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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA 
ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014 

 
 
Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 
 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov školy: Stredná odborná škola polytechnická 

Adresa školy: Sládkovičova ulica 104, 034 01  Ruţomberok 

Telefónne čísla školy: 
Sluţobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

+421 44 432 36 37  
+421 905 625 276 

Faxové čísla školy:   

Internetová stránka školy: www.sosprk.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

info@sosprk.sk 
pancik@sosprk.sk 

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

Školská jedáleň - Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ruţomberok  
Školský internát - Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ruţomberok 

Zriaďovateľ: 
Ţilinský samosprávny kraj,  
Ul. Komenského 48, 011 09 Ţilina 

 
 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ Vladimír Pančík, Mgr 

Zástupca 
pre teoretické vyučovanie 

Zdenka Karčáková, Mgr. 

Zástupca 
pre praktické vyučovanie 

Štefan Jakubík, Ing. 

Zástupca  
pre technicko-ekonomické činnosti 

František Mirek, Ing. 

Výchovný poradca Mária Ličková, Mgr. 

Koordinátor prevencie Anna Lukáčová, Ing. 

Školský psychológ Škola nemá školského psychológa. 

 
 
 

http://www.sosprk.sk/
mailto:info@sosprk.sk
mailto:pancik@sosprk.sk
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 

P.č. 
Meno, priezvisko členov rady školy: 

 
Volený/delegovaný za... 

1. Anna Kyseľová, Ing. - predseda 
volená za pedagogických 
zamestnancov 

2. Ján Kmoško, Bc. - podpredseda 
volený za pedagogických 
zamestnancov 

3. Jarmila Ovadová 
volená za nepedagogických 
zamestnancov 

4. Eva Martinková volený za rodičov 

5. Michaela Jánošíková, Bc. volená za rodičov 

6. Ľuboš Bystričan, Ing. volený za rodičov 

7. Alena Čerňanská, Mgr. delegovaná za zriaďovateľa 

8. Michal Slašťan, Ing delegovaný za zriaďovateľa 

9. Eleonóra Mičicová, Ing. delegovaná za zriaďovateľa 

10. Ján Jarošík, Mgr. delegovaný za zriaďovateľa 

11. Ján Rybák zástupca ţiakov 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 03. 10. 2013 

 
 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 
 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  

Gremiálna porada riaditeľa školy:  

Prerokúva aktuálne otázky ţivota školy a navrhuje potrebné riešenia. Členmi gremiálnej porady sú zástupcovia riaditeľa a vedúci 
vychovávateľ. Podľa obsahu rokovania GP sú prizývaní ostatní funkcionári a zamestnanci školy, vrátane zástupcov odborovej 
organizácie. Zasadnutia gremiálnej porady sa konajú 2 krát za kalendárny mesiac.  

Pedagogická rada:  

Jej poslaním je riešenie problémov výchovno-vzdelávacieho charakteru. Jej členmi sú všetci pedagogickí pracovníci školy. Riaditeľ 
školy pri svojich rozhodnutiach vychádza z výsledkov rokovaní a uznesení pedagogickej rady. PR sa na svojich jednaniach riadi 
rokovacím protokolom. Náplň rokovaní pedagogickej rady a ich časový harmonogram sú uvedené v pláne práce školy na príslušný 
školský rok.  

Predmetové komisie:  

Pre riešenie špecifických otázok výchovno-vzdelávacieho procesu riaditeľ školy zriaďuje predmetové komisie, ktorých činnosť sa 
riadi štatútom predmetovej komisie. Hlavnou úlohou predmetových komisií je zvyšovanie úrovne vzdelávania v jednotlivých 
predmetoch alebo skupinách predmetov a podpora odborného rastu členov PK.  
Na škole sú vytvorené tieto komisie:  
 
▪  PK spoločenskovedných predmetov  
▪  PK prírodovedných predmetov  a technickej chémie 
▪  PK cudzích jazykov  
▪  PK odborných strojárskych predmetov  
▪  PK odborných elektrotechnických predmetov a výpočtovej techniky 
▪  PK automobilových a dopravných predmetov  
▪  PK odborných ekonomických predmetov  
▪  PK telesnej a športovej  výchovy a športovej prípravy  
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5A. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV ŠKOLY 

 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2013 Stav k 31. 08. 2014 

počet tried celkový  
počet ţiakov 

z toho počet 
začlenených 

ţiakov 

počet tried celkový  
počet ţiakov 

z toho počet 
začlenených 

ţiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 4 103 10   4 94 7   

2. ročník 4 88 5   3 84 5   

3. ročník 5 92 9 3 1 5 89 9 3 1 

4. ročník 3 66 4   3 65 4   

5. ročník           

6. ročník           

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník 1     1     

2. ročník 1     1     

Externé a kombinované štúdium           

Spolu: 18 349 28 3 1 17      332 25 3 1 

 
 
 

5C. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  2  2  6  1  

2. ročník  2  1  2  1  

3. ročník  4 3 2  4 3 2  

4. ročník  2    2  1  

5. ročník         

Spolu: 10 3 5  14 3 5  

Spolu CH + D: 13 5 17 5 

 
6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŢIAKOV NA VZDELÁVANIE 

 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺţka 
štúdia 

Počet ţiakov 

počet 
tried 

počet 
ţiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

3918 M technické lýceum                               1 24 3A 4 18 43 21 

2697 K mechanik elektrotechnik                        1 24 3A 4 21 41 19 

3759 K 
komerčný pracovník v doprave 
 – športová trieda                            

0,4 12 3A 4 18 18 10 

2413 K 
mechanik strojov a zariadení 
– športová trieda                    

0,6 18 3A 4 32 32 16 

2413 K mechanik strojov a zariadení 1 24 3A 4 7 12 4 

2487 H 01 autoopravár - mechanik                         1 24 3C 3 14 26 17 

2466 H 02 
mechanik opravár – stroje 
 a zariadenia                       

0,6 12 3C 3 6 14 1 

2683 H 11 
elektromechanik - silnoprúdová 
technika          

0,4 10 3C 3 5 11 6 

3757 L dopravná prevádzka 1 30 3 A 2 31 31 21 
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Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 
 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺţka 
štúdia 

Počet ţiakov 

počet 
tried 

počet 
ţiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

3918 M technické lýceum                               1 24 3A 4 18 43 21 

2697 K mechanik elektrotechnik                        1 24 3A 4 21 41 19 

3759 K 
komerčný pracovník v doprave 
 – športová trieda                            

0,4 12 3A 4 18 18 10 

2413 K 
mechanik strojov a zariadení 
– športová trieda                    

0,6 18 3A 4 32 32 16 

2413 K mechanik strojov a zariadení 1 24 3A 4 7 12 4 

2487 H 01 autoopravár - mechanik                         1 24 3C 3 14 26 17 

2466 H 02 
mechanik opravár – stroje 
 a zariadenia                       

0,6 12 3C 3 6 14 1 

2683 H 11 
elektromechanik - silnoprúdová 
technika          

0,4 10 3C 3 5 11 6 

3757 L dopravná prevádzka 1 30 3 A 2 31 31 21 

 
 

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŢIAKOV 
 

 
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  
 
Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

ANJ Anglický jazyk 2,96 3,24 3,47 3,25   3,23 

APE Aplikovaná ekonomika   1,88 1,81   1,85 

AFY Aplikovaná fyzika 2,85  2,44    2,65 

APC Aplikovaná chémia 3,35 2,31  3,56   3,07 

APM Aplikovaná matematika 2,5 2,46 2,81    2,59 

AUT Automatizácia    3,17   3,17 

AUO Automobily 3,42 3,10 3,68    3,40 

BIO Biológia 2,20   3,00   3,60 

CCS CAD/CAM systémy   1,56 2,00   1,78 

CMS CAM systémy    2,17   2,17 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet ţiakov  341 X 332 X 

Prospech prospeli s vyznamenaním 6 1,76 14 4,22 

prospeli s priemerom 1,00 1 0,29 1 0,30 

prospeli veľmi dobre 34 9,97 26 7,83 

prospeli 180 52,79 247 74,40 

neprospeli 118 34,60 44 13,25 

neklasifikovaní 3 0,88 1 0,30 

celkový prospech za školu 2,87 X 2,81 X 

Správanie veľmi dobré 313 91,79 266 86,36 

uspokojivé 16 4,69 21 6,82 

menej uspokojivé 11 3,23 19 6,17 

neuspokojivé 1 0,29 2 0,65 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 26963 X 29098 X 

počet ospravedlnených hodín 26065 96,67 27852 95,72 

počet neospravedlnených hodín 898 3,33 1246 4,28 
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CES Cestná a mestská doprava 2,77 3,45     3,11 

CIS Číslicová technika 3,48 3,50     3,49 

DEJ Dejepis 3,04 3,00     3,02 

DOA Diagnostika a opravy automobilov 3,30 3,69     3,50 

DRP Dopravná a prepravná prevádzka 2,43      2,43 

DOG Dopravná geografia 2,28      2,28 

EKO Ekonomika 2,86 2,93 3,36 3,34   3,12 

EPO Ekonomika a podnikanie  3,09     3,09 

ELR Elektrické merania  3,28 3,82    3,55 

ESP Elektrické stroje a prístroje   3,13 3,69   3,41 

ELE Elektronika  3,30     3,30 

ELI Elektropríslušenstvo  3,30 3,00    3,15 

ELK Elektrotechnika 3,60 3,63 3,78    3,67 

FYZ Fyzika 3,07 2,84 2,96    2,96 

 
GSS 

Grafické systémy  v silnoprúdovej 
technike 

  1,88    1,88 

CHE Chémia 3,45 2,31     2,88 

CLC Chemické laboratórne cvičenia    3,22   3,22 

CEV Chemické výpočty    3,67   3,67 

ISY Informačné systémy   1,75    1,75 

INF Informatika 2,05 2,23     2,14 

INC Informatika - cvičenia   1,56    1,56 

KOM Kontrola a meranie    3,08   3,08 

KAJ Konverzácia v anglickom jazyku   3,50 3,50   3,50 

KNJ Konverzácia v nemeckom jazyku   3,00 2,34   2,67 

MNZ Manaţment  3,36     3,36 

MAT Matematika 3,07 3,11 3,16 3,48   3,21 

MEC Mechanika  2,69     2,69 

MRS Merania v silnoprúdovej technike   2,75 3,92   3,34 

NEJ Nemecký jazyk 3,13 2,86 3,03 3,36   3,10 

OBN Občianska náuka 2,62 1,52 2,20    2,11 

OKO Obchodná komunikácia    2,82   2,82 

OPC Obchodno-prepravná činnosť 
cestnej a mestskej dopravy 

  2,56 3,64   3,10 

PRX Odborná prax 2,62 3,09     2,86 

ODV Odborný výcvik 2,33 1,73 1,90 2,39   2,09 

POG Počítačová grafika   1,45 1,42   1,44 

PCI Počítačové siete   3,11 2,67   2,89 

PXA Prax    1,5   1,5 

PDP Podnikanie v doprave 3,69 3,36     3,53 

PDZ Prevádzka v cestnej a mestskej 
doprave 

2,62 3,64     3,13 

PRO Programovanie   2,13 3,15   2,64 

SWW Programové vybavenie počítačov   2,44 2,11   2,28 

ROP Ročníkový projekt    2,60   2,60 

REE Rozvod elektrickej energie    3,92   3,92 

RUJ Ruský jazyk   3,21 2,80   3,01 

SIE Sieťové technológie   2,81    2,81 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 3,09 3,07 3,38 3,32   3,22 

STC Strojárska konštrukcia    3,17   3,17 

STT Strojárska technológia 3,2 2,33  3,25   2,93 

STZ Stroje a zariadenia    3,27   3,27 

STN Strojníctvo 2,56 3,00     2,78 

SHK Strojopis a hospodárska 
korešpondencia 

2,14  2,78 3,18   2,7 

SRL Športová príprava 1,06 1,00 1,00 1,73   1,20 

TEG Technická grafika 2,65 2     2,33 

TCH Technická chémia    2,33   2,33 

TCK Technické kreslenie 2,89 2,85 2,70 3,36   2,95 

TNI Technická mechanika  3,00 3,60 3,64   3,41 

TIC Technické merania    3,00   3,00 

HWW Technické vybavenie počítačov   2,56 2,27   2,42 
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TEC Technológia 3,52      3,52 

TMO Technológia montáţe 2,33 2,67 3,20 3,55   2,94 

TIU Technológie internetu   1,56    1,56 

TSV Telesná a športová výchova 1,32 1,10 1,34 1,08   1,21 

UCT Účtovníctvo   2,67 3,64   3,16 

VYT Výpočtová technika 1,70 2,36  1,67   1,91 

VYU Vyuţitie elektrickej energie   3,25 3,46   3,36 

ZAN Základy ekonomiky  2,31     2,31 

ZEN Základy elektroniky  3,55 3,40    3,48 

ZAE Základy elektrotechniky 3,62 3,45     3,54 

ZLR Základy strojárstva 3,42      3,42 

ZTH Základy techniky 3,05 2,08     2,57 

ZSI Zasielateľstvo  3,18     3,18 

Spolu 2,80 2,80 2,81 2,90   2,82 

 
 

 

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 
 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky:  

 
 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:  

 
 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:  

 
  

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

Anglický jazyk B1 54 41,50% 

Nemecký jazyk B1 20 27,10% 

Slovenský jazyk a literatúra  77 56,00% 

Matematika  2 33,30% 

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

Anglický jazyk B1 54 46,11% 

Nemecký jazyk B1 20 55,25% 

Slovenský jazyk a literatúra  77 53% 

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

Anglický jazyk B1 51 3,10 

Nemecký jazyk B1 17 2,53 

Slovenský jazyk a literatúra  70 2,76 

Teoretická časť odbornej zloţky  72 3,04 

Praktická časť odbornej zloţky  73 2,60 
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Údaje o záverečných skúškach  

 
 

 
9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 

 
A) Aktívne 
 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 

2413 4    mechanik strojov a zariadení denná 3A 

2413 K    mechanik strojov a zariadení denná  

2487 2 01 autoopravár - mechanik denná 3C 

2487 H 01 autoopravár - mechanik denná  

2487 2 02 autoopravár - elektrikár denná 3C 

2487 H 02 autoopravár - elektrikár denná  

2697 4 mechanik elektrotechnik denná 3A 

2697 K mechanik elektrotechnik denná  

3757 L dopravná prevádzka  denná  

3759 4   komerčný pracovník v doprave denná 3A 

3759 K komerčný pracovník v doprave   

3918 6 technické lýceum denná 3A 

3918 M technické lýceum denná  

 
B) Neaktívne 
 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Neaktívne od šk. 
roku 

3355 2   stolár denná 3C 2013/2014 

2433 H   obrábač kovov  denná   

2435 H 01 klampiar – strojárska výroba denná   

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia denná   

2487 H 03 autoopravár - karosár denná   

2487 H 04 autoopravár - lakovník denná   

2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia denná, večerná   

2679 K mechanik mechatronik denná   

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika denná   

2683 H 15 elektromechanik – úţitková technika denná   

2841 M   technológia ochrany a tvorby ţivotného 
prostredia 

denná    

2885 M chemická výroba denná   

3347 L  drevárska a nábytkárska výroba  denná, večerná   

3432 M obalová technika denná   

3917 M 02 technické a informatické sluţby  v strojárstve denná   

3917 M 04 technické a informatické sluţby  v chémii denná   

2417 L prevádzka strojov a zariadení denná, večerná   

2381 M strojárstvo denná   

 
 
 

Kód Učebný odbor Počet 
ţiakov 

Prospech Počet ţiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

2487 2 02 autoopravár-elektrikár 11 1 2 8 0  
2487 2 01 autoopravár-mechanik 20 2 0 18 0  
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C) Experimentálne overovanie 
Experimentálne overovanie študijných a učebných  odborov v školskom roku 2013/2014 na našej škole neprebiehalo. 

 
 

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ţeny 21   

Muţi 22   

Spolu (kontrolný súčet): 43   

Kvalifikovanosť v %: 100 % X 

Veková štruktúra do 30 rokov 0   

do 40 rokov 7   

do 50 rokov 8   

do 60 rokov 27   

dôchodcovia 1   

Spolu (veková štruktúra): 43   

 

 
11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

Ţeny 13 

Muţi 7 

Spolu (kontrolný súčet): 20 

Veková štruktúra do 30 rokov 1 

do 40 rokov 1 

do 50 rokov 7 

do 60 rokov 11 

dôchodcovia 0 

Spolu (veková štruktúra): 20 

 
 

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 

(napr. MPC, VŠ a iné) 

Absolventi 
vysokých škôl 

ţeny 11   

muţi 8   

do 30 rokov ţeny    

muţi    

do 40 rokov ţeny 3 aktualizačné, 
inovačné 

MPC, ŠIOV 
KU Ruţomberok 

muţi 1 
 
 

1 

doktorandské, 
inovačné, 
aktualizačné 
atestačné 

KU Ruţomberok 
MPC 
MPC, ŠIOV 
KU Ruţomberok 
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13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  
VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

 
P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie 

(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 

Odbornosť 

1. Anglický jazyk 100 

2. Aplikovaná ekonomika 100 

3. Aplikovaná fyzika 0 

4. Aplikovaná chémia 100 

5. Aplikovaná matematika 100 

6. Automatizácia 100 

7. Automobily 80 

8. Biológia 100 

9. CAM systémy 100 

10. CAD/CAM systémy 100 

11. Cestná a mestská doprava 100 

12. Číslicová technika 100 

13. Dejepis 0 

14. Diagnostika a opravy automobilov 100 

15. Dopravná a prepravná prevádzka 100 

16. Dopravná geografia 0 

17. Ekonomika 100 

18. Ekonomika a podnikanie 100 

19. Elektrické merania 100 

20. Elektrické stroje a prístroje 100 

21. Elektronika 100 

22. Elektropríslušenstvo 100 

23. Elektrotechnika 100 

24. Fyzika 15 

25. Grafické systémy  v silnoprúdovej technike 100 

26. Chémia 100 

27. Chemické laboratórne cvičenia 100 

28. Chemické výpočty 100 

29. Informačné systémy 100 

30. Informatika 60 

31. Informatika - cvičenia 100 

32. Kontrola a meranie 100 

33. Konverzácia v anglickom jazyku 100 

34. Konverzácia v nemeckom jazyku 100 

35. Manaţment 100 

36. Matematika 100 

37. Mechanika 100 

38. Merania v silnoprúdovej technike 100 

39. Nemecký jazyk 100 

40. Občianska náuka 100 

do 50 rokov ţeny 1 
3 

atestačné 
aktualizačné, 
inovačné, 
špecializačné 

MPC 
MPC, ŠIOV 

muţi 1 špecializačné, 
aktualizačné 

MPC, Dopravná akadémia 

do 60 rokov ţeny 2 
2 

aktualizačné 
atestačné 

MPC, KU Ruţomberok, OZPŠaV 
KU Ruţomberok 

muţi 5 aktualizačné MPC, Dopravná akadémia 

dôchodcovia ţeny    

muţi    

Spolu: 19 - - 
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41. Obchodná komunikácia 100 

42. Obchodno-prepravná činnosť cestnej a mestskej dopravy 100 

43. Odborná prax 100 

44. Odborný výcvik 100 

45. Počítačová grafika 100 

46. Počítačové siete 100 

47. Prax 100 

48. Podnikanie v doprave 100 

49. Prevádzka v cestnej a mestskej doprave 100 

50. Programovanie 100 

51. Programové vybavenie počítačov 100 

52. Ročníkový projekt 100 

53. Rozvod elektrickej energie 100 

54. Ruský jazyk 50 

55. Sieťové technológie 100 

56. Slovenský jazyk a literatúra 100 

57. Strojárska konštrukcia 100 

58. Strojárska technológia 100 

59. Stroje a zariadenia 100 

60. Strojníctvo 100 

61. Strojopis a hospodárska korešpondencia 100 

62. Športová príprava 100 

63. Technická grafika 100 

64. Technická chémia 100 

65. Technická mechanika 100 

66. Technické kreslenie 100 

67. Technické merania 100 

68. Technické vybavenie počítačov 100 

69. Technológia 100 

70. Technológia montáţe 100 

71. Technológie internetu 100 

72. Telesná a športová výchova 100 

73. Účtovníctvo 100 

74. Výpočtová technika 100 

75. Vyuţitie elektrickej energie 100 

76. Základy ekonomiky 100 

77. Základy elektroniky 100 

78. Základy elektrotechniky 100 

79. Základy strojárstva 100 

80. Základy techniky 100 

81. Zasielateľstvo 100 

Celkový priemer (%): 93,27 

 

 
14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 

 
- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu: 
V školskom roku 2013/2014 na Strednej odbornej škole polytechnickej v Ruţomberku  vykonávala funkciu výchovného poradcu Mgr. 
Mária Ličková. Vo svojej práci sa  riadila plánom práce vychádzajúcim z analýzy skúseností a poznatkov z minulého školského roku.  
Pre prácu výchovného poradcu sú podkladom Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva SR na školský rok 2013/2014, 
vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z. z. o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, zákon č. 318/2008 o maturitných 
skúškach a Metodický pokyn č. 2/2005-01 zo dňa 22. júla 2005 o optimalizácii a humanizácii práce výchovného poradcu strednej 
školy. Práca výchovných poradcov rešpektovala tieţ ciele vytýčené v pláne práce školy a usmernenie Odboru školstva ŢSK zo dňa 
11. 06. 2007.  

Pre prácu výchovných poradcov boli zo strany školy splnené všetky predpisy, nariadenia a odporúčania. V tomto školskom 
roku  som mala  svoju miestnosť, ktorá slúţila na  prácu, ale aj na absolvovanie mnohých návštev, kolegov, rodičov, výchovných 
poradcov ZŠ a SŠ a slúţila aj na riešenie mnohých problémov. Mala som taktieţ k dispozícii PC a tlačiareň, boli doplnené zámky na 
skrinky podľa predpisu a telefónna linka na sluţobné účely.   
Problém zostáva v poradenskom dni. Výchovný poradca nemôţe pracovať len v rámci svojich voľných hodín. Je nutné, aby mal 
vytvorené aj časové podmienky pre konzultácie s rodičmi, ţiakmi,  ale aj na návštevy v CPPPaP,  prípadne na sociálnom oddelení 
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alebo na ZŠ. Druhý problém je v triednických hodinách. Ak nebudú triednické hodiny v jednom a známom čase, nebudem sa môcť  
venovať jednotlivým triedam.  
Úlohy výchovného poradenstva boli rozdelené na úlohy stále a časové. 
Stále aj termínované úlohy výchovného poradenstva sa plnili  priebeţne podľa ich momentálnej aktuálnosti. 
Mnohé z nich sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú, preto ich hodnotím spoločne a spomeniem zhruba chronologicky. 
 

 Realizovanie školskej integrácie: 
 

Aj v tomto školskom roku navštevoval školu rekordný počet integrovaných- začlenených ţiakov. Celkove ich bolo  na začiatku 
školského roka 32 odišli . Išlo o ţiakov so špecifickými poruchami učenia ako je dyslexia, dysgrafia, dysortografia prípadne 
dyskalkúlia, ktorých bolo celkove 27, poruchy správania ako ADHD a ADD poruchy pozornosti, ktorých boli 3. Zdravotné 
znevýhodnenie ako DMO, reumatické problémy alebo poruchy na chrbtici alebo končatinách sa špecifikovali u 3 ţiakov. Narušené 
komunikačné zručnosti boli diagnostikované u 3 ţiakov. Je jasné, ţe viacerí majú diagnostikované viaceré poruchy. V tomto 
školskom roku sme mali aj jednu ţiačku na vozíčku. Mala vytvorené špecifické podmienky pre moţnosť štúdia. Odborný výcvik 
a väčšiu časť predmetov absolvovala na jednom poschodí. Presúvanie teda bolo obmedzené na minimum.  Lezochod, ktorý sme 
mali zapoţičaný v predošlom školskom roku  nemohla vyuţívať z dôvodu širšieho vozíka. Jej pri presúvaní pomáhali spoluţiaci, ale 
aj osobná asistentka, ktorá jej bola pridelená. Táto pomáhala nielen jej, ale aj celej skupine, v ktorej sa nachádzali viacerí ţiaci 
s fyzickým postihom. Škoda je, ţe sa nemôţe vyuţívať tak, ako by to bolo potrebné. Asistentka je súčasne aj vychovávateľka 
s pohyblivou pracovnou dobou, čo obmedzuje jej prácu s Aničkou. V budúcom školskom roku bude nutnú, aby sa jej pracovný čas 
upravil tak, aby bola k dispozícii daným ţiakom a aby sa nemuselo čakať, kým bude k dispozícii. Taktieţ by som ţiadal, aby jej boli 
poskytnuté tie kompenzačné pomôcky, ktoré má vyuţívať. Má mať k dispozícii notebook, špeciálnu lavicu a osvetlenie. Bude to 
nutné aj z dôvodu blíţiacej sa MS.  
Dňa 12. 9. 2013 bola potvrdená integrácia časti ţiakov na CPPPaP v Ruţomberku. V predošlom školskom roku sme mali všetkých 
ţiakov , ktorých integráciu bolo moţné potvrdiť na CPPPaP v Ruţomberku. Ţiaľ v tomto školskom roku sme mali ţiakov z viacerých 
okresov ako Dolný Kubín, Poprad, Bytča a preto komunikácia nebola jednoduchá. Našťastie rodičia týchto ţiakov úzko 
spolupracovali s VP a preto sme to dokázali..  
 Všetkým ţiakom aktívne pomáhali všetci vyučujúci, ale aktívna spolupracovali aj majstri odborného výcviku. Všetci zúčastnení boli 
na poradách dňa 14. a  28. 10. 2013. Pre všetkých boli vypracované podklady, ktoré ich informovali o poruchách ţiakov. Všetci 
pedagogický pracovníci sa mohli podrobne informovať v prípade problémov u výchovnej poradkyne. V mesiaci december 16. 12. 
2013,  sme na pozvanie VP absolvovali prednášku s pracovníkmi CPPPaP v Ruţomberku, kde nám vysvetlili, čo predstavujú 
jednotlivé poruchy. V budúcom školskom roku, by sme chceli absolvovať podobné stretnutie, ale po jednotlivých úsekoch.  
V priebehu školského roka kaţdý pedagogický pracovník vypracoval záznam, v ktorom informoval vých. poradcu o spôsobe práce 
s integrovaným ţiakom. Kaţdému ţiakovi bol v priebehu mesiacov september a október vypracované IVP. Program zahŕňal metódy, 
materiálno technické a personálne podmienky výchovy ţiaka. všetkých ţiakov boli postupne dopĺňané materiály ako NÁVRH, 
charakteristika, informovaný súhlas , záznamy o evidencii ţiaka a iné. Ţiaľ administratíva je veľmi veľká. Na konci kaţdého roka je 
nutné vypracovať vyhodnotenie integrácie, pri ktorom je nutná spolupráca všetkých vyučujúcich, ktorí sa zúčastňujú výchovy. Celú 
dokumentáciu spracúva výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi. Je to najviac časovo náročná práca VP. S kaţdým 
ţiakom a jeho rodičmi  je taktieţ nutné v priebehu roka viesť aktívny pohovor. Často aţ pri pohovore sa môţeme dozvedieť veľmi 
dôleţité informácie prospešné pre budúce vzdelávanie. V budúcom školskom roku sa budú musieť niektoré z daných materiálov 
prepracovať z dôvodu neaktuálnosti- zmenili sa vyhlášky a pravidlá.  
Integrácie bola v priebehu školského roka ukončená u 3 ţiakov z niţších ročníkov z dôvodu ukončenia ich štúdia. Jeden ţiak bol 
zaradený v priebehu školského roka.  
V priebehu začiatku školského roka boli vypracované na základe odborných posudkov z CPPPaP a CŠPP Jamník podklady pre 
úpravy MS ţiakov štvrtých ročníkov. Všetky boli prekonzultované s odborníkmi v poradni. Ku koncu školského roka boli vypracované 
nové ţiadosti na vyšetrenia a v súčasnosti uţ sa dopracúvajú podklady pre MS ţiakov tretieho ročníka, ktorí budú maturovať 
v budúcom školskom roku. V budúcom školskom roku bude maturovať aţ 14 ţiakov a preto je tých ţiadostí veľmi veľa.  
V posledných rokoch pribúda veľmi veľa nových integrovaných ţiakov. Bolo by dobré, aby na škole pracoval špeciálny pedagóg, 
ktorý by pracoval s týmito ţiakmi.  
 

 Spolupráca s poradenskými centrami a ÚPSVaR. 
 

V školskom roku som úzko spolupracovala s poradenskými centrami ako CPPPaP Ruţomberok, ktoré som navštevovala pri riešení 
problémov integrovaných ţiakov, ale aj pri riešení problémového správania ostatných ţiakov. Počas celého roka som úzko 
spolupracovala s psychológmi a špeciálnym pedagógom z CPPPaP Ruţomberok. V priebehu školského roka som nadviazala úzku 
spoluprácu aj s CPPPaP v Dolnom Kubíne, SCPPaP v Ruţomberku.  Úzku spoluprácu máme nadviazanú aj s CŠPP pri ZŠI 
v Jamníku- alokované pracovisko Liptovský Mikuláš. Ţiaci s telesnými poruchami sú vyšetrovaní v danom zariadení. Spolupráca je 
síce komplikovanejšia, ale moţná.  
V priebehu školského roka sme nadviazali úzku spoluprácu s ÚPSVaR v Ruţomberku. Spolu s riaditeľom a jeho pracovníčkami sme 
riešili zloţitejšie problémy ţiakov z problémových alebo sociálne odkázaných rodín. Veríme v ďalšiu spoluprácu.  

 Spolupráca s výchovnými poradcami ZŠ a SŠ. 
 

Kaţdoročne sa v priebehu školského roka stretávame s výchovnými poradcami ZŠ. Prvé stretnutie sa uskutočnilo na CPPPaP 
v mesiaci október , kde sa stretli všetci VP a prebehla diskusia najmä na tému integrácie a prechodu ţiakov na SŠ. Ďalšie stretnutie 
sa uskutočnilo v mesiaci september pri príleţitosti Dňa otvorených dverí a ďalšie v mesiaci október, kde sa uskutočnilo pravidelné 
stretnutie VP ZŠ na SOŠP. Pri tejto príleţitosti bola predstavená aj škola. Uskutočnili sa ja mnohé osobné pohovory s vých. 
pohovormi. Počas školského roka prebehli mnohé dvojstranné pohovory s VP najmä pri získavaní informácii o ţiakoch, pri riešení 
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individuálnych problémov ţiakov alebo pri príprave návštevy školy, dňa otvorených dverí alebo pri nábore na ZŠ. V mesiaci 
november sa uskutočnilo aj kaţdoročné stretnutie VP na ZSK v Ţiline, kde prebehli nielen prednášky, ale aj stretnutia s výchovnými 
poradcami.  
 

 Nábor na SŠ 
 

V priebehu mesiacov november- január sa uskutočnilo viacero stretnutí pedagogických pracovníkov vrátane výchovnej poradkyne na 
základných školách nášho okresu, ale aj okresov ako Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín a iné. Prezentovala sa naša škola, v snahe 
získania čo najväčšieho počtu ţiakov do prvého ročníka učebných a študijných odborov.  Pri tejto príleţitosti boli nadviazané nové 
kontakty. Niektoré školy následne absolvovali prehliadku našej školy, kde sa na vlastné oči presvedčili o priestoroch, učebných 
odboroch a vybavení školy. Pre budúcich deviatakov na konci školského roka boli usporiadané dva  Dni otvorených dverí, ktorého sa 
zúčastnilo viacero škôl. Otvorila sa tým tradícia, ktorú je potrebné opakovať. Verím, ţe v septembri budeme prezentovať našu školu 
tak úspešne ako v minulom školskom roku.  
 

 Práca s problémovými ţiakmi formou osobných pohovorov 
 

V priebehu školského roka na poţiadanie triednych učiteľov boli uskutočnené viaceré osobné pohovory ţiakov s výchovným 
poradcom. Išlo o problémy ţiakov s nesprávnym výberom odboru, s nevhodným správaním, ale aj s určitými formami šikanovania. 
Zo všetkých pohovorov boli spracované záznamy a následné sledovanie prípadne pohovory. Pohovory, ktoré sa týkali šikanovania 
sa uskutočnili v spolupráci s koordinátorom prevencie a zástupcom riaditeľa. Na základe pohovorov, sme preradili niekoľkých ţiakov 
z študijného do učebného odboru a vyriešili sme niekoľko prípadov záškoláctva, šikanovania alebo problémov na školskom 
internáte.  
 

 Propagácia práce VP 
 

Z dôvodu propagácie materiálov a informovanosti ţiakov ako aj ostatných pedagogických pracovníkov, bol vytvorená nástenka 
výchovného poradcu na prvom poschodí oproti kabinetu VP, ktorá bola priebeţne aktualizovaná. Druhá nástenka bola v učebni C 
212, kde boli zverejňované najmä informácie najmä pre končiacich ţiakov- maturantov.  
Z dôvodu propagácie, ale ja informovanosti ţiakov, rodičov a aj verejnosti, bola zriadená sekcia výchovného poradcu na stránke 
našej školy. Obsahuje informácie pre prvákov, maturantov, končiacich ţiakov tretích ročníkov, ale aj pre rodičov a pedagógov. 
Stránka sa bola v priebehu školského roka niekoľko krát aktualizovaná.  
 

 Pomoc maturantom a končiacim ţiakom tretieho ročníka 
 

V priebehu mesiacov január- máj si ţiaci štvrtých ročníkov, vyberali svoje budúce zameranie. Mnohí sa odváţili podať prihlášku na 
vysokú školu. Pri nevyhranenom zameraní alebo pri nerozhodnom výbere plnil výchovný poradca funkciu kariérneho poradcu. Často 
sme spolu so ţiakom niekoľko hodín vyberali vhodnú vysokú školu alebo vhodné zameranie. Ţiaci si mohli vypísať prihlášky podľa 
inštruktáţe na www stránke alebo na nástenke VP, ale aj napriek tomu mnohí uprednostnili  osobnú inštruktáţ. Bola uskutočnená na 
poţiadanie ţiakov  tried IV. Ak, As, IV.B a IV. C.  Vypisovanie prihlášok , dopĺňanie údajov a ich následné potvrdzovanie sa 
uskutočňovalo často aj v poobedňajších hodinách.  
 
Zo sledovaných údajov vyplýva:  
 

trieda 
Počet 
prihlášok 

   Škola   Fakulta-odbor 
   Počet percent z triedy 

IV. A 11 

Ţilinská univerzita, 
Prešovská univerzita 
Policajná akadémia 

UMB B. Bystrica 

Šport 
Geografia 
Dopravná prevádzka 

12,5% 

IV. B 12 

Ţilinská univerzita  
UMB B. Bystrica 
TU Bratislava 
KU Ruţomberok 

Elektrotechnická 
Špeciálneho inţinierstva 

   Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

 
24% 

IV. C 30 

Ţilinská univerzita  
UMB B. Bystrica 
TU Bratislava 

KU Ruţomberok 
CHTF Pardubice 

Strojnícka 
Chemická 
Riadenia a informatiky 
Pedagogická fakulta 

81,6% 

II.N 2 Ţilinská univerzita Dopravná prevádzka 18,18% 

    Na triedu: 34,07% 

 
V danom prehľade nie sú všetky školy a zamerania, lebo  niektoré triedy majú veľkú škálu zameraní a škôl.  
Učebné odbory pokračujú v nadstavbovom štúdiu. Prihlášky boli vyplnené podľa inštrukcií zverejnené na www stránke a nástenke. 
Aj napriek problémom s otvorením sa podarilo dosiahnuť, ţe NŠ na našej škole nezanikne.  
 

 Spolupráca s rodičmi  
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Pohovory s rodičmi sa uskutočňovali najmä pri príleţitosti integrácie ţiakova podpisovaní dokumentov . Druhú skupinu tvorili rodičia 
ţiakov s určitými výchovnými problémami ich detí, ktoré sa prejavili v škole- vysoká absencia ţiakov, výchovné problémy- 
šikanovanie, zhoršenie prospechu alebo konflikty v triede medzi spoluţiakmi, prípadne vyučujúcimi.  Táto časť by si zaslúţila väčšiu 
pozornosť. Je nutné, aby nám rodičia dôverovali a prišli do školy skôr a nie len vtedy, keď uţ problémy nebudú riešiteľné. Taktieţ 
bude nutné bliţšie spolupracovať s Radou rodičov. Je veľmi problematické spolupracovať s radou, ak má zasadnutia v čase RZ, keď 
aj VP má RZ vo svojej triede. Bolo by dobré, aby sa schádzali častejšie a riešili problémy v čase, keď sú aktuálne.  
 

 Školenia a ďalšie vzdelávanie 

V priebehu predošlého školského roka som sa prihlásila na kontinuálne vzdelávanie so zameraním na Výchovné poradenstvo, ktoré 
sa malo uskutočniť pod vedením MC BB. V priebehu školského roka sa dané školenie neuskutočnilo, ale otvorilo sa v tomto 
školskom roku. Má veľmi vysokú úroveň najmä pre veľmi kvalitného lektora, ktorý nám pomáha riešiť rôzne problémy. Získali sme  
veľmi veľa cenných informácií, ktoré by som chcela vyuţiť vo svojej praxi. V budúcom školskom roku bude ukončené. Rozsah 
daného školenia je 130 hodín prezenčnej a 30 hodín dištančnej formy. V súvislosti s daným školením musím podotknúť, ţe je veľmi 
zlé, ak výchovný poradca chce zvyšovať svoju kvalifikáciu musí na dané školenia chodiť v rámci vlastnej dovolenky. Existujú aj iné 
formy, ktoré má vedenie školy v dispozícii ako napr. študijné voľno a iné. Výchovný poradca za to nemôţe, ţe dané školenie má 
väčší rozsah hodín, ako stanovuje zákon o kontinuálnom vzdelávaní. Ide o potreby školy, nie jednotlivca.  
Práca v komisii pre plán výkonov a v prijímacej komisii. 
 
V priebehu školského roka so  pracovala v komisii, kde sa prejednával plán výkonov pre budúci školský rok a taktieţ v komisii 
prijímacej stretnutia sa uskutočnili pred kaţdým prijímacím konaním. Prijímacie konanie do študijných odborov sa konalo v tomto 
školskom roku aţ 6x z dôvodu prijímacích pohovorov.  
 
Vypracovala: Mgr. Mária Ličková- výchovná poradkyňa SOŠP 
 

 
Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie: 

Činnosť prevencie na našej škole sa riadila Školským programom prevencie. Hlavným cieľom prevenčných aktivít bolo 
zistiť stav drogových závislostí v škole a v jednotlivých ročníkoch. Oboznamovať ţiakov so škodlivosťou a nebezpečenstvom drog či 
iných závislostí. Bojovať proti šikanovaniu, záškoláctvu a usmerňovať ţiakov, aby svoj voľný čas vyuţívali čo najefektívnejšie. 
Realizovať aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality, ako aj na podporu právneho 
vedomia ţiakov. Zapájať sa do akcií, ktoré zniţujú vznik drogových či iných závislostí aj v celospoločenskom meradle. Otvorene 
podporovať boj proti fajčeniu, alkoholizmu, ale aj šikanovaniu a záškoláctvu na pôde školy. Oboznamovať ţiakov s 
nebezpečenstvom virtuálnych drog (počítačové hry, TV, DVD...) a minimalizovať prejavy xenofóbie, rasizmu, intolerancie a 
antisemitizmu. Realizovať preventívne aktivity v oblasti predchádzania obchodovania s ľuďmi a besedy na tému riziká práce 
v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou. Vytvoriť zdravé, pozitívne školské prostredie motivujúce 
ţiakov k správnym postojom k návykovým látkam a zdravému ţivotnému štýlu. 

Ţiaci 1. ročníkov vypĺňali na hodinách OBN dotazníky z oblasti drogových závislostí. Vyhodnotenie dotazníka je v Prílohe. 
O výsledkoch prieskumu boli informovaní triedni učitelia a vedenie školy. Na základe vyhodnotenia dotazníka sme poţiadali 
o spoluprácu pracovníkov  Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu RK Prerod, ktoré je zamerané na prevenciu drogových 
závislosti. Jeho pracovníci v projekte „Čistý ţivot“ pripravili súbor preventívnych záţitkových besied pre študentov 1. ročníkov. Tie 
sú zamerané na poukázanie vplyvu drog na ľudský organizmus a na zmysluplné trávenie voľného času. Projekt sa realizoval vo 
všetkých triedach 1. ročníka po 4 hodiny, v triede I.F 6 hodín, lebo pracovníci RK Prerod odhalili problematické správanie niektorých 
ţiakov. Zistený stav prekonzultovali  s triednou učiteľkou. 

 
V rámci akcie Ruţomberok mesto prevencie 2013 sa 10 študentov z našej školy a 1 pedagóg  zúčastnili  konferencie 

ţiakov základných a stredných škôl „Mám cenu aj bez cenovky“. Na konferencii nás reprezentoval gitarovým vystúpením ţiak II. 
AC Michal Ovad. 

 
Pre rodičov, študentov a pedagógov funguje na našej stránke školy okienko venované prevencii, kde nájdu odpovede na 

najčastejšie otázky týkajúce sa drogovej prevencie: Ako zistím, či moje dieťa berie drogy? Ak áno čo mám robiť ďalej? 
 
Jedným z cieľov prevencie v našej škole je aj realizovať aktivity zamerané na podporu právneho vedomia ţiakov, ako aj na 

prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality. Pre ţiakov 2. ročníka organizujeme besedy s preventistom 
mestskej polície Bc. Romanom Jankovičom. V tomto školskom roku absolvovali túto besedu všetky triedy v druhom ročníku.  
Na rozvoj právneho vedomia ţiakov bola zameraná beseda s poslankyňou Európskeho parlamentu  Monikou Flašíkovou Beňovou, 
ktorej sa zúčastnili ţiaci  III.F, IV.B  a II.N. Podobný cieľ mala aj beseda s poslancami VÚC, ktorá sa konala v rámci programu 
Bambiriády. Tejto akcie sa zúčastnili ţiaci III.B triedy. Študenti sa svojimi otázkami aktívne zapojili do besedy.  
 

V rámci výchovy v oblasti ľudských práv a predchádzania všetkým formám diskriminácie pracovníčky CPPPaP 
Ruţomberok zrealizovali záţitkové besedy „Mne sa to nemôţe stať“ na tému  obchodovania s ľuďmi. Tému riziká práce v 
zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou prediskutovali so ţiakmi všetkých končiacich ročníkov. 
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V týţdni Od 25.11.do 01.12 2013  sme v našej škole realizovali aktivity v rámci kampane Červené stuţky, ktorú 
organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi  v Ţiline. Študenti vyjadrili podporu boju proti HIV/AIDS nosením červenej stuţky. 
V rámci OBN, DEJ, SJL, ETV im bol premietnutý film Anjeli a odborná prednáška MUDr. Novákovej. Na hodinách ANJ si študenti 
pozreli film In your face  bez tituliek. Študenti pripravili informačnú nástenku a zúčastnili sa besedy s PhDr. Švandovou z RÚVZ Lipt. 
Mikuláš. Najsilnejším záţitkom bolo pre pribliţne 50 študentov vytvorenie ţivej červenej stuţky. 

 
Jedným z opatrení na predchádzanie diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu je aj Smernica riaditeľa školy k 

prevencii a riešeniu šikanovania ţiakov v SOŠP a v školskom internáte, ktorú vydal riaditeľ školy 05.09.2011. Základným 
preventívnym opatrením našej školy je princíp: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v ţiadnych podobách!“ Prípady 
šikanovania sa snaţíme riešiť v zárodku. V prípade pokročilejšej formy postupujeme podľa Smernice. V tomto školskom roku sme 
riešili jeden prípad šikanovania. Agresor si uvedomil nesprávnosť svojho konania, obeti sa ospravedlnil. Bol potrestaný zníţením 
známky zo správania na druhý stupeň. Ďalším prípadom bolo podozrenie o šikanovaní ţiaka I.B, o ktorom informovala matka triednu 
učiteľku. Na základe výsledkov dotazníka, ktorý vypĺňali ţiaci I.B a na základe rozhovoru triednej učiteľky so ţiakom sa šikanovanie 
nepotvrdilo. 

 
Aj tento šk. rok sme  nadviazali  spoluprácu s pracovníčkami RÚVZ v Liptovskom Mikuláši RNDr. Švandovou a MUDr. 

Benkovou.  RNDr. Švandová v priebehu roka realizovala rad prednášok o škodlivosti cigariet pre ţiakov 3. ročníka a II.F. 
 
Taktieţ spolupráca s CPPPaP v Ruţomberku je na veľmi dobrej úrovni. Okrem pomoci pri riešení prípadov šikanovania 

a besied o obchodovaní s ľuďmi sa nám podarilo tento šk. rok zrealizovať v triede II.AC časť preventívneho programu Duševné 
zdravie na stredných školách. Pracovníčky CPPPaP sa na troch dvojhodinových stretnutiach venovali témam:  

 

 Som normálny?,  

 Priateľov si vyberáme, rodinu nie,  

 Nikto nie je dokonalý, 
 

Pri príleţitosti dňa študentstva sme sa zúčastnili výchovného koncertu „Bezsvedomie“. Program bol zameraný na pálčivé 
témy intolerancie, šikanovania a narastajúceho chladu v medziľudských vzťahoch. Poukazoval na nenahraditeľnú úlohu rodiny, 
pranieroval praktiky bulvárnych médií morálnu plytkosť reality show a na agresivitu virtuálneho anonymného sveta. 

 
Zapojili sme sa do projektu „Nehejtuj“ a získali sme 2 DVD s 12 filmami venovanými netolerancii a metodickú príručku 

k práci s DVD. Tieto pomôcky vyuţívali vyučujúce  na  hodinách OBN, DEJ a ETV, ktoré významnou mierou prispievajú k prevencii. 
Výraznou mierou k prevencii rizikového správania prispieva aj Ţiacka školská rada, pod vedením Ing. Hazuchovej, so 

svojimi akciami.  
Zvlášť by sme mali vyzdvihnúť krúţkovú činnosť na našej škole. Ţiaci mohli v krúţkoch zmysluplne tráviť svoj voľný čas, čo 

je základom prevencie sociálno-patologických javov a drogovej prevencie. 
V snahe zvýšiť motiváciu ţiakov k zdravému ţivotnému štýlu som vypracovala ţiadosť o financovanie projektu  „Ţi zdravo, 

študuj hravo“ z rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách  2014. Ţiadosť bola akceptovaná. 
 V rámci ďalšieho vzdelávania som obhajobou záverečnej práce ukončila vzdelávanie koordinátorov drogovej prevencie, 
ktoré realizovalo MPC Banská Bystrica.  
 
Počas celého školského roka som sa pravidelne zúčastňovala na stretnutiach koordinátorov v CPPPaP. 

 
Vypracovala: A. Lukáčová - koordinátor prevencie 
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Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie: 

 
 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu RK Prerod 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš 

 CPPPaP Ruţomberok 

 Mestská polícia Ruţomberok 

 Policajný zbor SR, okresné riaditeľstvo Ruţomberok 

 Centrum voľného času ELÁN Ruţomberok 

 Rada rodičov pri SOŠ polytechnickej Ruţomberok 

 Ţilinská univerzita – strojnícka fakulta 

 KU Ruţomberok – pedagogická fakulta 

 Okresná prokuratúra 

 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 
- multimediálne prezentácie: 
    V uplynulom školskom roku boli aktualizované multimediálne CD o študijných a učebných odboroch na našej škole, ktoré boli 
poskytnuté výchovným poradcom základných škôl a zverejnené na stránke školy, kde sú prístupné širokej verejnosti  
 

- spolupráca školy s rodičmi: 
Riaditeľstvo Strednej odbornej školy polytechnickej Ruţomberok sa snaţí s rodičmi spolupracovať prostredníctvom Rady rodičov pri 
SOŠP, Rady školy, ale predovšetkým spolupracuje s rodičmi na triednych rodičovských zdruţeniach, prípadne individuálne pri 
osobných návštevách rodičov v škole. Spolupráca s rodičmi, ktorí sú v Rade školy a v Rade rodičov je dobrá. Zúčastňujú sa 
zasadnutí, sú ochotní spolupracovať pri organizovaní školských aj mimoškolských akcií.  
 
     Ostatní rodičia  neprejavujú veľký záujem spolupracovať so školou. Účasť na rodičovských zdruţeniach je uţ niekoľko rokov asi 
30%-tná. Zdruţení sa zúčastňujú rodičia tých ţiakov, ktorí nemajú problémy v škole. Pri problémových ţiakoch musí aktivitu vyvíjať 
predovšetkým škola. Triedni učitelia informujú rodičov telefonicky, písomne, pozvaním na osobný pohovor. Niekedy je aj takáto 
snaha márna. Škola uţ štvrtý rok informuje rodičov o vzdelávacích výsledkoch ţiakov a o ich výchovných problémoch cez 
internetovú ţiacku kniţku. Informácie o aktivitách organizovaných školou zverejňuje na svojej internetovej stránke. Nezáujem rodičov 
sa nedá ospravedlňovať iba ich zaneprázdnenosťou, pracovnými povinnosťami a pod. Ak chceme, aby ţiaci dosahovali lepšie 
výchovno-vzdelávacie výsledky, musí rodičovská verejnosť spolupracovať 
 

- formy prezentácie školy na verejnosti: 
     V priebehu mesiacov november - január sa uskutočnilo viacero stretnutí pedagogických pracovníkov vrátane výchovnej 
poradkyne na základných školách nášho okresu, ale aj okresov ako Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín a iné. Prezentovali sme našu 
školu v snahe získať čo najväčší počet ţiakov do prvého ročníka učebných a študijných odborov.  Pri tejto príleţitosti boli nadviazané 
nové kontakty. Niektoré školy následne absolvovali prehliadku našej školy, kde sa na vlastné oči presvedčili o priestoroch, učebných 
odboroch a vybavení školy. Nielen pre deviatakov bol na začiatku školského roka usporiadaný Deň otvorených dverí, ktorého sa 
zúčastnilo viacero škôl. Otvorila sa tým tradícia, ktorú je potrebné opakovať.  
 
Samostatnú propagáciu  - osobnou návštevou vykonali Mgr. Callo - vedúci výchovy, p. Hvolka a p. Hazucha - tréneri MFK 
Ruţomberok, v regióne Orava, v základných školách Tvrdošín, Trstená, Niţná Dlhá, Liesek, Hladovka,  Zubrohlava, Rabča, Oravská 
Polhora, Lokca, Dolný Kubín. Záujem ţiakov bol výlučne o športovú triedu. P. Callo sa zúčastnil aj stretnutia s výchovnými 
poradcami v Niţnej. 
 
     Dňa 13. 11. 2013 sa konalo pracovné stretnutie vedenia školy s výchovnými poradcami ZŠ v spolupráci CPPPaP Ruţomberok. 
Prípravu propagačných materiálov  zabezpečila Ing. Andrea Krevová so ţiakmi v spolupráci s koordinátorkou  pre prípravu 
propagačných materiálov  o študijných a učebných odboroch pre ZŠ na prijímacie konanie p. Soňou Jakubíkovou. 
 
     Za dobrú propagáciu školy povaţujeme aj organizovanie 4. ročníka technickej olympiády pre ţiakov ZŠ regiónu Liptov 
v spolupráci CVČ Ruţomberok, ktorý sa konal dňa 3. 12. 2013. Bolo prihlásených 31 účastníkov v dvoch kategóriách ţiakov ZŠ 
a osemročných gymnázií regiónu Liptov. Skutočne sa zúčastnili v kategórii A 12 ţiakov a v kategórii B 8 ţiaci. Technická olympiáda 
sa konala pod záštitou  Mgr. Vladimíra Pančíka, riaditeľa školy. Organizačne akciu zabezpečili Ing. Jakubík a p. Babec. 
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- osloviť školy a širokú verejnosť sa snaţíme aj účasťou na akciách ako sú:   
 
Burza práce v Námestove (25.09.2013) – účasť p. O. Mláka, Mgr. D. Callo.  
Burza práce v Trstenej (22.10.2013) – účasť p. O. Mláka, Mgr. D. Callo. 
Burza práce  KD Liptovský Mikuláš (03.12.2013)-  účasť p. O. Mláka, Ing. A. Krevová, Mgr. T. Godiš. 
 Burza práce  Ruţomberok (28.11.2013) – účasť Ing. Š. Jakubík a p. J. Babec. 
Našu školu sme prezentovali aj cez médiá: v Mestskej televízii  išlo 3 minútové informačné video, ktoré je zverejnené aj na stránke 
našej školy a v Ruţomberskom hlase bol uverejnený článok o SOŠP. 

 
- školský časopis: 
V školskom roku boli vydané dve čísla školského časopisu Mladý technik. Na jeho príprave sa podieľali ţiaci III. AK  pod vedením 
Ing. Kyseľovej. 

 
- činnosť ţiackej školskej rady: 
ŢŠR pracovala v školskom roku 2013/2014 pod vedením jej koordinátorky Ing. Gabriely Hazuchovej. Do Rady školy bol dňa 
17.9.2013 zvolený ţiak Ján Rybák z II.B triedy. Na zasadaniach  mestského študentského parlamentu sa zúčastňovali  ţiaci Martin 
Švidroň z II.F a Peter Král z III.B triedy.  Stretnutia ŢŠR sa uskutočňovali min. jedenkrát za mesiac s priemerným počtom 5 aţ 7  
ţiakov z jednotlivých tried. 
 Dňa 29.10.2013 zrealizovali členovia ŢŠR Privítanie prvákov na SOŠP v Ruţomberku. Pri tejto príleţitosti ţiak z III.C 
Marek Konečný vytvoril video prezentáciu o škole. 
 Dňa 6.12.2013 si ţiaci pripravili pre spoluţiakov Mikuláša. 
 V priebehu mesiaca december ţiaci a vyučujúci nosili predmety na predaj do vianočnej burzy, ktorá sa uskutočnila  od 
16.12.2013 do 20.12.2013. Zisk z predaja bol venovaný ţiakom zo sociálne slabého prostredia, ktorí sú ţiakmi na našej škole. 
Sprievodnou aktivitou bol predaj punču ţiakmi z III.C triedy. 

Na začiatku kalendárneho roka boli našej škole zaslané kalendáre z RM ŢSK, ktoré boli rozdané do jednotlivých tried. Ich 
financovanie bolo zabezpečené z výťaţku zo zbierky, ktorá sa uskutočnila v minulom školskom roku. 
 15.2.2014 sa uskutočnil Mestský študentský ples, do prípravy ktorého sa aktívne zapojili i ţiaci z našej školy. 
 28.3.2014 si členovia ŢŠR pripravili na slávnostnom obede príhovor a kvety pri príleţitosti dňa učiteľov. 

Dňa 13.5.2014 sa uskutočnilo stretnutie s členom Stredoškolského parlamentu ŢSK Ľubošom Duboveckým. Ing. 
Gabriela Hazuchová, Ján Pevala zo IV.C triedy diskutovali o fungovaní ŢSR na našej škole a moţných aktivitách v budúcnosti. 
Okrem iného sa dohodli na stretnutí s poslancami ŢSK, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.6.2014.  

V dňoch 12. – 19.5. 2014 sa naša škola zapojila do kampane Týţdeň modrého gombíka. Šiesti ţiaci z našej školy boli 
v meste ponúkať modré náramky, výťaţok z ktorých putoval  na zabezpečenie pitnej vody pre deti v Ugande. Škola dostala i diplom 
a poďakovanie za vyzbieranú sumu 42 eur. 

V dňoch 26. mája aţ 1. júna 2014 sa naša škola zapojila do kampane Úsmev ako dar. Výťaţok z tejto zbierky bol určený 
pre deti z detského domova a organizovala ho spoločnosť priateľov a detí z detských domovov. V tomto prípade bol tieţ na školu 
zaslaný list s poďakovaním. 

V mesiaci jún 2014 bol našej škole bezplatne zapoţičaný terminál na predlţovanie platnosti ISIC kariet na dopravu. 
Nakoľko sa neustále zvyšuje počet ţiakov, ktorí tieto karty pouţívajú, bude terminál aţ do odvolania umiestnený u Ing. Hazuchovej 
v kabinete C307. 

V poslednom týţdni pred letnými prázdninami sa vybraní ţiaci z II.A triedy zapojili do čistenia areálu a okolia školy. 
Počas celého školského roka boli neustále aktualizované nástenky na prízemí a na prvom poschodí, hlavne s príspevkami 

pre ISIC karty v oblasti noviniek na jednotlivé mesiace. 
Okrem toho sa členovia ŢŠR podieľali na spolupráci pri organizácii aktivít na škole i mimo nej a zasielali príspevky a fotky 

do školského časopisu alebo na FACEBOOK stránku (kampaň Červené stuţky, Bambiriáda 2014, Environmentálny deň na Liptove – 
leták, súťaţ LIDL,  turnaj v stolnom tenise, zbierky a pod....).  

Ţiaci, ktorí sa zúčastňovali na zasadaniach mestského študentského parlamentu sa aktívne zapájali do organizácie 
podujatí v meste, napr. pri organizácii jarmoku, Bambiriády, a pod. 
 Dňa 24.6.2014 sa konalo stretnutie so zástupcom firmy CKM, na ktorom bola prítomná koordinátorka ŢŠR Ing. 
Hazuchová za SOŠP, Ing. Hamranová za občianske zdruţenie Priemyslovák a Ing. Ján Šavrnoch za firmu CKM. Okrem podpísania 
nových zmlúv na karty ISIC a ISIT prítomní diskutovali o moţnostiach pouţitia týchto kariet v rámci školy. Ing. Šavrnoch predloţil 
moţné varianty vyuţitia kariet v dochádzkovom systéme školy, stravovaní a uviedol moţné spôsoby prepojenia na AsC agendu. 
 
 Vypracovala: Ing. Gabriela Hazuchová – koordinátor ŢŠR 
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16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 
2013/2014 

 
 

 

*projekt bol podaný v Mondi SCP Ruţomberok. 

 
17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 
 
Zistenia: 

V šk. roku 2013/14 sa uskutočnila jedna následná inšpekcia zo strany ŠŠI Ţilina  dňa 28.10.2013. Správa o výsledkoch 
následnej inšpekcie zo dňa 28.10.2014 je v prílohe č. 2 k Správe o VVČ. 

 

 

Projekt 
/ 

Grant 

Názov 
projektu / 

grantu 

Stručná 
charakteristika 

projektu / 
grantu 

Schválený/ 
Neschválený/V 

procese 
hodnotenia 

Termín 
začiatku 

realizácie 
projektu 

Termín 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

Celkový 
rozpočet 

Spolufinancovanie 

Š
ko

la
 

Ţ
S

K
 

Ţ
S

K
 Dovybavenie 

posilňovne 
náčiním a 
náradím 

Zlepšenie 
materiálneho 

vybavenia 
Akceptovaný   605,-€ 55,-€ 550,-€ 

M
Š

V
V

aŠ
 S

R
 

Zdravie 
a bezpečnosť 

v školách  
2014 

 

Naštartovať 
zdravý ţivotný 

štýl ţiakov našej 
školy. 

 

Akceptovaný 
október 

2014 
október 

2014 
399,-€ 22,-€ 377,-€ 

Grafické 
systémy 

v odbornom 
vzdelávaní 

Zvýšiť 
kvalifikovanosť 

učiteľov 
odborných 

strojárskych 
predmetov 

Neakceptovaný jún 2014  1200,-€ 60,-€ 1140,-€ 

F
o

n
d

y 
E

U
 

Zvyšovanie 
kvality 

vzdelávania 
na SŠ 

s vyuţitím el. 
test. 

Vytvárať 
podmienky na 

zapojenie školy 
do el. testovania 

Akceptovaný marec 2013 
november 

2015 

   

Rozvoj 
stredného 
odborného 
vzdelávania 

Zefektívniť 
a zatraktívniť 

kvalifikácie SOV 
Akceptovaný marec 2013 

október 
2015 

   

Digitálne 
vzdelávanie 

pre 
všeobecno-
vzdelávacie 
predmety 

Inovácia obsahu 
a metód 

vzdelávania 
Akceptovaný   

   

IN
É

 

Revitalizácia 
oddychovej 

zóny v SOŠP 
* 

Revitalizovať 
oddychovú zónu 

v SOŠP 

V procese 
hodnotenia 

 
november 

2015 
8800,-€ 700,-€ 8100,-€ 
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18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 
 

 
Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne ktoré zariadenie škola spravuje 

 
B) športoviská 
 

 
Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie 
ihrisko...)  

Kapacita 
školy: 

400 Skutočný počet ţiakov: 332 Naplnenosť 
školy (%): 

83% 

 

 Počet Priestor v m 3                                                                                Poznámka 

Budovy celkom 5 43 000  

 Učebne 26 3 000  

Z
 t

o
h

o
 

Kmeňové 11                      X  

Jazykové 1                      X  

Odborné 4                      X  

IKT 10                      X  

Laboratória 3                      X  

Šatne                                  (Áno/Nie) 6 1700  

Dielne                                 (Áno/Nie) 30 40 000  

Školský internát               (Áno/Nie) 1 1 050  

Školská jedáleň                (Áno/Nie) 1 450  

Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie) - -  

Telocvičňa                         (Áno/Nie) 1 3 000  

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia)  

- -  

T
ec

h
n

ik
a  PC                             (ks) 159                      X  

Dataprojektory         (ks) 13                      X  

Interaktívne tabule   (ks) 2                      X  

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  áno 23,5x17,5 parkety vyhovujúci   

Ihrisko minifutbalové áno 29,5x14,5 antuka vyhovujúce   

Viacúčelové ihrisko áno 20,5x31 asfalt nevyhovujúce   

Atletický ovál nie    Uviesť počet dráh  

Atletická rovinka  nie    Uviesť počet dráh  

Atletické doskočisko áno X piesok vyhovujúce   

Vrhačský sektor nie X     

Hokejové ihrisko nie      

Posilňovňa áno 9x5 koberec vyhovujúca   

Tenisové kurty nie Počet     

Plaváreň nie    Uviesť počet dráh  

Sauna nie X X    

Pohybové štúdio nie      

Gymnastická telocvičňa nie      

Floorbalové ihrisko nie      

Iné (uviesť) nie      

       

Šatne 6 vyhovujúce 

Hygienické zariadenia 6 všetky vyţadujú rekonštrukciu 



 19 

 

C) školský internát 
 

 
Názov školského internátu, adresa 

 
Stredná odborná škola polytechnická ,Sládkovičova ulica 104,034 01 Ruţomberok 

 

Charakteristika ŠI Počet Poznámka 

Kapacita internátu (počet lôţok) 
 
 
 

51  

Celkový počet izieb Jednoposteľových   

Dvojposteľových 
  

Trojposteľových 
17  

Štvorposteľových 
  

Počet ubytovaných ţiakov / 
Naplnenosť  internátu (%)  

 
 

k 15.9.2013 
44 86,3  

k 1.1.2014 
34 66,7  

k 15.9.2014 40 78,4  

Počet iných ubytovaných za školský rok 2012/ 2013 
  

Počet iných ubytovaných za školský rok 2013/ 2014   

Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2014 
 
 

6  

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2014 
 
 

3  

Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie) 
 

nie  

 
Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných 
ţiakov  

k 31.12.2013 
11.867,86 €  

k 30.6.2014 4.436,57 €  

Vlastné príjmy ŠI od iných 
ubytovaných 

k 31.12.2013   

k 30.6.2014   

Rok postavenia resp. začiatku uţívania ŠI :  
 

01.09.2012  

Plocha jednej izby  (m²) 
 

24,12  

Umiestnenie hygienických  
zariadení  
 

Spoločné              (na 
chodbe) 
() 

  

V rámci „bunky“ 
áno  

Spoločné priestory  ŠI 
 

Študovne               
(počet a plocha) 

2 96  

Kuchynky 
(počet a plocha) 

2 14  

Miestnosti vychovávateľov  
(počet  a plocha) 3 99,36 

 

Počet podlaţí  ŠI 2  

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

  

zo školskej kotolne 
áno  

iné (názov dodávateľa 
tepla) 
 

  

Výťah   Áno/nie 
 

 

nie  
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Rok poslednej 
rekonštrukcie 
 
 

  

 
 
 
Odkanalizovanie  
 
 

Verejná kanalizácia 
 

áno  

Vlastná ČOV 
 

  

ČOV školy 
 

  

    

D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 

 
 
Názov školského zariadenia , adresa 

 
Stredná odborná škola polytechnická ,Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ruţomberok 

 

Charakteristika ŠJ Počet Poznámka 

Kapacita školskej jedálne  
 
 
 

200  

Celkový počet zamestnancov 
ŠJ alebo výdajnej ŠJ  

šéfkuchár 1  

kuchár  
1  

zaučený kuchár   

zamestnanci v prevádzke 
1  

Podnikatelská činnost ŠJ ( ak 
áno, v poznámke napísať druh 
PČ) 

áno ------------  

nie 
-----------  

Vyuţívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať 
do poznámky vyuţitie )  

 

 
Vlastné príjmy ŠJ   

k 31.12.2013 
20.979,52 €  

k 30.6.2014 9.410,30 €  

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2013 319,69  €  

k 30.6.2014 244,00  €  

Rok výstavby / začiatok  uţívania ŠJ :  
 

1958/1961  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 
 

215  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 
 

140  

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

  

zo školskej kotolne 
áno  

iné (názov dodávateľa tepla) 
  

 

 
 
 
Kanalizácia  
 
 

verejná kanalizácia 
 

áno  

vlastná ČOV 
 

  

ČOV školy 
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19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
 
- hlavný cieľ školy v školskom roku 2013/2014: 
 
Škola by mala byť komplexnou polytechnickou školou, zabezpečujúcou teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie 
v študijných a učebných odboroch so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku (silnoprúd, informačné technológie, 
autoelektronika), autoopravárenstvo (mechanik, elektrikár) a ekonomiku dopravy.  V tomto školskom roku bude potrebné 
dotiahnuť prípravu úplnej  komplexnosti školy, čiţe ak sa dohodne zriaďovateľ školy ŢSK s MONDI SCP, bude nutné 
pripraviť rekonštrukciu budovy dielní OV na Sládkovičovej ulici (odkúpenej od pani Knihovej) a postupne presťahovať 
dielne pre praktické vyučovanie z priestorov MONDI SCP do tejto zrekonštruovanej budovy. 

 
- vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2013/ 2014: 
 
Cieľ stanovený na školský rok 2013/2014 bol splnený čiastočne.  Teoretické vyučovanie ţiakov vo vyššie 
uvedených študijných a učebných odborov sa síce v plnej miere uskutočňovalo na Sládkovičovej ulici, 
ale praktické vyučovanie sa realizovalo čiastočne na Sládkovičovej ulici, čiastočne v priestoroch dielní OV v 
MONDI SCP, lebo sa nepodarilo  presťahovanie dielní z priestorov MONDI SCP, ktoré bude moţné aţ po úplnej 
rekonštrukcii budovy dielní OV v priestoroch Sládkovičovej ulice (nie sú na ŢSK finančné prostriedky na 
rekonštrukciu  budovy). 

 
- definícia hlavného cieľa pre školský rok 2014/2015: 
 
SOŠ polytechnická Ruţomberok sa bude zameriavať na prípravu ţiakov v odboroch hlavne strojárskych, ale aj v 
elektrotechnických, autoopravárenských, v informačných technológiách a v ekonomike dopravy. Snaţiť sa prijímať čo 
najviac ţiakov aj do trojročných nedostatkových učebných odborov zameraných hlavne na strojárstvo (mechanik 
opravár) a elektromechanik- silnoprúdová technika. Ďalej pretrváva úloha  dobudovanie komplexnosti školy. Cieľom je 
vyvinúť maximálne úsilie, aby sa rekonštrukcia budovy dielní OV (na Sládkovičovej ulici) zrealizovala uţ v  školskom 
roku 2014/2015 a aby sa celé praktické vyučovanie uţ uskutočňovalo len v areáli na Sládkovičovej ulici. 

 
20. SWOT ANALÝZA 

 
Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

komplexnosť školy a jej ponuka študijných a učebných odborov umiestnenie priestorov na  praktické vyučovanie v dvoch areáloch 

kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu priestorov školy 

dobré vybavenie štandardných a odborných učební a kabinetov veľká vzdialenosť od stredu mesta 

záujem podnikateľských subjektov o absolventov učebných odborov nedostatočná vybavenosť moderných jazykových tried 

níţšie percento nezamestnanosti našich absolventov nedostatočná vybavenosť dielní  moderným strojným vybavením 

Príleţitosti: Riziká: 

bezproblémové uplatnenie absolventov školy v alebo mimo mesta, 
prípadne regiónu 

nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku budov 
školy 

otvorenie nových študijných odborov nízka vedomostná úroveň ţiakov prichádzajúcich zo ZŠ 

moţnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce slabá spolupráca s rodičmi 

zabezpečovanie odbornej praxe ţiakov v podnikateľských subjektoch 
z poklesu počtu ţiakov vyplývajúce nedostačujúce normatívy na mzdy 

a prevádzku školy 

dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, 
ŠPÚ a ŠIOV ako predpokladu dobrých koncepčných a poradenských 

sluţieb 
 

zosúladenie odbornosti ţiakov s poţiadavkami trhu práce  
podnikateľských subjektov 
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Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
 

- zlepšiť vybavenie školy modernými pomôckami na TV a strojným vybavením dielní PV pre vyučovanie 
intenzívnejšou tvorbou projektov, umoţňujúcich získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, 

- v školských vzdelávacích programoch študijných a učebných odborov zohľadniť špecifiká školy a poţiadavky 
trhu práce inováciou obsahu učiva, hlavne v odborných predmetoch, 

- sústavne prehlbovať spoluprácu so zamestnávateľmi v regióne Liptova a Oravy, hlavne v oblasti 
zabezpečovania odbornej praxe ţiakov a moţného zamestnania absolventov školy 

- podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy samostatným štúdiom a s vyuţitím 
ostatných foriem kontinuálneho vzdelávania. 

- zapájať sa v maximálnej moţnej miere do národných projektov v snahe zmodernizovať výchovno-vzdelávací 
proces (Rozvoj stredného odborného vzdelávania, Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-
vzdelávacie predmety, E – testovanie ,...) 

- klásť väčší dôraz učiteľmi na prípravu ţiakov končiacich ročníkov školy k maturitným, resp. záverečným 
skúškam, či uţ v rámci vyučovania jazykov alebo aj odborných predmetov s cieľom kvalitnejšej prípravy 
absolventov pre trh práce 

 
 

21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 
A UPLATNENIE ŢIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 

 

Kód 
Kód a názov študijných a učebných 

odborov 

Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov 

počet ţiakov 
ďalšieho 

štúdia 

počet 
zamestnaných 

ţiakov 

počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
ţiakov k 

31. 08. 2014 

2697 4 Mechanik elektrotechnik 21   9 

3759 4 Komerčný pracovník v doprave 11   7 

3757 L Dopravná prevádzka  13   6 

2413 4  Mechanik strojov a zariadení 11   4 

2487 2 01 Autoopravár - mechanik 20   3 

2487 2 02 Autoopravár - elektrikár 11   5 

3918 6 Technické lýceum 19   3 

Spolu: 106   37 

 
 

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

 
Stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  
 

Kvalitu duševného zdravia ţiakov a zamestnancov školy zlepšila skutočnosť, ţe priestory pre výchovno – 
vzdelávací  proces sú  uţ iba na dvoch miestach, hoci od seba značne vzdialených. Dôleţité je, ţe  teoretické 
vyučovanie je v jednom areáli, v priestoroch školy na Sládkovičovej ulici 104. Zlepšila sa tak moţnosť vo väčšej miere  
dodrţiavať psychohygienické zásady pri tvorbe rozvrhu.  

Vzdialenosť  pracovísk TV a PV v Mondi SCP komplikuje medziľudské vzťahy. Na vytvorenie pohodovej atmosféry 
v kolektívoch ţiakov i zamestnancov školy (učiteľov a majstrov OV) je nevyhnutný kaţdodenný kontakt a pocit 
spolupatričnosti. Preto bude potrebné v čo najkratšom čase premiestniť všetky dielne OV z Mondi SCP do 
zrekonštruovanej budovy na Sládkovičovej ulici. 
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Vyučovacie priestory pre teoretické vyučovanie (blok A, B a C na Sládkovičovej ulici 104) sú v niektorých 
priestoroch vytvorené z bývalého internátu,  takţe je trošku obmedzená pohyblivosť ţiakov v uţších chodbách, ale 
keďţe počet ţiakov klesá, tak neprejavuje sa to aţ v takej miere na organizácii teoretického vyučovania. 

 
Vedenie školy sa vţdy snaţilo eliminovať nepriaznivé vplyvy. V kolektívnej zmluve sú zakotvené moţnosti relaxácie 

pre zamestnancov školy poskytovaním telocvične pre aktívny oddych, poskytnutie príspevku na návštevu kultúrneho a 
športového podujatia a rehabilitáciu. Ďalej sú to stretnutia zamestnancov školy v závere kalendárneho roka, na záver 
školského roka a z príleţitosti Dňa učiteľov, ktorých úlohou je stmeľovanie kolektívu zamestnancov školy z rôznych 
pracovísk. 

 
Pre ţiakov školy sa organizujú súťaţe a podujatia, ktorých cieľom je bliţšie spoznanie sa ţiakov z jednotlivých 

pracovísk školy. Je to hlavne prijímanie ţiakov 1. ročníka do cechu stredoškolákov, vianočná výzdoba školy, športové 
zápolenia v medzitriednych turnajoch vo futbale, florbale volejbale a basketbale a pod. Pri organizovaní týchto aktivít 
musí v budúcnosti zohrávať iniciatívnejšiu úlohu ţiacka školská rada. 

 
 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2013/2014: 

 

Zaradenie Názov krúţku Počet ţiakov 
Vedúci krúţku 
(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Mladý technik – školský časopis 9 Ing. A. Kyseľová 

Angličtina v malíčku 9 Mgr. L. Jacková 

O všeličom po anglicky 11 Mgr. P. Novák 

Po nemecky s úsmevom 11 Ing. J. Uramová 

Prírodovedné    

Technické Nebojme sa elektriky 10 Ing. P. Gurecký 

Poznávame autoelektroniku 14 Ing. M. Nemsilová 

Umelecké    

Športové Šachový 12 Mgr. M. Zvada 

Florbal 10 PaedDr. B. Ţbirka 

Posilňovanie 8 Mgr. I. Vanko 

Futbal 12 PaedDr. B. Ţbirka 

Všestranná športová príprava 17 PaedDr. B. Ţbirka 

Iné    

 
 
- prehľad umiestnenia ţiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád 
a postupových súťaţí (nie regionálne kolá): 
 

Úroveň Súťaţ 
Meno ţiaka  

(druţstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Autoopravár Junior Castrol Marek Gonda 3. miesto 

 Patrik Priesol 5. miesto 

 Peter Trnkócy 7. miesto 

   

Celoslovenské 
kolo  

Autoopravár Junior Castrol Marek Gonda 9. miesto 

   

   

   

Medzinárodné 
kolo 
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- prehľad umiestnenia ţiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaţí (nie 
regionálne kolá): 
 
 
 

Úroveň Súťaţ 
Meno ţiaka  

(druţstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Florbal Tvrdošín chlapci 4. miesto 

   

   

   

Celoslovenské 
kolo  

   

   

   

   

Medzinárodné 
kolo 

   

   

   

   

   

   

 
 

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
 
 

B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť) 
 
  Úsek výchovy mimo vyučovania zabezpečoval výchovno-vzdelávaciu činnosť pre celkovo 55 ţiakov stredných 
škôl v meste Ruţomberok, zameranú na uplatňovanie tvorivo-humanistického modelu výchovy s nadväznosťou na 
výchovu v rodine a v škole. V rámci plánu činnosti úseku VMV bola venovaná pozornosť prevencii sociálno-
patologických javov zmysluplným vyuţívaním voľného času ţiakov školského internátu. 
 

Výchovno-vzdelávací proces v rámci úseku VMV, ktorého východiskom bol výchovný program školského 
internátu zabezpečovali dvaja pedagogickí zamestnanci a pomocný vychovávateľ. Všetci pedagogickí zamestnanci 
spĺňajú odborné a kvalifikačné poţiadavky. V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov sa 
v akreditovaných programoch neobjavila vhodná ponuka pre vychovávateľov. Vedúci VMV začal navštevovať inovačné 
funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov. 

 
Priestorové a materiálne podmienky ŠI sa zlepšili revitalizáciou, ktorá sa realizovala v rámci moţností školy aj 

v súvislosti so zmenou sídla školy a ŠI na Sládkovičovej ulici.  Príspevok ţiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s ubytovaním predstavoval 25 € za mesiac.  

 
      V školskom roku 2013/2014 bolo moţné v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti neformálneho 

vzdelávania vyuţiť finančný príspevok štátu na záujmovú činnosť prostredníctvom administrácie vzdelávacích poukazov. 
Naša škola vydala celkom 349 vzdelávacích poukazov a realizácia prebiehala v 11  záujmových útvaroch a krúţkoch, 
pre 123 ţiakov našej školy. 
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Príloha č. 5A - prehľad aktuálnych nájomných zmlúv 
Príloha č. 5B - prehľad aktuálnych prostriedkov získaných z prenájmov 
Príloha č. 6 - vozový a strojový park 

 



 26 

 
Príloha č.1 
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Príloha č.6 


