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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2017/2018 
 

Plán školy bol prerokovaný a schválený na porade vedenia školy 20. 08. 2018, 

rozšíreného vedenia školy 22. 08. 2018, pedagogickou radou 22. 08. 2018 

a prerokovaný verejným výborom Rodičovského zdruţenia 06. 09. 2018. Plán bol 

prerokovaný v Rade školy 10. 10. 2018. 

 

 

                                                                         _____________________________                                                                                                         
                                                                                        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 2017/2018. 

 

 

 

 

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 
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a) Základné identifikačné údaje o škole 
 
Názov školy Stredná odborná škola 

Adresa  I. Krasku 491, 020 32 Púchov 

Telefón a fax 042/4261 974 

e- mail info@sospuchov.sk 

www www.sospuchov.sk 

Zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj 

Vedenie školy 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 

Rada školy Mgr. Viera Urbanová, predseda 
Rada má 11 členov 

Rodičovská rada  Monika Bošková 

Ţiacka školská rada Dominika Páneková 

Koordinátor pre ŢŠR Ing. Mariana Jašeková 

Výchovný poradca RNDr. Anna Rumanová 

Koordinátor prevencie Mgr. Dagmar Ostradická 

Koordinátor maturitnej skúšky RNDr. Katarína Paliesková 

Koordinátor informatizácie Mgr. Stanislav Klinovský 

Knihovník  Mgr. Larisa Pechová 

Predmetové komisie:  

PK vzdelávacej oblasti SJL a oblasti 
„človek, hodnoty a spoločnosť“ 

Ing. Daniela Polníková 

PK vzdelávacej oblasti CUJ Ing. Darina Kubičrová 

PK vzdelávacej oblasti „zdravie a pohyb“ Mgr. Ján Haššo 

PK vzdelávacej oblasti matematika 
a oblasti „človek a príroda“ 

Mgr. Viera Urbanová 

PK vzdelávacej oblasti „práca 
s informáciami a API“ 

Mgr. Stanislav Klinovský 

PK pre oblasť odborného EKO 
vzdelávania  a logistiky 

Ing. Mariana Jašeková 

PK pre oblasť odborného strojárskeho 
a elektrotechnického vzdelávania 

Ing. Alena Vardţáková 

PK pre oblasť odborného odevného 
vzdelávania 

Mgr. Alena Hajduková 

PK odborného vzdelávania v oblasti 
aplikovanej chémie a potravinárstva 

PhDr. Ivona Šelestiaková 

PK pre oblasť duálneho vzdelávania  a 
odborného výcviku   

Mgr. Renáta Blašková 
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b)  Údaje o počte ţiakov vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovno-       
    vzdelávacími potrebami  
 

Počet ţiakov 
školy/ počet 
ŠVVP 

 2016/2017 
2.polrok 

ŠVVP 2017/2018 
2.polrok 

ŠVVP 

 Na konci  Na konci  

spolu 313 24 292 21 

chlapci 248 20 232 18 

dievčatá 65 4 60 3 
2859 K operátor 
gumárenskej a 
plastikárskej 
výroby 

spolu 50 5 44 3 

chlapci 50 5 44 3 

dievčatá 0 0 0 0 

2411 K 
mechanik 
nastavovač 

spolu 87 8 76 8 

chlapci 87 8 76 8 

dievčatá 0 0 0 0 

2679 K 
mechanik 
mechatronik 

spolu 46 5 67 6 

chlapci 46 5 67 6 

dievčatá 0 0 0 0 

2697 K 
mechanik 
elektrotechnik 

spolu 38 2 21 1 

chlapci 38 2 21 1 

dievčatá 0 0 0 0 
3760 M 
prevádzka a 
ekonomika 
dopravy 

spolu 55 2 37 1 

chlapci 24 0 11 0 

dievčatá 31 2 26 1 

3158 M styling 
a marketing 

spolu 30 2 20 2 

chlapci 1 0 1 0 

dievčatá 29 2 19 2 

2940 M 09 
potravinár 
kvalitár 

spolu 7 0 7 0 

chlapci 2 0 2 0 

dievčatá 5 0 5 0 
3759 K 
komerčný 
pracovník v 
doprave 

spolu 0 0 20 0 

chlapci 0 0 10 0 

dievčatá 0 0 10 0 
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c) Údaje o počte prijatých ţiakov do 1. ročníka k 15. septembru 2017  

Podľa schváleného VZN bol plánovaný počet prijatých ţiakov 150. Na štúdium sa 

prihlásilo  105 ţiakov. Do prvých ročníkov bolo prijatých 91 ţiakov. Na štúdium sa 

hlásia ţiaci s priemerným prospechom, niektorí prihlásení vykazujú nedostatočný 

prospech. Všetci prihlásení absolvovali prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a 

matematiky.  

 

 

Trieda  Študijný odbor Spolu Chlapci  Dievčatá 

I. MM 2679 K mechanik mechatronik 19 19 0 

I. OGP 2859 K operátor gumárenskej a plastikárskej výroby 9 9 0 

I.KN 
2411 K mechanik nastavovač 14 14 0 

3759 K komerčný pracovník v doprave 19 8 11 

 

 

d)  Označenie tried a pridelenie triednictva  

Trieda  Študijný odbor Triedny učiteľ 

I. MM 2679 K mechanik mechatronik Ing. Ivana Lazovanová 

I. OGP 2859 K operátor gumárenskej a plastikárskej výroby Ing. Iveta Krchňavá 

I.KN 
2411 K mechanik nastavovač 

Ing. Mariana Jašeková 
3759 K komerčný pracovník v doprave 

II. MMN 
2411 K mechanik nastavovač 

Mgr. Alena Hajduková 
2679 K mechanik mechatronik 

II. OGP 2859 K operátor gumárenskej a plastikárskej výroby Ing. Alice Ţiačiková 

II. PS 
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 

Ing. Oľga Kováčová 
3158 M styling a marketing 

III. MM 2679 K mechanik mechatronik Ing. Vladimíra Siváková 

III. MMG 
2411 K mechanik nastavovač 

Ing. Alena Vardţáková 
2859 K operátor gumárenskej a plastikárskej výroby 

III. PSP 

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 

Mgr. Andrea Hupková 3158 M styling a marketing 
2940 M 09 potravinárstvo – potravinár - kvalitár 

IV. ME 2697 K mechanik elektrotechnik Ing. Boţena Jankovičová 

IV. MN 2411 K mechanik nastavovač Ing. Darina Kubičárová 

IV. OGP 2859 K operátor gumárenskej a plastikárskej výroby Mgr. Ján Haššo 

IV. PS 
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 

Mgr. Viera Urbanová 
3158 M styling a marketing 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

e) Hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov 

 

1. údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov  

Klasifikačná pedagogická rada sa uskutočnila:  
30.1.2018 - polročná klasifikačná rada 
25.6.2018 - koncoročná klasifikačná rada 

 

 I. polrok   
šk. roku 2017/2018 

II. polrok  
šk. roku 2017/2018 

Počet 
vymeškanýc

h hodín 

spolu 19503 21657 

priemer na ţiaka 66,56 74,42 

z toho neospravedlnená 1570 1706 

priemer na ţiaka 5,36 5,86 

 
 
 
 
 
 
Prospech 

p
ro

s
p

e
li

 spolu 258 269 

s vyznamenaním 27 27 

prospeli veľmi dobre 67 70 

ostatní 164 172 

n
e
p

ro
s
p

e

li
 

spolu 35 15 

z 1 predmetu 16 10 

z 2 predmetov 8 4 

z 3 a viac predmetov 11 1 

neklasifikovaní ţiaci 0 7 

priemerný prospech 2,32 2,56 

Zníţený 
stupeň  
zo 
správania 

2. stupeň 17 14 

3. stupeň 6 8 

4. stupeň 0 0 

 
 
 
 
Výchovné 
opatrenia 

 
pochvala 

riaditeľom školy 2 25 

triednym učiteľom 15 12 

iné 0 0 

 
pokarhani
e 

riaditeľom školy 31 24 

triednym učiteľom 12 8 

iné 0 0 

podmienečne vylúčení zo 
štúdia 

2 1 

vylúčení zo štúdia 0 2 

 

2. Opravné skúšky  
 

ročník 
počet ţiakov, 
ktorí konajú 

OS 

ţiaci po opravných skúškach 

úspešní neúspešní 
opakovanie 

ročníka 

1. ročník 0 0 0 0 

2. ročník 1 1 0 0 

3. ročník 5 4 1 0 

4. ročník 8 4 4 2 

SPOLU 14 9 5 2 
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2. údaje o výsledkoch hodnotenia maturitných skúšok  
 

a) Prehľad o externej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň 
Počet 
ţiakov 

Priemerná 
úspešnosť 

% 

Slovenský jazyk a literatúra - 78 42,0 

Anglický jazyk B1 52 45,3 

Anglický jazyk B2 1 77,5 

Nemecký jazyk B1 22 35,4 

Matematika - 14 19,8 

 
b) Prehľad o písomnej forme internej časti maturitnej skúšky 
 

Predmet Úroveň 
Počet 
ţiakov 

Priemerná 
úspešnosť 

% 

Slovenský jazyk a literatúra - 78 58,4 

Anglický jazyk B1 52 55,6 

Anglický jazyk B2 1 90,0 

Nemecký jazyk B1 22 52,5 

  
 
c) Prehľad o klasifikácii z ústnej formy internej časti  maturitnej skúšky 
a z praktickej časti odbornej zloţky maturitnej skúšky  v riadnom skúšobnom 
období 
 

Predmet 
Spol

u 

Prospech - známky Priemerná 
známka  

z 
predmetu 

1 2 3 4 5 

Slovenský jazyk a literatúra 69 10 22 35 2 0 2,42 

Anglický jazyk 48 11 13 18 6 0 2,40 

Nemecký jazyk 21 2 3 15 1 0 2,71 
Teoretická časť odbornej zloţky 71 20 23 25 3 0 2,15 
Praktická časť odbornej zloţky 79 34 25 19 1 0 1,84 

 
d) Výsledky maturitnej skúšky za školu v školskom roku 2017/2018 
 

Skúšobné obdobie 

Maturitné skúšky v školskom roku 2017/2018 vykonali 

neúspešne úspešne 

spolu 
neúspešne 

počet 
predmetov 

ţiaci 
školy 

ostatní 
spolu 

úspešne 

mimoriadne – 
september 

0 0 0 5 5 

riadne  1 1 70 0 70 

Spolu  1 1 70 5 75 
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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. Škola má vypracovaný školský vzdelávací program s názvom „Technické 

vzdelanie- základ úspešnej kariéry“. Pri vzdelávaní sa riadi 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 výroba 

2411 K mechanik nastavovač 

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 

3759 K komerčný pracovník v doprave 

09 Potravinár kvalitár 29 40 M potravinár kvalitár 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

 

Výchovno- vzdelávací proces zabezpečuje 35 pedagogických zamestnancov a 15 

nepedagogických zamestnancov.  

 

Fyzický počet zamestnancov SOŠ- stav k 1. 9.2017 

Pedagogickí zamestnanci počet 

Riaditeľ 1 

Zástupcovia riaditeľa 2 

Učitelia 26 

Majstri odborného výcviku 5 

spolu 34 

Nepedagogickí zamestnanci počet 

spolu 14 
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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.  

Odborní učitelia sa v rámci odborného vzdelávania zúčastnili na vzdelávaní „Systém 

duálneho vzdelávania“. 

 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.  

Odborná učiteľka ekonomických predmetov sa  zúčastnila odbornej konferencie ZLZ 

SR v Ţiline, v rámci ktorej sa uskutočnili odborné prednášky z oblasti zasielateľstva, 

logistiky a dopravy. S novinkami v tejto oblasti boli oboznámení všetci členovi 

predmetovej komisie. 
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Prehľad o priznaných kreditoch k 30. 6. 2018 

Č.  Meno Počet 

kreditov 

Č. Meno Počet 

kreditov 

1. Ing. Lenka Jancíková 67 17. Ing. Dalibor Piška 36 

2. RNDr. Katarína Paliesková 71 18. Ing. Daniela Polníková 99 

3. Ing. Janka Šimáčková 100 19. RNDr. Anna Rumanová  75 

4. Daniela Gajdošová 76 20. Ing. Vladimíra Siváková 135 

5. Mgr. Alena Hajduková 67 21. Ing. Ivan Slávik 36 

6. Mgr. Ján Haššo 63 22. Ing. Juraj Šidlík - 

7. Mgr. Andrea Hupková 67 23. Mgr. Marek Šimáček 63 

8. Ing. Boţena Jankovičová 60 24. Mgr. Viera Urbanová  75 

9. Ing. Mariana Jašeková 64 25. Ing. Alena Vardţáková  62 

10. Mgr. Stanislav Klinovský 35 26. Ing. Stanislav Vychopen - 

11. Ing. Oľga Kováčová 60 27. Ing. Alice Ţiačiková  36 

12. Ing. Iveta Krchňavá  41 28. Bc.Pavol Bednár - 

13. Ing. Darina Kubičárová  95 29. Mgr. Renáta Blašková  60 

14. PaedDr. Monika Hrenáková 60 30. Bc. Cyril Crkoň 36 

15. Ing. Ivana Lazovanová  64 31. Bc. Vladimír Šimún - 

16. Mgr. Dagmar Ostradická  106 32. PhDr. Ivona Šelestiaková  46 

 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti - 

informácie sú súčasťou vyhodnotenia COVP. 

 

 

j) Údaje o projektoch podaných a realizovaných v školskom roku 

- informácie sú súčasťou vyhodnotenia COVP. 

 



11 

 

Krúţková činnosť školský rok 2017/2018 
 

 

P. č. Názov krúţku Meno a priezvisko 
Počet 
ţiakov 

1.  Športový Ing. Miloslav Čuntala 10 

2.  Šitie pre radosť Mgr. Alena Hajduková 13 

3.  Študentský časopis Daniela Gajdošová 7 

4.  Fitness a posilňovanie Mgr. Ján Haššo 18 

5.  Hudobný krúţok PaedDr. Monika Hrenáková 7 

6.  Modeling Mgr. Andrea Hupková 16 

7.  Nemčina – moje hobby Ing. Boţena Jankovičová 11 

8.  Korešpondencia v praxi Ing. Mariana Jašeková 12 

9.  Ekonomika v číslach Ing. Oľga Kováčová 13 

10.  Angličtina krok za krokom Ing. Darina Kubičárová 16 

11.  Administratíva v doprave Ing. Ivana Lazovanová 10 

12.  Tréning komunikačných zručností Mgr. Dagmar Ostradická 15 

13.  
Mikroelektronika a mikroprocesory 
v praxi 

Ing. Dalibor Piška 9 

14.  Hravá slovenčina Ing. Daniela Polníková 6 

15.  Šikovná ihla Ing. Vladimíra Siváková 8 

16.  Zaujímavá elektronika Ing. Ivan Slávik 9 

17.  Praktický gumár PhDr. Ivona Šelestiaková 6 

18.  Zelená škola Mgr. Viera Urbanová 9 

19.  Grafické systémy Ing. Alena Vardţáková 11 

20.  Meracia technika Ing. Stanislav Vychopen 9 

21.  Angličtina s úsmevom Ing. Alice Ţiačiková 20 

Spolu ţiakov 235 

 

 
k) údaje o výsledkoch kontrolnej činnosti  
V školskom roku 2017/2018 boli vykonané  kontroly: 

 Následná štátna školská inšpekcia, zameraná na stav odstránenia 
nedostatkov zistených pri komplexnej inšpekcii v predchádzajúcom 
školskom roku. Inšpekcia konštatovala akceptovanie všetkých odporúčaní 
a splnenie všetkých opatrení. Inšpekcia prebehla v dňoch 19. 9.- 23. 9. 
2017. 

 Tematická inšpekcia zameraná na kontrolu realizácie externej časti 
a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika. 
Inšpekcia nezistila nedostatky. Kontrola prebehla dňa 15. 3. 2018.  

 
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. V tomto školskom 
roku sme zrekonštruovali suterén budovy „A“ z finančných prostriedkov TSK 
a vytvorili sme 3 nové odborné učebne pre vyučovanie strojárskych predmetov. 
Materiálne vybavenie bude doplnené v nasledujúcom školskom roku z projektu 
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Intereg. Objekty školy sú schátralé, 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.  
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.  
Priestorové zmeny počas školského roka  
- presťahovanie kancelárskych priestorov  a kniţnice z budovy "C" do hlavnej 
budovy "A" 
- postupné sťahovanie priestorov budovy B1  
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 
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: 
- zakúpenie 2 sústruhov, ohýbačky plechu a strojových noţníc  na vyučovanie 
odborného výcviku, z vlastných prostriedkov školy 
- inovovanie počítačovej učebne. Počítače darovalo OZ „Rodičia  a škola“ (10ks) 
a Continental Matador Rubber (10 ks). 
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m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-    
vzdelávacej činnosti školy 
 

1. dotácie zo štátneho rozpočtu na ţiakov- prenesené kompetencie 

Druh výdavku Rozpočtová poloţka Čiastka v € 

1. mzdy, platy, OOV 610 533.491,- 

2. poistné a príspevok do poisťovní 620 199.358,- 

3. tovary a sluţby 630 93.465,- 

    z toho:   

    - cestovné         631 1.863,- 

    - energie, voda, komunikácie         632 37.474,- 

    - materiál           633 4.978,- 

    - dopravné   634 1.854,- 

   -  rutinná a štandardná údrţba         635 1.632,- 

   -  nájomné za  prenájom 636 15.969,- 

   -  sluţby         637 29.696,- 

4. beţné transfery (PN, odstupné) 640 1.611,- 

Spolu beţné výdavky (1+2+3+4)  x 827.925,- 

Nenormatívne zdroje ŠR 640 Odchodné  995,- 

Nenormatívne zdroje ŠR (mimoriadne výsledky 

ţiakov) 

610 620 630 200,-- 
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2. finančné  prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich 
pouţitia v členení podľa financovaných aktivít 

Účel  Čiastka v € 

I. Príjem za vzdelávacie  poukazy  10.528,- 

II. Pouţitie na aktivity krúţkov:  

   z toho:  

   - odvody zdravotného a sociálneho poistenia 1.231,- 

   - výpočtová technika  -  

   - prístroje a zariadenia 407,- 

   - všeobecný materiál / zostatok 3.700,- € tie 
minieme v júli- auguste/ 

4.057,- 

   - knihy, časopisy, učebné pomôcky 1.053,- 

   - prepravné - 

   - cestovné   - 

   - nájomné - 

   - odmeny za práce vykonávané  mimo 

pracovného pomeru (učiteľom za vedenie krúţkov) 

3.780,- 

   - cestovné náhrady - 

   - ostatné sluţby   - 

 
3. nenormatívne prostriedky zo ŠR na financovanie projektov 

Účel poskytnutého príspevku Čiastka v  € 

Obnova kniţničného fondu – nákup kníh 1.000,- 

Grafické systémy / 20 ks licencií, školenie, toner, 2 tabule/ 2.000,- 

Remeslo má zlaté dno / lis, kompresor, náradie/ 2.000,- 

Záţitkové vzdelávania – Modra - Devín 491,-  

Záţitkové vzdelávanie  Nitra CEPOMA 330,- 
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4. príspevky zo zdrojov TSK na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej 
činnosti ţiakov 

Účel poskytnutého príspevku Čiastka v  € 

Strava ţiakov 3.616,- € 

 
5. príspevky zo zdrojov TSK na projekty- predfinancovanie 

Financované aktivity Beţné výdavky Kapitálové výdavky 

- - - 

 

6. finančné prostriedky získané od právnických a fyzických osôb 

Financované aktivity čiastka v  € 

Tatra banka (Reifiasen)– hrazda a 2 ks bradlo 1.000,- € 

Continental Matador - / doprava Dolné Vestenice, Otrokovice / 300,- € 

Makyta Púchov – príspevok na mólo 200,- € 

GOMS Púchov – prax ţiakov 1.578,15,-€ 

Continental Matador Rubber Púchov – prax ţiakov 7.450,-€ 

Makyta Púchov – prax ţiakov 757,40,-€ 

Spolu 11.285,55 € 

 

7. iné finančné prostriedky získané podľa  osobitných predpisov 

Financované aktivity čiastka v  € 

Rodičia a škola – príspevok na obnovu na kniţniční fond 100,- € 

Rodičia a škola – spoluúčasť na projekt grafické systémy 440,- € 

Rodičia a škola – 2 ks figurín  80,- € 

Rodičia a škola – 16 ks počítačové zostavy Lenovo 7.024,- € 

Rodičia a škola – 2 ks paraván - bufet 112,- € 

Rodičia a škola  -  doplatok leteniek  122,- € 

Spolu          7.878,- € 
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8. iné finančné prostriedky získané z Európskej únie 

Financované aktivity čiastka v  € 

Erasmus – mobility v odbore vzdelávania a príprave 59.278,-€ 

Spolu 59.278,-€ 

 

n) vyhodnotenie plnenie cieľa, ktorý si školy určila v koncepčnom 

zámere 

  

SOŠ I. Krasku pripravovala v tomto školskom roku budúcich odborníkov pre kľúčový 

priemysel v púchovskom regióne: gumárenský priemysel, strojárenský priemysel, 

elektrotechnika, odevníctvo a logistika.  Vo svojej koncepcii smeruje k rozširovaniu 

svojej činnosti v oblasti informačných technológií. Preto sa škola zapojila do 

celoslovenského projektu IT akadémia. Počas školského roka bol propagovaný aj 

študijný odbor chemická informatika, ktorý sa otvorí v školskom roku 2018/2019. Do 

siete školy boli zaradené dva nové študijné odbory mechanik počítačových sietí 

a grafik digitálnych médií.  

V duálnom vzdelávaní spolupracuje škola s firmou Contiental Matador Rubber. 

Plánovaný počet v kaţdom ročníku je 12 ţiakov. Napriek tomu, ţe v kaţdom roku 

triedu škola otvorí, plánovaný počet ţiakov nenapĺňa. Pre budúci rok je potrebná 

propagácia študijného odboru za strany školy aj zo strany zamestnávateľa.  

 

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

 

1.  Spolupráca s firmami v procese odborného vzdelávania  hodnotenie 

je súčasťou správy CVOP 

 

2. Činnosť predmetových komisií 

 

PK vzdelávacej oblasti SJL a oblasti „človek, hodnoty a spoločnosť“  
Členovia predmetovej komisie: 
 Ing. Daniela Polníková –  SJL  
 p. Daniela Gajdošová – SJL; ETV 
 Mgr. Dagmar Ostradická – OBN  
 Ján Haššo – DEJ   
 PaedDr. Monika Hrenáková – NBV – katolícke; ETV    
 Mgr. Juraj Šponiar – NBV- evanjelické  

 
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                
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     Termín: november 2017      Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová 
     - úloha splnená, bol zrealizovaný adaptačný test zo SJL. 
Príprava ţiakov štvrtého ročníka na maturitné skúšky  
     Termín: január 2018          Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová 
     - úloha splnená, bolo zrealizované predmaturitné testovanie zo SJL. 
 Podpora čitateľskej gramotnosti 
    Termín: priebežne počas šk. roka      Zodpovední: všetci vyučujúci PK 
     - úloha splnená, v priebehu školského roka pre všetky ročníky vyučujúci 
pripravovali úlohy, ktoré boli zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 
 Podpora finančnej gramotnosti 
    Termín: priebežne počas šk. roka      Zodpovední: všetci vyučujúci PK 

- úloha splnená, v rámci výučby SJL boli realizované úlohy a diskusie, ktoré 
reflektovali na rozvoj finančnej gramotnosti. 

  Podpora záţitkového vyučovania 
     Termín: priebežne počas šk. roka      Zodpovední: všetci vyučujúci PK 
     - úloha splnená, návšteva Múzea holokaustu v Seredi dňa 18.6.2018 (druhý, tretí 
ročník) 
 Zapojenie sa do programu EU Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 
      Termín: priebežne počas šk. roka       Zodpovedná: Mgr. Ostradická   
     - úloha nesplnená 

            

b) Oblasť podpory výchovno-vzdelávacích výsledkov  
 Olympiáda SJL 
     Termín: november 2017     Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová 
       -  úloha nesplnená. 
 Olympiáda ľudských práv  
     Termín: máj 2018                             Zodpovedná: Mgr. Ostradická 
      -  úloha splnená vo februári. 
 Hviezdoslavov Kubín   
      Termín: marec 2018     Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová 
      -  úloha nesplnená.    
 Projekt „Záloţka do knihy spája slovenské školy“  
     Termín: október 2017                            Zodpovedná: Ing. Polníková 
     -  úloha splnená. Projekt bol realizovaný vo vybraných triedach všetkých ročníkov, 
teší sa veľkej obľube. 
 Krúţková činnosť  
      Termín: október 2017 – jún 2018             Zodpovední: členovia PK 

-  úloha splnená. 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.  

 Hudobný – vedúca krúţku PaedDr. Hrenáková.                               
 Aktualizácia násteniek  
      Termín: priebežne počas školského roka    Zodpovední: členovia PK 
     -  úloha splnená, nástenky a panely boli v priebehu školského roka aktualizované. 
 Školský časopis  
        Termín: priebežne počas školského roka Zodpovedná: p. Gajdošová 
      -  úloha splnená. Vydané boli spolu tri čísla školského časopisu. 
 Súťaţ v čitateľskej gramotnosti 
       Termín: február 2018     Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová 
     -  úloha splnená, súťaţ bola realizovaná v rámci tried prvého ročníka, víťazi boli 
ohodnotení známkou výborný v rámci predmetu SJL. 
 Otvorená kniţnica 
     Termín: marec 2018     Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová 
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     -  úloha splnená v spolupráci s vedúcou školskej kniţnice, zúčastnili sa ţiaci 
prvého a druhého ročníka. 
 Výstava a burza kníh 
      Termín: marec 2018     Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová 
     -  úloha splnená v spolupráci s vedúcou školskej kniţnice, zúčastnili sa ţiaci 
prvého aţ tretieho ročníka. 
 Súťaţ Biblia očami mládeţe 
       Termín: marec 2018     Zodpovedná: PaedDr. Hrenáková 
     - úloha nesplnená 

                                
c) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK 
 Vzdelávanie podľa ponuky MPC  
       Termín: priebežne počas školského roka    Zodpovední: všetci členovia PK 
- úloha splnená. V mesiacoch november a december absolvovali členovia PK 
aktualizačné vzdelávanie poskytované organizáciou ANDRAGOS, s.r.o. Povaţská 
Bystrica pod názvami:  

1) Bezpečná práca s internetom (Gajdošová, Ostradická, Haššo, Polníková) 
2) Vyuţitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti (Gajdošová, Ostradická, 

Haššo, Polníková) 
3) Školská a rovesnícka mediácia – kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo 

výchovno-vzdelávacej činnosti (Gajdošová, Ostradická, Haššo, Polníková) 
 
 Samoštúdium v oblasti didaktiky a metodiky vyučovania  
     Termín: priebežne počas školského roka    Zodpovední: všetci členovia PK 
Dňa 3. 5. 2018 sa Ing. Polníková zúčastnila 12. medzinárodnej konferencie „Školské 
kniţnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“ – Univerzitná kniţnica Bratislava. 

 

a) Exkurzie 
 Divadelné predstavenie – návšteva baletného predstavenia Niţinskij – boh tanca 

v SND Bratislava dňa 18. 11. 2017.  
 Divadelné predstavenie – návšteva divadelného predstavenia  Smrť sa volá 

Engelchen v Mestskom divadle Ţilina dňa 16. 2. 2018.  
 Divadelné predstavenie – návšteva divadelného predstavenia  Apartmán v Hoteli 

Bristol v SND Bratislava dňa 6. 3. 2018.  
 Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi – vybraní ţiaci druhého a tretieho ročníka 

– 18. 6. 2018. 

 

 

PK vzdelávacej oblasti CUJ  
Členovia predmetovej komisie: 
Mgr. Andrea Hupková, anglický jazyk, odborné odevné predmety  
Ing. Darina Kubičárová, anglický jazyk, odborné odevné predmety 
Ing. Vladimíra Siváková, anglický jazyk, odborné odevné predmety, informatika  
Ing. Alice Ţiačiková, anglický jazyk, odborné ekonomické predmety 
Ing. Boţena Jankovičová, nemecký jazyk, odborné ekonomické predmety 
Mgr. Dagmar Ostradická, nemecký jazyk, ruský jazyk, občianska náuka 
Počet zasadnutí PK počas školského roka: 6 
Činnosť  predmetovej komisie: 
b) Oblasť vzdelávania  
( aktivity počas vyučovania, trieda, zodpovedný učiteľ,  projekty, olympiády, maturitné 
skúšky...) 
 KOMPAS nie HODINKY- naučiť ţiakov učiť sa – ukazovali sme ţiakom smer, ako sa 
učiť-  uplatňoval sa osobný prístup, viedli sa motivačné rozhovory, hlavne 
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u neprospievajúcich, často chýbajúcich a málo motivovaných ţiakoch, ale aj u ostatných 
ţiakov. Ţiaci pracovali v krúţkoch anglického jazyka. Hlavne u ţiakov v odbore OGP bolo 
zaznamenané výrazné zlepšenie, ktoré sa prejavilo na maturitnej skúške.   
Z: vyučujúce cudzieho jazyka              T: trvalý          U: splnená, i keď sa nedá povedať, do 
akej miery 
 nemecký jazyk- vyučovanie na stanovištiach s triedou II.MMN, ţiakom sa vyučovanie 
páčilo, ale gramatická časť úspech nezoţala 
Z: Mgr. Ostradická                               T: školský rok             U: splnená 
 príprava ţiakov na olympiádu, maturitu – hlavne formou krúţkov, osobných 
konzultácii, usmerňovaním ţiakov, v čom a ako sa majú zlepšiť, nácvikom testovacích 
techník.  Pracovali sme na rozširovaní slovnej zásoby vo vyšších ročníkoch prevaţne 
testovou formou, čítaním časopisov, vyuţívaním webových stránok, kniţničnej literatúry, 
nacvičovali gramatické  štruktúry, šikovní ţiaci boli usmerňovaní v akých oblastiach sa majú 
zlepšovať, aby sa mohli zúčastniť olympiády.  
Z: vyučujúce cudzieho jazyka                T: priebeţne        U: splnená 
 príprava a pouţitie vstupných, maturitných a ročníkových testov – vstupné testy boli 
realizované prvý septembrový týţdeň. Výsledky testov mali informatívny charakter, nebrali 
sa do úvahy pri rozdeľovaní do skupín. Ţiaci dosahovali lepšiu úroveň pri testových 
úlohách, pri samostatnom písaní dosiahli úroveň veľmi nízku – otvorené úlohy oveľa 
presnejšie odzrkadlili nielen úroveň prichádzajúcich ţiakov, ale aj ich prístup k práci.   
Vyhodnotenie vstupných testov z anglického jazyka 
Písalo 44 ţiakov, dosiahli nasledovnú úroveň 
Oblasť gramatiky: úroveň Elemetary 30ţ., Pre-interm. 9ţ., Intermediate 5ţ. 
Oblasť čítania s porozumením Elemetary 16ţ., Pre-interm. 18ţ., Intermediate 10ţ. 
Oblasť písania Elemetary 25ţ., Pre-interm. 16ţ., Intermediate 3ţ.dopadla najslabšie. 
Celkovo ak porovnáme minulý rok dosiahli ţiaci veľmi porovnateľné výsledky. Záver: ţiaci 
textom prevaţne rozumejú, problém im robí uplatniť naučené pravidlá/ slabé výsledky 
v gramatike aj písaní. 
V nasledujúcom roku by sme chceli napísať s prvákmi test aj na konci roku, aby sme ho 
mohli porovnať so vstupným testom.   
Z: vyučujúce prvého ročníka ANJ          T: september          U: splnená 
 Na základe minuloročných pripomienok boli rozdelené triedy prvého a druhého 
ročníka. Práca v týchto triedach sa značne zjednodušila, i keď v triede I.KN/KPD na konci 
roka bolo18 študentov a v tejto skupine bolo veľmi náročné udrţať disciplínu, lebo 6 ţiaci 
neustále narúšali priebeh vyučovacieho procesu.  

Z: vedúca PK                 U: splnená 
 Skúšobné predmaturitné testy sa realizovali v januári  vo všetkých končiacich 
triedach. Ukázali pripravenosť jednotlivých tried na maturitnú skúšku.  Ţiaci si vyskúšali 
systém testovania, precvičili typy úloh, narábanie s časom a  zároveň otestovali úroveň 
svojich vedomostí. Výsledky testu sa dajú povaţovať za celkom hodnoverné, v takomto 
testovaní plánujeme pokračovať kaţdý rok. 
Budúci rok plánujeme písať aj opravné testy s tými, ktorí test nenapísali. 
Test písalo spolu 55 ţiakov ANJ, z toho jeden si vyskúšal aj úroveň B2/77,5%/. 
 Test napísalo úspešne 32 ţiakov, neúspešne 22 ţiakov, pričom najväčšie rozdiely v úrovni 
sa prejavili v triede IV.MN, kde z 20 ţiakov ich 8 nenapísalo, ale úspešní ţiaci dosahovali 
70 aţ 90%, a jeden z nich písal úroveň B2. Pre hodnotenie týchto testov upravíme stupnicu 
od 33,3%. 
Z: vyučujúce CUJ, vedúca PK dopracuje stupnicu 
 Ročníkové testy sa tento rok nepodarilo napísať ani v náhradnom termíne, preto sme 
si stanovili  nove termíny testovania 
Z: vyučujúce cudzieho jazyka                 T: september- vstupné/ január- maturitné/ máj- 
ročníkové                                   
 Precvičovanie testových úloh- ţiaci pred absolvovaním maturitných testov riešili rôzne 
typy úloh, precvičovali sme s nimi rôzne stratégie ako pri týchto typoch úloh postupovať, 
ako pracovať s časom. 
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Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: priebeţne           U: splnená 
 Stanovenie pravidiel, kritérií hodnotenia- v spolupráci so ţiakmi- kritéria hodnotenia 
boli jednotne stanovené pre oba cudzie jazyky a doplnené do ŠkVP. Ţiaci boli o nich 
informovaní na začiatku roka. 
 Po skúsenostiach z tohto roku, kedy si ţiaci dopisovali a opravovali testy väčšinou aţ 
v júni, sme si kritériá spresnili a  ţiak bude mať moţnosť test si dopísať/úlohu dorobiť , 
prípadne opraviť, ale bude to musieť stihnúť do dvoch týţdňov od pôvodného termínu. Ak 
sa testu nezúčastní a neospravedlní sa, bude hodnotený známkou nedostatočný. Budeme 
pracovať s váhovým hodnotením, ktoré umoţňuje internetová ţiacka kniţka/najmä pri 
menších písomkách/. Na spresňovaní kritérií budeme ďalej pracovať. 
Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: september               U: splnená 
 Pouţiť spätno-väzbové dotazníky s cieľom zlepšenia kvality vyučovania – tento rok 
sme dotazníky nepouţili, robili sme ústne pohovory. Navrhujeme pouţiť dotazníky na 
začiatku školského roka vo vyšších ročníkoch. 
Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T:raz za šk. rok          U: splnená čiastočne 
 Práca s novou učebnicou Gateway to Maturita získanou ako dar pokračovala 
v III.PSP- ţiaci pracovali s novou učebnicou Gateway, boli spokojní. Celoplošne 
neplánujeme zmeniť pouţívané učebnice Solutions. 
     Z: Mgr. Hupková                                           T: školský rok             U: splnená 
 V druhom ročníku sme začali pouţívať učebnicu Solutions Preintermediate, tretie 
vydanie. Učebnice boli zakúpené z príspevku MŠ. Z tohto príspevku boli zakúpené aj 
učebnice NEJ pre prvý ročník. 
Nové učebnice ANJ majú zmenené niektoré časti, na základe čoho sme prerobili obsahový 
a výkonový štandard v ŠkVP pre druhý a tretí ročník.  
Z: vedúca PK                                             T: školský rok             U: splnená 
 Vyuţívali sme informácie a prezentácie vytvorené americkou lektorkou, čítali sme 
časopisy, tým sme vytvárali  multikultúrne prostredie, poznávali kultúrnu rozmanitosť sveta, 
spoznávali sme reálie, ţivot ľudí vo svete, previazanosť udalostí, problémov 
Z: vyučujúce cudzieho  jazyka                   T: priebeţne 
 Uplatňovali sme individuálny prístup k ţiakom s ŠVVP, vychádzali z odporúčaní 
poradenského zariadenia, ţiaci štvrtého ročníka aj úspešne zmaturovali /Bednár, Kučera,...  
Pre zlepšenie práce s nimi je dôleţité vedieť, akým spôsobom budú takíto ţiaci maturovať. 
Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: priebeţne 
 Venovali sme sa pri čítaní, písaní, konverzačných témach problémom tínedţerov- 
trávenie voľného času, stravovanie, šport, nadväzovanie priateľstiev, závislosti, médiá a ich 
vplyv 
Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: priebeţne 
 Monitorovali sme kvalitu vyučovania, vzájomné hospitácie sa nám tento rok 
nepodarili/učili sme v rovnakom čase, ale poskytovali sme si spätnú väzbu, aké aktivity sa 
osvedčili, aké učivo sme prebrali, ako a čo sme hodnotili, čo sme následne vyuţívali pri 
vyučovaní spojených skupín   
Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: priebeţne 
  Vyuţívali sme  sebahodnotenie ţiaka pri jeho hodnotení, pracovali s motiváciou. 
Vyskúšali sme rôzne motivačné aktivity, napr. Ing. Jankovičová pripravila so ţiakmi 
prezentácie o sídlisku/sídlisko si odfotili, porozprávali o ňom/, Ing. Siváková s I.MM 
pripravila projekty o ESC,... Úloha, ktorá z tejto práce vyplynula, je zlepšiť kompetencie 
ţiakov v oblasti PP prezentácií , Mgr. Hupkovej sa  osvedčilo vyţadovať viac.... malé úlohy 
povaţujú za bezpredmetné, s väčšou úlohou ide väčšia zodpovednosť 
Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: priebeţne 
 
c) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov (mimoškolské aktivity, 
zodpovedný učiteľ, výsledky súťaţí, mená ţiakov, prezentácia odborov, predmetov...) 
 Zapojili sme sa do súťaţe Angličtinár roka/Best in English/15 ţiakov/. Súťaţ bola 
elektronická,         s okamţitým vyhodnotením výsledkov, test v úrovni B1-C1. Súťaţe sa 
zúčastnilo 750 rôznych typov stredných škôl z 29 krajín. Po úplnom vyhodnotení sa ţiak 



21 

 

dozvedel svoju pozíciu nielen v rámci Slovenska, ale aj EÚ. Prvé miesto obsadil tretiak 
Dominik Pagáč, ktorý sa umiestnil v prvej polovici súťaţiacich v rámci celého sveta. 
     Z: vedúca PK                          T: november 2017 
 Zorganizovali sme olympiády z anglického aj nemeckého jazyka. Školského kola 
olympiády z anglického jazyka sa zúčastnilo 25 ţiakov z 31 pôvodne prihlásených. Martin 
Pagáč z III.MM, ktorý  vyhral ANJ školské kolo, sa okresného kola nemohol zúčastniť, lebo 
v rovnakom termíne bola odborná súťaţ v Solidworks. Kristián Čerňan z IV.MN vyhral 
školské kolo, zúčastnil sa okresného kola olympiády z nemeckého jazyka, ale na krajské 
kolo nebol pozvaný, čo vyučujúca NEJ pripomienkovala. 
Z: vyučujúce CUJ                      T: december 2017 
 Zorganizovala sa exkurzia do vianočnej Viedne s návštevou Domu motýľov. 
Neuskutočnil sa výlet do Anglicka vzhľadom na malý záujem ţiakov.  
Z: vyučujúce nemeckého jazyka   T: december 2017                      
 Návštevu filmového predstavenia v angličtine sme tento rok nezrealizovali, prednosť 
dostali iné filmové predstavenia. Nahradili sme to pozeraním filmu v CUJ na hodinách.  
Z: vyučujúce CUJ                       T: školský rok 
 Ţiaci pracovali v nasledovných krúţkoch:  
Ing. Kubičárová- Angličtina krok za krokom 
Ing. Ţiačiková- Angličtina s úsmevom 
Mgr. Ostradická- Tréning komunikačných zručností 
 Ing. Jankovičová- Nemčina- moje hoby 
Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: školský rok 
 Propagovali sme dosiahnuté výsledky cez net aj  nástenkami 
Z: vyučujúce CUJ                             T: priebeţne 
 Rozvíjali sme čitateľskú gramotnosť – ţiakom bola poţičiavaná doplnková literatúra, 
vyuţívali školskú kniţnicu, dokúpila sa CUJ literatúra v rámci kniţničného projektu, čítali 
sme časopis Bridge/B2 a Gate/B1 
Z: vyučujúce CUJ                        T: priebeţne  
 Vyuţívali sme moderné učebnice, ich najnovšie vydania a doplnky k nim, IKT, 
pouţívali rôzne metódy učenia a učenia sa/koučing, vyuţívali sme rôzne činnosti na hodine 
s ohľadom na rôzne štýly učenia sa, rozvíjali digitálnu gramotnosť/kompetencie ţiakov aj 
účasťou na projektoch eTwinning, Erasmus+/testovanie, internetový jazykový kurz/ 
Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: priebeţne 
 Zapojili sme sa do medzinárodných projektov – eTwinning “Predstav svoju krajinu“ 
pripravila  
Ing. Ţiačiková s triedou II.OGP, ktorá úspešne absolvovala aj eTwinning-ové vzdelávanie 
Ţiaci/20/ zapojení v projekte Erasmus+ absolvovali vstupný a záverečný jazykový test na 
určenie jazykovej úrovne, internetový jazykový kurz, vypracovali ţivotopis v anglickom 
jazyku 
Z: Ţiačiková/eTwinning, Kubičárová/Erasmus+, jazyková príprava        T: jeseň 2017, 
školský rok 
 Pripravovali sme ţiakov na maturitu, hlavne sa vyuţívala krúţková činnosť, 
monitorovali ich činnosť a pripravenosť. Zlepšenie sa prejavilo najmä v odbore OGP. 
     Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: priebeţne 

 
d) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK (absolvované vzdelávania, aktivity, 
profesijný rozvoj) 
Zúčastnili sme sa na webinároch, napr. “Bringing Life Skills to Life“ by David Spencer,   
“Essential Teaching Principles you(might) have forgotten“ by Mgr. Danka Sekerková,  
“Use it or Lose it“ by Radka Malá,  
miniseminár  “Moji ţiaci nechcú rozprávať. Alebo chcú?“  vedený p.Hučekom v PB,  
 konferencii ELT v Bratislave venovanej tento rok motivácii  vo vyučovaní a učení sa  
Materiály sme navzájom zdieľali. 
Z: vyučujúce anglického jazyka                        T: školský rok 
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 samoštúdium v oblasti didaktiky, metodiky, vyuţívali sme webové stránky na ďalšie 
vzdelávanie 
Z: vyučujúce cudzieho jazyka, prezentácia získaných poznatkov na zasadnutiach PK  T: 
jednotlivé zasadnutia PK 
 Ďalšie vyučujúce ANJ sa zapojili do projektu English Go, získali  prístup k digitálne 
spracovanému materiálu na výučbu angličtiny, zúčastnili sa metodického seminára 
Z: vyučujúce ANJ /Siváková, Hupková, Ţiačiková/                       T: január 
 účasť na kontinuálnom vzdelávaní podľa plánov osobného rozvoja/Myšlienkové 
mapy, 
Z:  vyučujúce CUJ                  T: jeseň  2017          U: splnená 
 cieľ: získať 2. kvalifikačnú skúšku- práce pripravili 
 Z:Ing. Siváková, Ing. Ţiačiková, Mgr. Ostradická,  Mgr. Hupková             T: školský rok 
Ing. Ţiačiková a Mgr. Hupková si tento rok zvýšili kvalifikáciu a získali 2. kvalifikačnú skúšku 
U: splnená čiastočne 
 rozvíjali sme svoju  mediálnu gramotnosť, čítali časopisy, vyuţívali podporné webové 
stránky, pracovali s rôznymi aplikáciami 
Z: vyučujúce cudzieho jazyka                                    T: školský rok 

 
e) Poţiadavky vyplývajúce zo zasadaní PK 
 Zaradiť druhý cudzí jazyk/ nemecký v maturitných odboroch  
 Vytvoriť, resp. premiestniť, jazykovú učebňu v budove A / stále máme skupiny nad 15 
ţiakov    
 Triedy na jazyk deliť, vzhľadom k veľkým rozdielom v jednotlivých triedach 

 

 

PK vzdelávacej oblasti „zdravie a pohyb“ 
Členovia predmetovej komisie: 
Mgr. Ján Haššo – TSV, GEO 
Mgr. Marek Šimáček - TSV 
 
Počet zasadnutí PK počas školského roka: 4 zasadnutia PK 
Činnosť  predmetovej komisie: 

f) Oblasť vzdelávania  
 vytvorený nový ŠkVP pre študijný odbor KPD – Mgr. Haššo, Mgr. Šimáček 
 vytvorený nový ŠkVP pre študijný odbor CHI v šk. roku 2018/2019 – 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, Ing. Čuntala 
 príprava ţiakov na talentové skúšky na VŠ Pavol Janec IV. ME – Mgr.Haššo, 

Daniel Gabko, Katarína Šulíková IV. PS – Mgr. Šimáček 
 

g) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov  
 krúţok fitnes a posilňovanie – Mgr. Haššo 
 športový deň na multifunkčnom ihrisku v D. Kočkovciach a na ihrisku 

v Streţeniciach, máj a jún – Mgr. Haššo 
 školský stolnotenisový turnaj  v priestoroch našej školy ( november 2017) – 

Mgr. Haššo, Mgr. Šimáček, Ing. Čuntala 
 vianočný stolnotenisový turnaj v priestoroch našej školy ( december2017) – 

Mgr. Haššo, Mgr. Šimáček, Ing. Čuntala 
 workoutové  a akrobaticko tanečné vystúpenia na dňoch otvorených dverí 

SOŠ I. Krasku (M. Šajdák, M. Pagáč, Š. Galko, N. Jáňová, R. Kormendyová) 
– Mgr. Haššo 
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 LVK 08.01.2018 – 12.01.2018 Veľká Rača – Oščadnica – Mgr. Haššo, Mgr. 
Šimáček, Ing. Jancíková 

 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, 
Dešná, Štrbské Pleso – Vysoké Tatry) – Mgr. Haššo 

 Vsetínsko -  Púchovské cyklotoulky s partnerskou školou SOŠ J. Sousedíka 
Vsetín – Ing. Šimáčková, Mgr. Haššo 

 projekt Zelené oázy 2017 s názvom Na Kolonke to ţije a športuje (december) 
– Ing. Jancíková, Mgr. Haššo 

 projekt Dobrá vec s O2, motivačná roadshow so štyrmi známimi osobnosťami 
– Mgr. Haššo  

 OK v cezpoľnom behu 1. miesto, KK 4. miesto J. Urban, KK 3. miesto chlapci 
druţstvá (26.09. a 10.10. 2017) – Mgr. Haššo 

 OK vo veľkom futbale 2. miesto (3.10.2017) – Mgr. Šimáček 
 OK v bedmintone (10.10.2017) dievčatá 2. miesto , chlapci 1. miesto, RK 2. 

miesto A. Bielik, M. Binka, L. Škrovánek – Ing. Čuntala 
 OK v maraton aerobiku( 20.10.2017)  – Mgr. Haššo 
 OK v stolnom tenise (24.10.2017) chlapci 2. miesto, dievčatá 3.miesto  – Mgr. 

Šimáček 
  OK vo futsale (14.11.2017) 2. miesto  – Mgr. Šimáček 
 OK vo volejbale chlapcov (17.10.2017) 2. miesto – Mgr. Šimáček 
 OK v basketbale chlapcov (18.1.2018) 2. miesto – Mgr. Šimáček 
 OK vo florbale chlapcov a dievčat (15.2.2018) 2. miesto – Šimáček  
 OK v silovom päťboji (15.3., 3.5., 10.5. 2018) dievčatá 2. miesto J. Trnková, D. 

Lisáčková, I. Hutyrová, K. Podobenová, chlapci 1.miesto, KK 2.miesto M. 
Bílený, D. Galánek, L. Hodoník, F. Bartoš, M. Luhový, KK J. Trnková 5. 
miesto, MSR J. Trnková 9. miesto  – Mgr. Haššo 

 KK brannom súboji študentov (apríl 2018) 6. miesto K. Šulíková, D. 
Osrmanová, I. Hutyrová, R. Rovný, D. Gabko, P. Janec – Mgr. Haššo  

 OK v atletike chlapcov a dievčat (26.4., 24.5. 2018) 1. miesto N. Jáňová, M. 
Pilát, M. Binka,J. Urban, F. Bartoš, švédska štafeta, KK 3. miesto F. Bartoš – 
Mgr. Šimáček    

h) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK  
 Príprava na I. a II. atestačnú prácu 
 samovzdelávanie 

 

 

 

PK   vzdelávacej oblasti matematika a oblasti „ človek a príroda“ 
 
Členovia predmetovej komisie: 
Predseda: Mgr. Viera Urbanová   MAT – CHE 
Členovia: PaedDr. Anna Rumanová MAT-BIO 
                 RNDr.Katarína Paliesková MAT-BIO 
                 Mgr.Stanislav Klinovský INF-FYZ 
                 Mgr.Marek Šimáček BIO 
                 Mgr.Renáta Blašková     FYZ 
 
Počet zasadnutí PK počas školského roka:4 
Činnosť  predmetovej komisie: 

i) Oblasť vzdelávania  
 Príprava okruhov maturitných zadaní z matematiky Zodp: Urbanová 
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 Príprava šiestich sád zadaní  z matematiky na prijímacie skúšky z matematiky 

na našu školu  Zodp: Urbanová 

 Dobrovoľná maturitná skúška z matematiky. Prihlásených 14 študentov( IV.PS 
– 3,IV.ME - 4  , IV.MN – 6, IV.OGP -1.Úspešne absolvoval externú časť 
Tomáš Bejdák (56,7%).ÚČMS sa zúčastnilo 0 študentov   

 MO – školské kolo kategória A(3.- 4.roč.) 5 študentov. Na postup do krajského 
kola bolo potrebné získať 10 bodov. Študenti získali od 6-8 bodov v školskom 
kole  Zodp: Urbanová 

 SOČ v chémii a potravinárstve . Téma „Stanovenie tvrdosti pitnej vody 
v lokalitách  v regióne Púchova“. Študentky III.PSP Andrea Trníková 
a Barbora Hrabošová reprezentovali školu v krajskom kole  SOČ úspešne. 
Zodp: Urbanová 

 Projekt „Zelená škola“ , zapojenie školy, vytvorený „Enviromentálny akčného 
plán“ na dvojročné obdobie 2017/2018, 2018/2019 Zodp: Urbanová 

 Zapojenie študentov do separovania odpadu v triedach Zodp. Učitelia 
a študenti. 

 Projekt „Ekoalarm“,  prebehli dve etapy vzdelávania  ekohliadok( eko –hliadku 
tvoria študenti zapojení do projektu zelená škola z I.MM, II.PS, I.KN, III.PSP) 
preškolených v téme „ separácii odpadov“ Eko - hliadky v rámci rovesníckeho 
vzdelávania uskutočnili prednášky a aktivity  pri ktorých vyškolili väčšinu 
študentov 1.- 3. ročníka školy( akcia prebiehala po maturitách ), tretia etapa je 
plánovaná na november. Zodp: Urbanová 

 Tvorba ŠKVP 2848 M chemická informatika  CHE,CLC, BCHE, ACH, 
Chemické výpočty, MAT,TEC,  TOX,  Odborná prax Zodp: Urbanová , BIO, 
Mikrobiológia Zodp: Rumanová,  FYZ Zodp: Klinovský 

 
j) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov  

 Výstava „Stredoškolák“ v Trenčíne. Propagácia odboru chemická informatika 
formou chemických pokusov. Radka Gardoňová, Andrea Trníková Zodp: 
Urbanová 

 Ţupný dom „Noc výskumníkov“ propagácia školy zaujímavé chemické 
experimenty“ Andrea Trníková, Barbora Hrabošová Zodp: Urbanová 

 DOD – zvýšenie záujmu o štúdium chémie- odbor chemická informatika. V  
laboratóriu predvádzanie chemických experimentov – študenti III.PSP- PK 

 Tvorivé dielne- otvorené laboratória – moţnosť vyskúšať si pokusy 
v laboratóriu pre ţiakov 7.-8. ročníkov ZŠ z Púchova, Záriečia. Zámer zvýšiť 
záujem o chémiu 

  Recyklácia PET fliaš - Výroba výrobkov z plastov – ţiaci 7.-8. ročníkov ZŠ 
 

k) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK  
 
 Členovia PK  absolvovali aktualizačné vzdelávanie: Myšlienkové mapy, 

Bezpečná práca s internetom, Školská rovesnícka mediácia 
Mgr. Viera Urbanová   
PaedDr. Anna Rumanová 
RNDr.Katarína Paliesková 
Mgr.Marek Šimáček 
Mgr.Renáta Blašková 

 
 Seminár Zelená škola – Tvorba EAP Urbanová 

 
l) exkurzie 

Trieda III.PSP-PK absolvovala exkurziu u chovateľa včiel p. Hraboša v Udiči 
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PK vzdelávacej oblasti „práca s informáciami a API“ 
 
Členovia predmetovej komisie: 
Mgr. Stanislav Klinovský, aplikovaná informatika 
Ing. Vladimíra Siváková, aplikovaná informatika 
Ing. Ivan Slávik, informatika 
Ing. Juraj Šidlík, aplikovaná informatika, informatika 
Mgr. Marek Šimáček, aplikovaná informatika 
Mgr. Viera Urbanová, informatika 
Ing. Alena Vardţáková,  aplikovaná informatika, grafické systémy 
 
Počet zasadnutí PK počas školského roka: 4 
Činnosť  predmetovej komisie: 
 

m) Oblasť vzdelávania  
 
 Realizácia projektu „Grafické systémy v škole prepojené s praxou“ 

financovaného z rozvojového projektu grafických systémov v odbornom 
vzdelávaní a príprave 2017 -   overenie zadaní na vyučovaní -  programovanie 
CNC v  programe SolidCam zodpovední učitelia: Ing. Vardţáková, Mgr. 
Klinovský. 

 Účasť na akreditovanom vzdelávaní – modelovanie v grafickom CAD systéme 
SolidWorks – organizované firmou Schier Technik Slovakia v Trenčíne: Ing. 
Vardţáková, Mgr. Klinovský. 

 Účasť na akreditovanom vzdelávaní – programovanie CNC v CAD/CAM 
systéme SolidCam – organizované firmou Schier Technik Slovakia 
v Trenčíne: Ing. Vardţáková. 

 Projekt Erazmus – odborná stáţ učiteľa v zahraničí – SOŠ J. Sousedíka 
Vsetín, Česká Republika – zameraná na programovanie CNC obrábacích 
strojov v systéme HEIDENHAIN a v CAD/CAM systéme SolidCam: Mgr. 
Klinovský. 

 Národný projekt „IT AKADÉMIA -  vzdelávanie pre 21. storočie“ – účasť na 
odborných konferenciách, príprava nových informatických predmetov 
v odbore Chemická informatika zavádzaných v rámci tohto projektu: Ing. 
Sivákova, Ing. Jancíková, Mgr. Klinovský. 

 Realizácia projektu „Cezhraničná spolupráca – vybavenie školy CNC strojmi 
a počítačmi“ -  tvorba výučbových materiálov – programovanie CNC strojov 
frézka a sústruh zodpovední učitelia: Ing. Vardţáková,  Mgr. Klinovský. 
 

n) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov  
 
 Celoslovenská súťaţ 3D modelovanie v SOLIDWORKS – umiestnenie ţiakov: 

štvrté, siedme a devätnáste miesto -  zodpovedný učiteľ:  Ing. Vardţáková.  
 Zapojenie sa do informatickej súťaţe I BOBOR T  - 40 ţiakov – zodpovedná 

Ing. Vardţáková. 
 Prezentácia predmetov aplikovaná informatika a grafické systémy na týţdni 

otvorených dverí – aplikovanie grafického systému a 3D tlačiarne, zodpovední 
učitelia Ing. Vardţáková, Mgr. Klinovský. 
 

o) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK  
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 Bol uskutočnený kurz na prácu s novým CAM systémom pre strojárstvo 
SolidCam pre učiteľov odborných strojárskych predmetovzodpovedný: Ing. 
Vardţáková, Mgr. Klinovský 

 Projekt IT AKADÉMIA – vzdelávanie učiteľov – získanie certifikátu ECDL – 
prijatí učitelia: Ing. Jancíková, Ing. Šimáčková, RNDr. Paliesková, Ing. 
Polníková, Ing. Kubičárová, Ing. Siváková. 

 
p) exkurzie 

 
 Návšteva medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, 

automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS Nitra, zodpovedný 
učiteľ Ing. Vardţáková, triedy I. MM, III. MMG – MM, I. KN - MN. 
 

q) materiálne vybavenie 
 
 Vybavenie učebne VT A202 novými počítačmi,  monitormi 10 Ks, 

Zzakúpenie 20 ţiackych licencií CAD/CAM systému pre strojárstvo SolidCam. 
 Rozšírenie počítačovej siete v budove A – zapojenie kaţdej učebne 

a kabinetu do siete a na Internet. 

 

 

PK pre oblasť odborného EKO vzdelávania a logistiky 

Členovia predmetovej komisie: 
 
Ing. Mariana Jašeková (predseda PK) – dopravná a prepravná prevádzka, marketing, 
ekonomika, odborná prax 
Ing. Oľga Kováčová – technika administratívy, účtovníctvo, ekonomika, administratíva 
a korešpondencia, odborný výcvik, prevádzkové predpisy 
Ing. Ivana Lazovanová – odborná prax, preprava a zasielateľstvo, logistika v doprave 
Ing. Iveta Krchňavá – ekonomika, mechanizačné stroje a zariadenia, colná náuka, logistika 
v doprave, tovaroznalectvo, obchodné právo, dopravné a prepravné prostriedky 
Ing. Alica Ţiačiková – technika administratívy, obchodná korešpondencia 
Mgr. Ján Haššo – dopravná geografia, hospodárska geografia, geografia 
Ing. Boţena Jankovičová –manaţment osobných financií, ekonomika, odborný výcvik 
PaedDr. Monika Hrenáková – základy úspešnej komunikácie 
Ing. Daniela Polníková – ekonomika 
Ing. Janka Šimáčková – úvod do sveta práce 
Mgr. Dagmar Ostradická - základy úspešnej komunikácie 
 
 
Počet zasadnutí PK počas školského roka: Komisia zasadala podľa harmonogramu 
práce, ale zároveň riešila úlohy na mimoriadnych zasadaniach - 8-krát. 
 
Činnosť  predmetovej komisie: 

r) Oblasť vzdelávania (vypísať v bodoch alebo v tabuľke zrealizované aktivity počas 
vyučovania, trieda, zodpovedný učiteľ,  projekty, olympiády, maturitné skúšky...) 

  
 Na začiatku školského roka všetci vyučujúci upravili a odovzdali tematické 

plány. Zahrnuli do nich zmeny v legislatíve. Tak boli ţiakom 
poskytnuté aktuálne a hodnotné informácie. 

 Ţiaci III. PSP-SM realizovali na predmete Prax pod vedením učiteľky 
Jašekovej projekt – Podnikateľský zámer.  
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Projekty  vytvárali  aj  ţiaci z tried III. PSP, IV.PS v predmete Odborná prax  
/Lazovanová / 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, mechanik nastavovač. 

 Počas maturitných skúšok od  28. 05. 2018 – 06. 06. 2018 prebiehali 
Ekonomické cvičenia a odborné exkurzie, ktorých sa zúčastnili študenti 
odborov - prevádzka a ekonomika dopravy a komerčný pracovník v doprave. 
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“. 

 Vyučujúca ADK   Ing. Oľga Kováčová v jednotlivých triedach zorganizovala 
triedne súťaţe v písaní na klávesnici.  
1. miesto – 
- za druhé ročníky získala Kristína Mišutková z II.PS /176 čistých úderov/, 
- za prvé ročníky získala Nikola Gabrišová z I.KN /213 čistých úderov/. 
 2. miesto – 
- Samuel Jesenský z I.KN /201 čis. úderov/. 
Najlepším Business Mannom je Michaela Sabolová, ktorá v súťaţi získala 
najviac bodov. 

 Ţiaci III.PSP sa zúčastnili v decembri Finančnej akadémie.  Akciu zabezpečila 
Ing. Jašeková v spolupráci s nadáciou Partners Bratislava. Toto vzdelávanie 
sa týkalo zvyšovania zručností pri narábaní s financiami a zvýšenia finančnej 
gramostnosti študentov.  

 Ţiaci štvrtých ročníkov v rámci projektu Rozbehni sa v máji zapojili do 
videokurzu na stránke www.rozbehnisa.sk. Získali tak informácie o reálnosti 
svojich podnikateľských nápadov. 

 V júni členovia PK vytvorili nové ŠkVP pre nový odbor 2848 M chemická 
informatika. 

 
s) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov (vypísať v bodoch alebo v 

tabuľke zrealizované mimoškolské aktivity, zodpovedný učiteľ, výsledky súťaţí, mená 
ţiakov, prezentácia odborov, predmetov... 
 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. 

 SOČ – pod vedením Ing. Lazovanovej sa ţiaci Janúchová, Podhorská 
zúčastnili obvodného kola SOČ s prácou Zasielateľská frima. Katarína 
Šulíková sa tieţ zpčastnila obvodného kola s prácou Outsourcing.  
Ing. Krchňavá realizovala so ţiakom Bulkom (III.MN) SOČ pod názvom Kúsok 
Bielych Karpát. 

 Ţiaci III. PSP sa pod vedením Ing. Jašekovej zúčastnili online súťaţe 
Finančná olympiáda. Do druhého kola nepostúpil nikto. 

t) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK (absolvované vzdelávania, aktivity, profesný 
rozvoj) 
  

http://www.rozbehnisa.sk/
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Členovia PKEKO sa v rámci odborného vzdelávania zúčastnili nasledujúcich 
vzdelávaní: 
- Viac ako peniaze (Jašeková, Lazovanová), 
- Špedičný expert Fiata (Lazovanová, Jašeková), 
- Vyuţitie myšlienkovej mapy v pedagogickej činnnosti (Kováčová,   
   Krchňavá), 
- Bezpečná práca s internetom (Jašeková, Lazovanová, Kováčová, 
Krchňavá), 
- Školská a rovesnícka mediácia (Krchňavá), 
- Rozbehni sa (Krchňavá), 
- Rozvoj podnikateľských zručností (Krchňavá), 
- dokončenie druhej atestucie (Krchňavá). 
 

          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. 
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. 
 

u) exkurzie 
Odborné exkurzie boli zamerané na činnosti, ktoré súvisia s uplatnením študenta 
odboru prevádzka a ekonomika dopravy, komerčný pracovník v doprave: 
- ţelezničná stanica Púchov, 
- GIMAX SERVIS, s. r. o.,  
- terminál Dunajská Streda, Metrans, 
- Gabčíkovo – vodné dielo, 
- DOD ZSSR, Ţilina, 
- autosalón Nitra. 
 
 

 

PK pre oblasť odborného strojárskeho a elektrotechnického 

vzdelávania 

Členovia predmetovej komisie:  

Ing. Alena Vardţáková : PCM 

Ing. Ivan Slávik: ZAE, ELK, TCK, ZAR, ELR, MRS 

Ing. Dalibor Piška: ELE, AUT, ELR, MNK, MRS, ELG, TCK 

Ing. Stanislav Vychopen: ZYT, STT, TEC, STZ, TMN 

Mgr. Alena Hajduková: STT, STN, TCK 

Mgr. Renáta Blašková: ELK 

Mgr. Stanislav Klinovský: PCM 

Počet zasadnutí PK počas školského roka: 6 riadnych a 1 mimoriadne zasadnutie 
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Činnosť  predmetovej komisie: 
v) Oblasť vzdelávania  
 Cieľ: vypracovať maturitné témy v súlade s cieľovými poţiadavkami pre 

TČOZMS 
 Úloha: vypracovať maturitné témy pre odbor mechanik elektrotechnik 

T: do 15.2.2018     Z: Ing. Vardţáková, Ing. Slávik, Ing. Piška        Úloha: splnená 
 Úloha: vypracovať maturitné témy pre odbor mechanik nastavovač 

T: do 15.2.2018     Z: Ing. Vardţáková, Ing. Vychopen, Mgr. Hajduková 
                                                                                                           Úloha: splnená 

 Úloha: pripomienkovať maturitné témy pre odbor OGP v oblasti strojov a zariadení 
T: do 15.2.2018          Z: Ing. Vychopen                                          Úloha: splnená                

 Cieľ: vytvoriť pracovnú skupinu zo študentov, učiteľov a majstrov OVY na 
realizáciu projektov 

 Úloha: navrhnúť a zrealizovať elektrické ovládanie drviča plastov s ohľadom na BOZP 
(projekt č. 1) 
T: do 28.2.2018     Z: učitelia spolupráci s majstrami  OVY pre elektrotechniku 
                                                                                                        Úloha: splnená 

 Úloha: navrhnúť a zrealizovať výrobu jednoúčelového meracieho zariadenia na 
meranie vnútorného priemeru (projekt č. 2) 
T: do 28.2.2018     Z: učitelia v spolupráci s majstrami  OVY pre strojárstvo 
                                                                                                         Úloha: splnená 

 Cieľ: vytvoriť a overiť učebné texty na vyučovaní  
 Úloha: zaradiť do tematických výchovno-vzdelávacích plánov a overiť na vyučovaní 

témy vyplývajúce z realizácie projektu „Grafické systémy v škole prepojené s praxou“ 
T: do 30.11.2017          Z: všetci členovia PK                               Úloha: splnená                       

 Cieľ: pripraviť ţiakov na zahraničnú stáţ  
 Úloha: zrealizovať odbornú prípravu ţiakov na zahraničnú stáţ v rámci projektu 

Erasmus pre odbor mechanik mechatronik  (stáţ v Poľsku) a mechanik nastavovač 
(stáţ v Českej republike) 
T: do 31.1.2018            Z: všetci členovia PK                              Úloha: splnená   

 Cieľ: motivovať absolventov odboru mechanik elektrotechnik na vykonanie 
skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti 

 Úloha: pripraviť a zrealizovať školenie a skúšku z elektrotechnickej spôsobilosti §21 
T: do 20.6.2018          Z: Ing. Vardţáková, Ing. Slávik                        Úloha: splnená        

 
w) Oblasť podpory výchovno-vzdelávacích výsledkov  
 Cieľ: motivovať ţiakov na zapojenie sa do ţiackych súťaţí 
 Úloha: pripraviť a zrealizovať školské kolo súťaţe Zenit v elektronike 

T: do 14.11.2017       Z: Ing. Vardţáková, Ing. Slávik, Ing. Piška        Úloha: splnená 
 Úloha: pripraviť a zrealizovať školské kolo súťaţe Zenit v strojárstve 

T: do 14.11.2017       Z: Ing. Vychopen, Mgr. Hajduková                   Úloha: splnená   
 Úloha: pripraviť a zrealizovať školské kolo súťaţe „Strojárska olympiáda“ 

T: do 31.1.2018           Z: Ing. Vychopen, Ing. Vardţáková                 Úloha: nesplnená           
 Úloha: vytvoriť podmienky a zapojiť ţiakov do súťaţe iBOBOR v kategórii junior a 

senior 
T: do 30.11.2017          Z: Ing. Vardţáková, Mgr. Klinovský               Úloha: splnená    

 Úloha: zapojiť ţiakov do súťaţe SOČ, konzultovať so ţiakmi počas realizácie práce 
SOČ 
T: do 15.2.2018            Z: všetci členovia PK                                       Úloha: splnená             

 Úloha: zapojiť a pripraviť ţiakov do súťaţe Majstrovstvá SR v programovaní CNC 
strojov 
T: do 25.9.2017            Z: Ing. Vardţáková, Ing. Vychopen               Úloha: nesplnená 

 Úloha: zapojiť a pripraviť ţiakov do celoslovenskej súťaţe „3D modelovanie 
v SOLIDWORKS“     
T: do 15.5.2018            Z: Ing. Vardţáková, Mgr. Klinovský               Úloha: splnená     



30 

 

 Cieľ: zodpovedne prezentovať ELK a STN odbory s cieľom náboru ţiakov do 
prvého ročníka  

 Úloha: pripravovať  príspevky na www stránku školy 
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  
a dňa otvorených dielní 
T: priebeţne                Z: všetci členovia PK                                        Úloha: splnená      

 Cieľ: realizovať úlohy a činnosti vyplývajúce z POP pre šk. rok 2017/2018 
 Úloha: realizovať vo výchovno-vzdelávacom procese úlohy a činnosti vyplývajúce 

z pedagogicko-organizačných pokynov pre šk. rok 2017/2018 (viď príloha č.1) 
T: priebeţne                 Z: všetci členovia PK                                      Úloha: splnená 

 

 

Výsledky súťaţí a aktivít 

Aktivita, súťaţ Úroveň 
Zodpovedný 

učiteľ 
Umiestnenie ţiakov 

ZENIT v 
elektronike 

Školské kolo 
(počet 
zúčastnených 
ţiakov 20) 

Ing. Vardţáková 
Ing. Slávik 
Ing. Piška 

Kategória A: 
1. miesto – Dominik Lukáč III.MMG 2. 
miesto – Pavol Zbranek III.MMG 
3. miesto – Lukáš Šesták III.MMG 
Kategória B: 
1. miesto – Norbert Dostál II.MMN 
2. miesto – Kamil Černek I.MM 
3. miesto – Peter Kuvik I.MM 
                   Erik Chochoľák II.MMN 

Krajské kolo Ing. Slávik 
Ing. Vardţáková 
 

Kategória A: 
7. miesto – Dominik Lukáč III.MMG 
Kategória B: 
5. miesto – Norbert Dostál II.MMN 

ZENIT v 
strojárstve 

Školské kolo 
(počet 
zúčastnených 
ţiakov 30) 

Ing. Vychopen 
Mgr. Hajduková 

Kategória B1: 
1. miesto – Lukáš Češko III.MN 
Kategória B2: 
1. miesto – Roman Rovný IV.MN 

Krajské kolo Ing. Vardţáková 
Bc. Bednár 

Kategória B1: 
9. miesto – Lukáš Češko III.MN 
Kategória B2: 
2. miesto – Roman Rovný IV.MN  

iBOBOR – 
informatická 
súťaţ 

Školské kolo 
(počet 
zúčastnených 
ţiakov 44) 

Ing. Vardţáková 
Mgr. Klinovský 
 

Kategória junior: 
1.miesto – Adrián Kačík I.MM  
získal diplom „Úspešný riešiteľ“ 
Kategória senior: 
1. miesto – Slavomír Smaţák IV.ME 
získal diplom „Úspešný riešiteľ“ 

Súťaţ odborných 
vedomostí 
a praktických 
zručností ţiakov 
SOŠ 

Celoslovenské 
kolo 

Ing. Vardţáková 
Ing. Piška 

Súťaţ jednotlivcov: 
13. miesto – Martin Martiško IV.ME 
17. miesto – Pavol Janec IV.ME 
Súťaţ tímov: 
8. miesto – Pavol Janec, Martin Martiško 

Súťaţ 3D 
modelovanie v 
SOLIDWORKS 

Školské kolo 
(počet 
zúčastnených 
ţiakov 7) 

Ing. Vardţáková 
Mgr. Klinovský 

1. miesto – Marek Macko IV.MN 
2. miesto – Róbert Valach III.MM 
3. miesto – Martin Pagáč III.MM 

Celoštátne 
kolo 

Ing. Vardţáková 
Mgr. Klinovský 

4. miesto – Marek Macko IV.MN  
7. miesto – Róbert Valach III.MM 
19. miesto – Martin Pagáč III.MM 
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SOČ – č. odboru 
09 (strojárstvo, 
hutníctvo, 
doprava) 

Školské kolo 
(počet 
zúčastnených 
ţiakov 1) 

Ing. Vychopen Postup do OK: 
Lukáš Výbošťok a Rastislav Troška I.KN 

Obvodné 
kolo 

Ing. Vychopen Práca do KK nepostúpila 

SOČ – č. odboru 
12 
(elektrotechnika, 
hardware, 
mechatronika)  

Školské kolo 
(počet 
zúčastnených 
ţiakov 3) 

Ing. Vardţáková 
Mgr. Blašková 

Postup do OK: 
Dušan Sedláček IV.ME 
Peter Majerko IV.ME 

Obvodné 
kolo 

Ing. Vardţáková Práce do KK nepostúpili 

SOČ – č. odboru 
14 (tvorba 
učebných 
pomôcok, 
didaktické 
technológie) 

Školské kolo 
(počet 
zúčastnených 
ţiakov 3) 

Ing. Vardţáková 
Mgr. Blašková 

Postup do OK: 
Tomáš Bejdák IV.ME 
Tomáš Friščák IV.ME 

Obvodné 
kolo 

Ing. Vardţáková Postup do KK: 
Tomáš Bejdák IV.ME 

Krajské kolo Ing. Vardţáková 6. miesto - Tomáš Bejdák IV.ME 

 
x) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK - absolvovať akreditované aj neakreditované 

vzdelávanie v týchto oblastiach: 
 Programovanie riadiacich systémov (učitelia ELK predmetov)         Úloha: prebieha 
 Návrh a simulácia pneumatických a hydraulických obvodov  (učitelia ELK predmetov)                                                                                          

Úloha: prebieha  
 Programovanie CNC strojov s naviazaním na technickú podporu CNC obrábacími 

strojmi (učitelia STN predmetov)                                                       Úloha: prebieha                    
 Grafický systém SOLIDWORKS  s prepojením na programovanie CNC strojov – 

softvér SolidCAM (učitelia ELK a STN predmetov)                          Úloha: splnená   
 Zúčastniť sa na vedeckej konferencii pod záštitou STU Bratislava s názvom „História, 

súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“, ktorá sa uskutoční 27.-
28.9.2017 v Banskej Štiavnici (učitelia ELK predmetov)                   Úloha: splnená  

 Zúčastniť sa na seminári pod záštitou fi Schier Technik Slovakia Trenčín  s názvom 
„Novinky Solidworks 2018“, ktorý sa uskutoční 9.11.2017 v Trenčíne (učitelia ELK  
a STN predmetov)                                                                               Úloha: nesplnená  

 
y) exkurzie 

 

Zrealizované exkurzie Zameranie Zúčastnené triedy 

Strojársky veľtrh, Nitra Strojárstvo I.MM, I.KN-MN, III.MMG-
MM, II.MMN-MN 

Výstava ELOSYS, Nitra Elektrotechnika I.MM, I.KN-MN, III.MMG-
MM, II.MMN-MN 

Technologické centrum, Continental 
Púchov 

Výskum a vývoj I.MM 

LEONI Ilava Elektrotechnika III.MMG 

LEONI, Trenčianská Teplá Elektrotechnika III.MM 

Koval, Beluša Strojárska výroba I.MM, II.MMN 
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Matador Tools, Dubnica n./V. Strojárska výroba I.KN-MN, III.MN 

DIMEC, Nosice Strojárska výroba I.KN-MN 

MsBP, plynová kotolňa, Púchov Automatizácia I.MM 

 

PK pre oblasť odborného odevného vzdelávania 

Členovia predmetovej komisie: 
Ing.   Lenka Jancíková       SYL 
Ing.   Janka Šimáčková      OTV, ODP 
Ing.   Vladimíra Siváková  OTV 
Ing.   Mariana Jašeková     MKT, ODP 
Ing.   Darina Kubičárová   PRJ 
Ing.   Juraj Šidlík                API, PGE 
Mgr. Andrea Hupková       SYL,PRJ 
Mgr. Alena Hajduková      OTV, ODP 
 
Počet zasadnutí PK počas školského roka: 4 zasadnutia 
 
Činnosť  predmetovej komisie: 
 

z) Oblasť vzdelávania  
 vyuţívanie nových učebných materiálov vytvorených v rámci projektu „Inovationstore“ 

vo vyučovacom procese, prístupné v školskej kniţnici 
 príprava MS 2017/2018, návrh formy praktickej zloţky MS, prihlásenie siedmich 

ţiačok do projektu „I ♥ Sport style“ (Ing. Jancíková, Ing. Jašeková, Mgr. Hajduková), 
vyuţitie projektového vyučovania v maturitnom ročníku , september 2017 

 tvorba a schválenie tém na teoretickú časť odbornej zloţky MS 2017/2018 (všetci 

vyučujúci odborných predmetov) 

 príprava projektových cvičení v 1. a 2. polroku (Mgr. Hajduková, Ing. Jancíková, Mgr. 
Hupková, Ing. Kubičárová) 

 odborná prax vo firme Makyta 28.05.- 01.06.2018 (Ing. Šimáčková, Ing. Siváková, 
Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková) 

 propagácia odevných odborov na základných školách (Ing. Jancíková, Ing, 
Šimáčková ) 

 propagácia odborov v tlači a na webovej stránke (Ing. Jancíková, Mgr. Hupková) 
 „Fashion Live 2017“ 20.10. 2017 Bratislava Stará trţnica, odborná návšteva  (Ing. 

Jancíková, Ing. Siváková, Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková) 
 „Za etický, transparentný a udrţateľný módny priemysel“, beseda v rámci 

revolučného týţdňa, za našu školu Mg. Hajduková, 29.4.2018 nedeľa, ZUŠ Povaţská 
Bystrica, ateliér Milana Sládka 

 21.6.2018 - „Ody módy“ inšpiratívna módna prehliadka absolventov a súčasných 
študentov umeleckej školy v Trenčíne (Ing. Jancíková, Ing. Kubičárová, Mgr. 
Hupková, Mgr. Hajduková) 

 
aa) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov  
 vedenie krúţkov : Mgr. Hajduková („Šitie pre radosť“), Ing. Siváková („Šikovná ihla“), 

Mgr. Hupková („Propagácia a reklama“) 
 september 2017: výroba módnych kolekcií na „Púchovský jarmok“ (Mgr. Hajduková, 

Mgr. Hupková a ţiačky druhého a tretieho ročníka SM) 
 „Púchovský jarmok“ 16.9.2017 módna prehliadka, propagácia školy (Mgr. Hupková, 

Mgr. Hajduková, manekýnky) 
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 virtuálna módna prehliadka pre návštevu zo Vsetína, 11.10.2017 (Mgr. Hupková, Mgr. 
Hajduková a manekýnky) 

 „Stredoškolák – hrdina remesla“ 26.10.2017 (propagácia, stánok Mgr. Hupková, busty 
s modelmi Mgr. Hajduková) 

  „Dni otvorených dverí“, aktivity podľa harmonogramu 7.11.2017 – 9.11.2017, 
virtuálne módne prehliadky, fotografovanie (Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, Ing. 
Siváková) 

 8.11.2017 „Večer výskumníka“ Ţupný dom Púchov, virtuálna módna prehliadka, 
7.11.2017 príprava pozadia (Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, manekýnky) 

 príprava a zhotovenie modrotlačových doplnkov pre spevácky zbor „Be Happy“ zo 
ZUŠ Púchov na reprezentáciu do Belgicka , marec 2018 (Mgr. Hupková, Mgr. 
Hajduková) 

 projektové cvičenia II. a III. ročník (šitie športových modelov, tvorba modelov zo 
svadobných šiat pod názvom „Vábenie slovenského kroja“, tvorba SOČ) 

 okresné kolo SOČ „Vábenie slovenského kroja“ (Mgr. Hupková a ţiačky III.PSP 
Ganošková, Satinová, Brišová), postup a účasť v krajskom kole v Starej Turej 
6.4.2018 

 séria virtuálnych módnych prehliadok na Vsetíne, v rámci podujatia partnerskej školy 
10.4.2018, celodenné podujatie (Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková a manekýnky) 

 šitie módnych kolekcií na „Módnu Show“ marec, apríl, máj 2018 (Mgr. Hupková, Mgr. 
Hajduková, Ing. Siváková, Ing. Kubičárová) 

 organizácia a zabezpečenie „Fashion Revolution Week“ podľa organizačného 
zabezpečenia 24.4. – 28.4.2017 (Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková) 

 „Fashion Revolution Week“ 24.4.2018-26.4.2018, aktivity podľa harmonogramu, 
prednášky, aktivity na dielňach (Ing. Jancíková, Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, Ing. 
Šidlík, Ing. Kubičárová) 

 otvorené dielne pre ţiakov ZUŠ „Šaty za jeden deň“, 25.4.2018 v popoludňajších 
hodinách (Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková) 

 šitie závesov do ateliéru, príprava praktickej časti odbornej zloţky MS – 18.4.2018 
(Mgr. Hajduková) 

 príprava a organizácia „Módnej Show“ (módna a virtuálna prehliadka, nácvik 
manekýnok, spolupráca s firmou Odema) apríl- máj 2018 (Mgr. Hupková, Mgr. 
Hajduková) 

 realizácia „Módnej Show“ 10. mája 2018 v Divadle Púchov (Ing. Jancíková, Mgr. 
Hupková, Mgr. Hajduková, Ing. Siváková) 

 stáţ študentiek zo Španielska 5.4.–5.5.2017 (Ing. Jancíková, Ing. Šimáčková, Ing. 
Kubičárová, Mgr. Hupková, Ing. Siváková, Mgr. Hajduková) 

 šitie suvenírov (tašky) na prezentáciu školy máj 2018 (Ing. Jancíková, Ing. Siváková, 
Mgr. Hupková) 

 príprava výzdoby auly pri príleţitosti odovzdávania maturitných vysvedčení (busty, 
obrusy na stoly – Mgr. Hajduková) 

 
bb) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK  
 získanie II. atestácie (Mgr. Hupková), príprava na II. atestáciu (Ing. Siváková) 

príprava na II. atestáciu (Mgr. Hajduková) 
 príprava na kreditové vzdelávanie podľa ponuky MPC 

 
cc) exkurzie 
 „Trenčín mesto módy – legenda sa vracia “ 24.9.2017 (Ing. Siváková, Mgr. Hupková, 

Mgr. Hajduková, ţiačky IV. ročníka) 
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PK odborného vzdelávania v oblasti aplikovanej chémie a 

potravinárstva 

Členovia predmetovej komisie: 
PhDr. Ivona Šelestiaková      III.PSP-PK- Odborná prax 
Mgr. Viera Urbanová             III.PSP-PK- Analýza potravín, Hygiena potravín 
Ing. Miloš Čuntala                 I,II,III,IV.OGP- Technológia, Materiály 
Ing. Iveta Krchňavá               III.PSP-PK- Tovaroznalectvo 
RNDr. Jana Júdová, PhD.      III.PSP-PK- Technológia  
 
Poznámka: OGP- odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby 
                   PK- odbor 2940 M 09 potravinár-kvalitár        
Počet zasadnutí PK počas školského roka:  25. augusta 2017 
                                                                          30. októbra 2017 
                                                                          20.  decembra 2017 
                                                                          31. januára 2018   
                                                                          27. februára 2018 
                                                                          13.júna 2018 - mimoriadne zasadnutie PK -
Tvorba ŠkVP pre nový študijný odbor Chemická informatika 
                                                                          28. júna 2018 
Činnosť  predmetovej komisie: 

a) Oblasť vzdelávania  
Navrhúť a pripraviť zadania na praktickú a teoretickú časť maturitnej skúšky pre odbor 
Operátor gumárskej a plastikárskej výroby 
T: 20.12.2017                                 zodp. Šelestiaková                         úloha: splnená 
Prerokovať maturitné témy                                                                                                                              
T: 20.12.2017                                zodp. všetci členovia PK                 úloha: splnená 
Realizácia rozvojového projektu na podporu budovania centra odborného vzdelávania 
a prípravy s názvom “Modernizácia dielne pre gumárenské a plastikárske zameranie“ – 
rekonštrukcia centra odborného vzdelávania budova C.  
T: trvá                                           zodp. všetci členovia PK                  úloha: prebieha    
 
Projekt „Remeslo má zlaté dno“- spropagovať študijný odbor OGP a odbor Chemická 
informatika 
T: 30.3.2018                                 zodp. Šelestiaková                             úloha: splnená 

Realizácia medzinárodného projektu Erazmus + stáţ ţiakov a učiteľov v zahraničí, 
príprava stáţe ţiakov v Hannoveri Nemecko 

T: priebeţne                                 zodp. všetci členovia PK                    úloha: splnená 
 

 Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov za 1.polrok šk. rok 2017/2018 
Na klasifikačnej porade konanej dňa 30.1.2018 bolo konštatované, ţe z odborných 
chemických predmetov prospeli všetci ţiaci študijného odboru OGP a Potravinár kvalitár 
 

 Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov za 2.polrok šk. rok 2017/2018 
Na klasifikačnej porade konanej dňa 25.6.2018 bolo konštatované, ţe z odborných 
chemických predmetov prospeli všetci ţiaci študijného odboru OGP a Potravinár kvalitár 

Ţiak 2.ročníka Samuel Mikulčík z odboru OGP poţiadal o prerušenie štúdia dňa 
27.3.2018 
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 Prerokované formy a témy pre PČOZMS a  TČOZMS IV. OGP.  

 Forma „a“ Forma „b“ Termín konania 
PČOZMS 

Zodpovedný 

IV. OGP 17 ţiakov 0 ţiakov 12.4.-13.4.2018 Šelestiaková 

   Termín konania 
TČOZMS 

 

IV. OGP 17 ţiakov  28.5.-29.5.2018 Šelestiaková 

 Všetci ţiaci odboru OGP úspešne zmaturovali a dosiahli veľmi dobré výsledky. 
  

b) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov  
Prezentovať odbory príspevkami na webovú stránku školy 
T: priebeţne                           zodp. všetci členovia PK                     úloha: splnená 
 
Prezentovať školu – týţdeň otvorených dverí, tvorivé dielne, nábory ţiakov na ZŠ  
T: január 2018                       zodp. všetci členovia PK                     úloha splnená 
      
Prezentačné akcie v rámci TSK „Stredoškolák“ – výstavisko Trenčín,  
T: január 2018                       zodp. všetci členovia PK                     úloha splnená 
                      
Zhotovenie  elektrickej „Ekopece“ na tavenie plastu pre odbor OGP                                                                                                                         
T: trvá                                           Z: Bednár, Crkoň                          úloha splnená                       

 Ţiacke súťaţe:  

Odbor Potravinár kvalitár  

- Účasť na SOČ – Stará Turá -Téma: Tvrdosť vody chelatometricky  Ţiačky Andrea Trníková 
a Barbora Hrabošová z III.PSP sa umiestnili na 4.mieste. 
                                                zodp. Urbanová                                     úloha splnená 
- Projekt ECO ALARM – CURAPROX – separovanie, recyklovanie odpadov, výroba košov, 
prednášky pre ţiakov školy na tému zber, separovanie, vyuţitie odpadov z plastov 
                                              zodp. Urbanová, Paliesková                    úloha splnená 
- Projekt Zelená škola – rozdávanie košov do tried, výroba produktov z PET fliaš – svietniky, 
pokladničky, nádobky na cukríky, darčekové predmety a peračníky. Príprava násteniek na 
tému ochrany ŢIP 
                                              zodp. Urbanová, Paliesková                   úloha splnená 
- Projekt „Remeslo má zlaté dno“, pomoc ţiakom ZŠ pri rozhodovaní sa kam po skončení 
ZŠ, riešenie praktických úloh v dielni, chemickom laboratóriu a odborných učebniach. Ţiaci si 
vlastnoručne vyskúšali manuálne zručnosti v oblasti chémie – chemické pokusy a lisovanie 
technickej gumy 
                                                zodp. Šelestiaková, Urbanová             úloha splnená  
- Spolupráca s VŠ A. Dubčeka v Trenčíne, FPT Púchov- študenti III.PSP -PK navštívili 
laboratória VŠ A. Dubčeka, FPT Púchov. Na hodine mikrobiológie pracovali na zadaní: 
Médiá plesní na jogurtoch a mede s pouţitím ţivných pôd. Študenti tohto odboru v spolupráci 
s VŠ robili aj rozbor vody a pôdy a prezreli si aj elektrónový mikroskop. 
                                               zodp. Júdová, Šelestiaková                   úloha splnená  
-  Noc výskumníka - Farebná a zábavná chémia v Ţupnom dome Púchov 
                                               zodp. Urbanová, Šelestiaková               úloha splnená  
- Projekt Mimoni- výroba kvetináčov zo starých pouţitých pneumatík pre ţiakov ZŠ                                                                                                                       
    zodp.Urbanová                                       úloha splnená                                
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Odbor OGP: 

- DOD – lisovanie technickej gumy – výroba kľúčeniek, smajlíkov + zapojenie ţiakov ZŠ 
- Deň Zeme – do projektu sa zapojili odbory OGP a odbor potavinár – kvalitár dňa 27.4. 
2018, ţiaci vykonávali úpravu okolia školy , výsadbu parku a zelene v okolí školy, realizácia 
kompostoviska, zber odpadkov. Odmena bol uvarený guláš 
                                                      zodp. všetci učitelia a MOV          úloha splnená 
- Duálne vzdelávanie s firmou Continental – ţiaci odboru OGP sa pravidelne zúčastňujú 
raňajok so zamestnávateľom v rámci spolupráce firma a škola.  Príprava duálu pre budúci 
školský rok 2018/2019 – stretnutie vo firme Continental dňa 18.6. 2018 so zástupcom firmy 
Ing. Štefánikom. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj rodičia ţiakov , vedenie školy a MOV 
Šelestiaková. Konala sa aj exkurzia zúčastnených do firmy Continental.                                                                                                            
- Vyhotovenie nových foriem na lisovanie plastov – pánsky motýlik, nové logo školy                                                                                                 
                                                      zodp. Crkoň, Šelestiaková  
 

 Prezentačné aktivity 
 

      Deň otvorených dielní –  27.10.2017 prezentácia v rámci projektu ţiakom deviateho ročníka 
ZŠ v Púchove elektrotechnické, strojárske a gumárske odbory v reálnych podmienkach 
prebiehajúceho vyučovania odborného výcviku.  

                                                                                       zodp. všetci členovia PK a MOV 
      Akcia „Stredoškolák-Hrdina remesla“ sa konala na výstavisku Expo Center v Trenčíne v 

dňoch 26.a 27.10.2017. Naša SOŠ I. Krasku sa zúčastnila tejto akcie, kde prezentovala 
všetky študijné odbory a taktieţ výrobky ţiakov študijného odboru OGP- výrobky z technickej 
gumy a farebnú chémiu predvádzali študenti odboru Potravinár- kvalitár.  

                                                                                       zodp. Šelestiaková, Urbanová 
           Týţdeň otvorených dverí -  od 7.11.2017 do 9.11.2017 

Príprava prezentácie odborov  spočívala v zabezpečení riadneho vyučovacieho procesu 
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. 

                                                                                          zodp. Šelestiaková, Urbanová 
Tvorivé dielne- 29.1.- 6.2. 2018 a 5.3.- 6.3.2018 

Akcia prebiehala v Centre odborného vzdelávania a v priestoroch chemických laboratórií. 
Ţiaci ZŠ si vlastnoručne vyskúšali manuálne zručnosti v oblasti chémie a lisovania 
technickej gumy- výroba smajlíkov, kľúčeniek, faraónové hady, slonia pasta, duch v 
banke i.                                                                                  zodp. Šelestiaková, Urbanová 

- DOD TSK-“ Zelená ţupa“. Ţiaci sa dňa 2.10.2017 zúčastnili prezentácie TSK v 
Trenčíne, kde bol pre ţiakov pripravený program. Naša škola sa prezentovala s Drvičom 
plastov. 
 

c) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK  
      Aktualizačné vzdelávanie pedagógov sa uskutočnilo v novembri – decembri 2018 na     
témy: Myšlienkové mapy, Školská a rovesnícka mediácia, Bezpečná práca na internete.          
Zúčastnili sa majstri a učitelia školy. 
       

Zrealizované exkurzie:   
Odbor Potravinár kvalitár: 
- Výskumný ústav potravinársky, Bratislava dňa 12.2. 2018,            zodp. Júdová 
- Pivovar Sessler, Trnava dňa 30.5. 2018,                                          zodp. Júdová 
- Continental Púchov- oddelenie ŢIP dňa 5.6. 2018,                                        zodp. 
Šelestiaková  
- Včelárstvo Hraboš, Udiča dňa 28.5. 2018,                                       zodp. Urbanová 

      Odbor OGP: 
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- Continental Otrokovice ČR - výroba osobných a ľahkých nákladných plášťov  dňa 25.5. 
2018, zúčastnili sa ţiaci I. , II. , III.OGP,                                            zodp. Čuntala, Crkoň 
- SAARGUMMI Dolné Vestenice – výroba tesnení dňa 14.6. 2018, zodp. Crkoň,                          
Šelestiaková 
- Cepoma Nitra dňa 6.10. 2017, Výskumný ústav VŠT Bratislava     zodp. Šelestiaková, 
Urbanová 
- Autosalón Nitra 6.10. 2017 sa zúčastnili ţiaci I.- IV. ročníka OGP                                                                                               
                                                                                                   zodp.  Crkoň, Šelestiaková 

Rôzne 
Inventúry - termín: do 15.12.2017  zodp. všetci učitelia a majstri OVY                                                                     

Prehĺbenie spolupráce s ostatnými PK- Tvorba ŠkVP pre nový odbor Chemická informatika. 
Nové ŠkVP boli vyhotovené do 26.6.2018 

 

PK pre oblasť duálneho vzdelávania a odborného výcviku 

Členovia predmetovej komisie: 
Mgr. Renata Blašková – OVY III.MM,III.MMG/MM, IV.ME 
Bc. Pavol Bednár – OVY I.MM, II.MN, III. MN 
Bc. Cyril Crkoň – OVY I. OGP, II. OGP (duál) 
Ing. Dalibor Piška – OVY II. MMN/MM 2.sk. 
Ing. Ivan Slávik - OVY II. MMN/MM 1.sk. 
PhDr. Ivona Šelestiaková – OVY III.MMG/OGP, IV.OGP 
Bc. Vladimír Šimún – OVY I.KNS/MN, II.MN, IV.MN 
Ing. Alena Vardţáková – OVY I.MM 
Ing. Stanislav Vychopen – OVY I.KNS/MN 
Poznámka: MM   –  odbor 2679 K mechanik mechatronik 
                     ME    –  odbor 2697 K mechanik elektrotechnik 
                     MN    –  odbor 2411 K mechanik nastavovač 
                     OGP  –  odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby 
 
 
 
Počet zasadnutí PK počas školského roka:  25. augusta 2017 
                                                                          17. októbra 2017 
                                                                          19.  decembra 2017 
                                                                          23. januára 2018   

     22. mája 2018                                                                                                                                          
                                                                          29. júna 2018 
Činnosť  predmetovej komisie: 
dd) Oblasť vzdelávania  
 Navrhúť a pripraviť zadania na praktickú časť maturitnej skúšky pre odbor mechanik 

elektrotechnik 
T: 20.12.2017                             Z: Blašková                                    Úloha: splnená 

 Navrhúť a pripraviť zadania na praktickú časť maturitnej skúšky pre odbor mechanik 
nastavovač 
T: 20.12.2017                              Z: Šimún                                        Úloha: splnená 

 Navrhúť a pripraviť zadania na praktickú časť maturitnej skúšky pre odbor operátor 
gumárskej a plastikárskej výroby 
T: 20.12.2017                              Z: Šelestiaková                               Úloha: splnená 

 Prerokovať maturitné témy                                                                                                                  
T: 20.12.2017                              Z: všetci členovia PK                      Úloha: splnená 
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 Realizácia rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní 
s názvom „Grafické systémy v škole prepojené s praxou - SolidCAM                                                    
T: 30.11.2017                              Z: všetci členovia PK                      Úloha: splnená 

 Realizácia rozvojového projektu na podporu budovania centra odborného 
vzdelávania a prípravy s názvom “Modernizácia dielne pre gumárenské 
a plastikárske zameranie“ – rekonštrukcia centra odborného vzdelávania budova C.  

      T: trvá                                          Z: všetci členovia PK                       Úloha: prebieha    
 Projekt „Remeslo má zlaté dno“- spropagovať študijný odbor OGP 

            T: 30.11.2017                              Z: Šelestiaková, Crkoň, Blašková     Úloha: splnená 
 Skvalitniť vyučovací proces realizáciou projektu s názvom “Zelená škola“ zameraný 

na odpady. Dňa 27.4.2018 sme sa v rámci Dňa Zeme zapojili do úpravy okolia školy, 
výsadby parku, výroby kompostoviska. 
T: 27.4.2018                                  Z: všetci členovia PK                      Úloha: splnená 

 Realizácia medzinárodného projektu Erazmus + stáţ ţiakov a učiteľov v zahraničí 
T: 30.11.2017                               Z: všetci členovia PK                        Úloha: splnená 
Mgr. Blašková a Ing. Vardţáková absolvovali od 3.12. 2017 do 9.12.2018 odbornú 
stáţ v Poľsku zameranú na rozšírenie odbornosti z oblasti mechatroniky a riadiacich 
systémov. Následne vycestovala v čase od 28.2.2018 do 29.3.2018 Ing. Šimáčková 
so 6 ţiakmi  na mesačnú stáţ do Poľska mesto Brzesko. 
Bc. Bednár absolvoval stáţ zameranú na konvenčné stroje a CNC stroje v ČR na 
Vsetíne od 29.1.2017 do 17.2.2018.  

 Viesť ţiakov k vypracovaniu maturitných projektov                                                                           
T: 31.1.2018                                   Z: Blašková, Šimún                           Úloha: 
splnená 
13 ţiakov IV. ME  a 1 ţiak IV.MN maturovalo formou obhajoby vlastného projektu.  

 Vytvoriť pracovnú skupinu z MOV, učiteľov a ţiakov na dokončenie projektu „drvič 
plastov“ – realizácia elektrického ovládania a el. ochrany 
T: do 29.2.2018                             Z: MOV v spolupráci s učiteľmi elektro                
          Úloha: 
splnená                     

 Pripraviť a realizovať OVY tretích a štvrtých ročníkov odborov mechanik 
elektrotechnik, mechanik mechatronik a mechanik nastavovač vo firmách     
T: do 20.9.2017                             Z: Blašková, Bednár, Šimún                  Úloha: 
splnená                                                                    

 Pripraviť a realizovať OVY prvých aţ štvrtých ročníkov odboru operátor gumárskej 
a plastikárskej výroby vo firme Continental 
T: 20.9.2017                                  Z: Crkoň, Šelestiaková                          Úloha: 
splnená 

 Zabezpečiť pracoviská a oboznámiť inštruktorov s tematickými plánmi 
      T: do 20.9.2017                             Z: Blašková, Bednár, Šimún, Crkoň, Šelestiaková 
                                                                                                                            Úloha: 
splnená 
 Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov za 1.polrok šk. rok 2017/2018              

Na klasifikačnej porade konanej dňa 30.1.2018 bolo konštatované, ţe z predmetu 
odborný výcvik prospeli všetci ţiaci.                                                                                                      
2 ţiaci: Vladimír Frnka z odboru mechanik nastavovač nenastúpil do štvrtého ročníka, 
Adam Briestenský  z odboru mechanik nastavovač zo IV.MN k 24.1. 2018 prerušili 
štúdium – dôvod vysoká neospravedlnená absencia.  

 Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov za 2.polrok šk. rok 2017/2018 
Na klasifikačnej porade konanej dňa 25.6.2018 bolo konštatované, ţe z predmetu 
odborný výcvik prospeli všetci ţiaci.  
Ţiak Jozef Burdej zo IV.MN bol vylúčený  k 28.4.2018 zo štúdia.                                              
Ţiak Samuel Mikulčík poţiadal o prerušenie štúdia. Výsledky maturitných skúšok 
potvrdili lepšiu úroveň, z OVY zmaturovali všetci ţiaci. 
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Prerokované formy a témy pre PČOZMS IV.ME, IV.MN, IV.OGP.  

 Forma „a“ Forma „b“ Termín konania 
PČOZMS 

Zodpovedný 

IV.ME 8 ţiakov 13 ţiakov 19.4.-20.4.2018 Blašková 

IV.MN 20 ţiakov 1 ţiakov 26.4.- 27.4.2018 Šimún 

IV.OGP 17 ţiakov 0 ţiakov 12.4.- 13.4.2018 Šelestiaková 

  
ee) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov  
 Prezentovať odbory príspevkami na webovú stránku školy 

T: priebeţne                                Z: všetci členovia PK                             Úloha: 
splnená 

 Prezentovať školu – týţdeň otvorených dverí, tvorivé dielne, nábory ţiakov na ZŠ  
T: január 2018                             Z: všetci členovia PK      Úloha: splnená      

 Prezentačné akcie v rámci TSK „Stredoškolák“ – výstavisko Trenčín, „Cesta 
k povolaniu“ v Pov. Bystrici  

 T: január 2018                             Z: všetci členovia PK      Úloha: splnená 
 Účasť na „Európskom dni rodičov a škôl“ na ZŠ v Trenčianskej Teplej 

            T: 15.2.2018                                 Z: Blašková                    Úloha: splnená 
 Zúčastniť sa súťaţe v odbore mechanik mechatronik  

T: 20.2.2018                                 Z: Blašková, Slávik, Piška              Úloha: nesplnená  
Celoslovenskej súťaţe 6. ročníka Mladý mechatronik sme sa z dôvodu nemoci 
jedného ţiaka z dvojčlenného druţstva (Martin Martiško, Slavomír Smaţák) 
nezúčastnili.  

Zúčastniť sa súťaţe Zenit elektro v odbore mechanik mechatronik, mechanik 
elektrotechnik. 
T: 30.11.2017                                Z: Blašková, Slávik, Piška, Vardţáková 

                                                                                                   Úloha: splnená 
 

Školské kolo Zenitu v elektronike prebehlo  v októbri 2017  v centre odborného 
vzdelávania našej školy a zúčastnilo sa ho 20 študentov.  Súťaţilo sa v dvoch 
kategóriách:                                                                                                                         
Kategória „A“                                                                                                                                    
1. miesto – Dominik Lukáč  III.MMG                                                                                                          
2. miesto – Pavol Zbranek III.MMG                                                                                                                                                                                                                      
3. miesto – Lukáš Šesták III.MMG                                                                                                           
Kategória „B“                                                                                                                               
1. miesto – Norbert Dostál II.MMN                                                                                                 
2. miesto – Kamil Černek I.MM                                                                                               
3. miesto – Peter Kuvik I.MM 

 
 Zúčastniť sa súťaţe Zenit  v strojárstve v odbore mechanik nastavovač. 

T: 30.11.2017                              Z: Vychopen, Vardţáková, Bednár, Šimún 
                                        Úloha: splnená          

Zenit v strojárenstve - školské kolo prebehlo v dvoch etapách.  Najskôr  sa 
uskutočnila teoretická časť, do ktorej sa zapojilo 15 študentov odboru mechanik 
nastavovač  v dvoch kategóriách B1 – strojové obrábanie a B2 – ručné obrábanie. 
 Do druhej etapy postúpili najlepší siedmi študenti v oboch kategóriách. V praktickej 
časti zhotovovali výrobok  podľa predloţeného technického výkresu.                                                                                                               
Víťazmi sa stali:                                                                                                                        
Kategória „B1“ – strojové  obrábanie                                                                             
Lukáš Češko III.MN (odbor mechanik nastavovač )                                                            
Kategória „B2“ – ručné obrábanie                                                                                            
Roman Rovný IV.MN (odbor mechanik nastavovač ) 
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Zenit v strojárenstve - krajské kolo. Ţiak IV.MN Roman Rovný sa umiestnil 
29.11.2017 v krajskom kole Zenitu v Pov. Bystrici na 2. mieste. Tretiak Lukáš Češko 
obsadil vo svojej kategórii 7. miesto. O ich prípravu sa starali Ing.Vychopen, Bc 
.Bednár, Bc. Šimún. 

 Zapojiť ţiakov do súťaţe SOČ                                                                                               
T: do 15.2.2018                         Z: všetci členovia PK                          Úloha: splnená   
Do školského kola SOČ sa zapojili 6 ţiaci a do regionálneho kola postúpili Tomáš 
Bejdák, Dušan Sedláček, Peter Majerko, Tomáš Friščák. V krajskom kole skončil 
Tomáš Bejdák  zo 4. ME s elektronickým zariadením „Laboratórny zdroj“ na 6. 
mieste.      

 Ţiaci  I.KN-MN odboru mechanik nastavovač Rastislav Troška a Lukáš Výbošťok   sa 
16.3. 2018 zúčastnili s exponátom „Meracia technika“ okresného kola SOČ v Pov. 
Bystrici pod vedením Ing. Vychopena bez postupu do krajského kola. 

 Zhotovenie  elektrickej „Ekopece „na tavenie plastu z Drviča plastov ţiakmi I.MM pod 
vedením p. Bednára                                                                                                                        
T: trvá                                           Z: Bednár                                         Úloha: prebieha  

 Účasť ţiakov na exkurziách a výstavách 
T: priebeţne                                  Z: všetci členovia PK                         Úloha: splnená   
 

Zrealizované exkurzie Zameranie Zúčastnené triedy 

Machining Nosice Strojárska výroba I.MN 

Gimax Púchov Strojárska výroba I.MN 

Elastomer Beluša Gumárska výroba I.OGP, II.OGP 

EMT, Púchov Strojárska výroba I.MMN-MN 

Koval, Beluša Strojárska výroba I.MN, II.MN 

MsBP, plynová kotolňa, Púchov Automatizácia I.MM 

Autosalón Nitra Gumárska výroba I.OGP, II.OGP, III.MMG 

Leoni Ilava Elektrotechnika III.MMG 

Leoni Tr. Teplá Elektrotechnika III.MM 

Dimec Nosice Strojárska výroba I.MN 

Matador Tools Dubnica nad Váhom Strojárska výroba I.MN, III.MN 

Continental Otrokovice Gumárska výroba I.OGP, II.OGP, III.MMG 

Strojársky veľtrh v Nitre Strojárstvo, elektro, 
gumárska výroba 

I.KN-MN, III.MMG 

PSL Pov. Bystrica Strojárska výroba I.KN-MN 

Saargummy Dolné Vestenice Gumárska výroba I.OGP, II.OGP, III.MMG 

Cepoma Nitra Gumárska výroba I.OGP, II.OGP, III.MMG 

 
 
 
 

Prezentačné aktivity 

Prezentačné aktivity Dátum Zúčastnení  

Deň otvorených dielní 29.1.2018- 6.2.2018                               všetci členovia PK 

Tvorivé dielne 5.3.- 6.3.2018 všetci členovia PK 

Týţdeň otvorených dverí v SOŠ 7.11.-9.11.2017                 všetci členovia PK                  

Akcia „Raňajky so 
zamestnávateľom“ 

2/2018 
28.6.2018                                      

Crkoň 

Zelená ţupa – DOD TSK 
Trenčín 

2.10.2017 Vychopen, Šelestiaková 

„Európske dni rodičov a škôl“ na 15.2.2018                                  Blašková 
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ZŠ v Trenčianskej Teplej 

Noc výskumníka v Púchove 11/2017                               Ţiaci- Macko, Lujajka 

 
ff) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK  

Názov školenia Dátum Zúčastnení 

Školská a rovesnícka mediácia 11/2017, 12/2017 Blašková, Crkoň,Piška, 
Slávik,Šelestiaková,Vardţáková 

Myšlienkové mapy 11/2017, 12/2017  

Bezpečná práca s internetom 11/2017, 12/2017  

Rôzne 
Inventúry - termín: do 15.12.2017           Z: učitelia a majstri                          Úloha: 
splnená Sťahovanie dielní z budovy D                                                                                                                      
T: 29.6.2018                                              Z: majstri OVY                               Úloha: 
splnená 

 

3. Stredoškolská odborná činnosť  

V školskom roku 2017/2018 sa aj naša škola zapojila do 40.ročníka súťaţe v stredoškolskej 

odbornej činnosti (SOČ).  

 Školské kolo sa uskutočnilo dňa 6. 3. 2017. Zapojilo sa 18 študentov v 7 súťaţných 
odboroch s 12 prácami. 
 

     Odbor č. 01- Problematika voľného času 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Štefan Bulko III.MN Kúsok Bielych Karpát obvodného kola 

 

     odbor č. 03- Chémia a potravinárstvo 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Andrea Trníková 

Barbora Hrabošová 

III.PSP Stanovenie tvrdosti pitnej vody vo 

vybraných lokalitách regiónu 

Púchov 

krajského kola  

(priamo) 

   

odbor č. 09- Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Lukáš Výbošťok 

Rastislav Troška 

I.KN Meracie zariadenie na 

meranie vnútorného 

priemeru 

obvodného kola 

 

     odbor č. 12- Elektrotechnika a hardware 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Peter Majerko IV. ME Regulovateľný zdroj 0-30V/2A obvodného kola 

Dušan Sedláček IV. ME Presne nastaviteľný 

regulovateľný zdroj napätia 

obvodného kola 

Dominik Rúček IV. ME Nabíjačka akumulátorov práca nepostúpila 
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     odbor č. 14- Učebné pomôcky, didaktické technológie 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Tomáš Bejdák IV. ME Laboratórny zdroj 0-30V 0-3A obvodného kola 

Tomáš Friščák IV. ME Laboratórny zdroj 0-25V/0-1,5A obvodného kola 

 

     odbor č. 15- Ekonomika a riadenie 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Katarína Šulíková IV. PS Outsourcing v podniku obvodného kola 

Petra Janúchová 

Jana Podhorská 

III.PSP Zasielateľská firma obvodného kola 

Barbora Geregová 

Nikola Vozáriková 

III.PSP Spotrebiteľský tovar práca nepostúpila 

 

     odbor č. 16- Kultúra, umenie, umelecká, odevná tvorba 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Nikola Satinová 

Eva Ganošková 

Martina Bríšová 

III.PSP Vábenie slovenského kroja obvodného kola 

 

 Obvodné kolo sa konalo dňa 16. 3. 2018 na Obchodnej akadémií v Povaţskej 
Bystrici. Našu školu reprezentovali: 

 
 

     odbor č. 01- Problematika voľného času 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Štefan Bulko III.MN Kúsok Bielych Karpát - 

 

     odbor č. 09- Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Lukáš Výbošťok 

Rastislav Troška 

I.KN Meracie zariadenie na 

meranie vnútorného 

priemeru 

- 

 

     odbor č. 12- Elektrotechnika a hardware 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Peter Majerko 

 

IV. ME 

 

Regulovateľný zdroj 0-30V/2A - 

Dušan Sedláček IV. ME Presne nastaviteľný 

regulovateľný zdroj napätia 

- 

 

     odbor č. 14- Učebné pomôcky, didaktické technológie 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Tomáš Bejdák IV. ME Laboratórny zdroj 0-30V 0-3A krajského kola 
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Tomáš Friščák IV. ME Laboratórny zdroj 0-25V/0-1,5A - 

 

     odbor č. 15- Ekonomika a riadenie 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Katarína Šulíková IV. PS Outsourcing v podniku - 

Petra Janúchová 

Jana Podhorská 

III.PSP Zasielateľská firma - 

 

     odbor č. 16- Kultúra, umenie, umelecká, odevná tvorba 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Nikola Satinová 

Eva Ganošková 

Martina Bríšová 

III.PSP Vábenie slovenského kroja krajského kola 

 
 Krajské kolo sa konalo v dňa 6. 4. 2018 na SOŠ elektrotechnickej v Starej Turej. 

Našu školu reprezentovali študenti v troch odboroch. Konkurencia bola vysoká, no 
ţiaľ neobsadili popredné miesta. Autori i spoluautori získali certifikáty za účasť 
v súťaţi. 

  
odbor č. 03- Chémia a potravinárstvo 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Andrea Trníková 

Barbora Hrabošová 

III.PSP Stanovenie tvrdosti pitnej 

vody vo vybraných 

lokalitách regiónu Púchov 

- 

 

     odbor č. 14- Učebné pomôcky, didaktické technológie 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Tomáš Bejdák 

 

IV. ME 

 

Laboratórny zdroj 0-30V 0-3A - 

 

     odbor č. 16- Kultúra, umenie, umelecká, odevná tvorba 

Meno ţiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Nikola Satinová, Eva 

Ganošková, Martina 

Bríšová 

III.PSP Vábenie slovenského kroja - 

 

 Celoslovenské kolo sa konalo v dňoch 24.-27. 4. 2018 na Ţilinskej univerzite v 
Ţiline.  
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4. Výchovné poradenstvo 

Výchovná poradkyňa: PaedDr.Anna Rumanová 

Výchovné poradenstvo sa aj v tomto školskom roku riadilo Plánom práce, ktorého obsah 

vychádzal zo Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, z Pedagogicko-

organizačných pokynov pre školský rok 2017/2018, Dohovoru o právach dieťaťa, Vyhlášky 

MŠ SR č.43 z 26.1.1996 o podrobnostiach vo výchovnom poradenstve v znení neskorších 

predpisov, Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017, Koncepcie výchovy 

k manţelstvu a rodičovstvu, Prevencie delikvencie, kriminality a ochrany mládeţe pred 

fyzickým a psychickým týraním a sexuálnym zneuţívaním a z Národného akčného plánu 

prevencie obezity na roky 2015 – 2025. 

V pláne boli obsiahnuté aj úlohy z Akčného plánu predchádzania všetkým formám 

diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a ostatným prejavom intolerancie, Národného plánu 

výchovy k ľudským právam, Koncepcie boja proti extrémizmu, Koncepcie poradensko-

psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe. 

Výchovná poradkyňa sa pri svojej práci riadila pokynmi a nariadeniami vedenia školy. 

V spolupráci s triednymi učiteľmi bol sledovaný prospech, správanie, ako aj dochádzka 

študentov. Na začiatku školského roka boli všetci ţiaci oboznámení s platným Školským 

poriadkom SOŠ Púchov a sankciami za jednotlivé priestupky, čo vyjadrili svojím podpisom. 

Prílohami Plánu práce výchovnej poradkyne je Program prevencie obezity na škole a Plán 

výchovy a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Súčasťou Školského poriadku je Katalóg 

ľudských práv, v ktorom sú zahrnuté princípy výchovy a vzdelávania k problematike ľudských 

práv, propagáciu porozumenia, tolerancie, rovnosti šancí a rešpektovanie práv kaţdého 

občana krajiny, aj osôb so zdravotným postihnutím. Katalóg ľudských práv bol vytvorený na 

základe platných dokumentov o ľudských právach a Národného plánu výchovy k ľudským 

právam. 

Úlohy vykonávané v priebehu školského roka  v oblasti výchovného poradenstva: 

1. Riešenie výchovných a vzdelávacích problémov:  
V spolupráci s učiteľmi,  triednymi učiteľmi a majstrami odbornej výchovy  výchovná 

poradkyňa:  

 Oboznámila triednych učiteľov ako postupovať v prípade zistenia záškoláctva u 
študentov. Osobitný dôraz sme  venovali kontrole dochádzky študentov prvých 
ročníkov, ktorí sú ešte v povinnej školskej dochádzke. Pri podozrení na účelovú, 
alebo neospravedlnenú absenciu sme predvolali rodičov na pohovor, a  po 
opatreniach, ktoré nasledovali, nastalo u väčšiny z nich zlepšenie dochádzky. 
Niektoré prípady sme museli riešiť v spolupráci s odborom sociálnych vecí Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny a Centrom pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Púchove.  

 Zisťovala a riešila výchovné a vzdelávacie problémy  v škole, aktívne sa podieľala na 
ich riešení. 

 Odporučila učiteľom na triednických hodinách,  hodinách občianskej, etickej výchovy 
a základoch úspešnej komunikácie sústrediť pozornosť na hodnotovú orientáciu 
mládeţe, zlepšenie medziľudských vzťahov, toleranciu, empatiu, výchovu k ľudským 
právam, rovnosti muţa a ţeny a predchádzanie šikanovaniu a iným formám 
diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu a rasizmu, v zmysle Plánu výchovy k ľudským 
právam v rezorte školstva a Koncepciou boja proti extrémizmu.  
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 V spolupráci s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi priebeţne monitorovala 
zmeny v správaní študentov a v prípade oprávneného podozrenia zo záškoláctva, 
zanedbávania, šikanovania, kriminality, alebo uţívania drog, prípadne iných 
výchovných problémov, riešila situáciu v spolupráci s rodičmi, vedením školy, 
prípadne s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
(CPPPaP), príslušným odborom sociálnych vecí ÚPSVaR, alebo s políciou.   

 Pokračovali sme v cykle aktivít, prednášok a besied zameraných na realizáciu 
výchovy k manţelstvu a rodičovstvu, ochranu mládeţe pred sexuálnym zneuţitím, 
šikanovaním a na prevenciu obchodovania s ľuďmi. V spolupráci s koordinátorkou 
prevencie sociálno-patologických javov sme uskutočňovali aktivity zamerané na 
predchádzanie delikvencii a kriminalite  mládeţe a na podporu právneho vedomia 
ţiakov. 

 V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou, sme uskutočňovali preventívne 
opatrenia a vymedzili sankcie proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom 
poriadku. 

 Spolupracovala s rodičmi a zákonnými zástupcami študentov, hlavne problémových. 
 

2. Práca  s individuálne integrovanými - začlenenými ţiakmi: 
V školskom roku 2017/2018 študovalo na našej škole celkom 21 individuálne 

integrovaných ţiakov, z toho 17 s poruchami učenia, jedna ţiačka so zrakovým 

postihnutím, dvaja ţiaci s poruchou aktivity a pozornosti a jeden ţiak s Aspergerovým 

syndrómom. Ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, integrovaní - 

začlenení ţiaci, majú na našej škole zabezpečené vzdelávanie v beţných triedach s 

prihliadnutím na ich problémy, podľa doporučení odborného, špeciálno-pedagogického, 

alebo psychologického zariadenia. Pri ich vzdelávaní postupujeme v súlade so Zákonom 

č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a platnej legislatívy pre ţiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dokumentácia individuálne 

integrovaných ţiakov a ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 

nachádza u výchovnej poradkyne. Výchovno-vzdelávacie výsledky začlenených ţiakov 

boli priebeţne konzultované s ich triednymi učiteľmi a učiteľmi predmetov, v ktorých ţiaci 

postupovali podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. 

Výchovná poradkyňa: 

 Vypracovala a priebeţne dopĺňala dokumentáciu týchto ţiakov. 
 Vypracovala ich  individuálne výchovno-vzdelávacie programy. Pri zostavovaní ich 

individuálnych plánov vychádzala z doporučení CPPPaP a špeciálno-pedagogickej 
poradne a tieto plány konzultovala s psychológom a špeciálnym pedagógom. 

 Oboznámila všetkých vyučujúcich s doporučeniami pri vzdelávaní týchto ţiakov, čo 
učitelia vyjadrili svojím podpisom. 

 Vypracovala metodický list do zborovne s doporučeniami CPPPaP pr e ţiakov so 
ŠVVP.  

 Poskytovala ţiakom a ich zákonným zástupcom informácie súvisiace s postupom a 
realizáciou individuálnej integrácie ţiaka.  

 Informovala ţiakov končiacich ročníkov o postupe pri ţiadostiach o úpravu 
podmienok maturitnej skúšky a odovzdala ich dokumentáciu k MS koordinátorke 
maturitných skúšok RNDr.Palieskovej. 

 Vypracovala „Úpravu podmienok pri prijímacích skúškach ţiakov na našu školu“ 
a informovala rodičov ţiakov deviatych ročníkov o moţnostiach individuálnej 
integrácie.  
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 Sledovala dodrţiavanie podmienok a postupov pri výchove a vzdelávaní ţiakov so 
špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) -  integrovaných ţiakov, v 
zmysle platnej legislatívy.  

 Podporovanie právneho vedomia ostatných ţiakov na toleranciu a pomoc osobám so 
zdravotným postihnutím a starším občanom, 

 

3. Nábor ţiakov deviatych ročníkov na štúdium na našej škole: 
 V októbri 2017 aţ v marci 2018 sa uskutočnili prezentácie stredných škôl, určené pre 

ţiakov deviatych ročníkov a ich rodičov. Naša škola prezentovala študijné odbory 
mechanik mechatronik, mechanik nastavovač, operátor gumárskej a plastikárskej 
výroby, ktorý je v duálnom vzdelávaní, komerčný pracovník v doprave, styling a 
marketing, chemická informatika. Z učebných odborov to boli: mechanik opravár, 
elektromechanik a krajčír. Zúčastnili sme sa prezentačných akcií: STREDOŠKOLÁK, 
ktorá sa uskutočnila spolu s výstavou „UČEŇ“ na výstavisku v Trenčíne a 
regionálnych prezentácií v Trenčianskej Teplej a Dubnici nad Váhom. Riaditeľka 
školy a výchovná poradkyňa sa zúčastnili rodičovských zdruţení pre rodičov 
deviatakov a osobne navštívili  základné školy s cieľom náboru ţiakov do jednotlivých 
študijných odborov našej školy.  

 V novembri 2017 boli na našej škole Dni otvorených dverí pre ţiakov deviatych 
ročníkov a ich rodičov. Priebeţne boli uskutočňované Dni otvorených dielní pre 
deviatakov a ôsmakov zo základných škôl. 

 Informácie o odboroch pre školský rok 2018/2019, ako aj podmienky prijímacieho 
konania boli zverejnené na webovej stránke školy, v regionálnych televíziách aj v 
miestnych periodikách. 

 

4. Kariérové poradenstvo: 

Výchovná poradkyňa: 

 Informovala študentov o moţnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách 
a v nadstavbovom štúdiu a tieţ o moţnostiach na trhu práce, spolupracovala s  
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. 

 Pri kariérovom poradenstve pre študentov vyuţívala informačno-komunikačné 
technológie, hlavne internet. 

 Poskytovala študentom poradenstvo pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy a pri 
posielaní elektronickej prihlášky na VŠ. 

 Overovala správnosť vyplnenej prihlášky pred jej odoslaním. 
 Odporučila vyučujúcim a majstrom odbornej výchovy vyuţívať základy kariérovej 

výchovy v jednotlivých predmetoch a  na odbornom výcviku, podporovať 
samostatnosť a aktivitu ţiakov. V rámci kariérovej výchovy sa zamerať hlavne na 
rozvoj kľúčových kompetencií zvyšujúcich šancu absolventov uplatniť sa vo svete 
práce, prípadne v ďalšom štúdiu. 

 Aktualizovala zdroje informácií pre kariérové rozhodovanie ţiakov –na nástenke 
výchovnej poradkyne a na webovej stránke školy. 

 

5. Prevencia obezity a zdravý ţivotný štýl: 

 V súlade s Národným programom prevencie obezity sme vymedzili priestory na 
propagáciu zdravého ţivotného štýlu, realizovať aktivity zamerané na správnu výţivu 
a prevenciu obezity. 

 Našich ţiakov oboznamujeme zo zásadami zdravého ţivotného štýlu, správnym 
stravovaním, so zdravými a nezdravými potravinami, zdravým spôsobom ţivota, či uţ 



47 

 

formou exkurzií, do potravinárskych zariadení, alebo na vyučovacích hodinách 
biológie, chémie a telesnej výchovy. 

 Zapojenie do kampaní „Odstráň obezitu“ a „Hovorme o jedle“. 
Ďalšie aktivity: 

 Svetový deň výţivy (16.10.) - študentom pripomíname potrebu správnych zásad 
stravovania, vyváţenej stravy, význam ovocia a zeleniny a dostatku pohybu.  

 Školský stolnotenisový turnaj – november 2017. 
 Vianočný stolnotenisový turnaj – december 2017. 
 Lyţiarsky výcvikový kurz ţiakov – január 2018. 
 Workoutová exhibícia našich študentov v rámci Dní SOŠ Púchov Mestskom divadle v 

Púchove  pre ţiakov 8.a 9.ročníkov ZŠ.  
 Svetový deň mlieka ( 3.5.) - besedy  v rámci triednických hodín o druhoch mlieka, 

mliečnych výrobkoch a ich význame pre organizmus človeka. 
 Študentov upozorňujeme aj formou propagácie na verejných priestranstvách školy na 

zdraviu prospešné potraviny, zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny a pitný reţim. 
 Sledovanie informácií,  a príkladov dobrej praxe z oblasti podpory zdravého ţivotného 

štýlu a prevencie rizikového správania detí na www.bezpre.sk. 
 Výchovne boli vyuţívané dni: Bez tabaku, Boja proti HIV, Proti drogám. 
 

5. Prevencia rizikového správania mládeţe - delikvencie, kriminality, šikanovania, 
prejavov rasovej a inej neznášanlivosti a obchodovania s ľuďmi. 

V zmysle úloh vyplývajúcich pre rezort školstva zo Stratégie prevencie kriminality, sme 

realizovali aktivity na prevenciu a elimináciu rizikového správania mládeţe -  delikvencie, 

kriminality, šikanovania, rasizmu a záškoláctvu, bezpečného pouţívania internetu, 

obchodovania s ľuďmi, ako aj na podporu morálneho a právneho vedomia: 

 Dotazník pre ţiakov o prípadnom výskyte šikanovania a vyhodnotenie dotazníka. 
 Cyklus prednášok a besied pre všetky ročníky o vydieraní, šikanovaní, týraní či uţ v 

škole spoluţiakmi, alebo v rodine rodičmi, moţnostiach ochrany pred takýmto 
správaním a inštitúciách, na ktoré sa moţno obrátiť v prípade potreby. Témy boli 
nasledovné: „Tlak okolia“, „Bezpečné správanie na internete a kyberšikana“, „Násilné 
správanie v rodine“. 

 Príprava  a účasť študentov na Olympiáde ľudských práv.  
 Propagácia  dodrţiavania ľudských práv a práv menšín formou násteniek v budove 

školy. 
 Pohovory výchovnej poradkyne s problémovými ţiakmi a ich rodičmi. 
 Poskytovanie informácií a poradenstva z oblasti trestnej zodpovednosti mládeţe v 

spolupráci s Mestskou políciou Púchov. 
 Preventívne aktivity zamerané na ochranu zneuţitia pri práci v zahraničí a 

obchodovaní s ľuďmi pre ţiakov III. a IV.ročníka v spolupráci s CPPPaP Púchov. 
 

Postupy v prevencii a riešenie  prípadov šikanovania, ako aj sankcie pre agresorov sú 

rozpracované v internej smernici č.17/2005, v Školskom poriadku sú vymedzené výchovné 

opatrenia v zmysle Metodického usmernenia č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania.  

Môţeme konštatovať, ţe akékoľvek náznaky nevraţivosti a poniţovania sú veľmi prísne 

sledované a postihované uţ v zárodku.  

6 .  Spolupráca s poradenskými a inými odbornými inštitúciami: 

 Centrá pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie – CPPPaP v Púchove, 

Povaţskej Bystrici a Dubnici nad Váhom.  
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 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠSI v Povaţskej Bystrici. 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove.  

 Mestská polícia v Púchove - hlavne pri organizovaní besied a riešení rizikového 

správania ţiakov.  

Prehľady a hlásenia poţadované CPPPaP Púchov,  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Púchove, TSK a  Odborom školstva Trenčín, boli zasielané priebeţne: 

 Odpočet plnenia úloh vyplývajúce z Národného programu rozvoja ţivotných podmienok 

osôb so zdravotným postihnutím.  

 Odpočet plnenia úloh vyplývajúcich z programu aktívneho starnutia. 

 Odpočet plnenia úloh v preventívno-výchovných aktivitách kriminality a delikvencie 

mládeţe. 

 Prehľad o individuálne integrovaných ţiakoch. 

 Aktuálne boli obmieňané informácie na nástenkách výchovného poradcu a webovej stránke 

školy, ktoré boli zamerané na kariérové poradenstvo pre končiacich ţiakov, ale aj na dôleţité 

informácie pre všetkých študentov a ich rodičov. Na kaţdej nástenke boli zverejnené 

konzultačné hodiny výchovnej poradkyne, ako aj na webovej stránke školy. 

 

5. Prevencia drogových závislostí a iných sociálno- patologických javov 

Počet podujatí zameraných na prevenciu počas školského roka: 5 

Činnosť  koordinátora prevencií: 

a, Oblasť vzdelávania –  

gg) aktivita zameraná na vzdelávanie ţiakov a rodičov v oblasti drogovej prevencie 

a drogovej závislosti – 3.10.2017, plenárne RZ, téma:  Protispoločenské správanie 

mládeţe a príznaky po uţití drog (prednáška) 

hh) 1.12.2017, aktivita pre ţiakov v spolupráci so ŢŠR: Svetový deň prevencie AIDS – 

prezentácia v priestoroch školy a rozdávanie letákov o AIDS 

b, Oblasť podpory výchovy vo vzdelávacom procese – 

 Adaptačné aktivity: Adaptačný proces ţiakov 1. Ročníka SOŠ v spolupráci s CPPP 

a P Púchov 

 Celoškolské podujatie v spolupráci s Tréningovým centrom Kompas v Ţiline – EXIT 

TOUR – séria prednášok pre ţiakov a diskusie k problémom Facebook a jeho pravá 

tvár, vzťahy v rodine- domáce násilie, Sex, AIDS, Závislosti 

 Prednášky pre ţiakov 1. A 2. ročníka – Hrozby na internete a Nelátkové závislosti 

– v spolupráci s Mestskou políciou Púchov (p.Bořuta) 

c, Oblasť rozvoja pedagógov v oblasti koordinácie prevencií – ţiadne vzdelávanie 
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6) Spolupráca školy a občianskeho zdruţenia "Rodičia a škola" 

 
Počet zasadnutí RR počas školského roka: 3 
1 plenárne zasadnutie OZ 
Činnosť  OZ:  

a) Oblasť vzdelávania – podpora OZ pri: 
1 . súťaţe, mimoškolské aktivity  - olympiády CUJ, SOČ, Zenit – cestovné pre 
ţiakov, športové súťaţe, OĽP, imatrikulácie,  Deň študentstva, predvianočná akcia 
školy, prednáška,  ZENIT, Módna šou v DK Pú, výtvarné potreby, Deň Zeme – guláš, 
viac etáp „Cyklopotulky“, pomoc pri organizovaní stáţí ţiakov v zahraničí 

2. administratívne potreby -  tonery, oprava kopírky OKI, poplatok za notársku 
zápisnicu k  2 %, kancelárske potreby 

3. ostatné učebné pomôcky - drobný materiál na OVY a TSV, odborná literatúra – 
Poradca 2018, CD pre NEJ, odevné materiály  

4. exkurzie, KOŢZ, koncoročné výlety  

5. Maturitné skúšky – externá časť MS, praktické MS, ústna časť MS – 
občerstvenie, kvety,   odmeny pre ţiakov- reprezentantov školy a s výborným 
prospechom 

b) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov  
 
16 ks zostáv PC                                                                 -   7 024 € 
projektová spoluúčasť                                                     -     139,35 € 
tonery do kopírky OKI (kniţnica)                                  -     555,24 € 
oprava kopírky v zborovni A                                          -     142,34 € 
tonery do tlačiarní v učebniach a kabinetoch                -  228,99 € 
garniţe do tried v A                                                          -     149,95 € 
kniţné odmeny pre maturantov                                      -   135 € 
Zenit v ELE (materiál)                                                        -       95,09 €                           
 

  
c) Exkurzie – finančná pomoc                                   -    535,37 €    
 

 

7. Vyhodnotenie činnosti Ţiackej školskej rady 

V septembri 2017 členovia ŢŠR schválili štatút ŢŠR na šk. rok 2017/2018. Zároveň 

prebehla voľba predsedu a podpredsedu ŢŠR a prijali sa noví členovia z prvých ročníkov. 

Predseda – Dominika Páneková 

Podpredseda – Marek Škripec 

Zápisnica z volieb z 28.9.2017 -  priloţená. 

Členovia ŢŠR jednohlasne prijali nových členov ŢŠR: 

Michaela Sabolová 

Patrik Monček 

Patrik Stankovský 
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Zároveň členovia ŢŠR prerokovali školský poriadok na šk. rok 2017/2018, schválili plán 

zasadaní, plán práce ŢŠR, štatút ŢŠR a organizáciu vyučovania a rozvrhu na šk. rok 

2017/18. 

V septembri 

- 22. 09. 2017 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 ŢŠR podieľala na spolupráci vo veci realizácie simulovaných elektronických volieb na 

post predsedu a post poslanca VÚC  v zmysle plnenia Stratégie štátnej politiky vo vzťahu k 

mládeţi v SR do roku 2020, 

- traja členovia ŢŠR sa zúčastnili 3-dňového školenia  Aktívne občianstvo (participácia + 

projektová logika) v Trnave. 

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, 

- 10. 11. 2017 členovia ŢŠR organizovali spoluúčasť na charitatívnej akcii „Hodina deťom“. 

Šesť ţiakov sa zúčastnilo finančnej zbierky. Koordinátorka previedla vyzbierané peniaze na 

účet nadácie. 

V decembri  

- členovia ŢŠR pripravili pre spoluţiakov stretnutie s Mikulášom, v kostýmoch navštívili 

všetky triedy a rozdali sladké odmeny, 

- členovia ŢŠR sa podieľali 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.  

- koordinátorka ŢŠR sa zúčastnila stretnutia koordinátorov ŢŠR v Trenčíne. Toto školenie 

organizovala Ing. Silvia Štefániková koordinátorka práce s mládeţou TSK. 

Vo februári  

-  študenti a učitelia školy si pripomenuli tradíciu Sv. Valentína.  Členovia ŢŠR pripravili vo 

vestibule škole na nástenke plagát, kde si študenti  písali Valentínky- odkazy a poďakovania 

pre priateľov, 

- členovia ŢŠR zorganizovali charitatívnu akciu pre detský domov Ladce Tuneţice – zber 

ošatenia. Vyzbierané ošatenie osobne odovzdali deťom v detskom domove. 
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V apríli (6. 4. 2018) sa členovia ŢŠR  zúčastnili zbierky 22. ročníka Ligy proti rakovine 2018. 

Túto zbierku organizovalo zdruţenie Liga proti rakovine  SR. Výnos previedla koordinátorka 

na účet nadácie. 

V máji   

-  koordinátorka ŢŠR sa zúčastnila dňa 24. 05. 2018 v Pov. Bystrici stretnutia Rady mládeţe 

Trenčianskeho kraja s koordinátormi Ţiackych školských rád v Trenčianskom samosprávnom 

kraji. Na stretnutí boli odprezentované aktivity a ponuky RMTN pre  Ţiacke školské rady v 

Trenčianskom samosprávnom kraji. 

V júni 

-  (26. 06. 2018) prebehol na škole Workshop:  Spoločne pomáhame ŢŠR/ ŢŠR spoločne - 

aktivita č.14.  Zúčastnila sa ho rieda I. KN.  Aktérom tohto workshopu bol Mgr. Denis Cáder, 

člen finančnej komisie a pracovnej skupiny pre rozvoj leteckej dopravy, asistent poslanca NR 

SR, 

- sa členovia ŢŠR zapojili do projektu Férovka Nadácie Zastavme korupciu, vypracovali 

projekt zameraný na zníţenie absencie v škole. Projekt sa bde realizovať v budúcom 

školskom roku.  

 
 
 

 

 


