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A. Základné identifikačné údaje o škole 

 
Identifikačné údaje školy  
 

Názov školy: Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 

Adresa: Staničná 4, 911 05  Trenčín 

Tel.: 032/650 59 11, fax: 032/ 650 59 33 

E-mail: martina.knappova@sosstn.sk 

www stránka: www.sosstn.sk, www.sstn.edupage.org 

Zriadovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A,  

     911 01  Trenčín 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 
Ing. Martina Knappová – riaditeľka školy 

Mgr. Eva Vetišková – štatutárny zástupca a zástupkyňa pre teoretické 

vyučovanie 

Ing. Slávka Hudcovicová – zástupkyňa pre odborné predmety a praktické 

vyučovanie 

 

Rada školy 

 
 Iniciatívnym a poradným orgánom TSK je Rada školy, ktorá vyjadruje 

a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických 

zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti vzdelávania a výchovy. 

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. 

 

Rada školy pracovala v nasledovnom zložení: 

 

Predseda 

 

Ing. Miroslav Baška – zvolený dňa 3.10.2017 

 

Členovia Rady školy  

 

Ing. Juraj Maláň – delegát  TSK – delegovaný TSK dňom 30.1.2018 

Ing. Miloš Mičega – delegát TSK – delegovaný TSK dňom 30.1.2018 

Bc. Tomáš Vaňo – delegát TSK– delegovaný TSK dňom 30.1.2018 

Ing. Martin Hošták – RÚZ -  delegovaný TSK dňom 30.1.2018 

Róbert Zbín – pedagogický pracovník – zvolený dňa 3.10.2017 

Mgr. Dagmar Kollárová – nepedagogický pracovník – zvolená 3.10.2017 

Mgr. Mária Šúryová – zástupca rodičov - zvolená 28.9.2017 

mailto:martina.knappova@sosstn.sk
http://www.sosstn.sk/
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Ing. Alena Kostelná  – zástupca rodičov - zvolený 28.9.2017 

Róbert Ambrož  – zástupca rodičov - zvolený 28.9.2017 

Erika Kostyánová – zástupca študentov – predsedníčka ŽŠR 

 

 

 

Poradné orgány školy 

 

Názov PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK spoločensko-

vedných predmetov 

Mgr. Adriana Folťová 

Mgr.Ivana Fehérová 
SJL, DEJ, OBN, ETV, NBV 

PK cudzích jazykov Mgr.Senka Maceková ANJ, NEJ 

PK matematiky 

a prírodovedných 

predmetov 

RNDr. Janka Ďurencová MAT, FYZ, DEG, CHE, INF 

PK odborných 

predmetov STV a TIS 

Ing. Eva Podhorská 

Rechtoríková 

ADR, ADK, ARC, EKO, 

GED, GZS, IST, KOC, PST, 

PRA, PXA, RSB, SNQ, 

SME, STK, STL, STS, SVI, 

UCT, VYB, VYT, VTO, 

ZAS 

PK odborných 

predmetov GKK 
Ing. Martina Blizmanová 

AGI, API, AZP, EKO, FOT, 

GEV, GED, GEG, GIS, 

KAR, KRY, MAP, POG, 

PZW, PRA 

PK odborných 

predmetov pre UO 

a NŠ 

Ing. Marta Rástočná 

Ing. Janka Šimková 
ODK, PRB, TEC, KOC, 

PSV, PXA 

PK telesnej 

a športovej výchovy 
Mgr. Igor Krajčo TSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Údaje o počte žiakov školy 
počet žiakov:  325 

počet tried:   14 

 

podrobnejšie k 15.9.2018: 

 

trieda číslo odboru 
názov štud./učeb. 

odboru 

počet 

žiakov/počet 

dievčat 
z toho ŠVVP 

I.A 3650 M staviteľstvo 28/15 - 

I.B 3650 M  staviteľstvo 28/2 - 

I.DG 3692 M 
geodézia, kartografia 

a kataster 
6/2 - 

I.DS 3650 M staviteľstvo 14/6 - 

I.DT 3917 M 06 TIS v stavebníctve 7/3 - 

II.A 3650 M staviteľstvo 28/14 - 

II.B 3650M staviteľstvo 27/8 - 

II.DS 3650 M staviteľstvo 10/6 - 

II.DG 3692 M 
geodézia, kartografia 

a kataster 
10/2 2 

II.DT 3917 M 06 TIS v stavebníctve 9/6 1 

III.A 3650 M staviteľstvo 26/10 - 

III.DG 3692 M 
geodézia, kartografia 

a kataster 
11/4 - 

III.DS 3650 M staviteľstvo 14/7 1 

IV.A 3650 M staviteľstvo 21/7 - 

IV.B 3650 M staviteľstvo 20/5 1 

IV.DG 3962 M 
geodézia, kartografia 

a kataster 
8/1 1 

IV.DS 3650 M staviteľstvo 9/2 1 

IV.DT 3917 M 06 TIS v stavebníctve 9/3 - 

I.AB 3678 H inštalatér 6 1 

I.AB 3355 H stolár 6 - 

II.AB 3678 H inštalatér 6 - 

II.AB 3661 H murár 2 2 

II.AB 3355 H stolár 5 - 

III.AB 3678 H inštalatér 10 - 

III.AB 3355 H stolár 5 - 

 

 



C. Údaje o počte a úspešnosti žiakov na prijímacích 

skúškach 
Počet prijatých prihlášok :  

 

ODBOR 1.termín 2.termín plán 

3650 M  STA 109 47 56 

3692 M  GKK 13 18 11 

3917 M 06 TIS 17 21 12 

4-ročný študijný odbor spolu 139 86 79 

3355 H stolár 3 6 9 

3678 H inštalatér 6 7 9 

3-ročný učebný odbor spolu 9 13 18 

 

 

D. Údaje o počte prijatých žiakoch do prvého ročníka 

 
Počet prijatých, zapísaných žiakov a počet voľných miest po 1. kole prijímacieho konania.  

Z dôvodu dostatočného počtu záujemcov v 1. kole sa 2. kolo prijímacieho konania nekonalo.  

 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Stav prijatých a 

zapísaných 

žiakov po 1. kole 

Počet voľných 

miest 

 pre 2.kolo 

Študijné odbory: 

3650 M staviteľstvo 56 0 

3692 M geodézia, kartografia a kataster 11 0 

3917 M 06 
technické a informatické služby 

v stavebníctve 
12 0 

Učebné odbory: 

3355 H stolár 8 1 

3678 H inštalatér 9 0 

 

 

 

 

Výsledky plánovaných vstupných testov z  profilových predmetov  
 

         SJL              ANJ                    MAT 
  I.A – 2,21                   I.A - 2,36                    I.A - 3,32 

  I.B - 2,39                        I.B – 3,07                            I.B - 3,59 

         I.D - 2,17                       I.D – 3,00                              I.D – 3,54 



E. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
 

Prehľad študijných výsledkov a dochádzky v 2. polroku 

šk. roka 2018/2019 
Študijné odbory:  

 

Trieda 

Počet 

žiako

v 

Prospeli Nepros- 

peli 

spolu 

Nekla- 

sifik. 

Zameš- 

kané 

hodiny 

na žiaka 

Osprave- 

dlnené 

na žiaka 

Neospra- 

vedlnené 

na žiaka 

Správanie Priem. 

pros- 

pech spolu V PVD P 2 3 4 

I.A 28 28 11 13 4 0 0 50,75 50,75 0 0 0 0 1,58 

I.B 28 27 3 11 13 1 0 79,04 79,04 0 0 0 0 1,97 

I.DG 7 7 1 3 3 0 0 81,29 81,29 0 0 0 0 1,81 

I.DS 14 14 2 3 9 0 0 67,14 67,14 0 0 0 0 2,02 

I.DT 8 8 2 6 0 0 0 52,63 52,63 0 0 0 0 1,63 

II.A 28 27 6 12 9 1 0 80,32 79,96 0,36 0 0 0 1,79 

II.B 25 24 5 11 8 1 0 73,80 71,56 2,24 0 0 1 1,91 

II.DG 10 8 1 2 5 2 0 59,00 59,00 0 0 0 0 1,90 

II.DS 10 10 0 6 4 0 0 89,2 88,8 0,4 0 0 0 2,07 

II.DT 8 8 2 4 2 0 0 43,88 43,88 0 0 0 0 1,76 

III.A 26 23 6 8 9 3 0 72,73 72,03 0,70 0 0 1 2,00 

III.DG 11 9 2 4 3 0 2 131,55 131,55 0 0 0 0 2,13 

III.DS 14 13 2 6 5 0 1 110,15 110,15 0 0 0 0 1,79 

IV.A 21 21 7 8 6 0 0 52,33 52,33 0 0 0 0 1,75 

IV.B 20 20 4 7 9 0 0 66,55 65,4 1,15 2 0 0 2,02 

IV.DG 8 7 3 1 3 1 0 77,63 73,63 4 0 1 0 2,02 

IV.DS 9 9 0 3 6 0 0 88,56 84,89 3,67 0 1 0 2,18 

IV.DT 9 9 2 4 3 0 0 148,44 146,55 1,89 1 0 0 1,94 

Spolu 284 272 59 112 101 9 3 79,17 78,37 0,80 3 2 2 1,90 

 

 

 

Učebné odbory:  

 

Trieda 

Počet 

žiako

v 

Prospeli Nepros- 

peli 

spolu 

Nekla- 

sifik. 

Zameš- 

kané 

hodiny 

na žiaka 

Osprave- 

dlnené 

na žiaka 

Neospra 

vedlnen

é 

na žiaka 

Správanie 
Priem

. 

pros- 

pech 
spolu V PVD P 2 3 4 

3-ročný učebný odbor 

I.AB 12 12 0 4 8 0 0 132 124,5 7,5 0 2 0 2,36 

II.AB 12 12 1 1 10 0 0 117,60 108,07 9,53 0 3 1 2,67 

III.AB 15 15 1 3 11 0 0 82,1 82,10 0 0 0 0 2,38 

Spolu 39 39 2 8 29 0 0 110,56 104,89 5,67 0 5 1 2,47 

 

 

 

 

 



Maturitné skúšky v školskom roku 2018/2019 

 
Dosiahnuté výsledky v povinných predmetoch maturitnej skúšky v priemeroch 

a percentách v školskom roku 2018/2019 

 

 
Prihlásení EČ PFIČ Ústna skúška 

Predmet úroveň počet priemer počet priemer počet 1 2 3 4 5 priemer počet 

SJL  67 48,63% 67 74,31% 67 15 33 16 1 1 2,09 66 

ANJ B1 54 54,95% 54 75,89% 54 8 19 20 6 0 2,46 53 

ANJ B2 5 68,82% 5 94% 5 4 1 0 0 0 1,20 5 

NEJ B1 8 35,7% 8 66,42% 8 2 2 3 1 0 2,37 8 

TČOZ  66     24 21 16 4 1 2,05 66 

PČOZ  67     28 12 20 5 2 2,11 67 

MAT  14 27,157% 14          

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra 

ANJ – anglický jazyk 

NEJ – nemecký jazyk 

TČOZ – teoretická časť odbornej zložky 

PČOZ – praktická časť odbornej zložky 

MAT – matematika 

 

Výsledky externej časti MS za posledné 3 roky 

 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

úspešnosť percentil úspešnosť percentil úspešnosť percentil 

úroveň B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 

SJL --- 50,82% --- 36,75% --- 51,33% --- 40,63% --- 48,63% --- 44,76% 

ANJ 58,02% 51,57% 46,04% 43,21% 71,25% 60,54% 58,14% 59,14% 68,82% 54,95% 83.07% 39.25% 

NEJ --- --- --- --- --- --- --- --- --- 35,7% --- 44,3% 

Dobrovoľný predmet 

MAT --- 30,56% --- 22,31% --- 34,17% --- 18,07% --- 27,1% --- 12,78% 

 
 

 

Záverečné skúšky v školskom roku 2018/2019 
 

Učebný 

odbor 

Písomná časť Praktická časť Ústna časť 

úspešní neúspešní 
Priemer 

známok 
úspešní neúspešní 

Priemer 

známok 
úspešní neúspešní 

Priemer 

známok 

inštalatér 10 0 2,4 10 0 2,6 10 0 2,8 

stolár 5 0 2,4 5 0 1,8 5 0 2,2 

CELKOM 15 0 2,4 15 0 2,2 15 0 2,5 

 

 



F. Študijné a učebné odbory 

 
 Štúdium na škole prebiehalo podľa schválených Školských vzdelávacích 

programov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom v 1. až 4.ročníku. 

 

Študijné odbory: Staničná ulica 

 

 ŠkVP odbor  3650 6, 3650 M staviteľstvo v 1.a 2. ročníku žiaci 

študujú študijný odbor so zameraním na „staviteľstvo“ a na  „ 

architektúru a interiérový dizajn“. Žiaci so zameraním na  

staviteľstvo si v 3. a 4. ročníku vyberú konkrétne voliteľné 

predmety podľa záujmu a potrieb s ohľadom na získanie 

potrebných vedomostí potrebných pre výkon povolania v oblasti 

 pozemného staviteľstva 

 dopravného staviteľstva 

 rekonštrukcií a adaptácií budov 

 stavebného manažmentu 

 záhradnej a krajinnej tvorby 

 ŠkVP odbor 3917 6 06 technické a informatické služby 

v stavebníctve 

 ŠkVP odbor 3692 6, 3692 M geodézia, kartografia a kataster 

 

Študijné a učebné odbory: Brnianska ulica 

 

 ŠkVP učebný odbor 3678 H murár 

 ŠkVP učebný odbor 3678 H inštalatér 

 ŠkVP učebný odbor 3355 H stolár 

 

G. Údaje o počte zamestnancov 

 
SPŠ stavebná E. Belluša mala v školskom roku 2018/2019 spolu 46 

zamestnancov,  z toho: 

 

 31 učiteľov 

 4 majstrov odborného výcviku 

 11 technicko-hospodárskych pracovníkov 

 



Údaje o profesijnom rozvoji 
 

 Škol. rok 2019/2020 

P. č. Titul Meno Priezvisko  

Vzdelávanie 

 Začiatok Koniec Poznámka 

Druh vzdelávania 
Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov vzdelávacieho programu   

1 Ing. Michaela Klačková  Aktualizačné 
DP MPC 

TN 
1. atestácia  

7. tr.má 6% 
 

Predpoklad: 
8.tr. 

 

 03/2019 2019  

2 Ing. Adriána Makarová  Špecializačné 
DP MPC 

TN 
Výchovný poradca ako dôležitý článok 

celoživotného poradenstva 
 

7. tr.má 6% 
 
 

 10/2018 03/2020  

3 Ing. Jarmila Klobušníková  Inovačné ŠIOV Sprevádzanie a motivácia v SDV   
 

07/2019   

4              

5              

6          

 

   

 



I. Aktivity a prezentácia školy 

 
   Aktivity a súťaže: 

 

 

 

 

Správy o činnosti predmetových komisií a koordinátorov                
 

 

Správa o činnosti PK SVP za škol. rok 2018/2019 

 

 
Vedúca PK:      Mgr. Ivana Fehérová 

 

Členovia PK:   Mgr. Eva Vetišková 

                          Mgr. Adriána Foľtová (od 1. 06. 2019  materská dovolenka) 

                          Ing. Alena Orgoníková (do 30. 11. 2018 ) 

                          Ing. Ivan Kohoutek (od 1. 12. 2018) 

                        

                        

 

                        

Počet zasadnutí : 4 

 

Plnenie plánu práce:  
-Všetci členovia PK sa svojou prácou a prístupom snažili dosiahnuť čo 

najvyššiu úroveň vzdelania žiakov a zároveň ich vychovávať v duchu 

školy. 

-Vyučujúci postupovali podľa vypracovaných časovo-tematických plánov, na 

hodinách využívali inovačné vyučovacie metódy a tiež IKT. 

-Veľkú  pozornosť sme venovali žiakom s poruchami učenia.  

-Hľadali sme nové poznatky z daných predmetov prostredníctvom internetu, 

štúdiom z odborných časopisov a kníh.  

-Zástupkyňa riaditeľky školy vykonala dve hospitácie počas školského roka.  

 

SJL:   

-Prehlbovali sme poznatky o funkčných štýloch, o slohových postupoch, 

o slohových 

-útvaroch     

-systematizovali sme poznatky o prostriedkoch súčasného spisovného jazyka 

a o ich  

používaní, o štýlovom charaktere jazykových prostriedkov    



 

-učili sme interpretovať texty hovorené a písané formulovaním podstaty 

obsahu textu  

a jeho funkcie 

-učili sme žiakov používať odbornú citáciu a používať bibliografickú normu 

-učili sme žiakov vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory 

-učili sme žiakov vo všetkých svojich prejavoch využívať logicko – 

myšlienkové činnosti  ako sú analýza, syntéza, abstrakcia, 

zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, 

analógia... 

-učili sme žiakov vyjadrovať sa kultivovavane, v súlade s jazykovou normou 

-učili sme sa odlišovať umelecký a vecný text 

-učili sme žiakov tvoriť rozličné druhy textov pre písomný i ústny prejav 

-viedli sme žiakov k čítaniu s porozumením súvislé aj nesúvislé texty 

-hodnotili sme text z hľadiska formy, jazykových prostriedkov, žánru, štýlu a 

pod. 

-učili sme žiakov napísať básnický text poviedku alebo iný kratší text 

-viedli sme k samostatnému racionálnemu štúdiu z odborných kníh 

a časopisov. 

 

DEJ: 

- Učili sme žiakov chápať vplyv zmeny a kontinuity na jednotlivca 

a spoločnosť 

- učili sme žiakov chápať, že výpovede o minulosti sú možné len vtedy, 

ak máme k dispozícii historické pramene 

- aplikovali sme model DITOR (definuj, informuj sa, tvor, overuj, 

realizuj) 

- približovali sme významné historické osobnosti nášho regiónu 

- učili sme žiakov uvedomovať si vzťah medzi minulosťou, prítomnosťou 

a budúcnosťou 

- učili sme žiakov byť hrdý na vlastný národ 

- učili sme žiakov uvedomiť si, že historické tradície a interpretácia dejín 

ovplyvňujú myslenie a konanie ľudí v prítomnosti 

 

OBN: 

- Učili sme žiakov chápať význam psychológie, sociológie, práva, 

politológie, ekonómie a filozofie pre jednotlivca 

- viedli sme žiakov k uvedomeniu si základných ľudských hodnôt 

- učili sme žiakov odhadnúť príčinu správania a konania jednotlivcov 

- učili sme chápať význam dodržiavania práva v živote jednotlivca 

- prostredníctvom organizačných foriem  sme sa podieľali  na mravnom, 

občianskom a intelektuálnom rozvoji študentov. 

 

 

 



ETV: 

- Vychovávali sme zrelú osobnosť a vlastnou identitou, hodnotovou 

orientáciou, úctou k človeku a k prírode 

- vychovávali sme osobnosť schopnú spolupracovať a akceptovať národné 

hodnoty 

- zdôrazňovali sme prosociálne hodnoty ako sú spolupráca a pomoc 

- učili sme žiakov počúvať a tolerovať názory iných 

- pripravovali sme mladých ľudí na život, aby raz ako dospelí prispeli 

k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, 

medzi spoločenskými skupinami. 

 

 

Aktivity a úspechy žiakov v škol. roku 2018/2019 

 

 

- divadelné predstavenie  Rómeo a Júlia v Kino Hviezda  / 15. 11. 2018 / 

   zúčastnili sa žiaci I. – IV. ročníka 

- preventívna aktivita policajného zboru SR pod názvom Stop násiliu na 

ženách 

   / 19. 11. 2018 / žiaci II. B a II. D (OBN) 

- Krajské kolo súťaže Majster rétor / 22. 11. 2018 /, súťaže sa 

zúčastnili: Samuel Lebo -  

   II. DG, Hana Helešová - I. DT, Barbora Ondraščinová - II. A 

-  prednáška Prevencia látkových závislostí – alkohol a fajčenie / 7. 12. 

2018 /  

   zúčastnili sa  žiaci II. A 

- Trestnoprávna zodpovednosť vo viacerých oblastiach / 11. 12. 2018 /, 

   prednášky sa zúčastnili žiaci II. A  a II. B 

- Svet médií – komentovaná projekcia zo sveta kinematografie v Kino 

Hviezda  

   / 21. 12. 2018 / žiaci I. – IV. ročníka 

          

- divadelné predstavenie Ľudia, miesta a veci v Divadle Andreja 

Bagara v Nitre 

   / 21. 01. 2019 / žiaci II. – IV. ročníka 

- prednáška Fajčenie, nikotínová závislosť a jej následky / 22. 01. 

2019 / žiaci II. D 

- prednáška Výchova k partnerstvu a k rodičovstvu / 28. 02. 2019 / 

žiaci IV. ročníka 

- kultúrne predstavenie Slovensko v obrazoch v Kino Hviezda / 12. 03. 

2019 / 

predstavenia sa zúčastnili žiaci I. -  III. ročníka 

- filmové predstavenie Bohemian Rhapsody v Cinemax Trenčín / 13. 

03. 2019 / 

žiaci I. – III. ročníka 



- školské kolo Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy / 18. 03. 

2019 / 

s nasledovným poradím: poézia: 1. Patrícia Šebíková     II. A 

                                                      2. Lea Marcišínová    III. DG 

                                                      3. Samuel Rybanský     I. A 

                                         próza:  1. Gabriela Špániková  I. A 

                                                      2. Róbert Bouchner      II. B 

                                                      3. Natália Horská          I. A 

            

          -   prednáška v rámci prevencie na tému Drogy – smutný raj / 17. 04. 

2019 /  žiaci III. A  a III. D 

 

- interaktívna prednáška Múzeum na kolesách -  program 2. svetová 

vojna  

/ 25. 04. 2019 /, zúčastnili sa žiaci I. – III. ročníka 

- prednáška Obchodovanie s ľuďmi / 04. 06 2019 / zúčastnili sa žiaci 

II. ročníka 

 

 

 

V Trenčíne dňa 17. 6. 2019                             Spracovala: Mgr. Ivana Fehérová 

                                                                                             vedúca PK SVP 

 

 

Správa o činnosti PK CUJ v školskom roku 2018/19 
 
 

Vedúca PK CUJ: Mgr. Senka Maceková 

Členovia:    Ing. Bibiana Nedvědová 

                    Ing. Jarmila Klobušníková 

                    Mgr. Alica Blizmanová, B.S.B.A 

                    Mgr. Ivana Turčeková 

                    Mgr. Alexandra Priecelová 

 

 PK CUJ v šk. roku 2018/ 2019 pracovala podľa vopred stanoveného plánu, 

ktorý bol 

vypracovaný na základe plánu činnosti školy, vzdelávacích štandardov z cudzích 

jazykov a podľa nového Školského vzdelávacieho programu. 

 PK CUJ sa v 1. polroku šk. roka 2018/2019 schádzala na pravidelných 

stretnutiach  v dňoch: 28.08. 2018, 19.12.2018, 30.01.2019, 02.05.2019 

a 20.06.2019 podľa aktuálnej potreby informovania sa a riešenia aktuálneho 

problému. 

 PK CUJ sa orientovala na zvýšenie úrovne profilu absolventa našej školy v 

zmysle nových 



cieľových požiadaviek na vedomosti maturantov z cudzích jazykov na úrovni 

B1 (B2) a podľa nového Školského vzdelávacieho programu zameraného hlavne 

na prácu so žiakmi prvých ročníkov. 

 Pri vyučovaní cudzieho jazyka vyučujúci používali doplnkové výukové 

prostriedky, aplikovali činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a volili formy 

výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka. 

 Vyučujúci CUJ anglického a nemeckého jazyka venovali pozornosť 

inovačným metódam 

a formám výučby , ktoré u žiakov rozvíjajú samostatnosť a tvorivý prístup k 

práci ako sú napr. projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované 

vyučovanie (CLIL). Zároveň, vyučujúce CUJ využívali personalizované učenie, 

inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, 

riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio/video prezentácie 

riešenia úloh. 

 Vyučujúce CUJ sa v tomto školskom roku 2018/2019 sústredili na tréning a 

rozvoj jazykových kompetencií na vyučovaní s ohľadom na rôzne štýly učenia 

sa žiaka. Zároveň sa snažíme eliminovať memorovanie. 

 V rámci zvýšenia odborných kompetencií sa vyučujúci anglického a 

nemeckého jazyka  

zúčastňovali školení zameraných na zmeny uskutočňované vo vyučovaní 

cudzích jazykov v 

školskom roku 2018/2019. Vyučujúce si naďalej zvyšujú svoju kvalifikáciu 

prostredníctvom inovačného, aktualizačného a atestačného vzdelávania. 

Vyučujúce CUJ vyvíjajú snahu na podchytenie talentovaných žiakov a ich 

zapojenie do rôznych súťaží, najmä do jazykových olympiád a rétorických 

súťaží v CUJ. 

 Pri svojej práci sa vyučujúci CUJ snažia využívať moderné digitálne 

technológie - internet, 

interaktívnu tabuľu, tablety, e-learning, edupage, časopisy a noviny v CJ 

a poznatky  získané 

samoštúdiom a na školeniach a seminároch , organizovaných Metodickým 

centrom či inými 

inštitúciami. 

 

 

HARMONOGRAM PRÁCE PK CUJ A JEHO SPLNENIE 

 

Schválenie tematických plánov a plánu PK,  august 2018, zodpovedná- 

Maceková,  

Vypracovanie tematických plánov – duál, december 2018, zodpovedné- 

Klobušníková, Priecelová. 

Stretnutie PK CUJ , august 2018, december 2018, január 2019, apríl 2019, jún 

2019,všetci členovia PK 

Príprava vstupných previerok a vyhodnotenie , september 2018 vyuč.1.roč  

 



Trieda Priemer 

I.A 2,79 

I.B 2,7 

I.DG/DT 3,69 

I.DS 1,79 

I.AB 4,75 

 

Objednanie cudzojazyčných časopisov ,september 2018, Nedvědová, 

Maceková 

Jazykové krúžky , september 2018 Nedvědová, Maceková 

Objednávanie učebníc ANJ , september 2018, Maceková 

Oslava Európskeho dňa jazykov , september 2018 , Maceková 

Na základe odporúčania v Pokynoch MŠ, sme sa zúčastnili oslavy Európskeho 

dňa jazykov aktivitou  na medzinárodnej  on-line platforme  e-Twinning. 

Prednáška na medzinárodnej konferencii pre SOŠ v Bratislave 

(eTwinning), 

október 2018, Mgr. Maceková prezentovala náš ocenený eTwinning projekt za 

účasti  60. stredoškolských učiteľov  SOŠ  zo 14. krajín EU,12.10.2018 

Realizácia projektu Erazmus + „Job Shadowing“ so SOŠ Trebič, ČR 

október 2018, V týždni od 22.10. do 26.10. prebiehala v rámci medzinárodného 

projektu  Erasmus + na našej škole aktivita „Job Shadowing“ a traja 

pedagógovia zo SOŠ Třebič, ČR, „tieňovali“ vyučovanie na našej škole 

u ôsmich odborných učiteľov a u ôsmich všeobecných učiteľov. Celkovo 

realizovali  hospitácie na štrnástich vyučovacích predmetoch. Vedenie školy im 

zabezpečilo oboznámenie sa s našim vzdelávacím systémom aj na konzultáciách 

a organizovalo pre nich stretnutie  v KCVČ v Trenčíne. Svoj pobyt u nás 

pedagógovia z partnerskej školy ukončili  zúčastnením sa na slávnostnej  

imatrikulácií prvých ročníkov.  Administratívnu stránku projektu za našu školu 

zastrešila vedúca PK CUJ  Mgr. Maceková 

Zmena mena školy na platforme Erasmus +, september 2018, Maceková 

Získavanie medzinárodných kontaktov, september 2018– marec 2019, 

Maceková 

Prácu na novom projekte nebolo možné  dokončiť pre objektívne technické 

prekážky, nakoľko po rozsiahlej rekonštrukcií bolo potrebné  dorobiť elektriku 

v PC učebniach, nemohli sme pracovať v PC učebniach v aktuálnom čase a tak 

plniť aktuálne zadania.  

Medzinárodná konferencia a školenie v Bruseli „Digitálne zručnosti“, 
november 2018,  Maceková (eTwinning)  

Príprava doplnkových učeb. materiálov, priebežne všetci vyučujúci 

Príprava olympiády v ANJ,  november 2018, Maceková, 

Školského kola sa zúčastnilo pätnásť žiakov. Víťazi boli ocenení poukážkou do 

Panta Rhei: 

1. miesto Simona Szitásová (IV.A), 2. miesto Juraj Valko (IV.B), 3. miesto 

Barbora Ondraščinová (II.A). 



Príprava na súťaž „Master of Rethorics“ , november 2018, Maceková,  

Našu školu v disciplíne ANJ reprezentovala Barbora Ondraščinová (II.A) v 

kategórií mladších žiakov 

Medzinárodná súťaž študentských krátkych filmov: „This Human World 

2018“  -  Viedeň, október 2018, Maceková 

Žiačky II.A - Barbora Ondraščinová a Mária Kačíková nakrútili dokumentárny 

film v angličtine o právach žien, ktorý sme poslali do Viedne na medzinárodný 

festival. Aktivity sme sa zúčastnili na základe odporúčania v Pokynoch MŠ.  

Young Translators 2018, september - Maceková,  

Na základe odporúčania v Pokynoch MŠ sme sa prihlásili na uvedenú aktivitu, 

nakoľko najlepší žiaci prejavili o ňu záujem. Žiaľ, naša škola nebola vybraná na 

realizáciu aktivity. Pozn. výber školy je každý rok náhodný. 

Okresné kolo Olympiády v ANJ, január 2019, Maceková. Okresného kola sa 

zúčastnila naša víťazka Simona Szitásová (IV. A) a zvíťazila vo svojej kategórií 

aj na okresnom kole. Naša žiačka bude reprezentovať okres na krajskom kole, 

ktoré sa uskutoční vo februári 2019.  

Anglické divadlo , december 2018,  Maceková - nebolo schválené pre 

nevyhovujúci termín (Divadlo Actores z Rožňavy, predstavenie „ON-LINE“  

dňa 04.12.2018). 

Príprava ústnych mat. zadaní,  zmena zopár tlačových chýb, zmena titulnej 

strany, Maceková 

 

 

ŠKOLENIA  PEDAGÓGOV:  

 

Školenie na projekty Erasmus+: 

 Mgr. Turčeková:  absolvovala dve školenia (spolu s vedúcimi  PK odborných 

predmetov: Ing. Podhorskou, Ing. Blizmanovou, Ing. Šimkovou)    

Kreditové školenia:  

Turčeková „Podpora kreativity a motivácia žiakov“,  

Priecelová „Šikana v školskom prostredí“  

Školenie pre predsedov maturitných komisií: Turčeková, Priecelová 

Nekreditové školenia:  

Turčeková  „Školenie pre koordinátorov ŽŠR“    

Maceková:  „Motivačné aktivity“ v Trenčíne,  

                   „Digitálne zručnosti“  cez e-Twinning,  Brusel,   

                   Osem certifikovaných  on-line školení  o digitálnych technológiách 

a ich využití 

                   v pedagogickej praxi (všetko mimo času vyučovania, certifikáty 

odovzdané) 

                   Deväť webinárov na platforme e-Twinning (všetko  vo voľnom 

čase)  

Ing. Klobušníková:  „How to help teens with their speaking for exams and 

beyond“ , „They can use what they can remember“  (dve témy v rámci jedného 

seminára).  



Blizmanová: žiadne školenie tento šk. rok      

Nedvệdová: žiadne školenie pre NEJ tento šk. rok                     

                                     

Vyhodnotenie PK CUJ za 1. polrok, január 2019, vedúca PK CUJ v spolupráci 

s členkami  

 

Sledovanie a štúdium nových trendov vo výučbe cudzích jazykov,  priebežne 

všetci vyučujúci 

 

Odovzdanie maturitných zadaní na ústne maturitné skúšky, február 2019, 

Maceková 

 

Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka,  február 2019, Maceková. 

Naša študentka Simona Szitásová, zo IV.A  reprezentovala okres a obhájila 3. 

miesto v krajskom kole súťaže.  

 

Maturity 2019, písomná časť: marec 2019. 

Vyučujúce sa zhodli na tom, že tohtoročné maturity boli náročnejšie ako 

v minulosti. Úspešnosť žiakov  PFIČ a EČ je uvedená v tabuľke podľa 

jednotlivých tried. Následne bola zvolaná mimoriadna porada vyučujúcich CUJ 

maturitné ročníky, kde sme si stanovili stratégiu ako pomôcť slabšie 

prospievajúcim žiakom formou intenzívnej individuálnej pomoci po škole.  

 

EČ podľa tried – úspešnosť - CJ PFIČ podľa tried – 

úspešnosť - CJ 

4.DS  – 9 z 9,  úspešnosť   100% ,  

ANJ 

4. DS,  100%,  ANJ  

4.A –  20 z 21, úspešnosť  95 %,    

ANJ 

4.A,     100%,  ANJ 

4.DG – 7 z 8,   úspešnosť   87,5%,  

ANJ 

4.DG,  100%,  ANJ 

4.DT -  7 z 9,   úspešnosť  77,7% ,  

ANJ 

4.DT,   100%,  ANJ 

4.B –  9 z 12,   úspešnosť  75%,      

ANJ 

4.B,     100%,  ANJ 

4.B – 4 z 7,     úspešnosť  57% ,      

NEJ 

4.B,     100%,  NEJ 

 

Divadlo ACTORES, divadelné predstavenie v ANJ „On-line“, apríl 2019, 

Maceková, nebolo zrealizované z dôvodu nevyhovujúceho termínu počas 

odbornej praxe žiakov. 

  



Ústne maturity 2019: prvý termín - máj 2019, prebehli so 100 % úspešnosťou 

študentov vo všetkých maturitných ročníkoch v oboch jazykoch: ANJ aj NEJ. 

Objednávanie učebníc:  Maceková,  

Vo vyučovaní ANJ pokračujeme s učebnicami a pracovnými zošitmi Solution 

2nd edition, Pre-intermediate pre I. a II. ročníky a Intermediate pre III. a IV. 

ročníky. Objednávať budeme, tak ako po ostatné roky, cez vydavateľstvo 

Littera. Aktuálne ceny sú uvedené v tabuľke:  

 

Solution 2nd Pre-

intermediate SB 

17,45 eur Solution 2nd 

Intermediate SB 

17,45 eur 

Solution 2nd Pre-

intermediate WB 

10,15 eur Solution 2nd 

Intermediate WB 

10,15 eur 

 

Tento rok nemáme štátom dotované učebnice. Zostatok voľných učebníc 

Solution  Pre-intermediate je 87,  Solution Intermediate je 163. Z toho vyplýva, 

že nebude dosť učebníc pre prvé ročníky, kým pre tretie ročníky ich bude 

dostatok. Prvé ročníky by si ich mali zakúpiť,  no v prípade hmotnej núdze 

žiakov im učebnice požičiame. Pracovné zošity si každopádne musia zakúpiť.  

Druhé a štvrté ročníky pokračujú s učebnicami, ktoré už majú.  

 

Po vyčerpaní učebníc dotovaných štátom, komisia PK CUJ uvažuje 

v budúcnosti  prejsť na iný titul učebnice, resp. novšie vydanie už existujúcej 

učebnice.  Zároveň, v spolupráci s vydavateľstvom „Littera“ riešime otázku, 

ktoré učebnice ponúknuť pre žiakov maturujúcich z ANJ na úrovni B2. (Pozn. 

zatiaľ nemáme triedu zloženú iba zo žiakov na úrovni B2)    

 

Objednávanie časopisov v CUJ: Maceková 

Pokračovali by sme s objednávaním časopisov pre učiteľov v počte 5 ks 

Friendship, 5 ks Bridge, a 2 ks Hurra. Žiakom navrhneme voliteľné odoberanie 

cudzojazyčných časopisov pre stredné školy aj nasledujúci školský rok. Tento 

rok odoberalo časopis „Friendship“ pre žiakov stredných škôl (level B1-B2 

v ANJ) celovo 55 žiakov. 

 

Plnenie plánov na konci roka: 

 

Mgr. Blizmanová: plány v prvom a druhom ročníku splnené, v treťom ročníku 

malý sklz  

Mgr. Maceková: plány v prvom a druhom ročníku splnené, v treťom ročníku 

malý sklz, štvrté ročníky úspešne zmaturovali, 

Mgr.  Turčeková: plány v prvom a druhom ročníku splnené, v treťom ročníku 

malý sklz, štvrté ročníky úspešne zmaturovali, 

Ing. Klobušníková: plány v prvom a druhom ročníku splnené, 

Mgr. Priecelová: v prvom a druhom ročníku malý sklz  

Ing.  Nedvědová: plány splnené, maturanti úspešne zmaturovali 



 

PK CUJ mala oficiálnu schôdzu v druhom polroku dva krát, v apríli a v júni 

2019. Neformálne stretnutia boli priebežné, podľa potreby sa promptne riešili 

aktuálne záležitosti. 

 

Plánovaný zájazd do Bruselu a Londýna: Maceková, začiatkom septembra 

2019 (od 08.09. do 13.09.) sa zrealizuje poznávací zájazd Brusel-Londýn- 

Canterbury-Windsor-Stonehenge, ktorého sa zúčastní  spolu 16 žiakov 

z tried: II.A, II.B a III.A.  Zájazd organizuje Súkromné bilingválne gymnázium 

Futurum cez CK pre školské zájazdy EVAS TOUR zo Žiliny. Pre mimoriadny 

záujem sa plánuje o rok aj ďalší zájazd, nakoľko z kapacitných dôvodov sme 

nemohli zobrať viac žiakov. Zahraničný zájazd bol riadne nahlásený 

u zriaďovateľa. Vedúca PK CUJ Mgr. Maceková zabezpečuje organizačne 

a personálne záležitosti zájazdu za našu školu.  

 

Kalkulácia predpokladanej spotreby kancelárskeho papiera na 

kopírovanie: 

Mgr. Blizmanová: 3 balíky, Mgr. Turčeková: 3 balíky, Ing. Klobušníková: 2, 

Mgr. Priecelová: 2, Mgr. Maceková: 3 balíky + 2 balíky (pre potreby PK CUJ, 

súťaže, olympiádu v ANJ, prípadne budúce projekty). Najväčšia spotreba je 

v tretiackych a štvrtáckych ročníkoch, pre maturitné vypracovania a časté testy v 

rámci maturitných príprav. Vyučujúce s najväčším počtom žiakov v III. a IV. 

ročníkoch sú: Blizmanová, Maceková, Turčeková.    

Spolu: 15 balíkov kancelárskeho papiera je predbežný, hrubý odhad. 

 

Návrhy a postrehy: 

- BOD 1:  Je potrebné zabezpečiť ešte aspoň jednu učebňu  pre jazyky (napr. 

v 320 alebo 325) kde by sa na strop nainštaloval  dáta-projektor a priniesol 

by sa PC s pripojením na  internet (PC  už dávnejšie prisľúbila pani 

ekonómka Mgr. Kollárova). Na tejto schôdzi sme sa dozvedeli od pani 

zástupkyne, že naše dáta-projektory už  boli odovzdané iným učiteľom, čo 

žiadame napraviť, nakoľko hmotnú zodpovednosť za ne sme podpisovali 

my, a preto nemali byť odovzdané k používaniu nikomu inému. Tie dáta-

projektory potrebujeme používať a žiadame ich vrátiť naspäť do kabinetu 

jazykov. Na porade bolo povedané, že sa vrátia do tried. Dva krát som sa 

informovala, kedy si ich budeme môcť zobrať späť, no vtedy to ešte nebolo 

doriešené.   

- BOD 2: Vedúca PK upozorňuje na nevyhnutnosť  inovovať  audio-techniku, 

nakoľko nám už dosluhuje.  Mgr. Priecelová nemá k dispozícií CD prehrávač 

a mnohé prehrávače už prestali fungovať. Potrebujeme ich pre bežnú  prax 

ako aj na maturity. Mgr. Blizmanová navrhuje zakúpiť mini-veže do učební, 



kde sa vyučuje ANJ, a nainštalovať tam reproduktory napevno na hornú časť 

steny. Mohlo by to vyriešiť aj problém s akustikou tried.   

- BOD 3: Mgr. Turčeková vyjadrila požiadavku na odbornú  učebňu 307 alebo 

324 pre triedy III.DS/DT a IV.A v šk. roku 2019/2020. 

- BOD 4: Vedúca PK upozorňuje na potrebu dodržania názornosti vyučovania 

vo všetkých ročníkoch, no najviac by bolo potrebné zabezpečiť aby pre tretie 

a štvrté ročníky prebiehalo vyučovanie v odborných učebniach (307 prípadne 

aj 324) dva krát do týždňa pre opodstatnenú potrebu vizualizácie učiva 

maturitných tém, ktoré preberáme v treťom a štvrtom ročníku. Zároveň sa 

zvýšil počet vyučujúcich CUJ, ktoré učebňu 307 používajú, čo by sa mohlo 

čiastočne kompenzovať sprístupnením učebne 324, ktorú používa menej 

pedagógov. Preto je nutné rozšíriť počet učební, kde sa táto názornosť môže 

zabezpečiť. Ako alternatíva by mohlo pomôcť,  keby sa dodržal BOD 1 tohto 

návrhu.    

- BOD 5: Do budúcna zvážiť pridanie 1 vyučovacej hodiny ANJ týždenné 

v treťom a štvrtom ročníku (chýbajú nám hodiny na konverzáciu v CUJ). 

- BOD 6: Nezadávať maturitným ročníkom koncové hodiny, kedy sa už 

nedokážu sústrediť.  

- BOD 7: Nezaraďovať dvojhodinovku v ANJ na piatok, nakoľko tie často 

odpadávajú (priemerne raz do mesiaca) a potom vzniká sklz, ktorý sa len 

ťažko dobieha.  

 

 

V Trenčíne, 24.06.2019 

SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín                           

 

                                                                                                 vedúca PK CUJ 

                                                                                            Mgr. Senka Maceková 

 

Zápisnica z porady PK CUJ: 

 

1. Privítanie členov komisie:  

Vedúca PK privítala členov PK na zasadnutí a oboznámila členky PK CUJ 

s programom zasadania. 

2. Informácie o výsledkoch PFIČ, EČ a ÚČ maturity 2019:  

 

Vyučujúce sa zhodli na tom, že tohtoročné maturity boli náročnejšie ako 

v minulosti. Úspešnosť žiakov  PFIČ a EČ je uvedená v tabuľke podľa 

jednotlivých tried. Následne bola zvolaná mimoriadna porada vyučujúcich CUJ 

maturitné ročníky, kde sme si stanovili stratégiu ako pomôcť slabšie 

prospievajúcim žiakom formou intenzívnej individuálnej pomoci po škole.  

 



EČ podľa tried – úspešnosť - CJ PFIČ podľa tried – 

úspešnosť - CJ 

4.DS  – 9 z 9,  úspešnosť   100% ,  

ANJ 

4. DS,  100%,  ANJ  

4.A –  20 z 21, úspešnosť  95 %,    

ANJ 

4.A,     100%,  ANJ 

4.DG – 7 z 8,   úspešnosť   87,5%,  

ANJ 

4.DG,  100%,  ANJ 

4.DT -  7 z 9,   úspešnosť  77,7% ,  

ANJ 

4.DT,   100%,  ANJ 

4.B –  9 z 12,   úspešnosť  75%,      

ANJ 

4.B,     100%,  ANJ 

4.B – 4 z 7,     úspešnosť  57% ,      

NEJ 

4.B,     100%,  NEJ 

 

Ústne maturity 2019 sa konali v prvom termíne od 20.05. do 24.05. a  prebehli 

so 100 % úspešnosťou študentov vo všetkých maturitných triedach v oboch 

jazykoch: ANJ aj NEJ. 

 

3. Vyhodnotenie šk. rok 2018/2019:  
Vyhodnotenie šk. roka 2018/2019 je podrobne uvedené v samostatnom 

dokumente. 

 

4.  Objednávanie učebníc a časopisov v CJ:  

  

Vo vyučovaní ANJ pokračujeme s učebnicami a pracovnými zošitmi Solution 

2nd edition, Pre-intermediate pre I. a II. ročníky a Intermediate pre III. a IV. 

ročníky. Objednávať budeme, tak ako po ostatné roky, cez vydavateľstvo 

Littera. Aktuálne ceny sú uvedené v tabuľke:  

 

Solution 2nd Pre-

intermediate SB 

17,45 eur Solution 2nd 

Intermediate SB 

17,45 eur 

Solution 2nd Pre-

intermediate WB 

10,15 eur Solution 2nd 

Intermediate WB 

10,15 eur 

 

Tento rok nemáme štátom dotované učebnice. Zostatok voľných učebníc  Pre-

intermediate je 87, Intermediate je 163. Z toho vyplýva, že nebude dosť učebníc 

pre prvé ročníky, kým pre tretie ročníky ich bude dostatok. Prvé ročníky by si 

ich mali zakúpiť,  no v prípade hmotnej núdze žiakov, im učebnice požičiame. 

Pracovné zošity si každopádne musia zakúpiť.  Druhé a štvrté ročníky pokračujú 

s učebnicami, ktoré už majú.  

 



Po vyčerpaní učebníc dotovaných štátom, komisia PK CUJ uvažuje 

v budúcnosti  prejsť na iný titul učebnice, resp. novšie vydanie už existujúcej 

učebnice.  Zároveň, v spolupráci s vydavateľstvom „Littera“ riešime otázku 

ktoré učebnice ponúknuť pre žiakov maturujúcich z ANJ na úrovni B2. 

(Pozn. zatiaľ nemáme triedu iba zo žiakov na úrovni B2)    

 

Pokračovali by sme s objednávaním časopisov pre učiteľov v počte 5 ks 

Friendship, 5 ks Bridge, a 2 ks Hurra. Žiakom navrhneme voliteľné odoberanie 

cudzojazyčných časopisov pre stredné školy aj nasledujúci školský rok. Tento 

rok odoberalo časopis „Friendship“ pre žiakov stredných škôl (level B1-B2 

v ANJ) celovo 55 žiakov. 

 

5.  Diskusia - rôzne:  

 

Kalkulácia predpokladanej spotreby kancelárskeho papiera na 

kopírovanie: 

   

Mgr. Blizmanová: 3 balíky, Mgr. Turčeková: 3 balíky, Ing. Klobušníková: 3, 

Mgr. Priecelová: 2, Mgr. Maceková: 3 balíky + 2 balíky (pre potreby PK CUJ, 

súťaže, olympiádu v ANJ, prípadne budúce projekty). Najväčšia spotreba je 

v tretiackych a štvrtáckych ročníkoch, pre maturitné vypracovania a časté testy v 

rámci maturitných príprav.  

Spolu: 16 balíkov je hrubý predbežný odhad spotreby. 

 

Návrhy a postrehy: 

- BOD 1:  Je potrebné zabezpečiť ešte aspoň jednu učebňu  pre jazyky (napr. 

v 320 alebo 325) kde by sa na strop nainštaloval  dáta-projektor a priniesol 

by sa PC s pripojením na  internet (PC  už dávnejšie prisľúbila pani 

ekonómka Mgr. Kollárova). Na tejto schôdzi sme sa dozvedeli od pani 

zástupkyne, že naše dáta-projektory už  boli odovzdané iným učiteľom, čo 

žiadame napraviť, nakoľko hmotnú zodpovednosť za ne sme podpisovali 

my, a preto nemali byť odovzdané k používaniu nikomu inému. Tie dáta-

projektory potrebujeme používať a žiadame ich vrátiť naspäť do kabinetu 

jazykov. Na porade bolo povedané, že sa vrátia do tried. Dva krát som sa 

informovala, kedy si ich budeme môcť zobrať späť, no vtedy to ešte nebolo 

doriešené.   

- BOD 2: Vedúca PK upozorňuje na nevyhnutnosť  inovovať  audio-techniku, 

nakoľko nám už dosluhuje.  Mgr. Priecelová nemá k dispozícií CD prehrávač 

a mnohé prehrávače už prestali fungovať. Potrebujeme ich pre bežnú  prax 

ako aj na maturity. Mgr. Blizmanová navrhuje zakúpiť mini-veže do učební, 

kde sa vyučuje ANJ, a nainštalovať tam reproduktory napevno na hornú časť 

steny. Mohlo by to vyriešiť aj problém s akustikou tried.   



- BOD 3: Mgr. Turčeková vyjadrila požiadavku na odbornú  učebňu 307 alebo 

324 pre triedy III.DS/DT a IV.A v šk. roku 2019/2020. 

- BOD 4: Vedúca PK upozorňuje na potrebu dodržania názornosti vyučovania 

vo všetkých ročníkoch, no najviac by bolo potrebné zabezpečiť aby pre tretie 

a štvrté ročníky prebiehalo vyučovanie v odborných učebniach (307 prípadne 

aj 324) dva krát do týždňa pre opodstatnenú potrebu vizualizácie učiva 

maturitných tém, ktoré preberáme v treťom a štvrtom ročníku. Zároveň sa 

zvýšil počet vyučujúcich CUJ, ktoré učebňu 307 používajú, čo by sa mohlo 

čiastočne kompenzovať sprístupnením učebne 324, ktorú používa menej 

pedagógov. Preto je nutné rozšíriť počet učební, kde sa táto názornosť môže 

zabezpečiť. Ako alternatíva by mohlo pomôcť,  keby sa dodržal BOD 1 tohto 

návrhu.    

- BOD 5: Do budúcna zvážiť pridanie 1 vyučovacej hodiny ANJ týždenné 

v treťom a štvrtom ročníku (chýbajú nám hodiny na konverzáciu v CUJ). 

- BOD 6: Nezadávať maturitným ročníkom koncové hodiny, kedy sa už 

nedokážu sústrediť.  

- BOD 7: Nezaraďovať dvojhodinovku v ANJ na piatok, nakoľko tie často 

odpadávajú (priemerne raz do mesiaca) a potom vzniká sklz, ktorý sa len 

ťažko dobieha.  

 

 

6.  Záver 

 

 

 

20.06.2019  v Trenčíne                                                 Mgr. Senka Maceková 

                                                                                             Vedúca PK CUJ 

  

 

Správa o činnosti PK prírodovedných predmetov v školskom roku  

2018/2019 

 
Činnosť predmetovej komisie prírodovedných predmetov sa riadila schváleným 

plánom práce na školský rok 2018/ 2019.  

 

V predmetovej komisii pracovali: 

RNDr. Janka Ďurencová 

Ing.  Bibiana Nedvědová 

Ing.  Marta  Rástočná 

Mgr. Branislav Breznický 

Ing. Janka Šimková 



 

Úlohou prírodovedných predmetov a matematiky je poskytnúť žiakom na 

primeranej úrovni možnosť osvojenia si základných pojmov a vzťahov, správnej 

terminológie a symboliky a získať schopnosť tvorivo rozvíjať a využívať 

informácie nielen pri štúdiu, ale aj v praktickom živote. 

V tomto školskom roku sme učili už v zrekonštruovanej budove na Staničnej 

ulici. Prvý týždeň sme ešte počítačovou technickou vybavovali učebne. 

Vyučovanie potom prebiehalo v plnom rozsahu.  

 

Matematika  

/Zodpovedná- RNDr. Janka Ďurencová , Mgr. Branislav Breznický, Ing Bibiana 

Nedvědová Ing. Janka Šimková/ 

 Na začiatku školského roka sme uskutočnili v prvých ročníkoch vstupnú 

previerku z matematiky.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vstupné previerky v jednotlivých triedach študijných odborov dopadli takto  1.A  

priemer  3,67,       1.B trieda s priemerom 3,92, 1.D priemer 4,15. Celkový 

priemer tried je 3,91. 

V porovnaní s minulým rokom,  priemer bol 3,81. Previerku s rovnakými 

úlohami zadávame prvákom už niekoľko rokov po sebe. Výsledky porovnávame 

a zapisujeme. Konštatujeme, že vedomostná úroveň žiakov  zo základných škôl 

je slabá. Vstupné previerky  v učebných odboroch  neboli vykonané . 

Boli skontrolované plány prírodovedných predmetov podľa inovovaných ŠVP. 

Upravovali sa plány pre duálne vzdelávanie. 

Matematika v UO 

Hodina matematika v OU sa prispôsobuje úrovni žiakov. Sú používané formy 

výkladu, opakovanie pomocou jednoduchých príkladov,  samostatná práca pri 

precvičovaní učiva. Písomné skúšanie bolo formou malých písomiek z menších 

celkov.  

 

Maturita z matematiky. 

V školskom roku 2018 / 2019 bolo prihlásených na externú časť maturitnej 

skúšky z matematiky 14 žiakov.  Štyria boli úspešní. Musíme žiaľ konštatovať, 

že aj keď sa žiaci prihlásia na dobrovoľnú maturitnú skúšku z matematiky 

nevenujú jej potrebnú pozornosť a idú len vyskúšať či sa im podarí uspieť. 

Súťaže  

Dňa 21.marca 2019 sa zapojilo  65 žiakov našej školy do najväčšej 

matematickej súťaže na svete  Matematický klokan. 

V kategórii 1. a 2. roč. – Kadet 012- úspešní riešitelia na našej škole sú: 

1) Adam Tesárik                    1.B  

2) Samuel Rybanský             1.A 

3) Tomáš Dobiaš                   1.D 

4) Sandra Richtarechová       1.B 

5) Martin Frič                        1.A 



V kategórii 3. a 4. roč. – Junior 034-úspešní riešitelia: 

1) Andrej Bražník                   3. DS- ktorý bol školský šampion. 

2) Dominik Červený               3 .DS 

3) Martin Kováč                     3. DG 

4)  Martin Suchomel               3. DG 

5)  Karol Osvald                     3. A  

6) 6.Lívia Koníčková              3. A 

7) 7. Ivana Kucharíková            3.A 

Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy a radosť 

zo súťaženia. 

Fyzika         /Zodpovedný- Mgr. Branislav Breznický/    

Vyučovanie v školskom roku 2018/2019 bolo vedené v kľudnej atmosfére.  

Učivo bolo prebrané. Na hodinách fyziky žiaci pracovali na projektoch- 

jednoduchých fyzikálnych experimentoch, ktoré prezentovali pred spolužiakmi.                                                                                                     

.  

Chémia    / Zodpovedná  Ing. Bibiana Nedvědová / 

Vyučovanie  sa realizovalo v 1. A, 1.B a v 1.D triede. Počas vyučovania boli 

vytvorené podmienky na aktívnu a samostatnú prácu žiakov. Používali sa 

vyučovacie metódy ako práca s odborným textom, forma prezentácií, projektové 

vyučovanie využívaním simulovaných chemických dejov. Cieľom vyučovania 

chémie bolo spoznať vlastnosti a použitie látok s ktorými sa žiaci stretávajú 

v bežnom živote.. Na klasifikáciu žiakov boli použité písomné testy, slovné 

odpovede, kvízy a projekty. 

Informatika /Zodpovedná Ing. J. Šimková, Mgr. Breznický Ing. M.Rástočná / 

Vyučovanie informatiky prebieha  podľa požiadaviek odborných predmetov pre 

používanie konštrukčných programov.  

Žiaci majú dostatočné zručnosti na základe ktorých môžu stavať vedomosti. 

Plán bol splnený. 

Jednotliví členovia predmetovej komisie sledovali nové trendy vo vyučovaní 

prírodovedných predmetov. Získané poznatky sa snažili v čo najväčšej miere 

uplatňovať pri vyučovaní.  

Na záver chcem poďakovať členom predmetovej komisie za zodpovednú  prácu 

v školskom roku, za ochotu a spoľahlivosť pri riešení jednotlivých úloh. 

 

 

 

 

V Trenčíne 24.06.2019                                                   vedúca PK 

                                                                                  RNDr. Janka Ďurencová 
                                                                                

 
 
 
 



Správa a činnosti PK TaŠV v šk.roku 2018/2019 

 
V školskom roku 2018/2019 predmetová komisia telesnej a športovej výchovy v 

zložení Mgr. Igor Krajčo a Mgr. Alexandra Priecelová  organizačne pripravila 

akcie predpísané plánom školy- pravidelné účelové cvičenia na ochranu života a 

zdravia pre žiakov  1. a 2. ročníka a kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 

3. ročníka. 

Počas týchto účelových cvičení žiaci navštívili v Trenčíne Hasičský zbor, kde 

boli oboznámení s chodom požiarnej stanice.  

 

Pre žiakov 1.ročníka sa podľa plánu školy konal kurz pohybových aktivít 

zameraných na zimné športy /lyžovanie/  v Tatranskej Lomnici.  

Tento rok sme sa opäť zúčastnili na konci školského roka aj kurzu pohybových 

aktivít zameraných na letné športy pre žiakov 2. ročníka vo Vysokých Tatrách 

v Starej Lesnej, kde sme navštívili ( Popradské pleso, Skalnaté pleso a Štrbské 

pleso).  

 

V školskom roku sa žiaci mali možnosť  prihlásiť cez vzdelávacie poukazy na 

krúžky: 

 

-   golf / pod vedením Mgr. Igor Krajčo/ 

- Šachy / pod vedením Ing. Ivan Trnka 

 

 

V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zúčastnila vybraných 

športových súťaží pre stredné školy a to:  

- cezpoľný beh , v ktorom sa žiak Adrian Ambrož umiestnil v okresnom 

kole na 2. mieste  

- bedminton, kde sme cez víťazstvá v okresnom a krajskom kole postúpili 

na školské majstrovstvá Slovenska, kde sme skončili na 3. mieste. 

Družstvo tvorili : Patrik Papánek a Tobias Staňo, za čo im veľmi pekne 

ďakujeme. 

- atletika, v ktorej žiak Róbert Ambrož v behu na 800m sa umiestnil na 2. 

mieste, za čo mu ďakujeme a Mário Kadák v skoku do výšky sa stal 

majstrom západoslovenského kraja. Ďalej musíme vyzdvihnúť 

spomínaného Mária Kadáka, ktorý v dňoch 25.-26.5.2019 sa zúčastnil 

Majstrovsiev Slovenskej republiky v atletike.  

Vo svojej disciplíne – desaťboji sa stal majstrom SR. 

 

 

Po rekonštrukcii školy sme sa opäť vrátili do našej budovy, kde máme 

k dispozícii telocvičňu, posilňovňu a možnosť využitia športového areálu 

vybaveného atletickou dráhou. 



Cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu vždy 

bolo a bude umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, 

zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti v rôznej 

športovej činnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné 

a koordinačné schopnosti, či podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej 

výkonnosti a zdatnosti a naďalej zabezpečovať diferencovaný prístup 

k rôzne fyzicky zdatným a pohybovo nadaným žiakom, nielen v rámci 

povinnej telesnej a športovej výchovy, ale aj záujmovej krúžkovej 

činnosti.  

 

Keďže prístup k žiakom k hodinám telesnej a športovej výchovy je  

v poslednom čase menej aktívny ako tomu bolo v minulosti, dôležitou 

úlohou učiteľa bude aj to, aby dokázal v žiakoch utvoriť trvalý vzťah 

k pohybovej aktivite, v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby, 

intenzitu pre každého žiaka. Samotní rodičia by mali klásť väčší dôraz na 

rozvoj pohybovej aktivity svojich detí a získavať ich pre športovú 

činnosť. 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Igor Krajčo 

                                                                                               Vedúci PK TaŠV 

 

 

 
 
 

Správa o činnosti PK odborných predmetov staviteľstva a TIS za 

školský rok  2018/2019 

 
Činnosť predmetovej komisie odborných predmetov sa riadila v tomto školskom 

roku platným štatútom a plánom činnosti. Predmetová komisia odborných 

predmetov STA a TIS pracovala v tomto zložení (19členov): 

Ing. Miroslav Baška, Mgr. Adriána Foľtová, Ing. Slávka Hudcovicová, Ing. Jana 

Chodúrová, Ing. Zuzana Illová, Ing. Andrea Karneková, Ing. Michaela 

Klačková, Ing. Martina Knappová, Ing. Adriána Makarová,  Ing. Eva 

Martišková, Ing. Bibiána Nedvědová, Ing. Alena Orgoníková, Ing. Eva 

Podhorská Rechtoríková, Ing. Beáta Vajgelová, Ing. Miriam Žilinčanová, Ing. 

Jarmila Klobušniková, Ing. Ivan Kohoutek,  Ing. Marta Rástočná, Ing. Janka 

Šimková. 

Predmetová komisia pracovala počas celého školského roka veľmi zodpovedne, 

prístup jednotlivých členov bol plnohodnotný a prospešný. Schôdze sa 

realizovali podľa plánu ale aj podľa aktuálnej potreby . Celkovo bolo 8 schôdzí, 



na ktorých sa prejednávali a následne schvaľovali rôzne dokumenty, napr. 

ŠkVP, obhajoba vlastného projektu ako náhrada za PČOZ, maturitné témy 

ústnej a aj praktickej časti, odborné exkurzie, vyhodnocovanie súťažných prác 

žiakov. 

Žiakom druhého ročníka sme ponúkli možnosť študovať nové zameranie 

v odbore staviteľstvo, a to záhradná a krajinná architektúra. Členovia 

predmetovej komisie pripravili novú koncepciu pre toto zameranie. Avšak žiaci 

druhého ročníka neprejavili záujem o štúdium v tomto zameraní.  

Aj v tomto školskom roku prebiehalo vzdelávanie učiteľov absolvovaním 

školení, vzdelávacích kurzov, odborných seminárov, ale najviac formou 

samoštúdia. Školenie CENKROS 4 ( Ing. Janka Chodúrová), inštruktážny 

seminár ERASMUS+ ( Ing Eva Podhorská Rechtoríková), prezentačné dni pre 

architektov a projektantov( Ing. Janka Chodúrová, Ing. Eva Martišková) . 

Odborné predmety podliehajú neustálim zmenám, ktoré sú ovplyvnené vývojom 

nových stavebných materiálov, zmenou a vylepšovaním technologických 

postupov, preto je nám veľkým prínosom, že sme sa aj tento školský rok mohli 

zúčastniť prednášok o nových technológiách a materiáloch konkrétnych firiem. 

Vedomosti žiakov sa preverovali nielen ústnou formou, ale aj testami 

a samostatnými grafickými prácami. Klauzúrne práce absolvovali žiaci všetkých 

ročníkov na predmete KOC (1. roč. 2krát za rok, 2.- 4. roč. 1krát za rok). 

Klauzúrne práce sú výbornou spätnou väzbou pre zistenie nadobudnutých 

vedomostí z odborných predmetov a slúžia aj ako predpríprava k praktickej 

maturitnej skúške. Pokrokom oproti minulým rokom je to, že žiaci omnoho 

lepšie zvládajú prácu s grafickými programami Autocad a Allplan. 

Vo vyučovacom procese sa využívali multimediálne učebne pripojené na 

internet. Tieto učebne sa po návrate do nových zrekonštruovaných priestorov, 

museli ešte vybaviť elektroinštaláciami a internetovým pripojením, ale vďaka 

šikovnému kolegovi, sme zaradili tieto učebne včas do vyučovacieho procesu. 

Učebne výpočtovej techniky boli využívané v plnej miere, žiaci sa naučili 

pracovať s programom Autocad, Allplan, Cenkross, ktoré ďalej využívali pri 

tvorbe projektov na predmete KOC a Ekonomiky. Hotové výkresy a zadania 

mali možnosť vytlačiť priamo v priestoroch učebne výpočtovej techniky na 

náklady školy. Do budúcna plánujeme vybaviť ešte jednu triedu výpočtovou 

technikou, aby sme zabezpečili žiakom vhodné podmienky pre ich štúdium. 

Počas celého školského roka prebiehali prezentácie školy, jednak formou 

otvorených dverí, kde sa mohli žiaci základných škôl prísť informovať o štúdiu 

na našej škole. Taktiež formou prezentácii na základných školách, Stredoškolák 

2018, CONECO racioenergia 2019, prostredníctvom spolupráce pani riaditeľky 

Ing. Martiny Knappovej a výchovných poradcov základných škôl. Prezentácii 

školy sa venujú učitelia odborných predmetov, z predmetových komisií oboch 

odborov staviteľstvo a geodézia a kartografia. Ing. Vilam Lebo, Ing. Adriána 

Makarová a Ing. Eva Podhorská Rechtoríková. V spolupráci s niektorými žiakmi 

školy, oboznámili žiakov základných škôl o štúdiu na škole. 

V školskom roku 2018-2019 sme sa opäť zúčastnili rôznych vedomostných 

súťaží. Školské kolo súťaže SOČ prebehlo dňa 14.02.2019 pod vedením Ing. 



Evy Martiškovej. Tento rok sa žiakom podarilo umiestniť na pekných miestach 

až v celoslovenskom kole SOČ, a to konkrétne Vanese Čechovej a Erikovi 

Držíkovi zo IV.A triedy. Ďalej by som spomenula účasť našich žiakov 

v študentskej súťaži, pod vedením Ing. Zuzany Illovej VELUX- „Rodinný 

dom“, školské kolo sa uskutočnilo dňa 09.05.2019 a zúčastnilo sa 6 žiakov z 2. 

ročníka. Žiaci pokračovali ďalej na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo 

19.06.2019 v Bratislave, kde získal ocenenie žiak II.A triedy Miroslav Častulín 

za svoj návrh rodinného domu. Žiaci,ktorí sa zúčastňujú na vedomostných 

súťažiach sú veľmi šikovní, sme im vďační, že reprezentujú nielen seba, ale aj 

našu školu. 

Maturitné skúšky v školskom roku 2018/2019 prebehli bez problémov, boli 

výborne pripravené, v rámci PK mali vyučujúci stanovené úlohy, ako 

vypracovanie jednotlivých maturitných tém a zadaní. Aj v tomto školskom roku 

bola žiakom umožnená forma obhajoby vlastného projektu ako náhrada za 

PČOZ. Túto možnosť po splnení podmienok využilo 16 žiakov (IV.A- 4 žiakov, 

IV.B – 7 žiakov, IV.DS- 3 žiaci, IV.DT- 2 žiaci). Obhajoba vlastného projektu 

prebehla úspešne, žiaci prezentovali svoje projekty, ktoré boli na spracované na 

vysokej úrovni. Z praktickej a ústnej časti maturitnej skúšky z odborných 

predmetov nevyhoveli celkovo dvaja žiaci, ktorí môžu využiť opravný termín 

v septembri 2019. 

Súvislá odborná prax sa uskutočňovala v čase od 13. 05. do 24. 06. 2019. Všetci 

žiaci odbornú prax absolvovali bez problémov. Žiaci po absolvovaní praxe 

spracovali správu, ktorú odovzdali svojim vyučujúcim a tí ich následne 

ohodnotili na predmete pozemné staviteľstvo. V čase od 27.05. do 30.05.2019 

prebehli praktické cvičenia z geodézie pre žiakov 3. ročníka odboru staviteľstvo, 

výsledkom cvičení bola odovzdaná technická správa, ktorá bola ohodnotená na 

predmete geodézia. 

Odborné exkurzie boli realizované v súlade s plánom exkurzií, Dňa 04.10.2018 

sa žiaci 4. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie – Hostětín, Luhačovice, dňa 

17.09.2018 odborná exkurzia pre žiakov štvrtých ročníkov – Rozostavané 

stavby Trenčín, taktiež si žiaci štvrtého ročníka spravili obhliadku historickej 

časti mesta. Žiaci 3. ročníkov sa zúčastnili na odbornej exkurzii v Banskej 

Štiavnici a žiaci 2. ročníkov na odbornej exkurzii v Slovenskej Lupči a Banskej 

Bystrici. V rámci zapojenia sa do súťaže VELUX „Rodinný dom“, sa mali žiaci 

možnosť zúčastniť na Wokrshope VELUX-„Rodinný dom“ v Brne. Ďalej sa 

žiaci II.A triedy v rámci predmetu Typológia stavieb zúčastnili na exkurzii vo 

firme LEONI Slovakia, spol.s.r.o.. Žiaci školy sa ešte zúčastnili týchto 

odborných exkurzií: stavba rodinných domov 2. ročník, Papierová história- 

výstava papierových modelov hradov 1. ročník, múzeum Carnuntum 

v Petronelle, Rakúsko 1. ročník. Žiakom 4. ročníka bola zabezpečená prednáška 

„Historický vývoj územného plánu mesta Trenčín“. Počas odbornej praxe od 

20.05. do 24.05. 2019 absolvovali 1. ročníky niekoľko odborných exkurzií, a to: 

Betonárka Stafis v Trenčíne, Marius pedersen Trenčín, ČOV- Trenčín, Považská 

cementáreň a.s. v Ilave, múzeum Carnuntum. 



V priebehu celého školského roka členovia PK-OP pracovali usilovne 

a svedomito si plnili svoje povinnosti, za čo sa chcem na záver poďakovať 

a popriať všetkým mnoho síl na plnenie ďalších pracovných povinností a hlavne 

pevné zdravie. 

 

V Trenčíne, dňa 21.06.2019                    Ing. Eva Podhorská Rechtoríková 

                           vedúca PK OP STA a TIS 
 

 
 

Správa o činnosti PK odborných predmetov pre študijný odbor 

geodézia, kartografia a kataster za školský rok 2018/2019 

 
 

Členovia PK OP GKK 

1. Blizmanová Martina, Ing.  vedúca PK OP GKK  

2. Karneková Andrea, Ing. člen    

3. Klačková Michaela, Ing. člen     

4. Knappová Martina, Ing. člen   

5. Kohoutek Ivan, Ing.  člen (od decembra 2018)  

6. Lebó Viliam, Ing.  člen     

7. Makarová Adriána, Ing. člen      

8. Orgoníková Alena, Ing. člen (do decembra 2018)    

9. Vajgelová Beáta, Ing.  člen    

10. Žilinčanová Miriam, Ing.  člen   

 

Schôdze PK OP GKK v školskom roku 2018/2019 boli 5. 09. 2018 a 16. 11. 

2018 a 25. 01. 2019, 29. 03. 2019 a 17. 06. 2019. Všetky problémy riešime 

operatívne a priebežne podľa potreby a každý člen PK si pridelené úlohy a svoje 

povinnosti plní v požadovanej forme a včas. 

 

Činnosť PK OP GKK 

 

Vzdelávanie, príprava a výučba 

 Najnovšie poznatky členovia PK OP GKK získavajú štúdiom dostupnej 

odbornej literatúry a hľadaním ďalších materiálov na odborných stránkach na 

internete. 

 Ing. Blizmanová M. a Ing. Lebó V. pripravili a upravili tematické okruhy 

a témy pre vykonanie praktických a ústnych maturitných skúšok 4. ročníka 

z odborných predmetov. 

 Ing. Blizmanová M. vedie záujmový krúžok „Aplikovaná geodézia“, Ing. 

Lebó V. vedie krúžok „Využitie GIS“. Účasť na krúžku v prvom polroku bola 

kolísavá, a to v závislosti na období a blížiacich sa preskúšaní. Na krúžky 



chodia hlavne žiaci vyšších ročníkov a obzvlášť veľká účasť je žiakov 

štvrtého ročníka. 

 Ing. Blizmanová M. sa zúčastnila školenia Informačných dní (Výzva 2019 na 

predkladanie návrhov projektov Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 

mládež a šport.) v Bratislave, školenia „Inštruktážny seminár k príprave 

prihlášok, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov“ v Žiline, 

ktoré organizovala SAAIC a IUVENTA.  

 K 30. 9. 2018 bolo 6 žiakov IV. DG prihlásených na vykonanie PČ OZ MS 

formou b) obhajoba vlastného projektu, špecifikáciu témy v rozsahu zadania 

predmetu prax 4. ročníka spolu s harmonogramom práce odovzdalo do 30. 

októbra 2018 spolu 6 žiakov svojmu konzultantovi a všetci odovzdali projekt 

k termínu kontroly, ktorá bola 15.1. 2019.  

 Podľa komunikácie s členmi PK môžem konštatovať, že vyučovanie 

v odborných predmetoch prebiehalo v súlade s tématickým plánom, zadania 

z odborného predmetu prax, počítačová grafika a automatizácia 

zobrazovacích prác boli spravidla odovzdávané načas, v predpísanej forme 

a úprave, hodnotenie žiakov bolo priebežné a zodpovedá ich vedomostiam 

a zručnostiam. 

 

Exkurzie 

 7. 11. 2018 sa žiaci III. DG a IV. DG zúčastnili exkurzii „Po bodoch ŠNS“. 

Exkurzia začala v škole prednáškou o bodoch a budovaní ŠNS, ktorú viedol 

Ing. Lebó V. a následne sa žiaci presunuli do terénu, kde na trase Trenčín 

Zámostie – Bratislavská ulica – Istebník – Nám. sv. Anny – Hasičská ulica – 

ulica M. R. Štefánika na podklade geodetických údajov a použitím ZBGIS 

hľadali existujúce body ŠNS. Za pedagogický dozor bol Ing. Lebó, V.. 

 16. 11. 2018 sa žiaci IV.DG zúčastnili prezentácie SvF STU v Bratislave. 

 13. 12. 2018 sa žiaci IV. DG zúčastnili odbornej exkurzie v tlačiarňach 

„Pardon“ v Trenčíne, za pedagogický zbor bola Ing. Blizmanová M. 

 

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ 

 

V školskom kole SOČ, ktoré sa konalo 14. 2. 2019, ŠO GKK prezentovalo 6 

žiakov so svojimi projektmi. Žiaci súťažili v 3 súťažných odboroch s týmto 

umiestnením: 

 

odbor 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia 

1. miesto  Knap Martin, Janírek Martin: Mapovanie a obnova bodového poľa 

3. miesto  Pekara Andrej, Ďuriš Patrick: Obnova bodového poľa v učebni 009 

 

odbor 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

1. miesto  Vojtková Gabriela, Jasnický Tomáš: Inventarizácia skladu 

a rektifikácia prístrojov 

 



V odbornej komisii bola z PK OP GKK Ing. Blizmanová M.  

 

 Regionálna prehliadka SOČ - 27. 3. 2019, Nové Mesto nad Váhom 

odbor  14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

bez umiestnenia  Vojtková Gabriela, Jasnický Tomáš - Inventarizácia skladu  

a rektifikácia prístrojov 

 

 Krajské kolo SOČ – 5. 4. 2019, Stará Turá 

odbor 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia 

2. miesto   Knap Martin, Janírek Martin: Mapovanie a obnova bodového 

poľa 

 

 Celoslovenské kolo SOČ - 24. – 26. 4. 2019, Košice 

certifikát za účasť Knap Martin, Janírek Martin: Mapovanie a obnova 

bodového poľa 

 

Medzinárodný geodetický päťboj - IG5  

12. – 14. 4. 2019 sa Ing. Blizmanová, M. a žiaci zo IV. DG zúčastnili 14. 

ročníka medzinárodnej súťaže pre študentov stredných škôl s geodetickým 

zameraním - Medzinárodný geodetický päťboj (International Geodetic 

Pentathlon - IG5), ktorú usporiadala Duchcov (Česká republika). Samotná súťaž 

sa skladala z orientačného behu a päťboja – 5 praktických úloh (určenie výmery 

pozemku, určenie nivelačného prevýšenia, centrácia a horizontácia prístroja nad 

daným bodom, história a súčasnosť v geodézii – priraďovanie obrázkov, 

trigonometrické určenie výšky). Na jednotlivé stanoviská sa súťažiaci navigovali 

pomocou ručného navigačného zariadenia GPS, zoznamu súradníc stanovísk v 

systéme WGS-84. Trasa dlhá viac než 15,5 km viedla členitým terénom. Cieľ 

trasy bol v Duchcove, na zámku, kde istý čas zotrval aj Casanova. Z celkového 

počtu 32 družstiev zo 17 škôl zo 4 krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko) 

obsadilo družstvo v zložení - Gabriela Vojtková, Martin Knap, Martin Janírek 9. 

miesto v A kategórii (kategória rýchlosť) a 14. miesto v B kategórii (kategória 

presnosť), Veľké ďakujem patrí študentom, že si našli čas a mali chuť si zmerať 

sily s ostatnými geodetmi na medzinárodnej súťaži, reprezentovať nielen našu 

školu, ale i mesto Trenčín. 

 

Odborná prax ŠO GKK 

Odborná učebná prax žiakov 1. ročníka bola v dňoch 13. 5. 2019 až 24. 5. 

2019 v areáli našej školy. Koordinátorom odbornej praxe bola Ing. Beáta 

Vajgelová. Úlohy, ktoré boli stanovené v programe odbornej učebnej praxi, boli 

splnené. 

Odborná učebná prax žiakov 2. ročníka bola v dňoch 27. 5. 2019 až 31. 5. 

2019 v areáli našej školy. Súvislá odborná prax bola v dňoch 13. 5. 2019 až 24. 

5. 2019 vo firmách. Koordinátorom odbornej učebnej praxe a súvislej odbornej 

praxe bol Ing. Viliam Lebó. Úlohy, ktoré boli stanovené v programe odbornej 

učebnej praxi, boli splnené. 



Súvislá odborná prax žiakov 3. ročníka bola v dňoch 13. 5. 2019 až 24. 5. 

2019 vo firmách. Koordinátorom súvislej odbornej praxe bol Ing. Viliam Lebó. 

Žiaci vykonávali prax v nasledujúcich firmách:  

 Beveling s r.o. Pruské, č. 466, 018 52 Pruské 

 GEO 3 TN s.r.o, Gen.M.R.Štefánika 42, 911 01 Trenčín 

 Geo-Kod s r.o., Karloveská 24, 841 04 Bratislava 

 Geprom, Radlinského 678/1, 957 01 Bánovce /n B. 

 GSK geodetická spoločnosť, SNP 1599/1, 95701 Bánovce nad 

Bebravou 

 Ing.Igor Strhák Pro-Geo, Hliny 1419/17-4, 017 07 Považská Bystrica 

 MapGeo s r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín 

 OÚ Myjava, Katastrálny odbor, Moravská 1, 907 01 Myjava 

 Patricius Sova - GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza 

 Planika s r.o.,Vysokoškolákov 8556/33B, 010 01 Žilina 

 RH Plus Stav, s r.o., 913 32 Dolná Súča 582 

 Strechy Bartek, s r.o., 913 32 Dolná Súča 11 

 Súkromná geodézia, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín 

 

PČ OZ MS 2019, TČ OZ MS 2019 

10. 4. 2019 sa konala PČ OZ MS. Pre žiakov odboru GKK bolo pripravených 

8 tém. K PČ OZ MS pristúpili 8 žiaci, z toho 2 žiaci vykonávali formu a) 

praktická realizácia a prevedenie komplexnej úlohy, 2 žiaci mali formu d) 

obhajoba úspešných súťažných prác, 4 žiaci vykonali PČ OZ MS formou b) 

obhajoba vlastného projektu. PČ OZ MS vykonal 1 žiak neúspešne.  

23. 5. 2019 k TČ OZ MS pristúpilo 7 žiakov. Predsedom PMK bol Ing. Jozef 

Dudoň zo SPŠS v Žiline, ktorý zhodnotil pripravenosť maturitnej skúšky ako aj 

celkovú atmosféru počas maturít veľmi pozitívne. Všetci žiaci úspešne vykonali 

TČ OZ MS. 

 

Prezentácia školy 

 4. – 5. 10. 2018 „Stredoškolák“, zodpovedný: Ing. Lebó. V., zo žiakov: II. 

DG - Lebó Samuel, Stano Tobias, III.DG - Suchomel Martin, Kováč Martin. 

 8. 11. 2018 Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach nad Bebravou, 

zodpovedný: Ing. Lebó V., Šuhajda Kristián (III.DG),  

 22. 11. 2018 „Deň otvorených dverí na našej škole“, zodpovedný: Ing. Lebó 

V., zo žiakov: II. DG - Cverenkár Miroslav, Lukšo Aleš, III. DG – Suchomel 

Martin, Kováč Martin.  

 28. 11. 2018 ZŠ Rybany, zodpovedný: Ing. Lebó V., 

 13. 12. 2018 „Deň otvorených dverí na našej škole“, zodpovedný: Ing. Lebó 

V., zo žiakov: II. DG – Machara Adam, Hlávek Tomáš, III. DG – Kostyánová 

Erika, Ješková Gabriela.  

 15. 01. 2019 ZŠ Hodžova 37, Trenčín, zodpovedný: Ing. Lebó. V. 

 07. 02. 2019 sa Ing. Lebó, V. zúčastnil prezentácie školy pred výchovnými 

poradcami základných škôl na CPPPaP v Novom Meste nad Váhom. 



 14. 02. 2019 bol na našej škole „Deň otvorených dverí na našej škole“, 

zodpovedný: Ing. Lebó V., zo žiakov: II. DG – Horňáková Lenka, 

Marčulincová Silvia, III. DG – Suchomel Martin, Šuhajda Kristián.  

 14. 02. 2019 sa Ing. Lebó, V. zúčastnil prezentácie školy na ZŠ Trenčianska 

Teplá. 

 27. 03. 2019 sa Ing. Lebó V. zúčastnil prezentácie školy na veľtrhu Coneco 

v Bratislave, zo žiakov bol Martin Kováč z III.DG. 

 

Poďakovanie za prezentáciu školy patrí okrem Ing. Lebóovi V. aj 

zúčastneným žiakom.  

 

Záverom chcem poďakovať všetkým členom PK za ich prínosnú prácu 

a prajem všetkým veľa zdravia, šťastia, optimizmu a úspechov v práci.    

 

 

      

V Trenčíne dňa 17. 06. 2019                            Ing. Martina Blizmanová 

                        vedúca PK OP GKK 
              

           

Správa o činnosti PK odborných predmetov učebných odborov   

za školský rok  2018/2019 
           

Komisia pracovala v nasledovnom zložení: 

 

Ing. Janka Šimková          predseda 

Ing. Jarmila Klobušníková  člen 

Ing. Beáta Vajgelová        člen 

Ing. Marta Rástočná        člen 

Ing. Jana Chodúrová        člen 

Ing. Bibiána Nedvědová  člen 

Bc. Ján Michalec         člen 

Vladimír Breznický         člen 

Rudolf Trokan               člen 

Róbert Zbín               člen 

 

Počas školského roka sa uskutočnili 4 schôdze PK:   14. 9. 2018 

        30. 1. 2019 

        28. 3. 2019 

        25. 6. 2019 

 

Podľa aktuálnej potreby riešiť problémy, organizovať akcie sme sa stretali 

operatívne. Členovia si riadne a včas plnili svoje povinnosti a aktuálne úlohy. 



 

Akcie, na ktorých sme sa spolu s našimi žiakmi zúčastnili: 

 

11./2018: STAVMAT: Róbert Zbín: návšteva predajní so stavebným 

materiálom   

so žiakmi UO murár  

10./2018: Výstava Stredoškolák: predvádzanie odborných inštalatérskych 

a stolárskych činností našimi učňami 

11./2018: Praktické ukážky práce našich učňov na dni otvorených dverí 

(stolári + inštalatéri) 

01./2019: Praktické ukážky práce našich učňov na dni otvorených dverí 

(stolári + inštalatéri) 

02./2019: AQUATHERM Nitra: návšteva veľtrhu v Nitre – inštalatéri 1. – 3. 

ročníka  pedagogický dozor: Ing. Šimková, p. Breznický 

02./2019: Medzinárodnýché majstrovstvá Českej republiky v odbore stolár 

v Brne 

účastníci: Samuel Bulejko a Boris Harušťák 

Samuel Bulejko - najlepší zahraničný účastník tejto súťaže 

pedagogický dozor: Bc. Ján Michalec 

03./2019: Odborne  – environmentálna akcia:  

Vtáčie búdky- výroba vtáčích búdok a ich osadenie v prírode (Bc. 

Ján Michalec). 

03./2019: IMMERGAS: školenie pre učiteľov a majstrov OV v odbore 

inštalatér. 

 účastníci: Ing. Šimková, p. Breznický 

 účel akcie: jednodňové školenie o vykurovacej a klimatizačnej 

technike firmy Immergas, prísľub certifikovaných školení pre 

učňov inštalatérov (p. Vrba) 

04./2019: ČOV (Čistička odpadových vôd)– inštalatéri 1. – 3. ročník, 

pedagogický dozor: p. Breznický 

04./2019: STAVMAT a ďalšie firmy so stavebno-inštalačným materiálom  

učni inštalatér + murár 1. – 3. ročník 

pedagogický dozor: p. Breznický, p. Zbín 

05./2019: DAŠKO – exkurzia vo firme; stolári 1. – 3. ročník 

pedagogický dozor: Ing. Klobušníková 

05./2019: DECODOM – exkurzia v  predajni; stolári 1. – 3. ročník 

pedagogický dozor: Ing. Klobušníková 

05./2019: IMMERGAS – odborná prednáška vo firme; inštalatéri 1. – 3. 

ročník 

pedagogický dozor: Ing. Šimková 

06./2019: REPROGAS POWER DAY – ukážky praktických činností pri 

zemných a inštalatérskych prácach; inštalatéri 1. – 3. ročník 

pedagogický dozor: Ing. Šimková, p. Breznický 

 



 

Z ďalších činností, ktoré sme museli ako predmetová komisia spolu riešiť: 

- schváliť a pripomienkovať tematické plány – presuny učiva podľa 

požiadaviek OV 

- vypracovať tematické plány pre nasledujúci ročník duálneho vzdelávania – 

3.ročník 

- skompletizovať ŠkVP stolár, murár, inštalatér 

- organizovať odborné exkurzie, návštevy rôznych podujatí, školení a súťaží 

podľa profesijného zamerania 

- pomáhať žiakom prvých ročníkov prekonávať adaptačné problémy 

- pripraviť agendu k záverečným skúškam, vrátane skúšobných tém (aj pre 

SOPK) 

- organizovať a vyhodnotiť záverečné skúšky 

- kontaktovať firmy, zabezpečiť prezentácie firiem, zúčastňovať sa odborných 

školení 

- pripraviť prezentáciu učebných odborov na deň otvorených dverí  

 

Na záver chcem poďakovať všetkým členom za odvedenú práce o to viac, že 

sa museli prispôsobovať novým podmienkam v zrekonštruovanej škole, 

niekoľkým organizačným zmenám behom školského roka, majstrom OV za 

intenzívnu pomoc pri vypratávaní pôvodnej školy a pri náročnejšom 

organizovaní žiakov na odbornom výcviku (napr. práca na viacerých 

pracoviskách, zváračský kurz v Novom Meste nad Váhom). 

Želám všetkým, aby si v lete oddýchli a načerpali nové sily a optimizmu do 

ďalšej práce. 

 

 

V Trenčíne dňa 26. 06. 2019                  Ing. Janka Šimková 

                                                                                       vedúca PK OP UO 

 

 
 

                                                    

Správa o činnosti koordinátora prevencie v školskom roku 

2018/2019 

 
Činnosť koordinátora prevencie kriminality aj v školskom roku 

2018/2019 plynulo nadviazala na činnosť predchádzajúceho školského roka. 

Spolupráca bola so všetkými pracovníkmi školy a konštatujem, že sme 

nezaznamenali výraznejšie problémy. 

V prvom, druhom a treťom ročníku sme pomocou dotazníka zisťovali 

výskyt kyberšikanovania na škole, zároveň na triednických hodinách bol 



venovaný priestor tejto problematike. Prevencia i eliminácia kyberšikanovania a 

šikanovania je potrebná hlavne v prvom ročníku, kedy sa vytvárajú vzťahy 

v novom školskom prostredí. Nezaznamenali sme výraznejšie znaky 

šikanovania a kyberšikanovania z vyzbieraných dotazníkov. Šikanovanie a 

kyberšikanovanie na našej škole je pod drobnohľadom všetkých vyučujúcich 

a čo i len najmenšie náznaky sú riešené na úrovni triedneho, výchovného 

poradcu, prípadne s vedením školy. Darí sa nám tak predchádzať negatívnym 

javom.  

V novembri sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili "Preventívnej aktivity 

PZ SR pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách". 
V decembri sa taktiež žiaci druhých ročníkov zúčastnili prednášky na 

tému "Trestnoprávna zodpovednosť vo viacerých oblastiach" organizovanou 

PZ v Trenčíne.  

Už po piaty krát sme sa v decembri celá škola zúčastnili predstavenia 

„Svet médií“, kde bolo zaujímavým a pútavým spôsobom prezentovaná filmová 

produkcia. 

Úrad verejného zdravotníctva SR v TN v januári pripravil žiakom 

druhých ročníkov prednášku na tému "Fajčenie, nikotínová závislosť a jej 

následky". Aj keď problémy s fajčením majú na škole klesajúcu tendenciu 

triedni učitelia venovali svoje triednické hodiny aj tejto problematike a prevencii 

fajčenia.  

V marci sa žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov zúčastnili divadelného 

predstavenia „Slovensko v obrazoch“ . Predstavenie bolo veľmi zaujímavé 

a zanechalo v našich študentoch emotívnu reakciu. Švantnerovo dielo je 

podstatne hlbšie, mnohovrstevnatejšie a modernejšie. Jeho obrazy človeka a 

ľudského života sú hlbokou analýzou príčin vzniku a existencie zla v človeku, 

vo všetkých nás. Čiže večnou otázkou sprevádzajúcou existenciu ľudstva od 

počiatku jeho dní. 

V apríli pre žiakov tretích ročníkov bola preventívna aktivita CPPPaP 

"Drogy - smutný raj". Žiaci sa aktívne zapájali a táto téma rezonovala aj po 

preventívno-bezpečnostnej akcii zameranej na požívanie omamných 

a psychotropných látok. Služobný pes a pracovníci krajského riaditeľstva PZ 

v Trenčíne navštívili študentov prvých ročníkov. Výsledok utajenej návštevy už 

niekoľko rokov je veľmi dobrý. Nevyskytol sa ani náznak držania omamných 

a psychotropných látok. 

V máji sa zase žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili podobnej témy 

organizovanej Úradom verejného zdravotníctva SR v TN " Realizácia prieskume 

ESPAD v SR". ESPAD je najväčšou celoeurópskou štúdiou zameranou na 

zistenie rozsahu užívania legálnych a nelegálnych návykových látok.  

V júni sa žiaci zúčastnili prednášky na tému "Obchodovanie s ľuďmi", 

ktorú organizovalo CPPPaP v Trenčíne. 

So žiakmi prvých a druhých ročníkov sa v rámci predmetov Občianska 

náuka a Dejepis diskutovalo na tému holokaust. Na triednických hodinách sa 

preberali aj témy ako vzrastajúci pravicový extrémizmus, migranti, utečenci, 

spolunažívanie rôznych skupín ľudí. Študenti sa v diskusiách aktívne zapájali.  



Zúčastnila som sa viacerých školení, ktoré pripravilo Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne. Spolupráca 

s CPPPaP je na veľmi dobrej úrovni. V príprave sú aktivity pre študentov 

a učiteľov na budúci školský rok.  

Ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí pomáhajú v oblasti 

prevencie a spoločne sa podieľajú na zlepšovaní prostredia okolo nás. 

 

 

      

Trenčín, 21.06.2019                         Ing. Adriána Makarová 

                                                                                    koordinátorka prevencie 
 

 

 
 
 
 

 

Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu za školský rok 2018/2019 
 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu v tomto školskom roku bola 

zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti 

partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s etickými normami. Integruje v 

sebe pedagogické, biologické, psychologické i sociologické poznatky a aspekty 

o dospievaní, sexualite, rodine, o sociálnych vzťahoch a ich hodnote v ľudskom 

živote.  

Obsah VMR bol koncipovaný tak, aby poskytoval vedomosti a poučenia 

z oblasti biológie, psychosociálnych aspektov manželstva a rodičovstva, ale aj z 

etiky, axiológie a zdravotných aspektov intímneho života. 

 Cieľom VMR na škole bolo vychovávať sociálne, morálne a 

emocionálne zrelé osobnosti, schopné konať a správať sa v súlade s etickými 

normami a hodnotami uznávanými danou spoločnosťou vo svojom sexuálnom, 

manželskom a rodinnom živote. 

Pre žiakov druhých ročníkov bola zorganizované prednáška 

„Obchodovanie s ľuďmi“, ktorú vykonalo CPPPaP Trenčín. V novembri sa 

taktiež zúčastnili preventívnej aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa 

eliminácie násilia na ženách. 

Pre žiakov štvrtých ročníkov sme zorganizovali prednášku „Ako byť 

dobrým partnerom a rodičom“, ktorú tiež vykonalo CPPPaP Trenčín. 



Výchova k manželstvu a rodičovstvu sa  vyučuje podľa potreby 

a vhodnosti na viacerých predmetoch. Nie je to teda samostatný vyučovací 

predmet. Taktiež sa realizujú besedy s odborníkmi, podľa možností školy. 

Žiaci všetkých ročníkov boli adekvátne oboznamovaní cez vyučujúcich 

s problematikou VMR v rámci hodín etickej výchovy, občianskej výchovy 

a v neposlednom rade cez triednych učiteľov v rámci triednických hodín.  

  

  

 

  

 

 

Trenčín, 21.06.2019                              Ing. Adriána Makarová 

                                                koordinátorka prevencie 
 

 

 
 
 

Správa o činnosti výchovného poradcu v šk.r. 2018/ 2019 
 

Činnosť výchovného poradcu vychádzala : 

 

-Z úloh vyplývajúcich z POP na školský rok 2018/2019. 

-Z úloh vyplývajúcich z plánu práce školy a jeho hlavných úloh 

-Z opatrení vyplývajúcich z analýzy výchovného poradcu 

z predchádzajúceho školského roka. 

 

 

Začlenení žiaci: 

 

V školskom roku 2018/2019 sme na našej škole pracovali s 10 

začlenenými žiakmi. V prvom ročníku bol jeden žiak – učeň, v druhom ročníku 

boli piati študenti z toho dvaja učni, v treťom ročníku bol jeden študent a traja 

študenti boli vo štvrtom ročníku. Priebežne bola aktualizovaná dokumentácia 

a všetci vyučujúci boli oboznámení s potrebami študentov. Študenti zvládali 

štúdium na potrebnej úrovni. Aktuálne problémy sme riešili v spolupráci 

s vyučujúcimi, triednymi učiteľmi a rodičmi. V budúcom školskom roku bude 

o úpravu MS žiadať jeden študent. Na základe odporučenia CPPPaP budú 

študentovi poskytnuté potrebné úľavy. 

 

 

 

 



Oblasť výchovného pôsobenia: 

 

Ako výchovná poradkyňa, pracujúca tretím rokom na škole vykonávam 

činnosti a to ako v oblasti poradenskej, tak aj oblastiach metodických a 

informačných: 

  

 plním úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, 

vzdelávania a profesijnej orientácie mládeže, ako aj v oblasti 

prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže,  

 venujem osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, žiakom s 

postihnutím, nadaným a talentovaným žiakom,  

 zabezpečujem komplexný poradenský servis – metodickú činnosť 

pre pedagogických zamestnancov školy, informačnú a poradenskú 

činnosť pre pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov, 

diagnostickú činnosť pre žiakov,  

 poskytujem pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a 

vzdelávacieho vývinu – pedagógom a rodičom detí s vývinovými 

poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí s vývinovými 

dificilitami a poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a 

pri zabezpečovaní integrácie detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami,  

 sprostredkúvam prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a 

inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o 

deti a mládež,  

 podieľam sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov 

mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-

patologických javov a triednymi učiteľmi a vytváram kontrolný 

systém na monitorovanie situácie v škole,  

 aktívne sa zúčastňujem pracovných porád, na ktorých informujem 

pedagogických zamestnancov školy o poradenských aktivitách, 

práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie 

problémov žiakov v prospechu a správaní; seminárov a školení 

organizovaných pre výchovných poradcov. 

 

V spolupráci s triednymi učiteľmi sme riešili niekoľko výchovných 

problémov arogantného správania voči vyučujúcemu, zanedbávanie alebo 

ignorovanie povinností, absencia, hrubé vyjadrovanie. V niektorých prípadoch si 

výchovného poradcu pozvali triedni učitelia k  pohovoru s rodičmi.  

 

 

 

 

 



Kariérne poradenstvo: 

 

Celoročne prebieha osveta ohľadom vysokoškolského štúdia.  Žiakom 

sme poskytovali informácie o možnostiach štúdia osobne, v tlačenej forme, 

taktiež cestou nástenky, prospektov VŠ, webových stránok  alebo CD nosičov. 

Sprostredkovali sme im informácie o 22. ročníku veľtrhu ACADEMIA – 

VAPAC  09.10.-11.10.2018 v Bratislave, 5. ročník GAUDEAMUS 26.09.-

27.09.2018 v Nitre, ktoré navštívili viacerí žiaci štvrtého ročníka. Dni 

otvorených dverí na fakultách v Bratislave, Nitre, Žiline, Brne, Prahe navštívili  

žiaci  individuálne  podľa vlastného výberu. Študijné programy propagujeme aj 

cez nástenku a priama je i distribúcia materiálov do tried.  

Žiaci IV.DG sa v novembri zúčastnili Dňa otvorených geodetických 

dverí na Katedre geodézie a Katedre geodetických základov Stavebnej fakulty 

STU v Bratislave. 

V januári sme pozvali prodekana pre rozvoj fakulty doc. Ing. Petra 

Kyrinoviča, PhD. aby žiakom predstavil Stavebnú fakultu a Fakultu 

architektúry na STU v Bratislave. 

V marci k nám zase prišli študenti a prodekan doc. Ing. Jan Jandora, 

Ph.D. predstaviť Stavebnú fakultu na VUT v Brne. 

 Dňa 07. mája 2019 sa konala v priestoroch našej školy prednáška z Úrade 

práce , sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne pre žiakov 4. ročníka. Žiakov 

informovali o regionálnom trhu práce, o možnostiach uplatnenia sa po skončení 

štúdia na SŠ a o aktívnom uchádzaní sa o zamestnanie.  

 

 

Odborný rast: 

 

Ako výchovná poradkyňa, pracujúca tretím rokom na škole, som sa 

zúčastnila na viacerých poradách, ktoré organizovalo CPPPaP a iné inštitúcie. 

Od októbra som začala  navštevovať špecializačné vzdelávanie vo 

vzdelávacom programe s názvom „Výchovný poradca ako dôležitý článok 

celoživotného poradenstva“, ktoré organizuje DP MPC Trenčín. 

Vo februári som sa zúčastnila pracovného stretnutia výchovných 

poradcov stredných škôl okresu Trenčín – Prednášky „Výchovný poradca 

a neštandardné situácie v školskej praxi“, prednášané PhDr. Tatianou 

Ďurkovičovou. Prednáška „Úskalia emociálneho a sociálneho vývinu 

v adolescentnom období“ prednášané Mgr. Luciou Čopíkovou. 

V marci som absolvovala seminár „Prevencia kriminality“, ktorý 

organizovalo DP MPC Trenčín v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru 

v Trenčíne. Seminár viedla Kpt. Mgr. Janka Adamiková a Jela Vlnová. 

Priebežne sledujem zmeny legislatívy integrovaných žiakov, informácie 

o študijných programoch VŠ, poznatky psychológie a iné a dopĺňam si svoje 

vzdelanie.  

 

 



Záverom: 

 

Rada by som vyzdvihla náročnú a zároveň i veľmi záslužnú prácu mojich 

kolegov, osobitne triednych učiteľov, na ktorých sú kladené požiadavky nielen 

na znalosť odborných predmetov, ale aj požiadavky na celoživotné vzdelávanie 

v oblasti psychológie, sociológie a vzájomnej komunikácie. Poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní i na riešení výchovných i osobných 

problémov na našej škole. 

 

 

 

 

V Trenčíne, 21.06.2019                                                   Ing. Adriána Makarová 

                                              výchovná poradkyňa 

 

 

Správa o činnosti koordinátora environmentálnej výchovy v  šk.r. 

2018/ 2019 
 

Funkcia koordinátora environmentálnej výchovy bola zriadená na škole 

v školskom roku 2017/2018 ku dňu 1.1.2018 na základe pokynov MŠVVaŠ SR. 

Do funkcie bola menovaná Ing. Michaela Klačková.  

V školskom roku 2017/2018 sme pracovali v sťažených podmienkach, 

pretože počas celého školského roku prebiehala rekonštrukcia budovy školy 

a my sme boli presunutí do provizórnych priestorov, kde vyučovanie prebiehalo 

na skrátených hodinách. Napriek tomu sme sa snažili do vyučovania zapojiť aj 

prierezové témy environmentálnej výchovy. 

V školskom roku, keď bola zriadená funkcia koordinátora, sme sa 

podieľali na príprave Koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a 

osvety na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá  bola spracovaná v 

spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti, s Trenčianskym samosprávnym krajom a Sieťou 

environvýchovných organizácií Špirála. Spolupráca spočívala vo vypracovaní 

dotazníka zameraného na analýzu súčasného stavu systému environmentálnej 

výchovy a vzdelávania v kraji a aktuálne potreby škôl.  

V mesiacoch apríl, máj sme sa zo žiakmi prvých ročníkov zúčastnili 

súťaže „Poznaj a chráň prírodu Trenčína“. Súťaž organizovalo Centrum 

environmentálnych aktivít Trenčín, Štátna ochrana prírody SR-Správa CHKO 

Biele Karpaty a Trenčianske múzeum v Trenčíne. 

V rámci odborného vzdelávania sme sa zúčastnili konferencie Zelená 

škola – škola zmeny a odborného seminára Agenda 2030 – Ciele udržateľného 

rozvoja. 

Počas celého školského roka sa naši žiaci zúčastňovali realizácie úloh 

v rámci projektu  Zelená škola organizovaných Domovom mládeže. Úlohy sa 

týkali činnosti zelenej hliadky, aktivít ako Deň zeme, Deň vody. Ďalej zbieranie 



odpadkov v okolí domova, v lokalite Brezina a Ostrov. Podieľali sa aj na 

realizácii projektu „Minimalizujeme odpad“ úlohou, ktorého bola každodenná 

a trvalá separácia odpadu na žiackych izbách a zníženie komunálneho odpadu. 

Naši žiaci svojou činnosťou podporili aj projekt „Enviro intrák“. Projekt sa týkal 

rozšírenia separácie odpadu o kov, osadenia informačných tabúľ pre rodičov 

a návštevníkov domova. V rámci tohto projektu žiaci v spolupráci s SUŠ 

v Trenčíne ušili plátenné nákupné tašky, ktoré v predvianočnom čase rozdávali 

návštevníkom nákupných centier. 

V školskom roku 2018/2019 sme sa vrátili do zrekonštruovaných 

priestorov školy. Vďaka rekonštrukcii bol škole pridelený energetický certifikát 

so zaradením do energetickej triedy „A“. Škola je vybavená nádobami na 

separovanie plastov, papiera a použitých batérií.  

V novembri 2018 sme v rámci predmetov výpočtová technika v odbore 

a informatika, podporili komunálny projekt organizácie Zaži Trenčín OZ „ 

Lesná učebňa pre všetkých“ 

Nakoľko environmentálna výchova na škole nie je samostatným 

predmetom, aj naďalej je zaraďovaná do obsahu výchovy a vzdelávania, 

začlenením do tematických celkov jednotlivých výučbových predmetov 

(chémia, etická výchova, občianska výchova, adaptácia a rekonštrukcia stavieb, 

staviteľstvo, prax, inžinierske stavby....). V rámci druhej úrovne 

environmentálnej výchovy sme v máji zorganizovali pre žiakov prvých ročníkov 

besedu na tému „ Model ekologickej stopy“. Besedu prezentoval pracovník 

Centra environmentálnych aktivít Trenčín. 

V rámci rozvoja environmentálneho povedomia žiakov plánujeme aj 

naďalej pokračovať v podobných aktivitách a zúčastniť sa a podporiť aj nové 

projekty. 

V Trenčíne, dňa 21.06.2019                      Ing. Michaela Klačková 

                                                               koordinátor enviromentálnej výchovy 

 

 

 

J. Údaje o projektoch 
 

Opakovane sme predkladali žiadosť o financovanie rozvojového projektu 

grafických systémov v odbornom vzdelávaní na rok 2018. Cieľom tohto 

projektu bolo:   

 podporiť rozvoj tvorivého technického myslenia žiakov, 

 nadobudnúť u žiakov praktické zručnosti pomocou grafických systémov 

nevyhnutných pre prácu vo firmách  

 zaviesť IKT a moderné vyučovacie metódy do výučby technických 

odborných predmetov,  



 zvýšenie odborných kompetencií žiakov a pedagogických zamestnancov 

školy, 

 vytvoriť vzorové úlohy, ktoré budú slúžiť ako učebná pomôcka, 

 zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických odborov,  

 zvýšiť možnosti uplatnenia žiakov v praxi,  

 spropagovať technické odbory pri náboroch na ZŠ.  
  

 

Skvalitnenie výstupov vzdelávania smerom k rozvoju odborných kompetencií 

žiakov v rámci grafických systémov pripraví absolventa pre aktuálne a 

perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a bude ihneď uplatniteľný na 

trhu práce. Nakoľko sme už druhý krát neuspeli, budeme sa aj naďalej pokúšať 

o získanie týchto  finančných prostriedkov opakovane. 

 

 

Dňa 15.6.2017 sme podali prostredníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja   

žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu“ Vybudovanie COVP pre 

stavebníctvo – moderná výuka pre prax“. Projekt rieši  ľahší prístup 

k efektívnym a kvalitnejším verejným službám – zvýšenie počtu žiakov 

stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Kód výzvy IROP – PO2-

SC223-2016-14. Projekt bol schválený, stavebné práce začali podľa zmluvy 

a 5.3.2019  bolo dielo odovzdané. Aktuálne čakáme na  dokončenie verejného 

obstarávania na stroje a zariadenia v COVP, vrátane moderného vybavenia 

prístrojmi pre odbor geodézia, kartografia a kataster, ako aj vybavenie do 

laboratória pre testovanie stavebných materiálov.  

 

 

Realizácia projektu Erazmus + „Job Shadowing“ so SOŠ Trebič, ČR 

október 2018, V týždni od 22.10. do 26.10. prebiehala v rámci medzinárodného 

projektu  Erasmus + na našej škole aktivita „Job Shadowing“ a traja 

pedagógovia zo SOŠ Třebič, ČR, „tieňovali“ vyučovanie na našej škole 

u ôsmich odborných učiteľov a u ôsmich všeobecných učiteľov. Celkovo 

realizovali  hospitácie na štrnástich vyučovacích predmetoch. Vedenie školy im 

zabezpečilo oboznámenie sa s našim vzdelávacím systémom aj na konzultáciách 

a organizovalo pre nich stretnutie  v KCVČ v Trenčíne. Svoj pobyt u nás 

pedagógovia z partnerskej školy ukončili  zúčastnením sa na slávnostnej  

imatrikulácií prvých ročníkov.  Administratívnu stránku projektu za našu školu 

zastrešila vedúca PK CUJ  Mgr. Maceková 

 

Príprava na súťaž „Master of Rethorics“ , november 2018, Maceková,  

Našu školu v disciplíne ANJ reprezentovala Barbora Ondraščinová (II.A) v 

kategórií mladších žiakov 

 

Medzinárodná súťaž študentských krátkych filmov: „This Human World 2018“  

-  Viedeň, október 2018, Maceková 



Žiačky II.A - Barbora Ondraščinová a Mária Kačíková nakrútili dokumentárny 

film v angličtine o právach žien, ktorý sme poslali do Viedne na medzinárodný 

festival. Aktivity sme sa zúčastnili na základe odporúčania v Pokynoch MŠ.  

 

 

Young Translators 2018, september - Maceková,  

Na základe odporúčania v Pokynoch MŠ sme sa prihlásili na uvedenú aktivitu, 

nakoľko najlepší žiaci prejavili o ňu záujem. Žiaľ, naša škola nebola vybraná na 

realizáciu aktivity. Pozn. výber školy je každý rok náhodný. 

 

 

 

 

K. Výsledky inšpekčnej činnosti 

 
V školskom roku 2018/2019 činnosť štátnych kontrolných orgánov nebola  

aktívna.  

 

 

 

 

L. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 
Od 1.9.2018 už ako SPŠ stavebná E.B. Trenčín ešte naďalej sídli v dvoch 

budovách od seba vzdialených vzdušnou čiarou cca 800 metrov. Riaditeľstvo je 

umiestnené v budove na Staničnej ulici č.4. Nadstavbové štúdium, učebné 

odbory a dielne praktického vyučovania sa nachádzajú v budove na Brnianskej 

ulici č.4. 

 

Budova na Staničnej ulici č.4 

 

V budove školy sa nachádza 16 kmeňových učební a 16 odborných učební. 

K škole patrí telocvičňa a krytý 25m bazén. Odborné učebne sú vybavené 

didaktickou technikou. V školskom roku 2015/2016  Trenčiansky samosprávny 

kraj zadal firme Keramoprojekt dopracovať detailne realizačný projekt 

kompletnej rekonštrukcie budovy, ktorý dňa 11.3.2016 nadobudol právoplatné 

stavebné povolenie.  Dňa 15.3.2016 bol  projekt  rekonštrukcie SOŠ stavebná E. 

Belluša, Staničná č.4, Trenčín predložený na MŽP do výzvy o NFP s kódom 

OPKZP – PO4 – SC 431 – 2015 – 6 zameranej na zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov, ktorý bol schválený 19.12.2016. Dňa 28.6.2017 

sme mali realizačnej firme odovzdať stavbu k začatiu stavebných prác. Škola sa 

nakoniec odovzdala k realizácii dňa 4.10.2017 a stavebné práce prebiehali  do 

30.6.2018.  



 

Vylepšenie priestorov školy 

 

Rozvoj školy zatiaľ napreduje  aj vďaka finančnej pomoci rodičov a sponzorov, 

ktorí s nami podpísali dňa 13.10.2014 Memorandum o spolupráci.  

 

Budova na Brnianskej ulici č.4 

 

V budove sa nachádza 10 učební teoretického vyučovania z toho 2 učebne na 

vyučovanie informatiky. Priestory učební sa celoročne vôbec nevyužívali. 

 

Na vyučovanie odborného výcviku sme využívali tieto priestory: 

-     stolárska dielňa ručného opracovania 

-     stolárska dielňa strojového vybavenia 

-     dielňa ručného obrábania kovov 

-     dielňa strojového obrábania kovov 

-     dielňa tepelného spracovania – kováčňa 

-     zváračská škola na zváranie el. oblúkom a v ochrannej atmosfére 

-     zváračská škola na zváranie technickými plynmi 

Od 1.9.2018 sa všetci žiaci presťahovali do spoločných priestorov na ul. 

Staničná č.4. Celý školský rok žiaci využívali na odborný výcvik súčasné 

priestory dielní , k 31.8.2019 škola vyhlasuje prebytočnosť budovy. Z dôvodu 

poklesu počtu žiakov  vrátane  demografického vývoja na Slovensku, nám 

kapacitne stačí jedna budova na ul. Staničná č.4.  Predovšetkým sa musíme 

zamerať na plnohodnotné vybavenie priestorov dielní, ktoré budú slúžiť pre 

všetkých žiakov našich učebných odborov na vykonávanie odborného výcviku  

ako aj COVP pre stavebníctvo. Všetci žiaci vyšších ročníkov budú odborný 

výcvik vykonávať na pracoviskách firiem, s ktorými v septembri budeme 

uzatvárať dohody. Prvé ročníky učebných odborov stolár a inštalatér  budú mať 

odborný výcvik v novovybudovaných dielňach v priestoroch COVP – na 

Staničnej ulici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. Finančné a hmotné zabezpečenie  

 
 
SPŠ  stavebná  Emila Belluša Trenčín je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Príjmy školy boli v roku 2018 tvorené: 

- dotáciou zo ŠR (zdroj financovania 111 - normatívne , nenormatívne),   

- vlastnými tržbami (zdroj financovania 46 – vlastné zdroje), 

- darovanými príjmami (zdroj financovania 71 – dary a granty).  

Príjmy podľa jednotlivých zdrojov financovania boli nasledovné: 

 

A.  Dotácie zo ŠR 

- normatívne výdavky na mzdy a prevádzku celkom vo výške                  840 037,00  € 

- nenormatívne výdavky spolu z toho:                  20 116,00  € 

                   -  vzdelávacie poukazy                                          9 709,00  € 

                                               -  lyžiarsky kurz                                 11 347,00  € 

                                               -  učebnice anglického jazyka      2 130,00  € 

 

B.   Prostriedky z rozpočtu TSK 

       Kapitálové výdavky  spolu:                         64 462,20 € 

  - Riešenie trvalého prístupu strechy SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín         3 010,00 € 

  - Rekonštrukcia podláh        49 999,90 € 

  - Rekonštrukcia podlahy vestibulu       11 452,30 € 

        

C.   Tržby                                                         17 566,70 € 

- z predaja – železo  (počas Rekonštrukcie školy)                                                      5 163,95 € 

- z predaja služieb – zváračská škola             800,00 € 

- z predaja služieb – nájom bufet                 631,26 € 

- z predaja služieb - za telocvičňu                  270,00 € 

 

D.  Prijaté dary 

od fyzických alebo právnických osôb                            770,00 € 

 

 

     ZF 111 normatívne   ZF 111 nenormatívne   ZF 46 vlastné zdroje        

ZF 71 dary 

Mzdy (610):           534 619,00 €                6 723,00 €    

Odvody (620):          190 353,00 €             1 276,00 €   

Prevádzka (630):            112 485,00 €              15 187,00 €                         41 150,55  €                   

1 450,00  € 

Transfery (640)  

náhrada príjmu:                           2 580,00 €             1 943,00 €                               321,20  € 

 

 

Výdavky na energie (všetky zdroje financovania)       72 122,86  € 

- elektrická energia         16 969,00  € 

- tepelná energia         22 830,53  € 

- plyn           14 288,82  € 

- vodné, stočné          15 564,47  € 

- poštovné a telekomunikačné služby              1 838,33  € 

- komunikačná infraštruktúra – internet                                    631,71  € 

 

Sociálny fond zostatok k 31.12.2018         1 277,68  € 

Pohľadávky (odberatelia) k 31.12.2018        1 366,30  € 

Záväzky (dodávatelia) k 31.12.2018                                 6 862,65  € 

 



 

N. Ciele školy 

 



 
Ostatné ciele: Vychádzajú z vytýčenia dlhodobých priorít rozvoja SPŠ 

stavebnej Emila Belluša v Trenčíne na roky 2019 – 2024: 

 

  A – Oblasť vzdelávania a výchovy 

  B – Oblasť podmienok školy 

  C – Oblasť spolupráce školy s inými subjektmi 

 

A – Oblasť vzdelávania a výchovy 

 

1 neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a  zavádzať systém    

duálneho vzdelávania 

2 vylepšovať školské vzdelávacie programy 

3 zabezpečiť využívanie informačno-komunikačných technológií aj 

v predmetoch teoretického vyučovania 

4 na vyučovacích hodinách vytvárať pre žiakov priestor na hodnotenie 

svojich a spolužiakových výkonoch 

5 rozvíjať u žiakov schopnosť samostatne vyhľadávať a spracovávať 

informácie 

6 zavádzať do procesu nové výrobné technológie 

7 smerovanie žiakov k ekologickému staviteľstvu 

8 zavádzať do vyučovania princípy energetickej hospodárnosti budov 

9 viesť k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie 

10 premieňať tradičnú školu na modernú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu 

11 udržať dosiahnutý rating školy 

12 podporovať realizáciu projektov Comenius , ERAZMUS + 

 

B – Oblasť podmienok školy 

 

1 personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

2 zabezpečiť odborný rast pedagogických zamestnancov 

3 zabezpečiť pre školu špecialistov (kariérny poradca, psychológ) 

4 modernizovať materiálno-technické vybavenie učební 

5 znižovať energetické straty budov 

6 zvyšovať vlastné zdroje príjmu 

 

C – Oblasť spolupráce školy s inými subjektmi 

 

1 spolupracovať so zriaďovateľom 

2 zabezpečovať odborný výcvik žiakov v spolupráci s firmami v regióne 

3 otvorené partnerstvo s rodičmi – rodičovskou radou, radou školy 

4 rozvíjať aktivity s inými školami doma i v zahraničí 

5 spolupráca so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie 

6 spolupráca s ostatnými inštitúciami v meste 



 

Ciele v uvedených oblastiach sú zapracované do konkrétnych úloh v Pláne práce 

školy pre školský rok. V ňom sú rozvrhnuté úlohy na jednotlivé mesiace. 

 

V tomto školskom roku sa nám podarilo plniť tieto ciele: 

 

A – 1,2,3,5, 6, 7, 9, 11, 12 

B – 1, 2, 5 

C – 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

 

 

O. Výsledky a rozvoj školy 

 
 

 Výsledky a úroveň vzdelávania na SPŠ stavebnej Emila Belluša 

v študijných odboroch staviteľstvo, technické a informatické služby a geodézia, 

kartografia a kataster boli hodnotené medzinárodnou inštitúciou International 

Education Society Ltd. London v dvojročnom cykle. V máji 2014 bolo našej 

škole potvrdené udelenie ratingu na hodnote BB, t.j. kvalitná inštitúcia na 

veľmi dobrej profesionálnej úrovni do roku 2016. Od vtedy sa úroveň nemení, 

skôr pracujeme na jej zvyšovaní. 

 

 

Škola má tieto silné stránky: 

 

 Vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 

 Tradícia školy 

 Individuálna integrácia študentov so ŠVVP 

 Vyučovanie podľa kvalitných ŠkVP 

 Dobrá úroveň vo vyučovaní cudzích jazykov 

 Široká ponuka záujmových krúžkov 

 Obnovou budovy na ul. Staničná č.4  dôjde k celkovému zníženiu 

prevádzkových nákladov. Vzhľadom na nízky a stále klesajúci počet 

žiakov učebných odborov dôjde k presťahovaniu všetkých žiakov do 

zrekonštruovanej budovy na ul. Staničná č.4 a k vyhláseniu 

prebytočnosti budovy na ul. Brnianska č.4 v Trenčíne 

 Návrat k pôvodnému názvu školy  Stredná priemyselná škola 

stavebná Emila Belluša v Trenčíne 

 

 

 

 

 



Škola má tieto slabé stránky: 

 

 Nedostatočná možnosť stabilizácie kvalitných učiteľov z dôvodu 

nízkeho finančného ohodnotenia 

 Nedostatok finančných prostriedkov na energie a údržbu z dôvodu 

prevádzkovania dvoch budov, pričom budova na Brnianskej ulici nie 

je efektívne využívaná 

 Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj a technické vybavenie 

školy 

 Slabšia dochádzka žiakov na vyučovanie v učebných odboroch 

 

 

Príležitosti školy: 

 

 Dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 

 Výborné podmienky pre športové účely 

 Výborné podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných 

technológií 

 Široká ponuka vzdelávacích programov 

 Dobré podmienky pre zavedenie nových odborov so zameraním na 

Enviromanažment, nízkoenergetické a pasívne domy triedy A0, 

technik riadenia inteligentných budov 

 Spolupráca školy s rodičmi 

 Zapájanie sa do projektov ESF 

 

Riziká školy: 

 

 Nepriaznivý demografický vývoj 

 Nezáujem rodičov a žiakov o atraktívne a potrebné učebné odbory 

 Neúmerné zvyšovanie administrácie 

 

Rozvoj školy zabezpečujeme neustálym budovaním odborných učební, 

inováciou učebných osnov a zavádzanie nových študijných a učebných odborov. 

 

 

P. Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania 

 
Škola pripravuje kvalitné stredné odborné kádre pre oblasť stavebníctva 

v trenčianskom regióne. Má rozvinutú spoluprácu s potencionálnymi 

zamestnávateľmi v okrese TN, NM, MY, IL, PU, BN a so zahraničnými 

partnermi.  



Materiálno-technické zabezpečenie v oblasti odborného výcviku je na 

dobrej úrovni, škola využíva moderné metódy vzdelávania. Poskytuje 

vzdelávanie aj integrovaným žiakom.  

V regióne dochádza k čiastočnému útlmu stavebníctva , prichádza menej 

nových firiem a zahraniční investori, ktorí síce majú záujem o našich 

absolventov pre riadiace pozície technikov vo výrobe a tiež remeselníkov ako sú 

murár, tesár, strechár, klampiar, maliar, inštalatér, stolár, montér suchých stavieb 

upozorňujú na nedostatok  praxe vo vyučovacom procese. 

 

 

Q. Spolupráca školy s inými inštitúciami 

 
Škola úspešne spolupracovala s Detašovaným pracoviskom Metodicko-

pedagogického centra v TN v oblasti funkčných školení, účasti na odborných 

seminároch a školeniach k maturitám. V spolupráci so Štátnym inštitútom 

odborného vzdelávania v Bratislave sa podieľa na tvorbe a inovácii 

vzdelávacích programov, práca v Ústrednej PK SJL pri Štátnom pedagogickom 

ústave Bratislava. 

Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie Trenčín prebiehala vo forme konzultačnej činnosti pre žiakov 

a pedagógov. V prieskumnej činnosti sa uskutočnila depistáž v jednej triede na 

zistenie a vyhľadanie problémov v agresívnom správaní žiakov a prejavoch 

šikanovania. 

Spolupracovali sme i so strednými školami v Trenčíne. Naďalej pretrváva 

spolupráca s GĽŠ TN, ŠG TN, SUŠ, SZŠ, SOSOS TN pri organizovaní 

spoločných aktivít stredných škôl v regióne.   V oblasti rozširovania technických 

vedomostí a zručnosti nám poskytla novú spoluprácu aj Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka, ktorá nás pravidelne informuje o svojich organizovaných 

prednáškach a prípadných projektoch, do ktorých  sa žiaci stredných škôl spolu 

so študentmi univerzity môžu zapájať spoločne. 

Úzko spolupracujeme so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, 

ktorej sme členom. Pravidelne za zúčastňujeme prednášok, ktoré pobočka 

v Trenčíne organizuje, rovnako ako spolupracujeme aj pri organizovaní výstavy 

stredných škôl  v TN “Stredoškolák“, kde máme spoločné aktivity pri 

prezentácií duálneho systému vzdelávania.  

Pekná spolupráca je medzi predmetovými komisiami odborných 

predmetov stredných škôl stavebných zo Žiliny, Nitry, Lučenca, Prievidze, 

Považskej Bystrice a Trnavy.  

Veľmi dobrá spolupráca je s katedrou pozemného staviteľstva a geodézie 

Stavebnej fakulty STU  Bratislava.  Rovnako spolupracuje naša škola s katedrou 

pozemného staviteľstva  a architektúry na VUT v Brne, kam chodievame ako 

externí členovia do štátnicových komisií. Výborná spolupráca  je pri 

zabezpečovaní odborných exkurzií na 5.kartoreprodukčnej základni v Nemšovej 

a na TOPÚ Banská Bystrica. 



 

Našou pravidelnou účasťou na stredoškolských športových hrách a tiež 

poskytnutím telocvične sme podporili aktivity Mesta Trenčín. Škola sa zapojila 

do súťaží organizovaných Krajským centrom voľného času v Trenčíne., 

rovnako ako naša škola sa podujala organizovať súťaže zručnosti v spolupráci 

s Trenčianskym samosprávnym krajom a KCVC Trenčín. 

 

V rámci spolupráce školy s verejnosťou a potencionálnymi žiakmi škola 

každoročne v mesiaci októbri oslovuje základné školy regiónu so základnými 

informáciami o štúdiu na škole, študijných a učebných odboroch, kontaktoch na 

školu a termínoch dní otvorených dverí. 

 

 

Vypracovali: 

Ing. Martina Knappová, riaditeľka školy 

Mgr. Eva Vetišková, štatutárna zástupkyňa a zástupkyňa pre teoretické 

vyučovanie 

Ing. Slávka Hudcovicová, zástupkyňa pre odborné predmety a praktické 

vyučovanie 

Mgr. Dagmar Kollárová, vedúca úseku technicko-ekonomických činností 

Predsedovia predmetových komisií 

Výchovný poradcovia 

Koordinátor prevencie proti závislostiam 

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

Koordinátor environmentálnej výchovy 

 

 

R. Východiská a podklady 
 

 

Správa je vypracovaná  v zmysle: 

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.Z. zo 16.12.2005 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 

Z.z. 

3. Koncepcia školy na roky 2014 – 2019 

4. Plán práce školy na školský rok 2018/2019 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri SPŠ stavebnej Emila Belluša 

v Trenčíne 

7. Ďalšie podklady 

 



S. Prílohy 

 



Príloha č.1 – Výkaz k správe o hospodárení za rok 2018 

 

 

 



 



 


