Stredná odborná škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy
v školskom roku 2016/2017
Správa bola prerokovaná a schválená na porade vedenia školy 23. 8. 2017, rozšírenou
poradou vedenia školy 24.8.2017, pedagogickou radou 24.8.2017 a prerokovaný verejným
výborom Rodičovského zdruţenia 12.9.2016. Správa bola prerokovaná v Rade školy
3.10.2017.

_____________________________
Ing. Lenka Jancíková
riaditeľka školy
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Cieľom tejto správy je informovať rodičov, ţiakov, verejnosť, Radu školy a Trenčiansky
samosprávny kraj o stave Strednej odbornej školy, o jej činnosti, o výsledkoch práce, o
úspechoch a o jej smerovaní. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Súčasťou správy je aj vyhodnotenie
činnosti Centra odborného vzdelávania a prípravy v školskom roku 2016/2017.

Vízia školy
Vytvárať podmienky, aby škola bola bezpečnou odbornou a kultúrnou inštitúciou, v ktorej sa
budú neustále zlepšovať podmienky pre odborný rast mladej generácie.

Hodnoty školy
vedomosti
odborné zručnosti
jazykové zručnosti
motivácia učiť sa
komunikácia
kreativita
spolupráca medzi rodičom a školou
spolupráca medzi sociálnymi partnermi v regióne a spoločnosti

2

a) Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy
Adresa
Telefón a fax
e- mail
www
Zriaďovateľ
Vedenie školy

Rada školy
Rodičovská rada
Ţiacka školská rada
Koordinátor pre ŢŠR
Výchovný poradca
Koordinátor prevencie
Koordinátor maturitnej skúšky
Koordinátor informatizácie
Knihovník
Predmetové komisie:
PK vzdelávacej oblasti SJL a oblasti „človek,
hodnoty a spoločnosť“
PK vzdelávacej oblasti CUJ
PK vzdelávacej oblasti „zdravie a pohyb“
PK vzdelávacej oblasti matematika a oblasti
„človek a príroda“
PK vzdelávacej oblasti „práca
s informáciami a API“
PK pre oblasť odborného EKO vzdelávania
a logistiky
PK pre oblasť odborného strojárskeho
a elektrotechnického vzdelávania
PK pre oblasť odborného odevného
vzdelávania
PK odborného vzdelávania v oblasti
aplikovanej chémie a potravinárstva
PK pre oblasť duálneho vzdelávania a
odborného výcviku

Stredná odborná škola
I. Krasku 491, 020 32 Púchov
042/4261 974
info@sospuchov.sk
www.sospuchov.sk
Trenčiansky samosprávny kraj
Ing. Lenka Jancíková, riaditeľka
RNDr. Katarína Paliesková, zástupca pre
teoretické vyučovanie
Ing. Janka Šimáčková, zástupca pre odborné
predmety a praktické vyučovanie
Ing. Jana Hlavačková, vedúca TEČ a
účtovníctva
Mgr. Viera Urbanová, predseda
Rada má 11 členov
Monika Bošková
Stanislava Chalúpková
Ing. Mariana Jašeková
RNDr. Anna Rumanová
PhDr. Ivona Šelestiaková
RNDr. Katarína Paliesková
Mgr. Stanislav Klinovský
Mgr. Larisa Pechová
Ing. Daniela Polníková
Ing. Darina Kubičrová
Mgr. Ján Haššo
Mgr. Viera Urbanová
Mgr. Stanislav Klinovský
Ing. Mariana Jašeková
Ing. Alena Vardţáková
Mgr. Alena Hajduková
Ing. Zuzana Miháliková
Mgr. Renáta Blašková
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b) Údaje o počte ţiakov vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Počet ţiakov
školy/ počet
ŠVVP

2859 K operátor
gumárenskej a
plastikárskej
výroby
2411 K
mechanik
nastavovač
2679 K
mechanik
mechatronik
2697 K
mechanik
elektrotechnik
3760 M
prevádzka a
ekonomika
dopravy
3158 M styling a
marketing
2940 M 09
potravinár
kvalitár
6405 K
pracovník
marketingu
2675 M
elektrotechnika

2015/2016
2.polrok
Na konci

spolu
chlapci
dievčatá
spolu
chlapci
dievčatá
spolu
chlapci
dievčatá
spolu
chlapci
dievčatá
spolu
chlapci
dievčatá
spolu
chlapci
dievčatá
spolu
chlapci
dievčatá
spolu
chlapci
dievčatá
spolu
chlapci
dievčatá
spolu
chlapci
dievčatá

381
293
88
62
62
0
98
98
0
29
29
0
38
38
0
67
38
29
40
0
40
7
2
5
20
6
14
19
19
0

ŠVVP

26
20
6
5
5
0
11
11
0
2
2
0
2
2
0
3
0
3
2
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0

2016/2017
2. polrok
Na konci

317
257
60
50
50
0
87
87
0
36
36
0
38
38
0
45
14
31
30
1
29
7
2
5
0
0
0
0
0
0

ŠVVP

24
20
4
5
5
0
8
8
0
5
5
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

c) Údaje o počte prijatých ţiakov do 1. ročníka k 15. septembru 2016
Podľa schváleného VZN bol plánovaný počet prijatých ţiakov 108. Do prvých ročníkov bolo
prijatých 65 ţiakov. Na štúdium sa hlásia ţiaci s priemerným prospechom, niektorí prihlásení
vykazujú nedostatočný prospech. Všetci prihlásení absolvovali prijímacie skúšky zo
slovenského jazyka a matematiky.
Po prvý krát mali ţiaci moţnosť študovať v systéme duálneho vzdelávania v študijnom
odbore operátor gumárenskej a plastikárskej, v spolupráci s firmou Continental Matador
Rubber. Do prvého ročníka nastúpilo 13 ţiakov s podpísanou učebnou zmluvou. Prvý ročník
ukončilo 10 chlapcov.
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.
Trieda
I. OGP
I. MMN

Študijný odbor
2859 K operátor gumárenskej a plastikárskej výroby
2411 K mechanik nastavovač
2679 K mechanik mechatronik
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

I. PS

3158 M styling a marketing

Spolu
13
16
16
12
8

Chlapci
13
16
16
4
0

Dievčatá
0
0
0
9
8

d) Označenie tried a pridelenie triednictva
P.č.
1.

Trieda
I.MMN

2.
3.
4.
5.
6.

MM
MN

I.OGP
PED
SM
SPOLU
II.MN
II.MM
MM
II.MMG
OGP
I.PS

9.
10.

PED
II.PSP
SM
PK
SPOLU:
PED
III.PS
SM
III.ME
III.MN

11.

III.OGP

12.
13.

SPOLU:
IV.MN
IV.ME

14.

IV.OGP

7.

8.

15.

PED
SM
SPOLU:

IV.PS

SPOLU:

Počet
Odbor – kód, názov, zameranie
ţiakov
2679 K mechanik mechatronik
16
2411 K mechanik nastavovač
16
operátor gumárskej a plastikárskej
2859 K
13
výroby
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
12
3158 M styling a marketing
8
65
2411 K mechanik nastavovač
27
2679 K mechanik mechatronik
19
2679 K mechanik mechatronik
10
operátor gumárskej a plastikárskej
2859 K
11
výroby
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
6
3158 M styling a marketing
10
2940 M 09 potravinár kvalitár
7
90
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
14
3158 M styling a marketing
7
2697 K mechanik elektrotechnik
21
2411 K mechanik nastavovač
22
operátor gumárskej a plastikárskej
2859 K
19
výroby
83
2411 K mechanik nastavovač
23
2697 K mechanik elektrotechnik
18
operátor gumárskej a plastikárskej
2859 K
13
výroby
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
20
3158 M styling a marketing
8
82
320

Triedny učiteľ
Mgr. Alena Hajduková
Ing. Alice Ţiačiková
Ing. Oľga Kováčová
Mgr. Dagmar Ostradická
Ing. Vladimíra Siváková
Ing. Alena Vardţáková

Mgr. Andrea Hupková

Mgr. Viera Urbanová
Ing. Boţena Jankovičová
Ing. Darina Kubičárová
Mgr. Ján Haššo
Ing. Ivana Lazovanová
Mgr. Marek Šimáček
Ing. Daniela Polníková
Ing. Mariana Jašeková
Spolu tried 15
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e) Hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov
1. údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov
Polročná klasifikačná pedagogická rada sa uskutočnila dňa 24.01. 2017, koncoročná
klasifikačná pedagogická rada končiacich ročníkov dňa16. 05. 2017 a ostatných ročníkov dňa
26. 06. 2017.
II. polrok 2016/2017

19 772
62,18
1409
4,43
265
15
72
178
53
30
11
12
0
2,41
8
9
0
4
4
0
6
11
0
1
0

25 737
82,23
2611
8,34
291
22
65
204
20
14
4
2
2
2,37
23
11
0
26
9
0
12
7
0
4
1

spolu
priemer na ţiaka
z toho neospravedlnených
priemer na ţiaka
spolu
s vyznamenaním
prospeli veľmi dobre
ostatní
spolu
z 1 predmetu
z 2 predmetov
z 3 a viac predmetov
neklasifikovaní ţiaci
priemerný prospech
2.stupeň
3.stupeň
4.stupeň
RŠ
pochvala
triednym učiteľom
iné
RŠ
pokarhanie
triednym učiteľom
iné
podmienečne vylúčení zo štúdia
vylúčení zo štúdia

Prospech

Zníţený
stupeň zo
správania

Výchovné
opatrenia

neprospeli

prospeli

Počet
vymeškaných
hodín

I. polrok 2016/2017

2. údaje o výsledkoch hodnotenia maturitných skúšok
Externá časť maturitnej skúšky
Predmet

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
matematika

Úroveň

B1
B2
B1
-

Počet ţiakov

82
52
2
24
7

Percento úspešnosti

44,3
49,2
80,4
42,4
22,9
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Písomná forma internej časti maturitnej skúšky
Predmet

Úroveň

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk

B1
B2
B1

Počet ţiakov

82
52
2
24

Priemerná úspešnosť

51,55
55,65
82,50
50,63

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Predmet

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Teoretická časť odbornej zloţky
Praktická časť odbornej zloţky

Úroveň

B1,B2
B1
-

Počet ţiakov

78
55
28
78
82

Priemerná úspešnosť

2,27
2,42
3,09
2,54
1,82

f) Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje
vzdelávanie
Stredná odborná škola I. Krasku Púchov pripravuje odborníkov pre kľúčový priemysel v
regióne- gumárenský, strojárenský, elektrotechnický, odevný, potravinárstvo a logistiku.
Pri vzdelávaní sa riadila školskými vzdelávacími programami:
Štátny vzdelávací program
Študijný odbor
28 Technická a aplikovaná chémia
2859 K operátor gumárenskej a plastikárskej
výroby
24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca
2411 K mechanik nastavovač
výroba
26 Elektrotechnika
2697 K mechanik elektrotechnik
2679 K mechanik mechatronik
31 Textil a odevníctvo
3158 M styling a marketing
37 Doprava, pošty a telekomunikácie
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
09 Potravinár kvalitár
29 40 M potravinár kvalitár
64 ekonomika a organizácia, obchod a
6405 K pracovník marketingu
sluţby

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov
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Výchovno- vzdelávací proces zabezpečuje 35 pedagogických zamestnancov a 15
nepedagogických zamestnancov.
Fyzický počet zamestnancov SOŠ- stav k 31. 8.2017
počet
Pedagogickí zamestnanci
Riaditeľ
1
Zástupcovia riaditeľa
2
Učitelia
27
Majstri odborného výcviku
5
spolu
35
počet
Nepedagogickí zamestnanci
spolu
14
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov podľa predmetov
Predmety
Počet PZ
Z toho kvalifikovaných
Slovenský jazyk a literatúra
2
2
Anglický jazyk
4
4
Nemecký jazyk
3
3
Občianska náuka
1
1
Dejepis
0
0
Náboţenská výchova
2
2
Matematika
3
3
Informatika, aplikovaná informatika
5
5
Telesná výchova
2
2
Biológia
2
2
Chémia
2
2
Fyzika
1
1
Odborné gumárenské predmety
1
1
Odborné potravinárske predmety
1
1
Odborné strojárenské predmety
3
3
Odborné elektrotechnické predmety
3
3
Odborné odevné predmety
5
5
Odborné predmety ekonomické
5
5
Odborné predmety logistika a doprava
3
1
Odborný výcvik
5
5

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov školy a priznaných kreditoch
Pre ďalšie vzdelávanie učiteľov bol vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania.
Vzdelávanie zabezpečovalo predovšetkým Metodicko- pedagogické centrum. Plán
kontinuálneho vzdelávania bol plnený čiastočne. Dôvodom je malá ponuka vzdelávacích
programov pre odborných učiteľov.
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Odborní učitelia elektroodborov si v priebehu školského roka aktualizovali svoju odbornú
elektrotechnickú spôsobilosť. Odborní učitelia a majstri odborného výcviku si priebeţne
dopĺňajú odborné vedomosti vo firmách, s ktorými škola spolupracuje.
Odborní učitelia strojárskych odborov a elektroodborov sa vzdelávali v pouţívaní grafického
programu SolidWorks.
2 odborné učiteľky EKO odborov začali štúdium akreditovaného kurzu Zasielateľstvo
špedičný expert FIATA- diploma. Kurz hradí firma Gimax.
Prehľad o priznaných kreditoch k 1. 9. 2017
Č.

Meno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ing. Lenka Jancíková
RNDr. Katarína Paliesková
Ing. Janka Šimáčková
Daniela Gajdošová
Mgr. Alena Hajduková
Mgr. Ján Haššo
Mgr. Andrea Hupková
Ing. Boţena Jankovičová
Ing. Mariana Jašeková
Mgr. Stanislav Klinovský
Ing. Oľga Kováčová
Ing. Iveta Krchňavá
Ing. Darina Kubičárová
Ing. Ferdinand Kučík
Ing. Ivana Lazovanová
Ing. Zuzana Miháliková
Mgr. Dagmar Ostradická

Počet
kreditov
68
35
62
33
61
35
60
60
64
67
60
47
95
0
32
0
70

Č.

Meno

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ing. Dalibor Piška
Ing. Daniela Polníková
RNDr. Anna Rumanová
Ing. Vladimíra Siváková
Ing. Ivan Slávik
Ing. Mária Smatanová
Mgr. Marek Šimáček
Mgr. Viera Urbanová
Ing. Alena Vardţáková
Ing. Stanislav Vychopen
Ing. Alice Ţiačiková
Bc.Pavol Bednár
Mgr. Renáta Blašková
Bc. Cyril Crkoň
Bc. Vladimír Šimún
PhDr. Ivona Šelestiaková

Počet
kreditov
8
99
47
61
8
35
35
35
8
8
60
0
34
0
0
8
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Č.

Aktivity a prezentácia školy

Miesto

Termín

1.

Účasť na Púchovskom jarmoku 2016 – prostredníctvom
propagačného materiálu, prezentácia odborov a Centra
OVP, Módna prehliadka
Aktívna účasť na DOD TSK „Zelená ţupa“. Prezentácia
školy a enviroprojektu realizovaného v našej škole.
Medzinárodný študentský počítačový turnaj po sieti CLAN
Účasť na konferencií v Uherskom Brode/ČR

Púchov

17.9.2016

Úrad TSK

3.10.2016

SOŠ Púchov

29.10- 30. 10.
2016
6.-7.10.2016

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

„Ranná káva“ pracovné a prezentačné stretnutie pre
výchovných poradcov v regióne a duálneho vzdelávania
realizovaného firmou Continental Púchov
Účasť na súťaţi „Najlepší exponát“ v rámci prezentácie
SŠ „STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA “
v Trenčíne. Exponát: “ EGGBOT“
Prezentácia školy prostredníctvom promovidea na
prezentačnej akcii SŠ „STREDOŠKOLÁK – HRDINA
REMESLA“ v Trenčíne
Prezentácia školy prostredníctvom výstavného stánku na
prezentačnej akcii SŠ „STREDOŠKOLÁK – HRDINA
REMESLA“ v Trenčíne
Prezentácia školy a duálneho vzdelávania na akciiBURZA INFORMÁCIÍ „Cesta k povolaniu“
(Organizátor: Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Povaţskej Bystrici)
Prezentácia školy a duálneho vzdelávania na akcii BURZA INFORMÁCIÍ „Cesta k povolaniu“
(Organizátor: Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Povaţskej Bystrici)
Týţdeň otvorených dverí a dielní v SOŠ Púchov pre
ţiakov ZŠ a verejnosť. Prezentácia školy, Centra OVP
a duálneho vzdelávania.
Deň otvorených dielní v SOŠ Púchov – aktivity pre
ţiakov ZŠ
Deň otvorených dverí vo firme Continentál Púchov pre
ţiakov ZŠ, prezentácia duálneho vzdelávania pre ţiakov
v odbore operátor gumárskej a plastikárskej výroby
Prezentácia odevných odborov: Móda prehliadka pre
verejnosť. Akcia realizovaná v spolupráci s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny v Povaţskej Bystrici
„Deň SOŠ Púchov“ - prezentačná akcia pre verejnosť
a ţiakov ZŠ
„Módna show“ prezentačná akcia pre verejnosť
Vyhodnotenie „Memoranda o spolupráci“ . Pracovné
stretnutie za účasti vedenia školy, TSK Trenčín, firiem
(Continental Matador Rubber Púchov, EMT Púchov,
ODEMA Púchov, Gimax Púchov) , vedenie FPT
v Púchove, zástupcovia profesijných a stavovských

Uherský Brod,
ČR
SOŠ Púchov

18.11.2016

EXPO CENTER,
a.s. Trenčín

24.25.11.2016

EXPO CENTER,
a.s. Trenčín

24.25.11.2016

EXPO CENTER,
a.s. Trenčín

24.25.11.2016

Dom kultúry
Povaţská Bystrica

1.12.2016

Športová hala
Púchov

8.12.2016

SOŠ Púchov

5.- 9.12.2016

SOŠ Púchov

12.4.2017

Continentál
Púchov

6.12.
a 8.12.2016

Športcentrum
Púchov

13.12.2016

Divadlo Púchov

26.1.2017

Divadlo Púchov
SOŠ Púchov

23.3.2017
28.3.2017
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18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

organizácií - SOPK SR
Prezentácia zručností ţiakov a realizovaných ţiackych
projektov našej školy na pracovnom stretnutí 28.3.2017
Prezentácia školy, Centra OVP, duálneho vzdelávania,
študijných odborov ţiakom 9. ročníkov na ZŠ v regióne
a okolí.

Prezentácia školy, duálneho vzdelávania a ponúkaných
študijných odborov pre šk. rok 2017/2018 a aktivít
školy v TV Povaţia
Prezentácia školy, Centra OVP, duálneho vzdelávania
a ponúkaných študijných odborov v periodiku „MY“,
Púchovské noviny, Púchovské listy
Pracovné stretnutia zástupcov školy a zástupcov firmy
Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov k duálnemu
vzdelávaniu a náboru ţiakov ZŠ
Celoškolské aktivity ku „Dňu zeme“
„Zelený jarmok“ – aktívna účasť na podujatí. Módna
prehliadka, prezentácia enviropojektov a recyklácie
materiálov – plastov a odevných materiálov, prezentácia
školy
„Fashion Revolution Week“

26.

„Ocenenie Briliantt 2017“ . Účasť v projekte
„Inovatívne vzdelávanie“. Získali sme 1. miesto.

27.

Účasť zástupcov firmy Continental Matador Rubber,
s.r.o. Púchov - Ing. Vajčnera a Ing. Vlasatého na MS
(praktickej a ústnej časti odbornej zloţky MS)
Stretnutie končiacich ţiakov SOŠ Púchov s Ing.
Virdzekovou z firmy Continental Matador Rubber,s.r.o.
Púchov
Účasť zástupcu firmy GIMAX Púchov Ing. Štubňu na
MS (praktickej a ústnej časti odbornej zloţky MS)
Účasť zástupcu firmy Makyta, a.s. Púchov – Ing.
Klusovej na MS (praktickej a ústnej časti odbornej
zloţky MS)
Účasť zástupcu firmy CRALIF, s.r.o. Púchov – pána
Červeného na MS (praktickej a ústnej časti)
Pracovné stretnutia so zástupcami firiem v regióne –
GIMAX Púchov, Makyta Púchov, BAAS Beluša,
KOVAL Beluša, Dimec Púchov- Staré Nosice, ZVS
IMPEX Dubnica nad Váhom, HF NaJUS Dubnica nad
Váhom, Wellcore Pruské, EMT Púchov, GOMS Púchov,
Povaţská Cementáreň Ladce, RM Machining Púchov, ...
Praktické ukáţky spracovania gumy a plastov na FPT
Púchov. Účasť ţiakov ŠO operátor gumárskej

28.

29.
30.

31.
32.

33.

SOŠ Púchov

28.3.2017

Púchov a okolie,
Lednické Rovne,
Ilava, Trenčianska
Teplá, Povaţská
Bystrica,
Dubnica nad
Váhom,
Púchov a región

november
2016 –
marec 2017

Púchov, Povaţská
Bystrica a región
SOŠ Púchov a
firma CMR
SOŠ Púchov
Pešia zóna
Púchov

SOŠ Púchov
Fakulta
masmediálnej
komunikácie
Univerzity sv.
Cyrila a Metoda
v Trnave
SOŠ Púchov

december
2016 – marec
2017
december
2016 – január
2017
priebeţne
počas šk.
roku
21.4.2017
27.4. 2017

24.4. –
28.4.2017
25.4.2017

apríl – jún
2017

Continental
Púchov

máj 2017

SOŠ Púchov

apríl – máj
2017
apríl – jún
2017

SOŠ Púchov
SOŠ Púchov
v SOŠ Púchov
a v sídle firmy

FPT Púchov

apríl – máj
2017
priebeţne
počas šk.
roka

30.-31.5.2017
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a plastikárskej výroby.
34.

„Modrotlač včera dnes a zajtra“ – výstava modelov
v Divadle Púchov

Divadlo Púchov

1.6 2017

Aktivity v rámci motivačného programu školy
1.

Monitoring formou dotazníkov:
1. monitorovanie kvality vyučovania
2. očakávania ţiakov

2.

Beseda s pani Šipulovou, svedkyňou udalostí Mladoňov
protifašistického odboja spojená s návštevou
Mladoňova, podujatia sa zúčastnili ţiaci tried II.
MM a II. MN

3.
4.

Autosalón Nitra pre žiakov duálneho vzdelávania

5.

Inovatívna forma vyučovania – „ 2 v 1 alebo ako sa dá skĺbiť Športcentrum
angličtina a telesná výchova“. Aktivita pre žiakov ŠO operátor Púchov
gumárskej a plastikárskej výroby
Dni otvorených dverí FPT –– beseda s p. Mrvovou, FPT Púchov

Nitra
odborná exkurzia ţiakov Bratislava

„Fashion Live 2016“
odboru styling a marketing - inšpirácia pre ţiačky
4. ročníka na tvorbu maturitných prác

september
2016, jún
2017
10.10. 2016

13.10.2016
19.10. 2016

14.11.2016

15.11. 2016

ţiaci odboru styling a marketing, 1.ročník a 4.
ročník.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

Účasť na odborných a vedomostných súťaţiach –
celoslovenská súťaţ v programovaní CNC,
Celoslovenská súťaţ Solidworks, ZENIT v strojárstve a
elektro, SOČ
Exkurzia ţiakov do NR SR
Exkurzia na Shell Púchov – žiaci I.OGP
Prednáška pracovníkov VÚB banky Púchov (ţiaci ŠO
styling a marketing a prevádzka a ekonomika dopravy )
„Nech šije“, výstava a návšteva butiku „Nosené“,
študentky ŠO styling a marketing - všetky ročníky

Podľa pozvánky

november
2016- máj
2017

NR SR Bratislava
Púchov
SOŠ Púchov

9.2.2017
21.2.2017
marec 2017

Bratislava

apríl 2017

Vernisáţ výstavy „Mladý textilný dizajn“ FPT.

Divadlo Púchov
Púchov, Beluša

22.5.2017
29.5.1.6.2017

Púchov, Nimnica

29.5.1.6.2017

Mestečko, Beluša

29.5.1.6.2017

Púchov

29.5.30.5.2017
30.5.31.5.2017
máj 2017

Exkurzie ţiakov ŠO mechanik nastavovač vo firmách:
DA Servis Púchov, EMT Púchov, Koval Beluša,
MetallForm Beluša,
Exkurzie ţiakov ŠO mechanik mechatronik a mechanik
elektrotechnik vo firmách: DA Servis Púchov, EMT
Púchov , MsBP Púchov, Elektráreň Nimnica
Exkurzie ţiakov ŠO operátor gumárskej a plastikárskej
výroby vo firmách: PD Mestečko, Tatra Gold Beluša,
Elastomer Beluša
Exkurzie ţiakov ŠO prevádzka a ekonomika dopravy vo
firmách: ŢSR Púchov, GIMAX Púchov
Exkurzie ţiakov ŠO potravinár - kvalitár: BARON
Vieska, PD Dohňany
Súťaţ v písaní na klávesnici – ţiaci ŠO prevádzka
a ekonomika dopravy

Vieska, Dohňany
SOŠ Púchov

„Modrotlač včera, dnes a zajtra “ - účasť ţiakov Divadlo Púchov

5.6.2017
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1. ročníka ŠO styling a marketing na výstave.
19.
20.

Záţitkové vyučovanie – exkurzia: „Po stopách Ľ. Štúra – Modra, Bratislava
Modra – Bratislava“
Skúška: „Elektrospôsobilosť“ pre ţiakov 4.ročníka ŠO
SOŠ Púchov
mechanik elektrotechnik
p. Meravý

14.6.2017
12.6.2017

Partnerstvá s ČR
1.

2.

Pracovné stretnutia s partnerskou školou SOŠ Jozefa
Sousedíka Vsetín, ČR
Témy:
1.skvalitnenie odborného vzdelávania pre strojársky
priemysel
2. príprava na realizáciu projektu Erasmus+ pre ţiakov
SOŠ Púchov, ŠO mechanik nastavovač
3. príprava podkladov k projektu Cezhraničnej
spolupráce
Účasť na konferencií spojená s hľadaním partnerov pre
spoluprácu v odbornom vzdelávaní v Uherskom
Brode/ČR

SOŠ Púchov
SOŠ Vsetín

Priebeţne
počas šk.roku
2016/2017

Uherský Brod,
ČR

6.-7.10.2016

SOŠ Púchov,
Continental
Púchov
SOŠ Púchov,
Continental
Púchov
SOŠ Púchov,

31.8.2016

Duálne vzdelávanie
1.

Pracovné stretnutie k duálnemu vzdelávaniu – 1.ročníka
(firma – škola) v školskom roku 2016/2017.

2.

Propagácia duálneho vzdelávania - pracovné stretnutia
k realizácií propagácie.

3.

Komunikácia so stavovskou organizáciou AZZZ SR realizácia duálneho vzdelávania.
Nábor ţiakov do duálneho vzdelávania(osobné stretnutia
so ţiakmi ZŠ a ich rodičmi, prezentácia v médiách,
regionálnej tlači a Dni otvorených dverí vo firme
Continental)
Vypracovanie propagačného materiálu pre ţiakov ZŠ
a ich rodičov k duálnemu vzdelávaniu.
Stanovenie termínov a podmienok prijímacieho konania
na SOŠ v systéme duálneho vzdelávania
Výberové konanie - prijímací pohovor ţiakov ZŠ a ich
zákonných zástupcov vo firme Continental.
Vydanie potvrdenia firmou Continental a oznámenie
škole
Prijímací pohovor so ţiakmi ZŠ a ich rodičmi
(zákonnými zástupcami ţiakov)
Spolupráca školy s firmou Continental pri príprave
„Učebnej zmluvy“ pre šk. rok 2017/2018
Prezentácia duálneho vzdelávania na ZŠ Komenského
Púchov
Zhodnotenie duálneho vzdelávania za prvý rok.
Určenie zodpovedných osôb pre duálne vzdelávanie vo
firme Continental a školy a určenie nových inštruktorov
pre šk. rok 2017/2018.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

„Raňajky v Continentale“ – stretnutie dualistov

SOŠ Púchov,
Continental
Púchov
Continental
Púchov
SOŠ Púchov –
web.
Continental
Púchov
SOŠ Púchov

ZŠ Komenského
Púchov
Firma:
Mgr. Štefánik
Ing. Tvrdá
Škola:
Ing. Jancíková,
Ing. Šimáčková
Continental

október 2016
– marec
2017
Priebeţne
počas šk.roka
november
2016- apríl
2017
október 2016
24.2.2017
5.5.2017

9.
a 11.5.2017
máj – jún
2017
13.6.2017
19.6.2017

23.6.2017
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13.
14.

15.

16.

a vedením firmy a vedením školy
Ocenenie najlepšieho „dualistu“. Ţiak Gabriš (ocenenie
za vynikajúci prospech - 1,00)
Podpis Dodatku č. 2 k zmluve o duálnom vzdelávaní
medzi SOŠ a firmou Continental Púchov (číslo zmluvy:
01/2016/DV)
Stretnutie zástupcov firmy Continental, vedenia školy,
rodičov a ţiakov prijatých do duálneho vzdelávania pre
šk. rok 2017/2018
Podpísanie učebnej zmluvy medzi rodičmi (zákonnými
zástupcami ţiakov) a konateľmi firmy Continental.
Spolupráca školy a firmy pri procese podpisu zmluvy.

Púchov
SOŠ Púchov

30.6.2017
17.8. 2017

Continental
Púchov

22.8.2017

Continental
Púchov

22.8. a 31.8.
2017
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j) Údaje o projektoch podaných a realizovaných v školskom roku 2016/2017
Projekt/
grant/progr
am

Názov projektu

Stručná charakteristika

Fondu
mikroproje
ktu, československé
příhraničí

Vsetínsko –
púchovské
cyklotoulky

Nadácia
Filantropia

Ateliér na SOŠ
Púchov

Rafaisen
bamk

School workout
na SOŠ Púchov

Erasmus+

Rozvojový
projekt
v regionáln
om
školstve

Schválený/nesc
hválený/
v procese
hodnotenia

Termín
začiatku
realizácie

Termín
ukončenia
realizácie

Celkový
rozpočet

spolufinan
covanie

Poznámka

Projekt zameraný na uskutočňovanie spoločných Schválený
cyklovýjazdov v rámci zachovania udrţateľnosti V projekte
projektu. V školskom roku sa uskutočnili 4 vystupujeme
etapy cyklovýjazdov
ako partner

1.1.2014

1.9.2014

0,00

realizácia
projektu
v procese
udrţateľnos
ti

Cieľom projektu je vybudovať školský
fotoateliér určený pre ţiakov študijného odboru
styling a marketing a pre sociálnych partnerov
Projekt zameraný na nákup prenosnej hrazdy
a workoutového náradia na rozšírenie aktivít
počas telesnej výchovy

schválený

1. 10.
2016

31. 12.
2016

650,00

SOŠ
Púchov
/SOS
J.Sousedí
ka Vsetín
ČR
SOŠ
Púchov

schválený

1. 9. 2017

30. 10.
2017

1000, 00

-

Charta

- zahraničná stáţ ţiakov a pedagógov
v partnerských školách za účelom zvyšovania
odborných zručností a jazykových kompetencií

Schválený

Realizuje
sa
v budúcom
školskom
roku
Realizuje
sa
v budúcom
školskom
roku

Monitorovanie
vodných tokov
v Púchove a
regióne

Projekt určený na hodiny biológie všetkých
študijných odborov zameraný na ochranu
ţivotného prostredia a vodných tokov

Schválený

Španielsk
o, Česká
republika,
Poľsko
1.6.2016

30.11.201
6

2200,00

-
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Rozvojový
projekt
v regionáln
om
školstve

CAD ako benefit
absolventa
strednej školy

Zaobstaranie softvéru- 3D CAD SolidWorks
a SolidWorks Elektrical Schematic pre
modernizáciu vyučovania odborných
technických predmetov a predmetu
„Aplikovaná informatika“ vo všetkých
študijných odboroch

Rozvojový
projekt
v regionáln
om
školstve

Modernizácia
dielne pre
gumárenské
a plastikárske
zameranie

MŠVaV
SR +
Fulbrighto
vá komisia

Fulbrightová
komisia –asistent
výučby CUJ

Vyučovanie anglického jazyka za asistencie
americkej lektorky Courtney Smith

Erasmus+

-

- mesačná stáţ 5 dievčat odboru Fashion
z odbornej školy v Gijóne, ES v našej škole,
- exkurzie študentov v odevných firmách:
Makyta a.s. Púchov a ODEMA a.s. Púchov

Schválený

1.6.2016

30.11.201
6

2300,00

-

- zmodernizovanie Centra odborného
Schválený
vzdelávania a prípravy v oblasti gumárenskej
a plastikárskej výroby nákupom
gumárenských lisov a sprístupnenie
- dielní aj ţiakom základných škôl v čase ich
polytechnického vyučovania,

1.6.2016

30.11.201
6

6500,00

-

Schválený

1.9.2016

30.6.2017

0

USA

V projekte
vystupujeme
ako partner

5.4.2016

6.5.2016

0,00

Španielsk
o

Schválený
22.1.2016,
v spoluprác
i
s Gymnázio
m Púchov
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Ponuka krúţkov
pre školský rok 2016/2017

P. č.

Meno a priezvisko vedúceho
krúţku

1. Renáta Blašková, Mgr.
2. Pavol Bednár, Bc.
3. Daniela Gajdošová
4. Alena Hajduková, Mgr.
5. Alena Hajduková, Mgr.
6. Ján Haššo, Mgr.
7. Andrea Hupková, Mgr.
8. Andrea Hupková, Mgr.
9. Boţena Jankovičová, Ing.
10. Mariana Jašeková, Ing.
11. Stanislav Klinovský, Mgr.
12. Oľga Kováčová, Ing.
13. Iveta Krchňavá, Ing.
14. Darina Kubičárová, Ing.
15. Ivana Lazovanová, Ing.
16. Dagmar Ostradická, Mgr.
17. Dalibor Piška, Ing.
18. Daniela Polníková, Ing.
19. Vladimíra Siváková, Ing.
20. Vladimíra Siváková, Ing.
21. Ivan Slávik, Ing.
22. Ivona Šelestiaková, PhDr.
23. Ivona Šelestiaková, PhDr.
24. Viera Urbanová, Mgr.
25. Stanislav Vychopen, Ing.
26. Alice Ţiačiková, Ing.

Názov krúţku
Mladý elektrotechnik
Experiment- Drvič plastov
Študentský časopis
Modeling
Šitie pre radosť
Fitnes a posilňovanie
Anglická konverzácia
Propagácia a reklama
Nemčina- moje hobby
Personalistika v praxi
Počítačová grafika, počítačový dizajn
Ekonomika v číslach
Ekonomické hry
Angličtina krok za krokom
Administratíva v doprave
Tréning komunikačných zručností NEJ
Mikroelektronika a mikroprocesory v
praxi
Hravá slovenčina
Anglicky on- line
Šikovná ihla
Zaujímavá elektronika
Potravinár- kvalitár
Praktický gumár
Zaujímavá matematika
Svet na štyroch kolesách
Angličtina s úsmevom
SPOLU ŢIAKOV

Počet
ţiakov v
krúţku
8
9
6
9
9
17
9
7
8
14
8
13
8
18
10
19
8
9
8
8
12
6
20
12
8
10
273
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k) údaje o výsledkoch kontrolnej činnosti
V školskom roku 2016/2017 boli vykonané kontroly Štátnou školskou inšpekciou:
 Štátna školská inšpekcia Trenčín- tematická inšpekcia vykonaná v čase od 15. 2.
Do 17. 3. 2017. Predmetom bolo zisťovanie úrovne dosiahnutých kompetencií
v oblasti čitateľskej gramotnosti- testovanie ţiakov končiaceho ročníka SOŠ.
Záverom bolo zistené, ţe ţiaci dosiahli v teste horšie výsledky vo všetkých častiach
testu ako bol národný priemer SR.
 Štátna školská inšpekcia Trenčín- komplexná školská inšpekcia vykonaná
v dňoch 17. 2 2017 a od 20. 2. 2017 do 24. 2. 2017 na zistenie stavu a úrovne
pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v SOŠ.
Kontrolou boli zistené menšie nedostatky vo vypracovaní ŠkVP , administratíve
školy a v normatívnom vybavení niektorých študijných odborov. Riaditeľka školy
prijala konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a v školskom roku ich škola
splnila. Následná inšpekcia bola vykonaná v čase od 19. 9. do 23. 9. 2017, kde ŠŠI
konštatovala odstránenie všetkých nedostatkov bez uloţenia ďalších opatrení.
Ďalšie kontroly:
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Povaţská Bystrica- kontrola
vykonaná dňa 16. 12. 2016 v rámci štátneho zdravotného dozoru podľa zákona č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zameranie kontroly
bolo na popis pracoviska praktického vyučovania. Záver kontroly bol, ţe v čase jej
výkonu bolo zariadenie na poţadovanej hygienickej úrovni.
 Inšpektorát práce Trenčín- kontrola vykonaná dňa 31. 1. 2017 v škole a v dňoch
13. 3. a 17. 3. 2017 na inšpektoráte práce. Výkon inšpekcie bol zameraný na
kontrolu dodrţiavania vybraných ustanovení pracovnoprávnych a mzdových
predpisov a na kontrolu dodrţiavania zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle
zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Neboli
zistené väčšie nedostatky. Škole bolo uloţené jedno opatrenie, ktoré je plnené
v plnom rozsahu.
 TSK, Útvar hlavného kontrolóra- kontrola zameraná na hospodárenia
a nakladanie s majetkom TSK za obdobie rokov 2015 a 2016. Kontrola bola
vykonaná v čase od 20. 4. 2017 a boli zistené menšie nedostatky pri vedení
evidencie a v administratíve verejného obstarávania. Riaditeľka školy navrhla
opatrenia, ktoré boli ihneď splnené a nedostatky odstránené.
 TSK, Útvar hlavného kontrolóra- tematická kontrola vykonaná v termíne od 23.
5. 2017 na základe podnetu, zameraná na prešetrenie efektívnosti organizačných
zmien. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

l) údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy
Priestorové podmienky školy:
Školu tvorí komplex 4 budov, ktoré sú vo vlastníctve TSK. Areál nie je jednoznačne
celistvý, medzi budovami sú súkromné pozemky a obytné domy. V posledných rokoch
škola prešla veľkými zmenami- sťahovanie priestorov. Časť strojných dielní sídli
v prenajatých priestoroch firmy Gimax, v blízkosti firmy Continental, nie v blízkosti
školského areálu. Objekty školy sú zchátralé, vykurovací systém je prepojený s Fakultou
priemyselných technológií. Škola doteraz neprešla väčšou rekonštrukciou. Postupné
úpravy vedúce k zlepšeniu vnútorného stavu budov boli riešené z vlastného rozpočtu školy.
Triedy, odborné učebne a chodby sú čisté, pravidelne maľované. Postupne sú na škole
vytvárané oddychové zóny a pravidelne obmieňaná výzdoba.
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V havarijnom stave sa nachádzajú strechy všetkých štyroch budov, strecha hlavnej budovy
je v najhoršom stave, počas daţďov strecha zateká a spôsobuje škody v interiéri. Počas
školského roka boli zrealizované priestorové zmeny s cieľom skvalitniť odbornú prípravu
a zjednotiť funkčnosť budov.
Počas školského roka bol pripravený projektový zámer na vybudovanie nových
gumárskych dielní ako prístavba budovy C v rámci programu IROP.
Podarilo sa vybudovať malý ateliér – fotoštúdio z finančného daru Nadácie Filantropia.
V súčasnosti škola okrem klasických učební disponuje:
 4 jazykovými učebňami s príslušným materiálnym vybavením
 6 učebňami výpočtovej techniky
 1 interaktívna učebňa
 2 chemické laboratória
 3 elektrotechnické laboratória
 2 učebne techniky administratívy
 1 odborná učebňa pre strojárenské zameranie
 1 odborná učebňa pre programovanie CNC strojov
 1 odborná učebňa pre gumárenské zameranie
 1 odborná učebňa pre odevné odbory
 1 odborná učebňa fyziky
 dielňa pre ručné spracovanie kovov
 dielňa pre strojové spracovanie kovov
 dielňa pre odevné odbory
 1 gymnastická telocvičňa
 1 posilňovňa
 1 kniţnica
 1 atelér- fotoštúdio
Slabou stránkou sú nedostatočné priestory pre vyučovanie telesnej výchovy a prenájom
dielenských priestorov. V budúcnosti je nevyhnutné túto situáciu riešiť vzhľadom na finančné
prostriedky a zvýšenie kvality vzdelávania.
Materiálno- technické vybavenie:
Vzhľadom na širokú profiláciu školy a jej technické zameranie, škole neustále pracuje na
materiálno- technickom vybavení. Odborné učebne a dielne pre jednotlivé študijné odbory
sú pomerne dobre vybavené ale technológie sú zastaralé. Počas školského roka sa nám
podarilo zabezpečiť materiálno technické vybavenie 3 D tlačiareň. V školskom roku bol
schválený projekt cezhraničnej spolupráce Intereg, kde sú finančné prostriedky na nákup
CNC stroja malého, veľkého a tieţ na programovacie stanice. Schválený rozvojový projekt
Ministerstva školstva škole zabezpečí malý výukový lis. Realizácia projektov a nákup
materiálneho vybavenia bude v školskom roku 2017/2018.
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m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno - vzdelávacej
činnosti školy
Normatívny príspevok na rok 2016 - 925.899,- €

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na ţiakov- prenesené kompetencie
Druh výdavku

Rozpočtová poloţka

Čiastka v €

1. mzdy, platy, OOV

610

564095,90

2. poistné a príspevok do poisťovní

620

212651,92

3. tovary a sluţby

630

124510,41

z toho:
- cestovné

631

1512,63

- energie, voda, komunikácie

632

67093,67

- materiál

633

6706,54

- dopravné

634

1754,23

- rutinná a štandardná údrţba

635

3129,04

- nájomné za prenájom

636

18625,18

- sluţby

637

25689,12

4. beţné transfery (PN, odstupné)

640

24640,77
925 899,- €

Spolu beţné výdavky (1+2+3+4)

x

Nenormatívne zdroje ŠR

640 Odchodné

Nenormatívne zdroje ŠR (mimoriadne výsledky 610 620
ţiakov)

-
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2. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy
a spôsobe ich pouţitia v členení podľa financovaných aktivít
Účel

Čiastka v €

I. Príjem za vzdelávacie poukazy

12.151,20 – vrátane lyţiarskeho
výcviku

II. Pouţitie na aktivity krúţkov:
z toho:
- odvody zdravotného a sociálneho poistenia

1147,72

- výpočtová technika

450

- prístroje a zariadenia

1074,86

- všeobecný materiál

834,90

- knihy, časopisy, učebné pomôcky

1790,52

- internetové vybavenie

319,20

- cestovné
- nájomné
- odmeny za práce vykonávané mimo pracovného
pomeru (učiteľom za vedenie krúţkov)

3526

- cestovné náhrady – lyţiarsky výcvik

3000

- ostatné sluţby

8

3. o nenormatívnych príspevkoch zo ŠR na financovanie projektov
Účel poskytnutého príspevku

Čiastka v €
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4. o príspevkoch zo zdrojov TSK na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej
činnosti ţiakov
Účel poskytnutého príspevku

Čiastka v €

Strava ţiakov

3082,12

Kapitálové výdaje – oprava strechy budovy A

83760,00

5. o príspevkoch zo zdrojov TSK na projekty- predfinancovanie
Financované aktivity

Beţné výdavky

Kapitálové výdavky

2 x vulkanický lis

2000,-

-

6. o finančných prostriedkoch získaných od právnických a fyzických
osôb
Financované aktivity

čiastka v €

Reklama, inzercia

300,-

Výpočtová technika, notebook, 3 D tlačiareň

449,-

Dohody, odvody z dohôd

531,38

Nivelačný poter, chemikálie, kanc. materiál, farby, tonery, pekáč, plechy

1160,33

Cestovné na výstavu – Nitra ţiaci + PD

300,-

Leasrová gravírovačka, el. sporák, vizualizír + projektor

1974,71

Spolu

4 714,71
Darované finančné prostriedky od firiem Continental Matador, Nadácia Fullbrith,
Nadácia Filantropia a Rada školy v celkovej výške 4835,- €
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7. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Financované aktivity
Spolu

čiastka v €
-

n) vyhodnotenie plnenie cieľa, ktorý si školy určila v koncepčnom zámere
V súlade s koncepčným zámerom si škola vytýčila cieľ budovať kvalitný a efektívny
systém odborného vzdelávania a prípravy
Ciel bol naplnený v oblasti:
A. odborné vzdelávanie a školský vzdelávací program (ŠkVP)
SOŠ I. Krasku pripravovala v tomto školskom roku budúcich odborníkov pre kľúčový
priemysel v púchovskom regióne: gumárenský priemysel, strojárenský priemysel,
elektrotechnika, odevníctvo a logistika.Úzko spolupracovala s regionálnymi firmami v oblasti
zabezpečenia odborného výcviku. S firmou Contiental škola začala pripravovať ţiakov
v systéme duálneho vzdelávania.
S firmou GIMAX škola pripravila nový školský vzdelávací program pre študijný odbor
komerčný pracovník v doprave.
B. záujmová činnosť
- podpora záujmovej činnosti ţiakov experimentálneho vyučovania. Ţiaci pripravili dva
významné projekty: EGGBOT (projekt získal ocenenie Briliantt 2017 za
inovatívne vyučovanie)
DRVIČ PLASTOV,
C. študentský medzinárodný program
- vytvorené organizačné podmienky na mesačné stáţe ţiakov v zahraničí, získanie finančnej
podpory v rámci Erasmus +- Charta(individuálne stáţe ţiakov v programe Erasmus+)

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky
1.Spolupráca s firmami v procese odborného vzdelávania
Firma
Študijný odbor: mechanik nastavovač
ZVS IMPEX, a.s. Dubnica n/Váhom
Matador INDUSTRIES, a.s. Dubnica n/V
HF NaJUS, a.s. Dubnica n/Váhom
WELLCORE, s.r.o.Pruské
FSV – Mechanik,s.r.o. Beluša/ prevádzka Púchov- Staré Nosice
C- mont Púchov
BAAS Beluša
KOVAL SYSTEMS, a.s. Beluša
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EMT, s.r.o. Púchov
DA Servis Púchov
PD Mestečko
Študijný odbor: mechanik elektrotechnik, elektrotechnika
Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov
Continental Matador Truck Tires, s.r.o. Púchov
ELEKTROSERVIS - Ján Haviar Pruţina
Študijný odbor: operátor gumárskej a plastikárskej výroby
Continetal Matador Rubber, s.r.o. Púchov
Continetal Matador Truck Tires, s.r.o. Púchov
ElastomerSolutions, s.r.o. Beluša
LUSIK TRADE, s.r.o. Beluša
TATRA GOLD, s.r.o. Beluša
GIMAX Tyres, a.s. Púchov
Stanislav Marko – súkromná firma Púchov
Študijný odbor: styling a marketing
Makyta a.s. Púchov
DOMIN mode, s.r.o.Beluša
ODEMA Púchov
LUXOR Povaţská Bystrica
Študijný odbor: prevádzka a ekonomika dopravy
GIMAX Tyres, a.s. Púchov
MP Bonusko,s.r.o. Dubnica nad Váhom
C-mont Púchov
Gralif,s.r.o. Púchov
ADP, s.r.o. Púchov
DMP, s.r.o. Púchov
Losstav, s.r.o. Streţenice
UNI stavebná údrţba, s.r.o. Púchov
TECHMAT, s.r.o. Beluša
COMETRANS, s.r.o. Ilava
ŢSR Bratislava
Študijný odbor: potravinárstvo - potravinár kvalitár
PD Mestečko
Kopek plus, s.r.o.Dolné Kočkovce
Povaţský cukrovar, a.s. Trenčianska Teplá
Veľkosklad potravín - HACCP Piešťany
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2. Činnosť predmetových komisií
PK vzdelávacej oblasti „človek , hodnoty a spoločnosť“
Počet členov PK: 7
Počet zasadnutí PK počas školského roka: 11
Činnosť predmetovej komisie:
a) Oblasť vzdelávania
 Adaptácia ţiakov prvého ročníka na vyučovací proces strednej školy v rámci
výučby SJL
Termín: november 2016
Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová
Úloha bola realizovaná formou adaptačného testu, v ktorom sme zisťovali mieru
prispôsobenia sa ţiakov novým podmienkam. Úloha bola splnená v stanovenom
termíne.
 Príprava ţiakov štvrtého ročníka na maturitné skúšky
Termín: január 2017
Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová
Úloha bola realizovaná formou predmaturitného testovania, v ktorom sme zisťovali
mieru pripravenosti ţiakov na maturitné skúšky. Úloha bola splnená.
 Projektové vyučovanie k problematike holokaustu
Termín: apríl/máj 2017
Zodpovedná: Mgr. Ostradická
Vyučovanie bolo realizované klasickou formou. Úloha nebola splnená.
b) Oblasť podpory výchovno-vzdelávacích výsledkov
 Olympiáda ľudských práv
Termín: máj 2017
Zodpovedná: Mgr. Ostradická
Dňa 8. 2. 2017 Krajské centrum voľného času a IUVENTA realizovalo Olympiádu
ľudských práv na OA v Prievidzi, našu školu dôstojne reprezentoval ţiak Slavomír
Smaţák (III. ME) a umiestnil sa na 12. mieste. Úloha bola splnená.
 Hviezdoslavov Kubín
Termín: marec 2017 Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová
Úloha nie je splnená pre nezáujem ţiakov.
 Projekt „Záloţka do knihy spája slovenské školy“
Termín: október 2016
Zodpovedná: Ing. Polníková
Projekt bol realizovaný uţ druhýkrát, na našej škole sa uskutočnil v mesiaci október
vo všetkých ročníkoch. Podujatie sa teší veľkej obľube a záujmu ţiakov. Úloha bola
splnená.
 Krúţková činnosť
Termín: október 2016 – jún 2017
Zodpovední: členovia PK
V rámci PK pracovali krúţky:
 Hravá slovenčina - vedúca krúţku Ing. Polníková – krúţok bol zameraný na
intenzívnu prípravu ţiakov štvrtého ročníka na MS zo SJL
 Študentský časopis – vedúca krúţku p. Gajdošová
 Aktualizácia násteniek
Termín: priebežne počas školského roka Zodpovední: členovia PK
Nástenky a panely boli priebeţne aktualizované. Úloha bola splnená.
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 Školský časopis
Termín: priebežne počas školského roka Zodpovedná: p. Gajdošová
V priebehu školského roka vyšli dve čísla školského časopisu, čo zodpovedá aj
plánovanému mnoţstvu. Úloha bola splnená.
 Podpora čitateľskej gramotnosti
Termín: priebežne počas školského roka Zodpovední: členovia PK
V mesiaci apríl bola realizovaná v rámci jednotlivých tried súťaţ v čitateľskej
gramotnosti. Podujatie bolo zrealizované prvýkrát, ţiaci oň prejavili značný záujem
a sú ochotní zúčastniť sa ho aj v budúcnosti. Úloha bola splnená.
c) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK
 Samoštúdium v oblasti didaktiky a metodiky vyučovania
Termín: priebežne počas školského roka Zodpovední: všetci členovia PK
Dňa 4. 5. 2017 sa p. Gajdošová spolu so zástupkyňou RŠ p. Palieskovou zúčastnili 11.
medzinárodnej konferencie „Školské kniţnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“
– Univerzitná kniţnica Bratislava
d) Exkurzie
 Divadelné predstavenie – návšteva divadelného predstavenia Arkádia v SND
Bratislava dňa 18. 11. 2016.
 Divadelné predstavenie – návšteva divadelného predstavenia Tak s na mňa
prilepila v SND Bratislava dňa 7. 4. 2017.
 Beseda s pani Šipulovou, svedkyňou udalostí protifašistického odboja spojená
s návštevou Mladoňova – október 2016, podujatia sa zúčastnili ţiaci tried II.
MM a II. MN.
 Literárno-historická exkurzia „Po stopách Ľ. Štúra“ – Modra – Bratislava prehliadka historických pamiatok a regionálnych zaujímavostí – ţiaci druhého
ročníka – 14. 6. 2017.
 Exkurzia do Národnej rady SR a stretnutie s poslancami p. Baškom a
p. Panáčkom – vybraní ţiaci tretieho ročníka – 9. 2. 2017.
PK vzdelávacej oblasti matematika a oblasti „ človek a príroda“
Počet členov PK : 14
Predmetová komisia oblasti matematika a človek a príroda zabezpečuje výchovno vzdelávací proces predmetov matematika, fyzika, informatika, biológa, chémia. Hlavným
cieľom členov PK bolo dať ţiakom z uvedených predmetov také vedomosti, aby ich mohli
vyuţívať v ostatných odborných predmetoch, ktoré sa vyučujú na našej škole a predovšetkým
v praxi.
Moţno konštatovať, ţe úlohy ,ktoré si vyučujúci vytýčili na začiatku školského roka boli vo
výchovno-vyučovacom procese splnené. Na svojich stretnutiach riešili aktuálne otázky, ktoré
sa týkali hlavne skvalitnenia vyučovacieho procesu.
Členovia PK venovali značnú pozornosť sústavnému vzdelávaniu, tvorbe tematických testov
z odborných predmetov, úloh z chemickej a laboratórnej techniky a učebných pomôcok,
ktoré by viedli k skvalitneniu samostatnej práce ţiakov. Vo vyučovacom procese formovali
kladné postoje ţiakov k otázkam environmentálnej výchovy, ţivotnému prostrediu, k ochrane
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a zlepšeniu ţivotného prostredia, formovali kolektív a kladné charakterové vlastnosti ţiakov.
Sústavne hľadali a uplatňovali progresívne metódy práce, rozvíjali vôľové vlastnosti ţiakov
a ich estetické cítenie.
Členovia PK konštatovali, ţe vedomosti ţiakov sú priemerné, ich prístup k štúdiu
prírodovedných predmetov je rezervovaný. Väčší záujem prejavujú iba jednotlivci, ktorí
majú perspektívu pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
Aktivitu členov moţno hodnotiť pozitívne počas celého roka. Všetci členovia PK vzájomne
spolupracovali. Spolupracovali pri výbere a tvorbe zadaní na dobrovoľnú maturitnú skúšku
z matematiky. Vypracovali okruhy zadaní na prijímacie pohovory z matematiky.
Externej časti maturitnej skúšky z matematiky sa zúčastnilo 9 .Ústnej časti maturitnej skúšky
sa nezúčastnil nikto.
V budúcnosti treba klásť stály dôraz na vzájomnú prepojenosť a prácu s ostatnými PK a na
sústavné zlepšovanie materiálnych podmienok na skvalitnenie vyučovacieho procesu.
Matematická olympiáda , súťaţe a projekty
V školskom roku 2016/2017 sa do riešenia matematickej olympiády sa zapojili študent II.
ročníka odboru mechanik mechatronik Róbert Valach a Martin Bednár v kategórii B
a študenti III. ročníka Michal Oravík III.OGP, Martin Martiško III.ME., Tomáš Bejdák
III.ME. v kategórii C. Vypracovali úlohy domáceho kola. V školskom kole riešili úlohy
samostatne v jednotlivých kategóriách. Na úspešné riešenie a postup do krajského kola bolo
potrebné získať 10 bodov. Ani jeden zo zúčastnených študentov limit nedosiahol. I napriek
výsledkom oceňujeme záujem študentov o matematiku.
Mimoškolské aktivity a exkurzie
Študenti odborov potravinár kvalitár a operátor gumárskej a plastikárskej výroby sa aktívne
zúčastnili na realizácii projektu Monitorovanie vodných tokov v Púchove a regióne.
V rámci projektu sme zorganizovali besedu o výskyte a chove rýb vo vodných tokoch
v regióne Púchova.
Pre ţiakov 8.ročníka základných škôl sme zorganizovali „Deň otvorených dielní SOŠ“.
Pripravili a predviedli niekoľko efektných pokusov s potravinami v chemickom laboratóriu,
ţiaci si mohli samostatne pokusy vyskúšať.
V rámci environmentálnej výchovy sme organizovali Deň vody. Študenti v rámci predmetov
chémie a biológie získali informácie o moţnostiach zistiť kvalitu vody v domácnosti. Študenti
I.PS vypracovali čiastkové projekty s tematikou vody.
Členovia PK sa podieľali na organizácii a realizácii Dňa zeme.
Študenti odboru potravinár kvalitár absolvovali niekoľko odborných exkurzií:
 Mäsokombinát Púchov- odborný výklad o spracovaní mlieka
 PD Mestečko – produkcia, spracovanie mlieka, kvalita
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 Študenti II.OGP absolvovali exkurziu vo firme Gold Pack Beluša- výroba PE sáčkov
PK vzdelávacej oblasti „zdravie a pohyb“
Počet zasadnutí PK počas školského roka: 4 zasadnutia PK
Činnosť predmetovej komisie:
e) Oblasť vzdelávania
 vytvorený nový ŠkVP pre študijný odbor OGP (duálny systém) – Mgr. Haššo,
Mgr. Šimáček
 uskutočnené testy všeobecnej pohybovej výkonnosti vo všetkých ročníkoch
a triedach – Mgr. Haššo, Mgr. Šimáček
 príprava ţiakov na športové súťaţe organizované SAŠŠ – Mgr. Haššo, Mgr.
Šimáček
 príprava ţiakov na talentové skúšky na VŠ Roman Rosina IV. PS – Mgr.Haššo,
Vladimír Kováčik IV. ME – Mgr. Šimáček
f) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov
 krúţok fitnes a posilňovanie – Mgr. Haššo
 športový deň na multifunkčnom ihrisku v D. Kočkovciach a na ihrisku
v Streţeniciach v septembri – Mgr. Haššo
 školský stolnotenisový turnaj v priestoroch našej školy 18.11.2016 – Mgr.
Haššo, Mgr. Šimáček, Ing. Čuntala
 vianočný stolnotenisový turnaj v priestoroch našej školy 16.12.2016 – Mgr.
Haššo, Mgr. Šimáček, Ing. Čuntala
 workoutové vystúpenie na Módnej show26.01.2017 (M. Šajdák, M. Pagáč, P.
Baláţ) – Mgr. Haššo
 LVK 09.01.2017 – 13.01.2017 Veľká Rača – Oščadnica – Mgr. Haššo, Mgr.
Šimáček, Mgr. Urbanová
 účelové cvičenie OŢaZ pre I. a II. ročníky (september, máj, jún v lokalite
Púchov), kurz OŢaZ pre III. Ročníky (máj, jún v lokalitáchPúchov a okolie,
Pruţina, Stará Lesná – Vysoké Tatry) – Mgr. Haššo
 Vsetínsko - Púchovské cyklotoulky s partnerskou školou SOŠ J. Sousedíka
Vsetín – Ing. Šimáčková, Mgr. Haššo
 projekt Zelené oázy 2017 na vybudovanie workoutového ihriska s názvom Na
Kolonke to ţije a športuje (december) – Ing. Jancíková, Mgr. Haššo
 projekt Gesto pre mesto na zakúpenie prenosnej hrazdy a workoutového
cvičebného náradia a náčinia s názvom Scholl workout SOŠ I. Krasku (jún) –
Ing. Jncíková, Mgr. Šimáček, Mgr. Haššo
 OK v cezpoľnom behu 1. miesto, KK 4. miesto P. Strapko (27.09.2016) – Mgr.
Haššo
 OK vo veľkom futbale 2. miesto (10.10.2016) – Mgr. Šimáček
 OK v bedmintone (19.10.2016) dievčatá 2. miesto E. Boháčiková, D.
Richtáriková, chlapci 1. miesto, RK 2. miesto A. Bielik, M. Binka – Mgr.
Šimáček
 OK v maraton aerobiku( október) A. Blaţej, M. M. Glózik 1. aţ 4. miesto
medzi chlapcami – Mgr. Haššo
 OK v stolnom tenise (02.11.2016) chlapci 2. miesto, dievčatá 3.miesto A.
Blaţej, P. Baláţ, A. Pilný, B. Geregová, E. Ganošková, S. Gabrišková – Mgr.
Haššo
 OK vo futsale (03.11.2016) 1. miesto, RK 3.miesto – Mgr. Haššo
 OK vo volejbale chlapcov (24.01.2017) 2. miesto – Mgr. Šimáček
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 OK v silovom päťboji dievčatá 2. miesto B. Hrabošová, K. Šulíková, I.
Hutyrová, K. Podobenová, chlapci 1.miesto, KK 3.miesto A. Blaţej, R. Rovný,
R. Zemanovič, M. Suder – Mgr. Haššo
 KK brannom súboji študentov (28.04.2017) 4. miesto K. Šulíková, D.
Osrmanová, I. Hutyrová, R. Rovný, D. Gabko – Mgr. Haššo
g) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK
 Príprava na I. a II. atestačnú prácu
 samovzdelávanie
Predmetová komisia odborných ekonomických predmetov
Počet členov: 9
Komisia zasadala podľa harmonogramu práce, ale zároveň riešila úlohy na mimoriadnych
zasadaniach.
V septembri sme sa zúčastnili súťaţe zameranej na problematiku zasielateľstva a logistiky v
roku. Súťaţ poriadal Zväz logistiky a zasielateľstva SR. Do súťaţe sme zaslali prácu ţiačok
Simony Gabriškovej a Kataríny Zlatošovej s názvom Zaloţenie zasielateľskej firmy. Aj
napriek tomu, ţe sa práca neumiesnila na prvých troch priečkach, bola zverejnená na stránke
ZLZ SR.
Ing. Lazovanová a Ing. Jašeková sa zúčastnili v novembri odbornej konferencie ZLZ SR
v Šamoríne, v rámci ktorej sa uskutočnili odborné prednášky z oblasti zasielateľstva, logistiky
a dopravy. Ing. Lazovanová a Ing. Jašeková oboznámili všetkých členov PK EKO
s novinkami z tejto oblasti.
Predsedníčka PK EKO vykonala hospitáciu u Ing. Jakovičovej na predmete Manaţment osobných
financií (15. 11. 2016).

V novembri sme pripravili aktivity, ktoré sa realizovali počas týţdňa otvorených dverí:
- Kreš testy,
- tvorba vagónov, práca s Katalógom vozňov,
- práca s dokladmi hotovostného a bezhotovostného platobného styku,
- tvorba podnikateľského zámeru,
- ukáţky prezentácií v predmete tovaroznalectvo.
Ţiaci III. PS-SM realizovali na predmete Prax pod vedením učiteľky Jašekovej projekt –
Podnikateľský zámer. Projekty vytvárali aj ţiaci z tried III. PS, IV.PS v predmete Odborná
prax /Lazovanová, Jašeková, / podľa jednotlivých tematických celkov - „Návrh na
vybudovanie a vybavenie skladu“, „Modely skladu“. Z predmetu ADK /Kováčová, / ţiaci
vypracovali individuálne projekty na tému: Písomnosti obchodného styku.
Vo februári vyučujúci vytvorili maturitné zadania TČOZ, PČOZ v zameraniach:
- prevádzka a ekonomika dopravy,
- styling a marketing,
- operátor gumárenskej a plastikárskej výroby.
Počas maturitných skúšok od 29. 05. 2017 – 02. 06. 2017 prebiehali Ekonomické cvičenia a
odborné exkurzie, ktorých sa zúčastnili študenti odboru prevádzka a ekonomika dopravy
prvého ročníka pod vedením učiteľov odborných ekonomických predmetov. Ţiaci si v praxi
vyskúšali korešpondenciu v praxi, ekonomické výpočty, zúčastnili sa súťaţe Business Master
a súťaţe v písaní na rýchlosť a presnosť „Rýchle prsty“.
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Odborné exkurzie boli zamerané na činnosti, ktoré súvisia s uplatnením študenta odboru
prevádzka a ekonomika dopravy:
- Ţelezničná stanica Púchov,
- GIMAX SERVIS, s. r. o..
Vyučujúci ADK v jednotlivých triedach zorganizovali triedne súťaţe v písaní na klávesnici.
1. miesto –
- za tretie ročníky získala Stanislava Chalupková z III. PS /197,6 čistých úderov/,
- za druhé ročníky získala Nikola Vozáriková z II.PSP /142 čistých úderov/,
- za prvé ročníky získala Kristína Mišutková z I.PS /160 čistých úderov/.
Členovia PKEKO sa v rámci odborného vzdelávania zúčastnili nasledujúcich vzdelávaní:
- Viac ako peniaze (Jašeková, Lazovanová),
- Rozvoj podnikateľských zručností v základných a stredných školách (Jašeková,
Lazovanová,
Kováčová),
- Špedičný expert Fiata (Lazovanová, Jašeková).
Okrem toho predmetová komisia odoberá odbornú literatúru:
-Zákony SR,
- časopis Transport a logistika,
ktoré slúţia na samovzdelávanie a osvojovanie si nových poznatkov z odborných predmetov.
V máji členovia PK vytvorili nové ŠkVP pre nový odbor 3759 K komerčný pracovník
v doprave.
Predmetová komisia odborných odevných predmetov
Počet členov: 7
Činnosť predmetovej komisie:
h) Oblasť vzdelávania
 zaradenie nových učebných materiálov vytvorených v rámci projektu
„Inovationstore“ do vyučovacieho procesu, prístupné v školskej kniţnici
 príprava MS 2016/2017 návrh formy praktickej zloţky MS, prihlásenie ôsmich
ţiačok do projektu „ Módni návrhári inšpirujú ulicu“ (Ing. Jašeková, Mgr.
Hajduková), vyuţitie projektového vyučovania v maturitnom ročníku
september 2016
 tvorba a schválenie tém na teoretickú časť odbornej zloţky MS (všetci
vyučujúci OP)
 príprava projektových cvičení v 1. a 2. polroku (Mgr. Hajduková, Ing.
Jancíková, Ing. Siváková, Ing. Kubičárová)
 odborná prax vo firmách 20.10.- 27.10.2016 (Ing. Jancíková, Ing. Šimáčková,
Ing. Smatanová, Ing. Siváková, Mgr. Hajduková)
 propagácia odboru odevný dizajn (Ing. Šimáčková )
 zriadenie nového ateliéru (Ing. Jancíková, Ing. Šimáčková, Mgr. Hupková)
 príprava talentových skúšok pre odevný dizajn 30.3.2017 (Mgr. Hajduková,
Mgr. Hupková)
 propagácia odborov v tlači a na vebovej stránke (Ing. Jancíková)
 prehodnotenie záverov inšpekcie v odbore styling a marketing a ich aplikácia
do vyučovacieho procesu (všetci členovia PK)
i) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov
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 vedenie krúţkov : „Modeling“, „Šitie pre radosť“, „Šikovná ihla“, „Propagácia
a reklama“
 september 2016 :výroba troch módnych kolekcií na „Púchovský jarmok“ (Mgr.
Hajduková, Mgr. Hupková a ţiačky druhého a tretieho ročníka SM)
 „Púchovský jarmok“ 16.9.2016 módna prehliadka, propagácia školy (Mgr.
Hupková, Mgr. Hajduková, manekýnky)
 prax vo firme ODEMA (Ing. Jancíková, Ing. Šimáčková, ţiačky 3.ročníka :
Pavelková, Jašková, Körmendyová)
 Módna prehliadka - divadlo Púchov - Medzinárodný deň nepočujúcich,
spoločnosť ANEPS - 23.9.2016 (Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, manekýnky)
 november, tvorba filmu o škole (Mgr. Hupková)
 Burza informácií Povaţská Bystrica 1.12.2016 (Mgr. Hajduková a ţiačky IV.
ročníka SM Šanobová , Gabrišová)
 „Burza informácií“ Púchov 8.12.2016 (Ing. Šimáčková, Mgr. Hajduková)
 „Týţdeň otvorených dverí a dielní“, aktivity podľa harmonogramu 5.12.2017 –
9.12.2017 (Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, Ing. Siváková)
 16.12.2016 – šitie modelov na virtuálnu módnu prehliadku (Mgr. Hupková,
Mgr. Hajduková)
 módna prehliadka v spolupráci s firmou ODEMA – december 2016 (Mgr.
Hupková, Mgr. Hajduková, manekýnky)
 organizácia školského predstavenia „Módna show“(módna a virtuálna
prehliadka) 26.1.2017 a 23.3.2017 (Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, Ing.
Siváková)
 „Deň otvorených dielní“ 12.4.2017 pre ţiakov ZŠ Lysá pod Makytou (Mgr.
Hajduková, ţiačky 3. ročníka)
 organizácia a zabezpečenie „Fashion Revolution Week“ podľa organizačného
zabezpečenia 24.4. – 28.4.2017 (Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková)
 „Zelený jarmok“ 27.4.2017 aktivity v stánku (Ing. Šimáčková, Mgr. Hupková,
Mgr. Hajduková, ţiačky II.SM : Satinová, Brišová, Ganošková, GardoňováII.PSP, Štefan – IV.PS)
 stáţ študentiek zo Španielska 19.4.–19.5.2017 (Ing. Jancíková, Ing. Šimáčková,
Ing. Kubičárová, Mgr. Hupková, Ing. Siváková, Mgr. Hajduková)
 šitie modelov na výstavu „Modrotlač včera dnes a zajtra“ (Ing. Jancíková, Mgr.
Hupková, Mgr. Hajduková, Ing. Siváková)
 realizácia výstavy v Divadle Púchov „Modrotlač včera dnes a zajtra“ 1.jún
2017 (Mgr. Hajduková, Mgr. Hupková)
 odborná prax vo firmách 29.5.–2.6.2017: ODEMA, MAKYTA a LUXOR (Ing.
Šimáčková, Mgr. Hajduková, Ing. Kubičárová, všetci ţiaci odboru SM)
 „Animofest“, Bratislava, zapojenie do súťaţe 20.6.2017 (Ing. Jancíková),
zhotovenie návrhov (Mgr. Hupková, ţiačky druhého ročníka)
j) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK
 28.11.2016, získanie I. atestácie (Mgr. Hajduková)
 realizácia II. atestácie (Mgr. Hupková), príprava na II. atestáciu (Ing.
Siváková) prihlásenie na II. atestáciu (Mgr. Hajduková)
 príprava na kreditové vzdelávanie podľa ponuky MPC
k) exkurzie
 „Fashion Live 2016“ 19.10. 2016 Bratislava odborná exkurzia (Mgr. Hupková,
Mgr. Hajduková, 13 ţiakov odboru SM- inšpirácia pre ţiačky 4. ročníka na
tvorbu maturitných prác)
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 Dni otvorených dverí FPT – november 2016 – beseda s p. Mrvovou (Ing.
Jašeková, Ing. Siváková, ţiaci odboru SM, 1.ročník, 4. ročník)
 apríl 2017 – Bratislava „Nech šije“, výstava a návšteva butiku „Nosené“ (Ing.
Jancíková, Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, študentky SM - všetky ročníky)
 22.5.2017 – vernisáţ výstavy „Mladý textilný dizajn“ FPT – divadlo Púchov
(členovia PK a študenti odboru SM)
 exkurzia ţiakov 1. ročníka na výstave„ Modrotlač včera, dnes a zajtra “ Ing.
Siváková (v rámci OTV) 5.6.2017
Predmetová komisia strojárenských a elektrotechnických odborov
Počet členov: 10
Počet zasadnutí PK počas školského roka: 6 riadných a 2 mimoriadne zasadnutia
Činnosť predmetovej komisie:
l) Oblasť vzdelávania
 Úloha: vypracovať maturitné témy pre odbor mechanik elektrotechnik
T: do 15.2.2017
Z: Ing. Vardţáková, Ing. Slávik, Ing. Piška
Úloha: splnená
 Úloha: vypracovať maturitné témy pre odbor mechanik nastavovač
T: do 15.2.2017
Z: Ing. Vardţáková, Ing. Vychopen, Ing. Kučík
Úloha: splnená
 Úloha: pripomienkovať maturitné témy pre odbor OGP v oblasti strojov a
zariadení
T: do 15.2.2017
Z: Ing. Vychopen
Úloha: splnená
 Úloha: navrhnúť a zrealizovať výrobu drviča plastov (projekt č. 1)
T: do 30.6.2017
Z: učitelia spolupráci s majstrami OVY pre strojárstvo
Úloha: splnená
 Úloha: navrhnúť a zrealizovať výrobu zariadenia na maľovanie veľkonočných
kraslíc (projekt č. 2)
T: do 30.6.2017
Z: učitelia v spolupráci s majstrami OVY pre elektrotechniku,
Mgr. Klinovský
Úloha: splnená
 Úloha: pripraviť a zrealizovať školenie a skúšku z elektrotechnickej spôsobilosti
§21. Skúšku úspešne absolvovalo 16 absolventov odboru mechanik elektrotechnik.
T: do 15.6.2017
Z: Ing. Vardţáková, Ing. Slávik
Úloha: splnená
m) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov
 Úloha: pripraviť a zrealizovať školské kolo súťaţe Zenit v elektronike
T: do 14.11.2016
Z: Ing. Vardţáková, Ing. Slávik
Úloha: splnená
 Úloha: pripraviť a zrealizovať školské kolo súťaţe Zenit v strojárstve
T: do 14.11.2016
Z: Ing. Vychopen, Ing. Kučík
Úloha: splnená
 Úloha: vytvoriť podmienky a zapojiť ţiakov do súťaţe iBOBOR v kategórii junior
a senior
T: do 30.11.2016
Z: Ing. Vardţáková,
Úloha: splnená
 Úloha: zapojiť ţiakov do súťaţe SOČ, konzultovať so ţiakmi počas realizácie
práce SOČ
T: do 15.2.2017
Z: všetci členovia PK
Úloha: splnená
 Úloha: pripraviť príspevky na www stránku školy – spolu bolo na webovej
stránke zverejnených 23 príspevkov na propagáciu ELK a STN odborov
T: priebeţne
Z: všetci členovia PK
Úloha: splnená
 Úloha: šíriť dobré meno školy na verejnosti
T: priebeţne
Z: všetci členovia PK
Úloha: splnená
 Úloha: pripraviť prezentáciu ELK a STN odborov počas týţdňa otvorených dverí
T: do 5.12.2016
Z: všetci členovia PK
Úloha: splnená
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Výsledky súťaţí a aktivít
Aktivita, súťaţ
ZENIT v
elektronike

ZENIT v
strojárstve

iBOBOR –
informatická
súťaţ
Strojárska
olympiáda

Úroveň
Školské kolo
(počet
zúčastnených
ţiakov 32)

Zodpovedný
učiteľ
Ing. Vardţáková
Ing. Slávik

Krajské kolo

Ing. Slávik
Ing. Piška

Školské kolo
(počet
zúčastnených
ţiakov 30)
Krajské kolo

Ing. Kučík
Ing. Vychopen

Celoštátne
kolo
Školské kolo
(počet
zúčastnených
ţiakov 41)

Ing. Kučík
Ing. Vychopen
Ing. Kučík
Ing. Vychopen
Ing. Vardţáková

Ing. Vardţáková
Školské kolo
(počet
zúčastnených
ţiakov 10)
Celoslovenské Ing. Kučík
kvalifikačné
kolo

Majstrovstvá
SR v obrábaní
na CNC
strojoch
Súťaţ 3D
Školské kolo
(počet
modelovanie v
SOLIDWORKS zúčastnených
ţiakov 6)
Celoštátne
kolo

SOČ – č.
Obvodné
odboru 12
kolo
(elektronika,
Krajské kolo
elektrotechnika,
telekomunikácie)

Umiestnenie ţiakov
Kategória A:
1. miesto – Slavomír Smaţák III.ME
2. miesto – Martin Martiško III.ME
3. miesto – Jakub Lukajka III.ME
Kategória B:
1. miesto – Lukáš Šesták II.MMG
2. miesto – Dominik Lukáč II.MMG
3. miesto – Samuel Gamboš I.MMN
Kategória A:
9. miesto – Tomáš Bejdák III.ME
Kategória B:
6. miesto – Dominik Lukáč II.MMG
Kategória B1:
1. miesto – Roman Behán III.MN
Kategória B2:
1. miesto – Roman Rovný III.MN
Kategória B2:
1. miesto – Roman Rovný III.MN
Kategória B2:
3. miesto – Roman Rovný III.MN
Kategória junior:
1. miesto – Dávid Hajný II.MN
Kategória senior:
1. miesto – Martin Martiško III.ME
Tomáš Bejdák III.ME
1. miesto – Marek Binka II.MMG
2. miesto – Benjamín Baláţ II.MMG
3. miesto – Pavol Zbranek II.MMG
29. miesto – Michal Barcík

Ing. Vardţáková
Ing. Kučík
Mgr. Klinovský

1. miesto – Róbert Valach II.MM
2. miesto – Martin Pagáč II.MM
3. miesto – Ján Feriančik III.MN

Ing. Vardţáková
Ing. Kučík
Mgr. Klinovský
Ing. Piška
Ing. Vardţáková
Ing. Vardţáková

12. miesto – Martin Pagáč II.MM
16. miesto – Róbert Valach II.MM
19. miesto – Ján Feriančik III.MN
Postup do KK – Jakub Lukajka
III.ME
4. miesto - Jakub Lukajka III.ME
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n) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK (absolvované vzdelávania, aktivity, profesný
rozvoj)
 Prehĺbiť vedomosti a zručnosti v programovaní riadiacich systémov (učitelia ELK
predmetov)
Úloha: prebieha
 Rozšíriť vedomosti a zručnosti v programovaní CNC strojov s naviazaním na
technickú podporu CNC obrábacími strojmi (učitelia STN predmetov)
Úloha: prebieha
 Rozšíriť vedomosti a zručnosti v pouţívaní moderných grafických systémov pre
strojárstvo (SOLIDWORKS) na tvorbu technických výkresov (učitelia ELK a STN
predmetov) . Učitelia odborných predmetov sa zúčastnili jednodňového školenia
v práci v grafickom systéme v Trenčíne. Okrem toho prebehol týţdenný interný
intenzívny kurz práce v programe SOLIDWORKS, ktorý viedol Ing. Kučík
Úloha:splnená
 Kreditové vzdelávanie absolvovala Ing. Vardţáková s názvom „Odborné
vzdelávanie a príprava pre trh práce – vzdelávanie pre oblasť Elektrotechnika“
Zrealizované exkurzie
Výstava ELOSYS, Trenčín
DA servis, Púchov
Sládek a syn, Púchov
EMT, Púchov
Koval, Beluša
MsBP, plynová kotolňa, Púchov
Metalform, Beluša

Zameranie
Elektrotechnika
Strojárska výroba
Elektroinštalácie
Strojárska výroba
Strojárska výroba
Automatizácia
Strojárska výroba

Zúčastnené triedy
1.MMN-MM, II.MM
I.MMN
I.MMN
I.MMN-MN
II.MN, III.MN
II.MM, III.ME
III.MN

Predmetová komisia pre oblasť duálneho vzdelávania a odborného výcviku
Počet členov: 7
Činnosť predmetovej komisie:
o) Oblasť vzdelávania
Úloha: vypracovať maturitné témy pre PČOZMS odbor mechanik elektrotechnik
T: do 7.3.2017
Z: Mgr. Blašková
Úloha: splnená
 Úloha: vypracovať maturitné témy pre PČOZMS odbor mechanik nastavovač
T: do 7.3.2017
Z: Bc. Bednár, Bc.Šimn
Úloha: splnená
 Úloha: vypracovať maturitné témy pre PČOZMS odbor OGP
T: do 7.3.2017
Z: Bc. Crkoň
Úloha: splnená
 Úloha: navrhnúť a zrealizovať výrobu zariadenia na maľovanie veľkonočných kraslíc
T: do 30.6.2017
Z: majstri a učitelia
Úloha: splnená
 Úloha: navrhnúť a zrealizovať výrobu drviča plastov
T: do 30.6.2017
Z: učitelia a majstri OVY pre strojárstvo Úloha: splnená
 Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov za 1.polrok šk. rok 2016/2017
Všetci ţiaci prospeli z predmetu odborný výcvik ,1 ţiak Šimon Santus odišiel z tretieho
ročníka odboru mechanik elektrotechnik – dôvod: vylúčený zo štúdia pre neospravedlnenú
absenciu.
 Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov za 2.polrok šk. rok 2016/2017
Z predmetu odborný výcvik prospeli všetci ţiaci.
 Prerokovanie foriem a tém pre PČOZMS IV.ME, IV.MN, IV.OGP.
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IV.ME
IV.MN
IV.OGP

Forma „a“

Forma „b“

5 ţiakov
23 ţiakov
13 ţiakov

13 ţiakov
0 ţiakov
0 ţiakov

Termín konania
PČOZMS
6.4.-7.4.2017
6.4.- 7.4.2017
4.4.- 5.4.2017

Zodpovedný
Blašková
Bednár
Crkoň

p) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov
 Žiacke súťaže:
 Zenit v elektronike - školské kolo
Školské kolo Zenitu v elektronike prebehlo 20. 10. 2016 v centre odborného vzdelávania
našej školy a zúčastnilo sa ho 32 študentov. Súťaţilo sa v dvoch kategóriách:



kategória „A“ (študenti 3. a 4. ročníka) – študenti III.ME a IV.ME triedy
kategória „B“ (študenti 1. a 2. ročníka) – študenti I.MMN, II.MMG a II.MM triedy

Kategória „A“
1. miesto – Slavomír Smaţák III.ME (odbor mechanik elektrotechnik)
2. miesto – Martin Martiško III.ME (odbor mechanik elektrotechnik)
3. miesto – Jakub Lukajka III.ME (odbor mechanik elektrotechnik)
Kategória „B“
1. miesto – Lukáš Šesták II.MMG (odbor mechanik mechatronik)
2. miesto – Dominik Lukáč II.MMG (odbor mechanik mechatronik)
3. miesto – Samuel Gamboš I.MMN (odbor mechanik mechatronik)
Zodpovední: Vardţáková, Slávik, Piška
 Zenit v strojárenstve - školské kolo prebehlo v dvoch etapách. Najskôr sa uskutočnila
teoretická časť, do ktorej sa zapojilo 30 študentov odboru mechanik nastavovač v dvoch
kategóriách B1 – strojové obrábanie a B2 – ručné obrábanie. Do druhej etapy postúpili
najlepší štyria študenti v kaţdej kategórii. V praktickej časti zhotovovali výrobok podľa
predloţeného technického výkresu.
Víťazmi sa stali:
Kategória „B1“ – strojové obrábanie
Roman Behán II.MN (odbor mechanik nastavovač )
Kategória „B2“ – ručné obrábanie
Roman Rovný III.MN (odbor mechanik nastavovač )
 Zenit v strojárenstve - krajské kolo .Ţiak 3.MN Roman Rovný sa umiestnil 29.11.2016
v krajskom kole Zenitu v Novom Meste nad Váhom na 1. mieste. Druhák Roman Behán
obsadil vo svojej kategórii 8. miesto. O ich prípravu sa starali Ing.Vychopen, Bc .Bednár,
Bc. Šimún.
 Celoslovenská súťaţ Zenit v strojárstve - dňa 7.2.2017 reprezentoval ţiak 3.MN Roman
Rovný, ktorý sa umiestnil na 3. mieste.
Zodpovedný: Kučík
 Stredoškolská odborná činnosť regionálna úroveň - Jakub Lukajka z 3. ME
s elektronickým zariadením „etboock (vajcomaľovač)“skončil na 2. mieste.
Zodpovedný: Vardţáková
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 Stredoškolská odborná činnosť krajské kolo - Jakub Lukajka z 3. ME s elektronickým
zariadením „etboock (vajcomaľovač)“skončil na 4. mieste.
Zodpovední: Vardţáková, Slávik
 Celoslovenská súťaţ „3D modelovanie SOLIDWORKS“- dňa 4.5.2017 v Strednej
odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Našu školu reprezentovali
študenti odborov mechanik mechatronik a mechanik nastavovač Martin Pagáč, Róbert
Valach a Ján Feriančík. Najlepšie sa umiestnil Martin Pagáč – 12. miesto.
Súťaţ i Bobor školské kolo – konané dňa 8.11.2016, počet zúčastnených ţiakov 41
Kategória junior:
1. miesto – Dávid Hajný II.MN
Kategória senior:
1. miesto – Martin Martiško III.ME
Tomáš Bejdák III.ME
Zodpovední: Vardţáková, Slávik
 Prezentačné aktivity
 Deň otvorených dielní – 27.10.2016 prezentácia v rámci projektu ţiakom deviateho
ročníka ZŠ v Púchove elektrotechnické, strojárske a gumárske odbory v reálnych
podmienkach prebiehajúceho vyučovania odborného výcviku. Zodpovední:Všetci MOV
 Akcia „Stredoškolák“ v Trenčíne - 24.a 25.11.2016 sa SOŠ zúčastnila akcie, kde
prezentovala všetky študijné odbory a taktieţ výrobok ţiakov odboru mechanik
elektrotechnik a mechanik nastavovač „Vajcomaľovač“ Etboot.
Zodpovední: Vychopen, Piška, Blašková
Týţdeň otvorených dverí - od 5.12.2016 do 9.12.2016.
Príprava prezentácie odborov spočívala v zabezpečení riadneho vyučovacieho procesu
odborného výcviku podľa tematických plánov. Podstatou bolo ukázať ţiakom a rodičom
ôsmych a deviatych ročníkov reálne prebiehajúci vyučovací deň, ktorého súčasťou sa stali
samotní ţiaci a rodičia. Ďalšou úlohou bolo poskytovať informácie o odboroch rodičom
a ţiakom.
 Strojársky veľtrh v Nitre – v máji 2017 našu školu prezentoval Jakub Lukajka
s Vajcomaľovačom“ Etboot.
 Akcia „Raňajky so zamestnávateľom“ prebehla 23.6.2017 medzi zástupcami firmy
CONTI a 10 ţiakmi z I.OGP.
Zodpovedný: Crkoň
q) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK
 Školenie 3D CAD SolidWorks . Školenia sa zúčastnili: Vardţáková, Slávik, Piška,
Hajduková, Blašková, Šimáčková, Crkoň, Bednár, Vychopen, Šimún.
 Školenie „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce “ z odboru elektro
absolvovala Blašková (december) , Vardţáková (január).
 Školenie „Podnikateľské zručnosti“ absolvovala PhDr. Šelestiaková.
 Školenie „Aktualizačná príprava k BOZP“ v dňoch 10.a 11.5.2017 absolvoval
Bc. Šimún.
Exkurzie
 Exkurzia „Elosys Trenčín“
Termín: 10.-11.10.2016
Triedy: I. MM, II.MM
Zodpovední: Vardţáková, Slávik
Exkurzia "Autosalón Nitra"- 13. októbra sa zúčastnili ţiaci I.OGP pod dozorom Bc.
Crkoňa
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 Odborné exkurzie
V priebehu maturitného týţdňa ţiaci niţších ročníkov absolvovali odborné exkurzie do
firiem v regióne Púchova.
Študenti odboru operátor gumárskej a plastikárskej výroby absolvovali exkurziu vo
firme Elastomer a TatraGold v Beluši a Poľnohospodárske druţstvo v obci Mestečko,
v ktorom je vedľajšou činnosťou gumárenská výroba zameraná na výrobu rôznych
gumových rohoţí a pod.
Študenti odborov mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik absolvovali veľmi
zaujímavú exkurziu v plynovej kotolni na MsBP Púchov.
Študenti odboru mechanik nastavovač si boli pozrieť strojárenskú výrobu v dvoch
strojárskych firmách v Beluši Metalform a Koval.
Rôzne
 Inventúry - termín: do 15.12.2016, zodpovední: učitelia a majstri OVY
 Prehĺbenie spolupráce s ostatnými PK- na spoločnom zasadnutí oboch PK ELK a STN
a DV a OVY sme rozoberali problematiku nadväznosti teoretického predmetu strojárska
technológia, technológia a odborného výcviku.
Termín:30. 3. 2017 zodpovední: Bednár, Šimún, Technológia:Hajduková, Vychopen

3. Stredoškolská odborná činnosť
V školskom roku 2016/2017 sa aj naša škola zapojila do súťaţe v stredoškolskej odbornej
činnosti (SOČ).
 Školské kolo sa uskutočnilo dňa 6.3.2017 v odbore- elektrotechnika a hardware,
a história, kde sa zúčastnili 2 študenti.
odbor č. 12- elektrotechnika a hardware
Meno ţiaka

Trieda

Názov práce

Postup do ...

Jakub Lukajka

III.ME

Eggbot (Vajíčko-maľovač)

obvodného kola

odbor č. 13- história
Meno ţiaka

Trieda

Názov práce

Postup do ...

Matej Hrnčík

II.MM

Po stopách Mladoňovskej tragédie

-

Pozn. ţiak prácu nedokončil


Obvodné kolo

sa konalo dňa 31.3.2017 na Obchodnej akadémií v Povaţskej Bystrici.
Našu školu reprezentoval iba jeden ţiak:
odbor č. 12- elektrotechnika a hardware
Meno ţiaka

Trieda

Názov práce

Postup do ...

Jakub Lukajka

III.ME

Eggbot (Vajíčko-maľovač)

krajského kola
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 Krajské kolo sa konalo v dňa 7.4.2017 na SOŠ elektrotechnickej v Starej Turej.
Našu školu reprezentoval opäť Jakub Lukajka. Konkurencia bola vysoká, no ţiaľ
neobsadil popredné miesta. Získal však certifikát za účasť v súťaţi.
Meno ţiaka
Trieda Názov práce
Postup do ...
Jakub Lukajka

III.ME

Eggbot (Vajíčko-maľovač)

-

4. Výchovné poradenstvo
Výchovná poradkyňa plnila v školskom roku 2016/2017 úlohy vyplývajúce z plánu práce
výchovného poradcu:
- aktualizácia školského poriadku, úprava pravidiel pri dochádzke a absencii ţiakov
- Riešenie otázky adaptácie ţiakov I. ročníkov na stredoškolský systém práce
- Riešenie otázky novoprijatých integrovaných a inak znevýhodnených ţiakov, kompletizácia
agendy spojenej s ich prijatím na strednú školu
- Dopĺňanie agendy uţ integrovaných ţiakov na škole
- Pomoc ţiakom končiacich ročníkov s ich prof. orientáciou , vypĺňaním prihlášok na vysoké
školy
- Návštevy dní otvorených dverí na vysokých školách, besedy
- Úspešná bola účasť na burzách práce a prezentáciách škôl v regióne
- Počas celého roka riešila pohovory s rodičmi problémových ţiakov

5. Prevencia drogových závislostí a iných sociálno- patologických javov
Koordinátor plnil v priebehu roka 2016/2017 úlohy vyplývajúce zo školského preventívneho
programu:
- Beseda a dotazník k téme šikanovania na škole v I. ročníkoch.
- Eliminácia drog na skole
- Riešil otázku fajčenia v blízkosti areálu školy
- Dôraz bol kladený na dochádzku ţiakov na teoretické vyučovanie a odborný výcvik
Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie: Policajný zbor,
Mestská polícia, Centrum PPPaP v Povaţskej Bystrici.

6. Vyhodnotenie činnosti ŢŠR za šk. rok 2016/2017V septembri 2016 členovia
ŢŠR schválili štatút ŢŠR na šk. rok 2016/2017. Zároveň prebehla voľba predsedu a
podpredsedu ŢŠR a prijali sa nový členovia z prvých ročníkov.
Členovia ŢŠR jednohlasne (13 členov) zvolili Stanislavu Chalupkovú za predsedníčku ŢŠR.
Členovia ŢŠR jednohlasne (13 členov) zvolili Nikolu Satinovú za podpredsedníčku ŢŠR.
Členovia ŢŠR jednohlasne (13 členov) prijali nových členov ŢŠR:
I. PS Dominika Páneková
I. MMN Vladimír Smatana
I.OGP Marek Pagáč
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Zároveň členovia ŢŠR prerokovali školský poriadok na šk. rok 2016/2017 a schválili plán
zasadaní a plán práce ŢŠR.
23. 09 2016 členovia ŢŠR organizovali spoluúčasť na charitatívnej akcii „Biela pastelka“.
Šesť ţiakov sa zúčastnilo finančnej zbierky. Koordinátorka previedla vyzbierané peniaze na
účet nadácie.
V októbri sa koordinátorka ŢŠR, predsedníčka a podpredsedníčka ŢŠR sa zúčastnili školenia
koordinátorov a členov ŢŠR v Povaţskej Bystrici. Toto školenie organizoval Ing. Martin
Labudík, predseda RM TNK.
V novembri v rámci „Dňa študentstva“ ţiaci tretích ročníkov na podnet ŢŠR zorganizovali
pre prvé ročníky imatrikulácie. Spoločne si posedeli a zabavili sa na rôznych úlohách
a občerstvení. Študenti prvých ročníkov boli prijatí do jednotlivých cechov na základe
imatrikulačného sľubu.
V decembri ( 16. 12. 2016)sa konal Workschop s lektorom Akram-u ( asociácia krajských
rád mládeţe) a RMTNK Ivanom Sikoraiom. Komunikovali na témy:
1.
Význam a úloha ŢŠR na škole.
2.
Práva ŢŠR.
3.
Činnosť, práca členov ŢŠR. Nové nápady a moţnosti aktivít.
Členovia ŢŠR obdrţali certifikáty o absolvovaní vzdelávania.
Stretnutie s Ivanom Sikoraiom inšpirovalo členov ŢŠR k stretnutiu s riaditeľkou školy (23.
12. 2016).
Pani riaditeľka si vypočula pripomienky a návrhy členov ŢŠR. Zároveň sa rozprávali o
význame a úlohe ŢŠR na škole, o jej právach a povinnostiach. Dohodli sa na spoločnej
spolupráci.
V decembri sa členovia ŢŠR podielali na organizovaní vianočnej akcie - Vianočný punč,
súčasťou tejto akcie bola aj súťaţ o najkrajšiu vianočnú ozdobu a vianočný vinš, ktorú
vyhrala trieda IV.PS a IV. MN.
Vo februári si študenti a učitelia školy pripomenuli tradíciu Sv. Valentína. Členovia ŢŠR
pripravili vo vestibule škole na nástenke plagát, kde si študenti písali Valentínky- odkazy
a poďakovania pre priateľov.
Vo marci (6. 3. 2017) sa v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja zúčastnili
členovia ŢŠR – Stanislava Chalupková a Marek Škripec stretnutia zástupcov ţiackych
školských rád Trenčianskeho kraja. Boli tam odprezentované plánované projekty v rámci
Koncepcie rozvoja práce s mládeţou TSK a zároveň prebehli workshopy zamerané na zistenie
situácie v ŢŠR v jednotlivých školách.
V apríli (10. 4. 2017) sa členovia ŢŠR zúčastnili zbierky 21. ročníka Ligy proti rakovine
2017. Túto zbierku organizovalo zdruţenie Liga proti rakovine SR. Výnos previedla
koordinátorka na účet nadácie.
Ţiacka školská rada v spolupráci s vedením školy vyhlásila súťaţ o najniţšiu absenciu.
Odmenou bola sladká odmena. Túto súťaţ vyhrala trieda ....................
V máji (9. 5. 2017) sa členovia ŢŠR zúčastnili charitatívnej akcie“ Úsmev ako dar“.
39

V júni si členovia ŢŠR zobrali pod patronát akciu Gesto pre mesto. Snaţili sa osloviť čo
najviac respondentov, ktorí by zahlasovali za projekt našej školy: „School workout na SOŠ
Púchov“. Z projektu by sa mala zakúpiť prenosná hrazda a cvičebné náradie, ktoré umoţní
ţiakom trénovať v priestoroch školy aj vonku pod dohľadom skúsených telocvikárov.
V júni (20. 06. 2017) prebehol na škole štruktúrovaný dialóg na tému Korupcia a jej vplyv na
naše okolie. Zúčastnili sa ho vybraní členovia ŢŠR a trieda II. PSP. Aktérmi tohto dialógu
boli Lukáš Raník – púchovský poslanec mestského zastupiteľstva a Mgr. Ján Raclavský –
poslanec mestského zastupiteľstva Dolný Kubín. Moderátorom bol Július Krčmárik za
RMTN.
V Púchove 30. 6. 2017

Ing. Lenka Jancíková, riaditeľka školy..............................
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