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ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Funkcia: 
 

Titul, meno, priezvisko: 

Riaditeľ 
 

Ing. Janka Fedorová 

Zástupca 
pre teoretické vyučovanie 

Ing. Ľubica Lašová 
 
 

Zástupca 
pre praktické vyučovanie 

 Ing. Jozef Hudec 
 
 

Vedúca výchovy mimo 
vyučovania 

Bc. Alena Brehovská 

Vedúca pre technicko-
ekonomické činnosti 

Ing. Valéria Hlúbiková 

Výchovný poradca 
 

Ing. Oľga Gézeová  

Koordinátor prevencie 
 

Mgr. Janka Hajdúchová 

Vedúca školskej jedálne Bc. Elena Pagáčová 

Školský špeciálny pedagóg Mgr. Emília Kuvíková 

 
 
 



Údaje o rade školy :  
 
Predseda rady školy :   Ing. Zuzana Zajacová, zmena od 12.06.2016 Mgr. Miroslava  
                                                Šlesárová 
Podpredseda rady školy :   p. Iveta Miháliková, zmena od 12.06.2016 Bc. Jaroslav 
                                               Záhorák 
Počet ostatných členov :    9 
 
Údaje o  počte žiakov školy : 
 
Celkový počet žiakov  354 z toho  so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami 34 
Údaje po počte zapísaných žiakov do 1. ročníka  :  130 
 
 
Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy: 
 
V školskom 2015/2016 bolo do 1. ročníka prijatých 130 žiakov v  študijných, učebných, 
nadstavbových a pomaturitných odboroch.                                                                
 
 
ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY  
 

Forma štúdia Stav k 15. 09. 2014 Stav k 30. 06. 2015 

počet 
tried 

celkový  
počet 
žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

Denné štúdium 
– študijné 
odbory 

1. ročník 2 43 2 42 

2. ročník 1 25 1 23 

3. ročník 2 33 2 33 

4. ročník 2 37 2 32 

Denné štúdium 
– učebné 
odbory 

1. ročník 2 40 2 38 

2. ročník 1 30 1 26 

3. ročník 2 35 2 34 

Denné štúdium 
– nádstavba 
elok. prac. 

1. ročník 0 0 0 0 

2. ročník 1 5 1 5 

Externé štúdium 
– nádstavba 

1. ročník 1 23 1 10 

 2. ročník 1 28 1 24 

Denné štúdium 
– pomaturitné 
štúdium 

1. ročník 1 19 1 12 

2. ročník 1 14 1 12 

3. ročník 0 - 0 0 

Denné štúdium 
elokované 
triedy v ústave 
pre výkon trestu 
a odňatia 
slobody 

1.ročník 1 5 1 2 

2.ročník 3 13 3 11 

3.ročník 1 4 1 4 

Spolu 22 354 22 308 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 
 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  

1. PEDAGOGICKÁ RADA ŠKOLY poradný orgán riaditeľky školy. Členmi PR sú všetci 
pedagogickí pracovníci školy. Vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy, schvaľuje ročný 
plán školy, vyhodnotenie práce školy spravidla za klasifikačné obdobie, odsúhlasenie 
výsledkov v prospechu, správaní a dochádzke žiakov odporúča výchovné opatrenia 
ukladané žiakom školy a vyjadruje sa k rozhodnutiam riaditeľky školy. PR zasadá pred 
otvorením školského roku, na štvrťročných klasifikačných poradách a pri vyhodnotení 
školského roku v termínoch určených ročným plánom školy, prípadne podľa potreby aj 
mimo týchto termínov. Pedagogickú radu vedie riaditeľka  školy alebo ňou poverený 
zástupca. Riadi sa vnútorným predpisom schváleným pedagogickými pracovníkmi školy.  

2. GREMIÁLNA PORADA, ktorej členmi sú riaditeľka školy, zástupcovia riaditeľky školy, 
vedúca výchovy, vedúca pre TEČ a podľa prerokovanej problematiky sú prizývaní ďalší 
členovia: výchovný poradca, vedúca jedálne, špeciálny pedagóg. GP podľa potreby 
môže byť zvolaná i mimo pravidelných termínov. 

3. PRACOVNO-PREVÁDZKOVÁ PORADA, ktorej členmi sú všetci pracovníci školy. Slúži 
na hodnotenie plnenia úloh pre nasledujúce obdobie. Na pracovno-prevádzkovej porade 
sa operatívne riešia priebežné úlohy v školskom roku. 

4. RADA ŠKOLY je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci 
miestne záujmy, záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. 
Posudzuje činnosť školy, plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich pracovníkov školy 
a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a 
vzdelávanie v škole. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré má ustanovené v štatúte. 
Hlavné úlohy rady školy: 

– uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, 

– navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie 
riaditeľa, 

– predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie 
riaditeľa, 

– vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy. 

 

 

 

5. METODICKÉ ZDRUŽENIA organizujú prácu v  MZ, dávajú návrhy a pripomienky 
k zmene dotácií hodín, k zmene obsahu učebných osnov, vyjadrujú sa k prijímaniu 
nových pracovníkov pre príslušné MZ  a plnia ďalšie úlohy vyplývajúce z ročného plánu 
školy a z vlastného ročného plánu. Zasadnutia MZ  sú spravidla 4x ročne prípadne podľa 
potreby i viackrát. 

 

 



 

 

 
 
ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ  V ŠKOLSKOM ROKU  2015/2016 
 

Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 

Plán Druh 
a typ 

štúdia 

Dĺžka 
štúdia 

Skutočnosť 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

počet 
tried 

Prihlásení 
žiaci 

(I. a II. 
termín) 

Prijatí 
žiaci 

4211 M 17 záhradníctvo – 
viazačstvo a aranžérstvo 

0,33 10 DŠ 4 0 10 0 

4210 M 18 agropodnikanie - 
kynológia 

0,33 10 DŠ 4 0,5 29 20 

4553 K podnikateľ pre rozvoj 
vidieka 

0,33 10 DŠ 4 0,5 6 9 

4211 M 26 záhradníctvo – 
sadovnícka a krajinárska 
tvorba 

0,33 10 DŠ 4 0 1 0 

4210 M 04 agropodnikanie - 
farmárstvo 

0,33 10 DŠ 4 0 3 0 

2964 H cukrár 0,33 10 DŠ 3 0,5 17 17 

2654 H mäsiar 0,33 10 DŠ 3 1 5 5 

4561 H 01 poľnohospodár - 
mechanizácia 

0,33 10 DŠ 3 0,5 20 9 

2987 H 01 biochemik – 
mliekarská výroba 

0,33 10 DŠ 3 0 0 0 

4561 H 02 poľnohospodár - 
farmárstvo 

0,33 10 DŠ 3 0 0 0 

4571 H záhradník 0,33 10 DŠ 3 0 0 0 

4572 F poľnohospodárska 
výroba 

1 17 DŠ 2 1 5 5 

4526 L mechanizácia 
poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva 

1 17 NDŠ 2 1 12 12 

6403 L podnikanie 
v remeslách a službách 

1 17 EXT 3 1 20 20 

4221 Q vidiecka turistika 1 17 PMŠ 3 0 0 0 

Spolu 8 178   6 128 97 

Poznámka: Druh a typ štúdia – DŠ – denné štúdium,  PMŠ – pomaturitné štúdium, NDŠ – 
nadstavbové štúdium, EXT – externé štúdium 
 
 

ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ – ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ PRE ŠKOLSKÝ ROK  
2016/2017 

 

Názov učebného odboru 
Plán Druh 

a typ 
štúdia 

Dĺžka 
štúdia 

Skutočnosť 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

počet 
tried 

Prijatí 
žiaci 

2954 H mäsiar 1 5 DŠ 3 1 5 

6403 L podnikanie 1 10 DS 2 1 8 



v remeslách a službách 

Spolu 2 15 DŠ - 1 13 

 
 
 
 
 
 
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 
škole 
 
Štátna školská inšpekcia v dňa 16.03.2016 vykonala na SOŠ v Pruskom  inšpekciu  pri 
realizácii EČ a PFIČ z cudzích jazykov  Ing. Ježkovou. Inšpekčnou činnosťou neboli zistené 
žiadne nedostatky..  
Dňa11.02.2016 bola vykonaná tematická inšpekcia Mgr. Evou Šedivou  - „ Úroveň 
dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti – testovanie žiakov končiacich 
ročníkov“. Žiaci pri tomto testovaní dosiahli veľmi dobré výsledky. 
 
ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 
 

 
 
 
ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PREDMETOV 
 

P.č. Zoznam vyučovacích predmetov 
Percentuálne vyjadrenie 

vyučovanie podľa odbornosti 

   

1 adminiatratívne práce v praxi 0 

2 alternatívne poľnohospodárstvo 100 

3 anglický jazyk 100 

4 aranžérsky materiál 50% 

5 športovo rekreačné aktivity vidieckej turistiky 100 

6 biológia a anatómia 50% 

9 biológia 90,91 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet percentá počet percentá 

Celkový počet žiakov  324 100 307 100 

Prospech prospeli s vyznamenaním 32 9,88 40 13,03 

prospeli veľmi dobre 70 21,6 66 21,5 

prospeli 157 48,46 192 62,54 

neprospeli 55 16,98 9 2,93 

neklasifikovaní 10 3,09 0 0 

celkový prospech za školu 2,32  2,28  

Správanie veľmi dobré 295 91,05 273 88,93 

uspokojivé 14 4,32 12 3,91 

menej uspokojivé 15 4,63 21 6,84 

neuspokojivé 0 0 1 0,32 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 19427 100 24096,5 100 

počet ospravedlnených hodín 17825 91,75 21334 88,54 

počet neospravedlnených hodín 1602 8,25 2762,5 11,46 



10 chémia potravín 100 

11 chov psov 100 

12 dejepis 0 

13 dejiny a kultúra Slovenska 0 

14 podnikanie a drobné podnikanie 100 

15 ekonomika  100 

16 ekonomika cestovného ruchu 100 

17 ekonomika a podnikanie 88,88 

18 estetika aranžovania rastlín 0 

19 etológia psov 100 

20 etická výchova 100 

21 fyzika 0 

22 geografia cestovného ruchu 100 

23 geodézia 0 

24 hygiena potravín 100 

25 hygiena a prevencia 100 

26 chov zvierat 100 

27 chémia 88,88 

28 chov hospodárskych zvierat 100 

29 informatika 94,73 

30 kultúra ubytovania a stravovania 100 

31 komunikácia 0 

32 kvetinárstvo 71,43 

33 lesnícka náuka 0 

34 matematika 100 

35 mechanizácia 100 

36 marketing 100 

37 manažment a marketing vo vidieckej turistike 100 

38 mikrobiológia 0 

39 manažment 100 

40 motorové vozidlá 100 

41 náboženská výchova 100 

42 náuka o prírodnom prostredí 100 

43 nemecký jazyk 100 

44 občianska náuka 14,29 

45 odborné kreslenie 0 

46 organizácia a legislatíva v kynológii 100 

47 ochrana rastlín 100 

48 ovocinárstvo 100 

49 pestovanie rastlín 100 

50 prevádzka obchodu 0 

51 propagácia v obchode   0 

52 poľnohospodárske samohybné stroje 100 

53 podnikanie a služby 100 

54 plemená psov 100 



55 poľnohospodársky marketing 100 

56 podnikanie  v cestovnom ruchu 100 

57 potravinárska mikrobiológia 0 

58 právna náuka 0 

59 právne normy a predpisy 0 

60 písanie na stroji a korešpondencia 0 

61 potraviny a výživa 0 

62 prax živočíšna výroba 100 

63 prax ekonomická 0 

64 prax rastlinnej výroby 100 

65 prax potravinárska 0 

66 rastlinná výroba 100 

67 regionálny národopis  a kultúra   

68 riadenie malého podniku 100 

69 rozvoj vidieka 100 

70 sadovníctvo 100 

71 sadovnícka tvorba 100 

72 spracovania ovocia a zeleniny 0 

73 slovenský jazyk a literatúra 100 

74 sprievodcovská činnosť 0 

75 stroje a zariadenia 33,33 

76 suroviny  0 

77 spoločenský styk 0 

78 služby vo vidieckej turistike 100 

79 špeciálna ochrana prírody 0 

80 technika administratívy 0 

81 technika služieb v cestonom ruchu 100 

81 technológia  0 

82 telesná výchova 100 

83 tovaroznalectvo 0 

84 turistika na vidieku cvičenia 100 

85 turistika na vidieku 100 

86 účtovníctvo 100 

87 úvod do sveta práce 0 

88 viazanie a aranžovanie kvetín 50% 

89 výživa a kŕmenie psov 100 

90 výcvik psov 100 

91 záhrad. marketing 100 

92 zeleninárstvo 100 

93 živočíšna výroba 100 
 
 

 
 

Správa za úsek teoretického vyučovania v školskom roku 2015/2016 



 
V školskom roku 2015/2016 pracovalo na úseku teoretického vyučovania 29 učiteľov, ktorí 
viedli 20 krúžkov a zabezpečovali činnosť 2 metodických  združení, ďalej 1 výchovná 
poradkyňa, 1 koordinátorka prevencie, 1 koordinátorka environmentálnej výchovy   a 1 
špeciálny pedagóg. 
 
     Škola v tomto školskom roku zrealizovala projekt prostredníctvom MŠVVaŠ zameraný na 
finančnú gramotnosť pod názvom „Bližšie k financiám“, za ktorý sme získali 1 900 €. 
Cieľom projektu bolo zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti 
finančnej gramotnosti. Projekt vypracovala Ing. Krpelanová. 
 
     Ďalším projektom, do ktorého je škola zapojená, je projekt VocFlo zameraný na 

zlepšenie možností zamestnania absolventov v oblasti floristiky. V projekte sa postupne 

budú vytvárať dokumenty v oblasti metodológie a didaktiky, čím sa zvýši úroveň vzdelávania 

v tejto oblasti. Zároveň budú mať študenti a učitelia zapojených krajín možnosť vymeniť si 

skúsenosti a podieľať sa na vzniku európskej mobilitnej siete pre učňovské vzdelanie vo 

floristike. Do projektu je zapojených 8 škôl zo 7 krajín ( Nemecko, Poľsko, Nórsko, Litva, 

Česko, Holandsko a Slovensko) Na projekte pracuje Ing. Janka Fedorová, Ing. Stopková, 

Mgr. Košútová a Ing. Hlúbiková.  

 
      
V školskom roku 2015/2016 boli podaných 6 projektov, 4 z ich boli aj schválené: 
 
     1. Na MŠVVaŠ SR bol podaný projekt „Enviroprojekt 2016“ pod názvom „ Škola, ktorej to 
myslí EKO LOGICKY“, za ktorý sme získali 2 000 €. Projekt vypracovala  Ing. Svorčíková. 
 
     2. Ďalším projektom, ktorý bol podaný na MŠVVaŠ SR bol  projekt propagácie odborného 
vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016 pod názvom  
„Biochemik – povolanie s budúcnosťou“. Cieľom projektu bolo upozorniť  žiakov ZŠ 
na učebný odbor biochemik – mliekarská výroba a zvýšiť ich záujem o tento odbor. Projekt 
vypracovali Ing. Hudec a Ing. Gézeová. 
 
     3.Ing. Krpelanová podala projekt na MŠVVaŠ SR s názvom „Cez finančné hry do 
reálneho života“, ktorého cieľom bolo zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, za ktorý sme získali 2 350 €. 
 
     4. V máji bol na MŠVVaŠ SR  podaný projekt Zdravie a bezpečnosť na školách 2016 pod 
názvom „Dovidenia obezita“ . Projekt vypracovali Ing. Kirdová a Ing. Gézeová. Do dnešného 
dňa projekt nebol vyhodnotený. 
 
     5. Vo februári 2016 Ing. Fedorová a Ing. Stopková podali medzinárodný projekt Erasmus+ 
pod názvom „Transfer inovácií vo floristike – ECVET“, ktorý je zameraný na vzdelávacie 
praktické mobility študentov a pedagógov v oblasti floristiky. Partnerskými krajinami sú 
Rakúsko, Španielsko, Česká republika, Chorvátsko a Nórsko. Tento projekt bude realizovaný 
od septembra 2016 do roku 2018. 
 
     6. Ďalším projektom, ktorý bol podaný prostredníctvom Národnej agentúry Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu je CHARTA v oblasti vzdelávania a prípravy, ktorý podala 
Ing. Fedorová.  
 
  
Metodické združenie pre všeobecno – vzdelávacie predmety: 
 

http://www.minedu.sk/zverejnenie-vysledkov-vyzvy-na-podanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojoveho-projektu-propagacia-odborneho-vzdelavania-a-pripravy-v-nedostatkovych-odboroch-vzdelavania-na-rok-2013/
http://www.minedu.sk/zverejnenie-vysledkov-vyzvy-na-podanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojoveho-projektu-propagacia-odborneho-vzdelavania-a-pripravy-v-nedostatkovych-odboroch-vzdelavania-na-rok-2013/


     Počas školského roka 2015/2016 sa študenti našej školy zúčastnili 1 výchovného 
koncertu s protidrogovou tematikou a zapojili sa do verejnej zbierky pod názvom  - Deň 
narcisov,  ktorú zabezpečovali žiaci III.C pod dozorom Ing. Porubčanovej. 

     V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sa študenti pod vedením Mgr. Margity 
Košútovej zapojili do viacerých súťaží a projektov:  
- v septembri to bol  Deň gramotnosti, zameraný na čitateľskú gramotnosť  – akcie sa 
zúčastnili  žiaci I.M a IV.A a tiež celoslovenský projekt „Záložka do knihy spája školy“, do 
ktorého sa zapojili a záložky vyrábali žiaci z I.A,M,C, III.M.,IV.A triedy.  
-v októbri, v spolupráci s Mgr. Stuhlovou a vybranými žiakmi  z internátu, bola zorganizovaná 
akcia pri príležitosti „Medzinárodného dňa školských knižníc“, ktorého vyhlasovateľom bola 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Mgr. Košútová zabezpečovala  návštevu 
 kaštieľa v Bohuniciach, ktorej sa zúčastnili žiaci z I. M triedy, 
-v decembri bol  zaslaný príspevok do súťaže „Poľnohospodárstvo je in“, ktorý napísala 
žiačka Nikola Červená zo IV.A,  
-v apríli sa zapojila do súťaže Poetický Púchov žiačka Mináriková z III.M a                                                                                         
do celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže „Cesty za poznaním minulosti 2016“, ktorú 
organizuje Múzeum SNP v B. Bystrici  zaslala literárny príspevok Ema Hoštáková z I. A, do 
výtvarnej  súťaže sa zapojili Sára Pagáčová a Dávid Kuna z III.M.                                                              
  
     Mgr. Janka Hajdúchová  ako koordinátor prevencie zorganizovala Kvapku krvi – 
darovanie krvi v nemocnici Ilava a taktiež pripravila Elizabet Hudáková z II.A triedy na súťaž   
Majster rétor v Trenčíne.                                                
 
     Predmet informatika tiež určitým spôsobom prispel k zviditeľneniu našej školy. Študenti 
pod vedením Ing. Vajdíkovej sa zapojili do  súťaží: 
      – „Expert Geniality show“, zúčastnilo sa jej 10 žiakov (z I.A, I.M, II.A, III.M), 
      – „Genius Logicus, ktorú riešilo 6 žiakov. 
       
     Vyučujúce v predmete matematika sa zapojili do viacerých súťaží. Mgr. Šlesárová 
zorganizovala: 
– súťaž „iBobor“, ktorá bola zameraná na riešenie logických úloh on-line. V kategórii Juniori 
(1., 2. roč.) súťažili žiaci z I.A, I.M a II.A triedy v celkovom počte 9. Najúspešnejšou 
súťažiacou bola žiačka Dominika Nogová z I. M triedy. V kategórii Seniori (3., 4. roč.) úlohy 
riešili žiaci z III.A, III. M, IV.A a IV.M triedy v celkovom počte 14, najúspešnejšou žiačkou 
bola Natália Mandáčková z 3. M triedy, 
- súťaž „Matematický klokan“, ktorej sa zúčastnilo 16 žiakov z 1. – 3. ročníka študijných 
odborov. Mário Veber z II. A triedy sa stal školským šampiónom,  
      Ing. Porubčanová  pripravila matematickú súťaž  Pangea, ktorú absolvovalo 9 žiakov z I. 
ročníka (I.M), 4 žiaci z II. ročníka (II.A) a 3 žiaci z tretieho ročníka ( III.M). Z prvého ročníka 
bola najúspešnejšia Michaela Masárová – 83%, z druhého ročníka Peter Baška – 72%, 
z tretieho ročníka Patrik Štefanec – 64%. 
 
     Každoročne Ing. Gézeová  prihlasuje našu školu do súťaží školských časopisov, 
konkrétne do súťaže  „Pro Slávis 2015“- jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline a  „Štúrovo pero“, ktorého 
vyhlasovateľom je Banskobystrický kraj, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra a Nadácia 
Slovenskej sporiteľne. V školskom roku 2015/2016 boli vydané tri čísla školského časopisu 
„Pruščo“, ktorého šéfredaktorom je  Ing. Gézeová. 
 
     Učitelia cudzích jazykov zorganizovali pre študentov viaceré aktivity, akými sú: 
      -    kultúrno-historická exkurzia „Predvianočná Viedeň“ , ktorú pripravili Mgr. Šlesárová  
           a Mgr. Košútová,   
      -    triedne kolá olympiády z ANJ a NEJ,  
      -    jazyková príprava žiakov, ktorí  absolvovali praktické vzdelávanie vo firme Horsch 



           v Nemecku  - Mgr. Košútová, Mgr. Dokoupilová,    
- príprava žiačky Magdadiovej z I.M triedy na súťaž   Majster rétor v Trenčíne,                                                                                                   
- príprava programu a výmennej stáže v Rakúsku  v Hollabrunne  - Mgr. Dokoupilová,         
- tlmočenie a sprevádzanie žiakov z družobnej školy z Hollabrunnu počas ich 

výmenného pobytu v Pruskom po  pamiatkach a podnikoch Trenčianskeho kraja -  
sprevádzali  Mgr. Dokoupilová, Mgr. Vániková a Ing. Hudec, 

- účasť žiačky Magdadiovej z I.M triedy pod vedením  Mgr. Damašku na okresnom kole 
olympiády z ANJ v Dubnici nad Váhom, 

- učitelia cudzích jazykov sa podieľali na prekladoch, buď projektov podávaných 
školou, alebo spolupracovali so zahraničnými školami. 
 

     V rámci telesnej a športovej výchovy prebiehali nasledovné akcie: 
 

-  ,,Adaptačne dni“ pre žiakov prvých ročníkov – za športovú časť bola zodpovedná 
Mgr. Ďurišová a Mgr. Adamčík, 

- v októbri sa  žiačky našej školy pod vedením Mgr. Ďurišovej zúčastnili majstrovstiev 
Trenčianskeho kraja v halovom veslovaní stredných škôl, kde  získali 2. miesto,           

- v októbri sa naša škola pod vedením Mgr. Ďurišovej zúčastnila krajského kola súťaže 
„Silná ruka stredoškoláka“, ktorá sa konala v Trnave v mestskej športovej hale kde 1. 
miesto získala Pohorelcová Natália z I.A, 3. miesto Fornadelová Klaudia z II.A . V tom 
istom mesiaci  sme sa zúčastnili finálového kola „Silná ruka“ v Banskej Bystrici - 
žiačka Pohorelcová Natália  získala krásne 6. miesto. Súťaž zabezpečovala Mgr. 
Ďurišová,  

-  pod vedením Mgr. Adamčíka sa žiaci IV.A a IV.M triedy zúčastnili Volejbalovej noci 
na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, kde sme získali 5. miesto, 

- v Trenčíne pod vedením Mgr. Ďurišovej sa žiaci I.A, I.M a II.A   zúčastnili súťaže 
„Veslovanie na trenažéri“, dievčatá získali  5. miesto (družstvo B), 

- aj tento rok sa uskutočnil Kurz zimných športovo - rekreačných aktivít pre triedy 

prvého ročníka na Donovaloch, 

-  Beh oslobodenia obce Lednické  Rovne absolvovali žiaci I.A, I.C a II.M  pod vedením 

Mgr. Ďurišovej, žiačka Pohorelcová z I.A triedy získala 1. miesto v kategórii 

dorastenky do 18 rokov s dĺžkou trate 1000 m, 

- účelové cvičenie pre všetkých žiakov školy pripravili Mgr. Ďurišová a Mgr. Adamčík, 

-  bol zorganizovaný Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III.A, III.M, III.B a III.C 

triedy - zodpovední za prípravu boli Mgr. Ďurišová a Mgr. Adamčík. 

 
 

 Metodické združenie pre odborné predmety: 
 
     Žiaci študijného odboru agropodnikanie – kynológia pod vedením Ing. Zajaca sa 
zúčastnili viacerých akcií: 
 
     V auguste 2015 študenti s Ing. Zajacom absolvovali Výcvikové dni Slovenského klubu 
chovateľov foxteriérov a teriérov v Belušských Slatinách, kde okrem získania mnohých 
praktických skúseností s výcvikom teriérov (ale i iných plemien) sa oboznámili aj 
s canisterapiou, riešením problémového správania sa psov, štandardom predpísanou 
úpravou srsti hrubosrstých a vlnosrstých plemien teriérov. 
     Žiaci 3. a 4. ročníka sa v dňoch 6. a 7. 10. 2015 podieľali na príprave (kladenie 
pofarbených umelých stôp) a priebehu „Skúšok duričov“ a v dňoch  21. a 22. 10. 2015 
„Farbiarskych skúšok malých plemien“, ktoré z poverenia OPK Ilava organizačne 
zabezpečovalo miestne poľovnícke združenie „Vršatec“ Pruské.  
     Dňa 21. 11. 2015 žiaci IV. M. pod vedením Ing. Zajaca boli účastníkmi akcie „Tradičná 
zabíjačka v Lednických Rovniach,  kde previedli ukážku výcviku služobných psov.     



     V decembri sa žiaci  tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili ako pomocný personál, ale 
najmä ako diváci Vianočného preteku kynológov v Kynologickom klube Excel v Trenčíne. 
Mohli sledovať prácu psovodov a ich psov pri absolvovaní až dvoch typov skúšok – BH/SK 
a SVV1.  
     21.4.2016 v rámci „Dňa Zeme“ žiaci 3. a 4. ročníka previedli ukážky výcviku psov. Do 
podobnej  propagačnej akcie sa zapojili dňa 22.4.2016 žiaci 4.M., kedy ukážky výcviku psov 
v poslušnosti i v obrane previedli žiakom ZŠ Pruské.  
     Dňa 5.5.2016 sa na SOŠ Pruské uskutočnila celoškolská súťaž vo výcviku psov podľa 
skúšobného poriadku BH/SK, ktorej sa zúčastnilo 24 súťažiacich – študentov školy so 
svojimi psami. 
     10. 6. 2016 sa vybraní študenti kynológie zúčastnili Celoštátnej výstavy psov v Nitre, 
ktorá bola spojená so Svetovou výstavou slovenských národných plemien psov. Dozor 
nad žiakmi vykonal Ing. Zajac a Ing. Brehovský. 
 
     V súlade s plánom činnosti MZ pre odborné predmety boli realizované ďalšie odborné 
prednášky, exkurzie, súťaže a rôzne aktivity:  
 
September 
     16.9.2015 – Viktoria regia – celoslovenská súťaž v Piešťanoch, tejto súťaže 
v aranžovaní sa zúčastnili 3 naši študenti pod vedením Ing. Stopkovej, Petra Matuščinová zo 
IV.A triedy získala cenu za kreativitu od SAKF.  

     18.9.2015 sme boli pozvaní na Púchovský jarmok ľudových remesiel určený pre žiakov 
základných a stredných škôl. Pod vedením Ing. Stopkovej svoju šikovnosť predviedla Petra 
Chodúrová z triedy III.C, ktorá zdobila srdiečkové perníky a predávala zákusky upečené 
našimi žiakmi. Nikola Červená predvádzala výrobu šperkov a Adriana Vicenová pripravovala 
jesenné venčeky na dvere.  
 
 
Október 

     1.10.2015  sa uskutočnil DOD na TSK, ktorého sa zúčastnilo 18 žiakov s Ing. Kirdovou. 
V priestoroch TSK prezentovali vybrané stredné školy svoje odbory. Ústredným motívom 2. 
ročníka Dňa otvorených dverí bol „HRDINA REMESLA“. Náš komixový hrdina remesla bola 
Agra, stvárnila ju žiačka Simona Mináriková z III.M,  ktorá reprezentovala zručnosť v odbore 
poľnohospodárstvo a záhradníctvo. Prezentáciu našej školy spolu so žiakmi zabezpečovala 
Ing. Stopková. 

 
     15.10.2015 - sa v rámci  Dňa otvorených dverí na našej škole uskutočnili viaceré  
súťaže. Ako každoročne prebiehala súťaž o Najkrajšie jablko 2015 a súťaž 
Najzaujímavejší plod jesene 2015, zodpovedná bola Ing. Kuricová. Pod vedením Ing. 
Stopkovej naši študenti predvádzali a predávali vlastné výrobky – čelenky, bižutériu a iné 
aranžérske výrobky. 
Pod vedením Ing. Brehovského bola pripravená výstava drobných hospodárskych zvierat.  
Počas tohto dňa si mohli návštevníci pozrieť ukážky kynologického výcviku psov, ktoré 
predvádzali nielen naši študenti, ale aj príslušníci ZVJS Ilava. Novinkou bola ukážka 
zaháňania oviec do košiara za pomoci psa plemena border kólia. Tieto ukážky 
u návštevníkov mali veľký úspech. 
     Počas DOD sa študentská spoločnosť pod vedením Mgr. M. Šlesárovej prezentovala 
svojou činnosťou a predajom vlastných výrobkov. 

     V átriu  kaštieľa prebiehala súťaž v jesennom aranžovaní pod názvom „Jesenný 
vintage“, kde 1. miesto získala žiačka z III.A Michaela Moravčíková. Súťaž s nezvyčajným 
názvom pripravila Ing. Šumajová. 

 



November 
     Pod vedením Mgr. Šlesárovej sa žiaci Daniel Pagáč zo IV.M, Daniel Nikmon a Mário 

Veber z II. A triedy zapojili do súťaže Zelený objektív s fotografiami zameranými na les. 

Organizátormi súťaže boli Lesy SR, Lesnícke drevárske múzeum vo Zvolene, Združenie 

Lesníček a Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva Slovenska. V apríli sa naši 

študenti zúčastnili výstavy najlepších fotografií v múzeu vo Zvolene. Aj keď neboli medzi 3 

ocenenými súťažiacimi, niektoré ich fotografie boli vystavené a mohli si ich prezrieť všetci 

návštevníci múzea. 

 
December 
     Na Mikuláša študentská spoločnosť pod vedením Mgr. Šlesárovej organizovala 

a zrealizovala predaj vianočného nealkoholického punču a výrobkov spoločnosti. 

     Pod vedením Ing. Stopkovej sa naši 2 študenti zúčastnili v Košiciach súťaže „Vianočné 
inšpirácie“, kde Peter Haviar získal 1.miesto v kategórii Vianočný svietnik a 3.miesto 
v kategórii Netradičný adventný aranžmán. 

     Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže EUROSCHOLA. Z 22 stredných škôl 
z celého Slovenska väčšinu tvorili gymnázia, ale zapojilo sa aj 5 stredných odborných škôl. 
V tejto veľkej konkurencii získali študenti Strednej odbornej školy Pruské krásne 15. miesto 
a nechali za sebou viaceré gymnáziá. Jednou z aktivít žiakov bola návšteva Štrasburgu, 
sídla Európskeho parlamentu. Naše študentky, Nikolu Červenú zo IV.A a Eriku Mikolášovú 
z III.A, tam pozvala poslankyňa Európskeho parlamentu, pani Mgr. Monika Smolková. Za 
celú akciu bola zodpovedná Mgr. Vániková. 

     Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec. 
Do školského kola sa zapojilo osem žiakov z I.A a II.A triedy. V kategórii dievčat sa na prvom 
mieste umiestnila Timea Rychtárechová z II. A triedy, druhé miesto obsadila Gabriela 
Gajdošíková z I. A triedy a tretie miesto získala Klaudia Panáková z I.A triedy. V kategórii 
chlapcov prvé miesto získal Nikolas Michalec z I.A triedy, druhé miesto obsadil Adam Klvaňa 
z II.A triedy a tretie miesto patrilo Patrikovi Markovi z I.A triedy. 

     V decembri sa konala v našej škole vianočná súťaž  žiakov v aranžovaní, kde súťažili 
žiaci z odborov viazač - aranžér kvetín  a záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo, pričom 
celkový počet súťažiacich bol 26.  
 
Február 

     11.2.2016 sa konal štvrtý ročník súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec v Nitre 
v priestoroch výstaviska Agrokomplex, v kongresovej hale K. Organizátorom súťaže je 
časopis Slovenský chov. Moderátorom je skúsený Ing. Ján Huba, ktorý kládol súťažiacim 
otázky tak, aby mladých ľudí mohla hodnotiť odborná porota, ktorá bola zložená zo 
zástupcov médií, SPU Nitra, zástupcov Agrokomplexu Nitra a predsedníčkou bola 
stredoškolská učiteľka. Do súťaže sa zapojilo 13 škôl s poľnohospodárskym zameraním 
z celého Slovenska. Spolu súťažilo 45 žiakov, z nich bolo 24 dievčat a 21 chlapcov. Našu 
školu reprezentovali dievčatá, víťazky zo školského kola: Timea Rychtárechová z triedy II. A, 
a Gabriela Gajdošíková z triedy I. A. Z chlapcov: Adam Klvaňa, z triedy II. A, a Nikolas 
Michalec z triedy I. A. Naši študenti do finále nepostúpili. 

 
     Tri žiačky našej školy ( Petra Matuščinová zo IV.A, Erika Mikolášová z III.A a Kotrasová 
z III.A) nás pod vedením Ing. Stopkovej reprezentovali na aranžérskej súťaži „Malinovský 
Valentín“. Naša študentka Petra Matuščinová zo IV. A získala cenu riaditeľa školy za 
kvetinový šperk. 



 
     18.-23.2.2015 sa v Talianskom Leverane konal pracovný míting FLORCERT na počesť 
Maura Margiottiho, pod názvom „ 1. Memorial Trofeo Nazionale Mauro Margiotti“. Našu školu 
zastupovali  RŠ Ing. Janka Fedorová a Ing. Stopková.  
 
 
 
Marec 
 
     V tomto mesiaci sa uskutočnilo školské kolo súťaže Mladý ekofarmár. Tejto súťaže sa 
zúčastnili  piati študenti: Gabriela Gajdošíková a Nikolas Michalec  z  I.A triedy, Timea 
Rychtárechová z  II.A a Simona Michalíková  s Mariánom  Mončekom z  III.A triedy. Súťaž 
hodnotila skúšobná komisia v zložení Ing. Mária Geregová, Ing. Ivana Kirdová a Ing. 
Ľubomíra Lichvárová. Súťažiaci Gabriela Gajdošíková a Nikolas Michalec  z  I.A triedy nás 
v máji  reprezentovali na Strednej odbornej škole veterinárnej v NITRE. 

     17.3.2016 - naša škola bola organizátorom celoslovenskej súťaže vo viazaní 
a aranžovaní s medzinárodnou účasťou pod názvom Veľká noc v Pruskom, ktorej sa 
zúčastnili žiaci 7 stredných škôl z celého Slovenska a Maďarska. Petra Matuščinová zo IV.A 
získala 1.miesto v kategórii Svadobná kytica v jarnom duchu. Celú súťaž zabezpečovali Ing. 
Stopková, Ing. Šumajová, Ing. Zajacová a p. Oborčoková. 

     V mesiaci marec sa konalo i regionálne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti na 
Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici, kde nás reprezentovali dvaja žiaci: Dominik Holba 
z  III.M a Nikoleta Revúca z III.A. Žiačka Nikoleta Revúca s prácou Chov vietnamských 
prasiat postúpila do krajského kola,  ktoré sa konalo v Starej Turej.  Žiakov na súťaž 
pripravoval Ing. Hudec. 

 
     V  marci absolvovali  žiaci z  II.A a III.A triedy odbornú prednášku s pracovníkom 

Zvolenskej univerzity na tému „Karpatský ovocný poklad“, zodpovedná za prípravu bola Ing. 

Svorčíková. Pod jej vedením boli realizované aj nasledovné aktivity: 

     - žiačka Lenka Suchá z II.A triedy, z odboru kynológia, pracovala aktívne od septembra 
2015 do marca 2016 na projekte Mladí reportéri, v súťaži získala 1. miesto za vypracovanú 
reportáž. Spolu so žiačkami z II.A  pripravili ekohry pre žiakov základných škôl,  
     - konala sa odborná prednáška na tému: „Trvalo udržateľný rozvoj v Trenčianskej župe“, 
     - škola sa zapojila do celosvetovej kampane „Hodina zeme“ – hodina bez svetiel. 
 
Apríl 
 
     Žiaci našej školy sa v tomto mesiaci zúčastnili výstavy Záhradkár v Trenčíne, ktorá 
korešponduje aj so ŠkVP jednotlivých učebných a študijných odborov. 

     15.04.2016 sa na našej škole  uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcu firmy Horsch p. 
Gunthera Prostinaka  s riaditeľmi stredných odborných škôl  Pruské, Galanta a Trnava, ako 
aj so zástupcami firiem Hriadeľ - Ing. Jaroslavom Šrolom a Ing. Tomášom Kunom z firmy 
Ematech. Hlavným bodmi pracovného stretnutia bolo ďalšie absolvovanie zahraničných 
odborných praxí žiakov spomínaných škôl vo firme Horsch (Nemecko), ktorá je jedným 
z najväčších výrobcov poľnohospodárskej techniky v Európe.  
 
     15.– 22.4.2016 sa žiaci študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka pod vedením 
Mgr. M. Šlesarovej zúčastnili projektu „Remeslo má zlaté dno“ v Jasenskej doline. Projekt 
bol vypracovaný MAS Strážovské vrchy s pomocou Erasmus+. Do aktivít počas realizácie 
projektu sa zapojili aj študenti z Českej republiky a Poľska. 



     V  talianskej Pescare  nás  žiačka Petra Matuščinová pod vedením Ing. Stopkovej 
reprezentovala v súťaži “Úsmev pre Maura“, kde získala 1. miesto. 
 
     21.4.2016  sa uskutočnil na našej škole  2. ročník akcie Deň Zeme spojený 
s akciou Komunitný akčný deň.  Nosnou témou aktivít, ktoré boli pripravené pre žiakov ZŠ, 
je ekológia a životné prostredie dnes.  

 

     Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili aranžérskej súťaže Flora Cup Bratislava. 
V kategórii junior bojovali o titul žiaci zo stredných škôl so záhradníckym zameraním z Košíc, 
Rakovíc, Piešťan a Malinova.  SOŠ Pruské reprezentoval študent Peter Haviar a umiestnil sa 
na 6. mieste. V tom istom čase prebiehal aj  XXI. ročník Flóry, na ktorej mala svoju výstavnú 
expozíciu aj SOŠ Pruské.  
 
     Pod vedením Ing. Svorčíkovej sa v tomto mesiaci zapojila: 
– žiačka Natália Kiššová  z I.A triedy do výtvarnej súťaže vyhlásenej BIOMASOU 
z Kysuckého Lieskovca „Zem, ako ju vidíš Ty“, 
 – žiačka Ema Hoštáková z I.A triedy do výtvarnej súťaže vyhlásenej Slovenským zväzom 
olympijského výboru na tému „RIO 2016 v tvojom regióne“, 
 – žiaci z I.V triedy do súťaže Strom roka 2016 – spracovali návrh na nomináciu dvoch 
chránených tisov v Pruskom. 
 
     29.4.2016 sme sa zúčastnili celoslovenského  projektu Podporme remeslá v Trenčíne, 
kde nás reprezentovala Petra Matuščinová v kategórii „Kytica, ktorú neunesieš“ pod vedením 
Ing. Stopkovej a Ing. Šumajovej. Na tejto akcii sa prezentovali aj naši cukrári, ktorí získali  
2. miesto v kategórii Biela torta na svadbu s jednou ozdobou v oranžovej farbe. 
 
     Žiaci všetkých tried boli zapojení do akcie Deň zeme, kedy sa pod vedením svojich 
triednych a ostatných pedagogických pracovníkov podieľali na viacerých aktivitách spojených 
s ochranou ŽP a hlavne zlepšením okolia našej školy.  
 
Máj 

     Pod vedením Ing. Kirdovej žiaci I.V a III.C triedy navštívili 5. ročník výstavy cestovného 
ruchu REGION TOUR EXPO a 4. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy TORTY a svet 
pečenia v Trenčíne . 

     V tomto mesiaci sa uskutočnil  i 17. ročník celoslovenského kola súťaže žiakov stredných 
odborných  škôl pod názvom ,,MLADÝ EKOFARMÁR“, ktorú organizuje MŠVVaŠ SR 
v spolupráci so ŠIOV. Hostiteľskou školou bola Stredná odborná škola veterinárna v Nitre. 
Našu školu reprezentovali žiaci Gabriela Gajdošíková a Nikolas Michalec z  I.A triedy, z 
odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka. Štartovacia listina 17. ročníka mala celkovo 22 
súťažiacich. Z nich odborná komisia ocenila  študentov na prvých piatich miestach. Nikolas 
Michalec získal krásne 3. miesto a  Gabriela Gajdošíková úctyhodné 15. miesto. Úspech 
našich žiakov nás veľmi potešil, pretože súťaž bola skutočne náročná. Žiakov do súťaže 
pripravovala Ing. Lichvárová a Ing. Geregová. 
 

     Od 17.5. do 21.5.2016 sa Bc. Jaroslav Záhorák a Ing. Katarína Svorčíková zúčastnili 
pracovnej zahraničnej cesty v Slovinsku pod názvom LandArt – umenie v prírode alebo 
príroda v hlavnej úlohe. Cieľom tejto akcie bolo vytvoriť kreatívne dielo v arboréte Volčji -  
potok s použitím prírodného materiálu – slamy, konárov, machu, kameňa, vrecoviny. Akcie 
sa zúčastnili tímy nasledovných krajín: Belgicko, Chorvátsko, Čína, Francúzsko, Maďarsko, 
Taliansko, Holandsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Spojené 
kráľovstvo.  

 



Jún 
 
     V tomto mesiaci  prebehlo na Trenčianskom hrade oceňovanie žiakov základných a 
stredných škôl vo svojej  zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti pod názvom „Talent 
Trenčianskeho kraja 2016“. Vedúca odboru Mgr. Iveta Kováčiková odovzdala ocenenie 25 
žiakom, ktorí sa zúčastnili medzinárodných a celoslovenských súťaží alebo sa umiestnili na 
prvých troch miestach v krajských predmetových olympiádach, záujmovo-umeleckých a 
športových súťažiach žiakov. Ocenenie si prevzali i pedagógovia a tréneri, ktorí týchto žiakov 
na súťaže pripravovali a napomáhali rozvíjaniu ich talentu. Za našu školu bola vybraná 
žiačka Petra Matuščinová zo IV. A triedy, z odboru floristika, spolu s našou kolegyňou Ing. 
Alenou Stopkovou. 
 
     Pod vedením Ing. Lichvárovej a Ing. Svorčíkovej žiaci Dávid Kuna a Sára Pagáčová 
z III.M a Ema Hoštáková z I.A zaslali svoje návrhy do výtvarnej súťaže o  logo ŠIOV. 
 
     Ing. Svorčíková v tomto mesiaci: 
– vytvorila zo žiačok z I.A triedy, odboru viazač aranžér,  pracovnú skupinu ENPK pre 
pozorovanie inváznych rastlín v povodí vodného toku Vlára Nemšová cez NATURU 2000, 
skupinu tvoria  Ema Hoštáková, Petra Doktrová, Klaudia Panáková, Norika Volárová, 
– zorganizovala odbornú prednáška na tému: „Zmena klímy – mysli globálne, konaj 
lokálne“ a na tému „Obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje“, 
– škola sa pripravuje k certifikácii „Prírodná záhrada“ pre Biele Karpaty s Centrom 
environmentálnych aktivít so sídlom v Trenčíne.    
 
     28.6.2016 – Mgr. Košútová a Mgr. Šlesárová zorganizovali a zrealizovali pre žiakov 

odbornú exkurziu do poľského Osvienčimu spojenú s prehliadkou starobylého kráľovského 

mesta Krakov. 

     Žiaci všetkých odborov v rámci odborných ekonomických predmetov boli počas školského 
roku zapojení do viacerých on-line súťaží – napr. finančný kompas, inovácie v sociálnej 
sfére, súťaž o finančnej gramotnosti a  iných aktivít v oblasti cestovného ruchu a vidieckej 
turistiky pod vedením Ing. Krpelanovej, Ing. Šlesárovej, Ing. Brehovského a Ing. Vajdíkovej. 
 
     Učitelia odbornej praxe spolu so žiakmi počas celého roka svedomito pristupovali 
k úprave areálu školy, či už to bola úprava átria, krbu, záhonov a skalky, kosenie trávnatých 
plôch v okolí školy, alebo zabezpečovanie čistého okolia (hlavne upratovanie po 
nezodpovedných fajčiaroch), za čo im vyslovujem poďakovanie.  
 
     V rámci zvyšovania IKT zručností študentov sa aj v tomto školskom roku vyučovali 
viaceré odborné predmety  v odborných učebniach a priebežne počas roka využívali IKT 
vyučujúci a študenti aj na ostatných odborných predmetoch a odbornej praxi.  
 
 
 
Správa o priebehu a celkovej úrovni maturitných skúšok 
 
Maturitné skúšky ( MS ) na SOŠ v Pruskom sa uskutočnili v súlade so zákonom č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 
Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách. 
Na MS v šk. roku 2015/2016 bolo prihlásených 66 študentov – 4 študijných odborov. 
Maturitné skúšky prebiehali v nasledovných termínoch: 
Písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry    –     15.03. 2016 
Externá časť a písomná forma internej časti z anglického jazyka   –     16.03.2016 
Externá časť a písomná forma internej časti z nemeckého jazyka   -    16.03.2016 
Praktická časť odbornej zložky                  09.05.- 13.05.2016 



Ústna forma internej časti           30.05.2016 – 03.06.2016 
Ústna forma internej časti  pozostávala z troch predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí 
jazyk (anglický, nemecký) a teoretická časť odbornej zložky. 
Uvedené časti MS prebehli na SOŠ v Pruskom a na elokovanom pracovisku UVTOS a UVV 
Ilava.  
Organizačné zabezpečenie EČ a PFIČ MS bolo precízne  a bezchybne pripravené, na 
všetky časti MS boli pridelení administrátori, hodnotitelia a skúšajúci v zmysle platnej 
legislatívy.  
Na všetkých častiach MS predmetové komisie pracovali v kompletnom zložení, podľa vopred 
pripraveného harmonogramu.  
Pre lepšiu organizáciu maturitných skúšok škola mala nominovú členku na predmet nemecký 
jazyk zo SOŠ Dubnica nad Váhom. 
  
Hodnotenie jednotlivých častí MS 

Externá časť MS 

EČ MS zo slovenského jazyka  absolvovalo 62 žiakov, 25 žiaci boli neúspešný.  
 
EČ MS z anglického jazyka  absolvovalo 46 žiakov, všetci žiaci maturovali  v úrovni B1,  
 22 žiakov bolo neúspešných. Jeden žiak nepísal  - zdravotne znevýhodnení.  
 
EČ MS z nemeckého  jazyka   absolvovalo 15 žiakov, všetci žiaci maturovali v úrovni B1,  
9 žiakov bolo neúspešných. Jeden žiak písal opravný termín EČ  zo školského roka 
2014/2015. 
 
 
Písomná forma internej časti MS 
 
PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry  sa zúčastnilo  62  žiakov, ktorí si vyberali jednu zo 
štyroch tém.   
 
PFIČ zo anglického jazyka sa  zúčastnilo  46  žiakov, úspešných bolo 38 žiakov.  
 
PFIČ z nemeckého  jazyka sa  zúčastnilo 15  žiakov, úspešných bolo 13 žiakov.  
 
 
Ústna forma internej časti MS 
 
ÚFIČ na SOŠ v Pruskom prebiehala v dňoch 30.05. – 03.06.2016, zúčastnilo sa  jej 55 
žiakov, na všetky  predmety boli vypracované zadania v zmysle platných predpisov, 
predsedovia PMK vyzdvihli odbornú aj formálnu stránku zadaní. 
 
Slovenský jazyk a literatúra 
Pre študentov  bolo vypracovaných 30 zadaní. 
MS zo SLJ vykonali žiaci s priemerným prospechom  2,45, úroveň ich odpovedí bola na 
priemernej úrovni. 
 
Anglický jazyk 
Ústnej formy MS sa  zúčastnilo 41 žiakov. MS z ANJ vykonali všetci žiaci s priemerným 
prospechom v úrovni B1 – 2,39. 
 
Nemecký jazyk 
Ústnej časti MS sa zúčastnilo  14 žiakov, v úrovni B1. 
MS z NJ vykonali žiaci s priemerným prospechom v úrovni B1 – 2,64. 



Teoretická časť odbornej zložky 

Zúčastnilo sa jej  55 žiakov, ktorí mali možnosť výberu z 25 pripravených tém.  
Témy  boli v súlade s cieľovými požiadavkami na  absolventa študijného odboru , ktorý 
študenti študovali. Žiaci preukázali svoje vedomosti z odborných predmetov na dobrej úrovni, 
skúšanie prebiehalo v pokojnej  atmosfére. 
Priemerný prospech bol  2,24. 
 
Úroveň ústnych odpovedí študentov zodpovedala dosiahnutým výsledkom počas štúdia 
a príprave podľa jednotlivých odborných predmetov. 
TČOZ prebehla v 4 maturitných komisiách s nasledovnými výsledkami: 
TČOZ 1 – počet žiakov 5, triedy II.Up, elokované pracovisko Ilava - podnikanie v remeslách 
a službách, priemerný prospech 2,20. 
 – počet žiakov 21, triedy II.P - podnikanie v remeslách a službách, priemerný prospech 2,66. 
 
TČOZ 2 – počet žiakov 16  triedy IV.M - agropodnikanie - kynológia, priemerný prospech  
2,00. 
TČOZ 3 – počet žiakov 12, triedy IV.A podnikateľ pre rozvoj vidieka, priemerný prospech 
2,00. 
TČOZ 4 – počet žiakov 8  triedy IV.A – záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo, priemerný 
prospech  2,25. 
 
 

Praktická časť odbornej zložky  

 
PČOZ MS v školskom roku 2015/2016 sa zúčastnilo 60 žiakov  končiacich ročníkov.  
51 žiakov vykonali PČOZ – obhajoba vlastného projektu  9 žiakov vykonalo PČOZ -  
komplexná úloha. 
Témy  boli v súlade s cieľovými požiadavkami na  absolventa študijného odboru, ktorý 
študenti študovali.  
Najlepší prospech dosiahol odbor- agropodnikanie – kynológia – 1,42 
                                                     - elokované pracovisko – podnikanie v remeslách  
                                                       a službách – 1,6 
                   - záhradníctvo – viazčstvo a aranžérstvo – 1,63 
                                                     - podnikanie v remeslách a službách, externé štúdium –  
                                                       1,96 
         - podnikateľ pre rozvoj vidieka – 2,0 
Priemerný prospech bol  1,78.                    
                                                      
Priemerný prospech na  MS 2015/ 2016 bol 2,22. 
 
Údaje o záverečných skúškach 
 

 

P.
č. 

Učebný odbor Počet 
žiakov Prospech 

Priemer 
dosiahnutý 
na 
záverečný
ch 
skúškach 

prospel 
s vyzna-
menaním 

prosp
el 

veľmi 
dobre 

prospe
li 

nepros-
peli 

1. 2964 H   cukrár 16  6 3  7  0  2,02  
2. 4561 H 01 poľnohospodár 

- mechanizácia 
14  2 3  9  0  1,97  

3. 4571  H záhradník 4  1 2   1 0  1,83  



 

Správa o činnosti  výchovného  poradenstva v školskom roku 
2015/2016 

 
Činnosť výchovného poradenstva v školskom roku 2015/2016 bola zameraná na oblasti: 

1. náborová a propagačná činnosť 
2. činnosť v profesijnom poradenstve 
3. činnosť v individuálnom poradenstve 
4. činnosť v boji s negatívnymi spoločenskými javmi 
5. vzdelávacia a metodicko – organizačná činnosť 

1. Náborová a propagačná činnosť 
V prvom polroku bola  činnosť výchovného poradenstva zameraná na náborovú 
a propagačnú činnosť. Vypracovali informačný materiál o možnostiach štúdia na našej škole 
(pre šk. rok 2016/2017).  

Náborová činnosť prebiehala formou prezentácie výchovnej poradkyne o možnostiach štúdia  
na stretnutiach VP (CPPP). Zúčastnili sme sa  prezentačných dní stredných škôl : 
„Stredoškolák“ v Dubnici nad Váhom  a  v Trenčíne, „Burza informácií“ v Pov. Bystrici, 
 „Európsky deň rodičov a škôl “v Trenčianskej Teplej, prezentačných dní UPSVaR  
v Trenčíne a v Bytči , „Job forum „ v Púchove a osobnej prezentácie ponúkaných odborov SŠ 
– pre 9 ročníky na ZŠ (tento rok sme rozšírili nábor na okresy Prievidza a Bánovce nad 
Bebravou). Žiaci ZŠ z nižších ročníkov sa zúčastnili druhého ročníka  „Dňa Zeme“, kde sme 
pre žiakov pripravili zaujímavé aktivity.  

 „Deň otvorených dverí“, bol spojený s 3. ročníkom súťaže Mladý poľnohospodár. V tento 
deň sa uskutočnila prehliadka školy pre žiakov 9. ročníkov ako i osobné pohovory s rodičmi 
a žiakmi. Cieľom bolo informovať o jednotlivých odboroch, poskytnúť propagačné materiály 
ako i spropagovať školu prostredníctvom videozáznamu a prezentáciami na PC.  

V druhom polroku sa činnosť výchovnej  poradkyne zamerala na prípravu prijímacích skúšok 
a individuálne konzultácie pre rodičov a žiakov končiacich ročníkov pri výbere  študijného 
alebo učebného odboru. 
 

2.  Činnosť v profesijnom poradenstve 
Pre žiakov 4. ročníkov a nadstavbového štúdia  boli uskutočnené skupinové a individuálne 
konzultácie o možnostiach štúdia  na VŠ  priebežne  do konca apríla. 
Žiaci štvrtých ročníkov, ktorí prejavili záujem o VŠ sa zúčastnili pracovného stretnutia  
v Trenčíne „Ako si vybrať VŠ“. Žiakom boli  poskytnuté informácie o výbere vhodnej VŠ, o 
vypisovaní prihlášok na VŠ ako i o príprave na prijímacie skúšky. Študenti mali k dispozícii 
publikácie  „Pred štartom  na VŠ“,  „Pomaturitné a nadstavbové štúdium“ .  Počas roka sa 
uskutočnilo stretnutie s pracovníkmi  VŠ - SPU Nitra z Fa agrobiológie  .  Informácie o 
možnostiach  ďalšieho štúdia boli zverejňované  na informačnej nástenke VP „Kam po 
skončení školy“  v budove A. 
V tomto šk. roku sa prihlásilo na VŠ  5 žiakov, o nadstavbové štúdium prejavilo záujem 12 
žiakov,  o pomaturitné štúdium 5  žiakov. 
Študenti  4. ročníkov a 2.ročníka nadstavbového štúdia sa zúčastnili besedy na tému „Kam 
po skončení školy“ s pracovníkmi  ÚPSVaR  z odboru služieb zamestnanosti. Získali 
podrobné informácie a brožúry s kontaktnými adresármi. 
Informácie v oblasti profesijného poradenstva boli aktualizované priebežne prostredníctvom 
oznamov  na nástenke VP a prostredníctvom školského časopisu. 
 

3. Činnosť v individuálnom poradenstve 
Úzko  súvisí s činnosťou profesijného poradenstva. Práca učiteľov i MOV kladie dôraz 
motivovať žiakov  pre odbor, ktorý si vybrali. Riešime tým už problém profesijnej orientácie 



pri nástupe do prvého ročníka. Významnú úlohu má spolupráca žiaka, učiteľa a rodiča. Tu 
musíme konštatovať  nezáujem zo strany rodičov riešiť problémy. 

4. Činnosť v boji s negatívnymi spoločenskými javmi 
Do študijných odborov sa hlásia študenti so slabším priemerom, čo sa prejavuje ich slabými 
študijnými výsledkami. S tým súvisia aj adaptačné problémy žiakov 1.ročníkov. 
V tomto školskom roku výchovná komisia zasadala 4krát, riešili sa dôležité výchovno – 
vzdelávacie problémy. 
U 1 žiaka sme opakovane riešili  zanedbávanie povinnej školskej dochádzky ohlásením na  
MÚ – odbor sociálnych vecí. V 5 prípadoch sme zaslali oznámenie na UPSVaR u žiakov 
s vysokou neospravedlnenou absenciou nad 60 vyučovacích hodín. 
Pre problémy v učení, v správaní, porušovania školského poriadku i osobných problémov sa 
uskutočnilo 59 pohovorov so žiakmi (rodičmi), niektoré opakovane. V rámci osobných 
pohovoroch sa riešila absencia 15, správanie 8, slabý prospech 19, šikanovanie 3, 
porušovanie vnútorného poriadku školy   16,  (z toho fajčenie v triede  3, podvod 2, konflikt 
medzi spolužiakmi 2, svojvoľné opustenie školy 6, poškodzovanie majetku školy  3).  
Pozvaných bolo 22 rodičov,  3 sami vyhľadali výchovného poradcu. 
Stále pretrvávajú problémy v správaní sa žiakov počas vyučovania, vysokej 
neospravedlnenej absencie, neskorých príchodov na vyučovanie, svojvoľného opustenia 
areálu školy, porušovania zákazu fajčenia v areáli školy, neprezúvania sa  žiakov,  slabých  
študijných výsledkov,  drzé a nevhodné správanie sa k vyučujúcim a  voči spolužiakom 
a poškodzovania majetku školy. 
Najzávažnejším a najčastejším problémom je vysoká absencia a slabé študijné výsledky. 
Takmer všetky priestupky riešime na  podnet TU, MOV alebo vychovávateľa, kedy žiak 
poruší školský poriadok. 
Chcela by som upozorniť na význam úzkej  spolupráce medzi TU, MOV  v prípade 
neospravedlnenej absencie, aby sa problém včas riešil a mohli  sa prijať výchovné opatrenia. 
Činnosť v boji s negatívnymi spoločenskými javmi prebiehala v spolupráci s koordinátorkou 
prevencie, špeciálnym pedagógom, učiteľmi pre predmety ETV, NBV, CHE ale hlavne 
s triednymi učiteľmi. 
Pre študentov 1. ročníkov bola pripravená nástenka „Som stredoškolák“, zúčastnili sa 
prednášky „ Ako sa učiť“, ktorú uskutočnili Mgr. Kútna a Mgr. Kosecová  z CPPP Dubnica 
nad Váhom. Žiaci z I.A, I.M a I.C absolvovali prednášku  „Trestná činnosť páchaná 
mládežou“, s kpt. Mgr. Adamíkovou z Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne. 
Žiaci 2 a 3. ročníkov a študenti PŠ  sa zúčastnili prednášky „Obchodovanie s ľuďmi“  Mgr. 
Prostredná z CPPP Dubnica nad Váhom. Počas týždňa medzinárodného boja proti rasizmu 
sme sa zapojili prípravou informačnej kampane. Inštalovali sme nástenku „ Svetový deň boja 
proti AIDS“, „Zdravý životný štýl“,  „ Drogy a šikana - nie“.  
V rámci prevencie na predmete BIE  odznela prednáška spojená s besedou na tému „HIV“  a 
„Plánované rodičovstvo“ pre 2.a 3. ročníky. 
Žiaci  1. a 2. ročníkov  a žiaci ŠI absolvovali prednášku na tému „Kiberšikana a jej formy“, 
ktorú viedla Mgr.  Prostredná z PPP Dubnica nad Váhom. Žiaci 1. a 2. ročníkov vyplňovali 
dotazník na šikanovanie, no agresora neoznačili.  Z pohovorov so žiakmi však vieme, že sa v 
škole skryté šikanovanie vyskytuje. 
Zrealizovali sme anketu žiakov končiacich tried, na tému  ako ďalej po škole. 
K príležitosti ukončenia školského roka sme pripravili program na prázdniny formou nástenky  
a časopisu, kde budú študenti oboznámení s možnosťami aktivít počas letných prázdnin. 
 

5. Vzdelávacia a metodicko-organizačná činnosť 
Výchovná poradkyňa sa zúčastňovala zasadnutí VP i seminárov CPPP v Dubnici n/V. 
Všetky potrebné informácie VP odovzdávala  výchovno –pedagog. pracovníkom školy 
 prostredníctvom informačných materiálov a časopisu „Pruščo“.. 

 

Hodnotenie činnosti  školskej žiackej rady  - 2015/2016 
 



V   školskom roku  2015//2016 sa členovia ŽŠR stretli 3 krát,  z toho predsedníctvo 2 krát. 

Žiaci sa o prácu žiackej rady zaujímali, pravidelne sa zúčastňovali na pracovných 

stretnutiach i akciách usporiadaných členmi ŽŠR. Na pracovné stretnutie bola  pozývaná Ing. 

Fedorová, riaditeľka školy, čo bolo výhodné, lebo niektoré návrhy sa riešili operatívne. 

Žiaci sa snažili predkladať a navrhovať svoje nápady a pripomienky na zasadnutiach avšak 

chýba záujem zo strany žiakov samostatne  a z vlastnej iniciatívy prísť a navrhnúť vlastnú 

aktivitu. Práca ŽŠR nemôže stáť len na jednotlivcoch. Členovia  ŽŠR sú zástupcovia 

z jednotlivých tried a to by mali byť tí, ktorí  prenášajú informácie zo zasadnutia medzi svojich 

spolužiakov. Tento rok si zvolili nové predsedníctvo, ktoré si zvolilo predsedu Nikolasa 

Michalca, ktorý bol zvolený aj do  rady školy.   

Kladne hodnotíme spoluprácu ŽŠR s vedením školy, ktoré riešilo návrhy a podnety žiakov 

(poukázali na slabé kúrenie na internáte a v triedach, pýtali sa na výmenu okien a obnovu 

fasády školy, možnosť osadenia lavičiek v átriu školy, riešilo sa  fajčenie v areáli školy, 

poškodzovanie školského majetku, vyhlásená bola súťaž  o naj triedu a nástenku, žiaci 

začali prispievať do školského časopisu). 

Veríme, že členovia ŽŠR  sa  v budúcom školskom roku budú aktívnejšie zaujímať o prácu 
v ŽŠR a  spoločnými silami vytvoríme  príjemnú  atmosféru v škole . Tu by som sa obrátila aj 
na svojich kolegov, aby boli nápomocní a podporovali žiakov v ich iniciatíve. 
 

Aktivity: 
- počas adaptačných dní členovia ŽŠR pomáhali pri aktivitách so žiakmi 1. ročníkov 

- zúčastnili sme sa druhého ročníka DOD na TSK v Trenčíne 

- šiesty ročník  Mikulášsky bazár (garantom bola I V), 

- príprava a účasť žiakov na prezentácii DOD,  

- uskutočnila sa súťaž o najkrajšiu triedu a najlepšiu dochádzku,  

súťaže boli vyhodnotené v júni  a žiaci získali  finančnú odmenu, 

- Workshop pre prvé ročníky na tému „Participácia a jej uplatnenie v praxi“ 

-  ako každý rok aj tento sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže školských časopisov 
      Pro Slavis 2015 a súťaže  Štúrovo  pero, 

- spolupodielali sa na akcii „Deň Zeme“, ktorá sa uskutočnila  pre žiakov ZŠ   
- „Žiaci žiakom“ , športové aktivity žiakov na konci školského roka, 

- Členovia predsedníctva ŽŠR sa pravidelne zúčastňovali školení, spolupracujeme 
s RM TSK . 
 

Predseda ŽŠR Nikolas Michalec z I.A triedy sa pravidelne zúčastňoval aktivít ŽŠR SŠ. 
 
Pozitíva: záujem žiakov o dianie v škole,  účasť  na aktivitách školy, dobrá spolupráca  a 

medzi študentmi  a pedagogickými pracovníkmi 

Negatíva :  zlepšiť informovanosť členov v triedach a viac oboznamovať o pripravovaných 

akciách  na škole, samostatne sa zapájať do akcií školy. 

 

 

Hodnotenie činnosti prevencie v oblasti plnenia úloh za rok 2015/2016 
 

Počas školského roka koordinátor prevencie  plní úlohy školského poradcu v otázkach 
prevencie drogových a iných závislostí.  V prvom rade treba vyzdvihnúť spoluprácu  
s vedením školy, výchovným poradcom a hlavne s triednymi  učiteľmi, pretože bez ich 
spolupráce, by sa nám nepodarilo podchytiť a včas zistiť začiatky negatívnych vplyvov 
u našich žiakov. Monitorovaním jednotlivých žiakov, diskusiami, besedami a rôznymi 
kultúrnymi a športovými aktivitami sa podarilo splniť stanovený cieľ: 



 Umožniť učiteľom a žiakom diskutovať o jednom z kľúčových aspektov ľudskosti v 
bytí človeka ( o čom myslíme, čo cítime, ako dôverujeme, o niečom rozhodujeme ), 
žiaci sa stanú istejšími a bezpečnejšími, 

 posilňovať zdravý životný štýl ako prevenciu pred drogami, alkoholom, fajčením, 

  formovať primeraný hodnotový systém, etické normy a humánne cítenie. 
 

Literárna súťaž Nebuď otrok drog vyhlásená Ministerstvom zdravotníctva, do ktorej sme 
sa zapojili, naďalej pokračuje a vychádzaa z pravdivej skúseností a zážitkov žiakov 
s drogami.  Prebehli individuálne pohovory. Súčasne nadviazala beseda Slovensko bez 
drog pre žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov, kde žiaci opať dokázali diskutovať a 
vyjadriť svoj názor. 

 
Uskutočnili sme  monitorovanie žiakov prvého ročníka formou testu na tému drogy, 

ktorého výsledky boli prediskutované na hodinách občianskej náuky. Žiaci majú vo veľkej 
miere skúsenosti hlavne s používaním alkoholu, fajčením a v menšej miere aj s inými 
drogami. 

 Prednáška pre 1. ročníky – Vnútorný poriadok školy  na tému „Práva dieťaťa. 

 Prednáška  pre I.C  a I.M .  triedu „ Šikana , tak to nie!“ 

 Výchovný koncert „ S protidrogovou tematikou“ – všetky ročníky. 

 Monitorovanie žiakov prvého ročníka formou testu na tému Vplyv rodinného 
prostredia na mladých ľudí a prečo siahnu po drogách. 

 Športom proti drogám – súťaže zamerané na loptové hry – žiaci podľa     
dobrovoľnosti. 

 Výchovný koncert  - Vianočné koledy. 

 Medziľudské vzťahy a problémy súčasného človeka – zamerané na alkohol, fajčenie     
pre 1. a 2. ročníky  (na hodinách Etickej výchovy , Občianskej výchovy). 

 Prednášky „Spoznanie kolektívu, Zvládnutie stresu“ pre 2. a 3. ročníky  -   
             (na hodinách Etickej výchovy , Občianskej výchovy). 

 Prednáška pre študentov na tému „Zdravý životný štýl.“ 

 Rozvíjali sme spoluprácu škola- rodičia. 

 V rámci rozvoja tolerancie a spolupatričnosti sme sa zapojili do charitatívnych akcií 
Deň narcisov, kvapka krvi. 

 Rôzne aktivity sa prelínajú a dopĺňajú akciami spojené s výchovným poradcom. 

 
Koordinátor prevencie poskytoval informácie o činnosti preventívnych, poradenských 

a iných odborných zariadení, monitoroval situáciu v triedach a v škole, spolupracoval 
s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi, koordinoval a metodicky usmerňoval 
preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov, vybavoval žiakom 
stretnutia so psychológom, prípadne s inými odborníkmi, spoluorganizoval preventívne 
aktivity s PZ SR, Správa pre národnú protidrogovú kanceláriu, zúčastňoval sa školení 
„Koordinátori drogovej prevencie a iných závislostí“. 

 
 

Osvetová činnosť – príprava násteniek a vydanie článkov na danú tematiku     
                                v školskom časopise Pruščo ( www. sospruske.edupage.org) 

 Svetový deň boja proti AIDS 

 Týždeň boja proti rasizmu 

 Zdravý životný štýl 

 Drogy a šikana – nie! 

 Elektronická šikana 
 
 
 



  Správa environmentálnej výchovy za školský rok 2015/2016 
 
     V školskom roku 2015/2016 škola aktívne pracovala na aktivitách plánu environmentálnej 
výchovy schválenom v septembri 2015. Aktivity viedli k mysleniu i konaniu, ktoré boli 
v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja, k vedomiu zodpovednosti za udržanie 
kvality životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek. 

Plánované aktivity ďalej vychádzali zo štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny 
študijných odborov 42, 45 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ktoré schválilo 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky s platnosťou od 15. januára 2013. 

Environmentálna výchova poskytla žiakom v školskom roku 2015/2016 vedomosti 
a zručnosti na pochopenie javov a vzťahov  v životnom prostredí, na riešenie problémov, 
ktoré súvisia so starostlivosťou o životné prostredie, s jeho ochranou a skvalitňovaním. 

V systéme plnenia úloh kooperovali 3 základné zložky: učiteľ (ako subjekt aj objekt 
výchovy), žiak, resp. študent (tiež ako subjekt aj objekt výchovy), projekt výchovy 
a vzdelávania. 

Dôrazne sme sa zameriavali na vzdelávanie k trvale udržateľnému rozvoju, hlavne na 
zdravé potraviny, trvale udržateľnú energiu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, 
zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, ich následnej recyklácie a zhodnocovania. 

Cieľom environmentálnej výchovy (EV) naďalej zostáva pre budúce školské roky - formovať 
a rozvíjať u žiakov záujem o prírodu, chrániť a zlepšovať životné prostredie. Obsah EV bol a 
bude začlenený v témach - v učebných osnovách jednotlivých predmetov, ako i 
v samostatných učebných témach v predmete biológia – ekológia a praktickými činnosťami 
žiakov a pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy. 
Aktivity sarealizovali prostredníctvom odborných predmetov, všeobecných predmetov 
a praxe. 
U odborných predmetov boli učebné témy začlenené samostatne alebo prostredníctvom 
čiastkových tém zameraných k ochrane a tvorbe životného prostredia (chémia, základy 
poľnohospodárskej výroby, rastlinná výroba, živočíšna výroba, pestovanie rastlín, 
mechanizácia, základy záhradníckej výroby, kvetinárstvo, sadovnícka projekcia, sadovnícka 
tvorba a ochrana krajiny, zakladanie a údržba zelene, turistika na vidieku, ovocinárstvo, 
zeleninárstvo, aranžovanie, pestovanie rastlín, chov zvierat, mikrobiológia, odborný výcvik, 
odborná prax, biológia a ekológia). 
     Počas školského roka sme uprednostňovali priame pozorovanie živej prírody, aktívnou 
pracovnou činnosťou žiakov, ovplyvňovali a chránili životné prostredie, učili žiakov odhaľovať 
a zmierňovať ekologické problémy a chrániť prírodné prostredie. 
V praktickej činnostisme kládli dôraz na získanie  manuálnych  zručností všetkých žiakov 
školy pri vykonávaní praktickej environmentálnej činnosti.  

     Vedenie školy  prostredníctvom vedúcich metodických združení zabezpečilo 
zapracovanie princípov environmentálnej výchovy do všetkých učebných osnov a 
tematických plánov vyučovacích predmetov. Rozvojom a praktickým uplatnením 
environmentálnej výchovy boli tak plne akceptované zásady: 

 učiť žiakov o životnom prostredí, 
 vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia, 
 vychovávať žiakov pre životné prostredie. 

     Odborná prax a odborný výcvik  bezprostredne úzko súvisia. Vytvárali vzťah k živej i 
neživej prírode, prostredníctvom formovania postojov k prírode ako celku, k práci a 



manuálnym zručnostiam, k zásadám bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ku vzťahom 
v pracovnom kolektíve. Aktívne sme pracovali na úprave areálu školy. 

Zaradením environmentálnej výchovy na škole sa uplatnili základné princípy: 
 učili žiakov o ŽP - rozvíjali vnímavosť žiakov a uvedomovali si problémy ŽP 

odmiestneho až po globálny charakter, 
 vychovávali žiakov prostredníctvom  ŽP - rozvíjali praktické zručnosti na základe 

získaných  vedomostí a skúseností zo ŽP školy a širšieho okolia, 
 vychovávali žiakov pre ŽP – rozvíjali pozitívne hodnoty a postoje žiakov, viedli ich  

 k priamej účasti na ochrane a zveľadení, 
 v rámci vyučovacieho procesu sme uprednostňovali priame pozorovanie prírody, 
 zveľaďovali ŽP aktívnou činnosťou priamo v školskom prostredí a to v súťaži v čistote 

a úprave tried, pripravovali nástenky k téme ŽP, esteticky upravovali interiér, šetrne 
zaobchádzali so školskými potrebami, 

 v priestoroch areálu školy –učili žiakov kompostovaniu organického odpadu, čisteniu 
priestorov  a klčovaniu náletových drevín, realizovali sme výsadbu stromov, 

 viedli k úspornej spotrebe elektrickej energie, spotrebe chemických prípravkov, 
šetreniu vody, triedeniu odpadov. 

 
Environmentálna výchova bola priamo zaradená vo vyučovacom procese vo všeobecno-
vzdelávacích aj odborných predmetoch, na odbornom výcviku a odbornej praxi. 
V tematických okruhoch boli zahrnuté nasledovné témy: 
- zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života 
- odlesňovanie - negatívne dôsledky  na ŽP 
- erózia pôdy - ochrana poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu a životného 
prostredia 
- racionálne využívanie prírodných zdrojov - význam pre človeka 
- znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy 
- udržiavanie a rozvíjanie  životného prostredia praktickou činnosťou žiakov 
- úbytok ozónovej vrstvy, skleníkový efekt 
- kyslý dážď (obeh látok v prírode) 
- odpad - druhy, triedenie 

- populačná explózia a urbanizácia 
 

Harmonogram plnenia jednotlivých environmentálnych úloh po mesiacoch počas 
školského roka 2015 / 2016 

September 2015 

 
 Ekologický deň - prednáška s EV tematikou – pre všetky odbory. 
 Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana lesa, zber odpadkov na verejných    

priestranstvách, zberové a pozberové práce v poľnohospodárstve, zeleninárstve 
a ovocinárstve pre všetky odbory. 

 Vypracovanie plánu separácie odpadu v SOŠ Pruské. 
 Od septembra 2015 žiaci aktívne pracovali na úlohách  projektu Mladý reportéri, 

program LitterLess, a Yre. 
 

Október 2015 

 Separácia odpadu na SOŠ žiakmi, pedagogickými aj nepedagogickými pracovníkmi 
 Účasť environmentálnej výchovy na DOD (Deň otvorených dverí). 



 Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana lesa, zber odpadkov na verejných    
priestranstvách, zberové a pozberové práce v poľnohospodárstve, zeleninárstve 
a ovocinárstve pre všetky odbory. 

 Prednáška s pracovníkom Štátnych lesov – praktické riešenie pestovania biozeleniny, 
pre vybrané odbory. 

 

November 2015 

 Na hodinách SJL – tvorba písomných prác s tematikou životného  prostredia. 
 Kontrola separácie odpadu. 
 Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana lesa, zber odpadkov na verejných    

priestranstvách, zberové a pozberové práce v poľnohospodárstve, zeleninárstve 
a ovocinárstve pre všetky odbory. 

 

December 2015 

 Súťaž aranžovania s vianočnou tematikou. 
 Kontrola stavu mobilnej zelene. 
 Kontrola separácie odpadu. 

 

Január – február 2016 

 Tvorba ekoplagátov. 
 Lyžiarsky kurz. 
 Kontrola separácie odpadu. 

 

Marec – apríl 2016 

 Návšteva čističky odpadových vôd Streženice, okres Púchov. 
 Deň Zeme pre žiakov základných škôl. 
 Záhradnícka výstava - Záhrada, Zdravý životný štýl Trenčín. 
 Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana lesa, zber odpadkov na verejných    

priestranstvách, environmentálne práce v poľnohospodárstve, zeleninárstve 
a ovocinárstve pre všetky odbory. 

 Odborná prednáška s pracovníkom Zvolenskej univerzity na tému „Karpatský ovocný 
poklad“. 

 Výtvarná súťaž vyhlásená BIOMASOU z Kysuckého Lieskovca „Zem, ako ju vidíš 

Ty“. 

  Výtvarná súťaž vyhlásená Slovenským zväzom olympijského výboru na tému: „RIO 
2016 v tvojom regióne“. 

 súťaž Strom roka 2016 – žiaci spracovali a navrhli  na nomináciu dva chránené tisy 

v Pruskom. 

 Škola sa zapojila do výzvy Enviro 2016, vyhláseného Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR na tému Obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje 

s názvom „Škola, ktorej to myslí Eko – logicky“ na regionálnej úrovni. 

 Odborná prednáška na tému: „Trvalo udržateľný rozvoj v Trenčianskej župe“. 

 Škola sa zapojila do celosvetovej kampane „Hodina zeme“ – hodina bez svetiel. 
 Kontrola separácie odpadu. 

 
Máj 216 

 Športový deň riaditeľky školy. 
 Envirovýlety. 



 Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana lesa, zber odpadkov na verejných    
priestranstvách, enviromentálne  práce v poľnohospodárstve, zeleninárstve 
a ovocinárstve pre všetky študijné a učebné odbory. 

Jún 2016 

 Odborná exkurzia s environmentálnou myšlienkou. 
 Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana lesa, zber odpadkov na verejných    

priestranstvách,  enviromentálne práce v poľnohospodárstve, zeleninárstve 
a ovocinárstve pre všetky odbory. 

 Beseda na tému: Environmentálna výchova mládeže. 
 Skupina žiakov vytvorila pracovnú skupinu ENPK pre pozorovanie inváznych rastlín 

v povodí vodného toku Vlára Nemšová cez NATURU 2000. 
 Odborná prednáška na tému: „Zmena klímy – mysli globálne, konaj lokálne“. 

 Odborná prednáška na tému „Obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje“. 

 Škola sa pripravuje k certifikácii „Prírodná záhrada“ pre Biele Karpaty s Centrom 

environmentálnych aktivít so sídlom v Trenčíne.    

Priebežne plnené úlohy : 
 Pokračovať v pravidelnom odbere tlače s EV tematikou. 
 Pravidelne kontrolovať separovaný zber odpadu,  ktorý prebieha vo všetkých 

budovách školy. 
 Zaviesť a dôsledne využívať pitný režim u žiakov. 
 Nadviazať na úspešnú súťaž o najkrajšiu triedu školy a pravidelne vyhodnocovať 

estetiku a čistotu tried na triednických hodinách. 
 Čistenie obce Pruské, zamerať sa na okolie autobusovej zastávky. 

 
 
  

Hodnotenie činnosti – oblasť školského špeciálneho pedagóga v školskom roku 

2015/2016 
 

 V školskom roku 2015/2016 ku dňu 15.09.2015 navštevovalo SOŠ v Pruskom 34 

začlenených (integrovaných) žiakov so zdravotným znevýhodnením. Z toho bolo 21 

chlapcov a 13 dievčat. Podľa diagnózy bolo vzdelávaných 13 žiakov s vývinovými 

poruchami učenia, 13 žiakov s poruchou aktivity alebo pozornosti, 3 žiaci chorí 

a zdravotne oslabení, 1 žiak so zrakovým postihnutím, 1 žiak s telesným postihnutím, 

1 žiak s poruchou správania a 2 žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

V priebehu školského roka 2 žiaci ukončili štúdium na našej škole a jeden žiak 

požiadal o individuálne štúdium. 

 Okrem nich sa vzdelávalo 11 študentov so ŠVVP, ktorí neboli integrovaní, ale 

poradenské zariadenia im diagnostikovali poruchu, ktorá však nebola postačujúca na 

integráciu. 

 4  študenti úspešne absolvovali maturitné skúšky.  V odbore agropodniaknie - 

kynológia 3 žiaci a v odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka 1 žiak.  



 2 žiaci úspešne absolvovali záverečné skúšky. V odbore cukrár 1 žiak a v odbore 

poľnohospodár – mechanizátor 1 žiak. 1 žiak má odložené záverečné skúšky na 

september z dôvodu nevykonania vodičského preukazu. 

 SCPPPaP Prievidza zrealizovalo pod vedením Mgr. Benkovičovej a Karola Jarábka 

programy v triedach prvých ročníkov „ Spoznajme sa bližšie“  /I.C, I.F, I.A a I.M/  dňa 

10.11. 2015. Ďalší program s názvom „ Známy - kamarát – priateľ – partner“  

realizovali dňa 1.12.2015 pre triedy I.A a I.C. Ďalší program bol realizovaný 14.4. 

a 15.4.2016 pre triedy I.A, I.M, I.C a I.F. Tento bol podľa požiadavky školy zameraný 

na šikanu. Programy trvali 90 minút a u študentov mali kladnú odozvu. 

 Žiakom zo všetkých tried a ročníkov boli poskytované špeciálnopedagogické 

intervencie – individuálne aj skupinové, konzultácie aj poradenstvo. 

 Rodičom študentov bolo poskytované poradenstvo a odporúčané postupy na riešenie 

problémov so správaním alebo učením. Pravidelne sa konzultovali pokroky alebo 

neúspechy. 

 Diagnózy žiakov a IVVP boli konzultované v príslušných odborných  poradenských 

zariadeniach. Na základe ich odporúčaní boli vypracované individuálne výchovno –

vzdelávacie programy.  

 Naďalej sa realizuje  program Brain Jogging, ktorého súčasťou sú cvičenia: 

stimulácia pamäte, prehlbovanie koncentrácie, rozširovanie slovnej zásoby, 

zdokonaľovanie logického myslenia a zlepšovanie vizuálno-priestorovej orientácie.  

 Podľa potreby prebiehali konzultácie s učiteľmi i majstrami. 

Hodnotenie činnosti na úseku výchovy mimo vyučovania v školskom 
roku 2015/2016 

 
Údaje počte pedagogických zamestnancov. 
Výchovno-vzdelávací proces v ŠI zabezpečovali počas školského roka šk. roka 3 
vychovávatelia.. 
Údaje o počte žiakov: prihlásených žiakov  64 žiakov. Z toho  26 chlapcov a 38 dievčat. 
 Žiaci boli rozdelení do 3 výchovných  skupín.  
Výchovná skupina A - vychovávateľka Mgr.Veronika Stuhlová   28 žiakov 
Výchovná skupina B – vychovávateľka Mgr.Alena Brehovská    14 žiakov 
Výchovná skupina C – vychovávateľka Mgr.Jana Stranovská     22žiakov  
Z toho 5 žiakov iných stredných škôl : 
1 žiak -Obchodnej akadémie Ilava, 
1žiak  - Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Váhom 
4 žiaci -Strednej odbornej školy  ZVS DCA. 
Výška mesačného príspevku na mesiac 26€. 
2 žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia bol odpustený poplatok  na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.  
 
Práca celého kolektívu školského internátu sa riadila plánom práce ŠI, výchovným 
programom a plánom kontinuálneho vzdelávania na ktorý nadväzoval celoročný program 
výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých vychovávateľov a jednotlivých záujmových 
útvarov, ktoré pracovali v školskom internáte.  



Cieľom výchovného pôsobenia na žiakov tak ako v každom roku, bolo rozširovať a 
prehlbovať vedomosti a zručnosti, rozvíjať záujmy, samostatnosť, iniciatívu, prehlbovať vzťah 
k sebavzdelávaniu, sebavýchove. Základné činnosti v školskom internáte, ktoré boli v práci 
vychovávateľov k žiakom   prvoradé bolo zabezpečenie podmienok na:  
 
- výchovno-vzdelávaciu činnosť 

- prípravu žiakov na vyučovanie 

- záujmovú a relaxačnú činnosť  

V priebehu školského roka  vychovávatelia realizovali aktivity orientované na riešenie 
a prevenciu javov ako fajčenie, užívanie alkoholu, šikanovanie, vulgárne a agresívne 
správanie, poškodzovania majetku. Vo výchovných skupinách sa realizovali prednášky, 
besedy, motivačné rozhovory.  
Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a spoločenského života 
v školskom internáte boli celointernátne podujatia. Aj v tomto  roku  sme zorganizovali 
celkom 27 spoločných aktivít súťaže, kvízy, besedy.  Vystúpenie Ekomodelov na školskom 
plese,  Imatrikulácia pre žiakov 1. ročníkov, 
Rozlúčkový  večierok s končiacimi žiakmi, Najkrajšie vyzdobená vianočná izba,  
Pochovávanie basy, Výstup na Vršatec,  Hľadanie pokladu, Halloven v Kaštieli,  Som 
Nenormálne fér, Príprava exponátov na Deň zeme,  Mikuláš v DSS a pre zamestnancov 
školy, Deň školských knižníc, Vystúpenie žiakov pre firmu Horsch v Nitre, Miss Reneta  
V športovej oblasti sme sa zamerali na  športové súťaže a akcie v tradičných súťažia, 
Z aktívnych podujatí spomeniem návštevu plavárne futbalový turnaj , stolnotenisový turnaj , 
súťaž o najsilnejšia päsť, Ich spoločným menovateľom bolo zmysluplné vyplnenie voľného 
času.  
Jednotlivé výchovné skupiny  sa počas školského  starali o skrášľovanie interiéru školského 
internátu počas jednotlivých sviatkov. Organizovali sa aktivity na úpravu a čistotu okolia 
školského internátu. Svojpomocná úprava izieb viedla žiakov k dodržiavaniu čistoty na 
izbách a v spoločných priestoroch.  
V ŠI pracovali  dva záujmové krúžky -   turistický Mgr. Veronika Stuhlová,  
                                                           -  akvaristický Mgr. Jana Stranovská.  
Vedenie ŠI spolu so zamestnancami sa snažilo vytvoriť vhodné podmienky pre prípravu 
žiakov na vyučovanie, tak po stránke materiálnej ako aj priestorovej. Dôležitú úlohu tu 
zohrávali vychovávatelia svojim prístupom ku každému žiakovi vo svojej výchovnej skupine. 
Byť nápomocný pri poskytovaní pomoci slabším žiakom, ako aj  žiakom  s výchovno-
vzdelávacími potrebami.  
Priebežne prebiehali v ubytovacích priestoroch  opravy inventáru Žiaci v sebaobslužných  
činnostiach upratovali svoje ubytovacie priestory, vynášali smeti,  zberali odpadky v okolí starali sa 
o zeleň v školskom internáte. Vychovávatelia upozorňovali žiakov na šetrenie energiami. 
Výchovné problémy ubytovaných žiakov vychovávateľky riešili osobnými rozhovormi, telefonickým , 
ale i písomný kontaktom so zákonným zástupcom žiaka. Riešili priestupky voči vnútornému 
poriadku školského internátu alkohol, fajčenia , ničenie majetku , neuhradené poplatky na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním v školskom internáte. 
Žiacka radu tvorilo 9 členov, ktorí získali právo zastupovať návrhy a požiadavky ubytovaných 
žiakov. Pre členov žiackej rady to bola výzva niečo zmeniť  prípadne ovplyvniť , aby život 
v školskom internáte bol pestrý. 
Stravovacia komisia počas školského roka pracovala na dvoch úrovniach komisia so zástupcov 
žiakov v školskom internáte pod vedením Mgr. Jany Stranovskej a celoškolská komisia so 
zástupcov jednotlivých úsekov Počas roka sme zasadali 3x . Na zasadnutiach sa preberali 
pripomienky z jednotlivých úsekov a boli zaznamenané  v zápisniciach zo zasadnutí. Stravná 
jednotka pre ubytovaného žiaka  na deň zostala na rovnakej úrovni ako minulý školský rok 2,90€ na 
deň.  
Spolupráca s rodičmi významnou mierou skvalitnila celé výchovné pôsobenie. Prvou informáciou 
pre rodičov  boli informácie  o pravidlách života v ŠI, ktoré rodičia dostali v septembri pri príchode 



do školského internátu. V priebehu školského roka súbežne s konaním rodičovských združení  
prebiehali stretnutia  rodičov a vychovávateľov. Pre rodičov je školský internát  otvorený počas 
celého školského roka. 
Správanie žiakov vo výchovnej skupine si monitoroval každý vychovávateľ, ktorý bol 
v dennom kontakte so žiakmi. Žiakom boli udelené výchovné opatrenia:  
-pokarhanie riaditeľkou školy 7 žiakom, 
- podmienečné vylúčenie 3 žiakom,  
- za porušovanie školského poriadku 10 žiakom. 
Pochvala riaditeľkou školy za aktivity a reprezentáciu školy dostalo 11 žiakov. Riešenie 
priestupkov žiakov v 7 prípadoch sme riešili so zákonným zástupcom žiaka. Spolupracovali 
sme s triednymi učiteľmi a majstrami OV. 
. 
Metodické združenie vychovávateľov sa uskutočnilo 4x . Zaoberali sme  sa pedagogickými 
a výchovnými problémami.  
 
 
 

Hodnotenie činnosti na  úseku odborného výcviku v školskom roku 
2015/2016 

 
V školskom roku 2015/2016 zabezpečovalo praktické vyučovanie 13 majstrov odborného 
výcviku . Celková činnosť a organizácia na úseku praktického vyučovania bola riadená podľa 
vypracovaného celoročného plánu práce. V školskom roku bolo na úseku 13 pracovných 
porád. Z celkového počtu 159 študentov, ktorí majú v učebných osnovách predmet odborný 
výcvik bolo zaradených do 21 učebných skupín. Priemerný úväzok na jedného majstra 
predstavoval 30,05 hodiny týždenne.  
Vo výuke odborného výcviku bola pozornosť venovaná príprave žiakov na záverečné 
praktické  skúšky a praktickú časť maturitnej skúšky .   V učebných odboroch v šk. r.    
2015/2016 absolvovali žiaci záverečné skúšky v 3 učebných odboroch: cukrár, záhradník , 
poľnohospodár- mechanizácia.  Z celkového počtu 34 žiakov, ktorí absolvovali záverečné 
skúšky bolo 9 vyznamenaných, 8 PVD a ostatní prospeli. Praktická časť -1,76 , písomná 
časť-1,93, ústna časť – 2,13 .  Praktická časť maturitnej skúšky študijného odboru podnikateľ 
pre rozvoj vidieka v počte  4 žiakov s priemerom 1,25 
     Na úseku praktického vyučovania boli vypracované školské vzdelávacie plány  
v jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktoré boli prehodnotené a schválené na 
metodickom združení pre odborné predmety . Hlavným poslaním bolo zosúladiť tematické 
plány z odborných predmetov na teoretickom a praktickom vyučovaní. V školskom roku 
2015/2016 sa vykonával odborný výcvik na týchto zmluvných pracoviskách:  PD Mestečko,   
Agro Dúlov,  PD Pruské, PD Bolešov, Uhliská, SHR Polák, SHR Ing. Masná . V dňoch 14.09-
23.10.2015 sa traja žiaci našej školy zúčastnili na 6-týždňovej zahraničnej  praxi v Nemecku 
vo firme Horsch, ktorá ja tretím najväčším výrobcom poľnohospodárskej techniky v Európe. 
Žiaci okrem nadobudnutých praktických skúseností  v špičkovej firme získali aj certifikát  
V októbri sme boli reprezentovať našu školu  na dní otvorených dverí na zemědelskej škole 
vo V. Kloboukach , kde sme predvádzali šikovné ruky našich aranžérov a cukrárov.   . 
V mesiaci október sa konal ako tradične Deň otvorených dverí , kde aj odborný výcvik prispel 
k tejto vydarenej akcií., výstava mechanizácie ( Bc.Zahorák ,p. Trnka), cukrárska výstava 
(Bc. Cíbiková, Bc. Zahoráková),  výzdoba  budovy C p.Oborčoková , p.Rýger, zabíjačka a 
varenie gulášu predajňa Juventus (Bc.Magdíková), ( Bc.Zahoráková) výzdoba  jedálne. Po 
tretíkrát sme organizovali medzinárodnú súťaž Mladý poľnohospodár( Bc. Ibolya, Ing. 
Prekop) , kde sa nám podarilo zo 16 účastníkov obsadiť prvé dve miesta. 
   V dňoch 12-13.11.2016 sme sa zúčastnili  na prezentácií stredných škôl v Trenčíne  na 
Stredoškolákovi, kde nás reprezentovali naši žiaci v ukážke aranžovania, a zdobenia 
medovníkov pod vedením MOV p. Oborčokovej, Bc.Cíbikovej, Prvý krát sme sa tam 
prezentovali aj so zamestnávateľmi , ktorí nám pomáhali pre náborovaní žiakov.. Dňa  5.12 



sme sa so žiakmi s učebného odboru cukrár zúčastnili na exkurzií v pekárni Kvašov 
V decembri sme usporiadali výstavu cukrárskych výrobkov s vianočnou tematikou za 
prípravu vďaka Bc. Cíbikovej,  V dňoch 28 až 31.1. 2016 sa konala súťaž mladých cukrárov 
v Bratislave o najlepší Bratislavský rožok, kde sme získali čestné uznanie z cechu pekárov 
a cukrárov za vzornú prípravu žiakov. ( Bc. Cíbiková) V mesiaci február prebiehal  zváračsky 
kurz pre žiakov učebného odboru poľnohospodár- mechanizácia . V dňoch 11-12.02.2016 
som sa s Ing. Fedorovou zúčastnil na seminári v Liptovskej Tepličke , ktorí poriadalo 
združenie Agrión , kde sme prezentovali našu školu ako aj zámer otvoriť študijný odbor 
Agromechatronik. 1.3 2016 sme sa zúčastnili v Nitre na oslavách 20.výročia  pôsobenia firmy 
Horsch na Slovensku. Naši cukrári pod vedením Bc. Cíbikovej a Bc. Pisarčikovej pripravili 
cukrárske výrobky ,ako aj žiaci vystúpili s krásnymi ľudovými pesničkami. Dňa 26.3 sa na 
našej škole konala aranžérska súťaž , kde vzorne pripravila učebňu p. Oborčoková.  Ako 
tradične sa aj tento rok naši žiaci pod vedením majsterky Bc. Cíbikovej zúčastnili na 
Veľkonočných tradíciách v Ilave , kde robili aj názorné ukážky pre účastníkov .   Dňa 
1.4.2015 sa dvaja  žiaci s učebného odboru poľnohospodár – mechanizácia  zúčastnili na 
súťaži v Uherskom Brode pod názvom Hledáme mladé technické talenty . Žiak  Lukáš Vraník 
3.B  obsadil v tvrdej konkurencii  pekné 5. miesto ( Bc. Ibolya). V dňoch 3.4- 4.5.2016 sa 
dvaja žiaci zúčastnili už 2.turnusu na zahraničnej praxi vo firme Horsch. Dňa 21.4.2016 sa na 
našej škole konal tretí ročník dňa zeme , ktorý bol tento rok obohatení aj o praktické ukážky 
práce našich žiakov pre žiakov základných škôl. Odborný výcvik si pripravil tému rez 
ovocných drevín Bc. Zahorák, likvidácia odpadov Ing. Prekop využitie štiepky v krajinárskych 
úpravách p. Rýger.   Dňa 29.4 sa v Trenčíne konal Deň remesiel, kde nás reprezentovali dve 
žiačky odboru cukrár Chodúrová Petra a Grófová Martina na tému svadobná torta v záhrade 
a získali pekné 2. miesto( Bc.Cíbiková ).  V dňoch 26-28 apríla sa v Nitre konala výstava 
stredných škôl Mladý tvorca , kde nás reprezentovali dvaja žiaci pod vedením Bc. Cíbikovej 
Nikolety, p. Oborčokovej.   Okrem spomínaných akcií sme vykonali množstvo produktívnej 
práce, ktoré ale súviseli s plnením tém.  Na jeseň sme pozberali úrodu ( zemiaky, mrkvu 
v lete obilie ) .  Počas  zimných mesiacov  sme sa pustili do  oprav našej zastaranej techniky. 
,kde patrí veľká vďaka majstrovi OV Bc. Ibolyovi   Počas školského  roku sme sa starali o 
úpravu areálu školy a realizáciu zelene  ,taktiež sme sa podieľali na prácach v obci Pruské 
pri úprave a realizácií  verejného priestranstva .Realizovali sme výsadbu okrasných drevín 
a letničiek v obci. .Starali sme sa o park , kde sme  previedli mulčovanie vďaka p. Trnkovi. 
Taktiež sme vypratávali kontajneri s odpadom , ktorý sa v rámci cvičnej jazdy aj odvážal na 
smetisko, čím sme ušetrili nemalé finančné prostriedky pre školu. Tu patrí vďaka Bc. Ibolyovi   
V jarnom období naši záhradníci chodia strihať stromy, kde Bartrovým obchodom získavame 
iné veci pre školu.( Bc. Zahorák)   .Predávali sme cukrárske výrobky po škole pre 
zamestnancov a žiakov ,čím  si myslím ,že pokryjeme aspoň z časti energie , ktoré minieme 
v kuchynkách. Bc. Cíbiková, Bc. Pisarčíková .  Vypestovali sme muškáty, letničky, okrasné 
dreviny, priesadu  za ,ktoré sme dostali peniaze a tak sme prispeli do spoločnej pokladnice 
školy.( p.  Oborčoková, , Bc. Zahorák,  Ing. Masná)  
.   
 V šk. roku 2015/2016 bola vzájomná komunikácia medzi majstrami a rodičmi na dobrej 
úrovni a bola riešená formou rodičovských združení , na ktorých sa majstri OV pravidelne 
zúčastňovali.   
 Vzájomné vzťahy medzi školou /OV/  a zmluvnými pracoviskami sú na výbornej úrovni 
a myslím si ,že spokojnosť a záujem o našich žiakov je stále .Veľké mínus pre školu je 
naplnenie žiakov v tomto školskom roku ,čo nás všetkých vyzýva do tvrdej náborovej činnosti 
a to hneď od septembra. Pri náborovej činnosti patrí veľká vďaka Ing. Gézeovej  tento rok 
sme navštívili 78 základných škôl a stále sa snažíme rozširovať svoje teritórium. 
 
 

 
KÓDY A ODBORY na SOŠ v Pruskom v školskom roku 2015/2016 

 
 



Študijné odbory: 
 
4553 K          podnikateľ pre rozvoj vidieka 
4210 M 18    agropodnikanie – kynológia 
4211 M 17    záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 
 
 
Učebné odbory: 
 
4561 H 01       poľnohospodár – zameranie mechanizácia 
4571 H            záhradník 
4569 H            viazač – aranžér kvetín 
2964 H            cukrár 
2954 H     mäsiar 
4572 F            poľnohospodárska výroba 
 
Nadstavbové štúdium : 
 
6403 L 00        podnikanie v remeslách a službách 
 
 
Pomaturitné štúdium:   
 
4221 Q            vidiecka turistika 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 
Realizované aktivity v rámci Slovenska :  
  
August 2015 
 

- Výcvikové dni Slovenského klubu chovateľov foxteriérov a teriérov V Belušských 
Slatinách  
 

September 2015 
- aranžérska súťaž „Viktoria Régia“ Piešťany 
- projekt čitateľská gramotnosť 
- celoslovenský projekt „ Záložka do knihy spája školy“ 
- prezentácia školy na Púchovskom jarmoku 

 
Október 2015 

- príprava a realizácia  DOD 
- realizácia súťaže Mladý poľnohospodár – jazda zručnosti 
- súťaž v aranžovaní v átriu SOŠ Pruské, súťaž cukrárenských výrobkov 
- súťaž o Najkrajšie jablko 2015 a Nazaujímavší plod jesene 2015 
- traja žiaci našej školy sa zúčastnili  6-týždňovej zahraničnej  praxi v Nemecku vo 

firme Horsch 
- Frabiarské skúšky malých plemien – OPK Ilava 



- Prezentácia školy na DOD TSK v Trenčíne na tému „Hrdina remesla“ 
- súťaž „Skúšky ďuričov“ 
- súťaž na tému „ Naj nástenka – jeseň“ 
- Medzinárodný deň školských knižníc 
- súťaž z IKT – „iBbobor.sk“ 
- prezentácia školy na DOD vo Valaských Kloboukoch 

 
November 2015 
 

- tvorba adventného venca na nádvorí školy 
- literárny príspevok do súťaže „Poľnohospodárstvo IN“ 
- literárna súťaž „ŽIVOT V MIERI: samozrejmosť pre nás, túžba všetkých....“ 
- športová súťaž – Nočný volejbalový turnaj stredných škôl o pohár dekana FSEV 

v zmiešaných družstvách v Trenčíne 
- súťaž k Medzinárodnému dňu školských knižníc 
- športová súťaž „Silná ruka“  - krajské kolo Trenčín 
- športová súťaž „Silná ruka“  - finále Banská Bystrica 
- športová súťaž školských majstrovstiev v halovom veslovaní stredoškolákov 
- sme sa zúčastnili  na prezentácií stredných škôl v Trenčíne  na Stredoškolákovi, kde 

nás reprezentovali naši žiaci v ukážke aranžovania, a zdobenia medovníkov 
- fotografická súťaž „ Zelený objektív“ 

 
 

December 2015 
 

- vianočná súťaž v aranžovaní „ Biele Vianoce“ v Pruskom 
- Vianočný pretek kynológov v Kynologickom klube Excel Trenčín 
- zorganizovanie Mikulášskeho bazáru 
- zapojenie sa do súťaže EUROSCHOLA 
- Celoslovenská súťaž „Vianočné inšpirácie“ v Košiciach 
- súťaž „Majster rétor“ Trenčín zo slovenského jazyka a literatúry a v anglickom jazyku 
- zapojenie sa do súťaže „Expert Geniality Show 
- školské kolo súťaže „Naj agro dievča, Naj agro chlapec v Pruskom 
- školské kolá olympiády z anglického a nemeckého jazyka 
- kultúrno – historická exkurzia „Predvianočná Viedeň“ 
- vianočný stolnotenisový turnaj pre žiakov SOŠ Pruské 

 
 
Január 2016 
 

- celoštátna literárna súťaž „Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ 
- súťaž „Mladý ekofarmár“ v Pruskom 
- súťaž stredoškolských časopisov „Štúrové pero“ 
- okresné kolo olympiády z ANJ v Dubnici nad Váhom 
- prednáška pre žiakov prvých ročníkov na tému: „ Ako sa Učiť“ – CPPaP Dubnica nad 

Váhom 
 

 
Február 2016 
 

- Semifinále súťaže Naj agro dievča, Naj agro chlapec v Nitre 
- zimný športový kurz – lyžiarsky výcvik  pre žiakov prvého a druhého ročníka 
- aranžérska súťaž Malinovský Valentín 
- literárna súťaž Poetický Púchov, CVČ Včielka 
 



Marec 2016 
 

- matematická súťaž KLOKAN 
- celoslovenská súťaž v aranžovaní „ Veľká noc v Pruskom“ 
- regionálne kolo SOČ v Považskej Bystrici 
- - odborná prednáška s pracovníkov Zvolenskej univerzity na tému „Karpatský ovocný 

poklad“ 
- odborná prednáška na tému „Trvalo udržateľný rozvoj v Trenčianskej župe“ 
- celoslovenská kampaň „Hodina zeme – hodina bez svetiel“ 
- projekt Mladí reportéri 
- Veľkonočné zvyky a tradície v Ilave – reprezentácia školy 
- školské kolo súťaže Mladý ekofarmár 
- matematická olympiáda Pangea 
- súťaž „Čo vieš o hviezdach“ 

 
 

Apríl 2015 
 

-  celá škola sa zapojila do akcie „Deň zeme“- v tento deň sa konala na našej škole aj   
    druhá akcia venovaná žiakom ZŠ z blízkeho okolia. Učitelia a majstri OV pripravili pre  
    žiakov 7. a 8. ročníka zaujímavé aktivity na tému ekológia a životné prostredie. 
-  akcia Komunitný akčný deň 
-  fotografická súťaž „Zem ako ju vidíš ty“ 
-  exkurzia žiakov Tech – AGRO, Brno 

       - celoslovenská súťaž v aranžovaní FLORA Bratislava, kde nás reprezentoval 1 žiak 
      -  Deň remesiel v Trenčíne, kde nás reprezentovali dve žiačky odboru cukrár na tému 
         svadobná torta 
      -  ukážky výcviku psov našimi žiakmi pre žiakov ZŠ 
     -   celoslovenská literárna a výtvarná súťaže „Cesty za poznaním minulosti 2016“, ktorú  
         organizuje Múzeum SNP v B. Bystrici   
     -   fotografická súťaž  "ZELENÝ OBJEKTÍV". Organizátormi súťaže boli Lesy SR,  
         Lesnícke drevárske múzeum vo Zvolene, Združenie Lesníček a Združenie  
         zamestnávateľov lesnéh hospodárstva Slovenska 
      -  odborná exkurzia „Záhradkár“ Trenčín 
      -  účasť na Mladom tvorcovi v Nitre 
      -  celoslovenský projekt Podporme remeslá, kde sme súťažili v dvoch kategóriách –  
           floristika a cukrárstvo 
         - výtvarná súťaž vyhlásenej BIOMASOU na tému „Zem, ako ju vidíš Ty“ 
      -    výtvarná súťaže vyhlásená Slovenským zväzom olympijského výboru na tému „RIO  

           2016 v tvojom regióne“ 
           – spracovanie návrhu na nomináciu dvoch chránených tisov v Pruskom „Strom roka  
           2016“ 

-   prednáška pre končiace ročníky s pracovníčkami „ Úradu práce a sociálnych vecí“    
          Dubnica nad  Váhom 
   -    prednáška pre žiakov prvých ročníkov na tému „ Šikana“ – CPP a P Dubnica nad  
        Váhom 
   -    zapojenie sa do  súťaže „Génius Logicus“ 
   -    verejná zbierka „ Deň Narcisov“ 

-   výtvarná súťaž „Cesty za poznaním minolosti“ 
-   finálové kolo súťaže Miss Renata 2016. Súťaž bola organizovaná Strednou školou  
    Havírov – Prostrední- Suchá , pod záštitou Moravsko slezského kraja a Žilinského  
    samosprávneho kraja.  Súťažili 2 dievčatá z Poľska, 3 dievčatá so Slovenska a 7  
    dievčat z Českej republiky 

     
 



Máj 2016 
 

- celoslovenské kolo „Mladý ekofarmár“ v Nitre 
- Beh oslobodenia obce Lednické Rovne 
- celoškolská súťaž vo výcviku psa podľa skúšky BH-SK 

 
Jún 2016 
 

- celoslovenská výstava psov v Nitre  
- oceňovanie žiakov základných a stredných škôl vo svojej  zriaďovateľskej a územnej 

pôsobnosti pod názvom „Talent Trenčianskeho kraja 2016“. Za našu školu bola 
vybraná žiačka Petra Matuščinová zo IV. A triedy, z odboru floristika, spolu s našou 
kolegyňou Ing. Alenou Stopkovou. 

- výtvarná súťaž o logo ŠIOV 
- odborná exkurzia do poľského Osvienčimu spojenú s prehliadkou starobylého 

kráľovského mesta Krakov 

- odborná prednáška pre žiakov prvých ročníkov na tému „ Trestno – právna 
zodpovednosť mladistvých“ 

- odbornú prednáška na tému: „Zmena klímy – mysli globálne, konaj lokálne“ a na 
tému „Obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje“ 

 
Škola sa v rámci regiónu prezentuje na podujatiach  Stredoškolák Trenčín a Mladý tvorca 
v Nitre. 
Každoročne sa naša škola prihlasuje do súťaží školských časopisov, ako sú  „Pro Slávis 
2015“- vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice 
slovenskej v Žiline, „Štúrovo pero 2015“, ktorého vyhlasovateľom je Banskobystrický kraj – 
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra a Nadácia Slovenskej sporiteľne a „Sila slova", ktorú 
organizuje Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave v spolupráci s Fakultou 
masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, mestom Trnava a Mestskou televíziou Trnava.  
V školskom roku 2015/2016 boli vydané tri čísla školského časopisu „Pruščo“, ktorého 
šéfredaktorom je  Ing. Gézeová. 
 
SOŠ Pruské  sa prezentovala článkami  v MY – Trenčianske noviny, MY  - Obzor, Floristika, 
Poľnohospodárska škola a na web stránkach školy, TSK a iných doménach. 

 
 
Realizované aktivity v rámci Európy :  
 
September 2015                 - traja žiaci  absolvovali 6-týždňovú odbornú stáž vo firme  
                                               Horsch v nemeckom Swandorfe. 
  
Október 2015                        -  návšteva žiačok z našej rakúskej partnerskej školy z Holla- 
                                                  brunnu.Bol to prvý výmenný pobyt, v rámci bilaterálnej  
                                                  zmluvy, medzi našou školou a LFS Hollabrunn. 

                                               - dve žiačky našej školy sa zúčastnili zájazdu do Štrasburgu,  

                                                 na ktorý ich pozvala pani Mgr. Monika Smolková, poslankyňa  
                                                  Európskeho parlamentu. 
 
December 2015                     - Medzinárodný stolnotenisový turnaj pedagógov SOŠ Pruské  

   a  SOUZ  Valašské Klobouky 
- prípravný pracovný míting v Drážďanoch. VocFlo 2015- 2018   
   nový projekt strategického partnerstva Erasmu+ 



  
 
Apríl 2016                            - výmenný pobyt žiakov z LFS Hollabrun 

-                                   -v Talianskom Leverane konal pracovný míting FLORCERT na  
                                                počesť Maura Margiottiho, pod názvom „ 1. Memorial Trofeo  
                                                Nazionale Mauro Margiotti“. 
                                           -   žiaci s učebného odboru poľnohospodár – mechanizácia   
                                               sa zúčastnili na súťaži v Uherskom Brode pod názvom  
                                               „Hledáme  mladé technické talenty“ 
                                               -pracovné stretnutie zástupcu firmy Horsch p. Gunthera  
                                                Prostinaka  s riaditeľmi stredných odborných škôl  Pruské,  
                                                Galanta a Trnava, ako aj so zástupcami firiem Hriadeľ - Ing.  
                                                Jaroslavom Šrolom a Ing. Tomášom Kunom z firmy Ematech 
                                                 - projekt MAS Strážovské vrchy „Remeslo má zlaté dno“  
                                                  v Jasenskej doline 
                                                - v  talianskej Pescare  sme sa  zúčastnili  súťaže “Úsmev pre  
                                                  Maura“, kde získala 1. miesto. 
                                                - účasť na medzinárodnom projekte Voc Flo vo Vilniuse, Litva 
 
 
 
Máj 2016             -  dvaja ped. zamestnanci sa zúčastnili pracovnej zahraničnej   
                                                  cesty v Slovinsku pod názvom LandArt – umenie v prírode  
                                                  alebo príroda v hlavnej úlohe. Cieľom tejto akcie bolo vytvoriť   
                                                  kreatívne dielo v arboréte Volčji -  potok s použitím  
                                                   prírodného materiálu – slamy, konárov, machu, kameňa,  
                                                   vrecoviny. 
                                              -  traja žiaci  absolvovali 6-týždňovú odbornú stáž vo firme  
                                                 Horsch v nemeckom Swandorfe. 
 
 
Jún 2016                               - projekt Let`s go, Youth! Téma projektu je ekologické       
                                                poľnohospodárstvo - ekologická farma. Cieľ projektu je  
                                                vymieňať si metódy a myšlienky o organických farmách v  
                                                Európe založených na koncepte ekologického     
                                                poľnohospodárstva pre zdravý životný štýl, pre zamestnanosť  
                                                alebo podnikanie. 
 
 

                                     - 
 
August 2016             - účasť 1 študenta a 1 učiteľa na floristickom festivale v  
                                                Taliansku  - Bugnara 
 
 

Vyhodnotenie plnenia hlavných cieľov SOŠ Pruské v šk. roku 2014/2015 
 
Hlavné ciele školy za školský rok 2015/16 boli splnené.  
Škola si zachovala prioritu poľnohospodárskeho - potravinárskeho zamerania a venovala 
zvýšenú pozornosť záhradníckym , krajinárskym, potravinárskym odborom a rozvoju vidieka. 
Maximálnu pozornosť  sme  sústredili na realizáciu maturitnej a záverečnej skúšky, ktoré 
mali bezproblémový priebeh. 
Prepojenie  teoretického vyučovania s odbornou praxou sa realizovalo rozšírením počtu 
podnikov, v ktorých bola vykonávaná odborná prax, čím sa zabezpečila základná kontinuita 
vzdelania a odbornosti. 



 
V rámci medzinárodnej spolupráce škola dosahuje nadštandardné  výsledky- aktívna  
spolupráca so  zahraničnými školami ( Nyse Poľsko, Hollabrun Rakúsko, SOU Valasšké 
Klobouky a SOU Uherský Brod ) kooperácia s 15 krajinami  v rámci európskej organizácie 
FLORNET,  účasť pedagógov školy na aktivitách poriadaných partnerskými školami. Škola je 
riadnym členom medzinárodnej organizácie  FlorCert.   
 
Zefektívnili sme spoluprácu s rodičmi  zvýšeným počtom individuálnych pohovorov, ktoré 
rodičia preferujú pred skupinovými združeniami.  Výchovný poradca riešil problémy spojené 
hlavne so záškoláctvom, nevhodným správaním na vyučovaní a agresívnym správaním 
žiakov. Bolo organizované diagnostikovanie žiakov v problémových triedach pracovníkmi 
CPPaP Prievidza. 
V záujmovej  činnosti pracovalo na škole 20 krúžkov. Najnavštevovanejšie boli krúžky 
jazykové, kynologický krúžok, matematický ako aj krúžky zamerané na oblasť aranžovania. 
Spolupráca s občianskym združením Progresívny poľnohospodár priniesla škole nové  
finančné zdroje.  K  hlavným  prioritám školy patrila všestranná humanizácia  života školy, 
ktorú sme naplnili zvýšeným počtom kultúrnych podujatí s využitím kultúrnych poukazov. 
 

 Teoretické vyučovanie zabezpečovalo 28  vyučujúcich a jedna zástupkyňa riaditeľa.  
 Osobitne boli menovaní pracovníci pre vedenie oblasti výchovného poradenstva, 
koordinácie prevencie drogových závislostí a environmentálnej výchovy. 
     V školskom roku 2015/16 boli ustanovené 2 metodické združenia. Pre všetky vyučovacie 
predmety vyučujúci vypracovali tematické učebné plány s jednotnou úpravou. 
Teoretické vyučovanie bolo zabezpečované v 14 triedach denného štúdia v učebniach 
blokov A a C  podľa dvojtýždňového rozvrhu hodín, 2 triedy externého štúdia,  3 triedy v 
elokovanom pracovisku v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave pre výkon trestu 
v Ilave a 3 triedy v Ústave pre výkon trestu Dubnica nad Váhom. 
Celkové výsledky teoretického vyučovania môžeme označiť za dobré. 
Vo výuke odborných predmetov bola pozornosť venovaná príprave  študentov na maturitné 
skúšky – študijné odbory a záverečné skúšky – učebné odbory . 
Praktickú časť maturitnej skúšky absolvovali študijné odbory :  
Agropodnikanie – kynológia, Záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo a nadstavbové 
Podnikanie v remeslách a službách  formou obhajoby vlastného projektu. Odbor Podnikateľ 
pre rozvoj vidieka  a Podnikanie v remeslách a službách  formou(elokované pracovisko Ilava) 
– komplexná úloha. 
Aj keď výsledky maturitných skúšok sú dobré je nutné konštatovať, klesajúcu úroveň 
vedomostí žiakov v odborných  predmetoch, čo je spôsobené malým záujmom žiakov 
o odbornú problematiku a slabým priemerom žiakov, ktorí k nám nastupujú do 1. ročníkov.  
 
V učebných odboroch končili v šk roku 2015/16  3 triedach v 3 odboroch . Treba konštatovať, 
že výsledky ZS v týchto odboroch dopadli veľmi dobre.  
 
ÚDAJE O PROJEKTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 
 

P.č. Názov projektu Vyhlasovateľ 
Stručná 

charakteristika 
projektu 

Fáza 
projektu 

1 Charta mobility  

Národná 
agentúra 
SAAIC 
Bratislava  

  podaný 

2 
Program Erasmus+ KA1 pod 
názvom „Transfer inovácií vo 
floristike - ECVET“ 

Národná 
agentúra 
SAAIC 

Vzdelávacie praktické 
mobility študentov 
a pedagógov v oblasti 

úspešný 



 
 
 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

Areál SOŠ Pruské zaberá plochu o výmere 61.648m2 , z čoho zastavaná plocha činí 
30.361m2. Sídli v budove renesančného kaštieľa zo 16. storočia s priľahlými novými 
budovami a historickým parkom v rozlohe 31.287m2. Výchovno-vzdelávací proces prebieha 
v 45 učebniach. Škola je vybavená nasledovnými odbornými učebňami:  2 učebne 
výpočtovej techniky, 1 učebňou kontinuálneho vzdelávania, 1 učebňou vybavenou tabletami 
a interaktívnou tabuľou, 1 kongresovou učebňou s interaktívnou tabuľou, 1 učebne 
strojopisu, 1 šijacou dielňou, dielňa pre ručné obrábanie dreva a strojné obrábanie kovov, 
prejazdná dielňa s montážnou jamou, odborná učebňa účtovníctva, rastlinnej a živočíšnej 
výroby, izbových kvetín,  vlastná predajňa záhradníckeho tovaru a potrieb, odborná učebňa 
autoškoly, učebne pre výučbu odboru cukrár, učebňu aranžovania, zimná záhrada, chemické 
laboratórium. Súčasťou majetku je 88 PC, z toho 77 je využívaných priamo študentmi školy.    

Škola v školskom roku 2015/2016 získala dotáciu s rozpočtu MK SR z operačného 

Bratislava floristiky. 

3 
Biochemik – povolanie 
s budúcnosťou  

Ministerstvo 
školstva, 
vedy, 
výskumu 
a športu 
Bratislava 

Propagácia 
nedostatkových 
odborov na trhu práce 

úspešný 

4. 
Oblasť finančnej gramotnosti – 
 „ Cez finančné hry do reálneho 
života“ 

Ministerstvo 
školstva, 
vedy, 
výskumu 
a športu 
Bratislava 

Oblasťou podpory  
organizačného zabezpe 
čenia vzdelávania 
pedagogických  
zamestnancov v oblasti 
finančnej gramotnosti  
a výchovy k podnikaniu  

úspešný 

5 

„Enviroprojekt 2016“ pod 

názvom  „ Škola, ktorej to myslí 

EKOLOGICKY“ 

Ministerstvo 
školstva, 
vedy, 
výskumu 
a športu 
Bratislava 

Eviromentálna výchova 
vo vyučovacom 
procese 

úspešný 

6 
Oblasť finančnej gramotnosti – 
„Bližšie k financiám“ 

Ministerstvo 
školstva, 
vedy, 
výskumu 
a športu 
Bratislava 

Oblasťou podpory  
organizačného zabezpe 
čenia vzdelávania 
pedagogických  
zamestnancov v oblasti 
finančnej gramotnosti  
a výchovy k podnikaniu  

realizovaný 

7 
Zdravie a bezpečnosť na 
školách 2016 pod názvom „ 
Dovidenia obezita“ 

Ministerstvo 
školstva, 
vedy, 
výskumu 
a športu 
Bratislava 

Formovanie vzťahu 
k zdravému životnému 
štýlu,ochrana telesného 
a duševného zdravia. 

podaný 

8. Projekt „VocFlo“  
Zameraný na zlepšenie 
možností zamestnania 
v oblasti Floristiky. 

realizovaný 

     



programu Obnovme si svoj dom na akciu „ Kaštieľ s areálom Pruské – 772/1 statický 
a drevársky posudok na obnovu strechy“ vo výške 7500,00 Eur, taktiež bol z rozpočtu 
zriaďovateľa TSK poskytnutý finančný transfér na pokrytie kapitálových výdavkov na 
„Vybudovanie vzduchotechniky – kuchyňa“  vo výške 5931,60 Eur a „PD – Komplexná 
rekonštrukcia strechy“ vo výške 19 920,00 Eur. 

Stravovanie žiakov a pracovníkov školy je zabezpečované vlastnou kuchyňou, kde je 
k dispozícii celodenné stravovanie (raňajky, obedy, večere) a prostredníctvom bufetu.  

 Ubytovanie poskytuje fungujúci školský internát , kde prebieha aktívna mimoškolská 
činnosť. 
        K 31.8.2016 hodnota dlhodobého majetku v OC v správe školy činila  2 928 948,10 €. 
Jeho členenie v našej organizácií je nasledovné: 
 
Dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 1 757,43 € predstavuje softvérové vybavenie PC. 
 
Členenie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 2 928 948,10 €. uvádza nasledovná 
tabuľka: 
 
 

Názov majetku: Hodnota majetku v €: Podrobnejšie členenie: 
 

Pozemky      68 617,57  

Budovy, stavby, haly 2 439 157,10 A - Hlavná budova školy – historický 
kaštieľ 
B - Prístrešok s garážami  
C - Nové dielne 
D - Domov mládeže 
E – Unimobunky 

Stroje, prístroje a zariadenia 33 533,91  počítače, drobná poľnohospodárska 
technika, ktorých obstarávacia cena je 
nad 30.000,-Sk 

Dopravné prostriedky 164 095,95 traktory, vlečky, osobné motorové 
vozidlá, nákladný automobil ne vývoz 
fekálií 

Pestovateľské celky trvalých 
porastov 

 173 749,47  

Drobný dlhodobý hmotný 
majetok 

49 794,10 všetky predmety postupnej spotreby, 
inventár a zariadenie učební 
a kancelárií, školské pomôcky, ktorých 
obstarávacia cena je pod 30.000,-Sk  

 
 
 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 
 

V školskom roku 2015/2016 škola získala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na žiaka 
a na kultúrne poukazy. Finančné prostriedky získane od rodičov neprechádzajú rozpočtom 
školy ale sú zúčtovávané občianskym združením. 

 
Vybrané ukazovatele: 
 
1. dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov  v školskom roku 2015/2016 
                                                                                                     ....................  990 096,00  € 
 
  príspevok od zriaďovateľa – TSK na činnosť ŠI,ŠJ                  ....................       96 759,85  € 



 
2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov  
    spojených z hmotným zabezpečením školy od rodičov           ....................        1 067,04 €   
    (vyplatené štipendiá) 
 
3. fin. prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy                    .........................      10 342,80 €  
   (fin. prostriedky boli použité na chod krúžkovej činnosti na SOŠ Pruské) 
 
4. fin. prostriedky od rodičov alebo zákonných zástupcov, právnických osôb alebo fyzických  
    osôb podľa finančných aktivít                                     ........................  zastrešuje občianske  
združenie 
 
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov .....................         9 380,00 € 
    (z toho 2 630,00 € použité na krytie nákladov spojených s maturitami v danom školskom 
    roku, poskytnutý príspevok na projekt „ finančnej gramotnosti 2 350,00 €, Enviroprojekt vo 
výške 2 000,00 €, Projekt „Propagácia OVP 2016 vo výške 2 400,00 € ) 
 
    Finančné prostriedky potrebné na pokrytie nákladov spojených s chodom školy, ktoré nie 
sú kryté finančnými prostriedkami z ŠR a zriaďovateľa si škola zabezpečuje vlastnou 
aktivitou v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti. V školskom roku fungovala Autoškola 
ktorá ponúkla možnosť získania VO skupiny A,A1,B,T nie len pre žiakov SOŠ Pruské, ale aj 
pre širokú verejnosť.  
 
 
 
 
 
 
ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
  

Súčasťou SOŠ je školská kuchyňa a jedáleň, ktorá ma kapacitu 150 obedov. Žiaci si 
môžu zakúpiť obed za 1,20 € a celodennú stravu za 2,90 €. V školskom roku 2015/2016 sa 
stravovalo147  stravníkov.  
Zloženie stravníkov: 
Žiaci SOŠ:  94 
Zamestnanci školy:  53 
Na škole v školskom roku 2014/2015 pracovala stravovacia komisia, ktorá sa v priebehu šk. 
roka stretávala podľa plánu práce školy. Riešila zloženie jedálneho lístka,  štruktúru jedál 
s ohľadom na zastúpenie zeleniny, mliečnych výrobkov, ako aj ekonomiku stravovania. 
Komisia venovala pozornosť otázkam hygieny stravovania, vybaveniu pracovníčok v kuchyni 
pracovnými odevmi, zdravotnými preukazmi, kultúrou stravovania, atď.  
 
 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy sú spracované v Pláne 
kontinuálneho vzdelávania pre príslušný školský rok. 
V školskom roku 2014/2015 bolo realizované nasledovné vzdelávanie: 

- adaptačné –              0  pedagogických zamestnancov 
-  inovačné-                 6  pedagogických zamestnancov 
- aktualizačné -            3  pedagogický zamestnanci 
- špecializačné - 0  pedagogických zamestnancov 

 



Na základe realizovaných vzdelávacích aktivít  v školskom roku 2015/2016 dosiahlo  18 
zamestnancov 60 kreditov a 8 zamestnancov 30 kreditov a u 5 zamestnancov došlo 
k zvýšeniu platovej triedy. 
 
 
 
 
Dátum:  
 
Podpis riaditeľky a pečiatka školy: 
 


