
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ,  
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení za školský rok 2017/2018. 
 
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

Názov školy: 
 

Stredná odborná škola Pruské 

Adresa školy: 018 52   PRUSKÉ 294 

Telefónne čísla školy: 
 

042/4492532 

Faxové čísla školy:  
 

042/4492738 
 

Internetová stránka školy: 
 

www.sospruske.sk 
 

Elektronická adresa školy: 
 

info@sospruske.sk 
 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej 
listiny s uvedením presného názvu) 

Školský internát , Pruské 294, Pruské a Školská jedáleň 
Pruské 294, Pruské ako súčasť Strednej odbornej školy , 
Pruské 294 

Zriaďovateľ: 
 

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/2A 
911 50 Trenčín 

 
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.Margita Filová 

Školský špeciálny pedagóg Mgr. Veronika Kvasničková 

 
 
 



Údaje o rade školy :  
 
Predseda rady školy :   Mgr. Miroslava Šlesárová 
Podpredseda rady školy :   Bc. Jaroslav Záhorák 
Počet ostatných členov :    9 
 
Údaje o  počte žiakov školy : 
 
Celkový počet žiakov  313 z toho  so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami 28 
Údaje po počte zapísaných žiakov do 1. ročníka  : 110, z toho  so špeciálnymi výchovno - 
vzdelávacími potrebami 8 
 
 
Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy: 
 
V školskom 2018/2019 bolo do 1. ročníka prijatých 110 žiakov v  študijných, učebných, 
nadstavbových a pomaturitných odboroch.                                                                
 
 
ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY  
 

Forma štúdia Stav k 15. 09. 2017 Stav k 30. 06. 2018 

počet 
tried 

celkový  
počet 
žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

Denné štúdium 
– študijné 
odbory 

1. ročník 2 40 2 39 

2. ročník 1 30 1 29 

3. ročník 2 34 2 35 

4. ročník 1 25 1 21 

Denné štúdium 
– učebné 
odbory 

1. ročník 2 28 2 20 

2. ročník 2 27 2 24 

3. ročník 1 19 1 16 

Denné štúdium 
– nádstavba 
elok. prac. 

1. ročník 1 5 1 4 

2. ročník 
1 8 1 7 

Externé štúdium 
– nádstavba 

1. ročník 1 26 1 15 

2. ročník 1 10 1 10 

Denné štúdium 
– nádstavba 

2. ročník 
1 11 1 10 

Denné štúdium 
– pomaturitné 
štúdium 

1. ročník 1 20 1 14 

2. ročník 0 0 0 0 

3. ročník 1 8 1 7 

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

1. ročník 2 9 2 8 

2. ročník 1 5 1 4 

3. ročník 

1 2 1 2 

Spolu 22 307 22 265 

 
 
 
 



 
 
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  PRE ŠKOLSKÝ  ROK  2018/2019 
 

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) 

Žiaci, 
ktorí 

nastúpili 
k 1.9.2018 

4211 M 17 záhradníctvo – 
viazačstvo a aranžérstvo 

0,33 10 DŠ 4 0 4 0 

4210 M 18 agropodnikanie - 
kynológia 

0,33 10 DŠ 4 1 18 13 

4553 K podnikateľ pre rozvoj 
vidieka 

0,5 10 DŠ 4 0,5 4 4 

4532 K agromechatronik 0,5 15 DŠ 4 0,5 18 14 
4210 M 04 agropodnikanie - 
farmárstvo 

0,33 10 DŠ 4 0 5 0 

2964 H cukrár  0,33 10 DŠ 3 0,33 6 6 

4561 H 01 poľnohospodár - 
mechanizácia 

0,33 10 DŠ 3 0,33 14 8 

4571 H záhradník 0,33 10 DŠ 3 0 4 0 

4569 H viazač – aranžér 
kvetín 

0,33 10 DŠ 3 0,33 9 11 

4562 H lesokrajinár 0,33 10 DŠ 3 0 1 0 

4572 F poľnohospodárska 
výroba 

1 30 DŠ 2 1 27 21 

4526 L mechanizácia 
poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva 

0,5 15 NDŠ 2 1 13 13 

2982 L 02 potravinárska 
výroba – pekárska 
a cukrárska výroba 

0,5 15 NDŠ 2 0 0 0 

6403 L podnikanie 
v remeslách a službách 

1 17 NDŠ 2 0 0 0 

6403 L podnikanie 
v remeslách a službách – 
ext. štúdium 

1 17 EXT 3 1 13 0 

4221 Q vidiecka turistika 0,5 15 PMŠ 3 1 22 20 

4223 Q krajinárske úpravy 

a tvorba krajiny 
0,5 15 PMŠ 3 0 0 0 

Spolu 7 186   7 158 110 

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  
2018/2019 

 

Názov učebného odboru 
Plán Druh 

a typ 
štúdia 

Dĺžka 
štúdia 

Skutočnosť 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

počet 
tried 

Prijatí 
žiaci 

4571 H záhradník Dubnica n/V 1 5 DŠ 3 1 5 
4571 H záhradník Ilava 1 5 DŠ 3 1 5 
6403 L podnikanie v remeslách 
a službách Dubnica n/V 

1 5 DŠ 2 1 4 

Spolu 3 15 DŠ  3 14 
 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v školskom roku 2017/2018 

 
1.Štátna školská inšpekcia v dňoch od 14.11.2017 do 29.11.2017 vykonala na SOŠ 
v Pruskom  inšpekciu  - stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok 
výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole. Na základe zistení a ich hodnotení Štátna 
školská inšpekcia uplatňovala voči kontrolovanému subjektu tieto opatrenia: 

- Odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa nevykonávania priebežnej 
klasifikácie počas klasifikačného obdobia, nevedenie evidencie o každom hodnotení 
žiaka, nepostačujúcej frekvencii skúšania. 

Všetky nedostatky zistené inšpekčnou činosťou boli odstránené. 
 
2.Štátna školská inšpekcia v dňoch od 22.11.2017 do 24.11.2017 vykonala v Elokovanom 
pracovisku UVTOS Dubnica nad Váhom  a elokovanom pracovisku UVTOS a UVV Ilava, ako 
súčasť SOŠ Pruské  inšpekciu  - personálne, priestorové a materiálno – technické 
podmienky elokovaných pracovísk stredných odborných škôl. Inšpekčnou činnosťou neboli 
zistené žiadne nedostatky.  
 
3. Štátna školská inšpekcia dňa 18.06.2018  vykonala na SOŠ v Pruskom  inšpekciu    - stav 
a úroveň procesu a podmienok organizovania kurzov pre fyzické osoby, ktoré nezískali 
nižšie stredné vzdelanie. Inšpekčnou činnosťou neboli zistené žiadne nedostatky 
 
ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 
 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet percentá počet percentá 
Celkový počet žiakov  288 100 259 100 
Prospech prospeli s vyznamenaním 22 7,64 38 14,67 

prospeli veľmi dobre 66 22,92 64 24,71 
prospeli 125 43,40 147 56,76 
neprospeli 57 19,79 10 3,86 
neklasifikovaní 18 6,25 0 0 
celkový prospech za školu 2,31 X 2,19 X 

Správanie veľmi dobré 254 88,19 226 87,26 
uspokojivé 18 6,25 14 5,41 
menej uspokojivé 16 5,56 17 6,56 
neuspokojivé 0 0 2 0,77 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 20648 100 20845 100 

počet ospravedlnených hodín 18844 91,26 18225 87,43 

počet neospravedlnených hodín 1804 8,74 2620 12,57 



ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PREDMETOV 
 

P.č. Zoznam vyučovacích predmetov 
Percentuálne vyjadrenie 

vyučovanie podľa odbornosti 

1 adminiatratívne práce v praxi 0 

2 anglický jazyk 100 

3 aranžérsky materiál 100 

4 športovo rekreačné aktivity vidieckej turistiky 100% 

5 biológia a anatómia 100 

6 biológia 100% 

7 chémia potravín 100 

8 chov psov 100 

9 dejepis 0 

10 podnikanie a drobné podnikanie 100 

11 ekonomika  100 

12 ekonomika cestovného ruchu 100 

13 ekonomika a podnikanie 100 

14 etológia psov 100 

15 etická výchova 100 

16 fyzika 0 

17 geografia cestovného ruchu 100 

18 hygiena potravín 0 

19 hygiena a prevencia 33,3 

20 chov zvierat 100 

21 chémia 100 

22 chov hospodárskych zvierat 100 

23 informatika 95,65 

24 kvetinárstvo 100 

25 lesnícka náuka 0 

26 lesoturistika 0 

27 matematika 100 

28 mechanizácia 24 

29 marketing 66,66 

30 manažment a marketing vo vidieckej turistike 100 

31 manažment 50 

32 motorové vozidlá 100 

33 náboženská výchova 100 

34 náuka o prírodnom prostredí 100 

35 náuka o prostredí rastlín 100 

36 nemecký jazyk 100 

37 obchodná prevádzka 0 

38 občianska náuka 0 

39 odborné kreslenie 0 

40 organizácia a legislatíva v kynológii 100 

41 ochrana rastlín 100 



42 ovocinárstvo 100 

43 pestovanie rastlín 100 

44 pevádzková spoľahlivosť strojov 100 

45 prevádzka obchodu 0 

46 poľnohospodárske samohybné stroje 100 

47 podnikanie a služby 100 

48 plemená psov 100 

49 poľnohospodársky marketing 0 

52 podnikanie  v cestovnom ruchu 100 

53 poľovníctvo 0 

54 potravinárska mikrobiológia 0 

55 právna náuka 100 

56 právne normy a predpisy 100 

57 písanie na stroji a korešpondencia 0 

58 potraviny a výživa 0 

59 psychológia práce 0 

60 prax živočíšna výroba 100 

61 prax ekonomická 0 

62 prax rastlinnej výroby 100 

63 rastlinná výroba 100 

64 regionálny národopis  a kultúra 0 

65 riadenie malého podniku 100 

66 rozvoj vidieka 100 

67 sadovníctvo 100 

68 seminár k tvorbe odborných prác 0 

69 slovenský jazyk a literatúra 100 

70 strojníctvo 100 

71 strojárska technológia 100 

72 sprievodcovská činnosť 66,6 

73 stroje a zariadenia 38,46 

74 suroviny  0 

75 spoločenský styk 0 

76 služby vo vidieckej turistike 100 

77 špeciálna ochrana prírody 0 

78 technické kreslenie 100 

79 technológia  0 

80 telesná výchova 100 

81 technika služieb v cestovnom ruchu 0 

82 tovaroznalectvo 0 

83 tradičné ekologické poľnohospodárstvo 100 

84 tradičné ľudové a remeselné techniky 0 

85 traktory 100 

86 turistika na vidieku 100 

87 účtovníctvo 100 

88 úvod do sveta práce 0 



89 viazanie a aranžovanie kvetín 100 

90 výživa a kŕmenie psov 100 

91 základy elekrotechniky 0 

92 výcvik psov 100 

93 zeleninárstvo 100 

94 živočíšna výroba 100 

95 prax v poľnohosp. a lesnom hosp. 0 

96 prax vo videckej turistike 53,84 
 

Správa za úsek teoretického vyučovania v školskom roku 2017/2018 
 

V školskom roku 2017/2018 pracovalo na úseku teoretického vyučovania 28 učiteľov, ktorí 

viedli 18 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 3 projekty prostredníctvom MŠVVaŠ zamerané 

na:  

 1)Finančnú gramotnosť pod názvom „7 zásad finančnej sebaobrany“. Cieľom projektu 

bolo zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti. 

Projekt vypracovala Ing. Krpelanová. 

 

2)ENVIROPROJEKT pod názvom Návrat jasoňa červenookého z bradla do školy. Cieľom 

projektu bolo  poukázať na rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov krajinného a 

prírodného priestoru areálu Strednej odbornej školy v Pruskom. Projekt vypracovala Ing. 

Svorčíková. 

 

3) Ďalším projektom, ktorý bol schválený  na MŠVVaŠ SR bol  projekt propagácie 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017 pod 

názvom  „Farmár - budúcnosť zdravých potravín“. Cieľom projektu bolo upozorniť  žiakov 

ZŠ na učebný odbor poľnohospodár - farmárstvo a zvýšiť ich záujem o tento odbor. Projekt 

vypracovali Ing. Hudec a Ing. Gézeová. 

 

Ďalšie projekty, ktoré v tomto školskom roku prebiehali na škole: 

 

    A)Škola je už viac ako dva roky zapojená do projektu VocFlo, ktorý je zameraný na 

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

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

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

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

floristike. Na projekte pracuje Ing. Janka Fedorová, Ing. Stopková, Mgr. Košútová, Ing. 

Gézeová a Ing. Hlúbiková. V rámci tohto projektu sa v  dňoch 18.-22.9.2017 tri žiačky z 

odboru záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo,  zúčastnili žiackeho kempu v Drážďanoch. 

Cieľom tohto kempu bolo naučiť sa nové techniky viazania kytíc, uviazať rôzne typy kytíc a 

vytvoriť, zariadiť obchod, tematicky zameraný na určitý štýl aranžovania, napríklad 

rustikálny, vintage, moderný, mladistvý a vianočný. Pracovali v medzinárodných skupinách 

spolu so študentmi z Nemecka, Litvy, Česka, Poľska a Holadska. 

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/


B) Cez Erasmus+ KA1 ďalej pokračoval projekt pod názvom“ Transfer inovácií vo floristike 

– ECVET“, ktorý sa 1.9.2016 začal realizovať. Do tohto projektu bolo zapojených 5 učiteľov 

a 15 žiakov. V tomto školskom roku boli  realizované  tri mobility a to v Nórsku – Mgr. 

Damaška a 3 žiaci z I.Zz, Českej republike – Ing. Zajacová a 3 žiačky z II.A a I.Zz a 

Španielsku – Mgr. Vániková a 3 žiačky z III.Az. 

C) V rámci projektu Erasmus+ KA2 sa od 30.12.2016 realizuje v škole projekt pod názvom 

„Florist E-learn book and quality insurance in secondary florist studies by using Florcert as 

a tool“. Na tomto projekte pracuje Ing. Stopková a Ing. Fedorová. 

 

 

D) Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej 

župy – cieľom projektu s názvom „Vzdelávame jazykom prírody“ bolo vytvoriť  

v dominantnej, už založenej prírodnej záhrade areálu Strednej odbornej školy v Pruskom 

prírodné kompostovisko a exteriérové informačné  tabule: „Ako vyrobiť kvalitný kompost“, 

„Biologická ochrana rastlín“ a „Príroda nie je smetisko“ a tiež doplniť scenériu krajiny, 

umožniť verejnosti pobyt v prírode, podporiť vzdelávaciu činnosť v krajinnom prostredí. 

 

V školskom roku 2017/2018 bolo podaných viacero projektov:  

 

 1.  Projekt ENVIRO 2018 , pod názvom „ Tajomstvá kvapiek z Vršatca“, vypracovala Ing. 

Svorčíková a bol schválený. 

   

2.Ing. Krpelanová podala projekt na MŠVVaŠ SR s názvom „Krok za krokom k finančnej 

slobode“, ktorého cieľom bude zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Projekt bol schválený. 

 

 3. Projekt grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý vypracovala Ing. 

Štiffelová nám, bohužiaľ, nebol schválený. 

 

 4 . Ďalší projekt, ktorý bol podávaný cez MŠVVaŠ SR  bol projekt Zdravie a bezpečnosť na 

školách 2018.Projekt vypracovali Ing. Kirdová a Mgr. Hajdúchová. Do dnešného dňa projekt 

nebol vyhodnotený.   

 

5. Projekt, ktorý bol podaný prostredníctvom Národnej agentúry Erasmus+ pre vzdelávanie 

a odbornú prípravu je CHARTA v oblasti vzdelávania a prípravy, podala ho Ing. Fedorová. 

Tento projekt bol schválený a bude realizovaný už od júla 2018. Do projektu sú zahrnuté 

odbory agropodnikanie – kynológia, podnikateľ pre rozvoj vidieka, cukrár, záhradníctvo – 

viazačstvo a aranžérstvo a vidiecka turistika. Študenti navštívia krajiny ako je Česká 

republika, Rakúsko a Taliansko. 

 

Projekty, ktoré sa zrealizovali v škole v rámci enviro a ktoré vypracovala Ing. Svorčíková: 

 

1. Organizácia Živica - výzvou Menu pre zmenu  uskutočnila so žiakom z III.V triedy 

a za pomoci Ing. Kirdovej  

2. Výstup projektu „Agrosprievodca mikroregiónom Stredného Považia.“ Všetky 

výstupy z projektov boli úspešne prezentované na akcii  „Deň otvorených dverí“ 

v októbri 2017. 



3. Škola bola aktívna v mesiacoch október 2017 až jún 2018 v rámci projektu Tajný život 

mesta, ktorý organizácia Živica. Žiaci z III.V triedy pripravili quest (hľadačku) 

s názvom Jasoňova pátračka. (quest test sa zrealizoval počas Tvorivých dielní pre 

žiakov ZŠ).  

4. Zapojili sme sa do projektu „Elektroodpad - dopad“ – zber nepotrebného 

elektroodpadu - aktívne sa spolupracovalo s firmou SEWA a organizáciou  Živicou. 

V rámci projektu sa uskutočnil workshop žiaci žiakom a žiak z III.V triedy vypracoval 

mapu „Zberné dvory elektroodpadu Trenčianskeho kraja.“ Žiaci z III.V a I.V sa 

zúčastnili v rámci projektu odbornej exkurzie na prevádzke spracovania elektroodpadu 

vo firme Motola Trenčín. 

5. Škola podala projekt „Samé vyrástli, spoznajme ich“ cez  Zelenú školu výzvou 

Pomáhame vyrásť v spolupráci s DM drogéria  – projekt nebol úspešný. 

6. Ďalší projekt „Záhrada, ktorá učí“ cez Živicu -nebol úspešný. 

7. Pod dohľadom Ing. Brehovského a Ing.Svorčíkovej žiaci z II.A podali projekt „Vodný 

trkáč“ prostredníctvom nadácie Pointis v oblasti veda a výskum – projekt nebol 

úspešný. 

8. V rámci projektu Gesto pre mesto, ktorým vyhlasovateľom bola Reiffeissen banka  

škola podala projekt „Vzdelávame sa v prírode“, projekt bol prijatý a v súčasnosti 

prebiehajú práce na jeho realizácii – budovaní vonkajšej enviroučebne. 

9. Cez nadáciu VÚB sme podali projekt za účelom zriadenia outdoorového ihriska 

„Miesto, kde to žije športom“ v spolupráci s Mgr. Adamčíkom a Mgr. Hasidlom –

projekt nebol úspešný. 

10. Cez TSK sme podali projekt - s výzvou Participatívny komunitný rozpočet, v tomto 

projekte bola škola úspešná projektom „Miesto, kde to žije športom.“ – vybudovanie 

outdoorového ihriska pred ŠI. 

11. Nadáciu SPP sme podali projekt „Šport spája“ na tému šport v spolupráci s Mgr. 

Adamčíkom a Mgr. Hasidlom – projekt nebol úspešný. 

12. Škola cez Florcert podala projekt „Poznávaj zelenými očami“ cez grantovú výzvu 

Zelené oči TSK, do dnešného dňa nebolo vyhodnotenie projektu. 

 

V septembri sa pre žiakov prvých ročníkov konali „Adaptačné dni“, ktoré zastrešovali Mgr. 

Bieliková, Mgr. Kvasničková a tr.učitelia prvých ročníkov – Ing. Stopková, Ing. Brehovský , 

Ing. Lichvárová a Ing. Šumajová. 

 

        V máji 2018 sa 9 žiaci z odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka a 1 žiak z odboru 

agromechatronik pod vedením Mgr. Hasidlu zúčastnili týždňového pobytu pod názvom 

„Prilož ruku k dielu“ v Jasenskej Doline, ktorý organizovala MAS Teplička Trenčianske 

Teplice. Projekt bol zameraný na komunikáciu, aktivity , ktoré vedú študentov k samostanosti 

riešenia problémov v oblasti komunitných programov rozvoja vidieka.Študenti pracovali 

v spoločných skupinách so študentmi z Poľska a Česka. 

 



Metodické združenie pre všeobecno – vzdelávacie predmety: 

     Počas školského roka 2017/2018 sa študenti našej školy zúčastnili 2 výchovných 

koncertov s protidrogovou tematikou a zapojili sa do verejnej zbierky pod názvom  - Deň 

narcisov, akcie Červené stužky  a Kvapka krvi, ktoré zabezpečovala Mgr. Hajdúchová. 

     V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sa študenti pod vedením Mgr. Margity 

Košútovej  zapojili do viacerých súťaží:  

- v septembri to bol  Deň gramotnosti, zameraný na čitateľskú gramotnosť  – akcie sa 

zúčastnili  žiaci II.C .  

- v októbri celoslovenský projekt „Záložka do knihy spája školy“, - záložky na tému 

„Literárne osobnosti nášho regiónu“ vyrábali žiaci z I.A, II.C, III.A a III. C triedy. 

-v spolupráci s Mgr. Stuhlovou a vybranými žiakmi z II.A a IV.A  triedy spoločne pripravili 

podujatie pod názvom „Milan Rastislav Štefánik – vzor slovenského ľudu“. Prezentáciu 

a pripravené ukážky o živote tohto výnimočného Slováka si prezreli a vypočuli žiaci  našej 

školy. 

- december - poznávacia exkurzia do Viedne pre žiakov školy v spolupráci s Mgr. Šlesárovou 

- vo februári bol zaslaný básnický príspevok do súťaže Poetický Púchov od žiaka z III. A 

triedy 

Počas celého roka sa Mgr. Košútová venuje školskej knižnici - evidencii nových knižných 

titulov,  požičiavanie kníh zo školskej knižnice, informačné hodiny v školskej knižnici.                                                                  

  

     Mgr. Janka Hajdúchová  spolu so žiakmi sa zapojila do súťaží: 

- CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI  2017 – literárny príspevok spracovala žiačka  

z III.M, 

- Múdra príroda  - rozvoj environmentálneho cítenia mladých ľudí - literárny príspevok 

pripravila žiačka z II.A, 

- Nebuď otrok drog   - literárny príspevok napísala žiačka z III.M, 

- Koyšove Ladce – celoštátna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej 

ľúbostnej poézie Pavla Koyša – našu školu reprezentovala žiačka z I.Z, 

- literárna súťaž  - Osobnosti nášho regiónu – zúčastnila sa jej žiačka z II.A, 

- PRÁVA DETÍ OČAMI DETÍ pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky - žiačka   

z III.M spracovala príspevok s názvom „Spriatelené osudom“, 

- výtvarná súťaž - "Takto poznám Miloslava Hurbana ja" - kresba žiačka z II.A – 

získala 1.miesto 

 

  

     Predmet informatika tiež určitým spôsobom prispel k zviditeľneniu našej školy. Študenti    

      pod vedením Ing. Vajdíkovej sa zapojili do  súťaže: 

      – november - EXPERT geniality show, kategória Expert 012 – 13 súťažiacich, 

      - december - súťaž GENIUS  LOGICUS, zúčastnilo sa  11 žiakov, 

     - od  mája žiaci z tried I.A, I.Z, II.A sa zapojili do štúdia  ECDL, je to" vodičák" na 

počítač, overovali nové metodiky v predmete informatika v rámci projektu IT Akadémia. 

       

     Vyučujúce Mgr. Šlesárová a Ing. Porubčanová v predmete matematika sa v marci zapojili 

so žiakmi do  súťaže Matematický  klokan“ v dvoch kategóriách: 

− Kadet O12 – žiaci prvých a druhých ročníkov v počte 4 žiaci z I.A triedy, 2 žiaci 

z I.Z triedy a 3 žiaci II.A triedy. 

− Junior O34 – žiaci tretieho ročníka v počte 1 žiačka z III.A triedy a 2 žiačky 

z III.M triedy. Školským šampiónom v súťaži sa stal žiak  z I.Am triedy. 



Mgr. Šlesárová sa  

- V rámci  projektu IT Akadémia v marci a máji so žiakmi I.Am triedy, 1 žiačkou 

z III.A a 2 žiačky z III.M triedy zúčastnila korešpondenčnej matematickej súťaže 

Strom. Ako jediná stredná odborná škola na Slovensku sme sa zapojili do tejto súťaže. 

Okrem nás sa zapojili do súťaže iba gymnáziá, 

- v máji a júni –  projekt IT akadémia – overovala inovatívne metodiky na hodinách 

matematiky v  triedach I.Am a III.A. Všetky metodiky boli vyhodnotené a odoslané. 

 

     Každoročne Ing. Gézeová  prihlasuje školu do súťaží školských časopisov, konkrétne do 

súťaže  „Pro Slávis“- 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 2017/2018 boli vydané tri čísla školského časopisu „Pruščo“, ktorého 

šéfredaktorom je  Ing. Gézeová.  

     Ing. Gézeová v júni 2018 –  projekt IT akadémia – overovala  inovatívne metodiky na 

hodinách biológie s triedou I.Z. Metodika bola vyhodnotená a odoslaná. 

     V spolupráci s Ing., Mgr. Bielikovou zorganizovali už tradičný Mikulášsky bazár, výťažok 

z tejto akcie bol poskytnutý  žiakom zo slabších vrstiev. 

      

     Ing. Kirdová v tom istom mesiaci (jún 2018) v rámci projektu IT akadémia – overovala  

inovatívne metodiky na hodinách chémie s triedou I.Z. Metodika bola vyhodnotená 

a odoslaná. 

 

      Učitelia cudzích jazykov zorganizovali pre študentov viaceré aktivity: 

       

Mgr. Vániková 

- november - odoslanie žiadosti do projektu Your Europe,Your Say( Tvoja Európa, 

Tvoj názor), 

- v tom istom mesiaci bola odoslaná žiadosť o asistenta výučby angličtiny z USA na 

slovenských  stredných školách v rámci Fulbrightoveho programu. V apríli 2018 bola 

žiadosť schválená. V školskom  roku 2018/ 2019 bude na našej škole v trvaní 10 

mesiacov pôsobiť americký asistent,  

- február - Hack to London- súťaž o výlet do Londýna. Žiačka II.A pod vedením Mgr. 

M. Vánikovej vypracovala a odoslala žiadosť. Výlet do Londýna sme nezískali, ale zo 

110 prihlášok zo Slovenska a Česka sa  prihláška umiestnila  medzi prvými 20, 

- 24.9.-14.10.2017- absolvovala zahraničnú služobnú cestu do Barcelony s 3 žiačkami v 

rámci projektu Erasmus+, Transfer inovácií vo floristike. Zahraničnej stáže sa 

zúčastnili žiačky tretieho ročníka študijného  odboru záhradníctvo – viazačstvo 

a aranžérstvo. 

 

 

Mgr. Damaška 

- november  - účasť v komisii na regionálnej súťaži „Majster rétor“. Školu 

reprezentovala v anglickej sekcii žiačka z III. M triedy, 

- december - organizácia a vyhodnotenie školského kola anglickej olympiády, 

- doučovanie ANJ zamestnancov školy od začiatku apríla,  

- preklad materiálov z ANJ do slovenčiny a naopak v rámci projektov a tlmočnícka 

činnosť na jednotlivých služobných cestách. 



 

Mgr. Dokoupilová 

- november - sprevádzanie žiakov a tlmočenie počas výmenného pobytu v Rakúsku  

v Hollabrunne,     

- december - školské kolo olympiády z NEJ v spolupráci s Mgr. Košútovou, 

- apríl - sprevádzanie žiakov a tlmočenie žiakom z družobnej školy z Hollabrunnu počas 

ich výmenného pobytu v SOŠ Pruské 

Mgr. Košútová a Mgr. Dokoupilová sa podieľali na prekladoch jednotlivých materiálov 

z nemeckého jazyka do slovenčiny a naopak a taktiež tlmočníckej činnosti v rámci 

projektov. 

 

 

     V rámci telesnej a športovej výchovy prebiehali nasledovné akcie: 

-  ,,Adaptačne dni“ pre žiakov prvých ročníkov – za športovú časť boli zodpovední  

Mgr. Adamčík a Mgr. Hasidlo,  

- v novembri sa škola pod vedením Mgr. Adamčíka zúčastnila krajského kola súťaže 

„Silná ruka stredoškoláka“, ktorá sa konala v Prievidzi - 1. miesto získali  žiak  z IV.A 

a žiačka  z III.A . V tom istom mesiaci sme sa zúčastnili aj celoslovenského finále v 

Košiciach - 5. Miesto získal žiak zo IV.A, 

-  v novembri sa zúčastnili v Trenčíne pod vedením Mgr. Adamčíka  triedy III.A a  

IV.A súťaže „Halové veslovanie“, chlapci obsadili 5. miesto, 

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

prvého ročníka na Donovaloch, 

-  v apríli na  Behu oslobodenia obce Lednické  Rovne nás reprezentovala žiačka 

 z  II.A,  

- v máji boli zorganizované dve akcie v rámci školy - účelové cvičenie pre všetkých 

žiakov školy  a  Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III.A, III.M a III.C triedy - 

zodpovední za prípravu boli Mgr. Adamčík a Mgr. Hasidlo, 

- poslednou akciou, ktorá bola realizovaná v mesiaci jún bol Olympijský festival pre 

všetkých žiakov školy. Môžeme skonštatovať, že sa akcia vydarila - zodpovední za 

prípravu boli tiež Mgr. Adamčík a Mgr. Hasidlo. 

 

 

     Metodické združenie pre odborné predmety: 

 

     Žiaci študijného odboru agropodnikanie – kynológia pod vedením Ing. Zajaca sa zúčastnili 

viacerých akcií: 

 

 - žiaci 2. ročníka sa v dňoch 7. a 8. 10. 2017 podieľali na príprave (kladenie pofarbených 

umelých stôp) a priebehu „Skúšok duričov“, ktoré z poverenia OPK Ilava organizačne 

zabezpečovalo miestne poľovnícke združenie „Vršatec“ Pruské,  

- dňa 19. 10. 2017  v rámci „Dňa otvorených dverí“ žiaci z odboru kynológia tradične predvá-

dzali ukážky výcviku psov,   

- dňa 16.11. 2017 sa v škole konal Workshop – canisterapia – viedol ho Ing. Bátory,  

zúčastnili sa ho žiaci III. M triedy, 

- v dňoch 3. - 16. 12. 2017 sa štyri žiačky z odboru kynológia zúčastnili na medzinárodnej 

odbornej stáži na Strední škole zemědelské a přírodovední v Rožnove pod Radhoštem, kde 

správaním, odbornými vedomosťami a zručnosťami vzorne reprezentovali školu, 



- dňa 11. 4. 2018 sa konal v Nitre už V. ročník celoslovenskej súťaže stredných škôl vo 

výcviku psov podľa BH/SK, ktorej sa zúčastnili aj  žiaci SOŠ Pruské- súťaž vyhrala naša 

žiačka z III. M. triedy, 

- 26. 4. 2018 žiaci z II.A  predviedli ukážky výcviku psov žiakom z našej družobnej 

partnerskej školy z Hollabrunnu z Rakúska, ktorí boli v tom čase v našej škole na návšteve, 

 - v rámci tohtoročných tvorivých dielní, ktoré sa konali v škole dňa 3.5.2018, pripravili štu-

denti  z III. M triedy pre návštevníkov aj ukážky výcviku  psov,   

- dňa 2.11. 2017 sa žiaci tretieho ročníka z odboru agropodnikanie – kynológia, pod vedením  

Ing. Lichvárovej, zúčastnili na kynologickom Workshope moderných výcvikových metód 

záchranárskej a výcvikovej organizácie K7, ktorý sa konal na Strednej odbornej škole 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. 

 

     V súlade s plánom činnosti MZ pre odborné predmety boli realizované ďalšie odborné 

prednášky, exkurzie a rôzne súťaže:  

     Aktivity zamerané na enviro a ŽP pre všetky študijné a učebné odbory – zodpovedná Ing. 

Svorčíková: 

 

V septembri boli realizované aktivity: 

 

1. Prednášku na tému „Návrat jasoňa červenookého z bradla do školy“ - Biodiverzita 

z enviroprojektu za rok 2017,  predniesla Ing. Rajcová z CHKO Biele Karpaty.  

2. Žiaci z I.Ap, II.Ap a III.Ap sa zúčastnili akcie na Výstavisku Trenčín mesto módy – 

Legenda sa vracia na tému veľtrh módy. 

3. Cez Slov.Agentúru ŽP so sídlom v Banskej Bystrici sa žiaci z III.V zapojili do 

fotografickej súťaže „Vodohospodár - strategické povolanie“. 

4. Dňa 28.septembra 2017 sa uskutočnila odborná prednáška s odborným pracovníkom 

Ing. Petrom Pecúšom z Obecného úradu Pruské na tému Odpadové hospodárstvo z 

projektu Zelené oči. Žiaci z pomaturitných ročníkov z odboru  vidiecka turistika, 

prvého a tretieho ročníka z odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka získali odborné 

poznatky z oblasti odpadového hospodárstva a separácie odpadu. 

 

     V októbri 2017 sa žiaci z I.Ap zúčastnili vzdelávacieho seminára „Globálne vzdelávanie“ 

v Trenčíne, ktorý organizovalo Centrum environmentálnych aktivít (CEA) so sídlom 

v Trenčíne spolu s organizáciou Špirála. 

 

     V januári Ing. Svorčíková napísala a aj obhájila príspevok pod názvom „Vzdelávame 

jazykom prírody“, kde sa prezentovali všetky projekty školy s environmentálnou tematikou. 

Príspevok bol uverejnený v zborníku environmentálne výchovy, vzdelávania a osvety, ktorý 

bol vydaný Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.  

 

     V marci v rámci  organizácie Natura 2000 sa škola zapojila do súťaže „Vtáčie búdky 

a kŕmidlá“, ktoré vyrobil Ing. Brehovský so žiakmi počas hodín odborného výcviku. 

Žiak z I.V triedy sa prihlásil so svojou prácou, maľbou, do súťaže Zelený svet, ktorý 

organizovala SAŽP so sídlom v Banskej Bystrici. 

 

 

Ďalšie aktivity zamerané na reprezentáciu školy: 

 

September 

 



- Dňa 16.9.2017 sa v Bánovciach nad Bebravou  organizoval už ôsmy ročník  farmárskeho 

festivalu Mňam Fest, kde z III.A a II.C  pod vedením zamestnancov školy, Ing. Valérie 

Hlúbikovej a Bc. Blaženy Magdíkovej, reprezentovali Strednú odbornú školu v Pruskom ako 

jednu z mála poľnohospodárskych škôl na Slovensku a jedinú v zriaďovacej pôsobnosti TSK .  

- 20.09.2017 sa v Piešťanoch konal 24. ročník národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov 

s medzinárodnou účasťou Victoria Regia. Na súťaži sa stretlo dohromady 27 žiakov z 13 

českých a slovenských škôl. Súčasťou tejto akcie sú Majstrovstvá Slovenska vo floristike 

Skills Slovakia. Hlavnou témou tohtoročnej súťaže boli „kvety a móda“. 

SOŠ Pruské reprezentovali 2 žiačky z triedy III.A. Získali sme krásne 2. miesto v kategórii 

„Kvetinový módny klobúk“ a 3. miesto v kategórii „Kytica pre mladého módneho návrhára“. 

Zodpovedná za prípravu žiačok bola Ing. Stopková. 

 

Október 

 

- Aj v tomto roku žiaci našej školy v  dňoch 2. - 6.10.2017 opäť navštívili partnerskú školu v 

Hollabrunne. V rámci bilaterálnej zmluvy medzi našou školou a LFS Hollabrunn to bola už 

naša štvrtá  návšteva v Dolnom Rakúsku. Počas  pobytu si žiaci prezreli nielen partnerskú 

školu a mesto Hollabrunn, ale aj ďalšie zaujímavé miesta  a mestá v jeho okolí. Akciu 

organizačne zabezpečila Mgr. Dokoupilová. 

- Už po štvrtýkrát sa 2.10.2017 konal Deň otvorených dverí TSK. Na tomto úspešnom 

ročníku sa predstavila aj naša škola, kde prezentovala svoje poslanie a zručnosti, s ktorými 

úspešne reprezentujeme náš Trenčiansky kraj. Žiaci prvého ročníka študijného odboru 

záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo, predvádzali svoje zručnosti pri viazaní jednoduchých 

jesenných venčekov, príležitostných kvetinových náramkov, čeleniek a kytičiek zo živých 

kvetov. Žiačka tretieho ročníka učebného odboru cukrár, zdobila medovníky a súčasne 

prezentovala cukrárenské výrobky príslušného odboru. Žiačka štvrtého ročníka,  

reprezentovala Hrdinu remesla - Agru. Náš stánok ponúkol návštevníkom výrobky, ktoré 

počas štúdia zhotovili naši žiaci a sú odrazom ich zručností a vedomostí. – zodpovedná Ing. 

Stopková a Ing. Šumajová. 

- Dňa 5. októbra 2017 sa žiaci SOŠ Pruské, žiaci z III.V, spolu s Ing. Kirdovou zúčastnili 

slávnostného odovzdávania diplomov projektu Jedlá zmena. Odovzdávanie diplomov sa 

uskutočnilo v rámci Slávnostnej certifikácie programu Zelená škola v priestoroch auly 

Technickej univerzity vo Zvolene.  

- V dňoch 5.-7.10.2017 sa uskutočnil 20. ročník festivalu ŠIŠKA v Bardejove. Hlavným 

organizátorom tejto  mimoriadnej úspešnej akcie bolo Ministerstvo životného prostredia SR a 

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) so sídlom v Banskej Bystrici. 

- Naša škola bola úspešná v súťaži ProEnviro za rok 2017 projektom „Škola, ktorej to myslí 

eko-logicky“, a získali sme tak „špeciálnu cenu“. Zo škôl, ktoré prihlásili projekty do tejto 

súťaže, a získali ocenenie, naša škola bola najlepšia zo všetkých zúčastnených. Podľa slov 

odborníkov z Ministerstva životného prostredia a SAŽP sme jedna z najaktívnejších škôl v 

rámci Trenčianskeho kraja – zodp. Ing. Svorčíková. 

- Dňa 19.10.2017 sa v škole uskutočnil už 17. ročník Dňa otvorených dverí. Školu počas dňa 

navštívilo viac ako 700 návštevníkov.  

-13. 10. 2017 Katedra politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne 

v spolupráci so SOŠ zrealizovala v rámci ekonomických predmetov 90 minútový workshop 

v rámci projektu „Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov - mládež v centre 

pozornosti“   Pridanou hodnotou podujatia bolo najmä priblíženie aktuálnej problematiky 

zrozumiteľnou formou - kombináciou aktívnej participácie študentov (skupinová a 

individuálna práca na úlohách), diskusie a výkladu. Trieda: III.Ap, III,M, IV.Ak, zodp. Ing. 

Krpelanová. 



 

November 

 

- Tvorivé dielne pod názvom „ Cez tvorivé dielne k múdrej voľbe povolania“  sa dňa 

30.11.2017 v SOŠ  Pruské  niesli v predvianočnom duchu. Tento ročník si žiaci zo 

základných škôl mohli vybrať z predvianočných aktivít, ako sú zdobenie medovníkov, 

vyhotovenie vianočných ozdôb  a výroba vianočného stromčeka z papiera vo vnútri 

s prekvapením, zodpovední učitelia Bc. Cibiková, Ing. Porubčanová, Ing. Stopková. 

 

December 

 

- Dňa 14.12.2017 sa uskutočnil na pôde Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb 

na vidieku v Košiciach, 8. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v 

aranžovaní kvetín pod názvom „Vianočné inšpirácie“. Súťažili družstvá /celkom 27 škôl. 

Našu školu reprezentovali žiačky z III.A a žiak z I.Z. Žiačka z III.A získala špeciálnu cenu 

„správy mestskej zelene“. Zodpovedná za prípravu žiačok bola Ing. Stopková. 

-V dňoch 3.12.- 9.12.2017 v rámci projektu Erasmus +  Mgr.Dokoupilová spolu s Ing. 

Krpelanovou absolvovali mobilitu pre zamestnancov v OVP. Mobilita bola zameraná na 

získanie teoretických a praktických znalostí v oblasti turistiky na vidieku, ktoré pripravila 

hostiteľská organizácia – Fachschule für Land-und Ernährungswirtschaft v Halbenraine v 

Rakúsku. Hlavným cieľombolo naplnenie programu odbornej mobilityzameranej do oblasti 

vidieckej turistiky – študenti SOŠ a  nadviazanie kontaktov v podnikoch cestovného ruchu a 

hoteloch, v ktorých následnebudú  študenti  vykonávať odbornú stáž – nový prjekt Charta 

mobility.                      

-SOŠ Pruské už po šiestykrát prijala výzvu organizátora súťaže, ktorým je časopis  Slovenský 

chov a zapojila sa do súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec,  ktorej školské kolo sa 

konalo 21.12. 2017 v priestoroch našej školy. Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažiacich. 1.miesto 

obsadila žiačka z triedy IV.Ak, odbor agropodnikanie - kynológia, 2.miesto žiačka z triedy II. 

Ap, odbor  podnikateľ pre rozvoj vidieka a 3.miesto žiačka z triedy II. Ak, odbor 

agropodnikanie - kynológia. 

Z chlapcov 1.miesto si vybojoval žiak z triedy  II. Ap, 2.miesto žiak z triedy IV.Ap a 3.miesto 

žiak z triedy II. Ap,  všetci študujú odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka. Zodp. za prípravu 

Ing. Lichvárova a Ing. Geregová. 

 

Február 

 

-Školské kolo súťaže Mladý ekofarmár  sa konalo dňa  05.02.2018. Do súťaže boli prihlásení 

ôsmi žiaci. Súťaž hodnotila skúšobná komisia v zložení: Ing. Mária Geregová, Ing. Ivana 

Kirdová a Ing. Ľubomíra Lichvárová. Prvé miesto obsadila žiačka z III.Ap, druhé žiak 

z III.Ap a tretie žiak II.Ap, všetci študujú odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka.  

-V deň sviatku sv. Valentína, 14.02.2018, sa v Nitre konalo semifinále súťaže NAJ agro 

dievča, NAJ agro chlapec, ktorú organizuje časopis SLOVENSKÝ CHOV. Odborná porota 

hodnotila na 6. ročníku semifinále súťaže 21 dievčat a 15 chlapcov z 12-tich škôl zo 

Slovenska s poľnohospodárskym zameraním. Našu školu reprezentovali žiaci z triedy II. Ap a 

žiak z triedy IV. Ap, študujú odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka a žiačka z triedy IV.Ak, 

odbor agropodnikateľ- kynológia. Žiak z triedy IV. Ap, študujú odbor podnikateľ pre rozvoj 

vidieka postúpil do finále súťaže, ktoré sa konalo 10. apríla 2018 v areáli výstaviska 

Agrokomplex v Nitre. Zodpovedná za prípravu Ing. Lichvárova. 

-Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku Malinovo hostila dňa 15.02.2018 26 

súťažiacich z 10 stredných odborných škôl na medzinárodnej súťaži vo viazaní a aranžovaní 



kvetín Malinovský Valentín. Súťaž sa konala pod záštitou Slovenskej asociácie kvetinárov a 

floristov (SAKF). Našu školu reprezentovali žiačka z III.Az- získala1. miesto Kvetinová 

tortička a 3. miesto v celkovom hodnotení a  žiak z I.Z. Zodpovedná za prípravu žiakov Ing. 

Stopková. 

-V dňoch 11.-17.2.2018  sa pedagógovia našej školy zúčastnili medzinárodného projektu 

TOPO vo francúzskom meste Cibeins – Lyceé Agricole de Cibeins. Motto projektu sa nieslo 

v duchu „Učme inak, aby sme robili inak“. Na projekte participovali učitelia zo stredných 

škôl z Chorvátska, Nemecka, Rakúska,  Francúzska a z univerzít  z Nemecka a Slovinska.  

Cieľom  projektu bolo osvojiť si poznatky z ekoagrológie, prehĺbiť poznatky z alternatívnej 

pedagogiky, vzájomne si výmeniť skúsenosti a hlavne viesť žiakov k  „zelenému mysleniu“. 

Našu školu prezentovali Ing. Janka Fedorová, Mgr. Tomáš Damaška, Ing. Oľga Gézeová a 

Ing. Katarína Svorčíková. 

 

Marec 

 

- Dňa 21.3.2018  sa na pôde SOŠ Pruské konala aranžérska súťaž „Veľká noc v Pruskom“ 

Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov z ôsmich škôl.  Sedem škôl bolo slovenských a jedna škola z 

Čiech – Česká zahradnická akademie Mělník. Našu školu prezentovali žiačky z III.Az a žiak 

z I.Zz, ktorý v celkovom hodnotení získal 2. miesto. Zodpovedná za prípravu Ing. Stopková, 

Ing. Šumajová. 

-V dňoch 8. – 28.03.2018 v rámci projektu Erasmus+ sa tri žiačky, pod vedením Ing. Zuzany 

Zajacovej zúčastnili stáže v Českej záhradníckej akadémií v Mělníku. Študentky pracovali 

počas stáže na rôznych praktických stanovištiach /učebňa odbornej praxe, školská predajňa 

kvetín, školský majetok, arboeko a v prijímacej sieni na Staroměstskom námestí v Prahe/, 

pričom naplnili odborný program mobility zameranej na viazanie a aranžovanie kvetov a 

záhradníctvo. 

 

Apríl 

 

Dňa 16.apríla sa žiaci zo študijného  odboru záhradníctvo zúčastnili seminára, ktorého 

lektorom bol florista László Földes z kvetinárstva Orchidea v Bratislave. Predviedol dva 

základné typy kytíc, ktoré sa pripravujú najbežnejšie v kvetinárstve  a zároveň žiaci dostali 

cenné rady pre svoju budúcu prax. Akciu zastrešovala Slovenská asociácia kvetinárov a 

floristov. Zodpovedná Ing. Stopková. 

Deň Zeme bol realizovaný 19.4.2018-   študenti a pedagogickí zamestnanci školy sa podieľali 

na skrášľovaní okolia našej školy.  

V  dňoch 9. – 20.4. 2018, v rámci projektu Erasmus + Charta Mobility, sa šiesti žiaci spolu s 

pedagógmi  Mgr. Košútovou a Ing. Krpelanovou -  zúčastnili odbornej stáže v Rakúsku. Jej 

cieľom bolo získať  skúsenosti a zručnosti v poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb, 

oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom, s organizačnou štruktúrou a náplňou práce 

jednotlivých pracovníkov v konkrétnom ubytovacom zariadení. Študenti absolvovali odbornú 

prax vo Fachschule  fűr Land- und Ernährungswirtschaft v Halbenraine  a vo 

štvorhviezdičkových hoteloch Bad Therme, Kaiser von Ӧsterreich , Fontana  a Vital v 

kúpeľnom mestečku Bad Radkersburg.  

Dňa 11.4.2018 sa žiačky z III.A a I.Z odboru záhradníctvo zúčastnili výstavy Záhradkár 

v Trenčíne, ktorá bola spojená s odbornou prednáškou z aranžovania. Zodpovedná Ing. 

Stopková. 

 V dňoch od 17.4  do 7.5.2018 sa traja žiaci I.Z triedy pod pedagogickým dozorom Mgr. 

Tomáša Damašku zúčastnili mobility v Nórsku v škole Vea Fagskole  v meste Moelv. Tri 

týždne sa venovali naplneniu odborného programu z oblasti viazania a aranžovania kvetov a 



záhradníctva, poznávali novú kultúru, naučili sa nové štýly v aranžovaní, zdokonalili sa v jej 

technike a rozvíjali svoju fantáziu.   

 22. – 28.4.2018 sa 4 pedagógovia zúčastnili učiteľskej stáže v Taliansku – v Monte Silvano, 

stáž prebiehala v súkromnej floristickej škole. Účastníci: Ing.Stopková, Ing. Sumajová, 

Bc.Pavlovská, Bc. Záhorák. 

 

Máj  

 "Nielen vidieť, ale aj vedieť", tak  znelo  motto tohtoročných tvorivých dielní, ktoré sme 

pripravili dňa 3.5.2018   pre žiakov ZŠ v regióne. Tvorivých dielní sa zúčastnilo vyše 130 

žiakov zo ZŠ Košeca, ZŠ Ilava, ZŠ Púchov (Slovanská), ZŠ D. Súča, ZŠ Pruské a malá 

skupinka žiakov zo ZŠ Vrbové. Žiaci si mohli vyskúšať svoju zručnosť pri vyhotovení 

náramku, ukázali sme možnosti využitia plastov, z ktorých si zhotovili kvetináč a vysadili 

rastlinku. Niektorí pripravovali darček ku Dňu matiek a objavili sme aj nádejných cukrárov, 

ktorí si upiekli aj odniesli svoje vyrobené koláčiky. Nemenej zaujímavá bola prezentácia 

strihania stromčekov a zhotovenie štiepky s ukážkou následného využitia v záhrade, 

zodpovední Ing. Porubčanová, Ing. Kuricová, Ing. Stopková, Ing. Gézeová, Bc. Cibiková a 

Bc. Záhorák. 

3.5.2018- sa v Bratislave  uskutočnil už 23. ročník súťaže Flora cup Bratislava pod názvom  

„Moderný kvetinový výklad“, kde bola škola opäť úspešná. Žiačka III.A, obsadila  2.miesto v 

kategórii kytica a celkové 4. miesto na celoslovenskej súťaži vo viazaní a aranžovaní kvetín. 

Zodpovedná Ing. Stopková. 

19. ročník celoštátnej súťaže Mladý Ekofarmár sa konal na SOŠ v Kežmarku od 9. do 11.5. 

2018, reprezentovali nás žiaci z III.Ap. V konkurencii 23 študentov SOŠ z celého Slovenska 

sme sa umiestnili na 5. mieste. Zodpovedná za prípravu Ing. Lichvárová a Ing. Geregová. 

 

Jún 

 

- V termíne od 1. do 3.6.2018 sa uskutočnil v SOŠ Pruské  prvý ročník kultúrno-

vzdelávacieho podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad,“ počas ktorého bol pripravený 

kultúrny program „Návrat k tradíciám“ a prednáška „Prírodná záhrada SOŠ Pruské.“ 

Návštevníci mali možnosť pozrieť si areál školy a historický park s odborným výkladom. V 

parku sa oboznámili so vzácnymi druhmi stromov a prezreli si i certifikovanú prírodnú 

záhradu. V nedeľu bolo podujatie ukončené slávnosťou Božieho tela pri Grotte. Zodpovední 

Ing. Svorčíková, Ing. Gézeová, kultúrny program Mgr. Stuhlová. 

1.- 5.6.2018 -  sa uskutočnil pracovný míting vo Fínsku v rámci projektu Erasmus + KA2  E- 

book, ktorého sa zúčastnila Ing.Stopková. 

Deň zdravia v Trenčianskych Tepliciach 9.6.2018  boli pozvaná SOŠ Pruské -  súčasťou 

programu bola ukážka výcviku psov našich kynológov pod vedením Ing. Zajaca. Žiačky I.Z  

predvádzali výrobu kvetinových čeleniek pod vedením Ing. Stopkovej a Andrea Kučerová z  

II.C  zdobila perníky.  Zodpovedný Ing. Hudec. 

     Žiaci takmer všetkých odborov v rámci odborných ekonomických predmetov boli počas 

školského roku zapojení do viacerých on-line súťaží a aktivít – napr. aktivity počas svetového 

Dňa FG 8. 9.2017, finančný kompas, inovácie v sociálnej sfére, viaceré súťaže a testy v rámci 

zvyšovania kompetencií študentov v oblasti finančnej gramotnosti a  iných aktivít v oblasti 

cestovného ruchu a vidieckej turistiky pod vedením Ing. Krpelanovej, Ing. Šlesarovej, 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, okoloia oddychvej zóny krbu, záhonov a skalky, kosenie 

trávnatých plôch v okolí školy, alebo zabezpečovanie čistého okolia . 



     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 2017/2018 bolo prihlásených 44 študentov( z toho 3 žiaci opravná MS 

z ANJ) – 4 študijných odborov. 

Maturitné skúšky prebiehali v nasledovných termínoch: 

Písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry    –     13.03. 2018 

Externá časť a písomná forma internej časti z anglického jazyka   –     14.03.2018 

Externá časť a písomná forma internej časti z nemeckého jazyka   -    14.03.2018 

Náhradný termín písomnej časti internej časti zo slovenského jazyka a literatúry 

–10.04. 2018 

Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti z nemeckého a anglického 

jazyka – 11.04.2018 

Praktická časť odbornej zložky                  07.05.- 10.05.2018 

Ústna forma internej časti           21.05.2017 – 24.05.2018 

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 elokovaných pracoviskách UVTOS 

a UVV Ilava a UVTOS Dubnica nad Váhom. 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.  
 
Hodnotenie jednotlivých častí MS 

Externá časť MS 

EČ MS zo slovenského jazyka  absolvovalo 39 žiakov,11 žiakov bolo neúspešných len z EČ.  

 

EČ MS z anglického jazyka  absolvovalo 27 žiakov (2 žiaci opravný termín ANJ), všetci žiaci 

maturovali  v úrovni B1, 13 žiakov bolo neúspešných.  

 

EČ MS z nemeckého  jazyka   absolvovalo 12 žiakov, všetci žiaci maturovali v úrovni B1,  

8 žiakov bolo neúspešných.  

 
Písomná forma internej časti MS 
 

PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry  sa zúčastnilo  39  žiakov, ktorí si vyberali jednu zo 

štyroch tém.   

 

PFIČ zo anglického jazyka sa  zúčastnilo  27  žiakov, úspešných bolo 20 žiakov.  

 

PFIČ z nemeckého  jazyka sa  zúčastnilo 12  žiakov, úspešných bolo 9 žiakov.  

 
 



Ústna forma internej časti MS 

 

ÚFIČ na SOŠ v Pruskom prebiehala v dňoch 21.05.2017 – 24.05.2018, zúčastnilo sa  jej 34 

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  2,62, úroveň ich odpovedí bola na 

priemernej úrovni. 

 

Anglický jazyk 

Ústnej formy MS sa  zúčastnilo 21 žiakov. MS z ANJ vykonali všetci žiaci s priemerným 

prospechom v úrovni B1 – 2,12. 

 

Nemecký jazyk 

Ústnej časti MS sa zúčastnilo 11 žiakov, v úrovni B1. 

MS z NJ vykonali žiaci s priemerným prospechom v úrovni B1 – 2,89. 

Teoretická časť odbornej zložky 

Zúčastnilo sa jej  34 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  2,71. 

 

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 6, triedy II.L – mechanizácia poľnohospodárszva a lesného 

hospodárstva 2,67.. 

TČOZ 2 – počet žiakov 10  triedy IV.A - agropodnikanie - kynológia, priemerný prospech  

2,6. 

TČOZ 3 – počet žiakov 11, triedy IV.A podnikateľ pre rozvoj vidieka, priemerný prospech 

2,27. 

TČOZ 4 – počet žiakov 7  triedy IU.Up – podnikanie v remeslách a službách 1,14. 

Praktická časť odbornej zložky  

 

PČOZ MS v školskom roku 2018/2019 sa zúčastnilo 35 žiakov  končiacich ročníkov.  

17 žiakov vykonali PČOZ – obhajoba vlastného projektu  18 žiakov vykonalo PČOZ -  

komplexná úloha. 

Témy  boli v súlade s cieľovými požiadavkami na  absolventa študijného odboru, ktorý 

študenti študovali.  

Najlepší prospech dosiahol odbor- podnikanie v remeslách a službách, externé štúdium –  

                                                       1,0 

                                                      - agropodnikanie – kynológia – 1,4 

                                                      - podnikateľ pre rozvoj vidieka – 1,81 

                                                     - mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

                                                        – 2,86 



Priemerný prospech bol  1,76.                    
                                                      
 
Údaje o záverečných skúškach 
 

kód 

učebného 

odboru 

učebný odbor 

Písomná časť  Praktická časť  Ústna časť  

počet 

žiakov, 

ktorí 

úspešne 

vykonali 

PČ ZS 

priemer 

známok 

počet 

žiakov, 

ktorí 

úspešne 

vykonali 

PČ ZS 

priemer 

známok 

počet 

žiakov, ktorí 

úspešne 

vykonali ÚČ 

ZS 

priemer 

známok 

4561 H 01 
poľnohospodár-
mechanizácia 11 1,81 11 1,36 11 2,18 

2964 H cukrár 4 2,0 4 1,75 4 2,0 

2954 H 
mäsiar -- elokované 
pracovisko Dubnica n/V 2 2,5 2 1,0 2 2,0 

4572 F poľnohospodárska výroba 2 2,0 2 1,0 2 2,5 

 Spolu   19 2,077 19 1,277 19 2,17 

 

 
Údaje o absolventských skúškach 
 

 

Správa o činnosti  výchovného  poradenstva v školskom roku 2017/2018 

 

Činnosť výchovného poradenstva v školskom roku 2017/2018 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 sme informačný materiál o možnostiach štúdia na našej škole (pre šk. 

rok 2018/2019).  

Náborová činnosť prebiehala formou prezentácie výchovnej poradkyne o možnostiach štúdia  

na stretnutiach VP (CPPP). Zúčastnili sme sa  prezentačných dní stredných škôl : 

„Stredoškolák“ v  v Trenčíne, „Európskeho dňa rodičov a škôl “v Trenčianskej Teplej 

a osobnej prezentácie ponúkaných odborov SŠ – pre 9 ročníky na ZŠ. Žiaci ZŠ z nižších 

ročníkov sa zúčastnili  Tvorivých dielní (december 2017 a apríl 2018), kde sme pre nich 

pripravili zaujímavé aktivity a taktiež sme prezentovali naše odbory na druhom ročníku 

Farmárskych dní na PD Vrbové. 

P.
č. 

Študijný odbor 

Počet 
žiakov Prospech 

Priemer 
dosiahnutý na 
absolventský
ch skúškach 

prospel 
s vyzna-
menaním 

prospel 
veľmi 
dobre 

prospeli 

nepros-
peli 

1. 4221 Q vidiecka turistika 6 3 3 0 0 1,58 



 „Deň otvorených dverí“, bol spojený s 5. 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 a individuálne 

konzultácie pre rodičov a žiakov končiacich ročníkov pri výbere  študijného alebo učebného 

odboru. 

 

2.  Činnosť v profesijnom poradenstve 

Pre žiakov 4. ročníkov 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 exkurzie – Gaudeamus Nitra 

– prezentácie o VŠ. Žiakom boli  poskytnuté informácie o výbere vhodnej VŠ, o vypisovaní 

prihlášok na VŠ ako i o príprave na prijímacie skúšky.   Počas roka sa uskutočnilo stretnutie s 

pracovníkmi  VŠ - SPU Nitra z Fa agrobiológie, z  VŠ manažmentu TN, absolvovali 

prednášku o možnosti štúdia na Vyššej odbornej škole potravinárskej Kroměříši. 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  7 žiakov, o nadstavbové štúdium prejavilo záujem 8 

žiakov,  o pomaturitné štúdium 14 žiakov. 

Študenti  4. ročníkov sa zúčastnili besedy na tému „Ako ďalej po škole“ s pracovníkmi  

ÚPSVaR  z odboru služieb zamestnanosti. Získali podrobné informácie a materiály 

s kontaktnými adresármi. 

Informácie v oblasti profesijného poradenstva boli aktualizované priebežne prostredníctvom 

oznamov  na nástenke VP, na hodinách USP a prostredníctvom školského časopisu. 

 

3. Činnosť v individuálnom poradenstve 

Táto činnosť 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. 

Žiaci majú možnosť individuálnych konzultácií počas celého roka, čo však nevyužívajú, len 

na podnet triedneho učiteľa pri porušovaní vnútorného poriadku školy. 

4. Činnosť v boji s negatívnymi spoločenskými javmi 

Do študijných odborov sa hlásia študenti so slabším priemerom, bez záujmu učiť sa, 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. 

V 3 prípadoch bolo zaslané oznámenie na UPSVaR u žiakov s vysokou neospravedlnenou 

absenciou nad 60 vyučovacích hodín ( u jedného žiaka opakovane). Pre nezáujem o dieťa zo 

strany rodičov, sme v 2 prípadoch kontaktovali pracovníkov soc. oddelenia v mieste bydliska 

pre nezáujem o štúdium. 

Pre problémy v učení, v správaní, porušovania školského poriadku i osobných problémov sa 

uskutočnilo 40 pohovorov so žiakmi (rodičmi), niektoré opakovane. V rámci osobných 

pohovoroch sa riešila absencia 12, správanie 5,  šikanovanie 3, porušovanie vnútorného 

poriadku školy 9,  (z toho fajčenie 2, alkohol 6), konflikt medzi spolužiakmi 8, poškodzovanie 

majetku školy 3. Z pozvaných rodičov prišli 8. 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. 

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 a MOV. 

Pre študentov 1. ročníkov bola pripravená nástenka „Som stredoškolák“, žiaci z I.A, I.Z a I.B 

zúčastnili sa prednášky „ Ako sa učiť“, ktorú uskutočnili Mgr. Kútna a Mgr. Kosecová  

z CPPPaP Dubnica nad Váhom, žiaci z III.A a III.C absolvovali prednášku „ Aktivity 

mládeže a dobrovoľníctvo“  a žiaci I.Z prednášku na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ s Mgr. 

Prostrednou z CPPPaP. Pre triedu II.A bol zrealizovaný preventívny program  - „Duševné 

zdravie na stredných  školách" Mgr. Kútna a Mgr. Kosecová  CPPPaP. 

Bezpečný ženský domov – LUNA Trenčín – pripravila prednášku  „Domáce násilie – násilie 

v rodine “, pre triedy I.A, I.Z a II.A. 

V rámci prevencie na predmete BIE odznela prednáška spojená s besedou na tému „HIV“  a 

„Plánované rodičovstvo“ pre 2. ročníky. 

Zrealizovali sme anketu žiakov končiacich tried, na tému  ako ďalej po škole. 

Žiaci školy sa zúčastnili hudobno – náučného pásma FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ koncert 

bol zameraný na prierez vývoja financií a zameraný na finančnú gramotnosť a sme zapojení  

do „Detského  mládežníckeho centra“. 

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  KOORDINÁTORA  ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ 

RADY  školský rok 2017/2018 
 

V   školskom roku  2017/2018 sa členovia ŽŠR stretli 5 krát,  z toho predsedníctvo 1 krát.  

ŽŠR pracovala v zložení: predseda Nikolas Michalec z triedy III.A (je členom Rady školy), 

členovia Milan Staňo z II.A, Dominika Nogová z III.A Elizabeth Hudáková zo IV.A 

a Alexandra Mazánová z I.A. Žiaci sa o prácu žiackej rady zaujímali, pravidelne sa 

zúčastňovali na pracovných stretnutiach i akciách usporiadaných členmi ŽŠR. Na pracovné 

stretnutie bola  pozvaná  aj  Ing. Fedorová, riaditeľka školy, ktorá sa oboznámila s činnosťou 

členov a aktívne sa zapojila do riešenia návrhov a informovala o aktivitách školy. 

Žiaci na zasadnutiach predkladali pripomienky i návrhy, avšak chýba iniciatíva zo strany 

žiakov  prísť s vlastným návrhom či aktivitou a prispieť k riešeniu problémov. Členovia  ŽŠR 

sú zástupcovia z jednotlivých tried a  mali by prenášať informácie zo zasadnutia medzi 

svojich spolužiakov. 



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

(poukázali na nedostatok počítačov na internáte, pripomienkovali individuálnu prax- problém 

s cestovaním, obedom, raňajkami, upozorňovali na chýbajúce lavičky pred učebňami, na 

problémy s presunmi počas prestávok, riešilo sa  fajčenie v areáli školy, poškodzovanie 

školského majetku). 

Aktivity: 

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

- zúčastnili sme sa štvrtého ročníka DOD na TSK v Trenčíne 

- deviaty ročník  Mikulášsky bazár (garantom bola IV.A), 

- príprava a účasť žiakov na prezentácii DOD,  

- ako každý rok aj tento sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže školských časopisov 

      Pro Slavis 2015 a súťaže  Štúrovo  pero, 

- spolupodieľali sa na akcii „Tvorivé dielne“, ktorá sa uskutočnila  pre žiakov ZŠ   

- Zapojili sme sa do Detského mládežníckeho diskusného fóra za Strednú odbornú 

školu Pruské sme vybrali 3 zástupcov  

-     Členovia predsedníctva ŽŠR sa pravidelne zúčastňovali školení, spolupracujeme  

      s RM TSK  

 Pod záštitou Stredoškolskej Študentskej Únie Slovenska absolvovali: 

- projekt „Študenti v Pohybe 2017 „Nadstavbové školenie“ Milochov  30.11. – 

2.12.2017  absolvovali Patka Ján, Masnicová Dominika II.C. 

- „Fiktívna krajina"  

 - vzdelávací projekt  „NEXT Step“, zameraný – na tému možnosti absolventov 

pracovať a študovať v rámci zahraničných programov a projekt „eŠikana“  ktoí 

absolvovali žiačky z triedy III.M 

            - vzdelávanie T.Teplice – žiačky z I.A poriadané RM TSK 

 

Predseda ŽŠR Nikolas Michalec z III.A triedy sa pravidelne zúčastňoval aktivít ŽŠR SŠ. 

Pozitíva: záujem žiakov o dianie v škole,  účasť  na aktivitách školy, dobrá spolupráca  medzi 

študentmi  a pedagogickými pracovníkmi 

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

akciách  na škole, samostatne sa zapájať do akcií školy. 

 

Správa koordinátora prevencie v oblasti plnenia úloh za rok 2017/2018 

 
Hlavným cieľom prevencie rizikového správania, resp. sociálno-patologických javov v 

školskom prostredí je dosiahnuť, aby mal mladý človek na úrovni primeranej svojmu veku 

vedomé úsilie uprednostňovať zodpovedné,  t.j.  nie rizikové správanie a zdravie neohrozujúci 

spôsob života. 

Primárna prevencia je súčasťou prierezových tematík školského vzdelávacieho 

programu: osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia. 

Hlavné úlohy: 

• navodzovať v škole atmosféru dôvery a otvorenosti 

• viesť žiakov k tomu, aby otvorene hovorili o svojich pocitoch a názoroch 

• zaoberať sa prevenciou pred nežiaducimi protispoločenskými javmi a kriminalitou 

mládeže 

 



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, Centrum voľného času v Dubnici n/Váhom, vypracoval Správu pre národnú protidrogovú 

kanceláriu, zúčastňoval sa školení „Koordinátori drogovej prevencie a iných závislostí“. 

Prevencia v škole sa vykonáva priebežne počas triednických hodín, prestávok, v mimo 

vyučovacom čase a tiež počas hodín, ktoré zdanlivo s predmetnou problematikou nesúvisia. 

Svojou činnosťou učitelia viac či menej vedome stále prispievajú k utváraniu osobnosti 

žiakov a tým aj k prevencii všeobecne. 

 V prvom rade treba vyzdvihnúť spoluprácu  s vedením školy - príkladom je akcia, kde 

privolaný pes na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok, prírodných a syntetických 

drog, odhalil omamné látky a žiak za tento čin niesol následky. Spoluprácu s výchovným 

poradcom a hlavne s učiteľmi, pretože bez ich spolupráce, by sa nám nepodarilo podchytiť 

a včas zistiť začiatky negatívnych vplyvov u našich žiakov. Dennodenne počujeme  vetu 

Zober loptu, nie drogy - jednoduché zobrať loptu. Ale v škole to funguje trocha inak. Videla 

som ako náš podpriemerný žiak, slovník plný vulgarizmov, ktorý nemá záujem o učenie, 

dokáže s učiteľom komunikovať o športe, cíti sa byť v jeho očiach tímovým hráčom a cíti sa 

byť potrebný, A tento žiak sa pri vás zastaví, opýta sa ako sa máte a dokonca vás sám vyhľadá 

v triede a rozpráva o sebe. To je skrytá práca učiteľa koordinátora, ktorá prináša úspech. 

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. 

 

V škole sa organizujú rôzne akcie na podporu prevencie a škola sa zapája do rôznych 

preventívnych programov ako sú Škola bez tabaku a drog, Týždeň boja proti drogám, 

Bezpečná škola a rôzne iné. Pre žiakov školy sú pravidelne organizované rôzne podujatia, 

ktoré pôsobia výchovne napr. koncerty s protidrogovou tematikou, vianočný koncert. Ďalej sú 

organizované rôzne besedy a prednášky z oblasti právneho vedomia a prevencie kriminality, 

prevencia nežiaducich závislostí, ako sa nestať obeťou trestného činu, športom proti drogám – 

rôzne  zamerané súťaže, ktoré si môžu žiaci vybrať podľa   dobrovoľnosti.  

 

V rámci rozvoja tolerancie a spolupatričnosti sme sa zapojili do charitatívnych akcií 

Deň narcisov, Červená stužka, Študentská kvapka krvi.  

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

pedagógom. 

Aj my všetci máme mobil. Nezabúdajme, že nové riziká prinášajú práve tieto moderné 

technológie a ohrozujú žiakov. Závažným problémom súčasnosti sú technologické závislosti, 

ktoré vznikajú ich nadmerným používaním alebo samotným obsahom, ktoré moderné 

technické prostriedky a technológie sprostredkúvajú. Využívanie internetu, sociálnych sietí a 

mobilov môže u predisponovaných osôb spôsobiť závislosť. Nebezpečenstvom je aj 

skutočnosť, že mládež nepremyslene zverejňuje informácie o sebe a svojej rodine, ktoré 

možno zneužiť. V oblasti prevencie rizík, ktoré vyplývajú z používania moderných 

technológií u žiakov treba  žiakov informovať primeranou formou o rizikách vyplývajúcich z 

používania moderných technológií a organizovať pútavé preventívne akcie. 



 Kľúčový význam v prevencii má i rodina. Významnou požiadavkou sa preto stáva 

zlepšenie spolupráce a prepojenosti školy a rodiny v oblasti prevencie sociálnopatologických 

javov. Spolupráca školy a rodiny sa vždy odvíja od spolupráce konkrétneho učiteľa s 

konkrétnym rodičom. Ťažiskové postavenie má však aj manažment školy, ktorý vytvára na 

spoluprácu vhodné podmienky. Dobrá spolupráca s rodičmi podporuje účinnosť práce 

učiteľov i ďalších odborníkov so žiakom – tak v oblasti prevencie, ako aj riešenia prípadného 

výskytu problemového správania. 

Prevencia sociálnopatologických javov musí byť systematická práca realizovaná 

adekvátnymi formami a metódami. Preventívnymi aktivitami musí škola zvyšovať vzdelanosť 

a povedomie mladých ľudí. Prevencia sa nemôže redukovať na ojedinelé aktivity, ale musí sa 

realizovať počas celého školského roka. Veľmi nebezpečné je podceňovanie počiatočných 

prejavov, a preto zabezpečenie primárnej prevencie drogových závislostí ale aj iných 

sociálno-patologických  javov musí byť snahou a prácou všetkých zamestnancov školy.  
 
 
 

Správa environmentálnej výchovy za školský rok 2017/2018 

 
     V školskom roku 2017/2018 škola aktívne pracovala na aktivitách plánu environmentálnej 

výchovy schválenom v septembri 2017. Aktivity viedli k mysleniu i konaniu, ktoré boli 

v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja, k vedeniu 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 2017/2018 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 životosprávu, 

zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, ich následnej recyklácie a zhodnocovania, 

proces výroby kompostu (biohnojiva). Škola je držiteľom plakety „Prírodná záhrada“ Aktivity 

školy smerovali v aktuálnom školskom roku k získaniu plakety „Ukážková prírodná záhrada“ 

     Cieľom environmentálnej výchovy (EV) je formovať a rozvíjať u žiakov záujem o prírodu, 

chrániť a zlepšovať životné prostredie. Obsah EV bol začlenený v témach - v učebných 

osnovách jednotlivých predmetov, ako i v samostatných učebných témach v predmetoch 

biológia - ekológia, ochrana rastlín, sadovníctvo, sadovnícka tvorba a praktickými činnosťami 

žiakov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy. Aktivity sa realizovali 

prostredníctvom odborných predmetov, všeobecných predmetov, odbornej praxe a odborného 

výcviku. 



     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, sadovníctvo, 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 2017/2018 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 činnosti sme 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 od 

miestneho 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 

a biodiverzity areálu školy 

✓ 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, 

exteriér 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, úplne sme odbúrali použitie 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 praxe. 

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 2017/2018 

September 2017 

 

➢ Prednáška s Ing. Pecušom z OÚ Pruské na tému „Odpadové hospodárstvo“ z projektu 

Zelené oči, grantovej výzvy  TSK – pre všetky odbory. 

➢ Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana anglického krajinárskeho parku v 

Pruskom, zber odpadkov na verejných priestranstvách, zberové a pozberové práce 

v poľnohospodárstve pre všetky odbory. 

➢ Vypracovanie plánu separácie odpadu v SOŠ Pruské. 

➢ Škola a zapojila do fotosúťaže „Keby som bol vodohospodár“ cez SAŽP Banská 

Bystrica. 

➢ Zelené oči – grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej 

župy – projekt s názvom „Vzdelávame jazykom prírody“ - realizácia projektu 

➢ Enviroprojekt za rok 2017 cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na tému 

biodiverzita „Návrat jasoňačervenookého z bradla do školy“ - realizácia projektu 

➢ V spolupráci so Živicou a výzvou Menu pre zmenu sme uskutočnili s Matúšom 

Gugom a za pomoci Ing. Kirdovej výstup projektu „Agrosprievodca mikroregiónom 

Stredného Považia.“ 

Október 2017 

 

➢ Separácia odpadu na SOŠ žiakmi, pedagogickými aj nepedagogickými pracovníkmi 

➢ Účasť environmentálnej výchovy na DOD (Deň otvorených dverí). 

➢ Všetky výstupy z projektov boli úspešne prezentované na akcii DOD „Deň otvorených 

dverí“ v októbri 2017. 

➢ Škola je súčasťou programu Zelená škola, od septembra 2016. Založili sme kolégium 

zelenej školy žiakmi z odboru záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo 

➢ Škola bola aktívna v mesiacoch október 2017 až jún 2018 v projekte Tajný život 

mesta, ktorú organizovala Živica, kde vypracovali žiaci z 3.V triedy quest (hľadačku) 

s názvom Jasoňova pátračka. Ďalej sme priebežne dopĺňali žiakmi 1.Zz triedy Erikou 

Benkovou a Štefanom Gažom databázu fauny PlantNet s počtom 50 rastlín. 

➢ Žiaci 1Z triedy odboru záhradníctvo - viazačstvo aranžérstvo pracovali od októbra 

2017 do marca 2018 na KŠE – Korenšpondenčná škola ekológie cez OZ TATRY so 

sídlom v Liptovskom Mikuláši. 

November 2017 

 



➢ Kontrola separácie odpadu. 

➢ Na hodinách SJL – tvorba písomných prác s tematikou životného  prostredia. 

➢ zúčastnili sme sa v rámci projektu Zelená škola vzdelávacích seminárov v Žiline. 

➢ Od novembra 2017 do júna 2018 celá škola aktívne pracovala na projekte 

„Elektroodpad-dopad,“ v zbere elektroodpadu. 

December 2017 

➢ Súťaž aranžovania s vianočnou tematikou 

➢ Kontrola stavu mobilnej zelene 

➢ Kontrola separácie odpadu 

➢ Škola podala projekt „Samé vyrástli, spoznajme ich“ cez  Zelenú školu výzvou 

Pomáhame vyrásť v spolupráci s DM drogéria 

➢ Škola podala projekt „Záhrada, ktorá učí“ cez Živicu. 

➢ Martin Pirťan a Milan Staňo podali projekt „Vodný trkáč“ cez nadáciu Pointis 

v oblasti veda a výskum.  

Január – február 2018 

➢ Tvorba ekoplagátov. 

➢ Lyžiarsky kurz. 

➢ Kontrola separácie odpadu Kolégiom Zelenej školy 

➢ Medzinárodný projekt TOPO, konaný vo Francúzsku pod názvom: Voda v krajine 

Prvého stretnutia sa zúčastnili Ing. Fedorová, Ing. Svorčíková, Ing. Gézeová a Mgr. 

Damaška 

 

Marec – apríl 2018 

➢ Deň Zeme pre žiakov základných škôl. 

➢ Záhradnícka výstava - Záhrada, Zdravý životný štýl Trenčín 

➢ Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana anglického krajinárskeho parku v 

Pruskom, zber odpadkov na verejných priestranstvách, environmentálne práce 

v poľnohospodárstve, zeleninárstve a ovocinárstve pre všetky odbory.  

➢ Škola sa zapojila do výzvy Enviro 2018, vyhláseného Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR na tému vodný ekosystém. Projektom „Tajomstvá kvapiek z 

Vršatca“ sme boli úspešný. 

➢ Reifeissen banka cez Gesto pre mesto škola podala projekt „Vzdelávame sa v prírode“ 

a v súčasnosti prebiehajú práce na jeho realizácii – budovaní vonkajšej enviroučebne. 

➢ Cez nadáciu VÚB sme podali projekt za účelom zriadenia outdoorového ihriska 

„Miesto, kde to žije športom“ v spolupráci s Mgr. Adamčíkom a Mgr. Hasidlom. 

➢ Cez TSK a výzvou Participatívnykomunitný rozpočet bola škola úspešná projektom 

„Miesto, kde to žije športom.“ 

➢ Cez nadáciu SPP sme podali projekt „Šport spája“ na tému šport v spolupráci s Mgr. 

Adamčíkom a Mgr. Hasidlom. 

➢ Kontrola separácie odpadu. 

 

Máj 2018  

 

➢ Športový deň riaditeľky školy. 



➢ Envirovýlety jednotlivých tried školy 

➢ V máji 2018 škola podala projekt „Poznávaj zelenými očami“ cez grantovú výzvu 

Zelené oči  vyhlásené Trenčianskym samosprávnym krajom 

➢ Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana anglického krajinárskeho parku, zber 

odpadkov na verejných priestranstvách, enviromentálne  práce v poľnohospodárstve, 

zeleninárstve a ovocinárstve pre všetky študijné a učebné odbory. 

Jún 2018 

 

➢ Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana anglického krajinárskeho parku, zber 

odpadkov na verejných priestranstvách, enviromentálne práce v poľnohospodárstve, 

zeleninárstve a ovocinárstve pre všetky odbory. 

 

Priebežne plnené úlohy: 

➢ Pokračovať v pravidelnom odbere tlače s environmentálnou tematikou. 

➢ Pravidelne kontrolovať separovaný zber odpadu,  ktorý prebieha vo všetkých 

budovách školy. 

➢ Zaviesť a dôsledne využívať pitný režim a zdravú stravu u žiakov. 

➢ Nadviazať na úspešnú súťaž o najkrajšiu triedu školy a pravidelne vyhodnocovať 

estetiku a čistotu tried na triednických hodinách. 

➢ Realizovanie projektu „Vzdelávame jazykom prírody“ cez grantovú výzvu Zelené oči 

TSK 

➢ Realizovanie projektu „Návrat jasna červenookého z bradla do školy“ cez 

Enviroprojekt 2017 

➢ Realizovanie projektu Elektroodad-dopad „Poznáš príbeh svojho mobilu ?“ cez 

organizáciu Živica Banská Bystrica 

➢ Medzinárodný projekt TOPO, konaný vo Francúzsku pod názvom: Voda v krajine 

Prvého stretnutia sa zúčastnili Ing. Fedorová, Ing. Svorčíková, Ing. Gézeová a Mgr. 

Damaška 

➢ Úprava areálu školy a anglického krajinárskeho parku v Pruskom. 

 

Čistenie obce Pruské, zamerať sa na okolie autobusovej zastávky. Zaviesť v škole „Deň bez 

áut  a autobusov do školy.“ 

 
  

Hodnotenie činnosti – oblasť školského špeciálneho pedagóga v školskom 

roku 2017/2018 
 

Program: 

1.Splnenie úloh školského špeciálneho pedagóga za obdobie september 2017 – jún 2018 

2.Aktívna účasť na poradách (CPPPaP,  CŠPP, škola) 

3.Práca s integrovanými žiakmi,  hodnotenie integrovaných žiakov za I. a II. polrok v šk. roku  

2017/2018, stretnutia s rodičmi 

4. Adaptačné dni pre žiakov prvého ročníka (september 2017), zoznamovanie sa so 

spolužiakmi a so školou 



5. Preventívne programy s poradňami 

• V školskom roku  2017/2018 ku dňu 15.9.2017 navštevovalo SOŠ v Pruskom 31 

integrovaných žiakov. Z toho 17 dievčat a 14 chlapcov. Podľa diagnózy bolo vzdelávaných 8 

žiakov s poruchou aktivity a pozornosti, 20 žiakov s vývinovými poruchami učenia, 1 žiak 

s poruchami správania a 2 žiaci chorí a zdravotne oslabení 

• Od II. polroka bol integrovaný žiak z I. ročníka s diagnózou poruchy učenia. 

• Jeden žiak z I.F v apríli sa začal vzdelávať formou individuálneho učebného plánu 

• Ku koncu školského roka 2017/2018 máme 23 integrovaných žiakov. 

• V druhom polroku ukončili štúdium 2 žiaci. v odbore agropodnikanie – kynológia jeden žiak 

a poľnohospodár mechanizátor jeden žiak 

• Traja žiaci úspešne absolvovali maturitné skúšky. V odbore agropodnikanie – kynológia dve 

žiačky. A v odbore poľnohospodárstvo mechanizácia a lesníctvo jeden žiak. 

• Jedna žiačka ide na opravnú písomnú maturitnú skúšku z anglického jazyka 

• V odbore poľnohospodár – mechanizátor úspešne absolvoval záverečné skúšky jeden žiak. 

Jeden žiak ide na opravnú skúšku v tomto odbore. 

• Dňa 13.9.- 14.9.2017 sa konali adaptačné dni. Na zastrešenie aktivít ,,spoznajme sa bližšie“ 

prišlo SCPPPaP Prievidza. Žiaci boli rozdelení do skupín podľa tried. Jedna skupina bola pod 

vedením PhDr. Jarábka a druhá skupina pod vedením Mgr. Benkovičovej. 

• Dňa 7.2.2018 sa konala prednáška zastrešená SCPPPaP z Prievidze. Program bol určené pre 

triedy I.F a II.A na podporu vzťahov a komunikácie v triede medzi spolužiakmi. Popoludní sa 

konala prednáška pre vyučujúcich zameraná na kompetencie učiteľov v prípade, že žiak 

nerešpektuje pokyny vyučujúceho, problémové správania žiakov ako aj prevencia proti 

drogám. 

Splnenie úloh školského špeciálneho pedagóga za obdobie september 2017 – jún 2018: 

-     individuálne konzultácie s rodičmi žiakov integrovaných a aj žiakov so ŠVVP - popri 

triednych 

- konzultácie s učiteľmi jednotlivých predmetov, kontrola efektívnosti opatrení z IVVP 

- stretnutie školských špeciálnych pedagógov v CPPPaP v Dubnici nad Váhom, SCŠPP 

Nová Dubnica, CŠPP Považská Bystrica 

- individuálna práca s integrovanými žiakmi a žiakmi so ŠVVP, záznamy z týchto 

individuálnych hodín sú zozbierané a založené 

- zabezpečenie rediagnostických vyšetrení žiakov podľa  potrieb posledných záverov 

CPPPaP, SCŠPP 



- zabezpečenie rediagnostických vyšetrení žiakov 3.ročníkov k maturitnej skúške na 

školský rok 2018/2019 

Pozorovanie tried: 

Žiaci prvých ročníkov sa adaptovali na školské prostredie veľmi dobre.  Počas školského roka 

som navštevovala viaceré triedy na OV aj na TV. Najviac navštevované triedy boli I.F, pre 

ktorých som si pripravovala rôzne aktivity a žiakov I.A niektorí žiaci sa aktívne zapájajú do 

priebehu vyučovania niektorí nepracujú. S tými, ktorí nerešpektujú pokyny vyučujúcich mávam 

pravidelné individuálne sedenia či už počas vyučovania alebo v ich osobnom voľne keď prídu 

na internát. 

Aktívna účasť na poradách (CPPPaP, CŠPP,  škola) 

Stretnutie špeciálnych pedagógov  sa uskutočnilo v októbri a tiež som sa zúčastňovala aj 

pravidelných stretnutí v CPPPaP nielen v Dubnici nad Váhom, ale aj v Novej Dubnici či 

v Považskej Bystrici. Tiež som sa zúčastnila vo februári Medzinárodnej konferencie 

špeciálnych pedagógov v Partizánskom. V júni sme sa so špeciálnymi pedagógmi zúčastnila 

Dňa otvorených dverí v liečebno -  výchovnom sanatóriu v Bratislave, kde sa konala prednáška 

o deťoch s ADHD a poruchách správania. 

Práca s integrovanými žiakmi,  hodnotenie integrovaných žiakov za I. a II. polrok v šk. 

roku  2017/2018, stretnutia s rodičmi: 

Stretnutia s rodičmi: Stretnutia s rodičmi sa konali pravidelne, poprípade písomnou formou 

alebo telefonickou formou 

Individuálne hodiny so žiakmi: Individuálne hodiny boli uskutočňované podľa rozvrhu 

a podľa možností špeciálneho pedagóga. Individuálne hodiny boli uskutočnené počas 

pracovných dní. 

 

Správa  za  úsek výchovy mimo vyučovania v  šk. roku 2017/2018 

 
Výchovno-vzdelávací proces v školskom internáte zabezpečovali počas školského roka šk. 

roka 3 vychovávatelia. 

Na začiatku školského roka  67 žiakov – 26 chlapcov a 41 dievčat.  Z toho 4 žiaci SOŠ 

Dubnica n Váhom a 1 žiak Strednej priemyselnej školy.  

Žiaci boli rozdelení do 3 výchovných  skupín. Výchovné skupiny boli spravidla žiaci 

rovnakého ročníka  aj , keď z rôznych študijných a učebných odborov.  

Výchovnú skupinu A -1. ročník - skupinová vychovávateľka  Mgr. Veronika Stuhlová 

s počtom žiakov 23.  

Výchovnú skupinu B- 2.ročník ,nadstavbové štúdium– skupinová vychovávateľka Mgr. Jana 

Stranovská s počtom žiakov 22  

Výchovnú skupinu C -3.,4.ročník   Mgr. Alena Brehovská s počtom žiakov 22. 

 

Poslaním školského internátu je výchova a vzdelávanie v čase mimo vyučovania 

.poskytovanie ubytovania a stravovania žiakom. 



Všeobecne záväzným nariadením výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s ubytovaním bola 26€na mesiac. Príspevok na stravovanie v školskej jedálni  2,90€ na deň. 

Výchovno - vzdelávacia činnosť sa realizovala podľa výchovného programu ŠI, platných 

predpisov, pedagogicko - organizačných pokynov MŠ.  

Výchovný program bol  rozpracovaný do individuálnych plánov pre jednotlivé výchovné 

skupiny. 

Do plánov boli zaraďované také činnosti , ktorých cieľom bolo odstraňovanie únavy, 

regenerácia síl a vedenie  žiakov k autonómnej príprave na vyučovanie  a k zodpovednosti za 

svoje správanie a konanie Nadväzovali sme na výchovu v rodine a výchovno-vzdelávaciu 

činnosť školy. Každodenným pôsobením sme posilňovali u žiakov schopnosť 

samovzdelávania, podporovali neformálne zoskupenia, využívali a preferovali najmä 

individuálne formy, metódy, spoluprácu medzi žiakom a vychovávateľom.  

Cieľom výchovného pôsobenia na žiakov ,bolo  zameriavať sa na všetky druhy výchov, aby 

prostredie školského internátu pomáhalo formovať samostatnú osobnosť rozširovať a 

prehlbovať vedomosti a zručnosti, rozvíjať záujmy, samostatnosť, iniciatívu, prehlbovať 

vzťah k sebavzdelávaniu, sebavýchove.  

Voľnočasové aktivity sme zameriavali na jednotlivé oblasti výchovy.  

Zrealizovaná bola návšteva divadelného predstavenia v Žiline – žiaci zo školského internátu 

a dochádzajúci žiaci 1.ročnika, spoločensko-kultúrne podujatia vystúpenie žiakov pre 

bývalých zamestnancov školy, dni otvorených dverí, školský ples, Mikuláš v DSS Pruské, 

Mikuláš pre deti zamestnancov školy,program žiakov na dni parkov a záhrad športový deň 

s klientami DSS, Hallowen v kaštieli, hľadanie pokladu, vianočný večierok, najkrajšie 

vyzdobená vianočná izba, imatrikulácie pre žiakov 1.ročníkov, rozlúčkový večierok 

s končiacimi žiakmi, stolnotenisový turnaj, futbalový turnaj, návšteva plavárne, súťaž o 

najsilnejšiu päsť internátu, Miss Reneta, účasť na speváckej súťaži –Talentmánia ,opekačka 

Vršatec, exkurzia v Žiline, v mesiaci jún prebehlo pracovné stretnutie vychovavateľov 

a žiakov v školskom internáte v Trenčíne, ktorého sa zúčastnili 2 žiaci a vychovávateľ.  

Zapojili sme sa do grantového programu Poštovej banky  Nápad pre folklór-Mgr.Stuhlová 

Veronika                    

Do výtvarnej súťaže Putovanie dejinami s Cyrilom a Metodom, ktorá prebieha vyhodnotenie 

v septembri 

Projekt TASR „ Nebuď otrok drog“ - Na tému ako by mi drogy skomplikovali život práce 

sme vyhotovilijednu v literárnej  3 vo výtvarnej podobe. 

Žiaci zo všetkých výchovných skupín sa zapájali do diania vo výchovných skupinách kde sme 

organizovali rôzne vedomostné súťaže a kvízy, zábavné popoludnia, besedy  diskusie 

k aktuálnym témam. 

Obľubenou činnosťou ubytovaných žiakov sú športové aktivity futbal ,volejbal, , bedbminton, 

posilňovňa a v zimnom období návšteva telocvične. Na športové činnosti vyžívame priestory 

v školy ,ale i ihrisko v obci.  V školskom internáte pracoval turistický krúžok pod vedením 

Mgr.Veroniky Stuhlovej. 

Jednotlivé výchovné skupiny  sa počas školského  roka aktuálne starali o výzdobu priestorov 

ŠI pri rôznych príležitostiach. Organizovali sa aktivity na úpravu a čistotu okolia školského 

internátu.  

Pracovná činnosť žiakov bola zameraná a realizovala sa svojpomocnou činnosťou 

o pridelené izby,  za čo boli žiaci ocenení pri vyhodnotení najčistejšej izby v  školskom 

internáte. Priebežne prebiehali v ubytovacích priestoroch  opravy inventáru v ubytovacích 

a spoločných priestorov. 

Vychovávatelia upozorňovali žiakov na šetrenie energiami, separovali sme odpad.  

Dôležitú úlohu pri výchovno – vzdelávacej činnosti zohrávali vychovávatelia svojim 

prístupom ku každému žiakovi vo svojej výchovnej skupine. Úlohou vychovávateľov bolo  



rešpektovanie individuálnej odlišnosti žiakov. Byť nápomocný pri poskytovaní pomoci 

slabším žiakom, ako aj  žiakom  s výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Správanie žiakov vo výchovnej skupine si monitoroval každý vychovávateľ, ktorý bol 

v dennom kontakte so žiakmi. 

Výchovné problémy ubytovaných žiakov spočívali vo vulgárnom, drzom správaní, agresivita. 

U niektorých žiakov nedodržiavanie nočného kľudu,   slabá príprava na vyučovanie, 

neporiadok na izbách, problémy s alkoholom  a fajčenie.  

Priestupky žiakov vychovávateľky riešili osobnými pohovormi so zákonným zástupcom žiaka 

15 prípadoch.  

Žiakom boli udelené výchovné opatrenia: pokarhanie riaditeľkou školy 6 žiakom, 

podmienečné vylúčenie 4 žiakom. Pochvalu riaditeľkou školy za aktivity a reprezentáciu 

školy dostalo 6 žiakov. Dvom žiačkam udelila riaditeľka školy pochvalu za výborný 

prospech.  

V riešení boli priestupky voči vnútornému poriadku ŠI neuhradené poplatky na úhradu nákladov 

spojených s ubytovaním a stravovaním v školskom internáte. 

 

Žiacka rada zasadala podľa plánu práce, tvorilo ju 9 členov z radov žiakov. Riešila 

pripomienky a návrhy  žiakov. Na zasadnutiach hodnotili aktivity a riešili pripomienky 

s vedúcou výchovy. 

Stravovacia komisia pracovala na dvoch úrovniach komisia so zástupcov žiakov v školskom 

internáte pod vedením Mgr. Stranovskej a celoškolská komisia so zástupcov jednotlivých úsekov 

Počas roka sme zasadali 3x . Na zasadnutiach sa preberali pripomienky z jednotlivých úsekov, 

ktoré boli zaznamenané  v zápisniciach zo zasadnutí. 

Spolupráca s rodičmi významnou mierou skvalitnila celé výchovné pôsobenie. V septembri pri 

príchode do školského internátu boli rodičia informovaní o pravidlách života . V priebehu školského 

roka súbežne s konaním rodičovských združení  prebiehali stretnutia  rodičov a vychovávateľov.  

Počas školského roka sa uskutočnilo 10 pracovných porád. 

Prostredníctvom Metodického  združenia sa zvyšovala úroveň práce všetkých 

vychovávateľov a stretnutia metodického združenia uskutočnilo 4x . Riešili sme aktuálne 

problémy žiakov, vyhodnocovalo a sledovalo sa  plnenie úloh . Členovia navrhovali  postupy 

na skvalitnenie práce.  
 

Správa za úsek odborného výcviku v školskom roku 23017/2018 
 

V školskom roku 2017/2018 zabezpečovalo praktické vyučovanie 12 majstrov odborného 

výcviku . Celková činnosť a organizácia na úseku praktického vyučovania bola riadená podľa 

vypracovaného celoročného plánu práce. V školskom roku bolo na úseku 12 pracovných 

porád.  Priemerný úväzok na jedného majstra predstavoval 30,50 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. roku    

2017/2018 absolvovali žiaci záverečné skúšky v 4 učebných odboroch: cukrár,  

poľnohospodár- mechanizácia, mäsiar, poľnohospodárska výroba  Z celkového počtu 19 

žiakov, ktorí absolvovali záverečné skúšky bolo 8 vyznamenaných, 3 PVD a ostatní prospeli. 

Praktická časť -1,27 , písomná časť-2,07, ústna časť – 2,17 .  Praktická časť maturitnej skúšky 

študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka v počte  8 žiakov s priemerom 1,75 

     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 

2017/2018 sa vykonával odborný výcvik na týchto zmluvných pracoviskách:  PD Mestečko,   



Agro Dúlov,  PD Pruské, PD Bolešov, Uhliská, SHR Polák, SHR Vojsovičová, SHR Gíbl 

V auguste som sa zúčastnil  na Agrokomplexe v Nitre , kde som prezentoval našu školu 

a nový študijný odbor agromechatronik , ktorí sa nám podarilo celkom dobre naplniť v počte 

13 žiakov.  V dňoch 5.- 6.10 2017  sme sa zúčastnili v Znojme na medzinárodnej  súťaži 

v orbe , kde nás reprezentovali dvaja žiaci – žiak z IV.A a žiak III.C pod vedením MOV Ing. 

Prekopa. Žiak zo IV.A obsadil 7. miesto v konkurencii 24 žiakov. Dňa 2.10.2018 sa konal 

Deň otvorených dverí na TSK , ktorí zabezpečovali MOV Bc. Cíbikova a Mgr. Staňova  

a jedna žiačka s odboru cukrár, ktorá robila ukážku zdobenia medovníkov. V mesiaci október 

sa konal ako tradične Deň otvorených dverí, kde aj odborný výcvik zabezpečil výstavu 

mechanizácie ( Bc.Zahorák ), cukrárska výstavu (Bc. Cíbiková),  výzdoba  budovy C Bc. 

Pavlovská, p.Rýger, Ing. predajňa Juventus (Bc.Magdíková),  občerstvenie v jedálni Mgr. 

Staňová , výstava zvierat Bc. Rafajová a Ing. Brehovský, zvoz autobusov Ing. Matejíček. Po 

piatykrát sme organizovali medzinárodnú súťaž Mladý poľnohospodár( Bc. Trnka  Ing. 

Prekop) , kde sa nám podarilo z 18 účastníkov obsadiť prvé dve miesta.  

  V dňoch 26.-27.10.2017 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 Bc. Pavlovskej, Bc.Cíbikovej, Mgr. Staňovej . V novembri 

sme sa zúčastnili v Púchove na súťaži o najkrajšiu tortu Slovenska na tému:  Príležitostná 

torta , kde nás reprezentovala jedna žiačka pripravovala ju Bc. Cíbiková. Od 1.12 sa konal 

Európsky  týždeň odborných zručností pre žiakov základných škôl na našej škole, kde sme 

pre nich robili ukážku zdobenia medovníkov a aranžovania. Dňa 2.12.2018 sa konal 

Púchovsky jarmok, ktorého sa zúčastnili aj dvaja naši žiaci s odboru cukrár, aranžér pod 

vedením Mgr. Staňovej a Bc. Pavlovskej Dňa  5.12 sme sa so žiakmi s učebného odboru 

cukrár zúčastnili na exkurzií v pekárni Kvašov.  V dňoch 6. -7.12.2017  sa dvaja majstri 

a jeden učiteľ odborných predmetov zúčastnili školenia poľnohospodárskej techniky v Nitre, 

ktoré usporiadalo združenie Agrión. V decembri sme usporiadali výstavu cukrárskych 

výrobkov s vianočnou tematikou za prípravu vďaka Bc. Cíbikovej.  V dňoch 25. až 28.1. 

2018 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. ( Mgr.Staňová).  

V mesiaci február prebiehal  zváračsky kurz pre žiakov učebného odboru poľnohospodár- 

mechanizácia, ktorého sa tento rok zúčastnilo sedem žiakov. Dňa 28.2. 2018 sa konal v aule 

pracovný Workschop  „Ako ďalej v agrorezorte“ , ktorého sa zúčastnili zástupcovia odbornej 

verejnosti, ktorí pracujú v agrorezorte.  V marci sa na našej škole konala aranžérska súťaž, 

kde vzorne pripravila učebňu Bc. Pavlovská a Bc. Zahorák.  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 žiakov ZŠ a vzorne reprezentovali našu školu.   Dňa 

18.5.2018 sa dvaja  žiaci s učebného odboru poľnohospodár – mechanizácia  zúčastnili na 

súťaži v Uherskom Brode pod názvom Opravář zemědelských stroju  pod vedením Ing. 

Prekopa, kde  žiak III.C obsadil v konkurencií 16 žiakov 1.miesto. Dňa 19.4.2018 sa na našej 

škole konal piaty ročník Dňa zeme, ktorý opäť prispel k skrášleniu okolia našej školy. Dňa 

3.5.2018 sa konali tvorivé dielne pre žiakov základných škôl. Odborný výcvik si pripravil 

tému rez ovocných drevín Bc. Zahorák, likvidácia odpadov Ing. Prekop , zdobenie 

medovníkov Bc. Cíbiková.  V dňoch 20.-23.5.2018 sa zúčastnil náš majster OV Bc. Anton 

Trnka náučno-poznávacieho zájazdu vo Švédsku vo firme Väderstad, ktorá sa zaoberá 

výrobou najmodernejších poľnohospodárskych strojov a zariadení v Európe. Akcia bola 

financovaná a zastrešovaná združením AGRION. 

V dňoch 26.-28. apríla 2018 sa v Nitre konala výstava stredných škôl Mladý tvorca , kde nás 

reprezentovali dvaja žiaci pod vedením Mgr. Staňovej. V dňoch 6.6.2018 sa konal Deň pola 

v Dvoroch nad Žitavou, kde sa ho zúčastnili žiaci odboru Agromechatronik pod vedením Ing. 

Prekopa a Ing. Štifellovej. Dňa  7.6.2018 sa zúčastnili žiaci tohto odboru na súťaži pod 



vedením Ing. Štifellovej- Agromechatronik 2018, kde žiak I.A obsadil 1.miesto. Za odmenu 

sa na jeseň zúčastní odbornej exkurzie vo výrobnom závode Rotselmach v Rusku .  

Realizovali sme dve kosby na Trenčianskom hrade zodpovedný Bc. Zahorák , dva krát sme 

robili údržbu kruhového objazdu v Trenčíne Bc. Zahorák, Ing. Šumajová .  

Počas  zimných mesiacov  sme sa venovali   oprave poľnohospodárskej techniky. 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 . 

 V šk. roku 2017/2018 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.  Pri 

náborovej činnosti tento rok sme navštívili 74 základných škôl . 
 
 

KÓDY A ODBORY na SOŠ v Pruskom v školskom roku 2017/2018 
 
Študijné odbory: 
 
4553 K          podnikateľ pre rozvoj vidieka 
4532 K          agromechatronik 
4210 M 18    agropodnikanie – kynológia 
4211 M 17    záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 
 
 
 
Učebné odbory: 
 
4561 H 01       poľnohospodár – zameranie mechanizácia 
2964 H            cukrár 
2954 H     mäsiar 
2977 H            cukrár kuchár 
4572 F            poľnohospodárska výroba 
 
Nadstavbové štúdium : 
 
6403 L 00        podnikanie v remeslách a službách 
4526 L 00        mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
 
 
Pomaturitné štúdium:   
 
4221 Q            vidiecka turistika 
 
 
 
 
 

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



 

September 2017 

- realizovaný projekt  - Deň gramotnosti – zameraný na čitateľskú gramotnosť 

      -   podujatie pod názvom „Milan Rastislav Štefánik – vzor slovenského ľudu“. Prezentáciu  

           a pripravené ukážky o živote tohto výnimočného Slováka si prezreli a vypočuli žiaci   

           našej školy.  Akcia bola konaná pri príležitosti „Medzinárodného dňa školských  

           knižníc“, ktorého vyhlasovateľom bola Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. 

- adaptačné dni pre žiakov prvých ročníkov 

- odborná prednáška Biodiverzita – CHKO Biele Krapaty 

- reprezentácia školy  na farmárskom festivale  Mňam Fest Bánovce nad Bebravou 

- medzinárodná súťaž vo viazaní a aranžovaní VICTORIA REGIA Piešťany 

 

Október 2017 

- príprava a realizácia  DOD 

- realizácia súťaže Mladý poľnohospodár – jazda zručnosti 

- prezentácia stredných škôl – Stredoškolák Trenčín 

- súťaž v aranžovaní v átriu SOŠ Pruské, súťaž cukrárenských výrobkov 

- súťaž o Najkrajšie plody jesene – Jesenná záhrada  

- celoslovenský projekt „ Záložka do knihy spája školy“ 

- úvodný seminár k projektu „TAJNÝ  ŽIVOT  MESTA“ organizovaný Živicou so 

sídlom v Bratislave vo Vzdelávacom centre Zaježová. Naša škola je súčasťou 50-tich 

škôl v rámci Slovenska, ktorá bude plniť úlohy v priebehu školského roka. Získali sme 

pre školu štyri tablety s aplikáciou Plant@Net. 

- odborná prednáška „Odpadové hospodárstvo“ – Obecný úrad Pruské 

- 20. ročník festivalu ŠIŠKA v Bardejove. Hlavným organizátorom tejto  mimoriadnej 

úspešnej akcie bolo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra 

životného prostredia (SAŽP) so sídlom v Banskej Bystrici. 

- Katedra politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne v spolupráci SOŠ 

zrealizovala 90 minútový workshop v rámci projektu  „Prevencia nenávistných a 

extrémistických prejavov - mládež v centre pozornosti“   

- slávnostného odovzdávania diplomov projektu Jedlá zmena. Odovzdávanie diplomov 

sa uskutočnilo v rámci Slávnostnej certifikácie programu Zelená škola v priestoroch 

auly Technickej univerzity vo Zvolene.      

- výtvarná súťaž „Takto poznám Miloslava Hurbana ja“ 

- účasť žiakov na príprave (kladenie pofarbených umelých stôp) a priebehu „Skúšok 

duričov“, ktoré z poverenia OPK Ilava organizačne zabezpečovalo miestne 

poľovnícke združenie „Vršatec“ Pruské.  

- účasť na DOD – TSK Trenčín, prezentácia školy - Hrdina remesla – Agra 

- vzdelávací seminár „Globálne vzdelávanie“ v Trenčíne, ktoré organizovalo Centrum 

environmentálnych aktivít (CEA) so sídlom v Trenčíne spolu s organizáciou Špirála. 

-  

November 2017 

 

- odoslaná žiadosť o Asistenta výučby angličtiny z USA na slovenských  stredných 

školách v rámci Fulbrightoveho programu. V apríli 2018 bola žiadosť 

schválená. V školskom  roku 2018/ 2019 bude na našej škole v trvaní 10 mesiacov 

pôsobiť americký asistent.  

- odoslanie žiadosti do projektu Your Europe,Your Say( Tvoja Európa, Tvoj názor) 

- majster rétor Trenčín – z ANJ 



- odborná prednáška na tému „OCHRANA PRÍRODY  A KRAJINY“ s odbornou 

pracovníčkou RNDr. Katarínou Devánovou zo združenia KOZA (Karpatské 

ochranárske združenie altruistov). 

- krajské kolo  „Silná ruka stredoškoláka“ Prievidza 

- súťaž EXPERT geniality show 

- workshop pre žiakov odboru agropodnikanie kynológia, ktorý sa konal na SOŠ 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Bol zameraný na hersenwerk, 

nosework a canisterapiu 

- súťaž o najkrajšiu tortu Slovenska na tému:  Príležitostná torta – Púchov 

- Workshop – canisterapia – viedol ho Ing. Bátory pre žiakov odboru agropodnikanie 

kynológia 

- celoslovenské finále „Silná ruka stredoškoláka“ Košice 

- športová súťaž „Halové veslovanie“ Trenčín 

- celoštátna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie Pavla 

Koyša , ktorej 19. ročník sa uskutočnil v Ladcoch 

 

 

 

December 2017 

 

- poznávacia exkurzia pre žiakov do Viedne 

- Mikulášsky bazár – charitatívna akcia 

- školské kolo olympiády z ANJ a NEJ 

- prezentácia školy - Púchovsky jarmok 

- súťaž GENIUS LOGICUS 

- vianočný Deň otvorených dverí 

- Tvorivé dielne pre žiakov základných škôl 

- celoslovenská súťaž v aranžovaní kvetín „Vianočné inšpirácie“ Košice 

- školské kolo NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec  

 

Január 2018 

 

- súťaž o najlepší Bratislavký rožok, ktorá sa konala na výstavisku Incheba Bratislava 

- okresné kolo olympiády z angličtiny na Gymnázium Dubnica n/V. V 

- zapojenie sa do projektu „ElektroOdpad  DOPAD“ organizovaný Živicou so sídlom 

v Bratislave 

- Povedzme áno, čistej pitnej vode - je názov kampane, do ktorej sa v priebehu mesiaca  

mohli zapojiť všetky školy na Slovensku.  Z oslovených 2400 škôl Slovenska sa do 

akcie zaangažovalo LEN 143 škôl. 

-  

 

Február 2018 

 

- lyžiarsky kurz pre prvé ročníky - Donovaly 

- zaslaný básnický príspevok do súťaže Poetický Púchov 

- Hack to London- súťaž o výlet do Londýna. Výlet do Londýna sme nevyhrali, ale zo 

110 prihlášok zo Slovenska a Česka sa naša prihláška umiestnila  medzi prvými 20.  

- celoslovenská súťaž v aranžovaní „Malinovský Valentín“ Malinovo 

- semifinálové kolo NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec v Nitre 

- školské kolo Mladý ekofarmár  



- rovesnícke vzdelávanie "žiaci žiakom" z projektu elektroodpad-dopad pre žiakov SOŠ 

Pruské 

 

Marec 2018 

 

- matematická súťaž KLOKAN 

- finálové kolo Naj agro dievča, Naj agro chlapec v Nitre 

- aranžérska súťaž „Veľká noc v Pruskom“ 

- prezentácia školy - Veľkonočné tradície v Ilave 

- výtvarná súťaž – Zelený svet, ktorý organizovala SAŽP so sídlom v Banskej Bystrici. 

- súťaž „Vtáčie búdky a kŕmidlá 

 

 

Apríl 2018 

 

-  celá škola sa zapojila do akcie „Deň zeme“- v tento deň sa konala na našej škole aj   

    tretia 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. 

- Deň narcisov – Liga proti rakovine 

- Mladý Tvorca na výstavisku agrokomplex v Nitre 

- športová súťaž „ Beh oslobodenia obce Lednické rovne“ 

- výstava Záhradkár v Trenčíne 

- Celoškolská súťaž vo výcviku psa podľa skúšky BH – SK  s medzinárodnou účasťou 

V Nitre 

- žiaci zo študijného  odboru záhradníctvo zúčastnili seminára, ktorého lektorom bol 

florista László Földes z kvetinárstva Orchidea v Bratislave. 

 

Máj 2018 

 

- celoslovenské kolo „Mladý ekofarmár“ v Kežmarku 

- celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže „Cesty za poznaním minulosti“, ktorú 

organizuje Múzeum SNP v B. Bystrici  – literárny príspevok 

- kurz ochrany života a zdravia 

- účelové cvičenie pre žiakov školy 

- celoslovenská súťaž vo viazaní a aranžovaní „Flora Cup“ Bratislava 

- "Nielen vidieť, ale aj vedieť",   znelo  motto tohtoročných tvorivých dielní, ktoré sme 

pripravili  pre žiakov ZŠ v regióne 

-  projekt organizácie Živica „Tajný život mesta“ sa uskutočnil na SOŠ Pruské „akčný 

QUEST deň“ pre žiakov 6-tich základných škôl a širokú verejnosť rôznych vekových 

kategórií 

 

Jún 2018 

 

- športový Olympijský festival, pre všetkých žiakov školy 

- Celoslovenské dni poľa -prehliadka a výstava odrôd, ochrany a výživy rastlín, 

poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat, stretnutie študentov 

prvého ročníka odboru AGROMECHATRONIK, zo SOŠ Pruské, SOŠ Moldava nad 

Bodvou a SOŠ technickej a agropotravinárskej Rimavská Sobota, ktorých je tiež 

koordinátorom AGRION. 

- „Deň zdravia“v Trenčianských Tepliciách 



- na škole sa uskutočnil prvý ročník kultúrno-vzdelávacieho podujatia „Víkend 

otvorených parkov a záhrad,“ počas ktorého bol pripravený kultúrny program 

„Návrat k tradíciám“ a prednáška „Prírodná záhrada SOŠ Pruské.“ 

 

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 

2017“- vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice 

slovenskej v Žiline, „Štúrovo pero “, ktorého vyhlasovateľom je Banskobystrický kraj – 

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra a Nadácia Slovenskej sporiteľne. V školskom roku 

2017/2018 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 2017                 - traja žiaci a jeden učiteľ  odboru záhradníctvo – viazačstvo a  

                                               aranžérstvo  zúčastnili žiackeho kempu v Drážďanoch v rámci  

                                                projektu VocloFlo 

 

Október 2017 - na medzinárodná  súťaž v orbe Znojmo 

                                              - návšteva partnerskej školy v Hollabrunne, v rámci bilaterálnej  

                                    zmluvy 

                                  -  3 žiačky odboru záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo v  

                                     rámci projektu Erasmus+ v Barcelone zúčastnili odbornej  

                                    stáže pod názvom Transfér inovácií vo Floristike.  

 

    

December 2017                  -   štyri žiačky odboru agropodnikanie kynológia sa zúčastnili na    

                                                medzinárodnej odbornej stáži na Strední škole zemědelské 

                                                a přírodovední v Rožnove pod Radhoštem 

                                             -  dvaja učitelia v rámci projektu Erasmus absolvovali mobilitu 

                                                pre zamestnancov v OVP v hostiteľskej organizácii –   

                                                Fachschule für Land-und Ernährungswirtschaft v Halbenraine  

                                                v Rakúsku. 

 

Február 2018 - pedagógovia školy sa zúčastnili medzinárodného projektu  

                                                 TOPO vo francúzskom meste Cibeins – Lyceé Agricole de  

                                                 Cibeins 

 

Marec 2018 - tri žiačky v rámci projektu Erasmus+ sa zúčastnili stáže, v  

                                                Českej záhradníckej akadémií v Mělníku 

 

Apríl 2018                           - traja žiaci odboru záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo sa  

                                              v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili mobility v Nórsku v škole  

                                               Vea Fagskole  v meste Moelv. 

                                             -  piati žiaci odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka v rámci   

                                                projektu  



                                                Erasmus + Charta Mobility sa zúčastnili odbornej stáže v  

                                                Rakúsku. Študenti absolvovali odbornú prax vo Fachschule   

                                                fűr Land- und Ernährungswirtschaft v Halbenraine  a vo  

                                                štvorhviezdičkových hoteloch Bad Therme, Kaiser von  

                                                 Ӧsterreich , Fontana  a Vital v kúpeľnom mestečku Bad  

                                                 Radkersburg.  

                                                - návšteva z partnerskej školy v Hollabrunne, v rámci  

                                                   bilaterálnej zmluvy na Slovensku 

                                  - štyria pedagógovia sa v rámci projektu Erasmus + Charta  

                                               Mobility zúčastnili učiteľskej stáže v Taliansku –  

                                              v Monte Silvano, stáž prebiehala v súkromnej floristickej škole 

                                         

Máj 2018          -   súťaž v Uherskom Brode pod názvom Opravář zemědelských 

                                              stroju  (žiaci s učebného odboru poľnohospodár–mechanizácia) 

 

 

Júl 2018                            - dvaja učitelia a dvaja žiaci sa zúčastnili v rámci projektu   

                                             Erasmus + Charta Mobility odbornej stáže v Taliansku - Bugnara 
          

 

August 2018   - dvaja učitelia sa zúčastnili pracovného worshopu  Rakoviciach  

                                               zameraného na floristickú tematiku 

 

 
 
 
 
 

Vyhodnotenie plnenia hlavných cieľov SOŠ Pruské v šk. roku 2017/2018 
 

Hlavné ciele školy za školský rok 2017/2018 boli splnené.  

Škola si zachovala prioritu poľnohospodárskeho - potravinárskeho zamerania a venovala 

zvýšenú pozornosť záhradníckym , poľnohospodárskym, potravinárskym odborom a rozvoju 

vidieka. 

Maximálnu pozornosť  sme  sústredili na realizáciu maturitnej, absolvetskej a záverečnej 

skúšky, ktoré mali bezproblémový priebeh. 

Prepojenie  teoretického vyučovania s odbornou praxou sa realizovalo rozšírením počtu 

podnikov, v ktorých bola vykonávaná odborná prax a odborný výcvik, čím sa zabezpečila 

základná kontinuita vzdelania a odbornosti. Odbor 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia 

od 01.09.2016 vstúpil do duálneho vzdelávania. Duálnu odbornú prax žiaci vykonávali na 

certifikovaných pracoviskách – PD Mestečko – 3 žiaci a PD „Vršatec“ Pruské – 2 žiaci. 

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 18 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 27 vyučujúcich a jedna zástupkyňa riaditeľa.  

 Osobitne boli menovaní pracovníci pre vedenie oblasti výchovného poradenstva, koordinácie 

prevencie drogových závislostí, finančnej gramotnosti  a  enviro-mentálnej výchovy. 

     V školskom roku 2017/18 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,  4 triedy v 

elokovanom pracovisku v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave pre výkon trestu 

v Ilave a 2 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, absolventské skúšky – pomaturitný odbor a  záverečné skúšky – 

učebné odbory . 

Praktickú časť maturitnej skúšky absolvovali študijné odbory :  

Agropodnikanie – kynológia a nadstavbové Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva  formou obhajoby vlastného projektu. Odbor Podnikateľ pre rozvoj vidieka a 

nadstavbové Podnikanie v remeslách a službách   – 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 2017/2018  3 triedach v 4 odboroch. Treba 

konštatovať, že výsledky ZS v týchto odboroch dopadli veľmi dobre.  

 
ÚDAJE O PROJEKTOCH PODANÝCH A REALIZOVANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 
2016/2017 
 

P.č. Názov projektu 
Vyhlasovat

eľ 
Stručná charakteristika 

projektu 
Fáza 

projektu 

1 Charta mobility  

Národná 

agentúra 

SAAIC 

Bratislava  

vzdelávanie a odborná 

príprava 

 

zrealizovaný 

2 
„Farmár – budúcnosť zgravých 

potravín“ 

Ministerstv

o školstva, 

vedy, 

výskumu 

a športu 

Bratislava 

Propagácia 

nedostatkových odborov 

na trhu práce – odbor 

farmár. 

zrealizovaný 

3 

Oblasť finančnej gramotnosti – 

 „ 7 bodov finančnej 

sebaobrany“ 

Ministerstv

o školstva, 

vedy, 

výskumu 

a športu 

Bratislava 

Oblasťou podpory  

organizačného zabezpe 

čenia vzdelávania 

pedagogických  

zamestnancov v oblasti 

finančnej gramotnosti  

zrealizovaný 



a výchovy k podnikaniu  

4 
Zelené oči pod názvom –

„Vzdelávame jazykom prírody“ 
TSK 

Cieľom projektu  bolo 

vytvoriť  v dominantnej, 

už založenej prírodnej 

záhrade areálu SOŠ 

v Pruskom prírodné 

kompostovisko 

a exteriérové informačné  

tabule: „Ako vyrobiť 

kvalitný kompost“, 

„Biologická ochrana 

rastlín“ a „Príroda nie je 

smetisko“ 

zrealizovaný 

5 

„Enviroprojekt 2017“ pod 

názvom  „ Návrat jasoňa 

červenookého z bradla do školy“ 

Ministerstv

o školstva, 

vedy, 

výskumu 

a športu 

Bratislava 

Eviromentálna výchova 

vo vyučovacom procese 
zrealizovaný 

6 

Oblasť finančnej gramotnosti –  

„Krok za krokom k finančnej 

slobode“ 

Ministerstv

o školstva, 

vedy, 

výskumu 

a športu 

Bratislava 

Oblasťou podpory  

organizačného zabezpe 

čenia vzdelávania 

pedagogických  

zamestnancov v oblasti 

finančnej gramotnosti  

a výchovy k podnikaniu  

úspešný 

7 

Program Erasmus+ KA1 pod 

názvom „ Transfer inovácii vo 

floristike – ECVET“ 

Národná 

agentúra 

SAAIC 

Bratislava 

Vzdelávacie praktické 

mobility študentov 

a pedagógov v oblasti 

floristiky 

realizovaný 

8 
Zdravie a bezpečnosť na školách 

2018 pod  

Ministerstv

o školstva, 

vedy, 

výskumu 

a športu 

Bratislava 

Formovanie vzťahu 

k zdravému životnému 

štýlu,ochrana telesného 

a duševného zdravia. 

neúspešný 

9 Projekt „VocFlo“ 
Erasmus+ 

Nemecko 

Zameraný na zlepšenie 

možností zamestnania 

v oblasti Floristiky. 

realizovaný 

10 

Program Erasmus+ KA2 pod 

názvom „Florist E-learn book 

and quality insurance in 

secondary florist studies by 

using Florcert as a tool“. 

Erasmus+ 

Švédsko 

Projekt sa bude rozvíjať 

v dvoch hlavných 

oblastiach: 

1./Zvýšenie kvality a 

metodológie vo 

vzdelávaní vo 

floristickom odbore 

2./E-learningová 

platforma pre učiteľov 

a študentov v oblasti 

realizovaný 



 
 
 

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, odborná učebňa - agromechatronik. Súčasťou majetku je 88 PC, z toho 77 je 

využívaných priamo študentmi školy.    

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 31.8.2018 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 1 429,41 € predstavuje softvérové vybavenie PC. 

 

Členenie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 2 929 754,36 €. uvádza nasledovná tabuľka: 

floristiky 

11 Charta mobility 2018 

Národná 

agentúra 

SAAIC 

Bratislava  

vzdelávanie a odborná 

príprava 
 úspešný 

12 

„Enviroprojekt 2018“ pod 

názvom „ Tajomstvá kvapiek 

z Vršatca“ 

Ministerstv

o školstva, 

vedy, 

výskumu 

a športu 

Bratislava 

Cieľom projektu bolo 

poukázať  na tému vodný 

ekosystém. 

úspešný 

13 

Gesto pre mesto škola podala 

projekt „Vzdelávame sa 

v prírode“ 

Reifeissen 

banka 

Cieľom projektu je 

vytvoriť exteriérovú 

učebňu, kde sa budú 

vzdelávať a rozvíjať si 

vedomosti a zručnosti 

nielen žiaci SOŠ, ZŠ, deti 

MŠ, ale i široká verejnosť. 

úspešný 

14 

Participatívny komunitný 

rozpočet - projekt „Miesto, kde 

to žije športom.“ 

TSK 

Projekt za účelom 

zriadenia outdoorového 

ihriska 

úspešný 

15 

Grafické systémy v odbornom 

vzdelávaní a príprave na rok 

2018 

Ministerstv

o školstva, 

vedy, 

výskumu 

a športu 

Bratislava 

. neúspešný 



 

 

Názov majetku: Hodnota majetku v €: Podrobnejšie členenie: 

 

031 - Pozemky      68 617,57  

021- Budovy, stavby, haly 2 174 135,76 A - Hlavná budova školy – historický 

kaštieľ 

B - Prístrešok s garážami  

C - Nové dielne 

D - Domov mládeže 

E – Unimobunky 

022- Stroje, prístroje a zariadenia 90 621,43  počítače, drobná poľnohospodárska 

technika, ktorých obstarávacia cena je nad 

30.000,-Sk 

023- Dopravné prostriedky 150 247,78 traktory, vlečky, osobné motorové vozidlá, 

nákladný automobil ne vývoz fekálií 

025- Pestovateľské celky trvalých 

porastov 

 173 749,47  

029 – ostatný DHM 270 952,94  Vzduchotechnika budova „A“, 

rekonštrukcia UK na budove „A“ 

 

 

 

 

Majetok vedený na 

podsúvahových účtoch  

 

  

Drobný dlhodobý hmotný 

majetok 

559 275,90  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 2017/2018 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 2017/2018 

                                                                                                     ....................    979 330,00  € 

 

  príspevok od zriaďovateľa – TSK na činnosť ŠI,ŠJ                  ....................     125 446,66  € 

 

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov  

    spojených z hmotným zabezpečením školy od rodičov           ....................            231,93 €   

    (vyplatené štipendiá) 

 

3. fin. prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy                    .........................      10 707,00 €  



   (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 .....................       17 263,98 € 

    (z toho 3378,00 € použité na krytie nákladov spojených s maturitami v danom školskom 

    roku, poskytnutý príspevok na projekt „ finančnej gramotnosti 2000,00 €, Enviroprojekt vo výške 2 

000,00 €, Projekt „Propagácia OVP 2017 vo výške 2 400,00 € + 150,00 Eur z rozpočtu TSK, 

mimoriadne výsledky žiakov 1200,00€, lyžiarsky kurz 4605,18€, učebnice cudzieho jazyka 1680,80€. 

) 

 

6. Dotácia Ministerstva kultúry SR                                               ............................ 3 200,00 € 

 

    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 2017/2018 sa stravovalo 134 

stravníkov.  

Zloženie stravníkov: 

Žiaci SOŠ:  83 

Zamestnanci školy:  51 

Na škole v školskom roku 2017/2018 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 2017/2018 bolo realizované nasledovné vzdelávanie: 

- adaptačné –              3  pedagogických zamestnancov 

-  inovačné-                 1  pedagogických zamestnancov 

- aktualizačné -            5 pedagogický zamestnanci 

- špecializačné -          0  pedagogických zamestnancov 

- kvalifikačné -             1 pedagogických zamestnacov 

 

Na základe realizovaných vzdelávacích aktivít  v školskom roku 2017/2018 dosiahlo  4 zamestnancov 

60 kreditov a 2 zamestnancov 30 kreditov a u 3 zamestnancov došlo k zvýšeniu platovej triedy. 

 
 
Dátum:  Pruské 08. 10. 2018 
 
Podpis riaditeľky a pečiatka školy: 


