
názov školy: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
organizačné zložky školy:
adresa školy: Komenského 496/37,029 01 Námestovo
telefónne čísla školy: 043/552 40 38 – sek. RSOŠt,  043/552 26 94 - EÚ
služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 0903492482
faxové čísla školy: 043/5522721
internetová stránka školy: www.sostno.sk
elektronická adresa školy: sekretariat@sostno.sk,sousno.sek@mail.t-com.sk
elektronická adresa riaditeľa školy: jozef.kruzel@gmail.com
súčasti školy:

Centrum voľného času

Školská jedáleň

zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj, 
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
funkcia: meno, priezvisko, titul:
riaditeľ Jozef Kružel, Ing.
zástupca pre praktické vyučovanie Juraj Kormaňák,Mgr.
zástupca pre teoretické vyučovanie Eva Verníčková, PaedDr.
zástupca pre výchovu mimo vyučovania Dušan Baľák, Mgr.
výchovný poradca Ladislav Hricík,Mgr.
koordinátor prevencie Daniela Plaváková,Mgr.

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A 

PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

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



p.č. meno priezvisko titul volený delegovaný za
1 Pavol Soľava Volený zástupca pedagog. zamestnancov
2 Ing. Ján Kozák Volený zástupca pedagog. zamestnancov
3 Marta Kubíková Volený zástupca nepedagog. zamestnancov
4 Mgr.Dana Kubaščíková Delegovaný zástupca ŽSK
5 Ing.Albín Maslaňák Delegovaný zástupca ŽSK
6 Ing.Július Piták Delegovaný zástupca ŽSK
7 PhDr.František Oleš Volený zástupca rodičov
8 Júlia Kurjaková Volený zástupca rodičov
9 Karol Oplt Volený zástupca rodičov
10 Martin Lukáš Volený zástupca žiakov
11 Bc. Marcela Adamková Delegovaný zástupca ŽSK
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
poradné orgány školy a ich funkcia: 
4.1 Pedagogická rada školy :

Informuje pedagogických zamestnancov o  najaktuálnejších a  najzávažnejších otázkach výchovno-
vzdelávacieho procesu na škole, zjednocuje pedagogických zamestnancov tým, že prijíma spoločné 
rozhodnutia pri riešení zásadných otázok výchovno-vzdelávacieho procesu. 

                Pedagogická rada pôsobí na svojich členov výchovne tým, že ich usmerňuje k žiaducim 
prejavom, činnostiam a postojom, vystupuje ako najvyšší a odborne najkompetentnejší článok 
predstavenstva pri prijímaní rozhodnutí riaditeľom školy.

                Členmi pedagogickej rady sú riaditeľ, zástupcovia riaditeľa a ostatní pedagogickí zamestnanci 
školy. K rokovaniu môžu byť prizvaní ďalší zamestnanci školy alebo odborníci z iných inštitúcií podľa 
potreby.

4.2 Rada školy :

 Je poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 
pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

4.3 Rada rodičov :

 Jej úlohou je pomáhať pri uskutočňovaní plánu práce a programu školy, pri zlepšovaní materiálneho 
vybavenia, pri financovaní výchovných a vzdelávacích aktivít, a pod.

4.4 Žiacka školská rada

 Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania. 
Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.



5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
forma štúdia stav k 15. 09. 2019 stav k 31. 08. 2020

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov
A B C A B C

Denné štúdium 1. ročník 7 138 - - - 7 133 - - -
2. ročník 7 140 - - - 6 140 - - -
3. ročník 6 155 - - - 3 63 - - -
4. ročník 3 69 - - - 0 0 - - -

Nadstavbové, 
pomaturitné a 
vyššie odborné 
štúdium

1. ročník 1 22 - - - 1 21 - - -
2. ročník 1 15 - - - 0 0 - - -

spolu: 25 539 17 357

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

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov
A B C A B C

0 0 0 0 0 0 0 0 0
spolu: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5 Predmetové komisie

Napomáhajú k zvyšovaniu úrovne výchovy a vyučovania v jednotlivých predmetoch teoretického 
a praktického vyučovania. Plány práce vypracúvajú vedúci predmetových komisií každoročne.

Na škole pracuje 8 predmetových komisií (PK)  :

• PK spoločensko-vedných predmetov a cudzích jazykov (slovenský jazyk, cudzie jazyky, náboženská 
výchova, občianska náuka, dejepis)

• PK prírodovedných predmetov (matematika, fyzika, informatika)
• PK predmetov telesná a športová výchova a telesná výchova
• PK odborných strojárskych predmetov
• PK odborných stavebných predmetov
• PK odborného výcviku – strojné obrábanie
• PK odborného výcviku – stavebná výroby
• PK odborného výcviku – ostatné odbory

4.6 Metodické združenie :

 Zameriava sa na zabezpečovanie úzkej spolupráce medzi učiteľmi odborných predmetov a majstrami OV 
za účelom zjednocovania výchovno-vzdelávacej činnosti, výmeny skúseností a jednotného pôsobenia na 
žiakov v oblasti vzdelávania a využívania nových poznatkov v odbornej praxi.



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

odboru/
učebného 

odboru

 tried žiakov určený 
zo 

strany 
ŽSK

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

za
pí

sa
ní

2411 K mechanik 
nastavovač 

1 24 22 354 4 21 36 20

3656 K operátor 
stavebnej výroby

1 24 19 354 4 9 24 16

3650 M staviteľstvo 1 24 20 354 4 17 28 19
2464 H strojný mechanik 0,5 12 12 353 3 6 14 6
2487 H 

01
autoopravár - 

mechanik
1 24 20 353 3 18 42 16

3661 H murár 1 24 16 353 3 5 18 14
3663 H tesár 0,5 12 10 353 3 6 16 8
3678 H inštalatér 0,5 12 12 353 3 13 37 11
2433 H obrábač kovov  0,5 12 10 353 3 2 11 6

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

ročník 1. polrok 2. polrok
úplne čiastočne úplne čiastočne

CH D CH D CH D CH D
1. ročník 4 2 2 4 2 2
2. ročník 2 2 2 2
3. ročník 5 1 1 5 1 1
4. ročník 1 1
spolu: 12 5 3 12 5 3
spolu CH + D: 17 3 17 3

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

ročník 1. polrok 2. polrok
úplne čiastočne úplne čiastočne

CH D CH D CH D CH D
0 0 0 0 0 0 0 0

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

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE



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

odboru/
učebného 

odboru

 tried žiakov určený 
zo 

strany 
ŽSK

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

za
pí

sa
ní

Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

ukazovateľ 1. polrok 2. polrok
počet % počet %

celkový počet žiakov 535 X 532 X
prospech prospeli s vyznamenaním 25 4,67 44 8,27

prospeli s priemerom 1,00 2 0,37 5 0,94
prospeli veľmi dobre 72 13,46 95 17,86
prospeli 315 58,88 368 69,17
neprospeli 83 15,51 0 0,00
neklasifikovaní 38 7,10 20 3,76
celkový prospech za školu 2,59 X 2,34 X

správanie veľmi dobré 523 97,76 531 99,81
uspokojivé 11 2,06 1 0,19
menej uspokojivé 0 0,00 0 0,00
neuspokojivé 1 0,19 0 0,00

vymeškané celkový počet vymeškaných hodín 37886 X 15834 X
hodiny počet ospravedlnených hodín 35666 94,14 14977 94,59

počet neospravedlnených hodín 2220 5,86 857 5,41

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

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník
ARC Architektúra 1,96 1,96
ASV Automatizácia strojárskej výroby 2,42 2,75 2,58
AUO Automobily 2,21 2,88 3,3 2,8
BEK Betónové konštrukcie 1,58 2,25 2,58 2,14
CVM Cvičenia z matematiky 2,13 2,93 2,13 2,54 2,43
CRS Číslicovo riadené obrábacie stroje 2,7 2,7
DEJ Dejepis 2,13 2,16 2,14
DEG Deskriptívna geometria 2,21 2,1 2,16
DOA Diagnostika a oprava automobilov 3 3,05 3,03
EKO Ekonomika 1,7 2,16 2,45 1,17 1,87
EPO Ekonomika a podnikanie 2,81 2,37 2,44 2,54
ELR Elektrické merania 2,3 2,3



ELK Elektrotechnika 1,89 2,56 3,1 2,52
ELG Elektrotechnológia 1,8 1,8
FYZ Fyzika 2,57 2,85 2,78 2,73
GED Geodézia 2,43 2 2,21
GSY Grafické informačné systémy 1,85 1,63 2,04 1,91 1,85
INF Informatika 1,76 1,8 1,93 1,83
IOD Informatika v odbore 1,38 1,42 1,39
IST Inžinierske stavby 1,75 1,58 1,66
KOC Konštrukčné cvičenia 3,11 2,27 2,91 2,77 2,76
KAJ Konverzácia z anglického jazyka 2,51 2,37 2,29 2,33 2,37
LSE Literárny seminár 2,63 2,57 2,44 2,77 2,6
MAT Matematika 2,45 2,75 1,95 2,67 2,45
MTE Materiály 2,12 2,31 1,93 2,12
OBN Občianska náuka 2,4 1,72 1,81 2,64 2,14
PRX Odborná prax 2,95 2,71 2,83
ODK Odborné kreslenie 2,24 1,99 1,91 2,04
OVY Odborný výcvik
PNS Plynárenstvo 2,63 2,63
PST Pozemné staviteľstvo 1,7 1,32 2,1 1,88 1,75
PXA Prax 2,05 2,05
PRB Prestavby budov 2,88 2,88
PLZ Príprava a realizácia stavieb 2,11 1,89 1,05 1,68
PCM Programovanie CNC strojov 2,2 1,5 2,14 2,1 1,98
REE Rozvod el.energie 2,6 2,6
SJL Slovenský jazyk a literatúra 2,98 2,69 2,89 2,97 2,88
SBN Stavebná technológia 2,78 2,53 2,2 2,58
STS Stavebné stroje 1,3 1,3
STK Stavebné konštrukcie 1,75 1,75
STL Stavebné materiály 1,5 1,63 1,57
SME Stavebná mechanika 2,32 2,65 2,6
STT Strojárska technológia 2,73 2,65 2,69
STZ Stroje a zariadenia 2,71 2,71
STN Strojníctvo 1,86 1,86
SUG Suché technológie 1,9 1,9
TDK Technická dokumentácia 2,73 2,88 2,8
TNI Technická mechanika 3,1 3,13 3,11
TPV Technická príprava výroby 2,73 2,64 2,68
TCK Technické kreslenie 2,71 2,65 2,71 2,69
TEC Technológia 2,33 2,33 2,61 2,48 2,43
TLB Technológia obrábania 2,44 2,17 2,31
TSV Telesná a športová výchova
USP Úvod do sveta práce 2,19 2,19



VPD Výchova k podnikaniu 1,96 1,96
VTO Výpočtová technika v odbore 2,19 2,19
VYN Vykurovanie 2,5 2,5
ZAE Základy elektrotechniky 1,8 1,8
ZLA Základy stavebnej mechaniky 3,21 2 2,61
ZLR Základy strojárstva 3,04 2,44 2,74
ZYT Základy technickej mechaniky 2,22 2,22
ANJ Anglický jazyk 2,53 2,39 2,56 2,35 2,46
Spolu: 2,28 2,24 2,40 2,37 2,30

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

predmetu 1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

spolu:

predmet úroveň počet žiakov priemerná úspešnosť

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA
Údaje o maturitnej skúške 

Externá časť maturitnej skúšky:

predmet úroveň počet žiakov priemerná úspešnosť

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

predmet úroveň počet žiakov priemerný prospech
anglický jazyk B1 79 2,68
matematika 4 1
slovenský jazyk a literatúra 79 2,92
teoretická časť odbornej zložky 83 2,4
praktická časť odbornej zložky 83 2,08

Ústna / praktická forma internej časti maturitnej skúšky:

Údaje o záverečných skúškach

kód učebný odbor počet prospech počet  
žiakov prospeli s 

vyznamenaním
prospeli 

veľmi 
dobre

prospeli neprospeli žiakov, 
ktorí 

nekonali  
skúšku

2433 H obrábač kovov  12 0 4 8 0 0
2487 H 01 autoopravár - 

mechanik
20 0 1 19 0 0

3661 H murár 17 1 4 12 0 0
3663 H tesár 14 0 7 7 0 0



ukazovateľ počet
kvalifiko

vaní
nekvalif
ikovaní

z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci

si kvalifikáciu

ženy 15 0 0
muži 39 1 1
vek do 30 rokov 3 1 1
vek do 40 rokov 8 0 0

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

2464 H strojný 
mechanik

11 0 2 9 0 0

3678 H inštalatér 16 1 4 11 0 0

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ

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

2411 K mechanik nastavovač  denná 354
3656 K operátor stavebnej výroby denná 354
3650 M staviteľstvo denná 354
2464 H strojný mechanik denná 353
2433 H obrábač kovov  denná 353
3661 H murár denná 353
3663 H tesár denná 353
2487 H 01 autoopravár - mechanik denná 353
3678 H inštalatér denná 353
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika denná 353
2414 L 04 strojárstvo - podnikanie a služby denná 354
3659 L stavebníctvo denná 354

A) Aktívne

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

neaktívne od 
šk. roku

3675 H maliar denná 353 2015/2016

B) Neaktívne

C) Experimentálne overovanie

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

doba trvania 
experimentu

(od – do)



vek do 50 rokov 12 0 0
vek do 60 rokov 18 0 0
vek nad 60 rokov 8 0 0
dôchodcovia 5 0 0
spolu (veková štruktúra): 54 1 1
% kvalifikovanosti 200,00%

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV ŠKOLY

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

vek do 30 
rokov

Muži 1 kvalifikačné - DPŠ ŽU Žilina

vek do 50 
rokov

Muži 1 kvalifikačné SOŠ technická Námestovo

13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH 
VYUČOVACÍCH PREDMETOV

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

odbornosť %

1 Anglický jazyk 100,00%
2 Architektúra 0,00%
3 Automatizácia strojárskej výroby 100,00%
4 Automobily 100,00%
5 Betónové konštrukcie 100,00%

ukazovateľ počet
ženy 19
muži 14
vek do 30 rokov 0
vek do 40 rokov 0
vek do 50 rokov 6
vek do 60 rokov 13
vek nad 60 rokov 9
dôchodcovia 5
spolu (veková štruktúra): 33



6 Cvičenia z matematiky 100,00%
7 Číslicovo riadené obrábacie stroje 100,00%
8 Dejepis 100,00%
9 Deskriptívna geometria 0,00%
10 Diagnostika a opravy automobilov 100,00%
11 Ekonomika 41,66%
12 Ekonomika a podnikanie 100,00%
13 Elektrické merania 100,00%
14 Elektrotechnika 100,00%
15 Elektrotechnológia 100,00%
16 Fyzika 0,00%
17 Geodézia 0,00%
18 Grafické informačné systémy 100,00%
19 Informatika 100,00%
20 Iformatika v odbore 100,00%
21 Inžinierske stavby 100,00%
22 Konštrukčné cvičenia 100,00%
23 Konverzácia z anglického jazyka 100,00%
24 Literárny seminár 100,00%
25 Matematika 100,00%
26 Materiály 71,42%
27 Občianska náuka 100,00%
28 Obborná prax 100,00%
29 Odborné kreslenie 89,18%
30 Odborný výcvik 100,00%
31 Plynárenstvo 100,00%
32 Pozemné stavitestvo 100,00%
33 Prax 100,00%
34 Prestavby budov 100,00%
35 Príprava a realizácia stavieb 66,66%
36 Programovanie CNC strojov 100,00%
37 Rozvod elektrickej energie 100,00%
38 Slovenský jazyk a literatúra 100,00%
39 Stavebná technológia 100,00%
40 Stavebné stroje 50,00%
41 Stavebné konštrukcie 100,00%
42 Stavebné materiály 100,00%
43 Stavebná mechanika 100,00%
44 Strojárska technológia 100,00%
45 Stroje a zariadenia 100,00%
46 Strojníctvo 100,00%
47 Suché technológie 50,00%



14.1 Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:
Oblasť výchovného a aj kariérneho  poradenstva plní každoročne rovnaké úlohy, ktoré sú však pritom z 
roka na rok náročnejšie. Ciele výchovno-vzdelávacej sústavy, ich propagácia medzi rodičmi i pedagógmi sú 
v súčasnosti nevyhnutnosťou a bez uvedomenej spolupráce pedagógov, študentov a rodičov by nebolo 
možné dosiahnuť vytýčený cieľ – absolventa, schopného zaradiť sa svojimi vedomosťami, zručnosťami a 
schopnosťami do výrobného procesu. V súčasnej dobe, keď sa na základných a stredných školách 
vyskytuje čoraz viac výchovných problémov, ktoré majú priamy vplyv na dosahovanie kvalitných 
vedomostí, je nevyhnutné venovať oblasti výchovy čoraz viac pozornosti. Je len pochopiteľné, že toto 
nemôže byť len náplňou práce školy, ale do tohto procesu je nutné zapájať aj rodičov. V opačnom prípade 
nastáva dvojkoľajnosť vo výchove a následne dosahovanie nižšej úrovne vzdelávania. Vedenie školy a 
pedagogický zbor, obohatený o niekoľkých mladých pedagogických pracovníkov, veľmi aktívne vytvárali 
podmienky na splnenie úloh v tejto oblasti. Výchovné poradenstvo sa orientovalo na konzultácie v oblasti 
vzdelávacej, osobnostnej a na riešenie individuálnych problémov žiakov. V blízkej budúcnosti je dôležitou 
úlohou aj pre našu školu zaviesť duálne vzdelávanie v odboroch, ktoré sú požadované na trhu práce. Táto 
úloha je z dlhodobého hľadiska pomerne problematická z dôvodu mnohých administratívnych, právnych, 
ekonomických, sociálnych a ďalších vzťahov medzi školami a poskytovateľmi duálneho vzdelávania. To 
však neznamená, že vedenie školy nekoná v tomto smere kroky smerujúce k rýchlemu a kvalitnému 
zavedeniu tohto typu do  SOŠt.

48 Technická dokumentácia 100,00%
49 Technická mechanika 100,00%
50 Technická príprava výroby 100,00%
51 Technické kreslenie 100,00%
52 Technológia 100,00%
53 Technológia obrábania 100,00%
54 Telesná a športová výchova 100,00%
55 Úvod do sveta práce 100,00%
56 Výchova k podnikaniu 100,00%
57 Výpočtová technika v odbore 100,00%
58 Vykurovanie 100,00%
59 Základy elektrotechnikyk 100,00%
60 Základy stavebnej mechaniky 100,00%
61 Základy strojárstva 100,00%
62 Základy technickej mechaniky 100,00%
celkový priemer (%): 89,82%

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY



15.1 Multimediálne prezentácie:

Škola sa prezentovala  na  základných školách v okresoch Námestovo a Tvrdošín prácami žiakov, 
reklamným videom  o škole a propagačnými materiálmi. 

V školskom roku 2019/20 zúčastnila na prezentačných burzách organizovaných Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie Námestovo a Trstená, kde boli žiaci základných škôl a ich rodičia 
oboznámení s možnosťami štúdia na našej škole,  s aktuálnymi  študijnými a učebnými odbormi a 
s výhodami, ktoré škola poskytuje žiakom počas štúdia. 

15.2 Spolupráca školy s rodičmi:

Spolupráca školy a rodičov bola realizovaná prostredníctvom  rodičovských združení. V závažnejších 
prípadoch porušenia školského poriadku boli rodičia žiakov pozvaní na osobný  rozhovor s pedagogickými 
pracovníkmi,  zástupcami riaditeľa školy, s výchovným poradcom  a  riaditeľom školy. 

15.3 Formy prezentácie školy na verejnosti:

Škola má svoju vlastnú internetovú stránku, kde sa prezentuje na verejnosti. Na stránke sú uvádzané a 
pravidelne aktualizované informácie o školských akciách, súťažiach, podujatiach organizovaných školou, o 
možnostiach a podmienkach štúdia na škole.

Škola si na prezentáciu vyhotovila katalógy výrobkov žiakov, rôzne propagačné materiály, reklamné letáky 
a plagáty. Na propagáciu použila články o škole, o účasti na rôznych súťažiach, ktoré boli publikované v 
regionálnych novinách.    

Jednotlivé študijné a učebné odbory boli prezentované v mesiacoch október až december 2019 u žiakov 9. 
ročníkov v základných školách okresov Námestovo a Tvrdošín. Prezentácie sa uskutočnili za účasti 
pedagogických zamestnancov školy. Pedagogickí zamestnanci našej školy sa taktiež zúčastnili rodičovských 
združení, ktoré pre rodičov žiakov 9. ročníkov organizovali základné školy. 

Ako každý rok aj tento školský rok sa škola prezentovala  na stretnutí s výchovnými poradcami zo 
základných škôl. Žiaci školy sa aktívne zúčastňovali rôznych kultúrnych, športových a odborných súťaží 
organizovaných v rámci regiónu, kraja a Slovenska. Na súťažiach preukázali primeranú úroveň 
dosiahnutých teoretických vedomostí a praktických zručností, odborností a schopností. 

15.4 Školský časopis:

Členovia ŽŠR pod vedením Mgr. Júlie Časovej priebežne pracovali na zostavení a distribúcií školského 
časopisu Strojárnik.

Informácie o akciách a novinkách sa žiaci majú možnosť dozvedieť z rozhlasového vysielania a časopisu 
centra voľného času  „SIGNÁL“, ktorý vychádza pravidelne 1x do mesiaca.

15.5 Činnosti žiackej školskej rady:

Žiacka školská rada pracovala v priebehu 1. polroka 2019/2020 pod vedením Mgr. Júlie Časovej. 
Svoju činnosť začala na konci septembra voľbami predsedu a členov. Za predsedu si žiaci zvolili 
Martina Lukáša z II.C. Krátko po voľbách, v závere mesiaca september, 27. 09. 2019, sa o 14:00 
hod. konalo prvé zasadnutie ŽŠR, kde si členovia dohodli plán aktivít na celý školský rok 
2019/2020. V októbri, od 18. – 20. 10. 2019 sa vybraní členovia – Martin Lukáš a Karol Vonšák 
 zúčastnili konferenčného stretnutia: Motivácia – skok k zážitku, ktoré sa uskutočnilo v Prostředí 
Bečva (CZ). Cieľom konferencie bolo vytvorenie priestoru na prezentovanie príkladov dobrej 
praxe a výmenu skúseností v oblasti práce s mládežou. 

Podpredseda ŽŠR Karol Vonšák sa zúčastnil vzdelávania lídra ŽŠR, ktoré sa uskutočnilo 
v dňoch 22. – 24. 11. 2019 v Terchovej a výsledkom ktorého bol aj malý projekt: Podaruj radosť. 



Členovia ŽŠR urobili medzi žiakmi SOŠt zbierku hračiek a spoločenských hier, a tie potom 
v predvianočnom období rozdali.

9. 12. 2019 sa vybrané členky ŽŠR Lívia Mikosová a Rebeka Orčová zúčastnili stretnutia 
Krajského stredoškolského parlamentu ŽŠK, ktoré sa uskutočnilo na Úrade ŽSK v Žiline

V prvom polroku školského roka členovia ŽŠR zostavili a distribuovali prvé číslo školského 
časopisu Strojárnik, ktorý sa na konci školského roka 2019/2020  spolu s ďalšími číslami zasiela 
do súťaže školských časopisov – PRO SLAVIS. 

V rámci ERASMUS DAYs sa podieľali sa na organizovaní akcie Študentská kvapka krvi, ktorá 
sa uskutočnila 10. 10. 2019 v priestoroch SOŠt v Námestove. 

V prvom polroku vyhlásili členovia ŽŠR na škole súťaž: 

•  Súťaž o najlepšiu dochádzku tried 

Členovia aktívne spolupracovali s CVČ pri organizovaní akcií – Imatrikulácia, Mikuláš na 
škole, Vianočná akadémia, Predvianočné posedenie s dôchodcami v Centre sociálnych 
služieb v Námestove a v Spišskej katolíckej charite a Polročný volejbalový turnaj. 

Žiacka školská rada pracovala v priebehu II. polroka školského roka 2019/2020 pod 
vedením Mgr. Júlie Časovej. Svoju činnosť vykonávala až do začatia mimoriadnej situácie 
spôsobenej epidémiou COVID 19 ako zvyčajne. 

Hneď na začiatku druhého polroka vyhodnotili súťaž o Najlepšiu dochádzku tried, ktorú 
vyhlásili ešte v prvom polroku. Víťaznej triede I.C odovzdali sladkú odmenu. ŽŠR vyhlásila 
súťaž o Najlepšiu dochádzku tried v druhom polroku, tá sa však vyhodnotiť nemohla, 
nakoľko Minister školstva, vedy, výskumu a športu zrušil počas mimoriadnej situácie 
vyučovanie na školách. 

Členovia ŽŠR zostavili a distribuovali druhé číslo školského časopisu Strojárnik, ktorý sa 
na konci školského roka 2019/2020  spolu s ďalšími číslami zasiela do súťaže školských 
časopisov – PRO SLAVIS. 

V spolupráci s Centrom voľného času pri SOŠt zorganizovala 2. ročník Polročného 
volejbalového turnaja, do ktorého sa okrem tímov vytvorených z jednotlivých tried zapojili 
aj učitelia a majstri.  

V spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania a služieb v Námestove sa podieľali  
na organizovaní akcie Študentská kvapka krvi, ktorá sa mala uskutočniť 12. 03. 2020. 
Kvôli karanténe sa akcia neuskutočnila. 

Počas mimoriadnej situácie sa členovia ŽŠR rozhodli venovať propagácii školy. Ako prvé 
založili facebookový profil našej školy, ktorý budú spravovať a pomocou ktorého 
spropagujú jednotlivé odbory, aktivity a súťaže školy. 

 

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

Detaily projektu



spolufinan
covanie

projekt
/ grant

názov projektu  / grantu schválený/
neschválený
/v procese 
hodnotenia

termín 
začiatku 
realizácie 

pr.

termín 
ukončenia 

realizácie pr.

celkový 
rozpočet

šk
ol

a

ŽS
K

Fondy 
EU

CNC technológie v Európe - 
cesta k úspechu

Schválený 01.06.2019 31.05.2021 34900 0 0

Iné Záložka do knihy spája SŠ 
(slovenská pedagogická 
knižnica)

Schválený 9/2019 0 0

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 

17.1 :
V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekčná činnosť ŠŠI.

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY

A) budovy, dielne, odborné učebne

kapacita školy k 
01.09.2019

620 skutočný 
počet žiakov:

539 naplnenosť 
školy (%):

86,94%

počet počet skutočne 
využívaných 

učební/kabinet
ov

priestor v m3/m2 poznámka

budovy celkom 6 25 0
učebne 25 25 4306/1303 0

kmeňové 16 16 X 0
jazykové 2 2 X 0
odborné 4 4 X 0

projekt
/ grant

názov projektu  / grantu stručná char. projektu /  grantu

Fondy 
EU

CNC technológie v Európe - 
cesta k úspechu

Zaistiť dlhodobé medzinárodné kontakty  pre mobilitu našich 
žiakov, aby sa mohli zvyšovať odborné kompetencie

Iné Záložka do knihy spája SŠ 
(slovenská pedagogická 
knižnica)

Nadväzovanie kontaktov medzi školami, podpora čítania

Charakteristika projektu



IKT 2 2 X 0
laboratóriá 1 1 X 0

kabinety 8 8 0 0
počet áno/nie priestor v m3/m2 poznámka

šatne 5 áno 1003/323 0
dielne 16 áno 7547/2096 0
školský internát 0 nie 0 0
školská jedáleň 1 áno 455/138 0
výdajná školská jedáleň  0 nie 0 0
telocvičňa 1 nie 1900/288 0
iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia) 

1 áno 2010/773 ubytovňa

počet počet skutočne 
využívaných 

zariadení

priemerný vek 
zariadení

poznámka

PC (ks) 187 187 6 0
dataprojektory (ks) 24 24 7 0
interaktívne tabule (ks) 1 1 8 0

B) športoviská

C) školský internát

názov školského internátu, adresa

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

športoviská
názov športoviska áno

/
nie
*

rozmery povrch stav 
(vyhovujúci/

nevyhovujúci)

poznámka
(v prípade 

nevyhovujúceho  
popísať závady)

posledná 
rekonšt.
(dátum)

Telocvičňa nie 23.5x11.
5

drevo Vyhovujúci 14.9.2012

Telocvičňa - Šatne nie dlažba Vyhovujúci 13.9.2012

Telocvičňa nie dlažba Vyhovujúci 13.9.2012

Ihrisko - viacúčelové nie 36x21 asfalt Nevyhovujúci na vrchu je popraskaný 
asfalt a vytvorené 

bubliny

6.6.1989

Posilňovňa - 
posilňovňa

nie 7.5x6.5 koberec Vyhovujúci 30.8.2009

* bezbariérovosť



poplatok za ubytovanie v školskom internáte 
za školský rok 2019/2020
celkový počet izieb jednoposteľových

dvojposteľových
trojposteľových
štvorposteľových

počet ubytovaných 
žiakov / naplnenosť  
internátu

k 15.9.2019

k 1.1.2020

k 15.9.2020

počet iných ubytovaných za školský rok 2019/ 
2020

počet všetkých zamestnancov internátu k 
15.9.2019

počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2019

školská jedáleň ako súčasť  ŠI          (Áno/Nie)
vlastné príjmy ŠI od k 31.12.2019

ubytovaných žiakov k 30.6.2020

vlastné príjmy ŠI od k 31.12.2019

iných ubytovaných k 30.6.2020

rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI : 
plocha jednej izby  (m²)
umiestnenie 
hygienických  zariadení 

spoločné  (na 
chodbe)

v rámci „bunky“
spoločné priestory  ŠI študovne               

(počet a plocha)

kuchynky
(počet a plocha)

miestnosti vychovávateľov 
(počet  a plocha)

počet podlaží  ŠI
vykurovanie vlastné 

zo školskej kotolne

iné (názov 
dodávateľa tepla)

výťah áno/nie
rok poslednej 
rekonštrukcie

odkanalizovanie verejná kanalizácia

vlastná ČOV
ČOV školy



19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY

D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň

názov školského zariadenia , adresa Školská  Jedáleň

charakteristika ŠJ počet poznámka
kapacita školskej jedálne 250 0

celkový počet 
zamestnancov ŠJ alebo 
výdajnej ŠJ 

šéfkuchár 1 0

kuchár 2 0

zaučený kuchár 0 0

zamestnanci v prevádzke 1 0

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

áno Ano stravovacie služby

využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin 
( vypísať do poznámky využitie )

Ano 70 - stravovanie zamestnancov a 
cudzích stravníkov

vlastné príjmy ŠJ  k 31.12.2019 9774,24 €

k 30.6.2020 1804,32 €

vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2019 66367,68 €

k 30.6.2020 15882,68 €

rok výstavby / začiatok užívania ŠJ : 1971 0

plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 129 0

plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 175 0

vykurovanie vlastné Nie

zo školskej kotolne Ano

iné (názov dodávateľa 
tepla)

Nie

kanalizácia verejná kanalizácia Ano

vlastná ČOV Nie

ČOV školy Nie



19.1 Definícia cieľa pre školský rok: 
Strategický cieľ : „PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ S DÔRAZOM NA POTREBY UČIACEJ SA 
SPOLOČNOSTI“.

Špecifické ciele :
- vytvoriť podmienky pre aktivitu a motiváciu všetkých pracovníkov školy tak, aby sa z pracovníkov školy 
stali spolupracovníci,
- budovať kvalitné medziľudské vzťahy na všetkých pracoviskách organizovaním spoločenských akcií 
všetkých pedagógov a zamestnancov (teambuildingové aktivity),
- budovať hrdosť a lojalitu zamestnancov ku škole,
- vytvoriť atmosféru priateľstva a súťaživosti medzi všetkými zamestnancami školy,
- aktivovať pracovné stretnutia so zamestnávateľmi v regióne, ponúknuť im možnosti a spracovať ich 
návrhy,
- navštevovať rodičovské združenia na ZŠ v čo najširšom okolí a informovať rodičov o výhodách 
odborného vzdelávania,
- spolupracovať so ZŠ a ponúknuť im priestory a materiálno technické vybavenie na realizáciu praktickej a 
technickej výchovy, organizovať TO,
- začať užšiu spoluprácu so SOPK, RÚZ (Republiková únia zamestnávateľov), Slovenským zväzom 
stavebných inžinierov, ZSP SR (Zväz strojárskeho priemyslu SR),
- zlepšiť spoluprácu s mestom Námestovo, hlavne pri organizovaní verejných podujatí,
- v regionálnych aj ostatných mediach propagovať školu v čo najlepšom svetle tak, aby sa spropagoval 
názov STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ (nie strojárne),
- neustále vylepšovať a aktualizovať WEB stránku školy s cieľom poskytovania súhrnných informácií o 
úspechoch školy, možnostiach štúdia a ďalšieho celoživotného vzdelávania, 
- vytvoriť družbu so zahraničnou školou podobného zamerania v rámci programu ERAZMUS.
19.2 Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku: 
Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2019/2020 :
- škole sa darí motivovať pracovníkov k dobrým pracovným výsledkom a k lojalite všetkých zamestnancov 
SOŠt Námestovo, čo sa prejavuje stabilným pracovným kolektívom (iba prirodzená fluktuácia),
- nepodarilo sa uskutočniť všetky plánované stretnutia so zamestnávateľmi v regióne z objektívnych príčin, 
vzhľadom na celospoločenské pomery a z časti aj pandémiu COVID-19,
nebola naplnená návštevnosť rodičovských združení na ZŠ a následne aj informovanosť rodičov o 
výhodách odborného vzdelávania, nakoľko ZŠ neprejavili záujem o spoluprácu,
- úspešne prebehla Technická olympiáda organizovaná na SOŠt Námestovo, čo zanechalo silný odkaz u 
všetkých zúčastnených,
- škola úspešne spolupracuje s RÚZ, SOPK, Slovenským zväzom stavebných inžinierov a Zväzom 
strojárskeho priemyslu SR,
- web stránka školy je pravidelne aktualizovaná a poskytuje všetky potrebné informácie o dianí na škole,
- začala sa úspešne rozvíjať spolupráca s mestom Námestovo, ktorá bola čiastočne narušená pandémiou,
- úspešne sa rozbehol projekt ERAZMUS, ktorý bol prerušený  z dôvodu COVID-19,
- vďaka obetavému prístupu všetkých zamestnancov škola zvládla nástup pandémie COVID-19 v jarných 
mesiacoch.



silné stránky školy: slabé stránky školy:
- tradícia školy
- vysoká kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov
- stabilný kolektív
- ochota zamestnancov ku zmenám
- kvalitné vybavenie časti učební
- dobrá klíma celej školy
- výučba odborov požadovaných na trhu práce 
- skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov 
- dobrá spolupráca s podnikateľskými
subjektami 
- účasť žiakov na súťažiach a olympiádach
- široká ponuka mimoškolských aktivít pre žiakov,
- pestrý výber záujmových krúžkov
- kapacita školy

- migrácia žiakov do iných škôl
- malý záujem žiakov o učenie
- vysoká absencia žiakov na vyučovacom procese
- veľký počet neprospievajúcich žiakov
- nedokonalá počítačová sieť
- nemoderné stroje na OV
- chýbajúce učebné pomôcky
- zastaraný knižný fond
- pomerne malý záujem rodičov o dianie na škole
- absencia investičného kapitálu

19.3 Definícia cieľa pre budúci školský rok: 
Definícia cieľa pre školský rok 2020/2021 :

Vzhľadom na možné riziko prerušenia prezenčného vyučovania a prechod na dištančné vzdelávanie škola 
definuje ciele :

Strategický cieľ :
Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na tvorivé učenie sa a projektové vyučovanie s využitím 
informačno-komunikačných technológií, ako aj rozvoj osobnosti žiaka po stránke kognitívnej (poznávacej) 
a afektívnej (citovej a sociálnej), psychomotorickej (telesnej) a starostlivosť o duševné zdravie a zdravý 
spôsob života!

Špecifické ciele :
- byť rešpektovaným partnerom zamestnávateľovi pre odborné vzdelávanie a prípravu v regióne,
- rozvíjať zručnosti, tvorivé schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s 
nadväzujúcim vzdelávaním, alebo na trhu práce, 
- zabezpečiť materiálno-technické vybavenie zodpovedajúce najnovším trendom pre prípravu a 
vzdelávanie (IKT),
- nastaviť kritériá a požiadavky na priestorové vybavenie vo vzťahu k príprave na povolanie, bezpečnosti, 
hygienickým požiadavkám, životnému prostrediu, efektívnosti prevádzky, otvorenosti školy pre 
mimoškolské aktivitu a verejnosti,
- vytvárať estetické pracovné prostredie vo vyučovacom procese,
- zabezpečiť prístup k IKT všetkým pracovníkom a žiakom školy,
- vytvárať podmienky na získanie kľúčových kompetencií pre rozvíjanie ducha podnikavosti žiakov v 
strojárskych a stavebných odboroch,
- vytvoriť podmienky pre elektronické vzdelávanie (e-Learning), tak aby žiaci vedeli učiť sa učiť, čo im 
umožní vzdelávať sa celý život,
- podporovať myslenie,  nápady, kritiku, aby žiaci sami robili rozhodnutia,
- orientovať vzdelávanie na tvorbu a ochranu životného prostredia a na uvážlivé znižovanie škodlivých 
dôsledkov techniky a technológií a budovať rešpekt k prírode a k životnému prostrediu.

20. SWOT ANALÝZA



kód a názov ukazovateľ
 študijných a 

učebných odborov  
celkový počet 
absolventov

počet 
žiakov 

ďalšieho 
štúdia

počet 
zamestnaných 

žiakov

z toho: počet 
žiakov 

zamestnaných v 
odbore, ktorí 
vyštudovali

počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
žiakov

k 15. 09. 2020

2411 K - mechanik 
nastavovač 

23 2 17 19 4

3650 M - staviteľstvo 26 6 16 20 2

príležitosti: riziká:
- zlepšiť image školy na verejnosti
- zvýšený záujem žiakov o odborné vzdelávanie
- spolupráca s SOPK, ZZ, ÚP
- možnosť nových študijných a učebných odborov
- zavedenie duálneho vzdelávania
- zvýšená spolupráca so základnými 
školami
- možnosti zapojenia sa do projektov
- zvýšená propagácia školy na verejnosti
- využitie kapacity školy pre ďalšie
vzdelávanie dospelých a rekvalifikácie
- možná spolupráca s družobnými zahraničnými 
školami
- zlepšiť individuálny prístup k žiakovi, vzhľadom na 
jeho osobnosť

- byrokracia
- nízke ohodnotenie zamestnancov v
školstve ( všetkých )
- nízka vedomostná úroveň žiakov ZŠ
- nedostatok finančných zdrojov na 
kapitálové výdavky
- dopady hospodárskej a finančnej krízy
- nezáujem firiem o duálne vzdelávanie
- slabá informovanosť rodičov o úrovni školy
- demografický vývoj v regióne - pokles
- vysoký odber aj slabých žiakov na gymnázium

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania: 
- Zvyšovať kvalitu vyučovacieho procesu s dôrazom na motiváciu žiakov a uplatňovanie nových metód a 
foriem vo vyučovaní.
- Neustále zdokonaľovať medzi predmetové vzťahy, koordinovať prácu predmetových komisii, dbať na 
nadväznosť teórie a praxe s cieľom zefektívnenia výchovno- vzdelávacieho procesu. 
- Zapájať sa do tvorby a realizácie projektov zameraných na cezhraničnú spoluprácu s inými školami 
podobného zamerania.
- Neustále spolupracovať s rodičmi pri riešení aj najmenších problémov pri výchove a vzdelávaní a hľadať 
účinné formy zvyšovania záujmu rodičov o dianie na škole.
- Zvýšiť agitáciu pre žiakov na ich ochranu pred zvyšujúcim sa nebezpečenstvom požívania návykových 
látok a podobných patologických javov.
- Podporovať zapájanie študentov do školských, regionálnych a celoštátnych súťaží, zameraných na rozvoj 
talentu a nadania v teoretických a praktických vedomostiach a zručnostiach, ktoré súvisia s ich prípravou 
na budúce povolanie.
- Používať vhodné metódy vyučovania zamerané na tvorivé myslenie, iniciatívu, zodpovednosť a sú 
prípravou na podnikanie.
- Motivovať pedagogických zamestnancov k ich celoživotnému vzdelávaniu a profesijnému rozvoju podľa 
potrieb školy a potrie žiakov.  
- Na teoretickom aj praktickom vyučovaní vytvárať vhodné priestorové a materiálno-technické podmienky 
v súlade s platným normatívom.

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



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

Spoločensko-
vedné

Matematika trochu inak 5 Mgr. Viktória Smolárová
Šachový 7 Ing. Patrik Staník
Matematický krúžok 5 Mgr. Janka Floreková
Anglicky aktívne 11 Mgr. Martina Kotúľová
Filmový klub 13 Mgr. Daniela Plaváková
Redakčný krúžok 6 Mgr. Júlia Časová
Novinársky krúžok 5 Mgr. Júlia Časová

3656 K - operátor 
stavebnej výroby

20 2 18 18 2

2464 H - strojný 
mechanik

11 0 10 10 1

2487 H 01 - 
autoopravár - mechanik

20 0 17 17 3

3661 H - murár 17 0 14 14 3
3663 H - tesár 14 0 14 14 0
3678 H - inštalatér 16 0 13 13 3
2433 H - obrábač 
kovov 

12 0 8 8 4

2414 L 04 - strojárstvo - 
podnikanie a služby 

8 0 8 8 0

3659 L - stavebníctvo 6 0 5 5 1
spolu: 173 10 140 146 23

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA

- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole: 
Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania na našej škole považujeme za dobré. Rozvrh hodín sa 
vytvára pred začiatkom školského roku a našou snahou je dodržiavať zásady jeho tvorby.
Študenti a zamestnanci školy majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni. K dodržiavaniu pitného režimu 
má škola k dispozícií bufet a nápojový automat.
V priestoroch školy sú zriadené oddychové zóny s lavičkami. Vo voľnom čase majú žiaci k dispozícií 
centrum voľného času so študijným priestorom, knižnicou, počítačmi s internetovým pripojením, 
kopírovacími a tlačiarenskými službami.
Priestory školy sú pravidelne vetrané, umývané, doplnené nástenkami, ktoré sa pravidelne aktualizujú. 
Podrobné usporiadanie učebného dňa žiakov (začiatok vyučovania, prestávky, ukončenie vyučovania) je 
rozpracované v Prevádzkovom poriadku školy.

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY

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



úroveň súťaž
meno žiaka (družstvo 

chlapci/dievčatá) umiestnenie

Krajské kolo 0 0 0.

Spoločensko-
vedné

Mladý rozpočtár 6 Ing. Katarína Luscoňová
Programovanie CNC strojov 8 Ing. Michal Berešík
Nemecký jazyk 5 Mgr. Júlia Časová
Angličtina pre maturantov 20 Mgr. Jozef Ferneza
MiniProjekcia 7 Ing. Ján Kozák
Rozhlasový krúžok 7 Mgr. Daniela Plaváková 

Športové Futbalový krúžok 18 Mgr. František Marčok
Basketbalový krúžok 9 Mgr. František Marčok
Stolnotenisový krúžok 9 Mgr. František Marčok
Kondičné posilňovanie 7 Mgr. Ľuboš Mikuška
Florbalový krúžok 14 Mgr. František Marčok
Strelecký krúžok 18 PaedDr. Marián Slaničan
Volejbalový krúžok 6 Mgr. Júlia Časová
Silový trojboj 8 Ing. Ľubomír Fidrík

Technické Tvorivé modelovanie 8 Bc. Vendelín Kaukič
Umelecké Divadelný krúžok 10 Mgr. Daniela Plaváková

Krúžok ľudový remesiel 8 Vladimír Florek

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

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

úroveň súťaž
meno žiaka (družstvo 

chlapci/dievčatá) umiestnenie

Krajské kolo Cezpoľný beh Kyseľ, Hanuliak, Vargončík 8.
Silná ruka Hanuliak, Kordiak, Jurčák 6.
Župná kalokagatia Kyseľ, Vargončík, 

Grobarčík, Vargončík
1.

Obvodné kolo Cezpoľný beh Kyseľ, Vargončík, Hanuliak 1.
Okrené kolo Basketbal Výber 12 žiakov 2.
Okresné kolo Badminton žiakov a žiačok Briš, Sivčák, Ondrigová, 

Slovíková
1,2.

Florbal Výber 12 žiakov 2.
Veľký futbal Výber 15 žiakov 2.

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY



p.č. názov krúžku počet žiakov periodicita vedúci krúžku
1 Matematika trochu inak 5 2 Mgr. Viktória Smolárová
2 Šachový krúžok 7 2 Ing. Patrik Staník
3 Matematický krúžok 5 2 Mgr. Janka Floreková
4 Anglicky aktívne 11 2 Mgr. Martina Kotúľová
5 Filmový klub 13 2 Mgr. Daniela Plaváková
6 Redakčný krúžok 6 2 Mgr. Júlia Časová
7 Novinársky  krúžok 5 2 Mgr. Júlia Časová
8 Mladý rozpočtár 6 2 Ing. Katarína Luscoňová
9 MiniProjekcia 7 2 Ing. Ján Kozák

10 Rozhlasový krúžok 7 2 Mgr. Daniela Plaváková
11 Angličtina pre maturantov 20 2 Mgr. Jozef Ferneza
12 Tvorivé modelovanie 8 2 Bc. Vendelín Kaukič
13 Divadelný krúžok 10 2 Mgr. Daniela Plaváková
14 Krúžok ľudových remesiel 8 2 Vladimír Florek
15 Futbalový krúžok 18 2 Mgr. František Marčok
16 Basketbalový krúžok 9 2 Mgr. František Marčok
17 Stolnotenisový krúžok 9 2 Mgr. František Marčok
18 Kondičné posilňovanie 7 2 Mgr. Ľuboš Mikuška
19 Florbalový krúžok 14 2 Mgr. František Marčok
20 Silový trojboj 8 2 Ing. Ľubomír Fidrík
21 Strelecký krúžok 18 2 PaedDr. Marián Slaničan

cudzí jazyk počet počet frekventantov 
kurzov žiaci dospelí spolu

0 0 0 0
Spolu 0 0 0

druh školského zariadenia kapacita šk. 
zariadenia počet žiakov

z toho počet 
žiakov, ktorí 
nie sú žiakmi 

školy

naplnenosť 
v %

Centrum voľného času 550 518 0 94,2

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

A)

B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť)
Nemáme školský internát.

C) Jazyková škola

D) CVČ



22 Nemecký jazyk 5 2 Mgr. Júlia Časová
23 Programovanie CNC strojov 8 2 Ing. Michal Berešík

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

Dátum:
Podpis riaditeľa a pečiatka školy: 


