miesto spomedzi 81 družstiev na Slovensku, 

keď stratili iba 1 bod. 

 V mesiaci február sa uskutočnil Zimný lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka. Vďaka 

finančnej podpore Vlády SR sa kurzu s ubytovaním mohli zúčastniť aj žiaci zo slabšie finančne 

situovaných rodín. Kurz možno hodnotiť ako veľmi úspešný, keďže sa naučili lyžiarske základy 

aj žiaci, ktorí počas základnej školy neboli na lyžiarskom kurze. 

 Pod vedením učiteľa M. Krišandu sa žiaci zúčastnili plaveckej štafety vo Svite. 

 Mgr. Čuňočkovi a Mgr. Kuzmiakovej sa podarilo získať nových darcov krvi. 
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 V spolupráci s predmetovou komisiou jazykov zorganizovali Mgr. Cpinová a Mgr. 

Križanová  návštevy divadelného predstavenia.  

 Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili súdnych pojednávaní v Poprade. 

 Mgr. Cpinová zorganizovala Historický kvíz pre žiakov 1. a 2. ročníka. 

 PaedDr. Sterczová pokračovala v projektoch z predošlého obdobia Rómske stredoškolské 

štipendiá.  

 PaedDr. Sterczová pracovala so žiakmi prvého ročníka na projekte Nové myšlienky pre 

prax a školu, kde sa žiaci zúčastnili aj konferencie s europoslancami v Poprade. 

 Mgr. Martinková sa so žiakmi zúčastnila Biblickej olympiády z katolíckeho náboženstva 

kde družstvo v silnej konkurencii obsadilo 5. miesto.  

 Mgr. Martinková predložila Rade školy SOŠ nový školský vzdelávací program 

z Náboženskej výchovy pre 2. ročník na školský rok 2017/2018. 

 Mgr. Čuňočka absolvoval školenie skladníkov CO v Poprade. 

  Navrhujeme zmeniť spôsob výučby tematického celku plávanie z priebežnej formy na 

kurzovú formu počas jedného týždňa v mesiaci september alebo október. 

  V závere školského roka sa zabezpečovalo materiálne vybavenie pre vyučovanie telesnej 

výchovy a v posilňovni nákupom stolnotenisového, loptového, florbalového vybavenia 

a nákupom ekliptického trenažéra do posilňovne.  

 Učitelia vo svojej práci sa snažili rozvíjať samostatnosť žiakov, kultúru správania. 

Výsledky a aktivitu žiakov učitelia vždy priebežne hodnotili s ohľadom na ich individuálne 

danosti a schopnosti. Počas vyučovania sa učitelia nestretli so žiadnymi náznakmi rasovej 

neznášanlivosti ani s náznakmi šikanovania. Učitelia PK využívali prvky enviromentálnej 

výchovy vo vyučovacom procese na hodinách etickej výchovy, na účelových cvičeniach a Kurze 

ochrany života a zdravia. 

 Pre ďalší školský rok bude potrebné zakomponovať do školského vzdelávacieho 

programu a učebných plánov témy finančnej gramotnosti do predmetu Občianska náuka v treťom 
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ročníku. 

Učitelia Mgr. Cpinová, Mgr. Čuňočka urobia pre ďalší školský rok úpravu v ŠVP 

v predmete Základy úspešnej komunikácie v študijnom odbore Styling a marketing, v predmete 

Hospodárska geografia v druhom ročníku v študijnom odbore Škola podnikania a predmet 

Geografia v študijnom odbore Pracovník marketingu. 

 Voľba predsedu PK sa uskutoční na prvom zasadnutí v nasledujúcom školskom roku. 

Správu spracoval: Mgr. Peter Čuňočka, predseda PK dňa 29.6.2017 

 

Správa o činnosti PK jazykov v šk. roku 2016 – 2017 

 

V šk. roku 2016 - 17 boli členmi PK jazykov: 

Ing.J. Pitoňaková – predsedníčka PK jazykov, Mgr. P. Križanová, Mgr. H. Korbačková, Ing. D. 

Krišandová, Ing. A.Mlynská a na zasadnutia PK boli prizývaní aj vyučujúci cj z iných PK- 

PaedDr. M. Sterczová, Mgr. Z. Kuzmiaková a Mgr. P. Čuňočka – vyučujúci ruj a nj, Ing. J. 

Kubusová -  vyučujúca anj. 

 

 Harmonogram a program zasadnutí členov PK jaz. v šk. roku 2016 – 17: 

o August – prerokovanie a schválenie plánu práce PK, požiadavky na finančné príspevky 

z RZ pre činnosť PK jazykov, odber cuj. časopisov, aktuálne problémy – tem. plány,  

učebnice pre žiakov a učiteľov,vybavenie jaz. učební , krúžková činnosť 

o November – vyhodnotenie vstupných testov v 1. ročníku, kontrola plnenia plánu práce 

PK za 1. štvrťrok, príprava šk.kola olympiád v sjl,anj,nj, ruj,práca v krúžkoch, aktuálne 

aktivity a problémy 

o Marec -  vyhodnotenie práce PK  za 1.polrok, príprava žiakov 4. A,4.B a 2.NA,NB na 

písomné a ústne  mat. skúšky, aktuálne aktivity- mat. zadania  

o Máj - vyhodnotenie práce PK  za školský rok 2016-2017, vyhodnotenie výsledkov na 

MS a práce v krúžkoch, návrhy PK jaz.  
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Harmonogram súťaží v šk. roku 2016 – 17: 

o V novembri 2016 sa uskutočnili šk. kolá olympiád – 23.11. v anj, 16.11. nj , 22.11. ruj. 

Výsledkové listiny a vyhodnotenie šk. kôl vypracovala a odoslala usporiadateľom obv. 

kôl predsedníčka PKjaz.  

o V šk. kole OAJ 1. miesto obsadila žiačka Ivana  Rošková z 4.A a  postúpila na obvodné 

kolo OAJ dňa 18.01.2017 v Poprade. V kategórii 2D - SOŠ sa umiestnila na 4. mieste 

v rámci obvodu Poprad, Levoča a Kežmarok.  

o  V šk.kole kole ONJ 1. miesto obsadil Martin Kotuľák z 3.A a postúpil na obvodné kolo 

ONJ 19.01.2017 v Poprade. V  kategórii 2D - SOŠ sa v rámci obvodu umiestnil na 1. 

mieste a postúpil na krajské kolo ONJ 16.2.2017 – 5.miesto. 

o V šk. kole ORJ 1. miesto obsadil Jozef Fabián z 2.B v kategórii B2 – SOŠ bez postupu 

na krajské kolo. 

o Dňa  02.12.2016 sa  uskutočnilo aj školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a 

literatúry, 1. Miesto obsadili I. Rošková zo 4. A a A. Marciníková yo 3. A  bez postupu 

do vyššieho kola. 

o Dňa 02.12. 2016 - vedomostná súťaž Expert  – 17 žiakov - v rámci medzipredmetových 

vzťahov a v spolupráci s PK inf. -  jedna z tém bola Do you speak English?  

Účasť na rôznych podujatiach v šk. roku 2016– 17: 

Žiaci našej školy sa v priebehu šk. roku zúčastnili týchto podujatí: 

o Jazykovo-poznávací zájazd do čokoládovne v Kittsee v Rakúsku a do Bratislavy  

6. 12. 2016 – žiaci 2.,3.,4. ročníka s 1. vyuč. jazykom nemeckým. Exkurzia prevádzkou 

bola spojená s komunikáciou v nemeckom jazyku aj v obchodnom centre a pri orientácii 

v mestečku. Zároveň žiaci navštívili aj niektoré historické pamiatky v Bratislave. Zodp. ped. 

dozor: Ing. Krišandová, Mgr. Križanová, PhDr. Hájovská 

o návšteva predvianočnej Viedne  - 14.12 – 16.12.2016  - výber žiakov – návšteva 

vianočných trhov a mesta Viedne. Zodp. ped. dozor: PaedDr. Sterczová, Ing. Kubusová  

o návšteva div. predstavenia v anglickom jazyku v Košiciach – Historická radnica - 

21.10.2016 – Oliver Twist – 7 žiakov z 2.A, Zodp. ped. dozor: Ing. Pitoňaková 

o  Deň medzinárodných knižníc – 26.10.2016- stanovištia cuj-anj a nj, sjl, knižná 

burza -  všetci žiaci súťažili v skupinách podľa cj. Zodp.: Mgr. Križanová, Ing. 

Krišandová, Ing. Pitoňaková 

o návšteva divadelného predstavenia Rysavá jalovica v SNV – žiaci 2. ročníka – 

Zodp.: Mgr. Križanová a Mgr.Cpinová 
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o návšteva divadelného predstavenia Tom, Dick a Harry v Košiciach – žiaci 2. 

ročníka  Zodp.: Mgr. Križanová a Mgr.Cpinová 

o beseda so spisovateľmi Štefanom Cifrom, Sergejom Makarom a Viktorom 

Timurom v Ms knižnici vo Svite – apríl 2017 -  žiaci 2.A. Zodp.: Mgr. Korbačková 

o  návšteva predstavenia Akadémie ZŠ Komenského a Fantázie,  cestopisu Svet 

okolo nás – Peru – všetci žiaci 

Krúžková a iná činnosť v šk. roku 2016 – 17: 

Jazykové krúžky:  Anglický klub – p. Pitoňaková, Čitateľský – p. Korbačková, 

Literárno-dramatický – p. Križanová 

Vyučujúce sjl vypracovali kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka na SOŠ vo Svite, 

ktoré boli schválené PK jaz. na svojom zasadnutí dňa 03.03.2017. 

   V triedach 1. Ročníka vyučujúce sjl a anj zrealizovali v septembri 2016 vstupné testy v 

1.A, 1. B – sjl a 1. cuj-Anj – vyuč. skonštatovali priemernú úroveň – pozri v tabuľke. 

 SJL ANJ  

1.A 3,11 3,4 Priemer  

1.B 4,6 3,8 Priemer 

 

Predsedníčka PK jaz. zabezpečila odber cj časopisov  pre učiteľov a pre žiakov - 

Friendship a Hurra!, čerpanie  fin. prostriedkov z RZ na odmeny pre súťažiacich na šk. 

kolách olympiád v sjl, anj, nj, ruj. Zodp.: Ing. Pitoňaková  

V 2. polroku šk roku prebiehalo vzdelávanie niektorých žiakov z tried 1.E a 2. E- 

ISCED2 – ukončené skúškou. Zodp.: za sjl – Mgr. Križanová 
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Vyučujúce  anj sa registrovali do projektu English go. Predsedníčka PK jaz. Nadviazala 

spoluprácu aj s vydavateľstvom Macmillian – účast na webseminároch a vydavateľstvom 

Oxford UP – ponuka kníh Maturita Solutions aj semináre. 

 Z dôvodu úpravy rámcových učebných plánov (zníženie týždenného počtu hodín v 1. 

ročníku na 33 vyučovacích hodín v súlade so ŠVP ) predmetová komisia jazykov predložila  

návrh na úpravu ŠkVP- prvý cudzí jazyk v nadstavbovom štúdiu  na schválenie Rade SOŠ 

vo Svite: zrušenie druhého cudzieho jazyka v počte 1 hodiny týždenne v 1. a 2. ročníku 

nadstavbového štúdia – Podnikanie v remeslách a službách od šk. roku 2017/18. Presun v počte 1 

hodiny týždenne z druhého cudzieho jazyka do počtu hodín prvého cudzieho jazyka – úprava na 

celkový počet 4 hodiny týždenne v 1. a 2. ročníku nadstavbového štúdia  - Podnikanie 

v remeslách a službách od šk. roku 2017/18. Návrh bol schválený. 

Testovanie čitateľskej gramotnosti a maturitné skúšky v šk. roku 2016-2017: 

 

 Dňa 13. 02.2017 PaeDdr. Mária Choborová, školská inšpektorka – ŠIC Prešov 

vykonala na našej škole tematickú inšpekciu – testovanie čitateľskej gramotnosti 13 

žiakov končiaceho ročníka triedy 4.B študijného odboru 6341 M Škola podnikania. Obsah 

úloh v teste z čitateľskej gramotnosti bol zameraný na nižšie kognitívne úrovne. 

Hodnotenie úrovne dosiahnutých výsledkov žiakov:  V úlohách na vyhľadávanie 

explicitných informácií žiaci dosiahli úspešnosť 66,43% -porovnateľný výsledok ako 

bol národný priemer SR, v úlohách na vyhľadávanie implicitných informácií dosiahli 

59,76% a v úlohách na integráciu a interpretáciu myšlienok 48,72% - lepšie výsledky 

ako bol národný priemer. 

K MS: Dňa 16. 02.2017 – opravný termín –Gigacová zo sjl 

V dňoch 14.3. a 15.3. 2017 sa uskutočnili EČMS a PFIČMS zo sjl a cj. Mat. zadania zo 

sjl a cj boli odovzdané na podpis PPMK v deň testovania a následne riaditeľke školy na 

schválenie. Vyučujúce anj Ing. Pitoňaková a ing. Mlynská vypracovali nové maturitné 

zadania z anjB1. 

 PK jaz. sa dohodla na vzájomnej oprave PFIČMS zo sjl a cuj v súlade s pokynmi na 

opravu PFIČMS a cieľovými požiadavkami na maturantov zo sjl a z cuj – úroveň B1. Zodp.: 

predsedníčka PK. Kompletné výsledky EČ – v rámci národných priemerov, PFIČMS, ÚFIČMS u 
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RŠ.  

K ÚF IČ MS: 29.5. – 2.6. 2017 zo sjl pristúpili 59 žiaci, z anjB1 27, z njB1 – 18, 

z rujB1 – 14 žiaci. MS v septemberi 2017 – 2 žiaci – prvý termín.  

Vyučujúce sjl Mgr. Križanová a Mgr. Korbačková a vyučujúce cuj- Ing. Mlynská, Ing. 

Krišandová, PaedDr. Sterczová – aj PŠMK, Mgr. Kuzmiaková- aj PŠMK- boli menované do 

funkcie PMK sjl,anj, nj, rj na iných školách. 

Záverečné zhodnotenie práce PK jazykov: 

Práca PK jazykov bola v uplynulom šk. roku 2016 – 2017 rôznorodá a náročná hlavne 

vo väčších anj skupinách v 1. A, 1.B, 2.B, so žiakmi s VVP a so slabo 

prospievajúcimi  rómskymi žiakmi. Plán práce PK jaz. na šk rok 2016-17 bol splnený. 

Dňa 27.06.2017 vo Svite vypracovala: Ing. Jarmila Pitoňaková  -  predsedníčka PK jazykov 

 

HODNOTENIE PLÁNU PRÁCE PK ODBORNÝCH PREDMETOV  

CHÉMIA A POLYGRAFIA ZA ŠK: ROK 2016/2017 

Zloženie PK: 

         Predseda: Ing. Lucia Uhrinová 

         Členovia: Ing. Janka Kubusová , Ing. Martina Gánovská , Ing. Miroslav Hrab,  

                          Bc. Darina Dikantová, Ing. Patrik Pavlovič, Ing. Ján Jahoda, Leopold Klas 

Predmetová komisia pracovala podľa plánu práce v šk. roku 2016/2017 a počas roka 

zasadala 5 krát. Na prvom augustovom zasadnutí sa prerokovalo zabezpečenie školského roka, 

vypracovanie časovo tematických plánov, rozdelenie a organizácia práce v jednotlivých 

laboratóriách. Na druhom novembrovom zasadnutí sa prerokovalo zapojenie sa do projektových 

súťaží, taktiež prípravou na náborové akcie školy, prípravou výrobkov na Vianočné trhy vo Svite, 

prípravou na Deň otvorených dverí a prípravou Týždňa vedy a techniky s účasťou na výstave 

JUVYR. Na treťom februárovom zasadnutí sa zhodnotil priebeh príprav žiakov na chemické 

olympiády, zapojenosť do súťaže grafických návrhov, príprava kolégia Zelenej školy, 
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prerokovali a schválili sa úlohy praktickej časti MS z odborných predmetov. Na štvrtom 

aprílovom zasadnutí sa prerokovala príprava na praktickú časť a teoretickú časť MS, zhodnotili 

sa výsledky republikového kola chemickej olympiády „E, F“, a uskutočnenie exkurzie v rámci 

medzinárodného dňa meteorológie. Na piatom májovom zasadnutí bola prerokovaná úspešnosť 

teoretickej časti MS, zhodnotil sa priebeh ukončených projektových súťaží, zhodnotila sa účasť 

na kurze riadenia chemického nebezpečenstva a kurze praktickej environmentálnej prípravy, ako 

aj plánovaných akciách ako Deň životného prostredia, Globe games, účasť na toxikologickej 

konferencii a boli podané návrhy na úpravu rámcových učebných plánov na radu školy o zmeny 

v ŠkVP pre jednotlivé predmety. 

Na základe plánu práce PK 

1. Všetci učitelia vypracovali podľa platných učebných osnov časovo-tematické plány 

v určenom termíne. 

2. Vyučujúci vypracovali vstupné a výstupné testy z predmetov. 

3. Členovia PK uskutočňovali zasadnutia podľa plánu zasadnutí, riešili špecifické úlohy 

a problémy podľa potreby. 

4. Členovia PK sledovali priebežne plán práce školy ako aj plán práce PK a plnili úlohy, 

ktoré z nich vyplývali. 

5. Žiakom 4. ročníkov boli včas zadané okruhy maturitných otázok s príslušnými príkladmi 

výpočtov. 

6. Pri práci v laboratóriách sa počas celého školského roka dodržiaval bezpečnostný 

poriadok, boli taktiež zverejnené zoznamy pracovísk a tém laboratórnych cvičení, ktoré 

boli v súlade s časovo-tematickými plánmi. 

7. Žiaci boli oboznámení s bezpečnostnými predpismi a poskytovaním prvej pomoci pri 

úrazoch v laboratóriu a v odbornej učebni. O preškolení a preskúšaní formou testov boli 

urobené zápisy v prvom aj druhom polroku podľa stanovených termínov. 

8. Členovia PK v odborných predmetoch  a v technických správach kládli dôraz  na 

odbornú, estetickú a gramatickú úroveň a podľa uváženia hodnotili známkou. 

9. V dostatočnej miere sa využívali učebné pomôcky ako aj odborná učebňa chémie 

a učebňa informatiky. Slúžili na prezentovanie príprav učiteľov, na prácu s internetom, pri 

písaní protokolov a prácu v systéme Moodle . 
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10. Členovia PK v dostatočnej miere prehlbovali medzipredmetové vzťahy v rámci PK 

a spolupracovali s ostatnými PK. 

11. Vedúci krúžkov vypracovali plán činností, prácu v krúžkoch a zodpovedne ich plnili. 

12. Členovia PK podávali informačné správy o činnosti a prebiehajúcich súťažiach v priebehu 

roka a tie boli dopĺňané na www stránku našej školy a sociálnu sieť Facebook. 

13. Členovia dôsledne pripravili súťaže konané na škole po odbornej a organizačnej stránke 

a zodpovedne pripravili žiakov na prebiehajúce súťaže. 

14. Členovia sa aktívne zúčastňovali náborových akcií školy a propagovali študijné odbory 

Biotechnológia a farmakológia a Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín. 

15. Hodnotenie súťaží: 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 

V šk. roku 2016/2017 sa škola zapojila do troch kategórií CHO – „ B, C, E, F“. 

V kategórií „B“ – súťažili žiaci druhého ročníka – Slavomír Podolský, Michal 

Hrebeňár, Andrea Helebrandtová a Nikola Húsková z 2.A triedy  pod vedením Ing. 

Uhrinovej, kde žiak Slavomír Podolský obsadil na krajskom kole pekné 6. miesto.  

V kategórií „C“ – súťažil žiak prvého ročníka – Erik Lacko z 1.A triedy pod 

vedením Ing. Hraba, kde obsadil na krajskom kole 12.miesto.  

            V kategórií „E a F“ – súťažili žiaci tretieho a štvrtého ročníka – Beáta Habľáková  

            (4.A), Veronika Helebrandtová (4.A), Andrea Hvizdošová (4.A), Ivana       

Rošková  

            (4.A), Ondrej Bača (4.A), Samuel Bednár (3.A), Andrea Marciníková (3.A), Jakub  

            Grivalský (3.A) a Slavomír Podolský (3.A) , ktorí zaznamenali krásne  výsledky     

             pod vedením Ing. Gánovskej. Po riešení študijného kola, školského testu, praktickej  

             časti školského kola postúpili do republikového kola CHO v Banskej Bystrici, kde  

            si vybojovali – Rošková– 3.miesto BRONZ, Bača– 11.miesto, Podolský - 16.miesto  

             a Habľáková – 17.miesto. 

 

            GLOBE GAMES – zúčastnili sme sa tejto súťaže v dňoch  11.- 14.5. 2017 sa na  
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            ZŠ Moravské Budejovice uskutočnili hry Globe games. Na  20. GLOBE Games S 

           SOŠ Svit zastupovala skupina 8 študentov  ako súťažné družstvá (Slavomír  

            Podolský,  Michal Hrebenár, Ondrej Neupaver, Mário Malast, Kristína Ondrušová z  

             Klára Kovalčíková 2.A, Ivana Semanová, Samuel Šoltýs z 1.A), 2 študentov, ktorí  

            pracovali v novinárskom tíme( Martina Mudrák a Katarína Mária Tribulová  1. B) a  

            a  2 učiteľov Ing. Martina Gánovská a Ing. Adriana Mlynská.  

            Vo štvrtok bolo zahájenie Globe Games slávnostným otvorením. V piatok   

            prezentovali študenti svoje školské projekty, využívajúce GLOBE merania a ň 

            pozorovania na dopoludňajšej študentskej konferencii a ich výkony posudzovali  

            zástupcovia organizátorov zo Združenia TEREZA.  Naše dve práce boli  zamerané                  

            stanovenie UV A žiarenia pod názvom „ Opálim sa aj pod mrakom?" a na 

            stanovenie chlorofylu v listoch pod  názvom „Prečo je jeseň farebná?“  Poobede bol 

              Festival Globe a v sobotu  terénna hra.  V nedeľu  sme navštívili Alternátor -  

            centrum vedy v Třebíči. 

             Korešpondenčný seminár z biológie, chémie - CHEMTECHČA – do súťaže sa  

             zapojilo 5 žiakov z prvého a 3 žiaci tretieho ročníka pod vedením Ing. Gánovskej a  

             Ing. Uhrinovej. Výsledky budú známe koncom júna. 

              

16. Hodnotenie akcií: 

Deň otvorených dverí - dňa 1.12.2016 prebehol na pôde našej školy DOD. V rámci tejto akcie 

členovia PK aktívne pripravili program pre predstavenie nášho odboru Biotechnológia 

a farmakológia a odboru Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín. 

Vianočné trhy vo Svite - prebehli dňa 3.12.2016, kde chemici prispeli svojimi výrobkami - 

esenciami vyrobenými žiakmi nášho odboru pod vedením všetkých členov PK.  

V rámci projektu „Odborné vzdelávania a príprava pre trh práce“ sa členovia    PK chémie 

zúčastnili v dňoch 28.9. – 30. 9.2016 odborného školenia zameraného na  didaktiku a inovatívne 
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metódy vo vyučovaní chemických predmetov. Následne sa             v dňoch 9.11 – 11.11.2016 

zúčastnili výstavy JUVYR v rámci Týždňa vedy a techniky, kde sme predstavili širokú škálu 

našich aktivít a ponuku študijných  odborov. 

Deň životného prostredia- dňa 13.6.2017 sa na našej škole uskutočnil Svetový deň životného 

prostredia. Pre študentov našej školy a ôsmakov zo ZŠ sme pripravili terénnu hru. Ich úlohou 

bolo prechádzať 5 stanovíšť – národné  parky, voda, meteorológia, biológia a GPS - a na základe 

informácií z jednotlivých stanovíšť odhalili názov krajiny. Študenti pracovali 

v päťčlenných  tímoch, najskôr si nakreslili svoj erb a potom plnili úlohy na stanovištiach. Na 

záver sprezentovali svoje    závery. Súčasťou tejto akcie bol aj výmenný pobyt študentov 

gymnázia z Českej   Třebovej. 

 Kurz praktickej environmentálnej prípravy - v dňoch 9.6 - 14.6. 2017 sa    uskutočnil tento 

kurz pre žiakov 1. ročníka odboru Biotechnológia a farmakológia pod  vedením Ing. Gánovskej 

a Ing. Mlynskej. Celý kurz bol rozdelený do 4. oblasti   a to monitoring ovzdušia a meteorológia, 

monitoring vody, monitoring pôdy, odpady a environmentálne záťaže.  

  Kurz riadenia chemického nebezpečenstva  - v dňoch 12.6 - 16.6.2017 sa  uskutočnil pre 

žiakov 2. ročníka odboru Biotechnológia a farmakológia pod vedením  Ing. Kubusovej, Ing. 

Hraba a Ing. Uhrinovej. Celý kurz bol rozdelený do 4. oblast a to toxikológia, toxikológia v praxi, 

odpadové hospodárstvo a nakladanie s odpadmi  praxi. Výstup z kurzu bol v podobe testu, 

vypracovanej laboratórnej správy a krátkej      prezentácie. 

  Výtvarný salón - v rámci krúžku prebehla súťaž grafických návrhov výtvarníkov do   ktorého 

zapojilo 5 žiakov pod vedením Ing. Skokanovej a Ing. Pavloviča. 

   Zelená škola - dňa 30.3.2017 prebehlo Kolégium Zelenej školy v rámci vzdelávacieho   

ekoprogramu, ktorého cieľom je na hodinách vyučovať o ŽP. Žiaci 2.A triedy vykonali 

environmentálny audit v oblasti vody, odpadov, dopravy a ovzdušia, zelene      a ochrany prírody. 

Súčasne sa odsúhlasila aj téma budúceho stretnutia Zeleň   a ochrana prírody. 

 

17. V rámci týždňa vedy a techniky sme sa  v dňoch 14.6 – 16.6.2017 zúčastnili 37.  
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ročníka medzinárodného sympózia s názvom Industrial Toxicology 2017 konanej pod 

záštitou Chemosvitu vo Svite. Išlo o sériu prednášok venovaných moderným   chemickým 

technológiám a výskumom. Odborných prednášok sa zúčastnia všetci      študenti našej 

školy z odboru Biotechnológia a farmakológia. 

18. Hodnotenie exkurzií: 

  AEROLOGICKÉ A RADIAČNÉ CENTRUM SHMU -  exkurzia bola organizovaná 

pri príležitosti Medzinárodného dňa meteorológie  a nosnou témou boli Oblaky a ich 

spoznávanie. Súčasťou akcie bolo aj vypustenie  meteorologického balóna s rádiosondou, 

kde sa zaznamenávali údaje o meraní   atmosférického ozónu.     

  18.    V rámci PK sme boli usporiadateľmi: 

-    krajského kola CHO v kategórii A určenej pre žiakov gymnázii Prešovského 

kraja,  kde sme pripravovali celú súťaž po technickej a materiálnej stránke a na pôde našej    

školy sme privítali 7 žiakov.  

-    krajského kola CHO v kategórii B určenej pre žiakov gymnázii a stredných škôl 

Prešovského kraja, kde sme pripravovali celú súťaž po technickej a materiálnej 

stránke a na pôde našej školy sme privítali 24 žiakov.  

-    okresného kola CHO v kategórii D určenej pre žiakov základných škôl  

     a osemročných gymnázií z Popradu, kde sme pripravovali celú súťaž po technickej  

     a materiálnej stránke a na pôde našej školy privítali 24 žiakov.  

-    krajského kola CHO v kategórii C určenej pre žiakov stredných škôl  

     a osemročných gymnázií z Popradu, kde sme pripravovali celú súťaž po technickej  

     a materiálnej stránke a na pôde našej školy privítali 40 žiakov. 

- v rámci náborových akcií sa uskutočnili návštevy základných škôl a burzy práce 

v okolí Popradu, ale aj do vzdialenejších miest. Členovia PK, ktorí prezentovali 

štúdium v odboroch Biotechnológia a farmakológia a Výživa, ochrana zdravia 

a hodnotenie potravín bližšie popísali chemické priestory, vyučovacie predmety, 

chemické softvéry ako aj samostatnú tvorivú činnosť chemikov. Taktiež sme sa 
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aktívne zapojili do Burzy práce a informácií v Liptovskom Mikuláši, Košiciach a 

Komunitného festivalu mesta Svit v rámci propagácie chemických odborov.  

 

      20.    V rámci práce PK boli uskutočňované hospitácie a vypracované hospitačné  

               záznamy každého člena komisie. 

 Členovia PK volili zastupujúceho predsedu PK počas doby neprítomnosti súčasnej  

  predsedníčky a jednoznačne sa zhodli na voľbe zastupujúceho predsedu Ing. Jána     Jahodu na 

dobu september – január 2018.Členovia PK prerokovali zmenu formy výstupu v odbore Grafik 

tlačových médií   z prezentačnej na riešenie komplexnej úlohy a zhodli sa o nezmenenej forme    

z dôvodu náročnosti prípravy samotného výsledného produktu. Členovia PK podávajú návrh pri 

úprave rozvrhu o nezaradenie teoretických hodín po odbornom výcviku. Je to náročné pre žiakov 

a prevažne sa týchto hodín už     nezúčastňujú. 

    V rámci úprav sme navrhli aj úpravu Klasifikačného poriadku týkajúceho sa  hodnotenia 

predmetov CLC a PRAX. Vzhľadom na to, že  práce v 1.ročníku sú len  prípravné, nie je 

potrebné aby sa spĺňala táto podmienka 70% pre prvé ročníky.  Splnenie požadovanej podmienky  

sa týkalo len 2., 3. a 4. ročníka.  Z dôvodu úprav rámcových učebných plánov ( súlad so ŠVP 

a zníženie týždenného počtu hodín na 33-34-34-34) sme navrhli následovné  úpravy ŠkVP 

a úpravy    v predmetoch budú vykonávať: V odbore Styling a marketing - pribudla 1 hodina 

chémie v 3. ročníku - Ing. Uhrinová 

           V odbore Grafik tlačových médií: 

 chémia - Ing. Uhrinová /3.ročník/ 

 polygrafia - Ing. Pavlovič /1.ročník/ 

 grafický dizajn tlačových chémií - Ing. Pavlovič /1. a 4. ročník/ 

 aplikovaná informatika - Ing. Mlynská / zrušenie v 2. ročníku/ 

           V odbore Operátor tlače: 

 chémia - Ing. Uhrinová /3.ročník/ 

 polygrafia - Ing. Pavlovič /1.ročník/ 

 grafický dizajn tlačových chémií - Ing. Pavlovič /1. a 4.ročník/ 

 reprodukcia obrazu - Ing. Pavlovič /2.ročník/ 

 sadzba a montáž - Ing. Pavlovič /2.ročník/ 

 príprava tlače - Ing. Pavlovič /zrušenie 2. ročník/ 
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 tlačové procesy - Ing. Pavlovič /zrušenie 2. ročník/ 

 aplikovaná informatika - Ing. Mlynská /zrušenie 2. ročník/ 

          V odbore Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín: 

 aplikovaná biológia-  Ing. Gánovská /4.ročník/ 

 výpust základov technológie, premenovanie analytickej chémie na chemické 

a biochemické analýzy 

          V odbore Biotechnológia a farmakológia: 

 chemická informatika- Ing. Mlynská /4. ročník/ 

 chemické laborat. cvičenia - Ing. Gánovská /2., 3., 4. ročník/ 

 technológia liekových foriem - Ing. Uhrinová /3., 4. ročník/ 

 toxikológia - Ing. Uhrinová /1., 2. ročník/ 

 biotechnológia (základy technológie) - Ing. Uhrinová /2., 3., 4. ročník/ 

 chemické a biochemické analýzy (analyt. chémia) - Ing. Gánovská / 2., 3., 4. 

ročník/ 

 aplikovaná biológia - Ing. Gánovská /4. ročník/ 

 biológia - zrušenie predmetu 

               

              Ing. Lucia Uhrinová, predsea PK 

 

 Správa o činnosti predmetovej komisie odborných ekonomických predmetov 

a odevníctva za školský rok 2016/2017 

V školskom roku 2016/2017 pracovala PK v tomto zložení: Ing. Katarína Babčáková, 

PhDr. Hajovská, Mgr. Martinková, Ing. Budajová, Ing. Skokanová, Mgr. Králinská, Ing. 

Trčková, Bc. Dikantová, Ing. Tĺčik. 

Práca PK vychádzala z dokumentov ako je plán práce školy, koncepčné úlohy a strategický 

cieľ školy, a z činnosti PK v predchádzajúcom období. 

PK sa na svojich zasadnutiach zaoberala plnením úloh, ktoré si stanovila v pláne práce, ako 

aj riešením bežných problémov, ktoré vznikli počas školského roka. 

V oblasti vzdelávania 

PK sa zaoberala vypracovaním ŠkVP a tematických plánov a koordináciou TP teoretického 
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vyučovania s odborným výcvikom . Tematické plány vo všetkých ročníkoch boli vypracované 

podľa školského vzdelávacieho programu a podľa platných učebných dokumentov. Náplňou 

práce bola príprava na maturitné a záverečné skúšky, ako aj vypracovanie maturitných tém a tém 

na záverečné skúšky. A po ich vykonaní celkové zhodnotenie.  PK skonštatovala , že boli 

pripravené na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia aj výsledky, keďže všetci  žiaci, ktorí sa 

skúšok zúčastnili ich aj úspešne vykonali. Stav preberaného učiva je na dobrej úrovni, 

pedagogickí pracovníci ho priebežne počas roka sledovali, učivo je ku koncu školského roku 

odučené podľa plánu. 

V oblasti výchovy 

Počas celého školského roka učitelia a MOV formovali kladné charakterové a pracovné 

vlastnosti žiakov, potierali také javy ako sú diskriminácia, hrubé vyjadrovanie, arogantné 

správanie voči spolužiakom a starším. MOV a učiteľmi bola poskytnutá žiakom odborná pomoc. 

V oblasti aktivity a záujmovej činnosti 

- uskutočnila sa finančná olympiáda – Partners group, Nadácia partners, on-line. 

- zúčastnili sme sa kvízu „Mladý podnikateľ, ktoré usporiadal Prešov RP a IC, on-line. 

- uskutočnil sa výmenný pobyt v Třeboni, ktorého sa zúčastnili Ing. Skokanová a Ing. Tĺčik 

so študentmi. 

- PK urobila vianočnú výzdobu vo vestibule školy. 

- PK pripravila dôstojne deň otvorených dverí, tvorivé dielne – odevníctvo, simuláciu 

valného zhromaždenie a.s. so študentmi školy podnikania, bol pripravený aj predajný stánok vo 

vestibule s predajom vianočných ozdôb. 

- PhDr. Hájovská sa zúčastňovala náboru žiakov do základných škôl a 9. 12. 2016 sa 

zúčastnila burzy práce v Lipt. Mikuláši. 

- uskutočnila sa profesionálna orientácia žiakov 4. A a 4. B. 

- v mesiaci október bola založená študentmi 3.B študentská spoločnosť, predmetom ich 

podnikania bolo kopírovanie a čajovňa. Študenti simulujú a.s., ktorú založili upisovaním akcií. 
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Uskutočnilo sa valné zhromaždenie akcionárov. 

- študentská spoločnosť urobila nástenku ku „Dňu študentstva“ a predávala stužky. 

- študentská spoločnosť pripravila vianočnú lotériu na posledný deň v škole na vianočnú 

besiedku. 

- so študentmi sme sa zúčastnili exkurzie do čokoládovne v Kittse. 

- PK sa zúčastnila Mikulášskeho trhu vo Svite, kde boli pripravené tvorivé dielne 

a predajný stánok. 

- zúčastnili sme sa módnej prehliadky na výročnej členskej  schôdzi Baťovej školy. 

- uskutočnili sa stretnutia krúžku tvorivosti pre verejnosť „Dámskeho klubu“ v spolupráci 

s CVČ. 

- na „Deň knižníc“ sme sa zapojili s odevákmi do tvorivých dielní, výroba záložiek do kníh 

so SOŠ v Tisovci v rámci projektu „Záložky do knihy spájajú školy“. 

- pripravili sme rozhlasovú reláciu „Týždeň proti drogovej prevencie – európsky týždeň“. 

- študentská spoločnosť pripravila na Valentína vyrábané valentínske srdiečka. 

- študentská spoločnosť sa zúčastnila Ja veľtrhu podnikateľských talentov pod záštitou 

prezidenta republiky Andreja Kisku v Košiciach. 

-študentky školy podnikania 3. B spracovali projekt „Bankomat nápadov“ v rámci 

predmetu Viac ako peniaze. 

-urobená bola nástenka k Európskemu týždňu financií vo vestibule školy. 

- zúčastnili sme sa protidrogového multimediálneho výchovného koncertu „13 komnata“. 

- pracovalo sa v krúžku tvorivosti „Dámsky klub“. 

- urobená bola  výstava figurín v kine Podtatran v Poprade.                                                                                                           

- pripravila sa výstava obrazov a vankúšov do vestibulu školy, ktorá bola presunutá do Spolcentra 

vo Svite. 

- urobená bola  výstava výzdoby k Veľkej noci vo vestibule školy. 

- v tomto školskom roku bola usporiadaná ekonomická olympiáda finančnej gramotnosti. 

Zúčastnilo sa jej 23 žiakov zo všetkých odborov. Študenti pracovali v skupinách. Olympiáda 

prebiehala formou testov.  Víťazi: 1. miesto 4.B Mlynár Marušinec  ŠP, 2. miesto  Kriak, Čauder 

3. B KP, 3. miesto Feriancová , Bodnárová 3. B SaM. Vecné ceny im budú odovzdané na 
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slávnostnej akadémii z prostriedkov ZRPŠ. Konala sa dňa 29. 3. 2017, 

- celoškolská súťaž v písaní na rýchlosť sa konala 13. 6. 2017. Zúčastnilo sa 11 žiakov. 

Víťazi: 1. miesto Jozef Fabian, 2. B KP 236,3 úderov za minútu, 2. miesto Kristína Budzáková 3. 

B Pracovník marketingu 179 čistých úderov za minútu, a 3. miesto Čauder Peter 3. B KP 171,2 

čistých úderov za minútu. Víťazi budú odmenení vecnými cenami na slávnostnej akadémii 

z prostriedkov ZRPŠ. 

- Ing. Alica Skokanová sa zúčastnila krajského kola SOČ v Starej Ľubovni s 2 žiačkami 

odboru styling a marketing. 

- zúčastnili sme sa akcie Dni mesta Svit a Komunitného festivalu  vo Svite / 2 vstupy 

módna prehliadka – batikovanie a spoločenské šaty/, bol urobený stánok na prezentáciu starých 

remeselných techník – tkanie, filcovanie a maľba. 

- vytvorený bol  nový maliarsky krúžok,  s ním sme sa zúčastnili súťaže Gorazdovo v  

Námestove zamerané na príchod Cyrila a Metóda na naše územie. Obrazy boli zaslané. 

- zúčastnili sme sa výtvarnej súťaže „Právo na život a rodinu“, ktorú vyhlásila nadácia 

z Bratislavy, obrazy boli zaslané. 

- zúčastnili sme sa tvorivých aktivít v Elektrárni a Galérii v Poprade, kde sa robila maľba 

pod vedením lektora. 

- urobili sme výzdobu vestibulu- výstava prác žiakov z krúžkovej činnosti a práce žiakova 

styling a marketing. 

- plánujeme prípravu stánku tvorivé dielne do Spišskej Teplice na dni obce v auguste. 

- študenti  3. B ukončili svoju podnikateľskú činnosť v študentskej spoločnosti. Na valnom 

zhromaždení zhodnotili svoju činnosť a rozdelili výsledok hospodárenia po zdanení. Časť zisku 

venovali na charitu „Ľudia ľuďom“ rodine otcovi s deťmi, ktorí sú vo finančnej tiesni, vyplatené 

boli dividendy akcionárom. 

- urobená bola nástenka študentskej spoločnosti k  charitatívnej činnosti, a taktiež nástenka 

k finančnej gramotnosti. 
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- študentská spoločnosť sa zúčastnila Veľtrhu študentských spoločnosti . 

- navštívili sme mesto Liptovský Mikuláš, odborná exkurzia zameraná na historické 

pamiatky, Židovská synagóga so žiakmi 3. B v rámci predmetu služby cestovného ruchu. 

- členovia PK počas celého školského roka pracovali so študentmi v krúžkoch podľa plánu 

krúžkovej činnosti. 

Počas celého školského roku sa žiakom vytvárali vhodné  podmienky, aby sme v nich 

vzbudili záujem o aktivity aj mimo vyučovacieho procesu. 

Svit, 30.júna 2017 

Vypracovala: Ing.Katarína Babčáková, predseda PK 

 

Správa o činnosti PK MAT, INF a FYZ v šk. roku  2016 – 2017 

 

V šk. roku 2016 - 17 boli členmi PK : 

Mgr. Eva Kolláriková  – predsedníčka PK , Ing. Eva Austerová,  Ing. Jozef Bednárik, Ing. 

Dalibor Enekeš,  RNDr. Jozef  Kušnirik,  RNDr.  Eva Nebusová  a na zasadnutia PK boli 

prizývaní aj vyučujúci INF, API a CHI  z iných PK -  Ing. A. Mlynská a Ing. J. Jahoda. 

 

        Činnosť PK prebiehala podľa plánu schváleného na prvom zasadnutí v septembri 2016. 

Ďalšie zasadnutia boli v decembri 2016, v máji 2017 a v júni 2017. Hlavné ciele a úlohy boli 

v súlade s úlohami školy a vyplývali z platných učebných osnov. Boli zamerané na 

skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v predmetoch MAT, INF a FYZ.  

Stanovené ciele sa nám podarilo splniť. 

 

Aktivity PK v šk. roku 2016 – 17: 

 

 SÚŤAŽE 

V septembri 2016 sa 6 žiaci školy zapojili do fotografickej súťaže prostredníctvom 

časopisu MLADÝ VEDEC. Víťazkou tejto súťaže bola N. Glajzová z 2.B, ktorej ocenená 
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fotografia „ Svet malých“ bola uverejnená na obálke časopisu MV. K oceneným záberom patrili 

aj fotky J. Gabonovej taktiež z 2.B.  

V novembri 2016 ( 7. - 8.11.)  sa uskutočnila súťaž iBOBOR, ktorej sa zúčastnilo 65 

žiakov 1. a 2. ročníka v  kategórii Junior a  8 žiakov 3. a 4. roč. v kategórii Senior. Ocenenými 

boli nasledujúci žiaci: Kubíková K. a Semanová I. z 1.A a Bránecká A. z 2.A; Čmilová S. zo  

4.A. 

V decembri 2016 ( 2.12.2016) sa uskutočnila  vedomostná súťaž EXPERT geniality show 

, ktorej sa zúčastnilo 17 žiakov školy ( 5 žiakov súťažilo v kat. Expert O12; 12 ž. v kat. Expert 

O34). Štyria z nich boli úspešnými riešiteľmi:  okruh  Góly, body, sekundy: Marciníková A. 

a Bednár S. (3.A); Soják A. (4.B) a  okruh Svetobežník  Mlynár E. (4.B). 

V marci 2017 ( 20.3.) prebehla medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN za 

účasti 29 žiakov       našej školy a to v 2 kategóriách Kadet O12 a Junior O34.  Úspešnou 

riešiteľkou a školskou šampiónkou tejto súťaže bola  Denisa Peniaková z 1.A.  

V apríli 2017 ( 7.4. ) sme sa sa zapojili do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ 

NÁBOJ, ktorá prebiehala v Košiciach. Školu reprezentovali 2 družstvá: JUNIORI  -  v zložení 

M. Hrebeňár (2A),  

I. Fábry (1A), D. Madejová (1A), A. Helebrandtová (2A) a I. Semanová (1A);  SENIORI 

v zložení J. Grivalský a A. Varga (3A);  P. Lazorová a S. Podolský (2A), I. Rošková (4A).  

Prostredníctvom časopisu MLADÝ VEDEC sme sa znova zapojili do korešpondenčných 

súťaží -  MATMIX (2 žiačky) a MLADÝ VEDEC ( 6 žiakov). Táto súťaž prebiehala počas šk. 

roku a najúspešnejšou v Mladom vedcovi bola D. Madejová z 1.A.  V súťaži  MATMIX; 

kategória „C“; sa víťazkou stala R. Szücsová z1.A. 

 EXKURZIE a AKCIE 

- výstava Cosmos Discovery  v Bratislave; septembr 2016 

- výstava JUVYR v Bratislave november 2016 

- v novembri 2016 sa žiaci školy zúčastnili  DOD Žilinskej univerzity, kde mali možnosť 

informovať sa o štúdiu na tejto škole    

- v marci 2017 sme sa zúčastnili Burza príležitostí v Košiciach  
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- v apríli (6.4.) 2017  naši žiaci navštívili zážitkové centrum vedy AURELIUM v Bratislave ; 

prehliadka exponátov im umožnila, aby  zábavnou formou pochopili to, čo predtým len 

tušili. 

- žiaci 3.B  P. Čauder a D. Čipkalová sa zapojili do šk. kola SOČ pod vedením Ing. 

Austerovej 

 Krúžková a iná činnosť v šk. roku 2016 – 17: 

Matematické  krúžky:   Ing. Austerová  -  práca v  krúžku HRAVÁ MATEMATIKA  a Mgr. 

Kolláriková v krúžku  MATBOJ ( na douč. žiakov) a  TVORIVÉ  MYSLENIE – zameranie pre 

nadaných žiakov.     

 

Vyučujúce MAT vypracovali kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka na SOŠ vo 

Svite, ktoré boli schválené na zasadnutí PK 

Vyučujúce MAT zrealizovali vstupné testy v 1.A, 1. B – výsledky pozri v tabuľke 

        VSTUPNÝ  TEST – MATEMATIKA: Vyhodnotenie – max. počet bodov 18 

 1.A 1.B                    

          Písalo: 20 ž 26 ž 

          Priem. počet bodov : 14,75b 9,36b 

          Priem. počet % : 81,9% 52% 

          Priem. známka: 1,75 3,1 

          Max. počet bodov: 6 ž 1ž 

          Min. počet bodov: 2b - 1ž 0 b - 1 ž 

 

V 2. polroku prebiehalo vzdelávanie niektorých žiakov z tried 1.E a 2. E- ISCED2:  za 

MAT – Mgr. Kolláriková, za FYZ  – Ing. Bednárik 

Maturitné skúšky v šk. roku 2015-2016: 

 

Dňa 17.3. 2016 sa uskutočnila EČ MS z MAT.   

Dobrovoľnej MS z MAT sa zúčastnili 6 žiaci 4.A.  
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Mat. zadania z MAT boli odovzdané na podpis PPMK v deň testovania a následne 

riaditeľke školy na schválenie. 

Výsledky EČ MS z MAT možno celkovo zhodnotiť ako podpriemerné v porovnaní 

s národným priemerom. Po prvý raz boli  neúspešní všetci žiaci. 

Záverečné zhodnotenie práce PK MAT, INF a FYZ: 

Práca PK MAT, INF a FYZ  bola v uplynulom šk. roku 2016 – 2017 rôznorodá a náročná 

hlavne v skupinách so žiakmi s VVP a  s rómskymi žiakmi. Plán práce PK  bol splnený. 

 

 

Dňa 3.7.2017 vo Svite Mgr. Eva Kolláriková  -  predsedníčka PK  

   

3/ Správy o hospodárení 

                                                                                                                                                                                

Rozbor hospodárenia za 1. a 2. štvrťrok 2017. 

1. časť – základné údaje 

1.1 Základné údaje o škole  

     Na základe rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja so sídlom v Prešove číslo 

632/2005/OŠTK-035 zo dňa 17. 5. 2005 bola zriadená 1. júla 2005 Združená stredná škola vo 

Svite, IČO 37947541. 

     Ku dňu 30. 6. 2005 boli zrušení právni predchodcovia Združenej strednej školy vo Svite 

a to Stredné odborné učilište textilné SNP 1 vo Svite, Stredné odborné učilište Hviezdoslavova 

32 vo Svite a Stredná priemyselná škola M.C. Sklodowskej SNP 8 vo Svite. 

     Na základe Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine ZSŠ Svit zo dňa 28. 8. 2008 vydaného 

PSK Prešov a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z.z. o stredných 

školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie 

špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa s účinnosťou 1. 9. 2008 zmenil názov školy na 

Stredná odborná škola. 

     Stredná odborná škola je rozpočtovou organizáciou, ktorá hospodári v zmysle zák. č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. 

     Škola sídli vo vlastných priestoroch. Teoretické a praktické vyučovanie je v jednej 

budove (bývalá stredná priemyselná škola). Objekt je dostatočne veľký a kapacitne spĺňa 

požiadavku pre vzdelávanie cca 435 žiakov 

1.3 Kapacita školy 

Kapacita školy: 435 

Využiteľnosť     %: 80,5 

 

V rokoch 2011 – 2012 boli škole z PSK pridelené finančné prostriedky na výmenu okien 

a dverí v budove školy v celkovej výške 250 061,06 €. Rozsah výmeny bol v závislosti od výšky 

pridelených finančných prostriedkov.  Ostávajúce nevymenené okná v budove školy boli 

v havarijnom stave. Pochádzajú z obdobia výstavby budovy, t.j. 40-tych rokov minulého storočia. 

V roku 2015 sme požiadali zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov na bežné výdavky 

v roku 2015 na dofinancovanie výmeny okien v budove školy. V mesiaci október 2015 boli škole 

rozpočtovým opatrením na rok 2015 upravené záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2015 o sumu 

180 tis. €, ktoré boli účelovo určené na výmenu okien školy. K 31. 12. 2015 sme finančné 

prostriedky vyčerpali a výmenu okien ukončili, čo sa priaznivo odzrkadlilo v znížení nákladov na 

vykurovanie. 

V roku 2017 sme sa obrátili na nášho zriaďovateľa PSK Prešov so žiadosťou o poskytnutie 

finančných prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu telocvične z kapitálových výdavkov, 

keďže rekonštrukcia objektu telocvične je nevyhnutná. 
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Objekt telocvične je v pôvodnom stave, v priestoroch je nevyhnutná rekonštrukcia 

ústredného kúrenia a vykurovacích telies, elektroinštalácie vrátane osvetlení, sociálneho 

zariadenia a zdravotechniky. Nakoľko jedna stena telocvične je presklená, dochádza k veľkým 

únikom tepla a v zimných mesiacoch nie je možné vykúriť priestor na požadovanú teplotu.  

Listom z PSK Prešov zo dňa 22. 5. 2017 bol škole udelený súhlas na začatie obstarávania 

investičnej akcie s názvom „Rekonštrukcia telocvične“ a následne rozpočtovým opatrením zo dňa 

22. 5. 2017 boli škole upravené záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2017 v položke kapitálové 

výdavky (700) o sumu + 175 000 eur. Po vykonanom verejnom obstarávaní v zmysle zákona NR 

SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa dňa 20. 6. 2017 začalo s rekonštrukciou daného objektu. Po ukončení 

rekonštrukcie objektu telocvične sa skvalitní výchovno-vzdelávací proces žiakov a znížia sa 

náklady na energie. 

 Nakoľko škola nemá vlastnú školskú jedáleň, stravovanie žiakov je zmluvne zabezpečené 

v súkromnom stravovacom zariadení Ham Ham, s.r.o., Svit. S uvedeným zariadením bola 

uzatvorená zmluva na poskytovanie stravy aj v školskom roku 2016/2017. Výdaj stravy je 

zabezpečený v prenajatých priestoroch uvedenej firmy, ktoré sa nachádzajú cca 50 m od 

priestorov školy.   

2. časť - činnosť zariadenia 

V školskom roku 2016/2017 je na teoretickom vyučovaní zriadených 13 tried, z toho 3  

triedy denného nadstavbového štúdia. Teoretické vyučovanie je jednozmenné. V praktickom 

vyučovaní je  19 učebno-výchovných skupín.     

     Od roku 2015 je SOŠ čestným členom Zväzu polygrafie na Slovensku. 

     Od roku 2000 je škola zároveň riadnym členom Zväzu logistiky SR. 

 V decembri 2016 vedenie školy vstúpilo do rokovania s firmou FALKE o začlenení oboch 

inštitúcií do systému duálneho vzdelávania. V súčasnej dobe prebieha úspešne overovanie 

zamestnávateľa SOPK. 
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Firma v januári 2017 požiadala o akreditáciu v rámci duálneho vzdelávania a spustenie duálneho 

vzdelávania očakávame po schválení od 1. 9. 2018. 

3. časť – rozbor hospodárenia 

3.1 Príjmy  

Plnenie príjmov                                                 

 Príjmy v eur 

Príjmy z prenájmu majetku  829,88 

Príjmy z ubytovania žiakov 8 332,00 

Príjmy spolu: 9 161,88 

 

Príjmy z prenájmu majetku súkromnému podnikateľovi na základe zmluvy o prenájme nebytových 

priestorov boli vo výške 352,52 € a z domovníckeho bytu vo výške 477,36 €, celkom 829,88 €.  

Príjmy z ubytovania žiakov podľa § 23 odst. 1 písm. j) zák. NR SR č. 523/2004 Z.z. boli vo 

výške 8 332,00 €. Sú to prostriedky prijaté od rodičov za ubytovaných žiakov, ktoré boli čerpané  

v kategórii 630 Tovary a služby na úhradu energií a služieb v školskom internáte vo výške  5 

680,00 €  a to elektrická energia 1 800,00 €, plyn  2 200,00 €, vodné, stočné  1 200,00 €, 

všeobecný materiál 480,00 € (posteľné prádlo pre ubytovaných žiakov v ŠI). 

V júni 2017 sme požiadali o vrátenie príjmov podľa § 23 odst. 1 písm. j) zák. č. 523/2004 

Z.z. za obdobie apríl – máj 2017 vo výške 2 488 €. Vrátenie príjmov s úpravou rozpočtu bude 

v mesiaci júl 2017.    

Prijaté opatrenia na zvýšenie príjmov: 
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- Na poradách vedenia ekonómka školy mesačne informuje o voľných kapacitách školy a školského 

internátu. Pri uzatváraní zmlúv o nájme nebytových priestorov škola postupuje pri výške 

nájomného v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.   

- Pri vymáhaní pohľadávok po lehote splatnosti postupujeme v zmysle príkazného listu Predsedu 

PSK. 

- Pri projektoch, kde sa vyžaduje účasť školy na spolufinancovaní (vlastné zdroje), 

spolupracujeme so Združením priateľov SOU textilného, ktoré na základe darovacej 

zmluvy škole poskytuje finančné prostriedky.  

- Za účelom zvýšenia počtu ubytovaných žiakov v školskom internáte a tým aj zvýšenia 

príjmov školy pri nábore žiakov zabezpečujeme propagáciu školy a jej odborov v celom 

regióne Prešovského samosprávneho kraja. V školskom roku 2016/2017 sa zvýšil počet 

ubytovaných žiakov na 61 (nárast o 15 žiakov).  

3.2 Výdavky   

3.2.2 Bežné výdavky  

Kategória 610 – mzdy           

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za 1. a 2. štvrťrok 2017 bol 44,7 : 

- z toho: pedagogickí zamestnanci:      31,7 

              nepedagogickí zamestnanci:  13,0  

Fyzické osoby spolu k 30. 6. 2017  :  45,   z toho pedagogickí zamestnanci:     32 

                                                                              nepedagogickí zamestnanci: 13 

U zamestnancov školy bola v hodnotenom období jedna personálna zmena: 

- k 30. 6. 2017 zníženie počtu pedagogických zamestnancov z dôvodu odchodu učiteľky     

  teoretického vyučovania na starobný dôchodok (organizačná zmena) 

Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov oproti normatívu škola 

neprekračuje. 
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Čerpanie mzdových prostriedkov:      

Názov položky Zdroj  Suma v eur 

Tarifné platy 111  192 032,72 

Osobné príplatky 111  10 819,09 

Ostatné príplatky 111  14 448,08 

Kreditové príplatky 111  9 908,78 

Odmeny - jubilejné 111  450,00 

Odmeny - vzdelávacie poukazy  111 SY12 znak 6 983,00 

Odmeny – dopl. nižš. stupňa vzdelania 111 SY 12 znak E 1 827,00 

Celkom 61: 111  230 468,67 

 

Odmeny – komentár: 

- vyplatená jubilejná odmena 1 nepedagogickému zamestnancovi školy za pracovné 

zásluhy 

  pri dosiahnutí 50 rokov veku 

- vyplatené odmeny pedagogickým zamestnancom školy za krúžkovú činnosť 

- vyplatené odmeny pedagogickým zamestnancom školy účelovo určené na zabezpečenie  

  doplňujúceho nižšieho stupňa vzdelania na stredných školách 
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Priemerný plat zamestnancov školy je nasledovný:                                                                                   

Celkom:           1 044,00 

z toho: pedagogickí zamestnanci 1 208,65 

   nepedagogickí zamestnanci    642,50 

Kategória 620 – poistné a príspevok do poisťovní         83 549,24 €                              

z toho: 

Zdroj  Suma v eur 

111  82 552,70                              

111 SY12 znak 6   357,54 

111 SY 12 znak E    639,00 

  

Na DDP zamestnávateľ prispel zamestnancom platiacim DDP sumu 3 720,09 €.              

Kategória 630 – tovary a služby celkom: 77 585,00 €, z toho: 

631 – výdavky na cestovné: 831,41 €      z toho:                                                                                                                                                                

Cestovné náhrady tuzemské zdroj 111 831,41 

Cestovné náhrady – maturitné skúšky Zdroj 111 0,00 

  

U pedagogických zamestnancov bolo celkom 57 pracovných ciest a to za účelom účasti na     porade 

riaditeľov (1 x), okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku (1 x), krajské kolo olympiády v nemeckom 
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jazyku (1 x), pedagogický dozor na exkurziách (16 x), školenie k práci s elektronickými schránkami na 

PSK Prešov (2 x),  účasť na biblickej olympiáde (1 x),   maturitné skúšky PFIČ (3 x), maturitné 

a záverečné skúšky (17 x), regionálne školenie k projektu „Zelená škola“ (1 x), republikové kolo 

chemickej olympiády (1 x), účasť pedagogického zamestnanca na konferencii ruského jazyka (1 x), 

propagácia jednotlivých študijných a učebných odborov školy na Burze príležitostí, ktorá sa konala 

v Košiciach (3 x), veľtrh firiem v Košiciach (2 x), súťaž Matematický náboj – pedagogický dozor (1 x), 

výstava Incheba – pedagogický dozor (2 x), návšteva divadelného predstavenia v Košiciach (4 x).  

U nepedagogických zamestnancov bola 1 pracovná cesta – školenie hlavnej účtovníčky k výkazom 

v programe iSPIN. Celkom bolo uskutočnených 58 tuzemských pracovných ciest. 

V 1. a 2. štvrťroku 2017 nebola uskutočnená žiadna zahraničná služobná cesta (zdroj 111).                   

 632 – výdavky na energie – 43 742,33 €, z toho: 

Elektrická energia  7 290,28 

Elektrická energia SY12 znak 6 1 100,00 

Plyn  25 397,05 

Plyn SY12 znak 6 1 300,00 

Energie spolu:  35 087,33 

Vodné    2 052,47 

Stočné    2 140,46 

Vodné, stočné SY12 znak 6 368,00 

Zrážková voda  960,59 

Telekomunikačné služby  880,47 
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Poštovné služby  238,39 

Kuriérske služby  53,64 

Internet   1 960,98 

Spolu:   8 655,00 

Výdavky na energie celkom:  43 742,33 

 

Zo zdroja 111 boli uhradené výdavky na energie vo výške 40 974,33 €, zo vzdelávacích 

poukazov zdroj 111 SY12 znak 6 vo výške 2 768,00 €.  

Z rozpočtu roku 2017 v mesiaci január 2017 boli uhradené nasledovné záväzky za kategóriu 632 

za mesiac december 2016: 

V lehote splatnosti 

Dodávateľ Druh záväzku Suma v eur 

Vsl. energetika Košice el. energia 1 570,75 

SPP Košice plyn 6 221,75 

Slovak Telecom a.s. telefón      73,97 

Slovanet a.s. pripojenie VUC-net    131,45 

Lindstrom, s.r.o. prenájom a čistenie rohoží      24,07 

Spolu:  8 021,99 

    Po lehote splatnosti – žiadne záväzky 
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633 - výdavky na materiál: 1 929,58 €, z toho: 

zdroj 111 – 1 468,96 € 

- materiál – výpočtová technika 241,20 €  (skener a záložný zdroj k počítaču na ekonomickom  

  úseku školy)  

- materiál PE hadica matná 231,46 € na odborný výcvik pre žiakov v odbore tlačiar  

- čistiace prostriedky 387,30 € 

- kancelárske potreby 24,94 € (pedagogické tlačivá zo ŠEVTu pre potreby školy) 

- všeobecný materiál 493,04 € (vosk a lepidlo na PVC podlahy, sada zástav SR a EÚ, benzín 

  do kosačky na trávu, uteráky, utierky, montérky pre údržbára školy, železiarsky materiál 

  k bežnej údržbe školy vo výške 137,17 €) 

- odborná literatúra pre potreby školy 91,02 €, z toho časopis Škola 25 €, Čo má vedieť  

  mzdová účtovníčka 44,46 €, učebný text – Daň z príjmov v príkladoch 8,60 €,  noviny  

  Chemosvit – predplatné na rok 2017 vo výške 12,96 € 

zdroj 111, SY12 znak 6 – 460,62 € 

- z finančných prostriedkov zo vzdelávacích poukazov bol nakúpený materiál v rámci odboru  

  styling a marketing (stuhy, ihly, nite, textilný materiál) vo výške 203,33 €. Na činnosť  

  krúžku chémia bola zakúpená UVA lampa v hodnote 49,95 €, byrety 33,84 €. Na činnosť 

  športových krúžkov bol zakúpený prístroj ORBITREK v hodnote 173,50 €. 

 634 – dopravné –  1 068,31 €  

          z toho: 
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- palivá, oleje                                                 267,82 € 

- servis, STK                                                  150,49 € 

- prepravné žiakov – lyžiarsky kurz              600,00 €    zdroj 111 SY12 znak Z 

- ročná diaľničná známka                                50,00  

Pre potreby školy využívame 1 motorové vozidlo Dacia Lodgy, vlastníkom ktorého je 

Združenie priateľov pri SOU textilnom vo Svite. V zmysle uzatvorenej zmluvy o prenájme 

motorového vozidla pre potreby školy škola uhrádza pohonné hmoty a prevádzkové náklady 

vozidla.  

Na aute bola vykonaná STK a emisná kontrola 52,00 €, servisná prehliadka auta 78,49 € 

a prezutie zimných pneumatík 20,00 €. 

V súlade s § 3 odst. (3) a § 7 odst. (19) zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bol v roku 2017 škole 

poukázaný príspevok na lyžiarsky kurz. Výdavok vo výške 600,00 € bol za prepravné žiakov, 

ktorí sa aktivity zúčastnili. 

635 – oprava prevádzkových strojov a zariadení – 2 004,89 €, z toho: 

- špeciálne služby IS MAGMA: 244,26 € 

Poplatok za nové verzie programu za 1. a 2. štvrťrok 2017 vo výške 50,98 €, za poskytovanie 

služieb (systémová podpora) za 1. štvrťrok 2017 vo výške 193,28 €. 

- špeciálne služby Asecco Solution Bratislava: 1 760,63 € 

Na základe uzatvorenej zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP sme za program iSPIN firme Asecco 

Solution Bratislava uhradili:  964,51 € za poskytovanie služieb na rok 2017, 774,28 € za  servisné 

práce spojené s programom  za 1. a 2. štvrťrok 2017  a za implementačné práce - zverejňovanie 

údajov (objednávky, faktúry, zmluvy)  21,84 €.  

637 – služby – 28 008,48 €, z toho:     
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Zdroj Názov položky Čerpané v € 

111 Školenia, kurzy, semináre    0,00 

 Všeobecné služby - revízie 166,31 

 Ostatné všeobecné služby 891,82 

 OBP a požiarne služby   360,00 

 Lyžiarsky kurz - služby 7 584,00 

 Poplatky správne 7,50 

 Bankové poplatky 11,70 

 Strava zamestnancov 9 900,04 

 Poistné za majetok 2 163,93 

 Prídel do sociálneho fondu  2 168,33 

 Odplata za stravovacie poukážky 99,23 

 Dohody o pracovnej činnosti 776,00 

 Pokladňa         164,93 

 Ostatné poplatky – komunálny odpad 1 069,89 

 Výdavky spolu zdroj 111:   25 363,68 
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41 Stravovanie žiakov   2 644,80 

 Celkom 637: 28 008,48 

                                                         

Komentár k čerpaniu jednotlivých položiek: 

- školenia, semináre – žiadne čerpanie 

- všeobecné služby – revízie – výdavok 166,31 € je za pravidelnú revíziu plynovej kotolne 

-  ostatné všeobecné služby  

Výdavky boli vo výške 891,82 € a to:    

pranie a prenájom rohoží 157,82 €, výpočet ročného poplatku za znečistenie ovzdušia, 

ktorý vypracovala firma EKOS Poprad 96,00 €, inštalácia skenera a záložného zdroja 36,00 €, 

zapožičanie stroja na čistenie PVC podlahy 40,00 €, STK za prívesný vozík 16,00 €, za 

vybavenie úradných dokladov a potvrdení potrebných k vydaniu stavebného povolenia na stavbu: 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“ 348,00 €, ročný prenájom web priestoru 

42,00 €, ročný prístup na portál Verejná správa 96,00 €, registračné poplatky k predmetu 

aplikovaná ekonómia na školský rok 2016/2017 60,00 € 

- OBP a požiarne služby – žiadne čerpanie 

Škola má uzatvorenú zmluvu na výkon prác v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na 

výkon zdravotnej pracovnej služby. Mesačný poplatok za výkon všetkých funkcií je vo výške 

120,00 €.  

- lyžiarsky kurz 

Výdavok vo výške 7 584,00 € bol za ubytovanie, stravu, vleky a požičanie výstroja pre 56 žiakov 

školy, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Kurz sa konal v mesiaci február 2017 v obci Lučivná 

internátnou formou s ubytovaním v turistickej ubytovni vo Svite. 
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- poplatky správne 

Poplatok vo výške 3,00 € je za overenie podpisu štatutára ku dokumentácii k projektu „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“ a poplatok 4,50 € je za overenie poverení 

k elektronickej schránke. 

- bankové poplatky 

Výdavok 11,70 € je za operácie na hotovostnom výdavkovom účte školy vo VÚB banke.  

- strava žiakov (zdroj 41) 

Jedná sa o príspevok na úhradu režijných nákladov na stravovanie žiakov. Keďže škola nemá 

vlastnú školskú jedáleň, strava pre žiakov je zmluvne zabezpečená s dodávateľom stravy – 

firmou Ham Ham, s.r.o. Svit. Výdaj stravy je zabezpečený v priestoroch uvedenej firmy, ktorá sa 

nachádza cca 50 m od priestorov školy.  

Fakturácia režijných nákladov od dodávateľa stravy je mesačná na základe skutočne predaných 

stravných lístkov. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zo strany PSK  je vo výške 

1,20 € na 1 hlavné jedlo. Za obdobie január – jún 2017 bolo žiakmi školy prestravovaných 2 623 

hlavných jedál (obedy, večere). 

- strava zamestnancov 

Z dôvodu ukončenia činnosti stravovacích zariadení  v meste Svit  škola zabezpečuje od 1. 9. 

2012 stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok. Nominálna hodnota kupónu 

v roku 2017 je 3,40 €, príspevok zamestnávateľa je 1,87 eur. 

- poistenie majetku 

Výdavok vo výške 2 163,93 € je za poistenie majetku školy za 2. a 3. štvrťrok 2017 a 

odbornej učebne Infovek (poplatok na rok 2017). 

Poistenie majetku škola zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti JUST s.r.o., ktorá má 

mandát od PSK Prešov na správu poistenia majetku PSK a likvidáciu poistných udalostí. 
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-prídel do sociálneho fondu 

Prídel do sociálneho fondu vo výške  2 168,33 € je tvorený prídelom vo výške 1,05 % zo 

súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom školy v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na rok 2017.   

- odplata za stravovacie poukážky 

Výdavok vo výške 99,23 € bol za 1. štvrťrok 2017 za odplatu vo výške 0,8 % zo sumy 

predstavujúcej súčet nominálnych hodnôt všetkých objednaných kupónov a to za každú 

objednávku. 

Od 1. 4. 2017 bol uzatvorený dodatok č. 3 ku Komisionárskej zmluve, kde sa nárok na odplatu 

zrušil. 

- dohody o pracovnej činnosti  

Na prácu kuriča dvoch plynových kotolní má škola uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti 

na celý kalendárny rok s výnimkou mesiacov júl a august. Za január až jún 2017 bolo celkom 

odpracovaných 238 hodín, priemerná hodinová sadzba pri dohodách bola 4,00 eur. 

- ostatné poplatky – miestne  

Uhradený poplatok vo výške 1 069,90 € za komunálny odpad Mestskému úradu Svit.  

642 – bežné transfery – 480,82 € 

          z toho: 

        - náhrada príjmu     480,82 €    ide o náhradu príjmu za prvých 10 dní PN 

Čerpanie výdavkov celkom (600) k 30. 6. 2017:              392 083,73 €          

z toho čerpanie podľa zdrojov je nasledovné: 
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Zdroj 111   374 219,77 € Bežné výdavky 

Zdroj 111 SY12 znak 6     4 569,16 € Vzdelávacie poukazy 

Zdroj 111 SY12 znak E 2 466,00 €  Dopl. nižš. stupňa vzdelania na SŠ 

Zdroj 111 SY12 znak Z  8 184,00 € Lyžiarsky kurz   

Zdroj 111 SY12 znak K 0,00 €  Učebnice cudzieho jazyka 

Zdroj 111 Spolu:  389 438,93 €  

    

Zdroj 41       2 644,80 € Stravovanie žiakov 

    

 CELKOM: 392 083,73 €  

  

3.2.3 Kapitálové výdavky 

Rozpočtovým opatrením z 22. 5. 2017 boli škole upravené záväzné ukazovatele rozpočtu 

na rok 2017 v kategórii kapitálové výdavky (700) vo výške 175 000 €. Kapitálové výdavky sú 

účelovo určené na rekonštrukciu telocvične.  

Po vykonanom verejnom obstarávaní v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 20. 6. 

2017 začalo s rekonštrukciou daného objektu. Termín ukončenia rekonštrukcie je 30. 11. 2017. 

Čerpanie bude v 3. a 4. štvrťroku 2017. Po ukončení rekonštrukcie objektu telocvične sa skvalitní 

výchovno-vzdelávací proces žiakov a znížia sa náklady na energie. 
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 Čerpanie výdavkov celkom (600 + 700) ) k 30. 6. 2017: 392 083,73 €          

3.2.4 Účelové prostriedky 

V 1. a 2. štvrťroku 2017 boli Úradom PSK upravené záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2017 

o tieto účelové finančné prostriedky: 

Rozp. op. zo dňa Úprava v eur Zdroj Účel 

31. 01. 2017   +   69 916 111 Normatívny upravený rozpočet na rok 2017 

16. 01. 2017   +     9 000 111 Financovanie lyžiarskeho kurzu na rok 2017 

25. 01. 2017   +     6 067 111 Vzdelávacie poukazy na rok 2017     

09. 02. 2017   +     2 351 111 Zabezp. doplň. nižšieho stupňa vzdelania na SŠ 

01. 03. 2017   +     2 040 41 Stravovanie žiakov (1. - 3. 2017) 

10. 04. 2017   +       115 111 Zabezp. získania nižšieho stred. vzdelania na SŠ 

24. 04. 2017   -        816 111 Financovanie LK rok 2017 - poníženie 

10. 05. 2017   +    1 241 41 Stravovanie žiakov (4. – 6. 2017)   

22. 05. 2017   + 175 000 41 Rekonštrukcia telocvične – kapitálový výdavok 

31. 05. 2017    +        450 111 Jubilejná odmena II. Q 2017       

30. 06. 2017    +     1 830 111 Učebnice cudzieho jazyka na šk. rok 2017/2018 

30. 06. 2017     +            0 111 Presun medzi mzdovým a prevádzk. normatívom 

V súlade s § 3 odst. (3) a § 7 odst. (19) zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bol v roku 2017 škole 

poukázaný príspevok na lyžiarsky kurz. Príspevok bol vo výške 9 000 € pre 60 žiakov. 

Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo  56 žiakov, vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov 

bolo vo výške 816 €. Náklady na 1 žiaka boli vo výške 146,14 €. Lyžiarsky kurz sa konal 
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v mesiaci február 2017 v obci Lučivná internátnou formou s ubytovaním a zahŕňal náklady na 

ubytovanie, stravu, vleky, požičanie výstroja a dopravu. 

Rozpočtovým opatrením z 22. 5. 2017 boli škole upravené záväzné ukazovatele rozpočtu 

na rok 2017 v kategórii kapitálové výdavky (700) vo výške 175 000 €. Kapitálové výdavky sú 

účelovo určené na rekonštrukciu telocvične.  

Rozpočtovým opatrením z 30. 6. 2017 boli škole upravené záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 

2017 v kategórii bežné výdavky (600) vo výške 1 830 €. Ide o účelovo určené na učebnice 

cudzieho jazyka na šk. r. 2017/2018 vo výške 15 € pre žiakov 1. a 2. ročníka SOŠ.  

3.2.5 Mimorozpočtové zdroje   

Za hodnotené obdobie 1. a 2. štvrťroka 2017 neboli žiadne. 

3.2.6 Pohľadávky  

Pohľadávky v lehote splatnosti boli vo výške  400,00 €, z toho: 

Účet Druh pohľadávky          Výška pohľadávky v eur 

315 Ostatné pohľadávky do lehoty splatnosti      400,00 

 Spolu:                   400,00 

Pohľadávka v lehote splatnosti vo výške 400,00 € je za refundáciu materiálu.  Bola uhradená dňa 

7. 7. 2017.  

Pohľadávky po lehote splatnosti nemáme žiadne. Zmena stavu pohľadávok po lehote splatnosti 

k 30. 6. 2017 oproti stavu  k 1. 1. 2017 je 0,00 €.  

3.2.7 Záväzky                                                                                                                               

 Záväzky k 30.6.2017 

v lehote splatnosti 

Záväzky k 30.6.2017  

po lehote splatnosti 

Spolu: 
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Kategória 610 49 888,12 0,00 49 888,12 

Kategória 620 19 926,76 0,00 19 926,76 

Kategória 630  1 906,36 0,00   1 906,36 

Kategória 640   7 220,84 0,00   7 220,84 

Spolu: 78 942,08 0,00 78 942,08 

Zmena stavu záväzkov v lehote a po lehote splatnosti:    

 
Stav 

k 1.1.2017 
Stav k 30.6.2017 

Zmena stavu  

k 30.6.2017 

v tom: 

 

v lehote 

splatnosti 

po lehote 

splatnosti 

Kat. 610 55 946,51 49 888,12 6 058,39 6 058,39 0,00 

Kat. 620 20 493,95 19 926,76  567,19   567,19 0,00 

Kat. 630 8 173,99 1 906,36 6 267,63 -  6 267,63 0,00 

Kat. 640 -   7 220,84   + 7 220,84 + 7 220,84 0,00 

Spolu: 84 614,45  78 942,08 -  5 672,37 -  5 672,37 0,00 

         V stave záväzkov v lehote splatnosti k 30. 6. 2017 sú uvedené:  

- v kategórii 610 a 620 mzdy a poistné zamestnancov školy za mesiac jún 2017, ktoré boli 

vyplatené v mesiaci júl 2017 

- v kategórii 630 je dohoda o pracovnej činnosti na prácu kuriča plynových kotolní vo 

výške 176,00 €,  dohody o vykonaní práce pre organizátorov KK chemickej olympiády 

kategória „C“ 158,40 €, ktoré budú refundované a záväzky v lehote splatnosti – 
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dodávateľské faktúry vo výške 1 571,96 € (režijné náklady na stravovanie žiakov 502,80 

€,  vodné 873,56 € a inštalácia switch zariadenia k počítaču 195,60 €). 

      K dnešnému dňu sú uvedené záväzky uhradené. 

- v kategórii 640 sú finančné prostriedky vo výške 6 902,00 € účelovo určené na odstupné 

a odchodné a náhrada príjmu 318,84 €   

K 30. 6. 2017 škola nemala neuhradené záväzky po lehote splatnosti.   

3.2.8 Majetok                                                                                                                      

SÚ Názov účtu Stav 

k 1.1.2017 

Obraty za 1.-2. Q 2017 Stav 

k 30.6.2017 
MD D 

021 Budovy, haly, stavby 2 747 159,20   2 747 159,20 

022 Stroje, prístr. a zariad.    171 796,95  1 847,04    169 949,91 

028 DHM      35 296,54  4 228,52      31 068,02 

031 Pozemky      11 977,36        11 977,36 

 Spolu: 2 966 230,05 0 6 075,56 2 960 154,49 

042 Obstaranie DHM      79 199,20         79 199,20  

 Celkom: 3 045 429,25 0 6 075,56 3 039 353,69 

Prírastky: 0 

 Úbytky  : celkom: 6 075,56 € 

z toho     : 022     : 1 847,04 € 

                 028     : 4 228,52 € 
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Úbytky na účtoch 022 a 028 – komentár: 

Na základe Príkazného listu riaditeľky školy č. 1/2017 bol vydaný príkaz na likvidáciu majetku 

navrhnutého ÚIK v súlade s úplným znením Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK a 

podľa  „Návrhu na vyradenie majetku“, ktorý bol súčasťou inventarizačného zápisu 

z inventarizácie majetku za rok 2016.  

Na účte 022 bol vyradený majetok v hodnote 1 847,04 €. Išlo o poškodený a fyzicky 

opotrebovaný majetok a to počítač PC ACOM PII. (1 363,67 €) a analytická váha (483,37 €). 

Majetok bol ekologicky zlikvidovaný v spolupráci s projektom Zelená škola. 

Na účte 028 bol vyradený majetok v hodnote 4 228,52 €. Išlo o poškodený a fyzicky 

opotrebovaný majetok ako kalkulačky, diaprojektor, lopty, stopky, skrinky, knihovničky, 

projektor  Meotar a vzduchovky Slávia. Majetok bol rozbitý a vyvezený do veľkoobjemových 

kontajnerov na takýto odpad určených v priestoroch Technických služieb mesta Svit. 

Vzduchovky Slávia boli úplne rozobraté a fyzicky zlikvidované. 

Na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je: 

- nezaradený majetok vo výške 59 714,20 €. Jedná sa o projektovú dokumentáciu k investičnej 

akcii „Rekonštrukcia budovy školy“. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2009. 

Projekt nebol zrealizovaný z dôvodu nepridelenia kapitálových výdavkov na uvedenú investičnú 

akciu. O jeho vyradenie z evidencie sme zatiaľ zriaďovateľa nepožiadali. 

- projektová dokumentácia vo výške 19 485,00 € v rámci iniciatívy ELENA k projektu: „Zníženie 

energetickej náročnosti objektu SOŠ Svit – PD“ vypracovaná v decembri 2016.  

3.2.9 Projekty        

Erasmus+ 

Dňa 6. 7. 2015 bola podpísaná medzi Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú 

spoluprácu – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu  

a SOŠ vo Svite zmluva o poskytnutí finančného príspevku (grantu) na projekt s názvom Nové 

myšlienky a prax pre školu v rámci programu Erasmus +, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita 
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jednotlivcov. Maximálna výška grantu bola 10 680,00 € a mala formu jednotkových príspevkov a 

refundácie oprávnených reálnych nákladov v súlade s finančnými pravidlami špecifikovanými v 

prílohe III. zmluvy. Výdavky boli uhrádzané priamo z projektového účtu školy. Finančné 

prostriedky neprechádzali cez rozpočet.  

V roku 2015 neboli z projektového účtu žiadne výdavky. V roku 2016 navštívili pedagógovia 

školy krajiny: Švédsko (február 2016), Nórsko (marec 2016) a Fínsko (október - november 

2016). Výdavky boli na cestovné, individuálnu podporu, poplatky za kurzy, kancelárske potreby 

a poštovné. Výška poskytnutého grantu bola vyčerpaná. Projekt trval od 1. 6. 2015 do 31. 5. 

2017.   

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania 

V rámci projektu e-testovanie škola uzatvorila Rámcovú zmluvu o spolupráci s NÚCEM-om – 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, na základe ktorej boli škole dodané osobné 

počítače s monitormi v počte 13 kusov. K počítačom bol dodaný Microsoft Office Standard. PC 

technika bola škole prevedená na základe Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu. Projekt 

bol ukončený 30. 11. 2015. 

Projekt bol zameraný na zavedenie systému elektronického testovania  a vybudovanie databázy 

úloh a testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov za účelom vytvorenia predpokladov pre 

efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov základných a stredných škôl.  

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému 

a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych 

tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných 

pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 

Poskytovateľom zariadenia je MŠVVaŠ SR, ktoré bezplatne prenecháva škole do výpožičky 

didaktickú techniku. 
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Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

Zmluva bola uzavretá s ÚIPŠ Bratislava. Cieľom národného projektu je uskutočniť obsahovú 

prestavbu vzdelávania na stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. 

Predmetom zmluvy je účasť školy v národnom projekte a zapožičanie didaktickej techniky, ktorá 

bola škole dodaná v zmysle uzatvorenej zmluvy. 

Rómske štipendiá 

Program funguje na škole štvrtý rok. V programe pracuje za školu PaedDr. Sterczová, učiteľka na 

úseku teoretického vyučovania.  

Prvý rok bolo uznané rómske štipendium dvom žiakom. Bolo im vyplácané pravidelne na ich 

osobný účet. Zároveň mali bezplatne poskytnuté doučovanie zo základných predmetov. 

V roku 2016 mali priznané rómske štipendium dvaja žiaci, v roku 2017 štyria žiaci. 

3.2.10 Mimorozpočtové účty 

Stredná odborná škola má nasledovné mimorozpočtové účty: 

Sociálny fond 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu za 1. – 2. štvrťrok 2017 bolo nasledovné: 

Počiatočný stav k 1. 1. 2017 1 673,00 € 

Tvorba SF za 1. – 6. 2017 2 563,62 € 

Spolu: 4 236,62 € 

Čerpanie:  

Príspevok na stravovanie zamestnancov 1. - 6. 2017 1 963,17 € 
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Dary – zakúpenie kytice jubilantom       37,00 € 

Čerpanie spolu: 2 000,17 € 

Zostatok SF k 30. 6. 2017 2 236,45 € 

 

Prídel do sociálneho fondu je tvorený prídelom vo výške 1,05 % zo súhrnu hrubých platov 

zúčtovaných zamestnancom školy na výplatu  v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre 

zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2017.   

Depozit 

Depozitný účet používa škola v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy, § 26 odst. 3 písm. a) a b) na úhradu výdavkov za mesiac december, kedy sa na 

účet cudzích prostriedkov prevedú výdavky, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho 

rozpočtového roka.   

 

Počiatočný stav k 1. 1. 2017 89 894,45 € 

Konečný stav k 30. 6. 2017          0,00 € 

  

V mesiaci december 2016 boli prevedené na účet cudzích prostriedkov finančné prostriedky  

určené na výplatu miezd, odvodov poistného a príspevkov do poistných fondov z miezd 

zamestnancov školy a mzdy a poistné zamestnancov na úseku podnikateľskej činnosti za mesiac 

december 2016, ktoré boli vyplatené a odvedené v januári 2017.  

Konečný stav k 30. 6. 2017 je nula. 
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Darovací účet - v roku 2017 sme nemali žiadne darované finančné prostriedky. 

Školské stravovanie 

Nakoľko škola nemá vlastnú školskú jedáleň, stravovanie žiakov je zmluvne zabezpečené 

v súkromnom stravovacom zariadení Ham Ham, s.r.o., Svit, s ktorým bola aj v školskom roku 

2016/2017 uzatvorená zmluva na poskytovanie stravy. Výdaj stravy je zabezpečený 

v prenajatých priestoroch uvedenej firmy, ktoré sa nachádzajú cca 50 m od priestorov školy.   

Od 1. 1. 2017 je normatív pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

na jedno hlavné jedlo 1,20 €, doplnkové jedlo 0,24 €.   

Za obdobie január – jún 2017 bolo žiakmi školy prestravovaných 2 623 hlavných jedál (obedy, 

večere).  

Podnikateľská činnosť 

Stredná odborná škola vo Svite vykonáva na základe súhlasu PSK a živnostenského listu 

podnikateľskú činnosť a to poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľných živností. 

Činnosť prevádzkujeme v budove Školského internátu pri SOŠ vo Svite. Činnosť je sledovaná na 

samostatnom bankovom účte podnikateľskej činnosti.   

Finančné prostriedky na mimorozpočtovom účte pozostávajú z úhrad odberateľských faktúr 

za poskytnuté ubytovacie služby. 

4. časť – Záver    

     Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2017 zo dňa 12. 1. 2017 bol pre 

SOŠ Svit v kategórii bežné výdavky (600) vo výške 835 011 €. Následne dňa 31. 1. 2017 boli 

dodatkom škole upravené záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2017 o + 69 916 €. Normatívny 

upravený rozpočet pre školu na základe dodatku na rok 2017 je v kategórii bežné výdavky (600) 

904 927 €, z toho mzdový normatív (610 + 620) je 810 969 €. V porovnaní so schváleným 

rozpočtom 2016 je rozpočet na rok 2017 vyšší o + 74 504 €.  

Rozpísané normatívne príspevky zahŕňajú oproti roku 2016: 
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- dopad 6 %-tného navýšenia platov pedagogických zamestnancov od 1. 9. 2016,  

- finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 

366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 

2017 na zvýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4 % 

od 1. 1. 2017,  

- finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z memoranda o úprave platových 

pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme zo dňa 1. 12. 2016 na zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov 

regionálneho školstva na úrovni 2 % ich priznaných funkčných platov v termíne od 1. 9. 2017 do 

31. 12. 2017.  

     Uvedené navýšenie rozpočtu na rok 2017 vytvára priaznivé predpoklady na pokrytie 

mzdových a prevádzkových nákladov školy v roku 2017.  

     Vplyvom prijatých opatrení v personálnej oblasti a prevádzke v priebehu roka 2017 

nemala škola k 30. 6. 2017 žiadne neuhradené záväzky po lehote splatnosti z obchodného styku.  

     V roku 2017 sme sa obrátili na nášho zriaďovateľa PSK Prešov so žiadosťou 

o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu telocvične 

z kapitálových výdavkov, keďže rekonštrukcia objektu telocvične je nevyhnutná. 

     Rozpočtovým opatrením z 22. 5. 2017 boli škole upravené záväzné ukazovatele 

rozpočtu na rok 2017 v kategórii kapitálové výdavky (700) vo výške 175 000 €. Kapitálové 

výdavky sú účelovo určené na rekonštrukciu telocvične.  

     Po vykonanom verejnom obstarávaní v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa dňa 20. 6. 2017 začalo s rekonštrukciou daného objektu. Termín ukončenia rekonštrukcie je 

30. 11. 2017. Po ukončení rekonštrukcie objektu telocvične sa skvalitní výchovno-vzdelávací 

proces žiakov a znížia sa náklady na energie. 

     Tak ako v minulom školskom roku, aj v školskom roku 2016/2017 sme rozvinuli veľmi 

dobrú spoluprácu s budúcimi potenciálnymi zamestnávateľmi našich absolventov 
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(Chemosvit a.s. Svit, Tatrasvit a.s. Svit, Výskumný ústav chemických vlákien Svit, 

Tatravagónka Poprad, dopravné firmy v Poprade) v oblasti náplne školských vzdelávacích 

programov, účasti na maturitných skúškach a priamom výbere absolventov do praxe 

a predovšetkým začlenením žiakov 3. a 4. ročníka na odborný výcvik do spomínaných 

firiem. 

     V súčasnom období vedenie školy pracuje na zmene názvu školy v zmysle zák. č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a zák. č. 61/2015 Z.z.                                     

o odbornom vzdelávaní a príprave a zároveň sme kontaktovali potomkov J. A. 

Baťuo udelenie čestného názvu našej školy, ku ktorému sme dostali súhlasné stanovisko. 

K čestnému názvu sa pozitívne vyjadrila široká verejnosť, mesto Svit a absolventi Baťovej 

školy práce. Materiály boli postúpené zriaďovateľovi a na MŠVVaŠ SR, avšak doteraz sme 

vyjadrenie nedostali. 

     Propagáciou výsledkov školy a odborov, v ktorých pripravujeme žiakov, sa škola dostala 

do povedomia širokej verejnosti. Svedčí o tom aj fakt, že v školskom roku 2016/2017 

neklesol počet žiakov školy (nárast o 19 žiakov), počet ubytovaných žiakov v školskom 

internáte vzrástol na 61 (nárast o 15 žiakov). 

     V decembri 2016 vedenie školy vstúpilo do rokovania s firmou FALKE o začlenení 

oboch inštitúcií do systému duálneho vzdelávania. Firma v januári 2017 požiadala o akreditáciu 

v rámci duálneho vzdelávania, v súčasnej dobe prebieha úspešne overovanie zamestnávateľa 

SOPK. Spustenie duálneho vzdelávania očakávame po schválení od 1. 9. 2018. 

     Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujeme, že naša škola má perspektívu 

vzdelávať žiakov z blízkeho aj širokého okolia. 
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Školský internát pri Strednej odbornej škole, Štefánikova 39, 059 21 Svit 

Rozbor hospodárenia za 1. a 2. štvrťrok 2017.  

1.časť - základné údaje 

 

1.1 Základné údaje o školskom internáte 

Stredná odborná škola je rozpočtovou organizáciou, ktorá hospodári v zmysle zák. č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Súčasťou školy je 

školský internát, ktorý poskytuje ubytovanie dochádzajúcim žiakom školy.  Ide o školské 

zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK Prešov, je financované z DPFO, ktoré dostane VÚC 

prostredníctvom daňových úradov. Normatív pre školský internát pre rok 2017 je 1 100,00 

€/žiak/rok. Školský internát sídli v jednej budove a vo vlastných priestoroch.Činnosť ŠI 

zabezpečujú 3 pedagogickí zamestnanci, z toho 1 vedúca vychovávateľka,  2 vychovávateľky a 1 

nepedagogický zamestnanec – pomocná vychovávateľka. 

1.2 Počet žiakov    

V školskom roku 2016/2017 nastúpilo do školského internátu 61 žiakov, z toho 17 

chlapcov a 44 dievčat.  

Predpokladáme, že vývoj počtu žiakov v horizonte troch rokov neklesne a ustáli sa na počte 60 žiakov.  

1.3 Kapacita školského internátu 

Lôžková kapacita 310 

Počet spální 124 

Spoločenské miestnosti a klubovne 4 

Počet ubytovaných žiakov  61 

Počet poschodí 10 
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Počet poschodí na ubytovanie žiakov     3 

Počet poschodí na podnik. činnosť 7 

Využiteľnosť zariadenia v % 19,7 

Žiaci sú ubytovaní v bunkách, ktoré pozostávajú z dvoch miestností, chodbičky a sociálneho 

zariadenia. Stav zariadenia je vyhovujúci.  

1. časť - činnosť zariadenia  

Školský internát poskytuje ubytovanie dochádzajúcim žiakom školy. Žiaci sú ubytovaní na 

dvoch poschodiach, ostatné poschodia škola využíva na podnikateľskú činnosť, kde poskytuje 

ubytovacie služby.  

V budove ŠI v školskom roku 2016/2017 využívame 13 buniek, to znamená 26 izieb, 2 

študovne, 1 multifunkčnú počítačovú miestnosť s pripojením na internet, 1 spoločenskú 

miestnosť, 2 kuchynky, posilňovňu. Súčasťou internátu je telocvičňa.  

Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti máme počítače, laserovú tlačiareň, 

multifunkčnú tlačiareň, digitálny fotoaparát, telovýchovné náradie a náčinie, odbornú a populárnu 

literatúru, časopisy, hudobné nástroje, mediálne nosiče a rôznorodý materiál na výchovno-

vzdelávaciu činnosť. Výška mesačného príspevku od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s ubytovaním je 28,00 Eur. 

Žiaci v internáte pochádzajú prevažne z regiónu Prešovského samosprávneho kraja. Našimi 

cieľmi a poslaním výchovy podľa výchovného programu je umožniť každému žiakovi  

ubytovanému v našom internáte zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky, rozvoj 

individuálnych záujmov a potrieb, rozvoj komunikačných, sociálnych, občianskych a kultúrnych 

kompetencií, rozvoj talentu a špecifických osobnostných schopností.  

Individuálne záujmy žiakov rozvíjame v záujmovej činnosti : krúžok informatiky-

počítačový, redakčný krúžok, volejbal, stolný tenis, športové hry, fitnes, strelecký 

krúžok, výtvarný krúžok (v spolupráci so SUŠ Fantázia). Žiaci sa tejto činnosti zúčastňujú 
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dobrovoľne. Vo  výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na tvorivo-humanistický model  výchovy, 

na rozvoj kľúčových kompetencií, vedomosti, zručností a schopností žiakov. Preferujeme 

uplatňovanie inovačných, aktivizujúcich metód a foriem práce. 

3.časť – rozbor hospodárenia 

3.1 Príjmy 

Plnenie príjmov  

príjmy z iných zdrojov  - § 23 odst. 1 písm. j) zák. NR SR č. 523/2004 Z.z.           8 332,00 € 

Uvedené príjmy sú prostriedky prijaté od rodičov za ubytovaných žiakov, ktoré boli 

čerpané v kategórii 630 Tovary a služby na úhradu energií a služieb v školskom internáte vo 

výške 5 680,00 €  a to elektrická energia 1 800,00 €, plyn  2 200,00 €, vodné, stočné  1 200,00 €, 

všeobecný materiál 480,00 € (posteľné prádlo pre ubytovaných žiakov v ŠI).V júni 2017 sme 

požiadali o vrátenie príjmov podľa § 23 odst. 1 písm. j) zák. č. 523/2004 Z.z. za obdobie apríl – 

máj 2017 vo výške 2 488 €. Vrátenie príjmov s úpravou rozpočtu bude v mesiaci júl 2017.  

3.2 Výdavky 

3.2.2 Bežné výdavky 

Kategória 610 - mzdy 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za 1. a 2. štvrťrok 2017 bol 4,0:    -z toho: 

pedagogickí zamestnanci:       3,0   nepedagogickí zamestnanci:   1,0 

Fyzické osoby spolu k 30. 6. 2017  :   4,0, z toho pedagogickí zamestnanci: 3 

Z dôvodu nárastu počtu ubytovaných žiakov v školskom roku 2016/2017 o 15 žiakov bola 

na úsek VMV prijatá od 1. 9. 2016 pomocná vychovávateľka. 

Čerpanie mzdových prostriedkov                               17 556,77 €  

           z toho: tarifné platy                                          15 293,61 €  

                       osobné príplatky                                     1 196,84 €    
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                       ostatné príplatky                                     1 066,32 €                                               

V ostatných príplatkoch je čerpanie  príplatku za riadenie vedúcej vychovávateľky ŠI a príplatky 

za zmennosť u vychovávateliek a príplatky za prácu v noci. 

Priemerný plat zamestnancov školského internátu je nasledovný: 

Celkom:           878,50 € 

z toho: pedagogickí zamestnanci 957,20 € 

   nepedagogickí  zamestnanci 642,50 € 

Poznámka: Ostatní nepedagogickí zamestnanci, ktorí zabezpečujú prevádzku školského internátu, 

sú financovaní z  prostriedkov podnikateľskej činnosti. 

Kategória 620 - poistné a príspevok do poisťovní            6 269,68 € 

Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom bol vo výške 

270,24 €. 

Kategória 630 – výdavky na tovary a služby celkom        12 307,83 € z toho: 

632 – výdavky na energie – elektrická energia                        313,13 €           

                                               elektrická energia                     1 800,00 €  zdroj 72j 

                                               plyn                                           3 422,71 € 

                                               plyn                                           2 200,00 €  zdroj 72j 

                                               vodné                                           432,68 € 

                                               vodné                                           600,00 €  zdroj 72j 

                                               stočné                                           455,44 € 
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                                               stočné                                           600,00 €  zdroj 72j 

                                               zrážková voda                                43,09 € 

                                                        výdavky na energie spolu:        9 867,05 € 

 

Výdavky za energie súvisia s prevádzkou školského internátu, zo zdroja 41 boli uhradené vo 

výške 4 667,05 € a zo zdroja 72j vo výške 5 200,00 €.  

633 – všeobecný materiál                                           1 217,74 € 

          z toho: 

- výdavok 261,74 € za čistiace prostriedky 

- výdavok 476,00 € je za materiál na opravu a údržbu priestorov ŠI 

- výdavok 480,00 € je za posteľné prádlo, kuchynské utierky a rádiomagnetofón pre  

  ubytovaných žiakov ŠI – zdroj 72 j  

637 – služby  -                                                                      1 223,04 € 

                         z toho:                        

                         revízie                                                               99,80 € 

                         ostatné služby všeobecné                               170,00 € 

                         stravovanie zamestnancov                              791,01 € 

                         prídel do sociálneho fondu                             162,23 €   

Výdavok vo výške 99,80 € je za vykonanie periodickej revízie plynovej kotolne a 170,00 € za 

vykonanie deratizácie priestorov ŠI.  

Výdavok vo výške 791,01 € je finančný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 
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vo výške 55 % z nominálnej hodnoty stravovacej poukážky. 

Prídel do sociálneho fondu vo výške 162,73 € je tvorený prídelom vo výške 1,05 % zo súhrnu 

hrubých platov zúčtovaných zamestnancom školského internátu na výplatu  za 1. a 2. štvrťrok  

2017 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  na rok 2017.   

Čerpanie výdavkov k 30. 6. 2017 celkom: 36 134,28 €  

z toho čerpanie podľa zdrojov je nasledovné: 

 

Zdroj 41 30 454,28 € 

Zdroj 72j   5 680,00 € 

 

3.2.3 Kapitálové výdavky   

Neboli pridelené finančné prostriedky 

3.2.4 Účelové prostriedky  

V 1. a 2. štvrťroku 2017 neboli školskému internátu pridelené žiadne účelové prostriedky.   

3.2.5 Mimorozpočtové zdroje   

príjmy z iných zdrojov  - § 23 odst. 1 písm. j) zák. NR SR č. 523/2004 Z.z.           8 332,00 € 

Uvedené príjmy sú prostriedky prijaté od rodičov za ubytovaných žiakov, ktoré boli použité 

v kategórii 630 Tovary a služby na úhradu energií a služieb v školskom internáte vo výške 5 

680,00 €  a to elektrická energia 1 800,00 €, plyn  2 200,00 €, vodné, stočné  1 200,00 €, 

všeobecný materiál 480,00 € (posteľné prádlo pre ubytovaných žiakov v ŠI).V júni 2017 sme 
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požiadali o vrátenie príjmov podľa § 23 odst. 1 písm. j) zák. č. 523/2004 Z.z. za obdobie apríl – 

máj 2017 vo výške 2 488 €. Vrátenie príjmov s úpravou rozpočtu bude v mesiaci júl 2017.  

3.2.6 Pohľadávky 

Pohľadávky v lehote a po lehote splatnosti neboli žiadne. 

Zmena stavu pohľadávok  v lehote a po lehote splatnosti: 

 

Stav k 1. 1. 2017 0 

Stav k 30. 6. 2017 0 

Zmena stavu k 30. 6. 2017 0 

3.2.7  

 Záväzky 

k 30.6.2017v lehote 

splatnosti 

Záväzky k 30.6.2017  

po lehote splatnosti 

Kategória 610 3 528,01 0,00 

Kategória 620 1 259,29 0,00 

Kategória 630    883,61 0,00 

Kategória 640 - 0,00 

Spolu: 5 670,91 0,00 
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3.2.8 Majetok 

Nakoľko školský internát je súčasťou školy, majetok je účtovne vedený spolu ako celok 

školy a je uvedený v rozbore za školu.  

3.2.9 Projekty - neboli pridelené finančné prostriedky. 

3.2.10 imorozpočtové účty - žiadne. 

2.časť - Záver   

Školský internát pri SOŠ vo Svite je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC 

a je financované z dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. Uznesením č. 

416/2016 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 12. decembra 

2016 bolo schválené VZN PSK č. 56/2016, ktoré dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 – zmena prílohy č. 

1 pre jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, upresnenie textovej 

časti v zmysle legislatívnych zmien od 1. 1. 2017. Nové normatívne príspevky boli oproti roku 

2016 navýšené v priemere o 11,5 %, tzn., že normatívy obsahujú aj zvýšenie tarifných platov 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov pre originálne kompetencie. Výška normatívu 

pre rok 2017 na žiaka/rok je 1 100,00 €. Uvedené navýšenie normatívu sa odzrkadlilo pri 

rozpísaní schváleného rozpočtu na rok 2017 a vytvára priaznivé predpoklady na pokrytie 

mzdových a prevádzkových nákladov školského internátu v roku 2017.  

Vypracovala: Ing. D. Francistyová 

                         ved. ek. SOŠ 

U/ Záver 

Za najväčšie pozitíva uplynulého ŠR považujeme:  

1. Zvyšujúci sa počet žiakov na štúdiu a ubytovaných žiakov na ŠI. 

2. Zvyšujúca sa odbornosť pedagogického zboru. 

3. Hospodárenie s vyrovnaným rozpočtom. 

4. Zlepšenie vzájomnej komunikácie s MsÚ vo Svite a s PSK / ocenenie zamestnanec  

a žiak Cenou Predsedu PSK – Ing. Martina Gánovská , Ivana Rošková/. 
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5. Výborná spolupráca s potenciálnymi  zamestnávateľmi našich absolventov / a.s. 

Chemosvit, Tatrasvit Socks, Svitex/, VÚCH, Tatravagónka PP, FALKE Slovakia, 

Fibrochem, Chedos,  MsÚ vo Svite 

6. Upevňujúce sa postavenie školy v regióne.  

7. Kontakt s potomkami Baťovcov a registrácia našej žiadosti o udelenie čestného názvu 

školy. 

8. Napĺňanie sa úsporných opatrení z predchádzajúceho obdobia. 

9. Presťahovanie riaditeľne a sekretariátu  do budovy školy. 

10. Výborná pracovná atmosféra, výborné vzťahy žiak- rodič -učiteľ. 

11. Skvalitnenie priestorov pre VVP – rekonštrukcia učební, ubytovacích priestorov na ŠI, 

rekonštrukcia telocvične, projekt ELENA, ai. 

 

Na záver môžeme skonštatovať, že úlohy vytýčené  Plánom práce SOŠ na školský rok 

2016/2716  BOLI SPLNENÉ. 

 

August 2017 RNDr. Eva Nebusová 

 riaditeľka SOŠ vo Svite 

 

 

Správu schválila pedagogická rada SOŠ vo Svite na svojom zasadnutí dňa  30.augusta 2017. 
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Rada školy na svojom zasadnutí dňa ....................................... schválila Správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti SOŠ vo Svite za školský rok 2016/2017. 

 

 Ing. Dagmar Krišandová 

 predseda rady školy 

Stanovisko zriaďovateľa : 

Odbor školstva PSK schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v Strednej odbornej  škole vo Svite za školský rok 2016/2017. 

 

 

V Prešove dňa ................................. 

        ................................................ 

                                                                                             vedúci OŠ  


