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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 2018/2019 

 

Správa bola prerokovaná a schválená na porade vedenia školy 30. 6. 2019, pedagogickou 

radou 30. 6. 2019 a prerokovaná verejným výborom Rodičovského združenia 24. 9. 2019. 

 

 

                                                                         _____________________________                                                                                                         
                                                                                        Ing. Lenka Jancíková 
                                                                                                     riaditeľka školy  
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Cieľom tejto správy je informovať rodičov, žiakov, 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 2018/2019. 

 

 

 

 

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 (do 31. 1. 

2019) 

Ing. Lenka Janíčková, vedúca TEČ (od 1. 4. 

2019) 

Rada školy Mgr. Viera Urbanová, predseda 

Rada má 11 členov 

Rodičovská rada  Monika Bošková 

Žiacka školská rada Dominika Páneková 

Koordinátor pre ŽŠR 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 Vardžáková 

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 žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       

    vzdelávacími potrebami   
 

Počet žiakov 

školy/ počet 

ŠVVP 

 2017/2018 

2.polrok 

ŠVVP 2018/2019 

2.polrok 

ŠVVP 

 Na konci  Na konci  

spolu 380 26 269 25 

chlapci 292 20 215 23 

dievčatá 88 6 54 2 
2859 K operátor 

gumárenskej a 

plastikárskej 

výroby 

spolu 62 5 35 5 

chlapci 62 5 35 5 

dievčatá 0 0 0 0 

2411 K 

mechanik 

nastavovač 

spolu 98 11 61 7 

chlapci 98 11 61 7 

dievčatá 0 0 0 0 

2679 K 

mechanik 

mechatronik 

spolu 29 2 86 10 

chlapci 29 2 86 10 

dievčatá 0 0 0 0 

2697 K 

mechanik 

elektrotechnik 

spolu 38 2 0 0 

chlapci 38 2 0 0 

dievčatá 0 0 0 0 
3760 M 

prevádzka a 

ekonomika 

dopravy 

spolu 67 3 25 1 

chlapci 38 0 9 0 

dievčatá 29 3 16 1 

3158 M styling a 

marketing 

spolu 40 2 14 1 

chlapci 0 0 1 0 

dievčatá 40 2 13 1 

2940 M 09 

potravinár 

kvalitár 

spolu 7 0 0 0 

chlapci 2 0 0 0 

dievčatá 5 0 0 0 

6405 K 

 pracovník 

marketingu 

spolu 20 1 0 0 

chlapci 6 0 0 0 

dievčatá 14 1 0 0 

2675 M 

elektrotechnika 

spolu 19 0 0 0 

chlapci 19 0 0 0 

dievčatá 0 0 0 0 
3759 

K komerčný 

pracovník 

v doprave 

spolu 20 0 30 1 

chlapci 10 0 15 1 

dievčatá 10 0 15 0 

2848 M 

chemická 

informatika 

spolu 0 0 8 0 

chlapci 0 0 4 0 

dievčatá 0 0 4 0 
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c) Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka k 15. septembru 2018  

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

štúdium sa hlásia žiaci 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. OGP 2859 K operátor gumárenskej a plastikárskej výroby 10 10 0 

I. MMN 2679 K mechanik mechatronik 19 19 0 

2411 K mechanik nastavovač 8 8 0 

I.KCHI 3759 K komerčný pracovník v doprave 10 5 5 

2848 M chemická informatika 8 4 4 

 

 

d)  Označenie tried a pridelenie triednictva  

Trieda  Študijný odbor Triedny učiteľ 

I. OGP 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby Ing. Miloslav Čuntala 

I. KCHI 3759 K komerčný pracovník v doprave 
Mgr. Viera Urbanová 

2848 M chemická informatika 

I. MMN 2679 K mechanik mechatronik 
Mgr. Ján Haššo 

2411 K mechanik nastavovač 

II. KPD 3759 K komerčný pracovník v doprave Ing. Mariana Jašeková 

II. MN 2411 K mechanik nastavovač Ing. Daniela Polníková 

II. OGP 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby Ing. Iveta Krchňavá 

II. MM 2679 K mechanik mechatronik Ing. Ivana Lazovanová 

III. MMN 
2679 K mechanik mechatronik 

Mgr. Alena Hajduková 
2411 K mechanik nastavovač 

III. OGP 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby Ing. Alice Žiačiková 

III. PS 
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 

Ing. Oľga Kováčová 
3158 M styling a marketing 

IV.MM 2679 K mechanik mechatronik Ing. Vladimíra Siváková 

IV. MMG 
2679 K mechanik mechatronik 

Ing. Alena Vardžáková 
2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby 

IV. MN 2411 K mechanik nastavovač Mgr. Dagmar Ostradická 

IV. PSP 

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 

Mgr. Andrea Hupková 3158 M styling a marketing 

2940 M potravinárstvo – potravinár – kvalitár 
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e) Hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov 

 

1. údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie za školský rok 2018/2019  
 

Klasifikačná pedagogická rada sa uskutočnila:  

• 28.1. 2019 – polročná klasifikačná porada 

• 24.6. 2019 – koncoročná klasifikačná porada  

 I. polrok   

šk. roku 2018/2019 

II. polrok  

šk. roku 2018/2019 

Počet 

vymeškaných 

hodín 

spolu 15 858 16 202 

priemer na žiaka 58,73 60,46 

z toho neospravedlnená 1226 1157 

priemer na žiaka 4,54 4,32 

 

 

 

 

 

 

Prospech 

p
r
o
sp

e
li

 spolu 238 239 

s vyznamenaním 19 24 

prospeli veľmi dobre 62 76 

ostatní 157 139 

n
e
p

r
o
sp

e
li

 spolu 31 14 

z 1 predmetu 20 11 

z 2 predmetov 8 1 

z 3 a viac predmetov 3 2 

neklasifikovaní žiaci 1 15 

priemerný prospech 2,23 2,22 

Znížený 

stupeň  

zo správania 

2. stupeň 13 17 

3. stupeň 10 11 

4. stupeň 0 0 

 

 

 

 

Výchovné 

opatrenia 

 

pochvala 

riaditeľom školy 6 33 

triednym učiteľom 0 14 

iné 0 0 

 

pokarhanie 

riaditeľom školy 22 24 

triednym učiteľom 31 22 

iné 0 0 

podmienečne vylúčení zo štúdia 4 2 

vylúčení zo štúdia 1 1 

 

 

2. Opravné skúšky  

 

ročník 
počet žiakov, 

ktorí konajú OS 

žiaci po opravných skúškach 

úspešní neúspešní 
opakovanie 

ročníka 

1. ročník 0 0 0 0 

2. ročník 2 0 2 2 

3. ročník 3 3 0 0 

4. ročník 7 7 0 0 

SPOLU 12 10 2 2 
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3. Údaje o výsledku maturitných skúšok za školský rok 2018/2019 

 

a) Prehľad o externej časti maturitnej skúšky  

Predmet Úroveň 
Počet 

žiakov 

Priemerná 

úspešnosť 

% 

Slovenský jazyk a literatúra - 89 41,4 

Anglický jazyk B1 63 47,4 

Anglický jazyk B2 2 73,8 

Nemecký jazyk B1 18 30,6 

Matematika - 7 31,9 

 

b) Prehľad o písomnej forme internej časti maturitnej skúšky 

 

Predmet Úroveň 
Počet 

žiakov 

Priemerná 

úspešnosť 

% 

Slovenský jazyk a literatúra - 89 51,98 

Anglický jazyk B1 63 58,97 

Anglický jazyk B2 2 75,00 

Nemecký jazyk B1 18 57,78 

 

c) Prehľad o klasifikácii z ústnej formy internej časti  maturitnej skúšky a z praktickej 

časti odbornej zložky maturitnej skúšky  v riadnom skúšobnom období 

 

Predmet Spolu 
Prospech - známky Priemerná 

známka  

z predmetu 1 2 3 4 5 

Slovenský jazyk a literatúra 81 16 30 35 0 0 2,23 

Anglický jazyk 62 12 17 23 10 0 2,50 

Nemecký jazyk 19 0 8 18 3 0 2,74 

Teoretická časť odbornej zložky 83 27 29 23 4 0 2,05 

Praktická časť odbornej zložky 91 46 31 10 4 0 1,69 

Spolu a priemer školy 336 101 115 99 21 0 2,12 

 

d) Výsledky maturitnej skúšky za školu v školskom roku 2018/2019 

 

Skúšobné obdobie 

Maturitné skúšky v školskom roku 2018/2019 vykonali 

neúspešne úspešne 

spolu 

neúspešne 

z jedného 

predmetu 
žiaci školy ostatní 

spolu 

úspešne 

mimoriadne – september 0 0 0 3 3 

mimoriadne – február 0 0 0 1 1 

riadne  2 2 81 1 82 

Spolu  2 2 81 5 86 
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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 

 2848 M chemická informatika 

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. 9.2018 

Pedagogickí zamestnanci počet 

Riaditeľ 1 

Zástupcovia riaditeľa 2 

Učitelia 26 

Majstri odborného výcviku 5 

spolu 34 

Nepedagogickí zamestnanci počet 

spolu 14 
 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov podľa predmetov 

Predmety  Počet PZ Z toho kvalifikovaných  

Slovenský jazyk a literatúra 2 2 

Anglický jazyk 4 4 

Nemecký jazyk 3 3 

Občianska náuka 1 1 

Dejepis 0 0 

Náboženská výchova 2 2 

Matematika  3 3 
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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 a majstri odborného výcviku si priebežne dopĺňajú odborné vedomosti vo 

firmách, s ktorými škola spolupracuje.  
 

Prehľad o priznaných kreditoch k 30. 6. 2019  
 

Č.  Meno Počet 

kreditov 

Č. Meno Počet 

kreditov 

1. Ing. Lenka Jancíková 67 17. Ing. Daniela Polníková 99 

2. RNDr. Katarína Paliesková 71 18. RNDr. Anna Rumanová  75 

3. Ing. Janka Šimáčková 100 19. Ing. Vladimíra Siváková 135 

4. Daniela Gajdošová 76 20. Ing. Ivan Slávik 36 

5. Mgr. Alena Hajduková 37 21. Mgr. Marek Šimáček 63 

6. Mgr. Ján Haššo 63 22. Mgr. Viera Urbanová  75 

7. Mgr. Andrea Hupková 67 23. Ing. Alena Vardžáková  62 

8. Ing. Božena Jankovičová 60 24. Ing. Stanislav Vychopen - 

9. Ing. Mariana Jašeková 64 25. Ing. Alice Žiačiková  36 

10. Mgr. Stanislav Klinovský 50 26. Bc.Pavol Bednár - 

11. Ing. Oľga Kováčová 60 27. Mgr. Renáta Blašková  60 

12. Ing. Iveta Krchňavá  41 28. Bc. Cyril Crkoň 36 

13. Ing. Darina Kubičárová  95 29. Bc. Vladimír Šimún - 

14. Ing. Ivana Lazovanová  64 30. PhDr. Ivona Šelestiaková  68 

15. Mgr. Dagmar Ostradická  106 31. PaedDr. Monika Hrenáková 60 

16. Ing. Dalibor Piška 36 32.   
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

Č. Aktivity a prezentácia školy Miesto Termín 

1. „Trenčín mesto módy“ – propagácia školy 

a všetkých študijných odborov(ŠO) so 

zameraním na ŠO styling a marketing. 

Výstavisko 

EXPO Trenčín 

14.-15.9.2018 

2. „Púchovský jarmok“ - propagácia školy 

a všetkých študijných odborov a duálneho 

vzdelávania. 

Púchov 15.9.2018 

3. Pracovné stretnutie vedenia školy a zástupcov 

ŠIOV Bratislava k duálnemu vzdelávaniu 

a kariérovému sprevádzaniu žiakov na SOŠ 

a ZŠ. 

SOŠ Púchov 18.9.2018 

4. Pracovné stretnutie vedenia školy a vedúcich 

PK k propagácií školy a stratégií náboru žiakov 

ZŠ. 

SOŠ Púchov 24.9.2018 

5. Pracovné stretnutie vedenia SOŠ Púchov a SOŠ 

sklárska Lednické Rovne k procesu spájania 

oboch škôl a k náboru žiakov ZŠ pre odbory 

ponúkané v šk. roku 2019/2020. 

SOŠ sklárska 

Lednické 

Rovne 

26.9.2018 

6. „Deň otvorených dverí TSK“ – prezentácia 

školy, duálneho vzdelávania, žiackeho výrobku 

– tricykel. 

TSK Trenčín 1.10.2018 

7. Pracovné stretnutie k príprave „Stredoškolák“ 

a prezentácií školy a jednotlivých odborov. 

SOŠ Púchov 2.10.2018 

8. „Stredoškolák“ – aktivity: účasť na súťažiach 

„Najlepší technický exponát“ a „Najlepší 

umelecký exponát“. Sprievodné akcie: „Módna 

prehliadka“, „Azda hrazda?“, „EKO bicykel- 

tricykel“. Propagácia duálneho vzdelávania, 

spolupráca s firmami, propagácia študijných 

odborov žiakom ZŠ. 

Výstavisko 

EXPO Trenčín 

4.-5.10.2018 

9. Pracovné stretnutie s Mgr. Štefánikom 

zástupcom firmy Continental Púchov 

k propagácií duálneho  vzdelávania v školskom 

roku  2019/2020. 

SOŠ Púchov 17.10.2018 

10. Pracovné stretnutie vedenia školy so 

zástupcami firmy RONA Lednické Rovne  

k realizácií duálneho  vzdelávania v sklárskych 

odboroch v školskom roku  2019/2020. 

RONA 

Lednické 

Rovne 

22.10.2018 

11. Informácia o možnostiach štúdia v duálnom 

systéme vzdelávania a prezentácia  študijných 

odborov SOŠ Púchov a sklárskych odborov na 

základných školách.  

ZŠ Lazy pod 

Makytou, ZŠ 

Lysá pod 

Makytou, ZŠ 

Zubák, ZŠ 

Lednica, ZŠ 

Lednické 

Rovne, ZŠ 

Komenského 

18.10.2018, 

23.10.2018, 

24.10.2018 
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Púchov, ZŠ 

Gorazdova 

Púchov, ZŠ 

Mládežnícka 

Púchov 

12. Informácia o možnostiach štúdia v duálnom 

systéme vzdelávania a prezentácia  študijných 

odborov SOŠ Púchov a sklárskych odborov na 

základných školách. 

ZŠ Ladce, ZŠ 

Košeca, ZŠ 

Ilava,  ZŠ 

Dolná 

Mariková,  ZŠ 

Udiča, ZŠ 

v Považskej 

Bystrici 

6.11.2018, 

8.11.2018, 

12.11.2018 

13. „Večer výskumníka“  - „STAND UP“ aktivity  

žiakov SOŠ Púchov pre žiakov ZŠ a verejnosť.  

Netradičná propagácia študijných odborov.  

Župný dom 

Púchov 

7.11.2018 

14. Informácia o možnostiach štúdia v duálnom 

systéme vzdelávania a prezentácia  študijných 

odborov SOŠ Púchov a sklárskych odborov na 

základných školách. 

ZŠ v Považskej 

Bystrici 

12.11.2018 

13.11.2018 

15. „Ranná káva“ – pracovné stretnutie zástupcov 

SOŠ Púchov, firiem (Continental, RONA, HF 

NaJUS,  RM-Machining, GOMS,  Cementárne 

Ladce, Makyta, ODEMA ) výchovných 

poradcov ZŠ z regiónu a pracovníkov CPPP. 

SOŠ Púchov 22.11.2018 

16. Informácia o možnostiach štúdia v duálnom 

systéme vzdelávania a prezentácia  študijných 

odborov SOŠ Púchov a sklárskych odborov na 

základných školách. 

ZŠ Mikušovce, 

ZŠ Pruské,  

ZŠ Bolešov 

23.11.2018 

17. „Deň otvorených dverí v SOŠ Púchov“ , 

„Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ“ a Prezentácia 

firiem z regiónu– prezentácia odborov, aktivity 

a súťaže pre žiakov ZŠ a verejnosť, konzultácie 

pre rodičov. 

SOŠ Púchov 29.11.2018 

18. Prezentácia aktivít súvisiacich  s náborom 

v miestnej tlači „Púchovské listy“ a 

„Púchovské noviny“. 

Región priebežne 

19. Propagácia študijných odborov a duálneho 

vzdelávania, aktualizácia a novinky pre šk. rok 

2019/2020 v SOŠ Púchov na web stránke 

školy. 

SOŠ Púchov, 

región 

priebežne 

20. „Kraskovka-news“  prezentácia duálneho 

vzdelávania a propagácia stáží  žiakov 

v zahraničí ako podpora jednotlivých 

študijných odborov. 

Miestna 

verejnosť 

priebežne 

(štvrťročne) 

21. Informácia o možnostiach štúdia v duálnom 

systéme vzdelávania a prezentácia  študijných 

odborov SOŠ Púchov a sklárskych odborov na 

základných školách. 

ZŠ Domaniža, 

ZŠ Pružina 

7.12.2018 

22. Rodičovské združenie na ZŠ Mládežnícka ZŠ 10.12.2018 



12 

 

Púchov – informácie pre rodičov 

a o možnostiach štúdia v šk. roku 2019/2020, 

informácie o duálnom vzdelávaní, spolupráci 

s firmami pri realizácií odborného vzdelávania, 

možnosti  uplatnenia po skončení štúdia. 

Mládežnícka 

Púchov 

23. Rodičovské združenie na ZŠ Pruské – 

informácie pre rodičov a o možnostiach štúdia 

v šk. roku 2019/2020, informácie o duálnom 

vzdelávaní, spolupráci s firmami pri realizácií 

odborného vzdelávania, možnosti  uplatnenia 

po skončení štúdia. 

ZŠ Pruské 11.12.2018 

24. „Tvorivé dielne“ pre žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ. SOŠ Púchov 11.12.2018 

25. Spolupráca SOŠ Púchov a firmy RONA 

Lednické Rovne pri certifikácii firmy RONA a 

príprave duálneho vzdelávania v šk. roku 

2019/2020.  

SOŠ Púchov, 

RONA 

Lednické 

Rovne 

November - 

December 2019 

26. Podpis „Memoranda o spolupráci“ s firmami 

RONA Lednické Rovne a VETROPACK 

Nemšová, Zriaďovateľom TSK, SOŠ Púchov 

a SOŠ sklárska Lednické Rovne. 

RONA 

Lednické 

Rovne 

19.12.2018 

27. Spot v TV Považie k podpisu Memoranda 

o spolupráci. Rozhovor s Ing. Jancíkovou a   

Ing. Krupičkovou o jednotlivých školách a ich 

spájaní k 1.9.2019.  

Región 3.-4. týždeň 2019 

28. Rodičovské združenie na ZŠ Komenského 

Púchov – informácie pre rodičov 

a o možnostiach štúdia v šk. roku 2019/2020, 

informácie o duálnom vzdelávaní, spolupráci 

s firmami pri realizácií odborného vzdelávania, 

možnosti  uplatnenia po skončení štúdia. Účasť 

riaditeľky školy a Mgr. Štefánika (Continental 

Púchov). 

ZŠ 

Komenského 

Púchov 

 December 2018 

29. Stretnutie žiakov SOŠ Púchov so žiakmi                    

ZŠ Slovanská Púchov a ZŠ Komenského 

Púchov. Informácie o možnostiach štúdia. 

ZŠ Slovanská 

Púchov , 

ZŠ 

Komenského 

Púchov 

23.1.2019 

30. „Raňajky so zamestnávateľom“ -stretnutie 

žiakov so zamestnávateľom firmou Continental 

Púchov. 

CMR Púchov 28.1.2019 

6.2.2019 

19.6.2019 

24.6.2019                                      

31. „Kam na strednú školu“ – článok v regionálnej 

tlači. 

Región Január 2019 

32. „Putovanie storočím“ - vernisáž prác žiakov 

SOŠ Púchov a SOŠ sklárska Lednické Rovne. 

Distribúcia propagačných materiálov oboch 

škôl pre verejnosť. 

Župný dom 

Púchov 

30.1.2019 

33. „TV Považie“ propagácia SOŠ Púchov a SOŠ 

sklárskej Lednické Rovne v médiách (rozhovor 

so zástupcami jednotlivých škôl). 

Región 30.1.2019 
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34. „Putovanie storočím“ - výstava v Župnom 

dome; propagácia odborov školy. 

Púchov 30.1.-14.2.2019 

35. „Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ v regióne“. 

Aktivity na podporu praktického technického 

vzdelávania žiakov ZŠ. Motivačné a praktické 

úlohy pre žiakov zamerané na výber študijného 

odboru v budúcej Spojenej škole. 

SOŠ Púchov 

(ZŠ Lysá pod 

Makytou, ZŠ 

Komenského) 

7. a 8. ročník 

8.2.2019 

15.2.2019 

36. Propagácia školy a odborov na ZŠ. Výjazd na 

ZŠ –Plevník, Bytča, Predmier, Považská Teplá, 

Považská Bystrica - Rozkvet. 

ZŠ - Plevník, 

Bytča, 

Predmier, 

Považská 

Teplá, 

Považská 

Bystrica- 

Rozkvet 

12.2.2019 

37. Účasť na rodičovských združenia na ZŠ. 

Propagácia duálneho vzdelávania, SOŠ Púchov 

a SOŠ sklárska Lednické Rovne. 

Podľa 

pozvánky 

Február – Marec 

2019 

38. „DuálPoint“ -pracovné stretnutie v Trenčíne na 

RK SOPK za účasti ŠIOV BA, 

zamestnávateľov odborných škôl. Prezentácia 

našich skúseností z DV. 

Trenčín 12.2.2019 

39. Propagácia duálneho vzdelávania v SOŠ a 

odborov pre šk. rok 2019/2020 v ZŠ 

Trenčianska Teplá. 

Trenčianska 

Teplá 

14.2.2019 

40. „TV Považie“ – propagácia aktivít 

realizovaných počas Tvorivých dielni pre 

žiakov ZŠ z 15.2.2019. 

Región V 8.týždni 

41. Pracovné stretnutie k DV v SOŠ Púchov so 

zástupcom ŠIOVu. 

SOŠ Púchov 20.3.2019 

42. Propagácia školy: „Tvorivé dielne“ pre 

verejnosť v OC MAX Trenčín. 

OC MAX 

Trenčín 

23.3 – 25.3.2019 

43. „Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ v regióne“. 

Aktivity na podporu praktického technického 

vzdelávania žiakov ZŠ (7. a 8. ročník). 

SOŠ Púchov Marec – Apríl 2019 

44. „EKO týždeň“ – sprievodné aktivity: „Módna 

revolúcia“, „Deň Zeme“, „Zelená škola“, 

„Recyklácia plastov“,... Aktivity pre žiakov ZŠ 

v regióne na podporu vzdelávania v budúcej 

Spojenej škole. 

SOŠ Púchov Apríl 2019 

45. Spolupráca výchovnej poradkyne 

s poradenskými a inými odbornými 

inštitúciami – CPPPaP, CŠPP, ÚPSVaR 

k náboru žiakov ZŠ. 

 Priebežne počas 

šk.roka 

46. „Tvorivé dielne“ pre Základnú umeleckú školu 

Púchov.  

SOŠ Púchov -

Dielne B2 

Máj 2019 

47. Prezentácia školy a realizácie projektov 

z programu Erasmus+  v Bratislave. Realizácia 

duálneho vzdelávania prostredníctvom 

Bratislava 27.6.2019 
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programu Erasmus+ vo firme Continental 

Hannover. 

48. Účasť žiakov na jazykových olympiádach 

(okresné kola). 

Podľa 

pozvánky 

Priebežne počas 

šk.roka 

49. Účasť žiakov na športových súťažiach 

(oblastné a krajské kola). 

Podľa 

pozvánky 

Priebežne počas 

šk.roka 

50. Účasť žiakov na SOČ (školské, regionálne, 

krajské a celoštátne kolo SOČ).  

Podľa 

pozvánky 

 2019 

51. Zenit v strojárstve a Zenit elektrotechnike -

účasť žiakov na školskom, regionálnom kole. 

 Podľa pozvánky 

52. Eko Alarm – rovesnícke vzdelávanie 

a environmentálne aktivity. 

SOŠ Púchov Priebežne počas 

šk.roka 

 Aktivity v rámci motivačného programu 

školy 

 

  

1. Monitorovanie kvality vyučovania formou 

dotazníkov. 

SOŠ Púchov Priebežne počas šk.   

roka 

2. „Trenčín mesto módy“. Účasť žiakov  ŠO 

styling a marketing na prehliadke. 

Trenčín September 2018 

3. „Fashion live 2018“ odborná exkurzia spojená 

s  módnou prehliadkou známych slovenských 

návrhárov pre  žiakov odboru styling 

a marketing a učiteľov odborných predmetov. 

Bratislava - 

„Stará tržnica“ 

17.10.2018 

 

4. Zážitkové vzdelávanie žiakov odboru mechanik 

mechatronik: Aktivita sa realizovala vo 

výučbovom  laboratóriu robotiky Technickej 

univerzity vo Zvolene.  Žiaci riešili praktické 

úlohy - navrhovali, zostavovali vlastnú 

konštrukciu robota, následne ho programovali 

a ovládali pomocou mobilu.  

Technická 

univerzita v 

Zvolen 

12.10.2018 

5. Zážitkové vzdelávanie žiakov- exkurzia: 

Múzeum židovskej kultúry v Bratislave 

a Múzeum holokaustu v Seredi.  

Bratislava, 

Sereď 

6.11.2018 

6. Dni otvorených dverí FPT – účasť žiakov na 

zaujímavých aktivitách FPT Púchov. 

FPT Púchov 7.11.2018 

7. Informatická súťaž I BOBOR.    SOŠ Púchov November 2018 

8. „Robohranie“  - účasť 3-členného tímu žiakov 

odboru mechanik mechatronik na robotickej 

súťaži TÚ vo Zvolene. 

TÚ Zvolen 29.1.2019 

9. DOD Žilinskej univerzity – návšteva ŽU 

spojená s aktivitami školy. Zúčastnili sa jej 

žiaci IV.MN. 

ŽU Žilina 29.1.2019 

10. „Aj Ty v IT“ – vzdelávanie dievčat v IT.  
SCRATCH – zážitkové vzdelávanie pre 

dievčatá odboru chemická informatika 

realizované u nás v škole za účasti lektorky 

pani Okálovej z Bratislavy. 

SOŠ Púchov 22.2.2019 

11. „Jarná škola programovania“. Účasť žiakov Žilinská 18.3. – 22.3.2019 
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odboru mechanik mechatronik  na vzdelávaní, 

ktoré realizovala ŽU, Fakulta riadenia 

a informatiky a Katedra technickej kybernetiky. 

univerzita 

12. „Deň Zeme“- motivačný program pre žiakov 

školy zameraný na zachovanie a zlepšenie 

životné prostredie a okolie školy (hlavné 

aktivity: úprava okolia školy, výsadba parku a 

zelene, zber odpadkov). 

SOŠ Púchov 27.4.2019 

13. „Fashion Revolution Week“- aktivity 

realizované u nás v škole.  

škola Apríl 2019 

14. Motivačný program školy pre uchádzačov 

o štúdium na našej škole  so ŠVVP - 

spolupráca pri prijímacom konaní – 

vypracovanie podmienok pre integrovaných 

žiakov. 

SOŠ Púchov Apríl – Máj  2019 

15. Exkurzie pre žiakov vo firmách: GOMS 

Púchov, Koval Beluša, MsBP, plynová kotolňa 

Púchov, KUK COILS Trenčianska Teplá, 

TAURICON Púchov, PD Mestečko,  ŽSR 

Púchov, GIMAX SERVIS, s. r. o. Púchov. 

Podľa miesta 

firmy 

Máj 2019 

16. Návšteva medzinárodného veľtrhu 

elektrotechniky, energetiky, elektroniky, 

automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií 

ELO SYS Trenčín, zodpovední učitelia: Ing. 

Vardžáková, Ing. Piška, Ing. Slávik. Triedy 

odboru mechanik mechatronik. 

 

Výstavisko 

Trenčín 

 Máj 2019 

17. Exkurzie žiakov ŠO komerčný pracovník 

v doprave a prevádzka a ekonomika dopravy na 

DOD ZSR Žilina, Deň otvorených dverí 

Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.. 

 

 Máj 2019 

18. „Úspech (že)nám pristane“. Vzdelávacia akcia 

pre budúce úspešne ženy a dievčatá. Akcie sa 

zúčastnili dievčatá 4.ročníka (SM,KPD) a PZ. 

Žilina Jún 2019 

19.  „Elektrospôsobilosť“  odborná skúška pre 

žiakov IV.ročníka ŠO mechanik mechatronik. 

SOŠ Púchov Jún 2019 

20. Práca žiakov II.MM na projekte : „Zhotovenie 

Eko-pece na tavenie plastov“.  

SOŠ Púchov šk. r.2018/19 

21. Účasť žiakov na školských, celoslovenských 

a medzinárodných projektoch. 

 Priebežne 

(viď . tabuľka j))  

22. Účasť žiakov na súťažiach ako forma 

motivácie pre štúdium (ZENIT, olympiády, 

literárna súťaž, ...). 

Podľa 

pozvánky 

Priebežne počas 

šk.roka 

23. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov podľa Plánu profesijného rastu 

PZ. Cieľ: skvalitnenie vyučovania a zvýšenie 

kvality školy. 

Podľa 

pozvánky 

Priebežne počas 

šk.roka 
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24. Projekt IT AKADÉMIA – vzdelávanie učiteľov 

– získanie certifikátu ECDL – Ing. Jancíková, 

Ing. Kubičárová, Ing. Siváková, Mgr. 

Hupková, Mgr. Klinovský. 

Podľa 

pozvánky 

Priebežne 

25. Účasť PZ a vedenia škola na Národnom 

projekte „IT AKADÉMIA -  vzdelávanie pre 

21. storočie“ – vzdelávanie PZ, overenie 

zručností a účasť na odborných konferenciách 

PZ. Príprava nových študijných odborov 

zameraných na oblasť IKT: mechanik 

počítačových sieti, grafik digitálnych médií, 

informačno-komunikačné technológie. 

Podľa 

pozvánky 

Priebežne počas 

šk.roka 

26. Motivačný program školy pre integrovaných 

žiakov našej školy: informácie pre rodičov  o 

vzdelávaní integrovaných žiakov so ŠVVP na 

našej škole na plenárnom ZR  a pri prijímacom 

konaní; spolupráca s rodičmi integrovaných 

žiakov, informácie,  vypracovanie a vedenie 

dokumentácie; informácie o úprave podmienok 

MS pre žiakov so ŠVVP, spolupráca s CPPPaP, 

dokumentácia k MS týchto žiakov. 

SOŠ Púchov Priebežne počas 

šk.roka 

27.  Motivačný program dochádzky žiakov do školy 

– realizácia projektu „Férovka na stredných 

školách““ 

 Počas šk. roku  

28. Účasť žiakov, pedagógov a vedenia školy na 

stretnutí s prezidentom SR p. Kiskom 
Kancelária 

prezidenta 

republiky SR 

Bratislava 

Máj 2019 

 Partnerstvá s ČR   

1. Realizácia aktivít spoločného projektu Interreg 

V-A SK-CZ: „Spoločné odborné vzdelávanie v 

odborných školách pre rozvoj strojárenskej 

praxe“. 

Vsetín - Púchov Priebežne počas 

šk.roka  

2. Realizácia projektu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A SK-CZ: „Generácia 3.0 prechádza 

cez hranice“. 

Púchov- Vsetín Priebežne počas 

šk.roka 

3. Realizácia projektu Erasmus+ „Vzdelávanie 

v krajinách EÚ zvyšuje kvalitu odborného 

vzdelávania“ odborná 3-týždňová stáž žiakov  

a týždenná mobilita učiteľa OP. 

Vsetín Október 2018 

a Marec 2019 

4. Spoločné pracovné stretnutia na úrovni vedenia 

školy . Téma stretnutí: Kvalita odborného 

vzdelávania a možnosti spolupráce. 

Púchov Priebežne počas 

šk.roka 

5. Vsetínsko-púchovske cyklotoulky. Projekt 

realizovaný v spolupráci s SOŠ Sousedíka 

Vsetín. 

Púchov-Vsetín 5.6.;13.6.;20.6. a 

26.6.2019 

 Duálne vzdelávanie   

1. Spoločná propagácia duálneho vzdelávania 

a COVP ( škola a firma Continental Púchov). 

Podľa miesta 

konania akcie 

Priebežne počas 

šk.roka 



17 

 

2. Spoločné prezentačné aktivity k náboru žiakov  

v ZŠ na združeniach rodičov. 

Podľa miesta 

konania akcie 

Priebežne 

3. Príprava projektu Erasmus+  pre žiakov ŠO 

operátor gumárskej a plastikárskej výroby do 

firmy Continental, Hannover v Nemecku. 

 September 2018 – 

Október 2018 

4. Tvorba a tlač propagačného materiálu pre 

duálne vzdelávanie v šk.rok 2019/2020. 

 Október 2018 

5. Stáž žiakov  ŠO operátor gumárskej 

a plastikárskej výroby  vo firme Continental  

Hannover, Nemecko. 

Continental 

Hannover 

Október – 

November 2018 

6. Pracovné stretnutie k propagácií duálneho 

vzdelávania a spolupráce so zamestnávateľmi 

za účasti zástupcov vedenia školy – 

výchovných poradcov ZŠ – zástupcov Centra 

PPP-  zástupcov firiem. 

SOŠ Púchov 22.11.2018 

14.3.2019 

7. Podpis Memoranda s firmou RONA lednické 

Rovne a Vetropack Nemšová za účasti:  

Zriaďovateľ TSK, škola, firmy, stavovské 

organizácie, hostia. 

 RONA 

Lednické 

Rovne 

19.12.2018 

8. Príprava duálneho vzdelávania pre školský rok 

2019/2020 s firmou RONA Lednické Rovne 

a HF NaJUS Dubnica nad Váhom. 

 Priebežne počas šk. 

roka 

9. Podpis zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi 

SOŠ a RONA Lednické Rovne. 

 Marec  2019 

10. Podpis zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi 

SOŠ a HF NaJUS Dubnica nad Váhom. 

 Marec  2019 

11. Príprava prijímacieho konania pre duálne 

vzdelávanie – kritéria, vstupný pohovor, 

organizácia prijímacieho konania.  

 Marec- Apríl  2019 

12. Priebežná komunikácia s firmou Continental  

Púchov a spolupráca počas realizácie duálneho 

vzdelávania. 

 Priebežne 

13. Rozšírenie odborov v duálnom systéme 

vzdelávania s firmou Continental Púchov. Ďalší 

odbor mechanik mechatronik. 

SOŠ Púchov, 

Continental 

Púchov 

Stretnutia počas šk. 

roka 

14. Aktualizácia príloh Zmluvy o duálnom 

vzdelávaní medzi firmou a školou pre šk. rok 

2019/2020. 

 Máj - Júl 2019 

15. Mesačná klasifikácia a hodnotenie žiakov 1., 2. 

a 3.ročníka ŠO OGP – podklady pre benefity 

od firmy Continental Púchov. 

 Priebežne 

16. Polročná a koncoročná klasifikácia žiakov na 

praktickom vyučovaní v duálnom vzdelávaní. 

 Január 2019,  

Jún  2019 

17. Exkurzia vo firme Continental  pre budúcich 

prvákov a ich rodičov. 

Continental a.s. 

Púchov 

2.7.2019 

18. Akcia „Raňajky so zamestnávateľom firmy  28.1.2019 
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Continental Púchov“ akcia pre žiakov ŠO 

operátor gumárskej a plastikárskej výroby.  

Vyhodnotenie školského roku. 

6.2.2019 

19.6.2019 

24.6.2019                                      

19. „Najlepší dualista“ – vyhodnotenie a ocenenie 

najlepších žiakov 1., 2.  a 3. ročníka v ŠO 

OGP. 

SOŠ Púchov 

 

28.6.2019 

20. Podpísanie učebnej zmluvy medzi rodičmi 

(zákonnými zástupcami žiakov) a konateľmi 

firmy HF NaJUS Dubnica nad Váhom. 

HF NaJUS 

Dubnica nad 

Váhom  

Jún  2019 

21. Podpísanie učebnej zmluvy medzi rodičmi 

(zákonnými zástupcami žiakov) a konateľmi 

firmy RONA Lednické Rovne Spolupráca 

školy a firmy pri procese podpisu zmluvy. 

RONA 

Lednické 

Rovne 

Jún  2019 

22. Podpísanie učebnej zmluvy medzi rodičmi 

(zákonnými zástupcami žiakov) a konateľmi 

firmy Continental. Spolupráca školy a firmy pri 

procese podpisu zmluvy. 

Continental 

Púchov 

Jún  2019 

23. Stretnutie vedenia školy, majstrov OV 

a zástupcov firmy Continental Púchov 

s novoprijatými dualistami a ich rodičmi.  

Púchov 2.7.2019 

 

.Spolupráca s firmami v procese odborného vzdelávania v školskom roku 2018/2019  

Firma 

Študijný odbor: mechanik nastavovač 

 

Mikrotech, s.r.o. Považská Bystrica 

Prenosil s.r.o. Lednické Rovne 

HF NaJUS, a.s. Dubnica n/Váhom 

ZŤS-ŠPECIÁL, a.s. Dubnica n/ Váhom 

Porsche Werkzeugbau, s.r.o. Dubnica nad Váhom 

WELLCORE, s.r.o.Pruské 

KOVAL SYSTEMS, a.s. Beluša 

RM-MACHINING, s.r.o. Púchov 

EMT, s.r.o. Púchov 

DA Servis Púchov 

GOMS spol. s.r.o. Púchov 

ALPI stav, s.r.o. Púchov 

CRALIF, s.r.o. Púchov 

DIMEC, s.r.o. Púchov - Nosice 

Považská cementáreň, a.s. Ladce 

Študijný odbor:  mechanik mechatronik 

 

Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov 

Continental Matador Truck Tires, s.r.o. Púchov 
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Považská cementáreň a.s. Ladce 

Bizlink Technology (Slovakia),s.r.o. Trenčianska Teplá 

HF NaJUS, a.s. Dubnica n/Váhom 

KUK COILS,s.r.o. Nová Dubnica 

Prenosil s.r.o. Lednické Rovne 

Študijný odbor: operátor gumárskej a plastikárskej výroby 

Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov 

Continental Matador Truck Tires, s.r.o. Púchov 

ElastomerSolutions, s.r.o. Beluša  

Študijný odbor: styling a marketing 

Makyta a.s. Púchov 

ODEMA Púchov 

BEEL Púchov 

Študijný odbor: komerčný pracovník v doprave 

GIMAX  Tyres, a.s. Púchov 

ŽSR Bratislava 

GIMAX  Logistics, s.r.o. Púchov 

Študijný odbor: prevádzka a ekonomika dopravy 

GIMAX  Tyres, a.s. Púchov 

GIMAX  Logistics, s.r.o. Púchov 

Rasmin logistik Nové Mesto nad Váhom 

Bonfiglioli Slovakia,s.r.o. Považská Bystrica 

RASMIN Logistik, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom  

ADP, s.r.o. Púchov 

KOVAL SZSTEMS Beluša 

Študijný odbor: potravinárstvo - potravinár kvalitár 

PD Mestečko 

 

 
Vypracovala: Šimáčková 
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Údaje o projektoch podaných a realizovaných v školskom roku 2018/2019 
Projekt/ 

grant/pro

gram 

Názov projektu Stručná charakteristika projektu Schválený/n

eschválený/ 

v procese 

hodnotenia 

Termín 

začiatku 

realizácie 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

Celkový 

rozpočet 

spolufinanc

ovanie 

Poznámka 

Erasmus+ Charta Cieľ: 

- zahraničná stáž žiakov a pedagógov 

v partnerských školách, 

- zvýšiť odborné, jazykové a sociálne 

kompetencie účastníkov mobility, 

Cieľová skupina: 
- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci 

- vedenie školy 

Výstupy: 

- mesačná stáž žiakov a pedagógov 

v krajinách EÚ, 

-  nové odborné kompetencie, 

- zlepšené jazykové zručnosti. 

 

schválený 2017 2021 -  -  -  

Erasmus+ Vzdelávanie v krajinách 

EÚ zvyšuje kvalitu 
odborného vzdelávania 

Cieľ: 

-  podporiť mobilitu   žiakov s 

cieľom zlepšiť ich jazykové zručnosti,  

odborné vedomosti a zručnosti  

- zlepšiť profesijné zručnosti 

pedagogických zamestnancov 

prostredníctvom zahraničnej stáže na 

odborných pracoviskách v partnerských 

školách , 

- zvýšiť profesijné vedomosti a zručnosti 

manažmentu školy prostredníctvom 

zahraničnej mobility, 

- zvýšiť kvalitu školy. 

Cieľová skupina: 

- žiaci 

schválený 1.6.2018 31.5.2019 66647,00  

 

13329,40   

/predfinanc

ovanie / 

 

Realizácia 

v  

šk.r.2018/20

19 

Vyhodnoten

ý 

k 27.6.2019 
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- pedagogickí zamestnanci 

- vedenie školy 

Výstupy: 

- 3/4-týždňová mobilita žiakov. 

- týždňová mobilita  pedagógov a vedenia 

školy. 

-  nové odborné a profesijné kompetencie. 

- zlepšené profesijné a  jazykové 

zručnosti. 

Erasmus+ Vzdelávanie v Európe 

zvyšuje kvalitu 

odborného vzdelávania  

Cieľ: 

-  podporiť mobilitu žiakov s 

cieľom zlepšiť ich jazykové zručnosti,  

odborné vedomosti a zručnosti, 

- zlepšiť profesijné zručnosti 

pedagogických zamestnancov 

prostredníctvom zahraničnej stáže na 

odborných pracoviskách v partnerských 

školách, 

- zvýšiť profesijné vedomosti a zručnosti 

manažmentu školy prostredníctvom 

zahraničnej mobility, 

- zvýšiť kvalitu školy. 

Cieľová skupina: 
- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci 

- vedenie školy 

Výstupy: 

- 3/4-týždňová mobilita žiakov, 

- týždňová mobilita  pedagógov a vedenia 

školy, 

-  nové odborné a profesijné kompetencie 

žiakov a PZ, 

- zlepšené profesijné a  jazykové 

zručnosti. 

schválený 1.6.2019 31.5.2020 67908,00  

 

20%   

/predfinanc

ovanie / 

 

Realizácia 

v  

šk.r.2018/20

19 

a 2019/2020 

Rozvojový Do školy bez bariér Cieľ projektu: schválený 1.6.2018 30.8.2019 10600,00 600,00 Predĺženie 
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projekt 

v regionáln

om 

školstve 

 - zlepšiť podmienky vzdelávania žiakov 

so zdravotným postihnutím, 

- sprístupniť jedinú púchovskú odbornú 

technickú školu žiakom z Púchova 

a blízkeho okolia so zdravotným 

postihnutím, 

- stavebnými úpravami vybudovať 

bezbariérový vstup do školy. 

Cieľová skupina: 

- žiaci školy  

- zamestnanci školy 

- verejnosť  

Výstupy: 

- vybudovaný bezbariérový vstup,  

- zlepšené podmienky vzdelávania pre 

žiakov so zdravotným postihnutím, 

škola sa stala „Otvorenou pre 

vzdelávanie, 

- zlepšené pracovné podmienky 

zamestnancov školy so zdravotným 

postihnutím. 

 /Spolufinan

covanie:   

500,00 

TSK, 

100,00 RZ/ 

realizácie; 

schválené 

do 

31.8.2019 

Rozvojový 

projekt 

v regionáln

om 

školstve 

CAD pre mechatronikov 
ako benefit absolventa 

strednej odbornej školy 

Cieľ projektu: 
- zabezpečiť softvér FluidSim P 

(sieťové licencie), PLC (1ks) a drobné 

súčiastky k FESTU, kancelárske 

potreby pre skvalitnenie a 

modernizáciu vyučovania odborných 

technických predmetov  v súlade 

s meniacou sa požiadavkou trhu práce, 

- zvýšiť odborné kompetencie žiakov 

v oblasti mechatroniky a automatizácie 

a tiež zvýšiť tvorivosť a samostatnosť 

žiakov,  

- zvýšiť odborné a profesijné 

kompetencie PZ prostredníctvom 

schválený 1.6.2018 30.11.2018 2 300,00 300,00 

/Spolufinan

covanie:  

RZ/ 
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školenia, 

- vytvoriť zadania na vyučovanie so 

zámerom skvalitniť odborné 

vyučovanie a overovať zadania 

v edukačnom procese. 

Cieľová skupina: 

- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci. 

Výstupy: 

- zakúpený SW  FluidSim P, 

- zakúpený 1 ks PLC, 

- vyškolení PZ- učitelia OP, MOV, 

- vytvorené zadania (pracovné listy) pre 

vyučovanie OP a overené listov vo 

vyučovaní. 

TSK - 

Zážitkové 

vzdelávani

e 2018 

Tematické zážitkové 

vzdelávanie v oblasti 

histórie a dejín 
slovenského národa 

Cieľ: 

- - sprítomniť študentom kľúčovú tému 

„Židia a holokaust v Slovenskom štáte 

počas 2.svetovej vojny“ a tým 

zefektívniť vyučovanie  predmetov  

Občianska náuka a Dejepis. 

Cieľová skupina: 
- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci 

Výstupy: 
exkurzia: Múzeum židovskej kultúry 

v Bratislave a Múzeum holokaustu 

v Seredi.  

schválený 06/2018 6.11.2018 499,72   

TSK - 

Zážitkové 

vzdelávani

e 2018 

Tematické zážitkové 

vzdelávanie v oblasti 
prírodných vied 

Cieľ: 

-   - umožniť žiakom aktívny a tvorivý 

prístup k robotickým systémom 

(automatizácii a robotike),  

- - posilniť odborný rozvoj žiakov 

v oblasti mechatroniky. 

Cieľová skupina: 

schválený 06/2018 12.10.2018 450,00   
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- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci. 

Výstupy: 

- - riešenie praktických úloh- žiaci 

navrhovali, zostavovali vlastnú 

konštrukciu robota, následne ho 

programovali a ovládali pomocou 

mobilu. Aktivita sa realizovala vo 

výučbovom  laboratóriu robotiky 

Technickej univerzity vo Zvolene. 

 

TSK - 

Zážitkové 

vzdelávani

e 2019 

Tematické zážitkové 
vzdelávanie v oblasti 

histórie a dejín 
slovenského národa 

„Po stopách štúrovcov“ 

 

Cieľ: 

- prehĺbiť vedomosti žiakov a 

sprítomniť žiakom kľúčové momenty 

našej národnej histórie spojené 

s činnosťou rodáka z nášho kraja 

Ľ.Štúra. 

Cieľová skupina: 

- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci.  

schválený 05/2019 30.10.2019 500,00  Realizácia 

projektu 

v šk.roku 

2019/2020 

TSK - 

Zážitkové 

vzdelávani

e 2019 

Tematické zážitkové 
vzdelávanie v oblasti 

prírodných vied 

„Keď myšlienky 

dostávajú tvar.“ 

Cieľ: 
-   umožniť žiakom technických odborov 

aktívnym a tvorivým prístupom rozvíjať 

počítačové a grafické zručnosti a 

priestorovú predstavivosť 

prostredníctvom moderných IKT. 

Cieľová skupina: 

- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci. 

Aktivita bude realizovaná v Lab.cafe 

v Bratislave  na 3 pracoviskách: 

1. pracovisko:  Workshop 3D tlače, ako 

si pripraviť model a nastaviť 3D tlač, 

obsluha  

tlačiarne. 

schválený 05/2019 30.10.2019 550,00 Spoluúčasť 

50,00 

„Rodičia 

a škola“ 

Realizácia 

projektu 

v šk.roku 

2019/2020 
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2. pracovisko: Workshop laser, príprava 

podkladov, obsluha stroja, 

vylaserovanie zaujímavej   

klúčenky 

3. pracovisko: Workshop ploter, 

príprava podkladov, vyplotrovanie 

nažehľovačky a  

nažehlenie na trička. 

 

Projekt 

cezhranič

nej 

spoluprác

e/ 

INTEREG- 

cezhraničn

á 

spolupráca 

Spoločné odborné 

vzdelávanie v odborných 

školách pre rozvoj 
strojárenskej praxe 

Cieľ: 

- - efektívne rozvinúť cezhraničnú 

spoluprácu v oblasti strojárskeho 

vzdelávania so zameraním na odbornú 

prax s partnerskou školou - SOŠ J. S. 

Vsetín, ČR, 

- -dovybaviť naše dielne novým strojným 

vybavením.   

Cieľová skupina: 

- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci 

Výstupy: 

- cezhraničná spolupráca medzi školami 

v oblasti odborného vzdelávania, 

- nové strojné a materiálne vybavenie 

pre oblasť strojárenstva (zakúpené: 

sústruh 3 ks;12  ks programovacie 

stanice Heidenhain; 12 ks PC; 1 ks 

kopírovací stroj), 

- realizované 3 výmenné stáže žiakov 

SOŠ Púchov a SOŠ J. Sousedíka 

Vsetín). 

schválený 1.1.2017 31.12.2019 102722,64 10272,26 

 /10% prísp. 

z národného 

financovani

a; 

5136,14  

(5% vlastné 

zdroje) 

 

INTEREG- 

cezhraničn

á 

spolupráca 

Generácia 3.0 
prechádza cez hranice 

Cieľ projektu: 

- -zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

na oboch školách formou nového 

rovesníckeho vzdelávania s využitím 

schválený 01.01.2019 31.12.2019 20000,00 17000 /EÚ, 

2000,00 

ŠR, 

1000,00 
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moderných hravých technológií 

- -zakúpiť zariadenia (robotické 

stavebnice, 3D tlačiarne, Upgrade Multi 

Material) pre realizáciu jednotlivých 

aktivít projektu, 

- -spoločné rovesnícke vzdelávanie  a 

tvorivé  aktivity.  

Cieľová skupina: 

- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci 

Výstupy: 

- cezhraničná spolupráca medzi školami 

v oblasti vzdelávania, 

-nové strojné a materiálne vybavenie pre 

mechatronikov ( zakúpené: 7 ks Lego -

programovacie robotické zariadenia). 

 

TSK/ 

Centrum 

vedecko-

technickýc

h 

informácií 

SR + 

Univerzita 

P.J.Šafárik

a Košice 

IT akadémia- 
vzdelávanie pre 

21.storočie 

Cieľ: 

- vytvoriť model vzdelávania a prípravy 

mladých ľudí pre aktuálne a 

perspektívne potreby vedomostnej 

spoločnosti a trhu práce so zameraním 

na informatiku a IKT. 
Cieľová skupina: 

- žiaci 

- zamestnanci školy 

Výstupy: 

- -vzdelávanie učiteľov, 

- -zapojenie žiakov a učiteľov do ECDL 

a ECO-C, 

- -využívanie inovatívnych metodík 

(MAT,INF,CHE) a ich overenie vo 

vyučovaní. 

schválený 21.1.2018 31.10.2020  - -  

Centrum 

environme

Zelená škola V šk. roku 2018/2019 sme sa zapojili  

do Medzinárodného programu Zelená 

 9/2017  - - Zaplatené 

členské 
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ntálnej 

a etickej 

výchovy 

Živica 

Zvolen 

škola. 

Zrealizované aktivity počas šk. roka: 

- recyklácia odpadu: výroba produktov z 

PET fliaš, zubných kefiek,...  

- vytvorenie násteniek na tému Ochrany 

ŽIP. 

200,00 EUR 

Nadácia 

Ekopolis 

Eko Alarm Cieľ: 
- spolupráca Nadácie Ekopolis s SOŠ 

Púchov pri osvete a podpore triedenia 

odpadov v škole, 

- triediť odpad, 

- vytvoriť akčné skupiny. 

Cieľová skupina: 

- žiaci 

- zamestnanci školy 

Výstup: 

- -nádoby na triedenie odpadu, ktoré 

zakúpila do každej triedy Nadácia 

Ekopolis,  

- -separovanie odpadu (papier, plasty),  

- -zrealizované vzdelávacie aktivity, 

- -zber použitých zubných kefiek 

CURAPROX. 

schválený  1.1.2018 30.11.2018 - -  

O₂ 
Slovakia, 

s.r.o. 

Bratislava 

Roadshow  

Moja story, tvoja story 
  

Cieľ: 

- študentské diskusné stretnutie 

s ambasádormi (Tomi Kid, Strapo, 

Laci Strike a Janka Travelhackerka).   
Výstup: 

- Roadshow s ambasádormi 

schválený 5/2018 6.11.2018 - - - 

Nadácia 

Zastavme 

korupciu 

„Na férovku s 

dochádzkou“ 

Cieľ:  

- vytvoriť priaznivé prostredie pre 

žiakov, 

- zriadiť školskú klubovňu v škole 

zlepšiť dochádzku žiakov na vyučovaní 

Cieľová skupina: 

schválený 9/2018 6/2019 4825,00 Nadácia: 

3618,00 

Naša 

spoluúčasť: 

1207,00 
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- žiaci 

Výstup: 
- zriadená školská klubovňa, 

- zlepšená dochádzka žiakov na 

vyučovanie, 

- účasť žiakov, pedagógov a vedenia 

školy na stretnutí s prezidentom SR p. 

Kiskom. 
Zriaďovateľ 

TSK a Úrad 

splnomocne

nca vlády 

SR 

„Participatívny 

rozpočet“ 

Projekt umožnil žiakom vyjadriť svoj 

názor na problematiku fungovania školy, 

naučil ich tímovo spolupracovať, 

korektne prezentovať svoj názor, aktívne 

počúvať druhých a zaujímať sa o verejné 

veci. Dal žiakom šancu rozhodnúť sa, 

kde v škole investovať schválenú sumu 

finančných prostriedkov. 

 Cieľová skupina: 
- žiaci 

Výstup: 
- realizovaný žiacky projekt „Internet 

na škole“. 
 

 
 

schválený 10/2018 6/2019 1000,00 -   

Fondu 

mikroproje

ktu, česko-

slovenské 

příhraničí 

Vsetínsko – púchovské 

cyklotoulky 

Cieľ projektu: 

- podporiť vzájomné spoznávanie sa 

žiakov partnerských škôl s akcentom na 

športové  zameranie, 

- zvýšiť fyzickú a psychickú zdatnosť 

žiakov, kladný postoj k športu 

a zdravému životnému štýlu, 

- rozvíjať cyklistické zručnosti žiakov, 

- rozvíjať kultúrne a umelecké 

kompetencie žiakov, 

- prekonávať kultúrne, jazykové, sociálne 

 

-  
1.1.2014 -  -  -  Aktivity 

realizované 

v rámci 

udržateľnost

i projektu 
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a ekonomické bariéry medzi ľuďmi 

rôznych národností. 

Cieľová skupina: 

- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci 

- vedenie školy. 

Výstupy: 

- cyklopotulky  na Vsetíne a okolí 

Púchova – 5.6. ;13.6.;20.6.; 26.6.2019 

- vzájomné spoznávanie sa žiakov 

partnerských škôl. 

Erasmus+ - Cieľ: 

- zahraničná stáž študentov z Gijónu 

v slovenských firmách a našej škole, 

- zvýšiť odborné, jazykové a sociálne 

kompetencie účastníkov stáže,. 

Výstupy: 

- mesačná stáž študentov z odbornej školy 

v Gijóne, ES v slovenských firmách a v 

našej škole. 

 

       

 

Vypracovala: Šimáčková 
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Krúžková činnosť 

školský rok 2018/2019  

 

P. č. Názov krúžku Meno a priezvisko 
Počet 

žiakov 

1.  Príprava na praktickú MS v odbore 

elektro 
Mgr. Renáta Blašková 13 

2.  SOS Machinery Bc. Pavol Bednár 6 

3.  SOME PLASTIC Bc. Cyril Crkoň 6 

4.  Športový Ing. Miloslav Čuntala  

5.  Tvorivá dielňa Mgr. Alena Hajduková 18 

6.  Fitness a posilňovanie Mgr. Ján Haššo 20 

7.  Školský časopis PaedDr. Monika Hrenáková 6 

8.  Anglická konverzácia Mgr. Andrea Hupková 17 

9.  Korešpondencia v praxi Ing. Mariana Jašeková 13 

10.  Ekonomika v číslach Ing. Oľga Kováčová 13 

11.  Angličtina krok za krokom Ing. Darina Kubičárová 15 

12.  Administratíva v doprave Ing. Ivana Lazovanová 12 

13.  Tréning komunikačných zručností Mgr. Dagmar Ostradická 15 

14.  Mikroelektronika a mikroprocesory 

v praxi 
Ing. Dalibor Piška 7 

15.  Hravá slovenčina Ing. Daniela Polníková 6 

16.  Anglicky on-line Ing. Vladimíra Siváková 12 

17.  Zaujímavá elektronika Ing. Ivan Slávik 8 

18.  Praktický gumár PhDr. Ivona Šelestiaková 5 

19.  Zelená škola Mgr. Jana Kucharíková 8 

20.  Grafické systémy Ing. Alena Vardžáková 5 

21.  Svet na štyroch kolesách Ing. Stanislav Vychopen 5 

22.  Chemická olympiáda Mgr. Viera Urbanová 6 

23.  Angličtina s úsmevom Ing. Alice Žiačiková 11 

Spolu žiakov 236 

 

k) údaje o výsledkoch kontrolnej činnosti  
V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnej školskej inšpekcie 

. 
l) údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy 
Priestorové podmienky školy: 

Školu tvoril komplex 4 budov, ktoré sú vo vlastníctve TSK. Areál nebol jednoznačne 

celistvý, medzi budovami sú súkromné pozemky a obytné domy. Vzhľadom na 

nadchádzajúce organizačné zmeny v škole, pokles žiakov, škola vyhlásila budovy B1 a B2 

za nadbytočné. V máji 2019 prebehol predaj daných budov mestu Púchov. Škola získa 

v júli 2019 do správy majetku budovu internátu, ktorá bude slúžiť účelom ubytovania 

a časť budovy bude využívaná ako školské priestory.  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 nachádza strecha budovy C, je potrebné ju opraviť. Počas školského 

roka škola získala finančné prostriedky na jej opravu, ktorá sa zrealizovala počas prázdnin. 
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Tiež sa vybudoval bezbariérový vchod do budovy A. Financovanie bolo z dotácie MŠ. 

Zároveň boli zrekonštruované schody do budovy A.   

 

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 knižnica 

Slabou stránkou sú nedostatočné priestory pre vyučovanie telesnej výchovy. 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: 

- muflová pec a vybavenie chemického laboratória, 

- CNC fréza a programovacie stanice Haidenhain spolu s počítačovým vybavením 

- programovateľné stavebnice Lego a Arduino 

 

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej 

činnosti školy 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov- prenesené kompetencie 

Druh výdavku Rozpočtová položka Čiastka v € 

1. mzdy, platy, OOV 610 562.182,- 

2. poistné a príspevok do poisťovní 620 207.805,- 

3. tovary a služby 630 98.970,- 

    z toho:   

    - cestovné         631 1.574,- 
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    - energie, voda, komunikácie         632 47.051,- 

    - materiál           633 5.972,- 

    - dopravné   634 1.470,- 

   -  rutinná a štandardná údržba         635 2.100,- 

   -  nájomné za  prenájom 636 6.652,- 

   -  služby         637 33.335,- 

4. bežné transfery (PN, odstupné) 640 816,- 

Spolu bežné výdavky (1+2+3+4)  x 868.957,- 

Nenormatívne zdroje ŠR 640 Odchodné   

Nenormatívne zdroje ŠR (mimoriadne výsledky 

žiakov) 

610 620 630 1.000,- 

 

2. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe 

ich použitia v členení podľa financovaných aktivít 

Účel poskytnutého príspevku  Čiastka v € 

I. Príjem za vzdelávacie  poukazy  7.584,- 

II. Použitie na aktivity krúžkov:  

   z toho:  

   - odvody zdravotného a sociálneho poistenia 1.173,- 

   - výpočtová technika  45,-  

   - prístroje a zariadenia  

   - všeobecný materiál  1.484,- 

   - knihy, časopisy, učebné pomôcky 593,- 

   - prepravné - 

   - cestovné   - 

   - nájomné - 
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   - odmeny za práce vykonávané  mimo pracovného 

pomeru (učiteľom za vedenie krúžkov) 

3.609,- 

   - cestovné náhrady - 

   - ostatné služby   - 

 

3. o nenormatívnych príspevkoch zo ŠR na financovanie projektov 

Účel poskytnutého príspevku Čiastka v  € 

Grafické systémy / licencie, materiál pre CAD, kanc. materiál,PLC 2.000,- 

Zážitkové vzdelávanie – Zvolen 450,- 

Zážitkové vzdelávanie – Sereď 424,- 

Lyžiarsky výcvik  5.250,-  

Odstránenie stavebných bariér  10.000,- 

 

   4. o príspevkoch zo zdrojov TSK na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej    

činnosti žiakov 

Účel poskytnutého príspevku Čiastka v  € 

Strava žiakov 3.831,-  

Odstránenie stavebných bariér  500,-  

Rekonštrukcia suterénu v budove A na strojárske dielne 99.025,-  

 

5. o príspevkoch zo zdrojov TSK na projekty- predfinancovanie 

Financované aktivity Bežné výdavky Kapitálové výdavky 

Projekt cezhraničnej spolupráce SK-CZ  39.164,- 11.078- 

 

6. o finančných prostriedkoch získaných od právnických a fyzických 

osôb 
Financované aktivity Čiastka v  € 
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7. iné finančné prostriedky získané podľa  osobitných predpisov 
Financované aktivity Čiastka v  € 

Nadácia  Zastavme korupciu  - zariadenie klubovne , prijatie u prezidenta SR 3618,-  

Rodičia a škola  - Zastavme korupciu  -  zariadenie klubovne (zostatok  600,-) 1207,-  

Rodičia a škola – Odstránenie  stavebných bariér 100,-  

Rodičia a škola – notebook 661,-  

Rodičia a škola – zariadenie do učebne VP – stoly, stoličky 112,-  

Rodičia a škola  -  plastové hodiny do učební  87,- 

TSK – zariadenie do internátu ( dar TnUAD)                        737,-  

 

8. Iné finančné prostriedky získané z Európskej únie 

 
Financované aktivity Čiastka v  € 

Erasmus -  mobility v odbore vzdelávania a príprave 66.647,- 

 

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

 Základné okruhy:  

1. Kvalitný a efektívny systém odborného vzdelávania a prípravy 

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

priemysel v púchovskom regióne: gumárenský priemysel, strojárenský priemysel, 

elektrotechnika, odevníctvo a logistika. 

Ciele boli naplnené v oblasti: 

A. odborné vzdelávanie a školský vzdelávací program (ŠkVP) 

- úprava školského vzdelávacieho programu podľa pedagogicko- organizačných pokynov  a 

potrieb odborného vzdelávania 

- zvýšenie počtu hodín odborných predmetov v rámci disponibilných hodín 

- spolupráca s regionálnymi  zamestnávateľmi : 

• pri tvorbe školského vzdelávacieho programu 

• pri odbornej praxi žiakov ale i pedagógov 

• pri materiálnom a technickom vybavení školy 

 

- príprava projektu duálneho vzdelávania v študijnom odbore operátor gumárenskej a  

   plastikárskej výroby, prípravná fáza, podpis zmlúv s CMR, príprava materiálneho a  

   organizačného zabezpečenia, spoločný nábor žiakov 

- motivvácia žiakov pre učenie tvorením, projektovým vyučovaním, využívať  

   medzipredmetové vzťahy a nové metódy vyučovania 

- využitie času maturitných skúšok v nižších ročníkoch na zmysluplnú odbornú   
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   činnosť (prevádzková prax, projektové cvičenia), tieto aktivity budú zabudované do ŠkVP 

B. záujmová činnosť 

- podpora záujmovej činnosti žiakov, motivácia učiteľov k získaniu maximálneho  

  počtu vzdelávacích poukazov a k vedeniu celoročných aktivít 

- zapájanie sa do slovenských a medzinárodných rozvojových projektov, ktoré priniesli vyššiu 

kvalitu procesov v škole i lepšie vybavenie školy (získanie ocenenia Briliantt 2016 za 

inovatívne vyučovanie) 

- podpora účasti žiakov vo vlastnej tvorbe a technickej tvorivosti i prostredníctvom    

  Stredoškolskej odbornej činnosti, školskej galérie, výstav žiackych prác (žiak Andrej 

Chalupka postúpil do Krajského kola SOČ) 

C. študentský medzinárodný program 

- vytvorené organizačné podmienky na mesačné stáže žiakov v zahraničí, získanie finančnej  

    podpory v rámci Erasmus +- Charta(individuálne stáže žiakov v programe Erasmus+) 

 

2. Rozvoj zamestnancov školy 

Ciele boli naplnené v oblasti: 

A. Škola ako učiaca sa organizácia 

- aktívne zapájanie všetkých učiteľov a majstrov do tvorby školského vzdelávacieho 

programu podporená práca predmetových komisií ako rozhodujúceho orgánu pri tvorbe 

plánu školy pre jednotlivé školské roky. Podpora vzájomnej komunikácie učiteľov a 

majstrov odborného výcviku 

- kariérny rast zamestnancov (pedagogických i nepedagogických) vedené vo forme dohody 

medzi zamestnancom a vedúcim na základe výsledkov hodnotiaceho rozhovoru 

- pozitívna motivácia zamestnancov aj morálnym ohodnotením (pochvala, ocenenie) 

B. rozvoj kompetencií učiteľov a majstrov 

- pre potreby duálneho vzdelávania sú umožnené  pedagógom stretnutia so zamestnávateľmi 

pre získanie odborných kompetencií,  

- zamestnanci sa zúčastnili na odbornom vzdelávaní k duálnemu vzdelávaniu , súťažiach, 

podporovaná je ich kreativitu, odbornosť, iniciatívu.  

- návšteva vyučovacích hodín, ako nástroj riadiaceho pracovníka na hodnotenie kvality 

vyučovacích procesov v škole 

- rozvíjať odborné a jazykové kompetencie pedagógov zapojením sa do medzinárodných 

projektov (Erasmus+) 

 

3. Kultúra školy 

Ciele boli naplnené v oblasti: 

A. kultúra školy 

- zvýšená informovanosť zamestnancov a žiakov pomocou násteniek a zriadením zborovne 

-  vzťahy s rodičmi, vzniknuté problémy bezprostredne riešené 

- príprava učiteľov na prácu s problémovými žiakmi , s deťmi zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, spolupracovať s pedagogicko- psychologickou poradňou 

- zavedené tradičné školské podujatia ako dôležitú súčasť identity školy a jej kultúry 

(spoločné otvorenie a ukončenie školského roka, imatrikulácie, Deň študentstva)- Aktívna 

spolupráca so žiackou školskou radou.  

- pokračujúca spolupráca s inými školami a inštitúciami (s partnerskou školou na Vsetíne 

pokračovanie v projekte "Vsetínsko- púchovské cyklotoulky", realizácia projektu 

INNOVATIONSTORE).  

- vytváranie dobrej atmosféry medzi učiteľmi a majstrami odborného výcviku (slávnostné 

porady pri príležitosti Dňa učiteľov vianočné posedenie, morálne ohodnotenie pedagógov). 

B. riadenie školy 
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- vedenie učiteľov k profesionálnemu plneniu si povinností (dochvíľnosť, korektné riešenie 

pracovných a výchovných problémov) 

- vytvorenie  podmienok pre profesionálnu prácu pedagóga a predmetových komisií (úprava 

pracovnej doby v utorky do 16, 00 hod., zriadenie zborovne, reorganizácia kabinetov, 

odborných učební) 

- smerovanie k efektívnemu využívaniu všetkých vyučovacích dní a hodín(organizácia 

zastupovania) 

 

4. Marketing školy 

Ciele boli naplnené v oblasti: 

A. dobrá povesť 

- budovanie dobrého mena školy prostredníctvom kvalitných  procesov v škole   

- vedenie zamestnancov školy tak, aby prijali svoju rolu v každodennej propagácii školy 

- vytváranie dobrej povesti školy u všetkých sociálnych partnerov (spolupracujúce firmy, 

rodičia, mesto) 

B. propagácia školy 

-  prezentácia školy, COVP,  a všetkých študijných odborov, ktoré ponúka naša škola žiakom 

ZŠ pre nastávajúce školské roky 

-  prezentácia  úspechov našej školy a úspechy našich žiakov na verejnosti v regióne a okolí  

-  priblíženie žiakom ZŠ činnosť COVP a ponúkané odbory v praxi formou otvorených dielní 

- pravidelná aktualizácia www stránky, zverejňovanie povinných údajov a úspechov na 

stránke školy (propagácia projektov, COVP..) 

- vydávanie informačného materiálu  

- udržiavanie tesné kontakty so základnými školami okresu Púchov a blízkeho okolia 

prostredníctvom osobných návštev, organizovanie spoločných podujatí výchovných 

poradcov, propagácia  školy a činnosti COVP 

-  Deň otvorených dverí 

- spolupráca s rodičmi. 

 

5. Materiálne vybavenie školy 

Ciele boli naplnené v oblasti: 

A. odborné učebne a dielne 

- zriadenie uceleného Centra odborného vzdelávania a prípravy v budove "C"  

- presťahovanie dielní z priestorov Continental do prenajatých priestorov 

- spolupráca so zamestnávateľmi v regióne v oblasti materiálového vybavenia (počítače z 

CMR) 

- zriadené odborné učebne pre potreby vyučovania strojárenských a elektro predmetov 

B. inovácia vnútorného vybavenia 

- inovovanie vybavenie odborných učební informatiky, elektrotechniky, a odevných odborov 

- postupné dopĺňanie počítačov, dataprojektorov a internetu do učební 

- inovácia knižnice  

- zriadenie oddychových kútikov v budovách A, B1, B2, C 

- zapájanie sa do zmysluplných projektov s možnosťou modernizácie školy (rozvojové 

projekty MŠ, Erasmus+...) 

C. okolie školy 

- pravidelné udržiavanie trávnatých plôch okolo školy, 
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o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  

 

✓ Hodnotiaca správa 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 žiakov prvého ročníka na vyučovací proces strednej školy v rámci 

výučby SJL                

                    Termín: november 2018      Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová 

     - úloha splnená, bol zrealizovaný adaptačný test zo SJL. 

. Príprava žiakov štvrtého ročníka na maturitné skúšky  

                     Termín: január 2019          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 zážitkového vyučovania 

                     Termín: priebežne počas šk. roka      Zodpovední: všetci vyučujúci PK 

     - úloha splnená, návšteva Múzea holokaustu v Seredi dňa 18.6.2019 (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 2018     Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová 

       -  úloha nesplnená. 

➢ Olympiáda ľudských práv  

                                Termín: máj 2019                             Zodpovedná: Mgr. Ostradická 

      -  úloha splnená vo februári. 

 

➢ Hviezdoslavov Kubín   

                                Termín: marec 2019     Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová 

      -  úloha nesplnená.    
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➢ Projekt „Záložka do knihy spája slovenské školy“  

                              Termín: október 2018                            Zodpovedná: Ing. Polníková 

     -  úloha splnená. Projekt bol realizovaný vo vybraných triedach všetkých ročníkov, 

teší sa veľkej obľube. 

➢ Krúžková činnosť  

                             Termín: október 2018 – jún 2019             Zodpovední: členovia PK 

-  úloha splnená. V rámci PK pracovali krúžky: 

• Hravá slovenčina  - vedúca krúžku Ing. Polníková – krúžok bol zameraný na 

intenzívnu prípravu žiakov štvrtého ročníka na MS zo SJL. 

• Školský časopis – vedúca krúžku 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: PaedDr. Hrenáková 

      -  úloha splnená. Vydané boli spolu tri čísla školského časopisu. 

➢ Súťaž v čitateľskej gramotnosti 

                              Termín: február 2019     Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová 

     -  úloha splnená, súťaž bola realizovaná v rámci tried prvého ročníka, víťazi boli 

ohodnotení známkou výborný v rámci predmetu SJL. 

➢ Otvorená knižnica 

                                Termín: marec 2019     Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová 

     -  úloha splnená v spolupráci s vedúcou školskej knižnice, zúčastnili sa žiaci 

prvého a druhého ročníka. 

➢ Výstava a burza kníh 

                                Termín: marec 2019     Zodpovedné: Ing. Polníková, p. Gajdošová 

     -  úloha splnená v spolupráci s vedúcou školskej knižnice, zúčastnili sa žiaci 

prvého až tretieho ročníka. 

➢ Súťaž Biblia očami mládeže 

                                              Termín: marec 2098     Zodpovedná: PaedDr. Hrenáková 

     - úloha nesplná 

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. Považská 

Bystrica pod názvami:  

1) Bezpečná práca s internetom (Gajdošová, Ostradická, Haššo, Polníková) 

2) Využitie 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 

knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“ – Univerzitná knižnica Bratislava. 

 

a) Exkurzie 

➢ Divadelné predstavenie – návšteva baletného predstavenia Nižinskij – boh tanca 

v SND Bratislava dňa 18. 11. 2018.  
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➢ Divadelné predstavenie – návšteva divadelného predstavenia  Smrť sa volá 

Engelchen v Mestskom divadle Žilina dňa 16. 2. 2019.  

➢ Divadelné predstavenie – návšteva divadelného predstavenia  Apartmán v Hoteli 

Bristol v SND Bratislava dňa 6. 3. 2019.  

➢ Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi – vybraní žiaci druhého a tretieho ročníka 

– 18. 6. 2019. 

 

✓ Hodnotiaca správa práce PK cudzích jazykov  

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 Žiačiková, anglický 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...) 

➢   „Ak sa dieťa nedokáže učiť spôsobom, akým učíme, možno by sme mali učiť 

spôsobom, akým sa dieťa učí“    Ignacio Estrada- v priebehu roka sme sa snažili využívať 

rôzne štýly učenia sa a ku žiakom pristupovať  individuálne a zároveň sa pokúšali naučiť 

žiakov učiť sa/ KOMPAS nie HODINKY/ – ukazovali sme žiakom smer, ako sa učiť-  

uplatňoval sa osobný prístup, viedli sa motivačné rozhovory, hlavne u neprospievajúcich, 

často chýbajúcich a málo motivovaných žiakoch /napr. P.Líma I.OGP, J.Bystrický II.MN, 

P.Andrisík I.MN,... ale aj u ostatných žiakov. Žiaci pracovali v krúžkoch anglického 

a nemeckého jazyka. Tento prístup žiakom pomáha. 

Z: vyučujúce cudzieho jazyka              T: trvalý          U: splnená, i keď sa nedá povedať, do 

akej miery 

➢ nemecký jazyk- vyučovanie na stanovištiach s triedou III.MMN, žiakom sa 

vyučovanie páčilo, ale gramatická časť opäť úspech nezožala 

Z: Mgr. Ostradická                               T: školský rok             U: splnená 

➢ príprava žiakov na olympiádu /Dominik Pagáč, Janka Trnková,..../, maturitu – hlavne 

formou krúžkov, osobných konzultácii, usmerňovaním žiakov, v čom a ako sa majú zlepšiť, 

nácvikom testovacích techník.  Pracovali sme na rozširovaní slovnej zásoby vo vyšších 

ročníkoch prevažne testovou formou, čítaním časopisov, využívaním webových stránok, 

knižničnej literatúry, nacvičovali gramatické  štruktúry, šikovní žiaci boli usmerňovaní 

v akých oblastiach sa majú zlepšovať, aby sa mohli zúčastniť olympiády.  

Z: vyučujúce cudzieho jazyka                T: priebežne        U: splnená 

➢ Príprava a použitie vstupných, maturitných a ročníkových testov – vstupné testy boli 

realizované prvý septembrový týždeň. Výsledky testov mali informatívny charakter, nebrali 

sa do úvahy pri rozdeľovaní do skupín. Žiaci dosahovali lepšiu úroveň pri testových 

úlohách, pri samostatnom písaní dosiahli úroveň veľmi nízku – otvorené úlohy oveľa 

presnejšie odzrkadlili nielen úroveň prichádzajúcich žiakov, ale aj ich prístup k práci. 

V porovnaní s minulým rokom je badať mierne zlepšenie. 

Záver: žiaci textom prevažne rozumejú, problém im robí uplatniť naučené pravidlá/ slabé 

výsledky    v gramatike aj písaní. Tento rok sme  napísali s jednou prváckou triedou test aj 

na konci roku, aby sme ho mohli porovnať so vstupným testom. Takmer všetci žiaci si 
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úroveň zlepšili alebo aspoň dosiahli lepšie bodové hodnotenie. Zlepšila sa aj oblasť písania. 

Takmer všetci žiaci boli schopní napísať jednoduchý text podľa zadania. 

  Z: vyučujúce prvého ročníka ANJ          T: september, jún         U: splnená 

➢ Skúšobné predmaturitné testy sa realizovali v januári  vo všetkých končiacich triedach. 

Ukázali pripravenosť jednotlivých tried na maturitnú skúšku.  Žiaci si vyskúšali systém 

testovania, precvičili typy úloh, narábanie s časom a  zároveň otestovali úroveň svojich 

vedomostí. Výsledky testu sa dajú považovať za hodnoverné, odzrkadlili jazykové zručnosti 

žiakov, resp. záujem, či nezáujem o učenie sa cudzieho jazyka, porovnali sme polročné 

výsledky a následne výsledky maturitných testov. V takomto testovaní plánujeme 

pokračovať každý rok. 

Test písalo spolu 64 žiakov ANJ, z toho dvaja si vyskúšali aj úroveň B2 a 18 žiakov z NEJ. 

Test nenapísalo 25 žiakov z ANJ a 7 z NEJ, zásadné rozdiely v úrovni sa neprejavili ani 

v jednej  triede. Pre hodnotenie týchto testov sme upravili stupnicu od 33,3%. 

Z: vyučujúce CUJ 

➢ Ročníkové testy sme tento rok  nenapísali, písal sa len kontrolný test v jednej triede 

prvého ročníka.  

Z: vyučujúce cudzieho jazyka                 T: september- vstupné/ január- maturitné/ máj- 

ročníkové                                   

➢ Precvičovanie testových úloh- žiaci pred absolvovaním maturitných testov riešili 

rôzne typy úloh, precvičovali sme s nimi rôzne stratégie ako pri týchto typoch úloh 

postupovať, ako pracovať s časom. 

Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: priebežne           U: splnená 

➢ Stanovenie pravidiel, kritérií hodnotenia- v spolupráci so žiakmi- kritéria hodnotenia 

boli jednotne stanovené pre oba cudzie jazyky a doplnené do ŠkVP. Žiaci boli o nich 

informovaní na začiatku roka. 

Pracovali sme  s váhovým hodnotením, ktoré umožňuje internetová žiacka knižka. Na 

spresňovaní kritérií budeme ďalej pracovať. 

Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: september               U: splnená 

➢ Použiť spätno-väzbové dotazníky s cieľom zlepšenia kvality vyučovania –dotazník 

použila p. Ostradická a robili sme ústne pohovory. Z výsledkov vyplýva, že žiaci pozitívne 

oceňujú vopred poskytované informácie a požiadavky ohľadom skúšania, testovania, slušný 

prístup, túžia po nových vyučovacích metódach.  Navrhujeme použiť dotazníky na začiatku 

školského roka vo vyšších ročníkoch. 

Z: vyučujúce cudzieho jazyka                     T:raz za šk. rok          U: splnená čiastočne, Mgr.  

Ostradická 
➢ Práca s novou učebnicou Gateway to Maturita získanou ako dar pokračovala 

v IV.PSP- žiaci pracovali s novou učebnicou Gateway a boli spokojní. Celoplošne 

neplánujeme zmeniť používané učebnice Solutions. 

     Z: Mgr. Hupková                                           T: školský rok             U: splnená 

➢ V druhom, resp. treťom ročníku sme začali používať učebnicu Solutions 

Preintermediate, tretie vydanie. Učebnice boli zakúpené z príspevku MŠ.  

Vzhľadom k tomu, že učebnice sú školské, žiaci do nich nepíšu a to mnohokrát znižuje 

kvalitu vyučovania. Pre slabších žiakov budeme navrhovať zakúpenie vlastnej učebnice 

a v niektorých triedach možno návrat k druhému vydaniu. 

Z: vedúca PK                                             T: školský rok             U: splnená 

➢ Využívali sme informácie a prezentácie vytvorené americkou lektorkou, prezentácie 

a videá z učebníc a doplnkových materiálov, na vyučovaní NEJ prezentácie vydavateľstva 

KLETT, čítali sme časopisy, tým sme sa snažili vytvárať multikultúrne prostredie, poznávali 

kultúrnu rozmanitosť sveta, spoznávali sme reálie, život ľudí vo svete, previazanosť 

udalostí, problémov 
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Z: vyučujúce cudzieho  jazyka                   T: priebežne 

➢ Uplatňovali sme individuálny prístup k žiakom s ŠVVP, vychádzali z odporúčaní 

poradenského zariadenia, žiaci štvrtého ročníka aj úspešne zmaturovali  

Pre zlepšenie práce s nimi je dôležité vopred vedieť, akým spôsobom budú takíto žiaci 

maturovať. 

Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: priebežne 

➢ Venovali sme sa pri čítaní, písaní, konverzačných témach hlavne problémom 

tínedžerov- trávenie voľného času, hudba, filmy, stravovanie, šport, nadväzovanie 

priateľstiev, závislosti, médiá a ich vplyv, dôraz sme tiež kládli na spoznávanie krajín, 

ktorých jazyk sa žiaci učia/rozprávanie o týchto krajinách spôsobuje žiakom problém hlavne 

pri ústnych MS. Týmito krajinami sa naďalej plánujeme zaoberať a klásť na ne oveľa väčší 

dôraz.  

Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: priebežne 

➢ Pripravili sme školské vzdelávacie programy pre nové odbory 

Z: vedúca PK                 T: máj 2019 - splnené          

➢ Monitorovali sme kvalitu vyučovania. Vzájomné hospitácie, vzhľadom k tomu, že sme 

učili prevažne v rovnakom čase, sa nepodarilo zrealizovať, ale poskytovali sme si spätnú 

väzbu, aké aktivity sa osvedčili, aké učivo sme prebrali, ako a čo sme hodnotili, čo sme 

následne využívali pri vyučovaní spojených skupín.  

Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: priebežne 

➢  Využívali sme  sebahodnotenie žiaka pri jeho hodnotení, pracovali s motiváciou. 

Vyskúšali sme rôzne motivačné aktivity, Ing. Siváková s II.MM pripravila projekt o doprave 

a cestovaní. Úloha, ktorá z tejto práce vyplynula, je zlepšiť kompetencie žiakov v oblasti PP 

prezentácií .  

Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: priebežne 

c) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov (mimoškolské aktivity, 

zodpovedný učiteľ, výsledky súťaží, mená žiakov, prezentácia odborov, predmetov...) 

➢ Zapojili sme sa do medzinárodnej súťaže Angličtinár roka/Best in English/28 žiakov/. 

Súťaž bola elektronická,  s okamžitým vyhodnotením výsledkov, test v úrovni B1-C1. Po 

úplnom vyhodnotení sa žiak dozvedel svoju pozíciu nielen v rámci Slovenska, ale aj sveta. 

Prvé miesto obsadil D. Pagáč zo IV.MN. 

Z: vedúca PK                          T: november 2018 

➢ Zorganizovali sme olympiády z anglického aj nemeckého jazyka. Školského kola 

olympiády z anglického jazyka sa zúčastnilo 23 žiakov z 29 pôvodne prihlásených. Dominik 

Pagáč z IV.MN postúpil     do okresného kola. Janka Trnková z II.KPD vyhrala školské 

kolo, zúčastnila sa okresného kola olympiády z nemeckého jazyka, z 2. miesta aj krajského 

kola. 

Z: vyučujúce CUJ                      T: december 2018 

➢ Zorganizovali sme exkurziu do vianočnej Viedne s návštevou Dómu sv. Štefana.  

Neuskutočnili sme výlet do Anglicka vzhľadom na malý záujem žiakov.  

Z: vyučujúce nemeckého jazyka   T: december 2018                      

➢ Zrealizovali sme návštevu filmového predstavenia v angličtine.  

Z: vyučujúce CUJ                       T: december 2018 

➢ Žiaci pracovali v nasledovných krúžkoch:  

Ing. Kubičárová- Angličtina krok za krokom 

Ing. Žiačiková- Angličtina s úsmevom 

Mgr. Ostradická- Tréning komunikačných zručností 

Ing. Siváková- Anglicky online 

Mgr. Hupková Andrea- Anglická konverzácia 

 Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: školský rok 
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➢ Propagovali sme dosiahnuté výsledky cez net aj  nástenkami 

Z: vyučujúce CUJ                             T: priebežne 

➢ Rozvíjali sme čitateľskú gramotnosť – žiakom bola požičiavaná doplnková literatúra, 

využívali školskú knižnicu, čítali sme časopis Bridge/B1-B2/,  Gate/B1/, Friendship/B1-B2/ 

Z: vyučujúce CUJ                        T: priebežne  

➢ Zapojili sme sa do medzinárodných projektov. Využívali sme moderné učebnice, ich 

najnovšie vydania a doplnky k nim, IKT, používali rôzne metódy učenia a učenia 

sa/koučing, využívali sme rôzne činnosti na hodine s ohľadom na rôzne štýly učenia sa, 

rozvíjali digitálnu gramotnosť, kompetencie žiakov aj účasťou na projektoch Erasmus+ 

/testovanie, internetový jazykový kurz/. Žiaci/21/ zapojení v projekte Erasmus+ absolvovali 

vstupný a záverečný jazykový test na určenie jazykovej úrovne, internetový jazykový kurz, 

vypracovali životopis v anglickom jazyku. Žiaci si vyskúšali rôzne typy aktivít aj v rámci 

Európskeho dňa jazykov. 

Z: vyučujúce cudzieho jazyka, Kubičárová/Erasmus+, jazyková príprava              T: 

priebežne 

➢ Pripravili aktivity na deň otvorených  dverí 

Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: DOD 

➢ Pripravovali sme žiakov na maturitu, využívali sme krúžkovú činnosť, monitorovali 

ich činnosť a pripravenosť. Problémy priebežne riešili... 

Z: vyučujúce cudzieho jazyka                        T: priebežne 

 

d) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK (absolvované vzdelávania, aktivity, profesijný 

rozvoj) 

Zúčastnili sme sa na webinároch, napr. “Tangible Progress“ and “Maturita Super-Speaker“ 

by Mgr. Danka Sekerková, konferencii v Žiline organizovanou vydavateľstvom Macmillan, 

konferencii ELT Forum v Bratislave venovanej tento rok “21st century skills- nové trendy 

a rozvoj pedagogických zručností v oblasti jazykového vzdelávania“.  Materiály sme 

navzájom zdieľali. 

Z: vyučujúce anglického jazyka                        T: školský rok 

➢ samoštúdium v oblasti didaktiky, metodiky, využívali sme webové stránky na ďalšie 

vzdelávanie 

Z: vyučujúce cudzieho jazyka, prezentácia získaných poznatkov na zasadnutiach PK  T: 

jednotlivé zasadnutia PK 

➢ účasť na kontinuálnom vzdelávaní podľa plánov osobného rozvoja/Tvorba 

maturitných zadaní/Kubičárová/, certifikát z ECDL/Kubičárová, Siváková/  

Z:  vyučujúce CUJ                  T: školský rok          U: splnená čiastočne 

➢ cieľ: získať 2. kvalifikačnú skúšku- práce pripravili Ing.Siváková, Mgr.Ostradická 

 Z:Ing. Siváková, Mgr. Ostradická            T: školský rok        U: splnená čiastočne, Ing. 

Siváková ju získala  

➢ rozvíjali sme svoju  mediálnu gramotnosť, čítali časopisy, využívali podporné webové 

stránky, pracovali s rôznymi aplikáciami 

Z: vyučujúce cudzieho jazyka                                    T: školský rok 

 

e) Požiadavky vyplývajúce zo zasadaní PK 

➢ Zaradiť druhý cudzí jazyk/ nemecký alebo ruský jazyk v maturitných odboroch  

➢ Triedy na jazyk deliť, vzhľadom k veľkým rozdielom v jednotlivých triedach 

➢ Dovybaviť jazykové učebne bielymi tabuľami, príp. interaktívnou, príp. bielou stenou 

na premietanie 

➢ Kancelársky papier, ..., časopisy 
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✓ Hodnotiaca správa práce PK 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  

➢ úprava ŠkVP pre študijné odbory OGP, MPS, GDM, MM, MN v šk. roku 

2019/2020 – Mgr. Haššo, Mgr. Šimáček 

➢ uskutočnené testy všeobecnej pohybovej výkonnosti vo všetkých ročníkoch 

a triedach – Mgr. Haššo, Mgr. Šimáček 

➢ príprava žiakov na športové súťaže organizované SAŠŠ – Mgr. Haššo, Mgr. 

Šimáček, Ing. Čuntala 

➢ príprava žiakov na talentové skúšky na VŠ Eduard Chovanec IV. PSP – 

Mgr.Haššo 

 

g) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov  

➢ krúžok fitnes a posilňovanie – Mgr. Haššo 

➢ športový deň na multifunkčnom ihrisku v D. Kočkovciach a na ihrisku 

v Streženiciach, máj a jún – Mgr. Haššo 

➢ vianočný stolnotenisový turnaj v priestoroch našej školy ( december2018) – 

Mgr. Haššo, Mgr. Šimáček, Ing. Čuntala 

➢ workoutové  a akrobatické  vystúpenia na dňoch otvorených dverí SOŠ I. 

Krasku (M. Šajdák, T. Uhlík, L. Kočkovský, P. M. Holba) – Mgr. Haššo 

➢ LVK 07.01.2019 – 11.01.2019 Veľká Rača – Oščadnica – Mgr. Haššo, Mgr. 

Šimáček, Mgr. Urbanová 

➢ účelové cvičenie OŽaZ pre I. a II. ročníky (september, máj, jún v lokalite 

Púchov), kurz OŽaZ pre III. Ročníky (máj, jún v lokalitáchPúchov a okolie, 

Lazy pod Makztou, Vysoké Tatry) – Mgr. Haššo 

➢ Vsetínsko -  Púchovské cyklotoulky s partnerskou školou SOŠ J. Sousedíka 

Vsetín – Ing. Šimáčková, Mgr. Haššo 

➢ projekt Dobrá vec s O2, motivačná roadshow so štyrmi známimi osobnosťami 

– Mgr. Haššo  

➢ OK v cezpoľnom behu 1. miesto J. Urban, KK 3. miesto chlapci družstvá, 4. 

miesto M. Lezzani (september, október 2018) – Mgr. Haššo 

➢ OK vo veľkom futbale 1. Miesto, RK 3. miesto (október 2018) – Mgr. Šimáček 

➢ OK v bedmintone (október 2018) dievčatá 2. miesto , chlapci 1. miesto, RK 2. 

miesto A. Bielik, M. Binka, L. Škrovánek – Ing. Čuntala 

➢ OK v maraton aerobiku ( október 2018)  – Mgr. Haššo 

➢ OK v stolnom tenise (október 2018) chlapci 2. miesto, dievčatá 3.miesto  – 

Mgr. Haššo 

➢  OK vo futsale 1. miesto, RK 2. miesto (november 2018)  – Mgr. Šimáček 

➢ OK vo volejbale chlapcov 2. miesto (január 2019)  – Mgr. Haššo 

➢ OK v basketbale chlapcov 1. miesto, RK 3. miesto ( január 2019)  – Mgr. 

Šimáček 

➢ OK vo florbale chlapcov a dievčat (február 2019) 2. miesto – Šimáček  

➢ OK v silovom päťboji (marec, máj 2019)  chlapci 1.miesto, KK 3.miesto M. 

Bílený, D. Galánek, L. Hodoník, M. Medňanský, Š. Galko, S. Jesenský, MSR 

R. Halušková 1. miesto  – Mgr. Haššo 
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➢ KK brannom súboji študentov (apríl 2019) 6. miesto J. Trnková, J. Urban, M. 

Lezzani, Š. Galko, T. Hrušík  – Mgr. Haššo  

➢ OK v atletike chlapcov a dievčat ( máj 2019) 1. miesto M. Binka,J. Urban, F. 

Bartoš, T. Hrušík, štafeta 4x 100m chlapci, KK 2. miesto F. Bartoš – Mgr. 

Šimáček    

h) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK  

➢ Príprava na I. a II. atestačnú prácu 

➢ samovzdelávanie 

 

✓ Hodnotiaca správa práce PK   vzdelávacej oblasti matematika a oblasti „ človek 

a príroda“ 

 

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.Jana Kucharíková     BIO 

                 PhDr.Ivona Šelestiaková CHE 

                 Ing.Ivan Slávik FYZ 

 

Počet zasadnutí PK počas školského roka:4 

Činnosť  predmetovej komisie: 

 

i) Oblasť vzdelávania  

➢ Príprava okruhov maturitných zadaní z matematiky Zodp: Urbanová 

➢ Príprava maturitných zadaní  TČOZ odboru potravinár –kvalitár  

Zodp: Urbanová 

➢ Príprava štyroch sád zadaní  z matematiky na prijímacie skúšky z matematiky 

na našu školu  Zodp: Urbanová 

➢ Dobrovoľná maturitná skúška z matematiky. Prihlásených 10 študentov( 

IV.PSP -1,IV.MN - 3  , IV.MM – 3, IV.MMG -3.Úspešne absolvovali externú 

časť2 študenti P.Capák  IV.MN a M.Luhový  IV.MM . ÚČMS sa zúčastnilo 0 

študentov   

➢ CHO – školské kolo kategória C(1.roč.) 8 študentov. Do krajského kola 

postúpili študenti Branislav Hoferica a Milan Holišík. Obaja úspešne 

absolvovali krajské kolo a umiestnili sa na 12.a 14. mieste z 34 zúčastnených 

škôl  Zodp: Urbanová 

➢ SOČ v chémii a potravinárstve . Téma „Med a jeho využitie“   Barbora 

Hrabošová reprezentovala školu v krajskom kole  SOČ úspešne. Postúpila na 

celoslovenské kolo. Zodp: Judová 

➢ Projekt „Zelená škola“ , ukončenie akcií  naplánovaných v „Enviromentálnom 

akčnom pláne“ .Vyhodnotenie projektu, získanie certifikátu  

             Zodp: Kucharíková 

➢ 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.KCHI, III.PS, II.KPD) 

preškolených v téme „ separácii odpadov“ Eko - hliadky v rámci rovesníckeho 
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vzdelávania uskutočnili prednášky a aktivity  pri ktorých vyškolili väčšinu 

študentov 1.- 3. ročníka školy. Zodp: Kucharíková 

➢ Tvorba ŠKVP 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby MAT, CHE, 

APC  Zodp.Urbanová , 3447 K grafik digitálnych médií MAT  Zodp: 

Urbanová ,FYZ Zodp: Klinovský, BIO Zodp: Rumanová, 2679 K mechanik 

mechatronik MAT Zodp: Urbanová, 2411 K mechanik nastavovač  MAT 

Zodp: Urbanová,2682 K mechanik počítačových sietí  MAT Zodp: Urbanová 

 

j) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov  

➢ Výstava „Stredoškolák“ v Trenčíne. Propagácia odboru chemická informatika.  

Zodp: Urbanová 

➢ Župný 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 I.KCHI 

➢ Tvorivé dielne- otvorené laboratória – možnosť vyskúšať si pokusy 

v laboratóriu pre žiakov 7.-8. ročníkov ZŠ z Púchova, Záriečia. Zámer zvýšiť 

záujem o chémiu- za školu študenti I.KCHI 

 

k) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK  

➢ Členovia PK  neabsolvovali aktualizačné vzdelávania 

 
✓ Hodnotiaca správa práce PK vzdelávacej oblasti  „práca s informáciami a API“  

 
Členovia predmetovej komisie: 

Mgr. Stanislav Klinovský, aplikovaná informatika, grafické systémy 

Ing. Vladimíra Siváková, aplikovaná informatika, informatika 

Ing. Ivan Slávik, aplikovaná informatika 

Mgr. Marek Šimáček, aplikovaná informatika, informatika 

Ing. Alena Vardžáková,  grafické systémy 

Ing. Dalibor Piška, aplikovaná informatika 

Ing. Miloslav Čuntala, aplikovaná informatika 

Ing. Janka Šimáčková, aplikovaná informatika 

Ing. Lenka Jancíková, chemická informatika 

 

Počet zasadnutí PK počas školského roka: 4 

Činnosť  predmetovej komisie: 

l) Oblasť vzdelávania  

➢ Realizácia projektu „Grafické systémy v škole prepojené s praxou“ 

financovaného z rozvojového projektu grafických systémov v odbornom 

vzdelávaní a príprave 2018 - kúpa systému Fluidsim, vzdelávanie v tomto 

systéme.   Zodpovední učitelia: Ing. Vardžáková, Mgr. Klinovský, Ing. Piška, 

Ing. Slávik. 

➢ Realizácia projektu  INTEREG – zavedenie stavebníc LEGO – programovanie 

robotických modelov – vzdelávanie v ich ovládaní. Zodpovední: Ing. 

Vardžáková.  

➢ Realizácia projektu „INTEREG - cezhraničná spolupráca“ – vybavenie školy 

CNC strojmi a počítačmi, tvorba a overenie učebných materiálov. Zodpovední: 

Ing. Vardžáková, Ing. Šimačková, Mgr. Klinovský. 



46 

 

➢ Projekt It akadémia – zavedenie nových informatických predmetov v odbore 

chemická informatika: Internet vecí, Počítačové systémy a siete, Informačná 

bezpečnosť. Vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti. Nákup technického 

vybavenia pre IoT – stavebnice Arduíno. Zodpovední: Ing. Siváková, Ing. 

Piška, Mgr. Klinovský, Ing. Jancíková. 

➢ Zavedenie internetovej triednej knihy, zaškolenie učiteľov. Zodpovedný Mgr. 

Klinovský. 

➢ Príprava ŠkVP informatických predmetov pre novo zavedené odbory: 

Mechanik počítačových sietí a Grafik digitálnych médií: Zodpovední: Mgr. 

Klinovský, Ing.  Siváková, Mgr. Hupková, Ing. Blašková. 

 

m) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov  

 

➢ Celoslovenská súťaž 3D modelovanie v SOLIDWORKS – umiestnenie žiakov: 

desiate, dvadsiate druhé a tridsiate druhé miesto -  zodpovedný učiteľ:  Ing. 

Vardžáková.  

➢ Zapojenie sa do informatickej súťaže I BOBOR T  - 49 žiakov. Jeden žiak 

získal diplom „Úspešný riešiteľ“ – zodpovedná Ing. Vardžáková. 

➢ Celoštátne kolo súťaže ROBOHRANIE 2019 – programovanie LEGO robotov 

– umiestnenie – 11. miesto družstvo žiakov. Zodpovedná Ing. Vardžáková. 

➢ Účasť 14 žiakov II. ročníka odboru mechanik mechatronik na zážitkovom 

vyučovaní s robotickou stavebnicou LEGO na katedre RSAT Zvolen 

➢ Prezentácia nových informatických odborov (Mechanik počítačových sietí 

a Grafik digitálnych médií)  na týždni otvorených dverí. Zodpovedný učiteľ 

Mgr. Klinovský. 

➢ Účasť žiakov na týždňovom vzdelávaní „Jarná škola programovania – Internet 

vecí“ na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA Žilina. 5 žiakov triedy II. MM 

odboru Mechanik mechatronik. 

 

n) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK  

➢ Certifikát ECDL získali na ŠVS Piešťany v rámci projektu IT akadémia: Ing. 

Siváková, Ing. Kubicárová. 

➢ Ing. Siváková absolvovala vzdelávanie „Počítačové systémy a siete“ na UKF 

Nitra v rámci projektu IT Akadémia. 

➢ Mgr. Hupková absolvovala vzdelávanie „Tvorba webových stránok“ na ŠVS 

Piešťany v rámci projektu IT akadémia 

➢ Ing. Piška a Mgr. Klinovský absolvovali vzdelávanie „Internet vecí“ na 

UNIZA Žilina v rámci projektu IT akadémia. 

➢ Mgr. Klinovský absolvoval vzdelávanie „Objektové programovanie 

a prezentácia dát“ na UNIZA Žilina v rámci projektu IT akadémia. 

➢ Mgr. Klinovský, Ing. Vardžáková, Ing. Piška a Ing. Slávik absolvovali kurz 

práce v systéme Fluidsim organizovaného dodávateľom systému na škole. 

➢ Ing. Vardžáková, Ing. Piška, Ing. Slávik, Ing. Blašková absolvovali zážitkové 

vyučovanie  s robotickou stavebnicou LEGO s doc. Mgr. Pivarčiovej, PhD., na 

katedre RSAT Zvolen. 

➢ Zaškolenie učiteľov na prácu s internetovou triednou knihou. 

o) exkurzie 

 

➢ Návšteva Fakulty riadenia a informatiky na UNIZA v Žiline na prezentácií 

„Veda v meste“  - 8 žiakov triedy I. KCHI odbor Chemická informatika. 
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p) materiálne vybavenie 

➢ Vybavenie strojárskych dielní učebňou na programovanie CNC strojov 12 

počítačov  a 12 ovládacích panelov (programovacích staníc) systému 

Heidenhain. Projekt INTEREG 

➢ Zakúpenie licencií systému Fluidsim. 

➢ Zakúpenie stavebníc ARDUINO mikrokontrolér 

 

✓ Hodnotiaca správa práce PK pre oblasť odborného ekonomického vzdelávania 

a logistiky  

 
Členovia predmetovej komisie: 

Ing. Mariana Jašeková (predseda PK) – dopravná a prepravná prevádzka, marketing, 

ekonomika, odborná prax, obchodná korešpondencia 

Ing. Oľga Kováčová – technika administratívy, účtovníctvo, ekonomika,  odborný výcvik,  

Ing. Ivana Lazovanová – odborná prax, preprava a zasielateľstvo, logistika v doprave 

Ing. Iveta Krchňavá – ekonomika, mechanizačné stroje a zariadenia,  logistika v doprave, 

tovaroznalectvo, obchodné právo, odborný výcvik 

Ing. Alica Žiačiková – administratíva a korešpondencia, základy úspešnej komunikácie 

Mgr. Ján Haššo – dopravná geografia, hospodárska geografia, geografia 

Ing. Božena Jankovičová –manažment osobných financií, ekonomika, odborný výcvik, 

prevádzkové predpisy 

Ing. Darina Kubičárová – ekonomika 

Ing. Janka Šimáčková – úvod do sveta práce, odborná prax, 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: 

q) 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 žiakom 

poskytnuté aktuálne a hodnotné informácie. 

➢ Žiaci III. PS-SM realizovali na predmete Prax pod vedením učiteľky Jašekovej 

projekt – Podnikateľský zámer.  

Projekty  vytvárali  aj  žiaci z tried III. PS-PED, IV. PSP v predmete Odborná 

prax  /Lazovanová / podľa jednotlivých tematických celkov - „Druhy logistík v 

podniku“, „Obalová technika“, „Zelená logistika“, „Preprava nadmerného 

a nadrozmerného nákladu“, „Skladová logistika“, „Spätná logistika“.  

Z predmetu ADK /Kováčová, Jašeková, Žiačiková / žiaci vypracovali 

individuálne projekty na tému:  „Písomnosti obchodného styku“, „Personálne 

písomnosti“. 

Žiaci II.KPD v predmete Odborný výcvik (Kováčová, Krchňavá) realizovali 

projekt „Podnikateľský zámer“. 

➢ V januári vyučujúci (Jašeková, Lazovanová) pripravili zmluvy k 

prevádzkovým odborným praxiam vo firmách pre odbory PED a SM.  

➢ Vo februári vyučujúci vytvorili maturitné zadania TČOZ, PČOZ 

v zameraniach: 

- prevádzka a ekonomika dopravy, 



48 

 

- styling a marketing, 

- operátor gumárenskej a plastikárskej výroby, mechanik nastavovač,   

   mechanik mechatronik. 

➢ V marci vyučujúci (Jašeková, Kováčová, Lazovanová) vytvorili zadania na 

„Riaditeľské testy“ pre zameranie SM a PED, zároveň testy opravili 

a vyhodnotili. 

➢ Počas maturitných skúšok od  27. 05. 2019 – 31. 05. 2019 vyučujúci (Jašeková, 

Kováčová, Krchňavá) zabezpečili Ekonomické cvičenia a odborné exkurzie, 

ktorých sa zúčastnili študenti odborov - prevádzka a ekonomika dopravy 

a komerčný pracovník v doprave. Žiaci si v praxi vyskúšali obchodnú 

korešpondenciu, ekonomické výpočty, zúčastnili sa súťaže Business Master a 

súťaže v písaní na rýchlosť a presnosť „Rýchle prsty“. 

➢ Vyučujúce ADK  (Kováčová, Jašeková) v triedach (I.KCHI, II.KPD, III.PS) 
zorganizovali triedne súťaže v písaní na klávesnici na rýchlosť a presnosť.  
1. miesto  
Timotej Uhlík I. KCHI - 326 čistých úderov, 
2. miesto  
Branislav Hoferica I. KCHI – 312 čistých úderov, 
3. miesto – 

Samuel Jesenský z II.KP - 219 čistých úderov. 

Najlepším Business Mannom je Matej Lezzani, ktorý v súťaži získal najviac 

bodov. 

➢ Žiaci III.PSP sa zúčastnili v decembri školenia Rozvoj podnikania – „Rozbehni 

sa.sk“ .  Akciu zabezpečila Ing. Krchňavá v spolupráci s podnikateľským 

centrom Žilina. Toto vzdelávanie sa týkalo zvyšovania zručností podnikateľ-

ských aktivít pri zakladaní podniku.  

➢ V júni členovia PK vytvorili nové ŠkVP pre nový odbor 3447 K grafik 

digitálnych médií  a 2682 K mechanik počítačových sietí. Zároveň upravili 

ďalšie ŠkVP - 2679  K  mechanik mechatronik, 2411 K  mechanik nastavovač,  

2859  K operátor gumárskej a plastikárskej výroby. 

 

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

zrealizované mimoškolské aktivity, zodpovedný učiteľ, výsledky súťaží, mená žiakov, 

prezentácia odborov, predmetov... 

➢ V novembri sme pripravili aktivity, ktoré sa realizovali počas týždňa 

„Otvorených dverí“ a „Otvorených dielní“: 

- kreš testy, 

- práca s Katalógom vozňov, 

- práca s dokladmi hotovostného a bezhotovostného platobného styku, 

- ukážky prezentácií v predmete Dopravná a prepravná prevádzka. Žiakom zo 

základných škôl sa venovali študenti II.KPD triedy. 

➢ SOČ – pod vedením Ing. Lazovanovej sa žiačky Natália Kudlejová a Ema 

Boháčiková (III.PS),  zúčastnili obvodného kola SOČ s prácou „Obal na 

potraviny“. Sára Nagyová (III.PS) sa tiež zúčastnila obvodného kola s prácou 

„Preprava nadmerného a nadrozmerného tovaru“.  

Ing. Krchňavá realizovala so žiačkou Janou Trnkovou (II.KPD) SOČ pod 

názvom „Skladová analýza podniku“. 

➢ Žiaci III. PS a II.KPD sa zúčastnili odbornej prednášky s Ing. Danielou 

Slanikovou, pracovníčkou ČSOB. Žiaci sa oboznámili s možnosťami otvorenia 
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študentských účtov, o celkovej činnosti banky, čo prispelo k zvyšovaniu 

zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti. 

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

rozvoj) 

➢  

Členovia PKEKO sa v rámci odborného vzdelávania zúčastnili nasledujúcich 

vzdelávaní: 

- Rozbehni sa (Krchňavá), 

- Rozvoj podnikateľských zručností (Krchňavá), 

- Úverové zmluvy, bankové produkty (Jašeková, Kováčová, Krchňavá,   

   Lazovanová, Jankovičová), 

- školenie v TSK k participatívnemu rozpočtu (Jašeková, Kováčová), 

- zúčastnili sme sa (Jašeková, Lazovanová) projektu Erazmus+, stáže  

  v španielskom Gijone. Navštívili sme odbornú školu Instituto de Educación   

  Secundaria N º 1 de Gijón , kde sme sa zúčastnili na vyučovaní odborných   

  predmetov a vymenili sme si skúsenosti v tejto oblasti.  

  Zároveň sme navštívili firmy, v ktorých vykonávali stáž naši žiaci z odboru  

  SM a KP. 

 

Okrem toho predmetová komisia odoberá odbornú literatúru:  

- Zákony SR,  

- časopis Transport a logistika, ktoré slúžia na samovzdelávanie a osvojovanie 

si nových poznatkov z odborných predmetov, 

- členovia si zakúpili novú učebnicu Ako správne podnikať?. 

 

t) exkurzie 

Odborné exkurzie boli zamerané na činnosti, ktoré súvisia s uplatnením 

študenta odboru prevádzka a ekonomika dopravy, komerčný pracovník v 

doprave: 

- železničná stanica Púchov, 

- výrobný závod KIA MOTORS Žilina, 

- zoraďovacia stanica Teplička nad Váhom, 

- Okresný súd Pov. Bystrica – súdne pojednávanie, 

- autosalón Nitra, 

- výstava Putovanie storočím – župný dom. 

 

✓ Hodnotiaca správa práce PK pre oblasť odborného strojárskeho 

a elektrotechnického vzdelávania  

Členovia predmetovej komisie: 

Ing. Alena Vardžáková : PCM, PRO 

Ing. Ivan Slávik: ZAE, ELK, TCK, ELR, ELE 

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

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

Mgr. Alena Hajduková: STT, STN, TCK, STZ 

Mgr. Stanislav Klinovský: PCM 

Bc. Vladimír Šimún: PCM 

Bc. Pavol Bednár : STN 

 

Počet zasadnutí PK počas školského roka: 6 riadnych a 2 mimoriadne zasadnutia 
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Činnosť  predmetovej komisie: 

u) Oblasť vzdelávania   

➢ Cieľ: vypracovať maturitné témy v súlade s cieľovými požiadavkami pre TČOZMS 

➢ Úloha: vypracovať maturitné témy pre odbor mechanik mechatronik 

 T: do 15.2.2019          Z: Ing. Vardžáková, Ing. Slávik, Ing. Piška, 

                                         Mgr. Hajduková, Ing Vychopen                      Úloha: splnená 

➢ Úloha: vypracovať maturitné témy pre odbor mechanik nastavovač 

T: do 15.2.2019          Z: Ing. Vardžáková, Ing. Vychopen, Mgr. Hajduková 

                                        Mgr. Klinovský                                                Úloha: splnená       

➢ Úloha: pripomienkovať maturitné témy pre odbor OGP v oblasti strojov a zariadení 

T: do 15.2.2019          Z: Ing. Vychopen                                                 Úloha: splnená 

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

realizáciu projektov 

➢ Úloha: navrhnúť a zrealizovať špeciálny bicykel (Projekt: Svet na 2, 3 a 4 kolesách)  

T: do 28.2.2019     Z: učitelia spolupráci s majstrami  OVY pre strojárstvo 

a elektrotechniku                                                                                     Úloha: splnená 

➢ Úloha: navrhnúť a zrealizovať výrobu jednoúčelového malej veternej elektrárne 

(Projekt: Malá veterná elektráreň)                                                           

T: do 28.2.2019     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  - CAD pre mechatronikov 

ako benefit absolventa SOŠ“ 

T: do 30.11.2018          Z: všetci členovia PK                                       Úloha: splnená 

➢ Úloha: zaradiť do tematických výchovno-vzdelávacích plánov a overiť na 

vyučovaní témy vyplývajúce z realizácie projektu „Interreg – Společné odborné 

vzdělávání ve středních školách pro rozvoj strojírenské praxe (predmet 

„programovanie CNC strojov“) 

T: do 31.12.2019          Z: všetci členovia PK                                       Úloha: splnená 

➢ Cieľ: pripraviť žiakov na zahraničnú stáž  

➢ Úloha: zrealizovať odbornú prípravu žiakov na zahraničnú stáž v rámci projektu 

Erasmus pre odbor mechanik mechatronik  (stáž v Poľsku) a mechanik nastavovač 

(stáž v Českej republike) 

T: do 31.5.2019            Z: všetci členovia PK                                      Úloha: splnená    

➢ Cieľ: motivovať absolventov odboru mechanik mechatronik na vykonanie skúšky 

z elektrotechnickej spôsobilosti 

➢ Úloha: pripraviť a zrealizovať školenie a skúšku z elektrotechnickej spôsobilosti §21 

T: do 20.6.2019          Z: Ing. Vardžáková, Ing. Slávik                        Úloha: splnená        

 

v) Oblasť podpory výchovno-vzdelávacích výsledkov  

➢ Cieľ: motivovať žiakov na zapojenie sa do žiackych súťaží 

➢ Úloha: pripraviť a zrealizovať školské kolo súťaže Zenit v elektronike 

T: do 14.11.2018          Z: Ing. Vardžáková, Ing. Slávik, Ing. Piška         Úloha: splnená   

➢ Úloha: pripraviť a zrealizovať školské kolo súťaže Zenit v strojárstve 

T: do 14.11.2018          Z: Ing. Vychopen, Bc. Bednár                            Úloha: splnená 

➢ Úloha: vytvoriť podmienky a zapojiť žiakov do súťaže iBOBOR v kategórii junior a 

senior 

T: do 30.11.2018          Z: Ing. Vardžáková, Mgr. Klinovský                  Úloha: splnená    
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➢ Úloha: zapojiť žiakov do súťaže SOČ, konzultovať so žiakmi počas realizácie práce 

SOČ 

T: do 15.2.2019            Z: všetci členovia PK                                          Úloha: splnená     

➢ Úloha: zapojiť a pripraviť žiakov do celoslovenskej súťaže „3D modelovanie 

v SOLIDWORKS“   

T: do 30.4.2019            Z: Ing. Vardžáková, Mgr. Klinovský                  Úloha: splnená 

➢ Cieľ: zodpovedne prezentovať ELK a STN odbory s cieľom náboru žiakov do 

prvého ročníka  

➢ Úloha: pripravovať  príspevky na www stránku školy 

T: priebežne                 Z: všetci členovia PK                                           Úloha: splnená 

➢ Úloha: šíriť dobré meno školy na verejnosti  

T: priebežne                 Z: všetci členovia PK                                           Úloha: splnená 

➢ Úloha: pripraviť prezentáciu ELK a STN odborov počas týždňa otvorených dverí  

a dňa otvorených dielní 

T: priebežne                Z: všetci členovia PK                                            Úloha: splnená  

➢ Cieľ: realizovať úlohy a činnosti vyplývajúce z POP pre šk. rok 2018/2019 

➢ Úloha: realizovať vo výchovno-vzdelávacom procese úlohy a činnosti vyplývajúce 

z pedagogicko-organizačných pokynov pre šk. rok 2018/2019 (viď príloha č.1) 

T: priebežne                 Z: všetci členovia PK                                          Úloha: splnená 

    

Výsledky súťaží a aktivít 

Aktivita, súťaž Úroveň 
Zodpovedný 

učiteľ 
Umiestnenie žiakov 

ZENIT v 

elektronike 

Školské kolo 

(počet 

zúčastnených 

žiakov 26) 

Ing. Vardžáková 

Ing. Slávik 

Ing. Piška 

Kategória A: 

1. miesto – Dominik Lukáč IV.MMG 

2. miesto – Pavol Zbranek IV.MMG 

3. miesto – Lukáš Šesták IV.MMG 

Kategória B: 

1. miesto – Kamil Černek II.MM 

2. miesto – Lukáš Škrovánek II.MM 

3. miesto – Peter Kuvik II.MM 

Krajské kolo Ing. Piška 

Ing. Vardžáková 

 

Kategória A: 

7. miesto – Norbert Dostál III.MMN 

Kategória B: 

5. miesto – Kamil Černek II.MM 

ZENIT v 

strojárstve 

Školské kolo 

(počet 

zúčastnených 

žiakov 20) 

Ing. Vychopen 

Mgr. Hajduková 

Kategória S: 

1. miesto – Rastislav Troška II.MN 

Kategória R: 

1. miesto – Lukáš Výbošťok II.MN 

Krajské kolo Ing. Vardžáková 

Bc. Šimún 

Kategória S: 

9. miesto – Rastislav Troška II.MN 

Kategória R: 

5. miesto – Lukáš Výbošťok II.MN  

iBOBOR – 

informatická 

súťaž 

Školské kolo 

(počet 

zúčastnených 

žiakov 49) 

Ing. Vardžáková 

Mgr. Klinovský 

 

Kategória junior: 

1.miesto – Martin Jakubek II.MM  

získal diplom „Úspešný riešiteľ“ 

Kategória senior: 

1. miesto – Erik Michalík III.MMN  

Súťaž 3D Školské kolo Ing. Vardžáková 1. miesto – Róbert Valach IV.MM 
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modelovanie v 

SOLIDWORKS 

(počet 

zúčastnených 

žiakov 15) 

 2. miesto – Martin Pagáč IV.MM 

3. miesto – Marek Portášik II.MM 

Celoštátne 

kolo 

Ing. Vardžáková 

 

10. miesto – Kamil Černek II.MM  

22 miesto – Róbert Valach IV.MM 

32. miesto – Martin Pagáč IV.MM 

SOČ – č. 

odboru 12 

(elektrotechnika, 

hardware, 

mechatronika)  

Školské kolo 

(počet 

zúčastnených 

žiakov 1) 

Mgr. Blašková Postup do OK: 

Sebastián Harvánek IV.MM 

Obvodné 

kolo 

Mgr. Blašková Sebastián Harvánek sa v obvodnom 

kole nezúčastnil 

ROBOHRANIE 

2019 

programovanie 

LEGO robotov 

Celoštátne 

kolo 

Ing. Vardžáková 

 

11. miesto – družstvo SOŠ v zložení 

Patrik Monček II.MM 

Pavol Haluška II.MM 

Marek Portášik II.MM 

 

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

vzdelávanie v týchto oblastiach: 

➢ Programovanie riadiacich systémov (učitelia ELK predmetov)       Úloha: splnená 

➢ Návrh a simulácia pneumatických a hydraulických obvodov v programe Fluidsim 

(učitelia ELK predmetov)                                                                  Úloha: splnená 

➢ Programovanie CNC strojov s naviazaním na technickú podporu CNC obrábacími 

strojmi (učitelia STN predmetov a majstri OVY)                             Úloha: splnená 

➢ Zúčastniť sa na seminári pod záštitou fi Schier Technik Slovakia Trenčín  s 

názvom „Novinky Solidworks 2019“, ktorý sa uskutoční 18.10.2018 v Žiline 

(učitelia ELK  a STN predmetov)                                                     Úloha: splnená 

➢ Absolvovať školenie podporované IT akadémiou s názvom „Programovanie 

mikroprocesorov“ (učitelia ELK predmetov)                 

                                                     Úloha: nesplnená – školenie nebolo zrealizované 

➢ Absolvovať vzdelávanie na zážitkové vyučovanie na tému práca s Legom (učitelia 

ELK predmetov)                                                              Úloha: splnená 

x) exkurzie 

Zrealizované exkurzie Zameranie Zúčastnené triedy 

Robohranie – programovanie 

Lego robotov (zážitkové 

vyučovanie), Zvolen 

Mechatronika, 

robotika 

II.MM 

Trenčiansky robotický deň, 

Trenčín 

Automatizácia, 

robotika 

II.MM 

Technologické centrum, 

Continental Púchov 

Výroba, údržba, 

výskum a vývoj 

I.MMN-MM 

MsBP, plynová kotolňa, Púchov Automatizácia I.MMN-MM 

KUK COILS, Trenčianská Teplá Elektrotechnika II.MM 

Koval, Beluša Strojárska výroba I.MMN - MM,  
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Tauricon Púchov Metrológia a meracie 

prístroje v strojárstve 

II.MN 

GOMS Púchov Strojárska výroba II. MN 

Žilinská univerzita, Strojnícka 

fakulta,  Žilina 

Strojárstvo IV.MN 

 
✓ Hodnotiaca správa práce PK pre oblasť odborného odevného vzdelávania 

 
Členovia predmetovej komisie: 

Ing.   Lenka Jancíková       PGE 

Ing.   Janka Šimáčková      ODP 

Ing.   Vladimíra Siváková  API 

Ing.   Mariana Jašeková     ODP 

Mgr. Andrea Hupková       SYL 

Mgr. Alena Hajduková      OTV, ODP 

 

Počet zasadnutí PK počas školského roka: 4 zasadnutia 

 

Činnosť  predmetovej komisie: 

 

y) Oblasť vzdelávania  

➢ Celoročné využívanie nových učebných materiálov vytvorených v rámci projektu 

„Inovationstore“ vo vyučovacom procese, prístupné v školskej knižnici 

➢ Príprava MS 2018/2019, návrh formy praktickej zložky MS, prihlásenie ôsmich žiačok 

do projektu „Módna cesta storočím“ (Ing. Jancíková, Ing. Jašeková, Mgr. Hajduková), 

využitie projektového vyučovania v maturitnom ročníku , zapojenie do projektu žiakov 

3.ročníka, september 2018 

➢ Tvorba a schválenie tém na teoretickú časť odbornej zložky MS 2018/2019 (všetci 

vyučujúci odborných predmetov) september 2018 

➢ Propagácia odevných odborov na základných školách (Ing. Jancíková, Ing. Šimáčková, 

Ing. Jašeková ) november 2018 – február 2019 ( 8. november 2018, Dolná Mariková, 

Udiča, Mgr. Hajduková, žiačka IV.PSP Perinová Simona) 

➢ Propagácia odboru styling a marketing v tlači a na webovej stránke (Ing. Jancíková, 

Mgr. Hupková) september 2018 – jún 2019 

➢ Prednáška Biznis akadémie : „Úspech (že) nám pristane“, Žilina, 18. január 2019 

(žiačky 4. ročníka, Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková) 

➢ Národný projekt: „Duál v sektore textilu, odevov, kože a obuvi, výhody duálneho 

vzdelávania pre zamestnávateľa“, organizácia: ŠIOV, 12. február 2019, Trenčín (Ing. 

Šimáčková, Mgr. Hajduková) 

➢ Žiacky projekt, február 2019, zapožičané modely na fotenie pre SOŠ Jána Antonína 

Baťu Partizánske (príprava Mgr. Hajduková) 

➢ Stáž v rámci projektu „Erasmus“, Španielsko, Gijón, február - marec 2019 (Páneková 

Dominika, žiačka 3. ročníka odboru styling a marketing) 

➢ Stredoškolská odborná činnosť „ Putovanie storočím“ (žiačka IV.PSM Perinová 

Simona, Ganošková Eva, Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, Ing. Siváková), účasť na 

krajskom kole 5. apríl 2019, postup na celoštátnom kole SOČ  
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➢ EKOfashion Jar 2019, 13. apríl 2019 Župný dom (výstava retro modelov z našej 

výstavy „Putovanie storočím“) 

➢ Príprava Dňa módnej revolúcie, apríl 2019 (článok v novinách, Mgr. Hupková) 

➢ Módny projekt: „My, sklári, obuvníci“: modely, brošne, kabelky (stajlovanie, fotenie, 

propagácia: Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, Ing. Siváková) apríl 2019 

➢ „Obnov, znovu použi, recykluj“, workshop, 24. apríl 2019, v rámci týždňa módnej 

revolúcie „Fashion Revolution Czech Republic and Slovakia“, (žiaci ZUŠ Púchov, 

študenti zo Španielska,  recyklácia odevov) 

➢ Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, 26.apríl 2019, ateliér B2 (príprava, 

realizácia: Ing. Jašeková, Mgr. Hajduková) 

➢ Príprava predmaturitných riaditeľských testov pre žiakov 4. ročníka, apríl 2019 (Mgr. 

Hajduková, Mgr. Hupková) 

➢ Ústna časť odbornej zložky maturitnej skúšky 30. máj 2019 (príprava a realizácia: Ing. 

Jašeková, Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková)  

➢ Odborná prax žiakov  vo firme Makyta 27.máj 2019 - 30.máj 2019 (Ing. Šimáčková, 

Mgr. Hupková) 

➢ Prednáška Biznis akadémie : „Úspech (že) nám pristane“, Žilina, 23. jún 2019 (Ing. 

Jancíková, Mgr. Hupková) 

 

z) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov  

 

➢ vedenie krúžku : Mgr. Hajduková (október 2018 – jún 2019) 

➢ september 2018: príprava módnych kolekcií na „Trenčín, mesto módy 2018“ (Mgr. 

Hajduková, Mgr. Hupková a žiaci 3. a 4. ročníka odboru styling a marketing) 

➢ Účasť na podujatí „Trenčín, mesto módy 2018“ 14.-15.september 2018 (príprava 

výstavného stánku, aktivity, Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, Ing. Siváková) 

➢ Propagácia školy, besedy na výstave, módne prehliadky „Trenčín, mesto módy 2018“ 

(Ing. Jancíková, Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, manekýnky) 14.-15.september 2018 

➢ Propagácia odboru styling a marketing na Púchovskom jarmoku 15.september 2018 

(Ing. Šimáčková, žiačky 3. ročníka: Andrea Laskovičová, Lenka Cihová) 

➢ „Stredoškolák - hrdina remesla“, Trenčín, 4. október 2018 – 5. október 2018 

(propagácia, tvorba stánku, Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, módna prehliadka, 

súťažný exponát „Randezvouz v daždi“) 

➢ „Eko Fashion 2018“ 7. október 2018, Župný dom Púchov (výstava modelov 

„Randezvouz v daždi“, eko výrobkov z modrotlače, Mgr. Hajduková, prednáška 

o móde, slow fashion a ekomóde, Ing. Jancíková) 

➢ „Večer výskumníka“, Župný dom Púchov, 7. november 2018, predstavenie projektu 

„Randezvouz v daždi“, módna prehliadka eko modelov „Modrotlačové variácie a hra 

svetla“, (Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, žiačky Brišová, Solíková, Páneková) 

➢ „Deň otvorených dverí“, 29. november 2018 (módna prehliadka v budove B2, líčenie, 

stajlovanie a fotenie v ateliéri, Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, Ing. Siváková, žiačky3. 

a 4. ročníka odboru styling a marketing) 

➢ „Deň otvorených dverí“, 11. december 2018, (osobné konzultácie pre záujemcov počas 

vyučovania, všetci vyučujúci a študenti odboru styling a marketing) 

➢ Príprava výstavy „Putovanie storočím“ do Župného domu v Púchove (Mgr. Hupková, 

Mgr. Hajduková, Ing. Jancíková, Ing. Siváková, Ing. Šimáčková, žiačky 4. ročníka) 

január 2019 

➢ Výstava : „Putovanie storočím“ Župný dom Púchov, 30. január 2019 – 14. február 

2019 (vernisáž 30. 01.2019, všetci členovia PK, žiaci odboru styling a marketing) 
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➢ Tvorivé dielne, 8. február 2019, ZŠ Záriečie (obaly na zošity, okuliare, mobily, Mgr. 

Hajduková, žiaci 3. ročníka SM) 

➢ Tvorivé dielne, 15. február 2019, ZŠ Komenského (obaly na zošity, okuliare, mobily, 

Mgr. Hajduková, žiaci 3. ročníka SM) 

➢ Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ Komenského Púchov, 22. marec 2019 (Mgr. Hajduková, 

žiaci 3.ročníka SM) 

➢ Prezentačná akcia školy, OC MAX, Trenčín 23.marec 2019 – 25. marec 2019 (Mgr. 

Hupková, Mgr. Hajduková, Ing. Jancíková, žiačky 4. ročníka : Satinová Nikola, Brišová 

Martina, žiačky 3. ročníka: Laskovičová Andrea, Solíková Martina) 

aa) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK  

➢ získanie II. atestácie (Ing. Siváková, Mgr. Hajduková) 

  

bb) Exkurzie 

➢ „Trenčín mesto módy 2018“ 14.september 2018 (Mgr. Hupková, Mgr. Hajduková, Ing. 

Jašeková, 13 žiakov odboru styling a marketing), výstup zo školskej exkurzie: recenzia 

výstavy „Trenčín, mesto módy 2018“, článok do časopisu, termín odovzdania 

28.09.2018 

 
✓ Hodnotiaca správa práce PK pre oblasť Aplikovanej chémie a potravinárstva 

 

Členovia predmetovej komisie: 

predseda 

PhDr. Ivona Šelestiaková      IV.PSP-PK- Odborná prax, II.OGP Technológia, IV.MMG-

OGP- 

                                               Chémia 

Mgr. Viera Urbanová             I.KCHI-CHI- Odborná prax                                                                                                                                           

Ing. Miloš Čuntala                 I.OGP, II.OGP, III.OGP, IV.MMG- Technológia, Materiály   

                                               I.KCHI-CHI Projektové cvičenia, III.OGP- Špeciálne                       

                                               technológie 

RNDr. Jana Júdová, PhD       IV.PSP-PK- Technológia, Analýza potravín, II.OGP, III.OGP-  

                                               Aplikovaná chémia                                                                                                    

Mgr. Jana Kucharíková          IV.PSP-PK- Hygiena potravín 

Mgr. Ján Haššo                       IV.PSP-PK- Výživa a zdravie   

 

Poznámka: OGP- odbor 2859 K Operátor gumárskej a plastikárskej výroby 

                   PK- odbor 2940 M 09 Potravinár - kvalitár       

  

Počet zasadnutí PK počas školského roka:  23. augusta 2018 

                                                                          15.októbra 2018 

                                                                          26. októbra 2018                                                                           

                                                                          31. januára 2019   

                                                                          27. februára 2019 

                                                                          20. júna 2019      

                                                                            

Činnosť  predmetovej komisie: 

a) Oblasť vzdelávania  

- Navrhnúť a pripraviť zadania na praktickú a teoretickú časť odbornej zložky maturitnej 

skúšky pre odbor Operátor gumárskej a plastikárskej výroby a odbor Potravinár- kvalitár  

 

T: 30.09.2018                               zodp. Šelestiaková, Urbanová          úloha: splnená 
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Prerokovať maturitné témy                                                                                                                              

T: 30.10.2018                                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    

 

- Realizácia medzinárodného projektu Erazmus + stáž žiakov a učiteľov v  Hannoveri  

Nemecko 

V  termíne 21.10.2018 – 9.11.2018 sa študenti  III.OGP  Adrián Krivý a Ľubomír Gabriš a 

II. OGP  Daniel Puchoň a Patrik Stankovský zúčastnili stáže v Hannoveri spolu s 

pedagogickým dozorom Ing. Alicou Žiačikovou. 

 

Termín:  november 2018            zodp. Šimáčková, Žiačiková             úloha: splnená 

V termíne 28.4.2019 – 4.5.2019 sa v rámci projektu Erazmus Mobility zúčastnili stáže v 

Hannoveri riaditeľka školy Ing. Jancíková a učiteľ odborných gumárskych predmetov 

Ing. Čuntala. 

 

Termín:  máj 2019         zodp. Šimáčková, Čuntala, Jancíková          úloha: splnená 

 

➢ Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1.polrok šk. rok 2018/2019 
 

Na klasifikačnej porade konanej dňa 28.1.2019 bolo konštatované, že z odborných 

chemických predmetov prospeli všetci žiaci študijného odboru OGP a Potravinár kvalitár 
 

➢ Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 2.polrok šk. rok 2018/2019 
 

Na klasifikačnej porade konanej dňa 24.6.2019 bolo konštatované, že z odborných 

chemických predmetov prospeli všetci žiaci študijného odboru OGP. 

Žiak 2. ročníka Branislav Pagáč z odboru OGP požiadal o prerušenie štúdia na vlastnú 

žiadosť 

Žiak 2. ročníka Marek Gombár bol zo štúdia vylúčený pre porušenie podmienečného 

vylúčenia 

Žiak externého štúdia Ivan Pilný z III. OGP  neprospel zo všetkých odborných predmetov. 

 

➢ Termíny PČOZMS a  TČOZMS  IV. OGP.  

 Forma „a“ Forma „b“ Termín konania 

PČOZMS 

Zodpovedný 

IV. OGP 10 žiakov 0 žiakov    29.4.2019 Šelestiaková, 

Crkoň 

   Termín konania 

TČOZMS 

 

IV. OGP 10 žiakov 0 žiakov 27.5.-28.5.2019 Šelestiaková, 

Čuntala 

➢ Termíny PČOZMS a  TČOZMS  IV. PSP-PK  

 Forma „a“ Forma „b“ Termín konania 

PČOZMS 

Zodpovedný 
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IV. PSP-PK 0 žiakov 7 žiakov    26.4.2019 Šelestiaková, 

Urbanová 

   Termín konania 

TČOZMS 

 

IV. PSP-PK 0 žiakov 7 žiakov 29.5.-31.5.2019  Urbanová, 

Júdová 

 

Všetci žiaci odboru OGP okrem Patrika Chovančeka, ktorý bude maturovať v náhradnom 

termíne v septembri 2019 a Potravinár- kvalitár úspešne zmaturovali a dosiahli veľmi dobré 

výsledky. 

b) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov  

 

Prezentovať odbory príspevkami na webovú stránku školy 

T: priebežne                           zodp. všetci členovia PK                      úloha: splnená 

Prezentovať školu – týždeň otvorených dverí, tvorivé dielne, nábory žiakov na ZŠ  

T: február 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                                      zodp. Bednár, Crkoň                             úloha trvá 

                                           

➢ Žiacke súťaže a projekty:  

Odbor: Potravinár- kvalitár  

- Účasť na SOČ – Stará Turá 5.4. 2019  - Žiačka Barbora Hrabošová zo IV. PSP sa umiestnila 

na 2. mieste v kategórií 03 Chémia  a potravinárstvo. Zúčastnila sa i celoslovenského kola v 

Košiciach v dňoch 24. - 26.4.2019.  

Termín:  apríl 2019               zodp. Šelestiaková, Júdová                    úloha splnená 

- Projekt ECO ALARM – CURAPROX – separovanie, recyklovanie odpadov, výroba košov, 

prednášky pre žiakov školy na tému zber, separovanie, využitie odpadov z plastov 

Termín: jún 2019                  zodp. Urbanová, Paliesková                   úloha splnená 

- Projekt Zelená škola – rozdávanie košov na organický odpad do tried, výroba produktov z 

PET fliaš – svietniky, pokladničky, nádobky na cukríky, darčekové predmety a peračníky. 

Príprava násteniek na tému ochrany ŽIP 

Termín: jún 2019                   zodp. Urbanová, Kuchariková                úloha splnená 

- Projekt „Tvorivé dielne“ - pomoc žiakom ZŠ pri rozhodovaní sa kam po skončení ZŠ, 

riešenie praktických úloh v dielni, chemickom laboratóriu a odborných učebniach. Žiaci si 

vlastnoručne vyskúšali manuálne zručnosti v oblasti chémie – chemické pokusy a lisovanie 

technickej gumy a plastov 
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Termín: február 2019                zodp. Šelestiaková, Urbanová               úloha splnená  

- Spolupráca s VŠ A. Dubčeka v Trenčíne, FPT Púchov- študenti IV. PSP - PK navštívili 

laboratória VŠ A. Dubčeka, FPT Púchov. Na hodinách mikrobiológie a technológie pracovali 

na maturitných zadaniach. 

 Termín: apríl 2019                    zodp. Júdová, Šelestiaková                    úloha splnená  

- Noc výskumníka - sa konala dňa 7.11.2018 v Župnom dome Púchov. Študenti I. CHI a IV. 

PK  reprezentovali školu a odbor chémia pre širokú verejnosť. 

Termín:  november 2018                        zodp. Urbanová                                    úloha splnená                                                       

Odbor: OGP: 

- Deň Zeme – do projektu sa zapojili odbory OGP a odbor potavinár – kvalitár dňa 26.4. 

2019, žiaci vykonávali úpravu okolia školy , výsadbu parku a zelene v okolí školy, realizácia 

kompostoviska, zber odpadkov.  

Termín: apríl 2019                      zodp. všetci učitelia a MOV                         úloha splnená 

- Duálne vzdelávanie s firmou Continental – žiaci odboru OGP sa pravidelne zúčastňujú 

raňajok so zamestnávateľom v rámci spolupráce firma a škola. V tomto školskom roku sa 

raňajky konali  2- krát a to v mesiaci január 2019, kde sme zhodnotili I. polrok, a v júni sme 

zhodnotili šk. r.2018/2019. 

Termín: jún 2019                        zodp. Šimáčková, Šelestiaková, Crkoň         úloha splnená        

- Príprava duálu pre budúci školský rok 2019/2020 – stretnutie vo firme Continental sa konalo 

dňa 13.6. 2019 so zástupcami firmy Ing. Štefánikom a Ing.Lenkou Vajčnerovou. Tohto 

stretnutia sa zúčastnili aj rodičia žiakov, vedenie školy Ing. Šimáčková a MOV  PhDr. 

Šelestiaková. Konala sa aj exkurzia zúčastnených do firmy Continental.     

 Termín: jún 2019                        zodp. Šimáčková, Šelestiaková                     úloha splnená                                                                                                        

- Vyhotovenie nových foriem na lisovanie plastov                                                                                             

 Termín: jún 2019                        zodp. Crkoň, Šelestiaková                            úloha splnená 

- Kontrola na alkohol a omamné látky-  kontrola bola vykonaná 2x počas šk. roka 2018/2019 

v triedach  II.OGP a III. OGP vo firme Continental. Výsledkom bolo zistenie, že ani jeden 

žiak nemal pozitívny test na drogy a alkohol. 

Termín: počas šk. r.2018/2019                        zodp. Crkoň                               úloha splnená 

➢ Prezentačné aktivity 

 

      Deň otvorených dverí –  29.11.2018 
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 Prezentácia odborov  spočívala v zabezpečení riadneho vyučovacieho procesu podľa 

tematických plánov. Podstatou bolo ukázať žiakom ZŠ a ich rodičom reálne prebiehajúci 

vyučovací deň, ktorého súčasťou sa stali samotní žiaci a rodičia. Ďalšou úlohou bolo 

poskytovať informácie o študijných odboroch na škole 

 Termín: november 2018                   zodp. všetci členovia PK a MOV               úloha splnená 

      Akcia „Stredoškolák - Hrdina remesla“ sa konala na výstavisku Expo Center v Trenčíne v 

dňoch 4.a 5.10.2018. Naša SOŠ I. Krasku sa zúčastnila tejto akcie, kde prezentovala 

všetky študijné odbory a taktiež výrobky žiakov študijného odboru OGP - výrobky z 

technickej gumy a recykláciu plastov, farebnú chémiu predvádzali študenti odboru 

Potravinár- kvalitár.  

  Termín: október 2018                      zodp. Šelestiaková, Urbanová                    úloha splnená 

 Tvorivé dielne- 7.- 8.2. 2019, 15.2.2019 a  22.3.2019 

Akcia prebiehala v Centre odborného vzdelávania a v priestoroch chemických laboratórií 

SOŠ I. Krasku. Žiaci ZŠ si vlastnoručne vyskúšali manuálne zručnosti v oblasti chémie a 

lisovania technickej gumy- výroba smajlíkov, kľúčeniek, recyklácia plastov, hlavolamy, 

faraónové hady, slonia pasta, duch v banke i. zaujímavé chemické pokusy.  

Termín:  marec 2019                         zodp. Šelestiaková, Urbanová               úloha splnená 

 

- DOD TSK- „Zelená župa“. Žiaci sa dňa 1.10.2018 zúčastnili prezentácie TSK v 

Trenčíne, kde bol pre žiakov pripravený program. Naša škola sa prezentovala s 

Tricyklom. 
 

Termín: október 2018                       zodp. Vychopen                                      úloha splnená 
 

c) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK  

      Aktualizačné vzdelávanie pedagógov- PhDr. Ivona Šelestiaková – MPC Trenčín 

       

Zrealizované exkurzie:   

Odbor chemická informatika:  

I.KCHI- Podnik technických služieb mesta Púchov v rámci projektových cvičení  

I.KCHI- PD Mestečko             

      Odbor OGP: 

      II.OGP, III.OGP-  Technologické centrum Continental a.s. Púchov 

      I.OGP- Prevádzkové laboratórium a skúšobňa, odd. Miešanie zmesí Continental, a.s.  
 

Rôzne 

-Inventúry - termín: do 15.12.2018, do 28.6.2019 zodp. všetci učitelia a MOV   úloha splnená 

Termín: december 2018 a jún 2019     zodp. všetci učitelia a majstri OVY           úloha splnená                                                        

-Prehĺbenie spolupráce s ostatnými predmetovými komisiami  

Termín: počas celého šk.r. 2018/2019            zodp. všetci členovia PK                úloha splnená 

-Tvorba ŠkVP  pre odbor OGP - nové  ŠkVP pre I. ročník boli vyhotovené do 5.6.2019  
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Termín: jún 2019                          zodp. Šelestiaková, Urbanová, Čuntala            úloha splnená  

Hodnotiaca správa práce PK pre oblasť duálneho vzdelávania a odborného výcviku  

 

Členovia predmetovej komisie: 

Mgr. Renata Blašková – OVY II.MM, III.MMN,IV.MMG/MM, IV.MM 

Bc. Pavol Bednár – OVY I.MMN, II.KN-MN, IV. MN 

Bc. Cyril Crkoň –.OVY II. OGP (duál), III.OGP (duál) 

Ing. Dalibor Piška – OVY II. MM 

PhDr. Ivona Šelestiaková – OVY I.OGP (duál), IV.MMG-OGP 

Bc. Vladimír Šimún – OVY I.MMN-MN, II.KN-MN, III.MMN-MN 

Ing. Alena Vardžáková – OVY I.MMN-MM 

Ing. Stanislav Vychopen – OVY I.OGP (duál) 

Ing. Jankovičová – I.KCHI-KPD 

Ing. Kováčová – II.KPD 

Ing. Krchňavá – II.KPD 

Poznámka: MM   –  odbor 2679 K mechanik mechatronik 

                     MN   –  odbor 2411 K mechanik nastavovač 

                     OGP  –  odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby 

                     KPD  –  odbor 3759  K komerčný pracovník v doprave 

                      

Počet zasadnutí PK počas školského roka:  24. augusta 2018 

                                                                          16. októbra 2018 

                                                                          20.  decembra 2018 

                                                                          22. januára 2019   

   9. apríla 2019                                                                                                                                          

                                                                          24. júna 2019 

Činnosť  predmetovej komisie: 

cc) Oblasť vzdelávania  

➢ Navrhúť a pripraviť zadania na praktickú časť maturitnej skúšky pre odbor mechanik 

mechatronik 

T: 20.12.2018                             Z: Blašková                                    Úloha: splnená 

➢ Navrhúť a pripraviť zadania na praktickú časť maturitnej skúšky pre odbor mechanik 

nastavovač 

T: 20.12.2018                              Z: Bednár                                        Úloha: splnená 

➢ Navrhúť a pripraviť zadania na praktickú časť maturitnej skúšky pre odbor operátor 

gumárskej a plastikárskej výroby 

T: 20.12.2018                              Z: Šelestiaková                               Úloha: splnená 

➢ Prerokovať maturitné témy                                                                                                                  

T: 20.12.2018                              Z: všetci členovia PK                      Úloha: splnená 

➢ Realizácia vzdelávacej aktivity v rámci projektu nadácie Zastavme korupciu – „Na 

férovku s dochádzkou“  Výsledky najlepšej dochádzky tried: 

1. miesto: 2.MM 

2. miesto: 1.KCHI 

3. miesto 1.OGP                                                  

T: 6/2019                                      Z: všetci členovia PK                      Úloha: splnená 

➢ Projekt „Remeslo má zlaté dno“- spropagovať študijný odbor OGP 

            T: 30.11.2018                              Z: Šelestiaková, Crkoň, Blašková     Úloha: splnená 

➢ Skvalitniť vyučovací proces realizáciou projektu s názvom “Zelená škola“ zameraný 

na odpady. Dňa 26.4.2019 sme sa v rámci Dňa Zeme zapojili do úpravy okolia školy, 

parku. 
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T: 26.4.2019                                  Z: všetci členovia PK                      Úloha: splnená 

➢ Realizácia medzinárodného projektu Erazmus + stáž žiakov a učiteľov v zahraničí. 

Od 28 októbra 2018 šesť druhákov mechanikov mechatronikov   a Ing. Šimáčková 

absolvovali v rámci projektu ERASMUS+  štvortýždňovú  zahraničnú stáž 

v partnerskej strednej škole v Brzesku v Poľsku. 

T: 30.11.2018                                 Z: Šimáčková                                 Úloha: splnená 

 

Celotýždňové stáže v rámci bilaterálneho projektu INTEREG. Desať našich študentov 

z odboru mechanik nastavovač bolo celý týždeň pracovať v školských dielňach SOŠ 

Josefa Sousedíka Vsetín a 10 študentov zo Vsetína sme privítali v Púchove. 

Bc. Bedár  s 5 žiakmi II.MN  odboru mechanik nastavovač absolvovali od 11.3.2019 

do 30.3.2019 stáž zameranú na konvenčné stroje a CNC stroje v ČR na Vsetíne . 

T: 2018-2019                                 Z: Šimáčková                                 Úloha: splnená 

 

Od 21.10.2018 až do 9.11.2018 štyria žiaci zo študijného odboru operátor gumárskej a 

plastikárskej výroby 2.a 3. ročníkov sa zúčastnili  odbornej stáže v Continental 

Hannover s Ing. Žiačikovou 

T: 11/2018                                                                                                 Úloha: splnená                                                                    

➢ Viesť žiakov k vypracovaniu maturitných projektov                                                                           

T: 31.1.2019                                   Z: Blašková, Bednár                 Úloha: čiastočne 

splnená 

3 žiaci zo IV. MM  a 8 žiakov zo IV.MMG-MM maturovalo formou obhajoby 

vlastného projektu, z odboru mechanik nastavovač touto formou nematuroval nikto. 

Žiaci IV. OGP maturovali na prevádzkach vo firme CMR Púchov. 

➢ Pripraviť a realizovať OVY tretích a štvrtých ročníkov odborov mechanik mechatronik 

a mechanik nastavovač vo firmách.     

T: do 20.9.2018                             Z: Blašková, Bednár, Šimún                  Úloha: 

splnená                                                                    

➢ Pripraviť a realizovať OVY prvých až štvrtých ročníkov odboru operátor gumárskej 

a plastikárskej výroby vo firme Continental 

T: 20.9.2018                                  Z: Crkoň, Šelestiaková                          Úloha: 

splnená 

➢ Zabezpečiť pracoviská a oboznámiť inštruktorov s tematickými plánmi 

      T: do 20.9.2018                             Z: Blašková, Bednár, Šimún, Crkoň, Šelestiaková 

                                                                                                                            Úloha: 

splnená 

➢ Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1.polrok šk. rok 2018/2019              

Na klasifikačnej porade konanej dňa 28.1.2019 bolo konštatované, že z predmetu 

odborný výcvik prospeli všetci žiaci. Povolený počet vymeškaných hodín na OVY 

prekročili a nahrádzali si prax žiaci zo IV.MM: Pavlovič Tomáš, Pagáč Martin 

            IV.OGP: Chovanček Patrik                                                                                                        

➢ Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 2.polrok šk. rok 2018/2019 

Na klasifikačnej porade konanej dňa 24.6.2019 bolo konštatované, že z predmetu 

odborný výcvik prospeli všetci žiaci. Z dôvodu prekročeného povoleného počtu 

vymeškaných hodín z OVY neboli klasifikovaní žiaci: 

II.OGP: Filiač, Kolár, Mičo, Močko, Puchoň, 

II.KPD: Drbalová 

III.MN: Szekely Sebastián 

Žiak Martin Pagáč zo IV.MM požiadal o prerušenie štúdia k 14.5.2019 – dôvod 

vysoká neospravedlnená absencia. Žiak Branislav Pagáč z II.OGP požiadal 

https://www.facebook.com/SOŠ-Josefa-Sousedíka-Vsetín-222796034350/?__tn__=K-R&eid=ARAtZdx29JZwr4lpwyDUYqbzENn5-dNexy0AyjxEPMOGvskTAuObFbbNNaJt4Lw06VS-73b9GH46YsDN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC_ha49u-DeLOAfBBxniEJBx9pP6PaNv1lVFyGPsGvxgyfRU47FLrqTRQ2ixQa8m2eXNMNIMaxofmIlcSnXt4cA8gexf5t4f0wGa_sEvFhWs2SHer8zKQLxz4eeBUaqibcYztTEb2L3tC9s1N-gbc_SFbJFczogRGSnPxWJC6URq_1gFYAG4UlPvw0nLBsGuEi4zYWeQ4-_7ySgFgt2DgGRM64hiyKJdrvakNPEroiGM-9-GoY7NHU9yxZgdPSZhz-EZHGcJVK8w-9hfrAYna0t21r9nj0YMWhjpN0d5IZLRqv9e0b3AG2nSN3ZNhXoX_0SWUrWneDCNPaTC1LeWAjLfg
https://www.facebook.com/SOŠ-Josefa-Sousedíka-Vsetín-222796034350/?__tn__=K-R&eid=ARAtZdx29JZwr4lpwyDUYqbzENn5-dNexy0AyjxEPMOGvskTAuObFbbNNaJt4Lw06VS-73b9GH46YsDN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC_ha49u-DeLOAfBBxniEJBx9pP6PaNv1lVFyGPsGvxgyfRU47FLrqTRQ2ixQa8m2eXNMNIMaxofmIlcSnXt4cA8gexf5t4f0wGa_sEvFhWs2SHer8zKQLxz4eeBUaqibcYztTEb2L3tC9s1N-gbc_SFbJFczogRGSnPxWJC6URq_1gFYAG4UlPvw0nLBsGuEi4zYWeQ4-_7ySgFgt2DgGRM64hiyKJdrvakNPEroiGM-9-GoY7NHU9yxZgdPSZhz-EZHGcJVK8w-9hfrAYna0t21r9nj0YMWhjpN0d5IZLRqv9e0b3AG2nSN3ZNhXoX_0SWUrWneDCNPaTC1LeWAjLfg
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o prerušenie štúdia, Marek Gombár ukončil štúdium za poručenie podmienečného 

vylúčenia. Žiak Matej Žaťko z III.MN ukončil štúdium k 18.2.2019 z dôvodu prestupu 

na inú školu, Kuric prerušil štúdium. Výsledky maturitných skúšok potvrdili lepšiu 

úroveň, z OVY zmaturovali všetci žiaci. Realizácia projektu nadácie Zastavme 

korupciu – „Na férovku s dochádzkou“ sa podpísala aj na dochádzku žiakov na OVY. 

Žiaci, ktorí prekročili povolený počet vymeškaných hodín si prax museli nahradiť 

v náhradnom termíne.  

Boli to žiaci z II.OGP: Filiač, Kolár, Mičo, Močko, Puchoň 

III.OGP: Boško, Krivý, Mikoláš 

IV.MM: Pagáč Martin, Pavlovič Tomáš, Valášek Andrej, Suder Matej, Zvonek Michal 

IV-OGP: Chovanček Patrik, Cíbik Patrik, Janíček Tomáš, Puchoň Patrik 

Celkovo sa dochádzka zlepšila.                                                   

 

 

Prerokované formy a témy pre PČOZMS IV.MMG-MM, IV.MM, IV.MN, IV.OGP.  

 Forma „a“ Forma „b“ Termín konania 

PČOZMS 

Zodpovedný 

IV.MMG-

MM 

2 žiaci 9 žiakov 15.4.– 16.4.2019 Blašková 

IV.MM 18 žiakov 3 žiakov 15.4.– 16.4.2019 Blašková 

IV.MN 26 žiakov 0 žiakov 15.4.– 16.4.2019 Bednár 

IV.OGP 10 žiakov 0 žiakov 29.4.2019 Šelestiaková 

  

 

dd) Oblasť podpory výchovno- vzdelávacích výsledkov  

➢ Propagovať školu a odbory príspevkami na webovú stránku školy 

T: priebežne                                Z: všetci členovia PK                             Úloha: 

splnená 

➢ Prezentovať školu – dni otvorených dverí, tvorivé dielne, nábory žiakov na ZŠ  

T: január 2019                             Z: všetci členovia PK   Úloha: 

splnená      

➢ Prezentačné akcie v rámci TSK „Stredoškolák“ – výstavisko Trenčín,  

➢ T: január 2019                             Z: všetci členovia PK                             Úloha: 

splnená 

➢ Účasť na „Európskom dni rodičov a škôl“ na ZŠ v Trenčianskej Teplej 

            T: 14.2.2019                                Z: Blašková                                            Úloha: 

splnená                                            

➢ Účasť žiakov II.MM odboru mechatronik na exkurzii „Robohranie“ na VŠ vo Zvolene 

             T: 12.10.2018                 Z: Blašková, Vardžáková, Slávik, Piška            Úloha: 

splnená 

  

➢ 29.1.2019 sa vo Zvolene na Technickej univerzite uskutočnila súťaž pre študentov 

stredných a vysokých škôl v programovaní Lego robotov s názvom „ROBOHRANIE 

2019“. Druháci odboru mechanik mechatronik vytvorili súťažný tím v zložení: Marek 

Portášik – hlavný konštruktér, Patrik Monček a Pavol Haluška – programátori.  

T: 29.1.2019              Z: Vardžáková, Slávik, Piška                                     Úloha: 

splnená 

  

➢ Zúčastniť sa súťaže Zenit elektro v odbore mechanik mechatronik, 
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V októbri prebehlo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťažilo sa v dvoch 

kategóriách: Výsledky umiestnenia žiakov:                                                                                                                         

Kategória „A“ 

1. miesto – Dominik Lukáč IV.MMG (odbor mechanik mechatronik) 

2. miesto – Pavol Zbranek IV.MMG (odbor mechanik mechatronik) 

3. miesto – Lukáš Šesták IV.MMG (odbor mechanik mechatronik) 

Kategória „B“ 

1. miesto – Kamil Černek II.MM (odbor mechanik mechatronik) 

2. miesto – Lukáš Škrovánek II.MM (odbor mechanik mechatronik) 

3. miesto – Peter Kuvik II.MM (odbor mechanik mechatronik) 

T: 30.10.2018                Z: Blašková, Slávik, Piška, Vardžáková             Úloha: splnená       

                                                    

Krajského kola sa 27.11.2019 zúčastnili žiaci odboru mechanik mechatronik 

Kamil Černek II.MM – 4. miesto 

Norbert Dostál III.MM -  7.miesto 

 

➢ Zúčastniť sa súťaže Zenit  v strojárstve v odbore mechanik nastavovač. 

T: 30.11.2018                              Z: Vychopen, Bednár, Šimún    Úloha: splnená          

Zenit v strojárenstve - školské kolo prebehlo v dvoch etapách.  Najskôr  sa 

uskutočnila teoretická časť, do ktorej sa zapojilo 10 študentov odboru mechanik 

nastavovač  v dvoch kategóriách B1 – strojové obrábanie a B2 – ručné obrábanie.  Do 

druhej etapy postúpili piati najlepší študenti v oboch kategóriách. V praktickej časti 

zhotovovali výrobok  podľa predloženého technického výkresu.                                                                                                               

Víťazmi sa stali:                                                                                                                        

Kategória „B1“ – strojové  obrábanie                                                                             

Rastislav Troška II.MN (odbor mechanik nastavovač )                                                            

Kategória „B2“ – ručné obrábanie                                                                                            

Lukáš Výbošťok II.MN (odbor mechanik nastavovač ) 

19.11.2018 sa uskutočnilo krajské kolo Zenitu v strojárenstve v Pov. Bystrici. 

Zúčastnili sa ho 2 žiaci odboru mechanik nastavovač Lukáš Výbošťok a Rastislav 

Troška. O ich prípravu sa staral Bc. Šimún. 

 

➢ Zapojiť žiakov do súťaže SOČ                                                                                               

T: do 15.2.2019                         Z: všetci členovia PK                     Úloha: čiastočne 

splnená   

Do školského kola SOČ sa zapojili 2 žiaci Sebastián Harvánek a Marek Pospíšil zo 

IV.MM. Do obvodného kola postúpil Sebastián Harvánek, ktorého sa nezúčastnil pre 

práceneschopnosť.      

Začiatkom apríla 2019 sa  uskutočnilo školské kolo v kreslení v grafickom programe 

SolidWorks. Do súťaže sa zapojilo 15 študentov odborov mechanik nastavovač a 

mechanik mechatronik. Najlepší traja postúpili do celoslovenskej súťaže študentov 

stredných škôl v 3D modelovaní, ktorá sa konala 8.5.2019 v Bánovciach nad 

Bebravou.  

1. miesto – Martin Pagáč IV.MM (odbor mechanik mechatronik) 
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2. miesto – Róbert Valach IV.MM (odbor mechanik mechatronik) 

3. miesto – Marek Portášik II.MM (odbor mechanik mechatronik) 

8.mája 2019 sa v Bánovciach nad Bebravou konala celoslovenská sťaž „3D 

modelovanie v Solidworks“, kde sa zišlo 36 študentov stredných škôl. Naša škola sa 

do súťaže zapojila po tretí krát a reprezentovali nás Kamil Černek z II.MM, Martin 

Pagáč a Róbert Valach zo IV.MM (všetci z odboru mechanik mechatronik                                                                                            

      T: 15.5.2019                                      Z: Vardžáková                               Úloha: splnená   

➢ Zhotovenie  elektrickej „Ekopece „na tavenie plastu z Drviča plastov žiakmi I.MM 

pod vedením p. Bednára                                                                                                                        

T: trvá                                           Z: Bednár                                      Úloha: prebieha  

➢ Deň Zeme si uctili naši žiaci, ktorí sa zapojili do upratovania školského areálu a okolia 

Kolonky. 

                T: 26.4.2019                                      Z:  všetci členovia PK                      Úloha: splnená  

➢ 5.6 a 13.6.2019 sa uskutočnili cyklotoulky s našou spriatelenou SOŠ Josefa Sousedíka 

Vsetín. Cieľom bolo previezť sa a ukázať našu novú cyklotrasu v Púchove a tiež 

prevetrať školský experiment- tricykel, zostrojený žiakmi II. MN spolu s Ing. 

Vychopenom 

T: 6/2019                                         Z:  Vychopen                                   Úloha: splnená 

➢ Účasť žiakov na exkurziách a výstavách 

T: priebežne                                  Z: všetci členovia PK                         Úloha: splnená  

  

Zrealizované exkurzie Zameranie Zúčastnené triedy 

DA Servis Strojárska výroba I.MN 

Taurikon Púchov Strojárska výroba II.MN 

Koval, Beluša Strojárska výroba I.MMN 

MsBP, plynová kotolňa, Púchov Automatizácia I.MM 

Exkuzia Robohranie na fakulte 

environmentálnej a výrobnej 

techniky Technickej univerzity vo 

Zvolene.  

Elektrotechnika II.MM 

KUK COILS Trenč. Teplá Elektrotechnika II.MM 

Continental Púchov Gumárska výroba žiaci II. roč. zo Vsetína 

Technologické centrum Continental 

a.s. 

Gumárska výroba II.OGP, III.OGP 

Robotický deň v Trenčíne Elektrotechnika II.MM 

Exkurzia v STU FEI v Bratislave Elektrotechnika IV.MM 

Exkurzia Okresný súd Pov. Bystrica Kom.pracovník v 

doprave 

I.KPD., II.KPD 

 

Prezentačné aktivity 

Prezentačné aktivity Dátum Zúčastnení  

Deň otvorených dverí TSK 1.10.2018 Vychopen, Blašková, 
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Trenčín Urbanová, Kucharíková 

Stredoškolák – „Hrdina 

Remesla“ Trenčín– 20. výročie 

4.10.2018- 

5.10.2018                               

Blašková, Vychopen, 

Rumanová, Jašeková 

Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ 7.2.- 8.2.2019, 

15.2.2019, 

22.3.2019 

všetci členovia PK 

Deň otvorených dverí v SOŠ 29.11.2018                 všetci členovia PK                  

Akcia „Raňajky so 

zamestnávateľom“ 

28.1.2019 -

I.a III.OGP, 

6.2.2019-II-OGP 

6/2019                                      

Crkoň, Šelestiaková, 

Šimáčková 

Zelená župa – DOD TSK 

Trenčín 

1.10.2018 Vychopen, Blašková, 

Kucharíková, Urbanová 

„Európske dni rodičov a škôl“ 

na ZŠ v Trenčianskej Teplej 

14.2.2019                                  Blašková 

Noc výskumníka alebo veda nás 

baví v Púchove 

7.11.2018                               Žiaci Výbošťok, Troška. 

Krump, Melicher- tricykel, 

veterná elektráreň-Vychopen 

 

ee) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK  

Názov školenia Dátum Zúčastnení 

Fluidsime 15.3.2019 Blašková, Vardžáková, 

Slávik, Piška, Klinovský 

Prvá atestačná skúška 05/2019 Blašková,  

Metódy a formy vyučovania 05/2019 Šelestiaková 

Doplnkové pedagogické 

štúdium 

05/2019 Šimún 

Rôzne 

Prehĺbenie spolupráce s ostatnými PK , tvorba ŠkVP pre odbory: mechanik počítačových 

sietí, mechanik mechatronik – duálne vzdelávanie, mechanik nastavovač - duálne 

vzdelávanie. 

T: 5.6.2019                                               Z: Blašková                                      Úloha: splnená 

Inventúry - termín: do 15.12.2018           Z: učitelia a majstri                          Úloha: splnená  

Inventúry - termín: do 1.8.2019               Z: učitelia a majstri                          Úloha: prebieha  

 

3. Stredoškolská odborná činnosť  

V školskom roku 2018/2019 sa aj naša škola zapojila do 41. ročníka súťaže v stredoškolskej odbornej 

činnosti (SOČ).  

➢ Školské kolo sa uskutočnilo dňa 27. 02. 2019. Zapojilo sa 12 študentov v 6 súťažných 

odboroch s 9 prácami. 
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     odbor č. 03- Chémia a potravinárstvo 

Meno žiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Barbora Hrabošová IV.PSP Med a jeho využitie obvodného kola 

Radka Gardoňová IV.PSP Hydina, vajcia a výrobky z vajec obvodného kola 

 

    odbor č. 05-  

Meno žiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Viktória Albertová 

Branislav Hoferica 

Diana Janíčková 

I.PCH Recyklácia plastov nepostúpili 

 

   odbor č. 09- Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

Meno žiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Sára Nagyová III.PS Preprava nadmerných 

a nadrozmerných nákladov 

obvodného kola 

 

     odbor č. 12- Elektrotechnika a hardware 

Meno žiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Sebastián Harvánek IV.MM Nízkofrekvenčný zosilňovač UNI 15 

2x15W DUALMONO 

obvodného kola 

Marek Pospíšil IV.MM Drvič ovocia nepostúpil 

          odbor č. 15- Ekonomika a riadenie 

Meno žiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Jana Trnková II.KPD Skladová analýza podniku obvodného kola 

 Natália Kudlejová, 

Kristína Mišutková 

III.PS Obalová logistika obvodného kola 
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     odbor č. 16- Kultúra, umenie, umelecká, odevná tvorba 

Meno žiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Simona Perinová a kol. IV.PSP Putovanie storočím obvodného kola 

 

➢ Obvodné kolo sa konalo dňa 18. 03. 2019 na Obchodnej akadémií v Považskej Bystrici. 

Našu školu reprezentovali: 
 

        odbor č. 03- Chémia a potravinárstvo 

Meno žiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Barbora Hrabošová IV.PSP Med a jeho využitie krajského kola 

Radka Gardoňová IV.PSP Hydina, vajcia a výrobky z vajec krajského kola 

 

       odbor č. 09- Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

Meno žiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Sára Nagyová III.PS Preprava nadmerných 

a nadrozmerných nákladov 

nepostúpila 

 

        odbor č. 12- Elektrotechnika a hardware 

Meno žiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Sebastián Harvánek IV.MM Nízkofrekvenčný zosilňovač UNI 15 

2x15W DUALMONO 

nezúčastnil sa(PN) 

 

          odbor č. 15- Ekonomika a riadenie 

Meno žiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Jana Trnková II.KPD Skladová analýza podniku nepostúpila 

Natália Kudlejová, 

Kristína Mišutková 

III.PS Obalová logistika nepostúpili 
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     odbor č. 16- Kultúra, umenie, umelecká, odevná tvorba 

Meno žiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Simona Perinová a kol. IV.PSP Putovanie storočím krajského kola 

     

➢ Krajské kolo sa konalo v dňa 05. 04. 2019 na SOŠ elektrotechnickej v Starej Turej. Našu 

školu reprezentovali študenti v dvoch odboroch. Napriek vysokej konkurencií, získali dve 
študentky popredné miesta, ktoré ich posunuli do celoslovenského kola. Zároveň všetky 
získali aj certifikáty v súťaži. 

 

     odbor č. 03- Chémia a potravinárstvo 

Meno žiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Barbora Hrabošová IV.PSP Med a jeho využitie celoslovenského kola 

Radka Gardoňová IV.PSP Hydina, vajcia a výrobky z vajec krajského kola 

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

Meno žiaka Trieda Názov práce Postup do ... 

Simona Perinová a kol. IV.PSP Putovanie storočím celoslovenského kola 

 

➢ Celoslovenské kolo sa konalo v dňoch 24.-26. 04. 2019 na SOŠ automobilovej v 

Košiciach.  
Po mnohých rokoch sa opäť podarilo maturantom konkurovať medzi súťažiacimi z celého 

Slovenska v súťaži. Konkurencia bola vysoká aj keď žiačky nezískali ocenenia, získali certifikáty 

za účasť. 

     odbor č. 03- Chémia a potravinárstvo 

Meno žiaka Trieda Názov práce 

Barbora Hrabošová IV.PSP Med a jeho využitie 

 

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

Meno žiaka Trieda Názov práce 

Simona Perinová a kol. IV.PSP Putovanie storočím 
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4 Hodnotiaca správa práce výchovnej poradkyne 

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, Koncepcie výchovy k manželstvu a rodičovstvu, Prevencie delikvencie, kriminality 

a ochrany mládeže pred fyzickým a psychickým týraním a sexuálnym zneužívaním 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 žiaci 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 každého 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 mládeže, 
zlepšenie medziľudských vzťahov, toleranciu, empatiu, výchovu k ľudským právam, rovnosti 
muža a ženy 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 priebežne monitorovala zmeny 
v správaní študentov a v prípade oprávneného podozrenia zo záškoláctva, zanedbávania, 
šikanovania, kriminality, alebo užívania 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 
manželstvu a rodičovstvu, ochranu mládeže pred sexuálnym zneužitím, šikanovaním a na 
prevenciu obchodovania s ľuďmi. V spolupráci s koordinátorkou prevencie sociálno-
patologických javov sme uskutočňovali aktivity zamerané na predchádzanie delikvencii a 
kriminalite  mládeže a na podporu právneho vedomia žiakov. 

➢ 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 žiakmi: 
V školskom roku 2018/2019 študovalo na našej škole celkom 26 individuálne integrovaných 

žiakov, z toho 24 žiakov s poruchami učenia, jedna žiačka so zrakovým postihnutím a jeden žiak 

s poruchou aktivity a pozornosti. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, 

integrovaní - začlenení žiaci, majú na našej škole zabezpečené vzdelávanie v bežných 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 žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Dokumentácia individuálne integrovaných žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami sa nachádza u výchovnej poradkyne. Výchovno-vzdelávacie 

výsledky začlenených žiakov boli priebežne konzultované s ich triednymi učiteľmi a učiteľmi 

predmetov, v ktorých žiaci postupovali podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. 

Výchovná poradkyňa: 

➢ Vypracovala a priebežne dopĺňala dokumentáciu týchto žiakov. 
➢ 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 žiakov, čo učitelia 
vyjadrili svojím podpisom. 

➢ Vypracovala metodický list do zborovne s doporučeniami CPPPaP pre žiakov so ŠVVP.  
➢ Poskytovala žiakom a ich zákonným zástupcom informácie súvisiace s postupom a realizáciou 

individuálnej integrácie žiaka.  
➢ Informovala žiakov končiacich ročníkov o postupe pri žiadostiach o úpravu podmienok 

maturitnej skúšky a odovzdala ich dokumentáciu k MS koordinátorke maturitných skúšok 
RNDr.Palieskovej. 

➢ Vypracovala „Úpravu podmienok pri prijímacích skúškach žiakov so ŠVVP na našu školu“ 
a informovala rodičov žiakov deviatych ročníkov o možnostiach individuálnej integrácie.  

➢ Sledovala dodržiavanie podmienok a postupov pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi  
výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) -  integrovaných žiakov, v zmysle platnej legislatívy.  

➢ Podporovanie právneho vedomia ostatných žiakov na toleranciu a pomoc osobám so 
zdravotným postihnutím a starším občanom, 
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3. Nábor žiakov deviatych ročníkov na štúdium na našej škole: 
➢ V októbri 2018 až v marci 2019 sa uskutočnili prezentácie stredných škôl, určené pre žiakov 

deviatych ročníkov a ich rodičov. Naša škola prezentovala študijné odbory mechanik 
mechatronik, mechanik nastavovač, operátor gumárskej a plastikárskej výroby, komerčný 
pracovník v doprave, styling a marketing, chemická informatika, grafik digitálnych médií 
a mechanik počítačových sietí. Odbory mechanik mechatronik, mechanik nastavovač 
a operátor gumárskej a plastikárskej výroby sú v duálnom vzdelávaní. 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 združení pre rodičov 
deviatakov a osobne sme aj sďalšími vybranými učiteľmi a žiakmi navštívili  základné školy s 
cieľom náboru žiakov do jednotlivých študijných odborov našej školy.  

➢ V novembri 2018 bol na našej škole Deň otvorených dverí pre žiakov deviatych ročníkov a ich 
rodičov. Priebežne boli uskutočňované Dni otvorených dielní pre deviatakov a ôsmakov zo 
základných škôl. 

➢ Informácie o odboroch pre školský rok 2019/2020 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 možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách a v nadstavbovom 
štúdiu a tiež o možnostiach na trhu práce, spolupracovala s  Úradom práce sociálnych vecí 
a rodiny. 

➢ Pri kariérovom poradenstve pre študentov využívala 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 využívať základy kariérovej výchovy 

v jednotlivých predmetoch a  na odbornom výcviku, podporovať samostatnosť a aktivitu 
žiakov. 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 žiakov - na nástenke výchovnej 
poradkyne a na webovej stránke školy. 
 

5. Prevencia obezity a zdravý životný štýl: 

➢ V súlade s Národným programom prevencie obezity sme vymedzili priestory na propagáciu 
zdravého životného štýlu, realizovali aktivity zamerané na správnu výživu a prevenciu 
obezity. 

➢ Našich žiakov oboznamujeme zo zásadami zdravého životného štýlu, správnym stravovaním, 
so zdravými a nezdravými potravinami, zdravým spôsobom života, či už formou exkurzií, do 
potravinárskych zariadení, alebo na vyučovacích hodinách biológie, chémie a telesnej 
výchovy. 

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

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

➢ Školský stolnotenisový turnaj – november 2018. 
➢ Vianočný stolnotenisový turnaj – december 2018. 
➢ Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov – január 2018. 
➢ 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 režim. 
➢ Sledovanie informácií,  a príkladov dobrej praxe z oblasti podpory zdravého životného štýlu a 

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

6. Prevencia rizikového správania mládeže - 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 mládeže -  delikvencie, kriminality, 

šikanovania, rasizmu a záškoláctvu, bezpečného používania internetu, obchodovania s ľuďmi, 

ako aj na podporu morálneho a právneho vedomia: 

➢ Dotazník pre žiakov o prípadnom výskyte šikanovania a vyhodnotenie dotazníka. 
➢ Cyklus prednášok a besied pre všetky ročníky o vydieraní, šikanovaní, týraní či už v škole 

spolužiakmi, alebo v rodine rodičmi, možnostiach ochrany pred takýmto správaním a 
inštitúciách, na ktoré sa možno 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  dodržiavania ľudských práv a práv menšín formou násteniek v budove školy. 
➢ Pohovory výchovnej poradkyne s problémovými žiakmi a ich rodičmi. 
➢ Poskytovanie informácií a poradenstva z oblasti trestnej zodpovednosti mládeže v spolupráci 

s Mestskou políciou 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.  

Môžeme konštatovať, že akékoľvek náznaky nevraživosti a ponižovania sú veľmi prísne 

sledované a postihované už v zárodku.  

7 .  Spolupráca s poradenskými a inými odbornými inštitúciami: 

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

Považskej Bystrici a Dubnici nad Váhom.  

➢ Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠSI v Považskej Bystrici. 

➢ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove.  

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

žiakov.  

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

v Púchove, TSK a  Odborom školstva Trenčín, boli zasielané priebežne: 
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➢ Odpočet plnenia úloh vyplývajúce z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb 

so zdravotným postihnutím.  

➢ Odpočet plnenia úloh vyplývajúcich z programu aktívneho starnutia. 

➢ Odpočet plnenia úloh v preventívno-výchovných aktivitách kriminality a delikvencie mládeže. 

➢ Prehľad o individuálne integrovaných žiakoch. 

 Aktuálne boli obmieňané informácie na nástenkách výchovného poradcu a webovej stránke 

školy, ktoré boli zamerané na kariérové poradenstvo pre končiacich žiakov, ale aj na dôležité 

informácie pre všetkých študentov a ich rodičov. Na každej 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: 8 

Činnosť  koordinátora prevencií: 

a, Oblasť vzdelávania –  

ff) aktivita zameraná na vzdelávanie  rodičov v oblasti iných závislostí a prevencie – 

11.9.2018, plenárne RZ, téma:  Šikana a kyberšikana (prednáška) v spolupráci 

s CPPP a P Púchov 

gg) 18.10.2018 - aktivita pre žiakov: Sexuálne vzťahy v partnerstve, rodičovstvo 

(prednáška) v spolupráci s nadáciou ACET Púchov 

b, Oblasť podpory výchovy a prevencie vo vzdelávacom procese – 

➢ Adaptačné aktivity: Adaptačný proces žiakov 1. ročníka SOŠ v spolupráci s CPPP a P 

Púchov – 24.09.2018, 27.09.2018 

➢ Prednáška pre žiakov 1. ročníka – Sociálne siete a ich nebezpečenstvo pre človeka, 

kyberšikana – 18.10.2018 

➢ Roadshow „Moja story, tvoja story“ – školský projekt, motivačná show zameraná na 

zníženie absencie žiakov – 7.11.2018 

➢ Prednáška pre žiakov 1. a 3.ročníka o závislosti na alkohole „Až na dno“ – 28.05.2019 

➢ Prednáška  k drogovej závislosti a prevencii pre žiakov 1.ročníka „Druhá tvár“ – 

10.06.2019 

c, Oblasť rozvoja pedagógov v oblasti koordinácie prevencií – prednáška pre 

pedagógov Znaky požitia drog u mladistvých – 18.10.2019 

 

6) Spolupráca školy a občianskeho združenia "Rodičia a škola" 

 

Členovia Rodičovskej rady: 

 

Predsedníčka:  p. Monika Bošková (III.OGP)  

Hospodárka:  Ing. Ivana Lazovanová (SOŠ)  
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Predsedníčka revíznej komisie: Mgr. Mária Mušáková (IV.MMG)  

Členovia:   Ing. Peter Jelčic (I. KCHI)   

   p. Roman Kočkovský (I. OGP)  

   p. Mária Gašparková (I. MMN)  

   p. Jana Gajdošíková (II. MM)  

p. Martina  Urbanová  (II.KPD)  

            p.  Gombárová Lenka(II.OGP)  

   p. Tibor Szekely (II. MN)  

            PhDr. Iveta Juššíková, PhD. ( III. PS)  

            Ing. Katarína Smatanová ( III. MMN)  

            p. Lenka Ciupová (IV.PSP)      

p. Renáta Badurová (IV.MM)  

           p. Marcela Pavlišová (IV.MN)  

 

Počet zasadnutí Rodičovskej rady počas školského roka:  

Rodičovská rada zasadala podľa harmonogramu práce 3-krát v školskom roku 2018/2019. 

 

Činnosť  OZ Rodičia a škola: 

 

OZ Rodičia a škola podporovala aktivity v týchto oblastiach: 

 

hh) Oblasť vzdelávania (vypísať v bodoch alebo v tabuľke zrealizované aktivity počas 

vyučovania, trieda, zodpovedný učiteľ,  projekty, olympiády, maturitné skúšky...) 

  

1. Maturitné skúšky – 796,61 € 

2. Pomôcky na vyučovanie – 715,74 € 

3. Materiálne vybavenie školy – 9 182,45 

4. Olympiády – 47,59 € 

5. Projektová spolupráca – 19 023,16 € 

 

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

zrealizované mimoškolské aktivity, zodpovedný učiteľ, výsledky súťaží, mená žiakov, 

prezentácia odborov, predmetov... 

 

1. Súťaže – 45,43 € 

2. Prednášky – 129,76 € 

3. Žiacke akcie – 443,43 € 

4. Žiacka školská rada – 98,76 € 

5. Propagácia školy  - 239, 25 € 
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jj) Oblasť rozvoja pedagógov, členov PK (absolvované vzdelávania, aktivity, profesný 

rozvoj) 

 

1. Odborná literatúra – 90,80 € 

 

kk) Exkurzie 

Finančná podpora pri realizáciií odborných exkurzií, stáží, lyžiarskeho výcviku 

a kurzu na ochranu života a zdravia – 1 140,43 € 

 

7. Vyhodnotenie činnosti Žiackej školskej rady 

Koordinátor: Ing. Mariana Jašeková 

Členovia ŽŠR: 

Meno a priezvisko 

Predseda: 
Dominika Páneková 

 

Podpredseda: 
Michaela Sabolová 

 

Členovia: 

Viktória Albrechtová 

Filip Češko 
Miroslav Luhový 

Lukáš Výbošťok 

Patrik Monček 

Patrik Stankovský 

Martin Bílený 

Marcel Kučík 

René Šubika 
 

Dobrovoľní členovia: 
Viktória Pagáčová 

Bruno Pružinec 

Marek Zálešák 
Adrián Krivý 

Nikola Satinová 
Martina Bríšová 

Marek Binka 

Marek Škripec 
Ľubomír Pavliš 

V septembri 2018 členovia ŽŠR schválili štatút ŽŠR na šk. rok 2018/2019. Zároveň prebehla 

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

Predseda – Dominika Páneková 
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Podpredseda – Michaela Sabolová 

Zápisnica z volieb z 26.9.2018 -  priložená. 

Členovia ŽŠR jednohlasne prijali nových členov ŽŠR: Viktória Albrechtová, Filip Češko, 

Miroslav Luhový. 

Zároveň členovia ŽŠR prerokovali školský poriadok na šk. rok 2018/2019, schválili plán 

zasadaní, plán práce ŽŠR, štatút ŽŠR a organizáciu vyučovania a rozvrhu na šk. rok 2018/19. 

V septembri 

- 22. 09. 2018 členovia ŽŠR organizovali spoluúčasť na charitatívnej akcii „Biela pastelka“. 

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

účet nadácie, 

-koordinátorka Ing. Jašeková  sa zúčastnila školenia koordinátorov s pani Štefánikovou na 

TSK Trenčín. 

V októbri  

-  sa ŽŠR podielala na spolupráci vo veci realizácie simulovaných elektronických volieb na 

post 

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

mládeži v SR do roku 2020, 

V novembri  

- v rámci „Dňa študentstva“ žiaci tretích ročníkov na podnet  ŽŠR 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, 

- koordinátorka  ŽŠR spolu s pani riaditeľkou Ing. Lenkou Jancíkovou sa zúčastnili prvého 

spoločného  stretnutia – školenia koordinátorov a riaditeľov škôl k Participatívnemu 

rozpočtu, ktoré sa uskutočnilo na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

V decembri  

- členovia ŽŠR pripravili pre spolužiakov stretnutie s Mikulášom, v kostýmoch navštívili všetky 

triedy a rozdali sladké odmeny, 

- členovia ŽŠR sa podielali na organizovaní vianočnej akcie  - Vianočný punč, súčasťou tejto 

akcie bola aj súťaž o najkrajší  vianočný vinš.  

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

organizovala Ing. Silvia Štefániková koordinátorka práce s mládežou TSK. 
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Vo februári  

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

vestibule škole na nástenke „Strom priateľstva“, kde si študenti  písali Valentínky- odkazy 

a poďakovania pre priateľov, 

 - koordinátorka  ŽŠR spolu s Ing. Kováčovou sa zúčastnili druhého spoločného  stretnutia – 

školenia koordinátorov  k Participatívnemu rozpočtu, ktoré sa uskutočnilo na Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

V apríli (11. 4. 2019) sa členovia ŽŠR  zúčastnili zbierky 23. ročníka Ligy proti rakovine 2019. 

Túto zbierku organizovalo združenie Liga proti rakovine  SR. Výnos previedla pani Hrenáková 

na účet nadácie, 

- Viktória Albrechtová, členka ŽŠR sa zúčastnila druhého stretnutia Stredoškolského 

parlamentu Trenčianskeho kraja. 

ŽŠR realizovala v tomto šk. roku dva projekty: 

1. Zastavme korupciu – „Na férovku s dochádzkou“ 

- príprava a vyhodnotenie dotazníka o názoroch na  dochádzku do školy, 

- vyhlásenie súťaže o najlepšiu dochádzku, 

- úprava ospravedlňovania dochádzky v školskom poriadku, 

- oboznámenie žiakov a rodičov, 

- vytvorenie školskej klubovne, 

- Čitateľská akadémia (III.PS pod vedením Mgr. Ostradickej) v spolupráci s Klárou Bernátovou   

  z nadácie Zastavme korupciu, 

- motivačná show Moja story, tvoja story, 

- workshop s pani Očenášovou na tému „Ako dochádzka súvisí s korupciou“, 

- návšteva prezidenta republiky (prezentácia nášho projektu), 

- vyhodnotenie dotazníkov o dochádzke na škole (koniec roka), 

- vyhlásenie  víťazov o najlepšiu dochádzku, zabezpečenie výletu do Bratislavy (stretnutie 

v sídle   

  nadácie Zastavme korupciu). 

2. Participatívny rozpočet 
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- účasť na školeniach (Jašeková, Jancíková, Kováčová), 

- metodická časť – hra „Nie je občan ako občan“, 

- vytvorenie pravidiel Parti rozpočtu, 

- nastavenie procesu a časovej osi, 

- spustenie apky, 

- vytvorenie jednotlivých projektov triedami, 

- schválenie projektov, 

- workshop ako prezentácia jednotlivých projektov : 

1. Zábavná telocvičňa 

2. Inštalácia žalúzií 

3. Obnova toaliet 

4. Parkovisko pre bicykle 

5. Internet v škole, 

- elektronické hlasovanie – vyhrala trieda II. MN s projektom – Internet na škole 

- realizácia bola posunutá na september z organizačných dôvodov. 

 

 

 

 

 

 

V Púchove dňa 4. októbra 2019.                                                                 Ing. Lenka Jancíková 

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

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie plánu činnosti Centra 

odborného vzdelávania a prípravy 

 

v školskom roku 2018/2019 
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ČINNOSŤ CENTRA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY 

Činnosť Centra odborného vzdelávania a prípravy je založená na príprave odborníkov pre 

kľúčový priemysel pôsobiaci v našom regióne. Odborné vzdelávanie prebieha v úzkom 

prepojení školy so zamestnávateľmi pôsobiacimi v našom regióne a v spolupráci so 

stavovskými organizáciami predovšetkým s AZZZ SR, SOPK SR, RÚZ SR a SPPK SR.V 

našom regióne je najväčší zamestnávateľ firma Continental Matador Rubber,s.r.o Púchov. 

V súčasnosti slovenský priemysel zaznamenáva expanziu v gumárenskom a plastikárskom 

priemysle. Preto je o absolventov študijného odboru operátor gumárenskej a plastikárskej 

výroby enormný záujem. 

Činnosť Centra OVP je prioritne orientovaná na prípravu odborníkov pre skupinu odborov                       

28 Technická a aplikovaná chémia, ale v školskom roku 2018/2019 aj na skupiny odborov:                          

27 Technická chémia silikátov,  24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba a 26 

Elekrtotechnika.  

V Centre OVP už tretí školský rok pripravujeme budúcich odborníkov-operátorov 

gumárenskej a plastikárskej výroby v duálnom systéme vzdelávania. No aj napriek tomu je 

nedostatok absolventov tohto odboru. 

 

1. VÍZIA A CIELE  

 

Vízia Centra OVP: 

Vízia školy je zároveň aj víziou Centra OVP. Predstavuje smerovanie školy a Centra OVP:  

 

 

 

 

 

Ciele  Centra odborného vzdelávania a prípravy v školskom roku 2018/2019: 

1. Otvoriť Centrum OVP pre verejnosť -  „Deň otvorených dverí v SOŠ“, „Deň 

otvorených dielní“ a „Tvorivé dielne“. Zrealizovať vzdelávanie žiakov ŽS v našich 

školských dielňach. 

2. Zvýšiť účasť zamestnávateľov hlavne firmy Continental Matador Rubber,s.r.o. Púchov 

na profilácií odborného vzdelávania a prípravy. 

3. Orientovať odborné vzdelávanie na meniace sa kvalifikačné potreby regiónu a 

reagovať na požiadavky zamestnávateľov. 

4. Zrealizovať motivačný program školy a tým skvalitniť odborné vzdelávanie – 

podporiť učenie sa žiakov prostredníctvom exkurzií a iných aktivít. 

5.   Duál Point – propagovať duálny systém vzdelávania, informovať žiakov ZŠ a ich 

rodičov o ponuke študijných odborov a procese vstupu žiaka - zamestnávateľa - 

školy do duálneho vzdelávania, informovať žiakov ZŠ a ich rodičov o benefitoch 

firmy Continental Púchov v duálnom systéme vzdelávania. 

6. Prostredníctvom projektov EÚ a MŠVVaŠ SR skvalitniť vyučovanie odborných 

predmetov a modernizovať školské dielne. 

7. Zvýšiť odborné kompetencie pedagógov v oblasti gumárskej a plastikárskej 

výroby(exkurzie, vzdelávania,...) 

8. Podpísať „Dodatok“ k Zmluve medzi SOŠ Púchov a Continental Matador 

Rubber,s.r.o. Púchov o zabezpečení praktického vyučovania žiakov SOŠ.“ 

„Vytvárať podmienky, aby školy bola bezpečnou odbornou a kultúrnou inštitúciou, 

v ktorej sa budú neustále zlepšovať podmienky pre odborný rast mladej generácie:“ 
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9.   Pripraviť podmienky v škole a firme Continental Púchov pre systém duálneho 

vzdelávania                         pre  školský rok 2019/2020.  

10. Spolupracovať pri podpisovaní „Učebné zmluvy“ so žiakmi 1. ročníka (platné pre 

šk.rok 2019/2020). Žiaci učiaci sa v duálnom systéme vzdelávania študijného odboru 

operátor gumárskej a plastikárskej výroby. 

11. Zabezpečiť vyučovanie odborného výcviku odboru operátor gumárskej 

a plastikárskej výroby priamo vo výrobných halách a na jednotlivých prevádzkach vo 

firme Continental Púchov.  

12. Spolupracovať s firmami v oblasti prípravy žiakov na povolanie, zavádzať nové 

technológie a novinky do odborného vzdelávania.   

13. Realizovať nábor žiakov základných škôl pre školský rok 2019/2020 v spolupráci 

s firmy, hlavne firmou Continental Matador Rubber,s.r.o. Púchov, EMT, s.r.o. 

Púchov, ODEMA,a.s. Púchov, ďalšie firmy v regióne.  

14. Zabezpečiť účasť zástupcov firiem na maturitnej skúške.  

15. Spolupracovať so zamestnávateľmi v regióne, stavovskými a profesijnými 

organizácia (AZZZ SR, SOPK SR a RÚZ SR) v oblasti odborného vzdelávania. 

 

2.  POSKYTOVANIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY  

 

V školskom roku 2018/2019 sme mali 14 tried, z toho 4 triedy študijného odboru operátor 

gumárskej a plastikárskej výroby pôsobiacich v Centre OVP. Sú to: 

Ročník/ trieda Počet 

žiakov 

v triede 

Zamestnávateľ Počet žiakov  

v duálnom 

vzdelávaní 

Prvý / I.OGP 10 Continental Matador Rubber, s.r.o. 

Púchov 

9 

Druhý / II.OGP 9 Continental Matador Rubber, s.r.o. 

Púchov 

9 

Tretí / III.OGP 9 Continental Matador Rubber, s.r.o. 

Púchov 

9 

Štvrtý / IV. MMG-

OGP 

10 Continental Matador Rubber, s.r.o. 

Púchov 

- 

 

3. SLUŽBY A AKTIVITY, KTORÉ  SÚVISIA  S ROZVOJOM CENTRA OVP 

 

V oblasti poradenstva pomáhame žiakom základných škôl pri ich rozhodovaní sa, ale aj ako si 

vybrať svoje budúce povolanie, kam po skončení základnej školy a aké sú možnosti duálneho 

vzdelávania. 

V oblasti servisných služieb Centra OVP poskytujeme odborné učebne, laboratória a dielne 

pre vzdelávanie žiakov základných škôl, ako aj pre celoživotné vzdelávanie dospelých 

v regióne a mimo regiónu.  

 

 
Aktivity zamerané na prezentáciu technického vzdelávania, propagáciu školy, COVP a duálneho vzdelávania 

Prezentácia technického vzdelávania, propagácia školy a COVP  

Č.  Aktivity Miesto termín Plnenie, 

pozn. 

1. „Púchovský jarmok“ - propagácia 

školy a všetkých študijných 

odborov a duálneho vzdelávania. 

Púchov 15.9.2018  
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2. Pracovné stretnutie vedenia školy 

a zástupcov ŠIOV Bratislava 

k duálnemu vzdelávaniu 

a kariérovému sprevádzaniu 

žiakov na SOŠ a ZŠ. 

SOŠ Púchov 18.9.2018  

3. „Deň otvorených dverí TSK“ – 

prezentácia školy, duálneho 

vzdelávania, žiackeho výrobku  

„Tricykel“. 

TSK Trenčín 1.10.2018  

4. „Stredoškolák“ – aktivity: účasť 

na súťažiach „Najlepší technický 

exponát“ a „Najlepší umelecký 

exponát“. Sprievodné akcie: 

„Módna prehliadka“, „Azda 

hrazda?“, „EKO bicykel- 

tricykel“. Propagácia duálneho 

vzdelávania, spolupráca 

s firmami, propagácia študijných 

odborov žiakom ZŠ. 

Výstavisko EXPO 

Trenčín 

4.-5.10.2018  

5. Pracovné stretnutie s Mgr. 

Štefánikom zástupcom firmy 

Continental Púchov k realizácií 

duálneho  vzdelávania v školskom 

roku  2019/2020. 

SOŠ Púchov 17.10.2018  

6. Pracovné stretnutie vedenia školy 

so zástupcami firmy RONA 

Lednické Rovne  k realizácií 

duálneho  vzdelávania 

v sklárskych odboroch v školskom 

roku  2019/2020. 

RONA Lednické Rovne 22.10.2018  

7. Informácia o možnostiach štúdia 

v duálnom systéme vzdelávania a 

prezentácia  študijných odborov 

SOŠ Púchov a sklárskych odborov 

na základných školách.  

ZŠ Lazy pod Makytou, 

ZŠ Lysá pod Makytou, 

ZŠ Zubák, ZŠ Lednica, 

ZŠ Lednické Rovne, ZŠ 

Komenského Púchov, 

ZŠ Gorazdova Púchov, 

ZŠ Mládežnícka 

Púchov 

18.10.2018, 

23.10.2018, 

24.10.2018 

 

8. Informácia o možnostiach štúdia 

v duálnom systéme vzdelávania a 

prezentácia  študijných odborov 

SOŠ Púchov a sklárskych odborov 

na základných školách. 

ZŠ Ladce, ZŠ Košeca, 

ZŠ Ilava,  ZŠ Dolná 

Mariková,  ZŠ Udiča, 

ZŠ v Považskej Bystrici 

6.11.2018, 

8.11.2018, 

12.11.2018 

 

9. „Večer výskumníka“  - „STAND 

UP“ aktivity  žiakov SOŠ Púchov 

pre žiakov ZŠ a verejnosť.  

Netradičná propagácia študijných 

odborov.  

Župný dom Púchov 7.11.2018 Aktivita 

realizovaná 

v spolupráci 

s FPT Púchov 

10. Informácia o možnostiach štúdia 

v duálnom systéme vzdelávania a 

ZŠ v Považskej Bystrici 12.11.2018 

13.11.2018 
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prezentácia  študijných odborov 

SOŠ Púchov a sklárskych odborov 

na základných školách. 

11. „Ranná káva“ – pracovné 

stretnutie zástupcov SOŠ Púchov, 

firiem (Continental, RONA, HF 

NaJUS,  RM-Machining, GOMS,  

Cementárne Ladce, Makyta, 

ODEMA ) výchovných poradcov 

ZŠ z regiónu a pracovníkov 

CPPP. 

SOŠ Púchov 22.11.2018  

12. Informácia o možnostiach štúdia 

v duálnom systéme vzdelávania a 

prezentácia  študijných odborov 

SOŠ Púchov a sklárskych odborov 

na základných školách. 

ZŠ Mikušovce, ZŠ 

Pruské,  

ZŠ Bolešov 

23.11.2018  

13. „Deň otvorených dverí v SOŠ 

Púchov“ , „Tvorivé dielne pre 

žiakov ZŠ“ a Prezentácia firiem z 

regiónu– prezentácia odborov, 

aktivity a súťaže pre žiakov ZŠ 

a verejnosť, konzultácie pre 

rodičov. 

SOŠ Púchov 29.11.2018  

14. Prezentácia aktivít súvisiacich  

s náborom v miestnej tlači 

„Púchovské listy“ a „Púchovské 

noviny“. 

Región priebežne  

15. Propagácia študijných odborov 

a duálneho vzdelávania, 

aktualizácia a novinky pre šk. rok 

2019/2020 v SOŠ Púchov na web 

stránke školy. 

SOŠ Púchov, región priebežne  

16. „Kraskovka-news“  prezentácia 

duálneho vzdelávania 

a propagácia stáží  žiakov 

v zahraničí ako podpora 

jednotlivých študijných odborov. 

Miestna verejnosť priebežne 

(štvrťročne) 

 

17. Informácia o možnostiach štúdia 

v duálnom systéme vzdelávania a 

prezentácia  študijných odborov 

SOŠ Púchov a sklárskych odborov 

na základných školách. 

ZŠ Domaniža, ZŠ 

Pružina 

7.12.2018  

18. Rodičovské združenie na ZŠ 

Mládežnícka Púchov – informácie 

pre rodičov a o možnostiach 

štúdia v šk. roku 2019/2020, 

informácie o duálnom vzdelávaní, 

spolupráci s firmami pri realizácií 

odborného vzdelávania, možnosti  

uplatnenia po skončení štúdia. 

ZŠ Mládežnícka 

Púchov 

10.12.2018  
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19. Rodičovské združenie na ZŠ 

Pruské – informácie pre rodičov 

a o možnostiach štúdia v šk. roku 

2019/2020, informácie o duálnom 

vzdelávaní, spolupráci s firmami 

pri realizácií odborného 

vzdelávania, možnosti  uplatnenia 

po skončení štúdia. 

ZŠ Pruské 11.12.2018  

20. „Tvorivé dielne“ pre žiakov 8. 

a 9.ročníka ZŠ. 

SOŠ Púchov 11.12.2018  

21. Spolupráca SOŠ Púchov a firmy 

RONA Lednické Rovne pri 

certifikácii firmy RONA a 

príprave duálneho vzdelávania 

v šk. roku 2019/2020.  

SOŠ Púchov, 

RONA Lednické Rovne 

November - 

December 

2019 

 

22. Podpis „Memoranda o spolupráci“ 

s firmami RONA Lednické Rovne 

a VETROPACK Nemšová, 

Zriaďovateľom TSK, SOŠ Púchov 

a SOŠ sklárska Lednické Rovne. 

RONA Lednické Rovne 19.12.2018  

23. Spot v TV Považie k podpisu 

Memoranda o spolupráci. 

Rozhovor s Ing. Jancíkovou a   

Ing. Krupičkovou o jednotlivých 

školách a ich spájaní k 1.9.2019.  

Región 3.-4. týždeň 

2019 

 

24. Rodičovské združenie na ZŠ 

Komenského Púchov – informácie 

pre rodičov a o možnostiach 

štúdia v šk. roku 2019/2020, 

informácie o duálnom vzdelávaní, 

spolupráci s firmami pri realizácií 

odborného vzdelávania, možnosti  

uplatnenia po skončení štúdia. 

Účasť riaditeľky školy a Mgr. 

Štefánika (Continental Púchov). 

ZŠ Komenského 

Púchov 

 December 

2018 

 

25. Stretnutie žiakov SOŠ Púchov 

so žiakmi ZŠ Slovanská Púchov 

a ZŠ Komenského Púchov. 

Informácie o možnostiach štúdia. 

ZŠ Slovanská Púchov , 

ZŠ Komenského 

Púchov 

23.1.2019  

26. „Raňajky so zamestnávateľom“ -

stretnutie žiakov so 

zamestnávateľom firmou 

Continental Púchov. 

CMR Púchov 28.1.2019 

6.2.2019 

19.6.2019 

24.6.2019                                      

 

27. „Kam na strednú školu“ – článok 

v regionálnej tlači. 

Región Január 2019  

28. „Putovanie storočím“ - spoločná 

výstava prác žiakov SOŠ Púchov 

a SOŠ sklárska Lednické Rovne. 

Distribúcia propagačných 

materiálov oboch škôl pre žiakov 

Župný dom Púchov 30.1.2019  
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ZŠ a verejnosť. 

29. „TV Považie“ propagácia SOŠ 

Púchov a SOŠ sklárskej Lednické 

Rovne v médiách (rozhovor so 

zástupcami jednotlivých škôl). 

Región 30.1.2019  

30. „Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ v 

regióne“. Aktivity na podporu 

praktického technického 

vzdelávania žiakov ZŠ. Motivačné 

a praktické úlohy pre žiakov 

zamerané na výber študijného 

odboru v budúcej Spojenej škole. 

SOŠ Púchov (ZŠ Lysá 

pod Makytou, ZŠ 

Komenského) 

7. a 8. ročník 

8.2.2019 

15.2.2019 

 

31. Propagácia školy a odborov na 

ZŠ. Výjazd na ZŠ –Plevník, 

Bytča, Predmier, Považská Teplá, 

Považská Bystrica - Rozkvet. 

ZŠ - Plevník, Bytča, 

Predmier, Považská 

Teplá, Považská 

Bystrica- Rozkvet 

12.2.2019  

32. Účasť na rodičovských združenia 

na ZŠ. Propagácia duálneho 

vzdelávania, SOŠ Púchov a SOŠ 

sklárska Lednické Rovne. 

Podľa pozvánky Február – 

Marec 2019 

 

33. „DuálPoint“ -pracovné stretnutie 

v Trenčíne na RK SOPK za účasti 

ŠIOV BA, zamestnávateľov 

odborných škôl. 

Trenčín 12.2.2019  

34. Propagácia duálneho vzdelávania 

v SOŠ a odborov pre šk. rok 

2019/2020 v ZŠ Trenčianska 

Teplá. 

Trenčianska Teplá 14.2.2019  

35. „TV Považie“ – propagácia aktivít 

realizovaných počas Tvorivých 

dielni pre žiakov ZŠ z 15.2.2019. 

Región V 8.týždni  

36. Pracovné stretnutie k DV v SOŠ 

Púchov so zástupcom ŠIOVu. 

SOŠ Púchov 20.3.2019  

37. Propagácia školy: „Tvorivé 

dielne“ pre verejnosť v OC MAX 

Trenčín. 

OC MAX Trenčín 23.3 – 

25.3.2019 

 

38. „Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ v 

regióne“. Aktivity na podporu 

praktického technického 

vzdelávania žiakov ZŠ (7. a 8. 

ročník). 

SOŠ Púchov Marec – 

Apríl 2019 

 

39. „EKO týždeň“ – sprievodné 

aktivity: „Módna revolúcia“, „Deň 

Zeme“, „Zelená škola“, 

„Recyklácia plastov“,... Aktivity 

pre žiakov ZŠ v regióne na 

podporu vzdelávania v budúcej 

Spojenej škole. 

SOŠ Púchov Apríl 2019  

40. Spolupráca výchovnej poradkyne 

s poradenskými a inými 

 Priebežne 

počas šk.roka 
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odbornými inštitúciami – 

CPPPaP, CŠPP, ÚPSVaR 

k náboru žiakov ZŠ. 
Duálne vzdelávanie 

1. Spoločná propagácia duálneho 

vzdelávania a COVP ( škola 

a firma Continental Púchov). 

Podľa miesta konania 

akcie 

Priebežne 

počas šk.roka 

 

2. Spoločné prezentačné aktivity 

k náboru žiakov  v ZŠ na 

združeniach rodičov. 

Podľa miesta konania 

akcie 

Priebežne  

3. Príprava projektu Erasmus+  pre 

žiakov ŠO operátor gumárskej 

a plastikárskej výroby do firmy 

Continental, Hannover 

v Nemecku. 

 September 

2018 – 

Október 2018 

 

4. Tvorba a tlač propagačného 

materiálu pre duálne vzdelávanie 

pre šk.rok 2019/2020. 

 Október 2018  

5. Stáž žiakov  ŠO operátor 

gumárskej a plastikárskej výroby  

vo firme Continental  Hannover, 

Nemecko. 

Continental Hannover Október – 

November 

2018 

 

6. Pracovné stretnutie k propagácií 

duálneho vzdelávania a 

spolupráce so zamestnávateľmi za 

účasti zástupcov vedenia školy – 

výchovných poradcov ZŠ – 

zástupcov Centra PPP-  zástupcov 

firiem. 

SOŠ Púchov 22.11.2018 

14.3.2019 

 

7. Podpis Memoranda s firmou 

RONA a Vetropack Nemšová za 

účasti:  

Zriaďovateľ TSK, škola, firmy, 

stavovské organizácie, hostia. 

 RONA Lednické 

Rovne 

19.12.2018  

8. Príprava duálneho vzdelávania pre 

školský rok 2019/2020 s firmou 

RONA Lednické Rovne a HF 

NaJUS Dubnica nad Váhom. 

 Priebežne 

počas šk. 

roka 

 

9. Podpis zmluvy o duálnom 

vzdelávaní medzi SOŠ a RONA 

Lednické Rovne. 

 Marec  2019  

10. Podpis zmluvy o duálnom 

vzdelávaní medzi SOŠ a HF 

NaJUS Dubnica nad Váhom. 

 Marec  2019  

11. Príprava prijímacieho konania pre 

duálne vzdelávanie – kritéria, 

vstupný pohovor, organizácia 

 Marec- Apríl  

2019 
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prijímacieho konania.  

12. Priebežná komunikácia s firmou 

Continental  Púchov a spolupráca 

počas realizácie duálneho 

vzdelávania. 

 Priebežne  

13. Rozšírenie odborov pre duálny 

systém vzdelávania s firmou 

Continental Púchov. Ďalší odbor 

mechanik mechatronik. 

SOŠ Púchov, 

Continental Púchov 

Stretnutia 

počas šk. 

roka 

 

14. Aktualizácia príloh Zmluvy 

o duálnom vzdelávaní medzi 

firmou a školou pre šk. rok 

2019/2020. 

 Máj - Júl 

2019 

 

15. Mesačná klasifikácia a hodnotenie 

žiakov 1., 2. a 3.ročníka ŠO OGP 

– podklady pre benefity od firmy 

Continental Púchov. 

 Priebežne  

16. Polročná a koncoročná 

klasifikácia žiakov na praktickom 

vyučovaní v duálnom vzdelávaní. 

 Január 2019,  

Jún  2019 

 

17. Stretnutie vedenia školy, majstrov 

OV a zástupcov firmy Continental 

Púchov s novoprijatých dualistov  

a ich rodičmi.  

Púchov 2.7.2019  

18. Exkurzia vo firme Continental  

pre budúcich prvákov a ich 

rodičov. 

Continental a.s. Púchov 2.7.2019  

19. Akcia „Raňajky so 

zamestnávateľom firmy 

Continental Púchov“ akcia pre 

žiakov ŠO operátor gumárskej 

a plastikárskej výroby.  

Vyhodnotenie školského roku. 

 28.1.2019 

6.2.2019 

19.6.2019 

24.6.2019                                      

 

20. „Najlepší dualista“ – 

vyhodnotenie a ocenenie 

najlepších žiakov 1., 2.  a 3. 

ročníka v ŠO OGP. 

SOŠ Púchov 

 

28.6.2019  

21. Podpísanie učebnej zmluvy medzi 

rodičmi (zákonnými zástupcami 

žiakov) a konateľmi firmy HF 

NaJUS Dubnica nad Váhom. 

HF NaJUS Dubnica nad 

Váhom  

Jún  2019  

22. Podpísanie učebnej zmluvy medzi 

rodičmi (zákonnými zástupcami 

žiakov) a konateľmi firmy RONA 

Lednické Rovne Spolupráca školy 

RONA Lednické Rovne Jún  2019  
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a firmy pri procese podpisu 

zmluvy. 

23. Podpísanie učebnej zmluvy medzi 

rodičmi (zákonnými zástupcami 

žiakov) a konateľmi firmy 

Continental. Spolupráca školy 

a firmy pri procese podpisu 

zmluvy. 

Continental Púchov Jún  2019  

 

4. VZDELÁVANIE  PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV A VYHĽADÁVANIE 

NOVÝCH POZNATKOV A INFORMÁCIÍ 

 

Pedagogickí zamestnanci školy si v rámci kontinuálneho vzdelávania zdokonaľovali svoje 

odborné a profesijné kompetencie. Využili ponuku akreditovaných a neakreditovaných 

vzdelávacích programov, ktoré organizuje MŠVaV SR, Metodicko-pedagogické centrum a jej 

detašované pracoviská, IT Akadémia a iné organizácie. SAAIC-program Erasmus+ umožnil 5 

pedagogickým zamestnancom a vedeniu školy vycestovať na týždenný študijný pobyt do 

firmy Continental Hannover v Nemecku, Odbornej školy I.E.S. N⁰ 1 Gijón v Španielsku 

a SOŠ J.Sousedíka – stredisko praktického vyučovania Vsetín, Česká republika.  

Pre školský rok 2018/2019 bola aktualizovaná databáza vzdelávaní a Plán profesijného rastu 

pedagogických zamestnancov pre šk. rok 2018/2019. Tento Plán profesijného rastu PZ bol 

vyhodnotený v závere šk. roka. 

 

5. TVORBA A REALIZÁCIA NOVÝCH ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH 

PROGRAMOV, INOVÁCIE OBSAHU VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV ŠKÔL  

 

V školskom roku 2018/2019 sme inovovali obsah ŠkVP pre študijný odbor: 2859 K operátor 

gumárskej a plastikárskej výroby podľa usmernenia ŠIOV Bratislava. Obsah vzdelávacieho 

programu bol konzultovaný so zamestnancami firmy Continental Púchov.  Návrhy boli 

zapracované do ŠkVP a prerokované na Rade školy. 

 

6. APLIKOVANÝ VÝSKUM, PRÍPADNA SPOLUPRÁCA S VÝSKUMNOU 

INŠTITÚCIOU 

 

V spolupráci s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka - Fakultou priemyselných technológií v 

Púchove sme zrealizovali tieto aktivity: 

- 7.11.2018 sa žiaci zúčastnili na odborných prednáškach spojených s praktickými 

ukážkami na Fakulte PT Púchov,  

- 7.11.2018  „Večer výskumníka - STAND UP“ v Župnom dome Púchov. Aktivita bola 

realizovaná v spolupráci s FPT Púchov.   

V Technologickom centre firmy Continental Púchov žiaci 1.ročníka študijného odboru 

operátor gumárskej a plastikárskej výroby absolvovali exkurziu. Cieľom exkurzie bola práca 

vo fyzikálno– chemických laboratóriách. Žiaci sa zoznámili s laboratórnymi skúškami, ktoré 

súvisia so zabezpečením kvality pneumatík (skúška ťahom, skúška odolnosti pneumatiky voči 

opotrebovaniu, stanovenie teploty topenia, varu,...). 
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7. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A REALIZÁCIA PROJEKTOV  

 

 

Projekt/ 

grant/pro

gram 

Názov projektu Stručná charakteristika projektu Celkový 

rozpočet 

Poznámka 

Erasmus+ Charta Cieľ: 

- zahraničná stáž žiakov a pedagógov 

v partnerských školách, 

- zvýšiť odborné, jazykové a sociálne 

kompetencie účastníkov mobility. 

Cieľová skupina: 

- žiaci 
- pedagogickí zamestnanci 

- vedenie školy. 

Výstupy: 

- mesačná stáž žiakov a pedagógov 

v krajinách EÚ, 

-  nové odborné kompetencie, 

- zlepšené jazykové zručnosti. 

 

-  -  

Erasmus+ Vzdelávanie v krajinách 

EÚ zvyšuje kvalitu 

odborného vzdelávania 

Cieľ: 

-  podpora mobility žiakov s 

cieľom zlepšiť ich jazykové zručnosti,  

odborné vedomosti a zručnosti, 

- zlepšiť profesijné zručnosti 

pedagogických zamestnancov 

prostredníctvom zahraničnej stáže na 

odborných pracoviskách v partnerských 

školách, 

- zvýšiť profesijné vedomosti a zručnosti 

manažmentu školy prostredníctvom 

zahraničnej mobility, 

- zvýšiť kvalitu školy. 

Cieľová skupina: 

- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci 

- vedenie školy 

Výstupy: 

- 3/4-týždňová mobilita žiakov, 

- týždňová mobilita  pedagógov a vedenia 

školy, 

-  nové odborné a profesijné kompetencie, 

-zlepšené profesijné a  jazykové 

zručnosti. 

66647,00  

 

Realizácia v  

šk.r.2018/201

9 

Vyhodnotený 

k 27.6.2019 

Erasmus+ Vzdelávanie v Európe 

zvyšuje kvalitu 

odborného vzdelávania  

Cieľ: 

-  podpora mobility žiakov s 

cieľom zlepšiť ich jazykové zručnosti,  

odborné vedomosti a zručnosti, 

- zlepšiť profesijné zručnosti 

pedagogických zamestnancov 

prostredníctvom zahraničnej stáže na 

67908,00  

 

Realizácia v  

šk.r.2018/201

9 a 2019/2020 
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odborných pracoviskách v partnerských 

školách, 

- zvýšiť profesijné vedomosti a zručnosti 

manažmentu školy prostredníctvom 

zahraničnej mobility, 

- zvýšiť kvalitu školy. 

Cieľová skupina: 

- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci 

- vedenie školy 

Výstupy: 

- 3/4-týždňová mobilita žiakov 

- týždňová mobilita  pedagógov a vedenia 

školy 

-  nové odborné a profesijné kompetencie 

žiakov a PZ 

- zlepšené profesijné a  jazykové 

zručnosti. 

Rozvojový 

projekt 

v regionáln

om 

školstve 

Do školy bez bariér 

 

Cieľ projektu: 

- zlepšiť podmienky vzdelávania žiakov 

so zdravotným postihnutím, 

- sprístupniť jedinú púchovskú odbornú 

technickú školu žiakom z Púchova 

a blízkeho okolia so zdravotným 

postihnutím 

- stavebnými úpravami vybudovať 

bezbariérový vstup do školy. 

Cieľová skupina: 

- žiaci školy  

- zamestnanci školy 

- verejnosť  

Výstupy: 
- vybudovaný bezbariérový vstup,  

- zlepšené podmienky vzdelávania pre 

žiakov so zdravotným postihnutím, 

škola sa stala „Otvorenou pre 

vzdelávanie, 

- zlepšené pracovné podmienky 

zamestnancov školy so zdravotným 

postihnutím. 

10600,00 

 

Predĺženie 

realizácie; 

schválené 

do 

31.8.2019 

Rozvojový 

projekt 

v regionáln

om 

školstve 

CAD pre mechatronikov 

ako benefit absolventa 
strednej odbornej školy 

Cieľ projektu: 

-zabezpečiť softvér FluidSim P (sieťové 

licencie), PLC (1ks) a drobné súčiastky 

k FESTU, kancelárske potreby pre 

skvalitnenie a modernizáciu vyučovania 

odborných technických predmetov  

v súlade s meniacou sa požiadavkou trhu 

práce, 

-zvýšiť odborné kompetencie žiakov 

v oblasti mechatroniky a automatizácie 

a tiež zvýšiť tvorivosť a samostatnosť 

žiakov,  

-zvýšiť odborné a profesijné 

kompetencie PZ prostredníctvom 

školenia, 

2 300,00  
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-vytvoriť zadania na vyučovanie so 

zámerom skvalitniť odborné vyučovanie 

a overovať zadania v edukačnom 

procese. 

Cieľová skupina: 
- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci. 

Výstupy: 

- zakúpený SW  FluidSim P, 

- zakúpený 1 ks PLC, 

- vyškolení PZ- učitelia OP, MOV, 

- vytvorené zadania (pracovné listy) pre 

vyučovanie OP a overené listov vo 

vyučovaní. 

TSK - 

Zážitkové 

vzdelávani

e 2018 

Tematické zážitkové 
vzdelávanie v oblasti 

histórie a dejín 

slovenského národa 

Cieľ: 

- sprítomniť študentom kľúčovú tému 

„Židia a holokaust v Slovenskom 

štáte počas 2.svetovej vojny“ a tým 

zefektívniť vyučovanie  predmetov  

Občianska náuka a Dejepis. 
Cieľová skupina: 

- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci 

Výstupy: 

exkurzia: Múzeum židovskej kultúry 

v Bratislave a Múzeum holokaustu 

v Seredi.  

499,72  

TSK - 

Zážitkové 

vzdelávani

e 2018 

Tematické zážitkové 

vzdelávanie v oblasti 

prírodných vied 

Cieľ: 

-   - umožniť žiakom aktívny a tvorivý 

prístup k robotickým systémom 

(automatizácii a robotike),  

- - posilniť odborný rozvoj žiakov 

v oblasti mechatroniky. 

Cieľová skupina: 
- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci. 

Výstupy: 

- - riešenie praktických úloh- žiaci 

navrhovali, zostavovali vlastnú 

konštrukciu robota, následne ho 

programovali a ovládali pomocou 

mobilu. Aktivita sa realizovala vo 

výučbovom  laboratóriu robotiky 

Technickej univerzity vo Zvolene. 

 

450,00  

TSK - 

Zážitkové 

vzdelávani

e 2019 

Tematické zážitkové 
vzdelávanie v oblasti 

histórie a dejín 

slovenského národa 
„Po stopách štúrovcov“ 

 

Cieľ: 

- prehĺbiť vedomosti žiakov a sprítomniť 

žiakom kľúčové momenty našej 

národnej histórie spojené s činnosťou 

rodáka z nášho kraja Ľ.Štúra. 

Cieľová skupina: 
- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci.  

500,00 Realizácia 

projektu 

v šk.roku 

2019/2020 

TSK - Tematické zážitkové Cieľ: 550,00 Realizácia 
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Zážitkové 

vzdelávani

e 2019 

vzdelávanie v oblasti 

prírodných vied 
„Keď myšlienky 

dostávajú tvar.“ 

-   umožniť žiakom technických odborov 

aktívnym a tvorivým prístupom rozvíjať 

počítačové a grafické zručnosti a 

priestorovú predstavivosť 

prostredníctvom moderných IKT  

Cieľová skupina: 

- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci. 

Aktivita bude realizovaná v Lab.cafe 

v Bratislave  na 3 pracoviskách: 

4. pracovisko:  Workshop 3D 

tlače, ako si pripraviť model a nastaviť 

3D tlač, obsluha  

tlačiarne. 

5. pracovisko: Workshop laser, 

príprava podkladov, obsluha stroja, 

vylaserovanie zaujímavej   

klúčenky 

6. pracovisko: Workshop ploter, 

príprava podkladov, vyplotrovanie 

nažehľovačky a  

nažehlenie na trička. 

 

projektu 

v šk.roku 

2019/2020 

Projekt 

cezhranič

nej 

spoluprác

e/ 

INTEREG- 

cezhraničn

á 

spolupráca 

Spoločné odborné 

vzdelávanie v odborných 

školách pre rozvoj 

strojárenskej praxe 

Cieľ: 

- efektívne rozvinúť cezhraničnú 

spoluprácu v oblasti strojárskeho 

vzdelávania so zameraním na odbornú 

prax s partnerskou školou - SOŠ J. S. 

Vsetín, ČR. 

- dovybaviť naše dielne novým strojným 

vybavením.   

Cieľová skupina: 

- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci 

Výstupy: 

- cezhraničná spolupráca medzi školami 

v oblasti odborného vzdelávania, 

- nové strojné a materiálne vybavenie 

pre oblasť strojárenstva (zakúpené: 

sústruh 3 ks;12  ks programovacie 

stanice Heidenhain; 12 ks PC; 1 ks 

kopírovací stroj), 

- realizované 3 výmenné stáže žiakov 

SOŠ Púchov a SOŠ J. Sousedíka 

Vsetín). 

102722,64  

INTEREG- 

cezhraničn

á 

spolupráca 

Generácia 3.0 

prechádza cez hranice 

Cieľ projektu: 

- zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

na oboch školách formou nového 

rovesníckeho vzdelávania s využitím 

moderných hravých technológií, 

- zakúpiť zariadenia (robotické 

stavebnice, 3D tlačiarne, Upgrade 

Multi Material) pre realizáciu 

jednotlivých aktivít projektu, 

20000,00  
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- spoločné rovesnícke vzdelávanie  a 

tvorivé  aktivity.  

Cieľová skupina: 

- žiaci 

- pedagogickí zamestnanci 

Výstupy: 

- cezhraničná spolupráca medzi školami 

v oblasti vzdelávania 

-nové strojné a materiálne vybavenie pre 

mechatronikov ( zakúpené: 7 ks Lego -

programovacie robotické zariadenia). 

Centrum 

vedecko-

technickýc

h 

informácií 

SR + 

Univerzita 

P.J.Šafárik

a Košice 

IT akadémia- 

vzdelávanie pre 

21.storočie 

Cieľ: 

- vytvoriť model vzdelávania a prípravy 

mladých ľudí pre aktuálne a 

perspektívne potreby vedomostnej 

spoločnosti a trhu práce so zameraním 
na informatiku a IKT. 

Cieľová skupina: 
- žiaci 

- zamestnanci školy 

Výstupy: 

- vzdelávanie učiteľov, 

- zapojenie žiakov a učiteľov do ECDL 

a ECO-C, 

- využívanie inovatívnych metodík 

(MAT,INF,CHE) a ich overenie vo 

vyučovaní. 

 -  

Centrum 

environme

ntálnej 

a etickej 

výchovy 

Živica 

Zvolen 

Zelená škola V šk. roku 2018/2019 sme sa zapojili  

do Medzinárodného programu Zelená 

škola. 

Zrealizované aktivity počas šk. roka: 

- recyklácia odpadu: výroba produktov z 

PET fliaš, zubných kefiek,...  

- vytvorenie násteniek na tému Ochrany 

ŽIP. 

  

Nadácia 

Ekopolis 

Eko Alarm Cieľ: 

- spolupráca Nadácie Ekopolis s SOŠ 

Púchov pri osvete a podpore 

triedenia odpadov v škole, 

- triediť odpad, 

- vytvoriť akčné skupiny. 
Cieľová skupina: 
- žiaci 

- zamestnanci školy 

Výstup: 

- -nádoby na triedenie odpadu, ktoré 

zakúpila do každej triedy Nadácia 

Ekopolis,  

- -separovanie odpadu (papier, plasty),  

- -zrealizované vzdelávacie aktivity,  

- -zber použitých zubných kefiek 

CURAPROX. 

  

O₂ Roadshow  Cieľ: - - 
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Slovakia, 

s.r.o. 

Bratislava 

Moja story, tvoja story 

  
- študentské diskusné stretnutie 

s ambasádormi (Tomi Kid, Strapo, Laci 

Strike a Janka Travelhackerka).   

Výstup: 

- Roadshow s ambasádormi 
Nadácia 

Zastavme 

korupciu 

„Na férovku s 

dochádzkou“ 

Cieľ:  

- vytvoriť priaznivé prostrednie pre 

žiakov, 

- zriadiť školskú klubovňu v škole 

zlepšiť dochádzku žiakov na 

vyučovaní. 

Cieľová skupina: 
- žiaci 

Výstup: 
- zriadená školská klubovňa, 

- zlepšená dochádzka žiakov na 

vyučovanie, 

- účasť žiakov, pedagógov a vedenia 

školy na stretnutí s prezidentom SR 

p. Kiskom. 

4825,00  

Zriaďovateľ 

TSK a Úrad 

splnomocne

nca vlády 

SR 

„Participatívny 

rozpočet“ 

Projekt umožnil žiakom vyjadriť svoj 

názor na problematiku fungovania školy, 

naučil ich tímovo spolupracovať, 

korektne prezentovať svoj názor, aktívne 

počúvať druhých a zaujímať sa o verejné 

veci. Dal žiakom šancu rozhodnúť sa, 

kde v škole investovať schválenú sumu 

finančných prostriedkov. 

 Cieľová skupina: 
- žiaci 

Výstup: 
- realizovaný žiacky projekt „Internet 

na škole“. 

1000,00  

 

8. SPOLUPRÁCA SO ZÁKLADNÝMI  ŠKOLAMI, NAJMÄ V OBLASTI 

PROPAGÁCIE TECHNICKÉHO  VZDELÁVANIA A APRÍPRAVY  A  

UPLATNENIA ABSOLVENTOV SA NA TRHU PRÁCE  

 

Pri získavaní žiakov ZŠ na štúdium technických odborov sme spolupracovali s firmou 

Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov, RONA Lednické Rovne, HF NaJUS Dubnica nad 

Váhom a Fakultou PT Púchov. V rámci prezentačných akcií: „Dňa otvorených dverí v SOŠ 

Púchov“, „Dni otvorených dverí FPT“, „Večer výskumníka“ sme žiakom ZŠ pripravili 

ukážky technických zručnosti našich žiakov.  

V rámci „Tvorivých dielní“ žiaci ZŠ pracovali v našich dielňach. Boli pre nich pripravené 

zaujímavé aktivity zamerané na aplikovanú chémiu, úpravu sklárskych produktov a 

získavanie technických zručností. Žiaci ZŠ aj ich pedagógovia kladne hodnotili realizované 

aktivity.  

Firmy Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov a RONA, a.s. Lednické Rovne 

zorganizovali pre žiakov ZŠ prehliadku firmy.  

Na výstave „Stredoškolák - Hrdina remesla“ v Trenčíne sme prezentovali práce našich žiakov. 

Informovali sme žiakov ZŠ o duálnom vzdelávaní, možnostiach štúdia na našej škole a o 

možnostiach uplatnenia sa vo firme Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov, RONA, a.s 
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Lednické Rovne , HF NaJUS Dubnica nad Váhom a ďalších firmách pôsobiacich v našom 

regióne.  

 

9. SPOLUPRÁCA SO  ZAMESTNÁVATEĽMI  NA  UKONČOVANÍ  ŠTÚDIA A  

SKÚŠKACH 

 

Pri ukončovaní štúdia na našej škole už niekoľko rokov spolupracujeme s Asociáciou 

zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou 

a SPPK SR. 

Tieto stavovské organizácie delegujú zástupcov firiem za členov do odborných maturitných 

komisií. V školskom roku 2018/2019 sa na maturitných skúška (praktickej časti odbornej 

zložky MS a teoretickej časti odbornej zložky MS) zúčastnili: 

- Ing. Martin Rebro, vedúci prevádzky vo firme Continental Matador Rubber,s.r.o. Púchov 

bol členom skúšobnej maturitnej komisie v študijnom odbore  2859 K operátor gumárskej 

a plastikárskej výroby, 

- Ing. Valter Vlasatý, vedúci oddelenia technickej prípravy a diagnostiky firmy Continental 

Matador Rubber,s.r.o. Púchov bol členom maturitnej komisie v študijnom odbore 2411 K 

mechanik nastavovač, 

- Ing. Peter Darvaši vedúci údržby firmy Continental Matador Rubber,s.r.o. Púchov bol 

členom maturitnej komisie v študijnom odbore 2679 K mechanik mechatronik, 

- Marta Duháčková  z a.s. Makyta Púchov bola členkou maturitnej komisie v študijnom 

odbore 3158 M styling a marketing, 

- Ing. Michal Štubňa zástupca firmy GIMAX GROUP Púchov bol členom maturitnej 

komisie v študijnom odbore 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy, 

- Ing. Michaela Duháčková zástupca PD Mestečko bola členkou maturitnej komisie v 

študijnom odbore 2940 M 09 potravinárstvo. 

 

10. MOTIVOVANIE ŽIAKOV A OCEŇOVANIE ŽIAKOV 

 

Jedným z nástrojov motivácie žiakov pre štúdium je možnosť priamo sa vzdelávať vo firme 

Continental Púchov. Ďalšia motivácia je Učebná zmluva, ktorú žiaci podpísali na začiatku 

1.ročníka a benefity, ktoré firma žiakom - dualistom dáva. Sú to: pracovné oblečenie, 

stravovania vo firme, podnikové štipendium a odmena za produktívnu prácu. Žiaci finančnú 

odmenu od firmy dostávali každý mesiac počas celého školského roka. Výška odmeny bola 

ovplyvnená jasnými vopred zverejnenými kritériami.  

Ďalším motivačné aktivity: 

- žiaci, ktorí dovŕšili 18 rokov mali možnosť vo svojom voľnom čase a cez prázdniny 

pracovať vo firme Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov.  Žiaci túto možnosť 

využili. 

- realizácia projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ 

v spolupráci s ŠIOV Bratislava. RNDr. Paliesková realizovala individuálne motivačné 

rozhovory so žiakmi 1.ročníka DV študijného odboru operátor gumárskej a plastikárskej 

výroby,  

- účasť žiakov na rôznych zaujímavých aktivitách, ktoré boli pripravené v rámci 

motivačného programu školy. Boli to exkurzie, projektové aktivity, zážitkové 

vzdelávanie, prednášky, ... 

V rámci programu „Oceňovanie žiakov“ boli žiaci odboru operátor gumárskej a plastikárskej 

výroby finančne odmenení: 
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-  za vynikajúci prospech „Najlepší dualista“ z 1., 2. a 3. ročníka dostal každý žiak od firmy 

Continental Púchov finančnou odmenou vo výške 100,00 €, 

-  za aktívnu účasť na vedomostných a odborných súťažiach, ktoré organizovali: MŠVaV 

SR, Krajské centrum voľného času Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom a za 

úspechy                                    v mimoškolských aktivitách v školskom roku 2018/2019 

boli žiaci školy ocenení vecnými cenami.  

11. PARTNERSKÁ A INÁ ČINNOSŤ 

 

Veľmi dobrú spoluprácu sme mali s AZZZ SR, SOPK SR, RÚZ SR a SPPK SR 

a zamestnávateľmi. 

S AZZZ SR sme spolupracovali pri realizácií duálneho vzdelávania v študijnom odbore 

operátor gumárskej a plastikárskej výroby, ktorý vyučujeme už tretí školský rok. 

V školskom roku 2018/2019 bola spolupráca orientovaná do oblastí: 

- realizácia duálneho vzdelávania, 

- podporné stanoviska pre aktivity, ktoré pripravovala a realizovala škola, 

- hodnotenie vzdelávacích dokumentov, 

- ukončovania štúdia –maturitné skúšky, účasť zástupcov zamestnávateľov na maturitných 

skúškach, 

- aktivity podľa pozvánok jednotlivých stavovských a profesijných organizácií.  

 

Spolupráca so strategickými zamestnávateľmi v rámci verejného a súkromného sektora: 

Spolupráca so strategickými zamestnávateľmi v pôsobiacimi v našom regióne, ale aj mimo 

regiónu bola veľmi dobrá.  V školskom roku 2018/2019 sme spolupracovali so 

zamestnávateľmi hlavne v oblasti prípravy žiakov na povolanie. Boli to tieto firmy:  

  

Firma 

Študijný odbor: operátor gumárskej a plastikárskej výroby 

Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov 

Continental Matador Truck Tires, s.r.o. Púchov 

ElastomerSolutions, s.r.o. Beluša  

Študijný odbor: mechanik nastavovač 

 

Mikrotech, s.r.o. Považská Bystrica 

Prenosil s.r.o. Lednické Rovne 

HF NaJUS, a.s. Dubnica n/Váhom 

ZŤS-ŠPECIÁL, a.s. Dubnica n/ Váhom 

Porsche Werkzeugbau, s.r.o. Dubnica nad Váhom 

WELLCORE, s.r.o.Pruské 

KOVAL SYSTEMS, a.s. Beluša 

RM-MACHINING, s.r.o. Púchov 

EMT, s.r.o. Púchov 

DA Servis Púchov 

GOMS spol. s.r.o. Púchov 

ALPI stav, s.r.o. Púchov 
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CRALIF, s.r.o. Púchov 

DIMEC, s.r.o. Púchov - Nosice 

Považská cementáreň, a.s. Ladce 

Študijný odbor: mechanik mechatronik 

 

Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov 

Continental Matador Truck Tires, s.r.o. Púchov 

Považská cementáreň a.s. Ladce 

Bizlink Technology (Slovakia),s.r.o. Trenčianska Teplá 

HF NaJUS, a.s. Dubnica n/Váhom 

KUK COILS,s.r.o. Nová Dubnica 

Prenosil s.r.o. Lednické Rovne 

Študijný odbor: styling a marketing 

Makyta a.s. Púchov 

ODEMA Púchov 

BEEL Púchov 

Študijný odbor: komerčný pracovník v doprave 

GIMAX  Tyres, a.s. Púchov 

ŽSR Bratislava 

GIMAX  Logistics, s.r.o. Púchov 

Študijný odbor: prevádzka a ekonomika dopravy 

GIMAX  Tyres, a.s. Púchov 

GIMAX  Logistics, s.r.o. Púchov 

Rasmin logistik Nové Mesto nad Váhom 

Bonfiglioli Slovakia,s.r.o. Považská Bystrica 

RASMIN Logistik, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom  

ADP, s.r.o. Púchov 

KOVAL SZSTEMS Beluša 

Študijný odbor: potravinárstvo - potravinár kvalitár 

PD Mestečko 

 

12. PRAKTICKÉ VYUČOVANIE ŽIAKOV 

 

V tomto školskom roku boli podpísané zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania               

a Dodatky k Zmluvám o duálnom vzdelávaní medzi SOŠ Púchov a spoločnosťou Continental 

Matador Rubber Púchov a  Continental Matador Truck Tires Púchov. Každý žiak (zákonný 

zástupca žiaka) prvého ročníka a zamestnávateľ (firma Continental Púchov) podpísali Učebnú 

zmluvu. 

Odborný výcvik sa realizoval v prevádzkach firmy pod vedení inštruktorov.  

 

Aktivity súvisiace so zabezpečením odborného výcviku: 

Aktivity  Miesto 
Materiálna pomoc firmy Continental 

Matador Rubber Púchov pri zabezpečení 

ochranných pomôcok pre žiakov na 

SOŠ Púchov 
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vyučovaní odborného výcviku 

Materiálna pomoc (súčiastka, náradie 

a pod.)firmy Continental  pri zabezpečení 

praktického vyučovania v škole 

 

Pomoc firmy pri zabezpečení praktického 

vyučovania 

SOŠ a Continental Matador Rubber,s.r.o. 

Púchov  

Podnikové štipendium a odmena za 

produktívnu prácu, ktorú poskytla firma 

Continental Matador Rubber Púchov žiakom 

študijného odboru: operátor gumárskej 

a plastikárskej výroby  

Continental Matador Rubber,s.r.o.  

Púchov 

Brigádnická činnosť žiakov, ktorí dovŕšili 

18 rokov vo firme 

Continental Matador Rubber,s.r.o.  

Púchov 

Príprava a podpis  Zmluvy o duálnom 

vzdelávaní aj pre študijný odbor mechanik 
mechatronik 

Continental Matador Rubber,s.r.o.  

Púchov 

                        

13. MARKETING 

 

Marketingový plán podporujúci dopyt po činnostiach Centra OVP a časový plán aktivít 

pre nábor žiakov ZŠ pre školský rok 2019/2020 

___________________________________________________________________________ 

Cieľ:  

1. prezentovať žiakom ZŠ a ich rodičom „Duál Point v systéme duálneho vzdelávania“, 

2. realizovať „Tvorivé dielne“ pre žiakov ŽS na podporu technického vzdelania, 

3. prezentovať Centrum OVP, študijné odbory, ktoré ponúka naša škola žiakom ZŠ pre 

školský rok 20192020, 

4. prezentovať Centrum OVP, úspechy našej školy a úspechy našich žiakov na verejnosti 

v regióne a okolí, 

5. priblížiť žiakom ZŠ činnosť Centra OVP a ponúkané odbory v praxi, 

6. sprístupniť Centrum OVP viac žiakom ZŠ a verejnosti, 

7. rozšíriť duálne vzdelávanie aj pre ďalšie odbory (mechanik mechatronik), 

8. rozšíriť spoluprácu k duálnemu vzdelávaniu o ďalšie firmy. 

 

Prezentačné akcie:  

- návšteva ZŠ v regióne, Púchove a okolí, Považská Bystrica, Bytča, .... 

- účasť na prezentačných akciách – Trenčín, Púchov, Ilava, Dubnica nad Váhom, 

Pruské, Trenčianske Teplice, OC MAX Trenčín,.... 

- „Deň otvorených dverí“ v SOŠ Púchov v spolupráci s FPT Púchov, 

- „Tvorivé dielne“ v SOŠ Púchov, 

- propagácia v regionálnej tlači a médiách, 

- pracovné stretnutia k prezentácií duálneho vzdelávania za účasti zástupcov školy, 

firiem, východných poradcov ZŠ, riaditeľov ZŠ, zástupcov Centra PPP Púchov a 

Považská Bystrica. 

 

Pracovný tím pre nábor a propagáciu školy a COVP: 
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- Ing. Lenka Jancíková, riaditeľka školy 

- Ing.Janka Šimáčková,zástupkyňa RŠ pre OP a PV 

- RNDr.Katarína Paliesková,zástupkyňa RŠ 

- PaedDr.Anna Rumanová,výchovná poradkyňa 

- Ing. Miloslav Čuntala, učiteľ OP 

- Zástupcovia firiem Continental Matador Rubber Púchov, HF NaJUS Dubnica nad 

Váhom, RONA Lednické Rovne. 

 

14. REALIZÁCIA  DUÁLNEHO SYSTÉMU VZDELÁVANIA V SOŠ  PÚCHOV 

A PRÍRAVA  NOVÉHO  ŠKOLSKÉHO  ROKU 2019/2020 

 

 

 Aktivita Termín 

1. Spoločná propagácia duálneho vzdelávania a COVP ( škola 

a firmy Continental Púchov, RONA Lednické Rovne, HF 

NaJUS Dubnica nad Váhom). 

Priebežne počas šk.roka 

2. Spoločné prezentačné aktivity k náboru žiakov  v ZŠ na 

rodičovských združeniach. 

Priebežne 

3. Príprava projektu Erasmus+  pre žiakov duálneho vzdelávania 

ŠO operátor gumárskej a plastikárskej výroby do firmy 

Continental, Hannover v Nemecku. 

September 2018 – 

Október 2018 

4. Tvorba a tlač propagačného materiálu pre duálne vzdelávanie 

pre šk.rok 2019/2020. 

Október 2018 

5. Stáž žiakov duálneho vzdelávania vo firme Continental  

Hannover, Nemecko. 

21.10.- 10.11.2018 

6. Pracovné stretnutie k propagácií duálneho vzdelávania a 

spolupráce so zamestnávateľmi za účasti zástupcov vedenia 

školy – výchovných poradcov ZŠ – zástupcov Centra PPP-  

zástupcov firiem. 

22.11.2018 

14.3.2019 

7. Podpis Memoranda o spolupráci s firmou RONA 

a VETROPACK Nemšová za účasti:  

Zriaďovateľ TSK, škola (SOŠ Púchov, SOŠ sklárska 

Lednické Rovne), firmy, stavovské organizácie, hostia. 

19.12.2018 

8. Príprava duálneho vzdelávania pre školský rok 2019/2020 

s firmou RONA Lednické Rovne a HF NaJUS Dubnica nad 

Váhom. 

Priebežne počas šk. 

roka 

9. Podpis zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi SOŠ a RONA 

Lednické Rovne. 

Marec  2019 

10. Podpis zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi SOŠ a HF 

NaJUS Dubnica nad Váhom. 

Marec  2019 

11. Príprava prijímacieho konania pre duálne vzdelávanie – 

kritéria, vstupný pohovor, organizácia prijímacieho konania.  

Marec- Apríl  2019 

12. Priebežná komunikácia s firmou Continental  Púchov 

a spolupráca počas realizácie duálneho vzdelávania. 

Priebežne 

13. Rozšírenie odborov pre duálny systém vzdelávania s firmou 

Continental Púchov. Ďalší odbor mechanik mechatronik. 

Stretnutia počas šk. 

roka 

14. Aktualizácia príloh Zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi Máj - Júl 2019 
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firmou a školou pre šk. rok 2019/2020. 

15. Mesačná klasifikácia a hodnotenie žiakov 1., 2. a 3.ročníka 

ŠO OGP – podklady pre benefity od firmy Continental 

Púchov. 

Priebežne 

16. Polročná a koncoročná klasifikácia žiakov na praktickom 

vyučovaní v duálnom vzdelávaní. 

Január 2019,  

Jún  2019 

17. Exkurzia vo firme Continental  pre budúcich prvákov a ich 

rodičov. 

2.7.2019 

18. Akcia „Raňajky so zamestnávateľom firmy Continental 

Púchov“ akcia pre žiakov ŠO operátor gumárskej 

a plastikárskej výroby.  

Vyhodnotenie školského roku. 

28.1.2019 

6.2.2019 

19.6.2019 

24.6.2019                                      

19. „Najlepší dualista“ – vyhodnotenie a ocenenie najlepších 

žiakov 1., 2.  a 3. ročníka v ŠO OGP. 

28.6.2019 

20. Podpísanie učebnej zmluvy medzi rodičmi (zákonnými 

zástupcami žiakov) a konateľmi firmy HF NaJUS Dubnica 

nad Váhom. 

Jún  2019 

21. Podpísanie učebnej zmluvy medzi rodičmi (zákonnými 

zástupcami žiakov) a konateľmi firmy RONA Lednické 

Rovne Spolupráca školy a firmy pri procese podpisu zmluvy. 

Jún  2019 

22. Podpísanie učebnej zmluvy medzi rodičmi (zákonnými 

zástupcami žiakov) a konateľmi firmy Continental. 

Spolupráca školy a firmy pri procese podpisu zmluvy. 

Jún  2019 

23. „Najlepší dualista“ – vyhodnotenie a ocenenie najlepších žiakov 

1.,2. a 3. ročníka v študijnom odbore: operátor gumárskej 

a plastikárskej výroby OGP. Odovzdanie finančnej odmeny žiakov. 

28.6.2019 

24. Realizácia projektu: „Duálne vzdelávanie a zvýšenie 

atraktivity a kvality OVP“ v spolupráci s ŠIOV Bratislava. 

RNDr. Paliesková realizovala individuálne motivačné 

rozhovory so žiakmi 1.ročníka DV 

1.polrok šk. roka 

25. Stretnutie vedenia školy, majstrov OV a zástupcov firmy 

Continental Púchov s novoprijatých dualistov  a ich rodičmi.  

2.7.2019 

 

 

V Púchove 30.08.2019 

Vypracovala: Ing. Janka Šimáčková 

                                                                             

 

 

 

                                                                                             Ing. Lenka Jancíková 

                                                                                                   riaditeľka školy 
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