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1. Analýza činnosti školy, výsledkov výchovy a vzdelávania za školský 

rok 2021/2022 a podmienky pre činnosť školy v školskom roku 

2022/2023 

 
Školský rok 2021/2022 bol ďalším rokom, ktorý bol poznačený dištančným vzdelávaním 

z dôvodu pandémie Covid 19. Od januára 2022 vstúpili do platnosti novely zákonov, ktoré 

ovplyvňujú chod školy v nasledovnom období. Zmenili sa zákony: 

 a) č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (415/2021 Z. z.),  

b) zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch (414/2021 Z. z.), 

 c) č. 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve (271/2021 Z. z.). 

Od 1. februára bol vymenovaný do funkcie riaditeľa Ing. Pavol Moravčík a následne aj  nové 

vedenie školy.  V priebehu uplynulých rokov sme overovali obsah školských vzdelávacích 

programov, ktoré boli vypracované pre 1. až 4. ročník všetkých študijných a učebných odborov. 

Nové vedenie školy spolu so spoločnosťou Mondi SCP vyvinulo veľké úsilie v oblasti 

propagácie školy a jej študijných a učebných odborov na verejnosti, ale aj na základných 

školách v spádovej oblasti Liptova a Oravy. Podarilo sa nám takmer naplniť plánovaný počet 

troch tried riadneho denného a znovu aj 1 triedu denného nadstavbového štúdia. Škola však 

vstúpila do rokovania s viacerými podnikmi v Ružomberku a blízkom okolí z dôvodu 

zavádzania duálneho systému vzdelávania. Okrem spoločnosti MONDI SCP a. s. (SDV chemik 

operátor), vstupujú do duálneho vzdelávania aj Todos Ružomberok a. s. (SDV autoopravár – 

mechanik), spoločnosť Homola (SDV mechanik – mechatronik, mechanik – elektrotechnik), 

spoločnosť Renost Ružomberok (mechanik strojov a zariadení), R- J.A. servis Ružomberok 

(SDV autoopravár – mechanik). Z tohto dôvodu je potrebné upraviť ŠkVP pre všetky študijné 

aj učebné odbory podľa požiadaviek systému duálneho vzdelávania (SDV) v škole. Uplynulý 

školský rok je možné charakterizovať ako rok podpriemerný, kedy nastal  pokles počtu tried 

a žiakov.  

Verejnosť vníma Strednú odbornú školu polytechnickú ako stabilnú vzdelávaciu inštitúciu v 

regióne Liptov. V školskom roku 2021/2022  školu  navštevovalo 184 žiakov v 10 triedach. 

Odborný výcvik sa vyučoval v školských dielňach alebo u zmluvných partnerov školy 

v Ružomberku a blízkom okolí. Žiaci tretieho ročníka študujúci v duálnom systéme 



vzdelávania vykonávali odborný výcvik v spoločnosti MONDI SCP, a. s. Ružomberok pod 

dohľadom inštruktorov a žiaci prvého a druhého ročníka vykonávali odborný výcvik 

v školskom laboratóriu .  

Študijné výsledky dosiahnuté v minulom školskom roku zodpovedajú schopnostiam a záujmu 

o štúdium žiakov prichádzajúcich na strednú školu technického zamerania. Stagnujúci trend 

populačnej krivky a vysoké počty tried 1. ročníka v dvoch gymnáziách sa nepriaznivo prejavuje 

na počte a kvalite žiakov, ktorí sa hlásia na štúdium technických odborov. Situácia na trhu práce 

je poznačená pandémiou Covid 19, vojnou na Ukrajine, ale aj hospodárskou a finančnou krízou, čo 

sťažuje možnosti uplatnenia absolventom technických študijných a učebných odborov na trhu 

práce. Tento nedostatok sa môže odstrániť zavedením duálneho vzdelávania do všetkých odborov 

vyučovaných v škole.  

 Modernizácia materiálneho zabezpečenia vyučovacieho procesu bude v tomto školskom roku 

zabezpečená z finančného daru od pána Gazdaricu, ktorý v závete odkázal škole 125778,42 €, ale 

aj z vlastných zdrojov, ktoré získame ubytovaním odídencov z Ukrajiny.  V školskom roku 

2022/2023 bude vedenie školy pokračovať v spolupráci s predmetovými komisiami v oblasti 

realizácie školských vzdelávacích programov a zabezpečovania kvality výsledkov výchovy a 

vzdelávania v jednotlivých študijných a učebných odboroch.  

 

 

2. Hlavné úlohy školy pre školský rok 2022/2023 

Hlavné úlohy školy na školský rok 2022/2023 vychádzajú hlavne zo školských vzdelávacích 

programov (ŠkVP) pre jednotlivé študijné a učebné odbory školy, z Organizačných pokynov 

MŠVVAŠ SR na školský rok 2022/2023, z novej školskej legislatívy a zo súčasného stavu 

výchovy a vzdelávania na škole.  Vylepšením materiálno-technických podmienok vyučovania 

a zdigitalizovaním školy očakávame zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na 

škole, čo umožní žiakom zlepšiť svoje výsledky. V priebehu roka 2022 došlo k zmenám v 

školskej legislatíve v súvislosti s plnením Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania 

v stredných školách na roky 2018 – 2022 a preto bude potrebné pružne aktualizovať plán práce 

školy s ohľadom na zmeny školskej legislatívy. Niektoré hlavné úlohy pokračujú z minulého 

školského roka, nakoľko ich plnenie je dlhodobé alebo z objektívnych, hlavne ekonomických 

dôvodov ich nebolo možné v uplynulom školskom roku splniť.  

- Plniť dôsledne obsah školských vzdelávacích programov pre jednotlivé študijné a 

učebné odbory a podľa legislatívnych zmien  aktualizovať všetky školské vzdelávacie 

programy v súlade s platnými Štátnymi vzdelávacími programami. 

-  Uplatňovať v riadiacej práci priamu zodpovednosť vedúcich PK za plnenie ŠkVP a za 

výsledky výchovy a vzdelávania žiakov školy. Konkrétnu činnosť PK zamerať hlavne 

na tieto oblasti:  

- a) Motivovať žiakov k tvorivým činnostiam v rámci SOČ, súťaží Zenit a k aktívnej 

účasti v rôznych technických, prírodovedných a spoločensko-vedných žiackych 

súťažiach. 

-  b) Zintenzívniť spoluprácu medzi PK a vedením školy pri propagácii študijných a 

učebných odborov a v spolupráci so zamestnávateľmi zorganizovať deň otvorených 

dverí pre žiakov základných škôl.  



c)  Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávať ich 

dôslednú analýzu a v prípade zistenia nedostatkov prijímať opatrenia na ich odstránenie. 

 d)  Venovať pozornosť dôslednému a správnemu vedeniu pedagogickej dokumentácie 

triednymi učiteľmi i ostatnými vyučujúcimi v zmysle nových vyhlášok a metodických 

pokynov MŠ SR. Zvýšenú pozornosť venovať novej dokumentácii žiakov 1. ročníka. 

Dôsledne postupovať podľa metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a 

klasifikáciu žiakov stredných škôl. Pri plánovaní písomných previerok vedomostí úzko 

spolupracovať s triednymi učiteľmi, aby nedochádzalo k preťažovaniu žiakov. 

 e)  Viesť žiakov k uvedomelému dodržiavaniu zásad slušného správania sa v škole i 

mimo školy. Každý triedny učiteľ preukázateľným spôsobom oboznámi žiakov triedy s 

aktuálnym znením vnútorného poriadku školy.  V prípade porušenia vnútorného 

poriadku školy triedny učiteľ neodkladne prijme nápravné opatrenia, o ktorých písomne 

informuje zákonného zástupcu žiaka.    

f) Problematiku environmentálnej výchovy zakomponovať do tematických plánov 

všetkých predmetov. Dôraz klásť na vytváranie správneho vzťahu k životnému 

prostrediu, pracovnému prostrediu v škole, v triede, v školských dielňach, laboratóriách, 

i pri domácej príprave na vyučovanie. Viesť žiakov k potlačeniu prejavov vandalizmu 

na inventári, interiéri a exteriéri školy. 

 g)  Sústavnú pozornosť venovať organizácii a realizácii školských a oblastných súťaži 

žiakov ako sú SOČ, ZENIT, Young car mechanic, programovanie a obsluha CNC 

strojov. 

 h)  Vo vyučovaní cudzích jazykov klásť hlavný dôraz na získanie primeranej 

komunikačnej schopnosti žiakov a na osvojenie si odbornej terminológie príslušného 

študijného odboru. Prípravu žiakov v cudzích jazykoch vykonávať v súlade s 

požiadavkami maturitnej skúšky. 

 i) Organizovať záujmovú činnosť žiakov, hlavne športové krúžky a súťaže a 

prostredníctvom záujmovej športovej činnosti prispievať k upevňovaniu fyzického a 

duševného zdravia žiakov školy.  

 j)  Venovať pozornosť organizovaniu odborných exkurzií v podnikoch, výskumných 

ústavoch a návštevám technických výstav a veľtrhov, ale aj v múzeách, galériách,  v 

súlade s obsahom ŠkVP a plánmi práce PK.  

            k) Zefektívniť činnosť žiackej školskej rady a zlepšiť jej spoluprácu s vedením školy. 

 

 

  

3. Časovo – tematický plán pedagogických rád  

 

Poslaním pedagogických rád je výmena skúseností pedagogických pracovníkov z výchovno-

vzdelávacieho procesu a výchovného procesu, riešenie aktuálnych úloh a problémov školy. 

Uznesenia z rokovaní PR určujú trend školskej práce pre ďalšie obdobie v súlade s plánom 

hlavných úloh školy, aktuálnymi informáciami MŠ SR, odboru školstva a športu Žilinského 

samosprávneho kraja, Krajského školského úradu a s doterajšími skúsenosťami v práci školy. 

Termíny zasadnutí pedagogických rád:  



- úvodná pedagogická rada ( august)  

- 2 klasifikačné pedagogické rady (január, jún)  

- 2 pedagogické rady na predbežné hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania (november, 

apríl)  

- vyhodnocovacia pedagogická rada (začiatok júla)  

- slávnostná PR z príležitosti Dňa učiteľov (marec)  

 

Pedagogické rady sa budú konať v zasadačke č. 104 v bloku B na prízemí školy, v prípade 

potreby riaditeľa školy môže zvolať aj mimoriadnu pedagogickú radu. Program rokovania 

(rokovací protokol) pedagogických rád bude nasledovný:  

1. Kontrola plnenia určených úloh a uznesení  

2. Hlavné body rokovania podľa náplne jednotlivých PR  

3. Diskusia  

4. Rôzne a organizačné otázky  

5. Návrh úloh, uznesení a záver  

 

 

4. Časovo – tematický plán porád vedenia školy (gremiálnych porád)  

 

Poslaním GP riaditeľa školy ako poradného orgánu je pomoc pri riešení úloh a riadení školy v 

čase medzi pedagogickými radami a prevádzkovými poradami. Obsahová náplň gremiálnych 

porád vychádza z plánu práce školy a bude podľa potreby dopĺňaná o ďalšie aktuálne úlohy, 

ktoré prinesie život školy. Členovia vedenia školy sa budú schádzať minimálne 1x do mesiaca 

alebo podľa potreby. 

 Členovia vedenia školy - GP:  

 

Ing. Pavol Moravčík - riaditeľ školy  

Ing. Anna Lukáčová - zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

Ing. Eva Böhmová - zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie 

Ing. Ľubomíra Urbanová - zástupkyňa riaditeľa pre TEČ. 

Prizývaní do GP: 

výchovný poradca  

predseda Rady školy 

vedúci PK  

predseda ŽŠR 

predseda ZO OZ podľa potreby. 

V prípade potreby budú na rokovania GP prizývaní ďalší zamestnanci školy, zástupcovia 

kolektívov jednotlivých tried, členovia študentskej rady, členovia RŠ, prípadne rodičia. 

Rokovací protokol GP bude nasledovný: 

 1. Kontrola plnenia prijatých úloh a uznesení  

 2. Hlavné body rokovania podľa náplne jednotlivých GP 



 3. Diskusia 

 4. Rôzne 

 5. Návrh úloh, uznesení a záver. 

 

 

5. Plán hospitačnej a kontrolnej činnosti   

 

 
Hospitačnú a kontrolnú činnosť vykonávajú vedúci pedagogickí zamestnanci školy ako 

prostriedok získavania informácií pre pružnú a kvalitnú riadiacu prácu na škole. Plán 

hospitačnej a kontrolnej činnosti rešpektuje konkrétnu zodpovednosť vedúcich pracovníkov 

školy za výsledky jednotlivých úsekov práce. Hospitačná činnosť vedúcich pedagogických 

pracovníkov školy bude zohľadňovať nasledovné zásady: 

 1. Riaditeľ školy v priebehu školského roka uskutoční hospitácie u učiteľov, majstrov 

odbornej výchovy v jednotlivých študijných a učebných odboroch so zameraním na plnenie 

obsahu školského vzdelávacieho programu, kontroluje správnosť činností zamestnancov na 

úseku TEČ a vo výdajnej školskej jedálni (ŠJ). 

 2. Zástupkyne riaditeľa pre TV a PV v priebehu školského roka vykonajú hospitácie u 

učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov v jednotlivých študijných a učebných 

odboroch a u majstrov odbornej výchovy so zameraním na plnenie obsahu ŠkVP a krúžkovej 

činnosti príslušných pedagogických zamestnancov. 

 3. Výchovná poradkyňa v priebehu školského roka vykonáva hospitácie na triednických 

hodinách a v triedach, kde sú žiaci so špeciálnymi VVP, kontroluje dodržiavanie plánov pre 

žiakov so ŠVVP zo strany vyučujúcich.  

Všetci vedúci pedagogickí zamestnanci školy si vypracujú vlastné plány hospitačnej činnosti. 

4. Vedúci PK si naplánujú hospitácie u kolegov z príslušnej PK s cieľom kontroly dodržiavania 

ŠkVP a metodického usmernenia kolegov v rámci PK. Z každej hospitácie bude spracovaný 

hospitačný záznam, ktorý po prerokovaní s príslušným vyučujúcim bude uložený do 

hospitačnej a kontrolnej dokumentácie školy. 

 

6. Organizácia školského roka 2022/2023  

 
 Školský rok sa začína 1. septembra 2020, vyučovanie sa začína 5. septembra 2022, a prvý 

polrok končí 31. januára 2023 (utorok). Druhý polrok sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí 

sa 30. júna 2023 (piatok). 

Prázdniny: 

Jesenné: 28. október – 31. október 2022, vianočné: 23. december 2022 - 07. január 2023,  

jarné: 27. február 2023 – 3. marec 2023, veľkonočné: 06. - 11. apríl 2023  

letné: 01. júl – 31. august 2023. 

Termíny klasifikačných porád:  

1. polrok – 26. január 2023 (štvrtok), 2. polrok – 27. jún 2023 (utorok). 

 Orientačné hodnotenie prospechu a správania medzi klasifikačnými poradami:  

1. štvrťrok – 15. november 2022 (utorok), 3. štvrťrok – 13. apríl 2023 (štvrtok)  

Vyhodnocovacia pedagogická rada za školský rok 2022/2023: 30. jún 2023 (piatok) 



7. Zadelenie triednictva učiteľom školy v šk. roku 2022/2023 

 

I.AC, I.AM         - Mgr. Mária Donovalová 

I.BE, I.BS          - Ing. Katarína Truchanová 

I. F                       - Mgr. Monika Gerátová 

I. N                       - Mgr. Katarína Konečná  

II. AC, II. AE, II.AM - Ing. Janka Bartošová 

II. F                     - Ing. Gabriela Hazuchová 

III. AC, III. AS      - Mgr. Simona Kobušová. 

III. BE, III. BM          - Mgr. Zuzana Jarinová 

III. F                     - Ing. Silvester Švidroň 

IV. AC, IV. AS    - Ing. Anna Kyseľová 

IV. BE, IV. BM    - Ing. Mária Nemsilová 

 

 

 

8. Predmetové komisie školy a ich vedúci v školskom roku 2022/2023 

PK spoločenskovedné predmety – vedúca Mgr. Katarína Konečná 

PK cudzie jazyky – Mgr. Zuzana Jarinová 

PK prírodovedných predmetov + CHEM – RNDr. Jana Júdová, PhD. 

PK strojárskych, dopravných a ekonomických predmetov – Ing. Silvester Švidroň 

PK elektrotechnických predmetov – Ing. Drahoslava Samolejová 

 

 

 

Prílohy:  

- Plány práce predmetových komisií, Plán výchovného poradenstva, Plán drogovej 

prevencie a Plán environmentálnej výchovy. 

 

     

Plány práce predmetových komisií: 
 

Ostatné plány sú samostatne zverejnené na stránke školy. 

 

 

 

Ružomberok 27. 08. 2022                                               Ing. Pavol Moravčík 

                                                                                               riaditeľ školy 

 


