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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení) 
 

Kontaktné údaje školy 

 

Názov školy  Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava  

Telefónne číslo 058/7322646 

Faxové číslo 058/788 56 67 

Elektronická adresa sourv@ke.telecom.sk 

Internetová adresa www.sostrv.edu.sk 

Zriaďovateľ 
Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Riaditeľ školy Ing. Anton Škovran  

Zástupcovia riaditeľa Ing. Emil Kykloš  

 Ing. Helena Zubková  

Rada  školy Ing. Katarína Mosná - predseda  

Poradné orgány školy 

Rodičovské združenie Ing. Lenka Sústriková  

Žiacka školská rada Ing. Elena Kalinová  

Pedagogická rada pedagogickí zamestnanci školy  

Predmetové komisie 

Predseda PK odborných 

predmetov 
Ing.  Ladislav  Ligárt   

Predseda PK všeobecno-

vzdelávacích predmetov 
PaedDr. Erika Jančovičová   

 

I. poslanie  a vízia  

 
Poslaním našej školy je nielen odovzdávať žiakom dostatok všeobecných a odborných 

vedomostí a zručností pre uplatnenie sa v praxi, ale aj pripraviť ich pre celoživotné 

vzdelávanie v neustále dynamicky meniacej sa spoločnosti. 

Naša škola žiakov nielen vzdeláva, ale aj vychováva. Formuje  u mladých ľudí  ich postoje, 

vedie ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. 

 

Vyhodnotenie:  

Stredná odborná škola  sa  snažila  poskytnúť žiakom dobré základy všeobecného 

a odborného vzdelania, ktoré zodpovedá podmienkam súčasného rýchle meniaceho sa sveta. 

Inovovali sme obsah a metódy vzdelávania aj prostredníctvom zapracovania požiadaviek 

podnikateľských subjektov do školských vzdelávacích programov. Snažili sme sa  vytvárať 

dobré podmienky na rozvoj kompetencií každého žiaka s ohľadom na jeho individuálne 

schopnosti.   

 VÍZIA ŠKOLY 

 

Stredná odborná škola je otvorenou  školou, ktorá neustále  reaguje na požiadavky žiakov, 

rodičov, ako aj celej spoločnosti. Vytvára žiakom bezpečné podmienky pre zmysluplnú a 
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tvorivú činnosť už počas štúdia a systematicky ich pripravuje pre aktívne učenie sa 

a rozvíjanie odborných zručností, využiteľných v praxi, ako aj ďalšom štúdiu. 

Škola chce pripraviť absolventa – perspektívnu pracovnú silu tak, aby sa stala:  

 

 nedostatkovou - vychovávať takých absolventov, o ktorých bude na trhu veľký 

záujem, teda vyučovať také technické odbory, ktoré sú na pracovnom trhu 

nedostatkové, 

 globalizovanou - schopnou pracovať v akejkoľvek krajine EÚ, súčasne cestou 

informačno-komunikačných technológií ponúkať svoje služby kdekoľvek na svete, 

predpokladom čoho je ovládanie dvoch svetových jazykov, 

 orientovanou na znalosti -  schopnou neustále sa vzdelávať a prispôsobovať sa 

meniacim sa podmienkam, mať dostatočný intelektuálny potenciál, 

 virtuálnou - ovládať výpočtovú techniku a orientovať sa vo virtuálnom svete, 

 diverzifikovanou - vedieť pracovať v tíme bez  rozdielu veku, pohlavia, národnosti, 

farby pleti, ale aj rozdielov životného štýlu a hodnôt, ktoré jednotliví zamestnanci 

uznávajú, 

 sebavedomou a autonómnou – rozvíjať samostatnosť a zodpovednosť žiakov, 

sústrediť sa na konečný výsledok. 

 

Vyhodnotenie:  

Škola v školskom roku  2011/2012 dopracovala školské vzdelávacie programy:  

Elektrotechnika pre odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik, ktorý je v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom 26 Elektrotechnika. 

Strojárstvo pre odbor 24134 mechanik strojov a zariadení, ktorý je v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba. 
Polygrafia a médiá pre odbor 3447 4 grafik digitálnych médií, ktorý je v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom 34 Polygrafia a médiá. 
Autoopravár pre odbory 2487 2 01 autoopravár – mechanik a 2487 2 02 autoopravár – 

elektrikár, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 24 strojárstvo a ostatná 

kovospracujúca výroba. 

Elektrotechnika pre odbor 2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov 

a zariadení, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 26 Elektrotechnika. 

Doprava, pošty a telekomunikácie pre odbor 3757 4 01 dopravná prevádzka – cestná 

a mestská doprava, blok B – elektrozariadenia motorových vozidiel, ktorý je v súlade so 

Štátnym vzdelávacím programom 37 doprava, pošty a telekomunikácie. 

Ekonóm v stavebníctve pre odbor 3917 6 technické a informatické služby  v stavebníctve, 

ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 39 špeciálne technické odbory.  

Ekonóm v stavebníctve pre odbor 3917 M 06 technické a informatické služby  v stavebníctve, 

ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 39 špeciálne technické odbory. 

Stavbár budúcnosti  pre odbor 3650 6  staviteľstvo, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom  36  stavebníctvo, geodézia, kartografia. 

Stavbár budúcnosti  pre odbor 3650 M  staviteľstvo, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom  36  stavebníctvo, geodézia, kartografia. 

Požiarna  bezpečnosť  stavieb  pre  odbor 3650 6 05 staviteľstvo – požiarna ochrana, ktorý je 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom  36  stavebníctvo, geodézia, kartografia. 

Technické zabezpečenie budov  pre odbor 3658 4 mechanik stavebnoinštalačných zariadení, 

ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom  36  stavebníctvo, geodézia, kartografia. 

Farmárstvo pre odbor 4561 2 02 poľnohospodár – farmárstvo, ktorý je v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka.  

Poľnohospodárska výroba pre odbor 4572 0 00 poľnohospodárska výroba, ktorý je v súlade 

so Štátnym vzdelávacím programom 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 

vidieka. 
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Lesná výroba pre odbor 4579 0 00 lesná výroba, ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka. 

 

Realizáciou aktivít projektu Tvorivá škola – úspešný štart do života  sa zvýšili odborné 

kompetencie učiteľov v oblasti IKT, čo viedlo k účelnému využívaniu IKT  vo vyučovaní nielen 

odborných, ale aj všeobecnovzdelávacích predmetov. 

 

Zámery: 
Pripraviť  žiakov  pre samostatný život a vytvoriť predpoklady na osvojenie si takých 

vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré prispejú k ich uplatneniu  na trhu práce na 

Slovensku a v krajinách Európskej únie. 

 

Vyhodnotenie:   

Škola sa snažila prispôsobiť výučbu požiadavkám praxe. Do školských vzdelávacích 

programov sme zapracovali požiadavky  podnikateľských subjektov. Snažili sme sa skvalitniť 

aj výučbu cudzích jazykov. Okrem využívania vzdelávacieho softvéru  sa vo výučbe  cudzích 

jazykov využívali prezentácie, učebné pomôcky a pracovné listy vytvorené jednotlivými 

vyučujúcimi pomocou MS WORD, MS PowerPoint a internetu. Využitie informačno-

komunikačných technológii  výučbu cudzích jazykov skvalitnilo a zmodernizovalo a veríme, že 

bude viesť k  lepšej príprave našich žiakov na bezproblémovú komunikáciu v anglickom 

a nemeckom jazyku, a tým sa  zvýši ich pripravenosť na uplatnenie sa na trhu práce nielen na 

Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európskej únie. 

 
SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

 kvalifikovanosť všetkých pedagógov, 

 ochota a otvorenosť pracovníkov 

školy k zmenám, 

 schopnosť dohodnúť sa na riešení 

problémov, 

 využívanie aplikačného softvéru pri 

vyučovaní odborných predmetov, 

 školská knižnica slúžiaca ako 

informačné centrum, 

 dobrá spolupráca so sociálnymi 

partnermi, 

 úspechy školy v súťažiach. 

 

Slabé stránky: 

 rôzna miera flexibility pedagógov, 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na nákup učebných pomôcok, 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na investície, 

 vybavenie tried opotrebovaným 

nábytkom, 

 chýbajúce moderné učebnice, učebné 

pomôcky, moderne vybavená dielňa, 

 jedna telocvičňa pre dve školy, 

 nízky záujem niektorých žiakov 

o vzdelávanie, 

 nepravidelná dochádzka niektorých 

žiakov do školy. 

Príležitosti: 

 zlepšiť materiálne a technické 

vybavenie prostredníctvom projektov 

z fondov EÚ, 

 zatraktívniť školu a mimoškolskú 

činnosť, 

 zvýšiť záujem o štúdium na našej škole 

zo strany žiakov ZŠ, 

 rozvíjať spôsobilosti pedagógov 

v oblasti pedagogiky a psychológie, 

 zintenzívniť spoluprácu so sociálnymi 

partnermi. 

Ohrozenie: 

 nedostatočná spolupráca s rodičmi 

problémových žiakov, 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

klesanie populácie, 

 rozdielna   úroveň kvality výchovno-

vzdelávacieho procesu na základných 

školách v okrese Rožňava, 

 normatívne financovanie neposkytuje  

dostatok finančných prostriedkov na 

rozvoj školy. 
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Ciele v školskom roku 2011/2012 

 

Oblasť vzdelávania 

Ciele: 

 

 Skvalitniť a zmodernizovať výučbu slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov  

zavedením  širokého spektra multimediálnych zdrojov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Zvýšiť záujem žiakov o odborné vzdelávanie prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií a najnovšieho  grafického softvéru. 

 Viesť žiakov k tomu, aby  pociťovali radosť a uspokojenie z telesnej činnosti 

a dosiahnuť u nich záujem o pravidelný pohyb. 

         Vyhodnotenie :   
 

Výučba  slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov,  matematiky a odborných 

predmetov sa zefektívnila využívaním  výpočtovej techniky a aplikačných  softvérov. 

Vo výučbe  cudzích jazykov sa využíval aplikačný softvér LANGMaster. Vzdelávací 

jazykový  softvér, ktorým je vybavené jazykové laboratórium, obsahuje moderné 

multimediálne prvky. Pomocou  tohto vzdelávacieho softvéru  si žiaci  aktívne precvičia 

slovnú zásobu a výslovnosť, ktorá  sa vyhodnocuje  pomocou hlasovej analýzy. 

K skvalitneniu ústneho a písomného prejavu  v slovenskom jazyku prispievali vytvorené 

rečnícke prejavy, ktoré prezentovali sami žiaci (s využitím prezentácií, obrázkových 

materiálov a i.). Svoju čitateľskú gramotnosť žiaci vhodne rozvíjali ideovo-estetickým 

rozborom literárnych ukážok z diel autorov slovenskej a svetovej literatúry ( so zreteľom 

na ich žánrovú rôznorodosť). 

Vyučujúci odborných predmetov  pripravovali príručky, učebné texty a pracovné listy  

zamerané na cenotvorbu, rozpočtovanie stavebných prác, prácu s grafickým softvérom  

AutoCAD REVIT a CADKON 2D a  prácu s účtovným softvérom.  

Vyučujúci odborných ekonomických predmetov zapracovali„ Národný štandard  finančnej 

gramotnosti“, do  tematických výchovno-vzdelávacích  plánov ekonomiky a účtovníctva. 

Aj v tomto školskom roku sme sa snažili znížiť únik žiakov od pohybových aktivít, t. z. 

znížiť počet žiakov oslobodených od telesnej výchovy. Zvýšiť záujem žiakov o pravidelné 

športové aktivity sme sa snažili aj prostredníctvom   súboru kondičných  a kompenzačných 

cvičení zameraných na regeneráciu telesných a duševných síl. Žiakom  v popoludňajších 

hodinách bola k dispozícii  posilňovňa. Hodiny telesnej a športovej výchovy boli zamerané 

aj na zdravú výživu športovca (stavovanie,  balenie potravín, pitný režim, zdravý životný 

štýl). V mesiaci február absolvovalo 30 žiakov  lyžiarsky kurz  v Tatranskej Lomnici. 

Škola sa snažila podporiť záujem o knihy a čítanie aj prostredníctvom česko-slovenského 

projektu „Záložka do knihy spojuje“, do ktorého boli zapojení žiaci prvého a druhého 

ročníka. 

Zvýšená pozornosť bola  venovaná nadaným žiakom. Samostatnosť a tvorivosť žiakov sa 

rozvíjala prostredníctvom zapájania do rôznych odborných súťaží. Medzi najúspešnejšie 

patrí SOČ, kde žiaci našej školy vyhrali dve 2. miesta krajskom  kole a postúpili na 

celoslovenské kolo. V krajskom  kole súťaže ZENIT v strojárstve  sme získali 1.miesto 

a v celoslovenskej súťaži Siemens Young Generation Award – SYGA sme  postúpili medzi  

prvých desať družstiev. 

Vo  výučbe  sa využívali nasledovné aplikačné softvéry: 

 CENKROS plus  na rozpočtovanie stavieb, 

 Step a Tyrkis na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, 

 AutoCAD,  AutoCAD Revit Architecture 2009, CADKON  2D EDU na prípravu  

výkresovej  dokumentácie stavieb a vizualizácie, 
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Škola sa snažila organizovať a viesť prax tak, aby spájala teoretické vedomosti 

s praktickými zručnosťami a upevňovala profesionálny vzťah žiaka k zvolenému odboru.  

Aj v tomto školskom roku  sme sa snažili  nahradiť chýbajúcu dielňu pre stavebné odbory  

absolvovaním odbornej praxe  u zamestnávateľov. Podarilo sa nám uzavrieť dohodu 

o vykonávaní odbornej praxe  so stavebnou firmou  BEVANY  s.r.o. V mesiaci január sa 

uskutočnila odborná prax v COV pre stavebníctvo na SOŠT v Košiciach. Žiaci získali 

praktické zručnosti v oblasti murovacieho systému   POROTHERM PROFI  a v skladbe 

stropného systému  POROTHERM. 

Počas maturitných skúšok sa uskutočnili  exkurzie žiakov prvého ročníka  do výrobných  

a stavebných podnikov: 

 Carmeuse Slavec – vápenka a lom,  

 stavebniny ERBE, 

 individuálna výstavba v  Aleji Františky Andrássiovej, 

 kaštieľ Betliar. 

 

Vo vzdelávaní sa využívali aj ďalšie  organizačné formy:   

- odborné exkurzie a výstavy – napr. Drevodom – nízkoenergetický dom v 

Rožňavskom Bystrom, Sídlisko Stred, – zemné práce, diaľkový rozvod ÚK, a iné 

exkurzie na stavbách a v stavebných firmách, Typy písma. 

- odborné prednášky,  zamerané na  nové stavebné technológie a materiály, napr. 

firma BRAMAC, 

- vyučovacie hodiny slovenského jazyka v Gemerskej knižnici P. Dobšinského v 

Rožňave  ( pre žiakov 1. ročníka). 

- geodetické merania. 
 

Škola aktívne zapájala žiakov do jednotlivých činností a umožňovala im využívať ich 

organizačné či prezenčné zručnosti, napr. prezentácia školy na základných školách, Deň 

otvorených dverí, pomoc Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva  pri realizácii aktivity  

Čo sa hýbe to je živé. 
 

Škola sa zapojila do nasledovných súťaží: 

  

ZENIT  v strojárstve 

Autoopravár  Junior 2012 Castrol 

Siemens Young Generation Award – SYGA  

Medzinárodná súťaž - Mladý záchranár CO, 

SOČ, 

Olympiáda v nemeckom jazyku, 

Olympiáda v anglickom jazyku, 

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína, 

Celoslovenské kolo súťaže  VELUX, 

Krajské kolo v cezpoľnom behu,  

Okresné kolo v stolnom tenise, 

Okresné kolo vo futbale, 

Okresné kolo v basketbale, 

Okresné kolo v šachu, 

Okresné kolo  vo floorbale, 

Okresné kolo vo volejbale , 

Dlhodobé športové súťaže KSK, 

Juniorská štafeta – účasť na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. 
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Oblasť výchovy 

Ciele: 

1. Vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta 

k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú 

významné miesto.  

2. Učiť žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom 

a svetu, v ktorom žijú. 

 

Vyhodnotenie :  

Výchovno-vzdelávací proces  sme sa snažili zamerať na rozvoj samostatnosti, tvorivosti, na 

schopnosť spolupráce žiakov.  Venovali sme  pozornosť hlavne hodnotovej orientácii žiakov  

a snažili sme sa ich  viesť k tomu, aby si vážili zdravie a cieľavedome ho chránili.  

Škola  sa snažila u žiakov pestovať aktívny prístup k ochrane životného prostredia.  

V školskom roku 2011/2012 sme pokračovali v  separácii  odpadu. V každej triede boli 

farebne rozlíšené plastové nádoby na separovane zbierané komodity, a to papier, plasty a iné.  

V rámci projektu Vyčistíme  si Slovensko! žiaci III.D čistili chodníky a zbierali plastové fľaše 

v  parku kaštieľa Betliar.  

Spolupracujeme s firmou  ASEKOL SK s.r.o. a zapojili sme sa do projektu RECYKLOHRY, 

ktorý spája vzdelávací program a súťaže so zameraním na triedenie a recykláciu odpadov. 

V rámci projektu sme dostali nádobu na zber drobného elektroodpadu. V rámci tohto projektu 

sme sa zapojili  literárnej súťaže. Žiak IV.D  triedy napísal list  z budúcnosti dnešným 

dospelým s názvom OSUD. 

Zapojili sme sa do projektu spoločnosti INSA, s.r.o., ktorá  sa venuje zberu, doprave, 

spracovaniu a recyklácii prenosných batérií a akumulátorov. Na škole zbierame batérie 

pretože  niektoré batérie obsahujú toxické kovy, ktoré môžu poškodiť ľudské zdravie aj v 

najmenších koncentráciách. Ak by takéto batérie skončili  v odpade, korodovaním ich obalu 

sa postupne môžu uvoľniť ťažké kovy do životného prostredia.  Zberom týchto bateriek 

prispejeme k tomu že budú recyklované s čo najväčšou možnou opatrnosťou a šetrnosťou k 

životnému prostrediu. 

V mesiaci december sme uskutočnili zber papiera.  

Zapojili sme sa do projektu  SME V ŠKOLE. Žiakom prvých ročníkov bola zabezpečená 

dodávka denníka SME na jeden mesiac. 

 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa  sa realizovalo priebežné sledovanie a aktívna ochrana 

detí pred nežiaducimi javmi, ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, 

fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok, atď. a to 

prostredníctvom triednych učiteľov, peer aktivistov školy, či Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave(CPPP a P).  

Na začiatku školského roku sa uskutočnila beseda na tému „Adaptácia žiakov na strednú 

školu“ spojená s anonymným dotazníkom. Zvyšovať právne vedomie  žiakov sme sa snažili 

prostredníctvom besedy  s pracovníkom mestskej polície v Rožňave. V spolupráci 

s s Policajným zborom SR sa uskutočnila  beseda zameraná na oblasť šikanovania a jej 

právnych dôsledkov na agresora „ Povedzme šikane nie“.  

 

Aj v tomto školskom roku prebehlo školenie peer aktivistov školy, ktorí realizovali  peer 

aktivity v triedach  a prostredníctvom dotazníkov zisťovali vzťah žiakov k drogám. Okresné 

osvetové stredisko organizuje  stretnutia rovesníkov zamerané na oblasť závislostí a sociálnej 

prevencie, ktorých sa naši žiaci pravidelne zúčastňovali.  Štyria žiaci školy sa  v rámci boja 

proti drogám mali možnosť zúčastniť  na súdnom pojednávaní na Okresnom súde  v Rožňave. 

Na  výtvarnom krúžku sa žiaci zamýšľali nad výtvarným  spracovaním rôznych závislostí 

spracovaním témy: Prečo som na svete rád. V mesiaci máj prebehla beseda na tému: Nové 

spôsoby detekcie  návykových látok. 
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V spolupráci s CPPP a P sa  uskutočnili besedy dôležité  pre mladého človeka dnešnej doby. 

Žiaci tretích ročníkov absolvovali aktivity zamerané  na tému Obchodovanie s ľuďmi. Aj 

prostredníctvom filmu, boli upozornení na nebezpečenstvo novodobého otroctva 

a obchodovania s ľuďmi.  Žiaci prvých ročníkov  absolvovali aktivity zamerané na vytváranie 

zodpovedných vzťahov k sebe, priateľom a spolužiakom.  

III.C trieda absolvovala súbor pohovorov so školským kontaktným psychológom za účelom 

zlepšenie disciplíny  a vzťahu k učeniu.  

Všetci žiaci tretieho ročníka absolvovali besedu na tému“ helecobakter pylori“,ktorá 

informovala žiakov o spôsobe šírenia, nákazy a dôsledkoch, ale aj možnosti očkovania. 

V spolupráci  s Poradenským centrom ochrany a podpory zdravia RÚVZ v Rožňave prebehlo 

testovanie zdravotného stavu žiakov III.D triedy zamerané  zvyšovanie záujmu o vlastné 

zdravie a spoznávanie zdravotných rizík vážnych chronických neinfekčných ochorení.  

Pod  záštitou Úradu vlády SR  v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd 

v spolupráci  s Arcidiecéznou Charitou Košice v mesiacoch  február a marec sa uskutočnila 

séria prednášok – workshopov   zameraných  na problematiku chudoby, sociálneho  vylúčenia  

a ľudských práv.  

V mesiaci marec  sme sa v Gemerskom  osvetovom stredisku  zúčastnili interaktívneho 

vzdelávacieho podujatia, ktorého cieľom bolo netradičnou formou prezentovať súčasné 

problémy.   Žiaci  sa zúčastnili  premietania nasledovných dokumentárnych filmov: 

Nech sa páči, poďte ďalej – dokumentárny film  zameraný na segregované osady, v ktorých 

žije skoro 200 tisíc ľudí a  ich možnosti dostať sa z týchto osád  a  žiť  bežný život.  

Matka - dokumentárny film o matke, terapeutke drogových závislostí, ktorá stratila syna v 

dôsledku jeho závislosti na heroíne. Po smrti syna vydala denník, ktorý si písal počas liečenia. 

Film bol týmto denníkom inšpirovaný. 

 

Žiaci strojárskych a elektrotechnických odborov sa zúčastnili dňa otvorených dverí veliteľa 

posádky VU v Rožňave a náboru vojakov. 

 

Škola sa zúčastnila rôznych výstav zameraných na ľudové remeslá, fotografie, a tiež na 

divadelnom predstavení QUO VADIS v Prešove, či rokovom  koncerte Zajtrajšok začína dnes. 

 

Žiaci končiacich ročníkov sa zúčastnili nasledovných aktivít : 

Beseda s pracovníkmi súkromnej agentúry,  kde boli oboznámení s postupom a systémom 

fungovania súkromných pracovných agentúr, boli im poskytnuté informácie o spôsobe 

zakladania živnosti a ďalších možností podnikania po skončení strednej školy. 

Beseda s pracovníčkami UPSV a R v Rožňave, ktoré im vysvetlili činnosť úradov práce, 

spôsob nahlasovania sa na úrad práce možnosti práce v zahraničí. 

Žiakom končiacich študijných odborov boli poskytnuté informácie o možnostiach štúdia na 

VŠ.   

Prihlásení žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnili psychotestov zameraných na kariérne 

poradenstvo za účelom odporučenia výberu vhodného odboru na štúdium na vysokej škole. 

 

Materiálna a finančná oblasť 

Cieľ: 

1. Zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy a zabezpečiť estetizáciu prostredia 

školy a jej okolia. 

 

Vyhodnotenie :  

V školskom roku škola  pokračovala v realizácii  projektu  v rámci OP Vzdelávanie „Tvorivá 

škola - úspešný štart do života“, ktorý je zameraný na monitoring potrieb podnikateľských 

subjektov na trhu práce v oblasti stredoškolského vzdelávania, monitoring predstáv, názorov 

a potrieb žiakov a ich rodičov v oblasti výučby, tvorbu školských vzdelávacích programov 

a modernizáciu vyučovacieho procesu. 
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Oblasť  manažmentu, personálnej politiky a odmeňovania 

Cieľ: 

1. Realizovať transparentnú personálnu politiku a zaviesť motivačný systém 

odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

 

Vyhodnotenie :  

Vedenie školy prepracovalo pracovný poriadok školy, školský poriadok, prevádzkový 

poriadok  a iné.  

 

Kontrolná činnosť vedúcich zamestnancov vychádzala z plánu  kontrolnej činnosti, ktorá bola 

súčasťou plánu práce školy. 

Obsahom kontroly bola kontrola plnenia si základných povinností pracovníkov v súlade 

s platným Zákonníkom práce, dodržiavanie pracovného poriadku, zásad a štatútu  BOZ a PO 

pri práci a ich  pracovných náplní. 

Vnútroškolskú kontrolu vykonávali okrem riaditeľa školy a zástupcov riaditeľa školy, 

predsedova PK. Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly boli hospitácie, kontrola 

pedagogickej, hospodárskej a spisovej dokumentácie, účasť na zasadnutiach PK. 

Mimoriadna pozornosť sa  venovala kontrole úrovne a výsledkov výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Táto kontrola sa uskutočňovala predovšetkým formou priamej hospitačnej činnosti 

v súlade s plánmi hospitačnej činnosti a úlohami školskej inšpekcie. 

Hospitačnou činnosťou v školskom roku 2011/2012 sa zistilo, že vyučovanie prebiehalo 

v súlade s učebnými  plánmi a osnovami.  Učitelia vo väčšine prípadov dokázali aktivizovať 

žiakov a v triedach vytvoriť pokojnú  tvorivú atmosféru bez  rušivých a negatívnych javov.  

Počet vykonaných hospitácií: 

 

Štátna školská inšpekcia 12 

riaditeľ 8 

zástupcovia riaditeľa školy 28 

predsedovia PK a vedúci sekcie  8 

vzájomné hospitácie                       11 

 

Vedenie školy  v spolupráci s vedúcimi  PK  hodnotili výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu 

pedagogickej  činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií jednotlivých 

pedagogických zamestnancov  za uplynulé obdobie.  

 

Oblasť rozvíjania kultúrneho života  školy, vzťahov k verejnosti, budovania dobrého 

mena školy a medzinárodných kontaktov 

Ciele: 

1. Dostať sa do povedomia regiónu a verejnosti ako kvalitná škola prezentáciou 

a medializáciou svojich výsledkov a úspechov. 

2. Nadviazať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, vymieňať si 

skúsenosti a poznatky. 

 

Vyhodnotenie :  

Stredná odborná škola  uskutočnila prezentácie vlastnej školy pre  žiakov ZŠ s cieľom, 

informovať žiakov  9. ročníkov ZŠ o možnostiach, formách a metódach štúdia prípadne 

i možnostiach uplatnenia sa v praxi. 

 

Výchovu k mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu sme rozvíjali u žiakov 

prostredníctvom nasledovných  akcií :   

 Valentínska  kvapka krvi, 

 Biela pastelka v spolupráci s  Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
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 Deň narcisov v  spolupráci s SČK a Ligou proti rakovine, 

 Tehlička pre Afriku, 

 Týždeň  modrého gombíka v spolupráci s UNICEF Slovensko, 

 Spolu pomôžeme v spolupráci s SČK. 

 

Na uľahčenie orientácie žiakov  4. ročníka pri výbere vhodných študijných programov 

využívame kontakty s viacerými vysokými školami a univerzitami (TU Košice, Žilinská 

univerzita, STU Bratislava, a i.). 

Pre žiakov IV. A a IV.B triedy sa uskutočnila beseda s pracovníkmi Strojníckej fakulty 

a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. 

Žiaci IV.C  a IV. D triedy sa  zúčastnili besedy s pracovníkmi Stavebnej fakulty TUKE a Dňa 

otvorených dverí TUKE. 

Všetci žiaci štvrtého ročníka boli oboznámení s podmienkami prijatia na Leteckú fakultu TU 

v Košiciach. 

 
Prezentovať školu na verejnosti sa nám podarilo na rôznych podujatiach organizovaných 

mestom, CVČ, RÚVZ, ale aj účasťou na mnohých súťažiach. 

Škola má vlastnú web stránku, kde je možné získať informácie o škole.  

 

II.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  

 
 Počet žiakov školy spolu  487 

 z toho dievčat 58 

 Počet tried spolu 21 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 451 

 z toho dievčat 56 

 Počet tried denného štúdia 20 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  13 

 z toho dievčat - 

 Počet tried nadstavbového štúdia 1 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  - 

 z toho dievčat - 

 Počet tried pomaturitného štúdia - 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia - 

 z toho dievčat - 

 Počet tried v externej forme štúdia - 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia - 

 z toho dievčat - 

 Počet tried večernej formy štúdia - 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  - 

 z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho 

dievčat 

 

- 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového 

počtu žiakov/ z toho dievčat 

- 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 21/5 

f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia - 

 z toho dievčat  - 
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 Počet tried v dištančnej  forme štúdia - 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 1 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 6 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 8 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 5 

k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania 

- 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 17 

m) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

 

23 

n) Iný dôvod zmeny - 

 

III. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
Kritéria pre prijatie žiaka do prvého ročníka v školskom roku 2012/2013 boli nasledovné:  

1. Priemer všetkých známok za 2. polrok 6., 7. a 8. ročníka a 1. polrok 9.ročníka 

s výnimkou výchovných predmetov v poradí od najlepšieho po najhoršieho žiaka  

(v rámci prijatia).  

Priemer Počet bodov 

1,00 – 1,50 30 

1,51 – 2,00 25 

2,01 – 2,50 20 

2,51 – 3,00 15 

3,01 – 3,50 10 

3,51 – 4,00 5 

 Maximálny možný počet bodov je 120.  

2. Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ – Testovanie 9. 

Dosiahnuté percentá predstavujú počet bodov. Maximálny počet bodov je 200. 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje: 

3. Celkový priemer známok z matematiky  a slovenského jazyka za 2. polrok 6., 7. a 8. 

ročník a 1.polrok 9. ročníka. 

Žiaci boli prijímaní bez prijímacích skúšok v poradí podľa týchto kritérií.  

 
 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2012 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

36506 staviteľstvo 14 21 11   11 12 

3650605 staviteľstvo - 

požiarna ochrana 

15 33 15   15 17 

3917606 TIS 14 13 9   9 8 

2413 4 mechanik strojov a 

zariadení 

10 13 11   11 11 

2697 4  mechanik 

elektrotechnik 

30 51 27   27 29 

3447 4 grafik digitálnych 

médií 

15 20 11  1 12 9 

2487 2  autoopravár 20 23 10  8 18 17 

4572 0 poľnohospodárska 

výroba 

30 9 8   7 8 

4579 0  lesná výroba 30 9 4  7 11 10 
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3686 0 Stavebná výroba  9 3  7 10 10 

 

IV.  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania  

 

Pozn.: údaje o dochádzke z predošlých rokov nemajú vypovedaciu hodnotu, lebo každá zo 

spojených škôl mala v tom čase právnu subjektivitu a výkazy každá škola robila samostatne. 

 

 
 

 
 

 

2,76 

2,76 2,78 

2,59 

Priemerný prospech za školu: 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

84,9 

75,5 

147,56 

174,56 

Priemerný počet vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Priemerný prospech za školu: 2,76 2,76 2,78 2,59 

Priemerný počet 

vymeškaných hodín na žiaka 

za školu: 

84,9 75,5 147,56 174,56 

Priemerný počet 

neospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

8,8 9,2 18,24 17,87 

Priemerný počet 

ospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

76,1 66,3 147,56 156,69 
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Opatrenie: 

Zníženie počtu vymeškaných  hodín chceme zabezpečiť väčšou informovanosťou rodičov 

prostredníctvom e-mailových správ, ktoré budú pravidelne zasielané rodičom žiakov.  

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2011/2012 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 
prospech 

počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
Ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  60 3 5 8 13,3 42 70 7 11,7 4522 90,37 613 10,2 

2.  66 7 10,6 9 13,6 44 66,7 6 9,1 6477 98,1 448 6,78 

3.  82 7 8,5 12 14,7 57 69,5 6 7,3 6430 78,41 478 5,83 

4.  79 2 2,5 6 7,6 62 21,6 9                                                                                                                          13,3 5440 73,5 320 4,3 

Spolu 287 19 6,6 35 12,2 205 71,4 28 9,8 23750 82,75 1859 6,48 

 

 

 

 

8,8 

9,2 

18,24 

17,87 

Priemerný počet 
neospravedlnených vymeškaných 

hodín na žiaka za školu: 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

76,1 

66,3 

147,56 

156,69 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012



 - 15 - 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2011/2012 

v učebných odboroch  s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Učebné odbory 

Ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  28 0 0 2 7,1 25 89,3 1 3,6 3232 115,4 388 13,9 

2.  34 0 0 2 5,8 32 91,4 1 2,8 5031 143,7 786 22,5 

3.  28 0 0 9 32,1 17 60,7 2 7,2 3096 10,6 213 7,6 

Spolu 91 0 0 13 14,3 74 81,3 4 4,4 11359 124,8 1387 15,2 

 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2011/2012 

v učebných odboroch  s dĺžkou štúdia 2 roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Učebné  odbory 

Ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  25 3 12 2 8 20 80 0 0 1258 50,3 1183 47,32 

2.  17 7 41,2 1 5,9 9 52,9 0 0 3371 198,3 942 55,4 

Spolu 42 10 23,9 3 7,1 29 69 0 0 4629 110,2 2125 50,6 

 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2011/12 

v nadstavbovej forme štúdia 

 

 
prospech 

počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.               

2.  13 0 0 0 0 6 46,15 0 53,85 2714 208,76 593 45,62 

Spolu 13 0 0 0 0 6 46,15 0 53,85 2714 208,76 593 45,62 
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5. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v školskom roku 2011/2012 

 

5.1 Celkové hodnotenie 

 

Kód 

odboru 

Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

2413 4 mechanik  strojov 

a zariadení 
8    8  

2414 4  strojárstvo  1    1 

2675 4  elektrotechnika 2  1  3  

26 97 4 mechanik 

elektrotechnik 
23  1  24  

36 50 6 staviteľstvo 19    19  

37 57 4 dopravná 

prevádzka 
3 2   3 2 

3917 6 

06 

technické 

a informatické 

služby  v 

stavebníctve 

18  1  19  

spolu  73 3 3 0 76 3 

 

5.2 Externá časť MS  

 

Predmet Počet 

žiakov 
Hodnotenie 

Anglický jazyk 54 37,9% 

Nemecký jazyk 38 35,7% 

Slovenský jazyk a literatúra 93 42,1% 

Matematika 2 46,7% 

 

5.3 Interná časť MS - písomná forma  

  

Predmet Počet 

žiakov 
Hodnotenie 

Anglický jazyk 54 42,83% 

Nemecký jazyk 38 41,32% 

Slovenský jazyk a literatúra 93 48,33% 

 

5.4 Interná časť MS - ústna časť  

 
Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 

1 

Počet žiakov 

s prospechom 

2 

Počet žiakov 

s prospechom 

3 

Počet žiakov 

s prospechom 

4 

Počet žiakov 

s prospechom 

5 

Priemerná 

známka 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
11 27 40 1 0 2,39 

 

Anglický jazyk 
11 8 22 7 0 2,52 

 

Nemecký jazyk 
3 7 21 0 0 2,58 

 

TČOZ 
12 17 28 20 2 2,78 

 

PČOZ 
12 24 26 20 1 2,69 
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4. Výsledky maturitných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období v školskom roku 

2011/2012 

4.1 Celkové hodnotenie 

 
Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

2413 4  mechanik 

strojov a 

zariadení 

2    2  

2697 4 mechanik 

elektrotechnik 
4    4  

3650 06 staviteľstvo 1    1  

3917 6 06 technické 

a informatické 

služby  v 

stavebníctve 

1    1  

Spolu  8    8  

 

4.2 Interná časť MS - ústna časť  

 
Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 

1 

Počet žiakov 

s prospechom 

2 

Počet žiakov 

s prospechom 

3 

Počet žiakov 

s prospechom 

4 

Počet žiakov 

s prospechom 

5 

Priemerná 

známka 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
 2 1 1  2,75 

 

Anglický jazyk 
 1    2 

 

Nemecký jazyk 
 1 2   2,60 

 

TČOZ 
 1 1 4  3,5 

 

PČOZ 
  1 2  3,60 

 

5. Výsledky záverečných skúšok riadnom skúšobnom období v školskom roku 2011/2012 

 
Učebný odbor Počet 

absolventov 

Prospeli s 

vyznamena

ním 

Prospeli 

veľmi 

dobre 

Prospeli Neprospeli 

2487 2 01 autoopravár - 

mechanik 
9 1 2 6 - 

2487 2 02 autoopravár - 

elektrikár 
8 2 2 4 - 

2683  04 elektromechanik 

- stroje a zariadenia 
2 - 2 - - 

4561 2  02 

poľnohospodár  -  

farmárstvo 

10 2 3 5 - 

4572 0   

poľnohospodárska výroba 
7 2 2 3 2 neprišli 

4579 0   lesná výroba 
5 - 1 4 3neprišli 

Spolu 41 7 12 22  
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V.  Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie,  zoznam 

uplatňovaných učebných plánov 

 

Vzdelávacie  programy školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých  ročníkoch 

v školskom roku 2011/2012 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné odbory - 

denné štúdium /SOŠ-

kategória 

Číslo 

schvaľovacej 

doložky MŠ SR 

resp. ŠVP  

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

3650  6 staviteľstvo ŠVP 1/3 12 1/2 12 1 19 1 23 2,8 66 

3650 6 05 staviteľstvo - 

požiarna ochrana 
ŠVP 1/3 13       1/3 13 

39176 06 TIS v 

stavebníctve 
ŠVP 1/3 9 1/2 10 1 26 1 20 2,8 65 

2413 4 mechanik  

strojov a zariadení 
ŠVP - - 0,5 10 0,5 8 0,5 8 1,5 26 

26 97 4 mechanik 

elektrotechnik 
ŠVP 1 26 1,5 33 1,5 30 1,5 28 5,5 117 

2487 2 autoopravár ŠVP 1 28 1 18 1 19 - - 3 65 

5461 2 02 

poľnohospodár - 

farmárstvo 

ŠVP - - 1 16 1 9 - - 2 25 

4572 0 

poľnohospodárska 

výroba 

ŠVP 1/2 15 1/2 9 - - - - 1 24 

4579 0 lesná výroba ŠVP 1/2 10 1/2 8 - - - - 1 18 

37 57 4 dopravná 

prevádzka - NŠ 
ŠVP - - 1/2 7 - - - - 1/2 7 

2675 4  

elektrotechnika - NŠ 
ŠVP - - 1/2 6 - - - - 1/2 6 

Spolu  4  7  6  4  21 433 

 

VI.  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 

uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na 

ďalšie štúdium 

 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2011/2012 podiel absolventov na trhu práce  

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2011/2012 
Kód odboru s 

názvom 

Pokračujú v 

štúdiu 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2012 

Nezamestnaní 

k 30.9.2012 

Celkom 

39176 06 TIS v 

stavebníctve 
7 - 7 4 18 

3650 6  

staviteľstvo 
9 - 5 2 16 

2413 4 

mechanik  strojov 

a zariadení 

2 - 3 3 8 

2675 4  

elektrotechnika 
- 2 - - 2 

26 97 4 

mechanik 
2 - 16 5 23 
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elektrotechnik 

37 57 4 

dopravná 

prevádzka 

- 

 

- 2 1 3 

4561 2 02 

poľnohospodár - 

farmárstvo 

- 

 

- 7 3 10 

2487 2 

autoopravár 
- - 10 7 17 

4572 0 00 

poľnohospodárska 

výroba 

- - 7 - 7 

4579 0 00 lesná 

výroba 
- - 3 2 5 

SPOLU 20 2 60 27 109 

 
Uvedené údaje sú spracované na základe podkladov  ÚPSVaR  v Rožňave. Ostatné okolité 

ÚPSVaR neposkytli škole údaje o počtoch a uplatnení absolventov 

 

VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu   

zamestnancov školy  

 
1. Pedagogickí zamestnanci 

 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 60-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 2 7 12 25 1 1 48 49 

z toho žien: 1 3 9 10   23  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  

z toho externých 0 

kvalifikovaných 48 

nekvalifikovaných 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 36 

s 2. kvalifikačnou skúškou 2 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 10,14 

  

 

2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2011/2012  
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39 9         

 

3. Nepedagogickí zamestnanci školy 

 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
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Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov Všetkých vek 

Počet: 2 2 4 7   15 47,06 

z toho žien: 2 1 3    11 45,82 

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 3 

 

  Odbornosť odučených hodín 

 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet 

hodín 

% Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
137 123 89,8 14 10,2 

Cudzí jazyk 120 120 100 0 0 
Prírodovedné  96 87 90,6 9 9,4 
Odborné  395 339,5 85,95 55,5 14,05 
Spolu  

 
748 669,5 89,5 78,5 10,5 

 

  VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
  

Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov  osvedčenie, certifikátu Počet 

učiteľov 
MS Office 2007 

v edukačnom procese 

MPC Osvedčenie o ukončení 

aktualizačného  vzdelávania 

20 

Interaktívna tabuľa 

v edukačnom procese 

MPC  Osvedčenie o ukončení inovačného 

vzdelávania 

23 

Ľudské práva 

v edukačnom procese 

MPC Osvedčenie o ukončení 

aktualizačného  vzdelávania 

1 

Obsluha interaktívnej 

tabule 

MPC Osvedčenie o ukončení 

aktualizačného  vzdelávania  

6 

Tvorba maturitných tém 

z odborných predmetov 

MPC Osvedčenie o ukončení 

aktualizačného  vzdelávania 

7 

Maturitná skúška 

z odborných predmetov 

na SOŠ 

MPC Osvedčenie o ukončení inovačného 

vzdelávania  

7 

Tvorba ŠkVP ŠIOV Osvedčenie o ukončení´ 

aktualizačného  vzdelávania 

10 

Tabuľkový editor Excel 

pre pokroč 

MPC Osvedčenie o ukončení 

aktualizačného  vzdelávania 

2 

Internet a bezpečnosť MPC Osvedčenie o ukončení  1 

Rozvoj komunikačných 

zručností vo vyučovacom 

procese 

MPC Osvedčenie o ukončení 

aktualizačného  vzdelávania 

2 

Koordinátor drogovej 

prevencie 

MPC Osvedčenie o ukončení 

špecializačného vzdelávania 

1 

Príprava triednych 

učiteľov na manažérstvo 

kvality vzdelávania 

UMB Nitra Osvedčenie o ukončení 

špecializačného vzdelávania 

2 

Motivujúce prvky vo 

vyuč.  NEJ 

MPC Osvedčenie o ukončení 

aktualizačného  vzdelávania 

1 

Nové typy a podnety pre MPC Osvedčenie o ukončení 1 
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výučbu NEJ aktualizačného  vzdelávania 

Techniky pozorovania 

a hodnotenia vyuč. hod. 

NEJ 

MPC Osvedčenie o ukončení 

aktualizačného  vzdelávania  

1 

Problematika počúvania 

s porozumením v ANJ 

MPC Osvedčenie o ukončení 

aktualizačného  vzdelávania  

1 

tvorba didaktických testov 

v ANJ 

MPC Osvedčenie o ukončení 

aktualizačného  vzdelávania 

1 

Výchovný poradca MPC Osvedčenie o ukončení 

špecializačného vzdelávania 

1 

Funkčné inovačné 

vzdelávanie vedúcich ped. 

zam a vedúcich odb. zam. 

 Osvedčenie o ukončení funkčného 

inovačného vzdelávania vedúcich 

ped. a  odb. zamestnancov 

1 

 

Prehľad  o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými 

zamestnancami  

 
Počet 

pedagogických 

zamestnancov, ktorí 

ešte nezískali 

kredity  

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

s počtom kreditov 

 do 30 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

s počtom kreditov  

 30 (priznaný 6% 

kreditný príplatok) 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

s počtom kreditov  

do 60 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

s počtom kreditov  

60 (priznaný 12% 

kreditný príplatok)  

0 4 17 17 11 

 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.

Č. 

Názov 

súťaže 
Pri  individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 

Súťaž  konaná 

dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

Medzinárodná 

úroveň 

1. 

Stredoškolská 

odborná 

činnosť 

Jakub Klein, IV.D 

Radovan  Šoltés, IV.D 
04. 04. 2012 X  

  

2. 

Stredoškolská 

odborná 

činnosť 

Jakub Klein, IV.D 

Radovan  Šoltés, IV.D 
25.4 -27.4.2012  X 

  

 3. 

Stredoškolská 

odborná 

činnosť Patrik Völgyi,   III.B 
04. 04. 2012 X  

  

 4. 

Stredoškolská 

odborná 

činnosť Patrik Völgyi,  III.B 25.4 -27.4.2012 
 X 
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Iné súťaže 

P.Č. 

Názov súťaže 

Pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka a 

trieda Súťaž konaná dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

Medzinárodná 

úroveň 

1. 

Mladý 

záchranár CO 

Csaba Mezei,  III.D 

Mário Šoltýs, III.D 

Silvia Nosáľová, II.C 

 Dominik Zlatoš, I.A 13.4. -15.4.2012  

 X 

 

2. 

Olympiáda v 

ANJ Tóth III. A 13. 02. 2012 X   

 

3. 

ZENIT  v 

strojárstve Lipták,Palko IV. B 02. 12. 2011 X 
  

4. 

ZENIT  v 

elektrotechnike Kupec, Gášpar III.B 07. 12. 2011 X   

5. 

Autoopravár  

Junior 2012 

Castrol 

Ivanič, Dolanský, 

Burdiga, Ferencz, 

Benčko, Fandák 20. 03. 2012 X 

  

6. VELUX 

Michal Kalina, I. C 

Jakub Piecušiak,  III.D 21.6.2012  
X  

 

Ostatné aktivity na prezentáciu školy  
P.Č. Názov aktivity Termín konania Oblasť zamerania  

(v médiach, účasť na 

konferenciách, výstavách) 

Počet zúčastnených  

1. Slávnostná 

akadémia 

16. 11. 2011  Všetci žiaci školy 

2. Deň otvorených 

dverí 

02. 12. 2011 – 

6.12.2011 

 Všetky ZŠ okresu, cca 160 

žiakov 

 

X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 
Názov 

projektu 

Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy 

(ak bol) 

Poznámka 

Tvorivá škola 

– úspešný 

štart do života 

26110130474 43 970,90 € - 2198,55 €– 5% 

spolufinancovanie 

KSK 

 

XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2011/2012 
V školskom roku bola vykonaná komplexná inšpekcia  v dňoch od 20. 02. 2012 do 24. 02. 

2012. V Správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti sa v záverečnom hodnotení uvádza – 

citujem:  

„Kladnou stránkou školy v oblasti riadenia bolo zabezpečenie odbornosti vyučovania, 

vytvorenie podmienok na výchovu mimo vyučovania podľa záujmu žiakov, úroveň 

poradenskej komunikácie, vytvorenie prostredia s prevládajúcou spoluprácou medzi učiteľmi, 

žiakmi a rodičmi. Zlepšenie si vyžaduje používanie správnej terminológie v UP, vedenie 

pedagogickej dokumentácie, práca predmetových komisií v oblasti kontroly vyučovania 

a prijímania opatrení na zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov. 

V oblasti podmienok výchovy a vzdelávania silnou stránkou bola podpora odborného rastu 

pedagogických zamestnancov, účelné využívanie priestorov školy, podrobné vypracovanie 

podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Škola bola vybavená učebnými 

pomôckami a funkčnou didaktickou technikou vrátane IKT.  

K silným stránkam vyučovania patrilo rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov, 

pracovných návykov a ich zručností, rešpektovanie individuálnych vzdelávacích potrieb 

žiakov so ŠVVP. K vytvoreniu priaznivej pracovnej atmosféry prispelo motivujúce verbálne 
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hodnotenie vyučujúcimi. Zlepšenie si vyžaduje využívanie didaktickej techniky, vedenie 

žiakov k práci s IKT, ich podnecovanie na hodnotenie a sebahodnotenie  i zadávanie úloh 

podporujúcich vzájomnú spoluprácu.“ 

 

XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v 20 učebniach, z to je 10 kmeňových, 5 odborných, 1 

jazykovej učebni, 1 učebňa elektrického merania a 4 učebniach pre skupinové vyučovanie. 

Učebne vybavené výpočtovou technikou slúžia na vyučovanie základov práce s počítačmi, 

programovanie, kreslenie výkresovej dokumentácie pre jednotlivé odbory, ktoré sa na škole 

vyučujú, ale aj vyučovanie odborných predmetov. Škola disponuje 4 interaktívnymi tabuľami 

a 22 kusmi dataprojektorov, ktoré napomáhajú priblížiť vyučovanie jednotlivých tém viac 

žiakom.  

 Jedna odborná učebňa je vybavená hardvérom pre výučbu správy PC sietí. SOŠ je od 

roku 2003 lokálnou akadémiou pre  Cisco Networking Academy.  Pre stredné školy je určený  

vzdelávací program Discovery, ktorý poskytuje základné znalosti v oblasti sieťových 

technológií, praktické skúsenosti, príležitosť pre preskúmanie možností kariérneho rastu a 

rozvoj osobnostných zručností, ktoré napomôžu žiakom pripraviť sa pre pozície v oblasti IT a 

sieťových technológií.  Vzdelávací program Discovery pozostáva zo štyroch kurzov:  

1. Siete pre domácnosti a malé podniky,  

2. Práca v malom a strednom podniku alebo u ISP (internet service provider),  

3. Využitie technológií smerovania a prepínania v podnikovej sieti,  

4. Navrhovanie a prevádzka počítačových sietí. 

 Škola je zapojená do Microsoft IT Academy partnerského programu  zameraného na 

spoluprácu so spoločnosťou Microsoft. V spolupráci so spoločnosťou Elfa s.r.o. v škole bolo 

zriadené certifikačné, školiace a skúšobné centrum pre získanie ECDL certifikátov z radov 

žiakov, pedagógov, ale aj širokej verejnosti. 

 Pre potreby vzdelávania boli v škole zriadené prístupové body na  WIFI pripojenie 

umožňujúce prístup na internet. 

 Na výučbu predmetu telesná a športová výchova využívame priestory telocvične 

s hygienickými priestormi a sprchami. Na výučbu telesnej a športovej výchovy sa využívajú 

aj 2 posilňovne a vonkajšie ihriská. Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži 

ako informačné centrum. 

Praktická príprava sa uskutočňuje vo vlastných dielňach ako aj na zmluvných pracoviskách 

firiem.  

 

Škola má dielne, ktoré slúžia na: 

- ručné spracovanie kovov, 

- základy strojového obrábania a tvarovania kovov, 

- základy zvárania plameňom, elektrickým oblúkom a v ochrannej atmosfére CO2,  

- výučbu informačných technológií a PC sietí, 

- výučbu základov automatizácie a fotovoltaiky, 

- výučbu autoelektroniky a základov autoopravárenstva, 

- výučbu odboru elektromechanik. 

 

Pracovisko Štítnik: 

- 4 kmeňové učebne, 1 odborná učebňa, 1 učebňa výpočtovej techniky, 

- stolárska dielňa, 

- skleníkové hospodárstvo, 

- dielne poľnohospodárskej a lesnej výroby 
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XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy    
Normatívne  a nenormatívne prostriedky  

 

Vybraný  ukazovateľ v € Rok 2011 

Dotácia  zo štátneho rozpočtu na žiakov 624 744,- 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 

povinnosť 

- 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy /odchodné 11431,- 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia podľa 

finančných aktivít 

- 

Iné finančné prostriedky -  projekty 4483,- 

 

Čerpanie normatívnych prostriedkov podľa položiek 

 

Položky Názov položky € 

610 Mzdové náklady 315 996,- 

620 Poistné 165 318,- 

631 Cestovné 1 602,- 

632 Energie, voda, komunikácie 41 389,- 

633 Materiál 23 988,- 

634 Preprava 2 283,- 

637 Služby  38 765,- 

64 Odstupné, nemocenské 10 190,- 

635 Údržba 25 213,- 

SPOLU  624 744,- 

Spolu finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy  

610-620 Mzdové náklady +poistné 3 928,- 

633 Materiál 1731,- 

632 Voda, energie, komunikácie 3 387,- 

 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 

Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KSK  

 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

      

Vzdelávacie 

podujatie 

v COV pre 

stavebníctvo 

24.1. 2012 Košice SOŠT 40 Žiaci si 

precvičili 

murovanie 

z tvaroviek 

POROTHERM 

PROFI 

a oboznámili sa  

so stropným 

systémom 

POROTHERM. 
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SOČ 

 

 

4.4. 2012 Košice MŠ SR, ŠIOV, 

KŠÚ 

 

3 žiaci Prehlbovanie 

teoretických 

vedomostí 

a zručnosti a ich 

aplikácia pri 

riešení úloh 

z praxe, 

prezentácia prác  

SOČ 

 

 

25.4 -

27.4.2012 

 MŠ SR, ŠIOV, 

KŠÚ 

3 žiaci 

 

Prehlbovanie 

teoretických 

vedomostí 

a zručnosti a ich 

aplikácia pri 

riešení úloh 

z praxe, 

prezentácia prác  

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

(pedagógov) 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

MMM 

Košice 

2.10. 2011 Košice Maratónsky 

klub Košice 

8 Rozvoj kladných 

charakterových 

vlastnosti, vytrvalosť 

Športový 

deň 

12.5.2011 Rožňava SOŠ Rožňava 100 Rozvoj kladných 

charakterových 

vlastnosti, vytrvalosť,  

kolektívne cítenie 

Juniorská 

štafeta 

21.6.2012 Rožňava 

 

SOŠ Rožňava 42 Rozvoj kladných 

charakterových 

vlastnosti, vytrvalosť 

Dlhodobé 

športové 

súťaže 

školský rok 

2011/2012 

Rožňava 

 

KSK 30 Rozvoj kladných 

charakterových 

vlastnosti, vytrvalosť, 

zmysel pre fair play, 

kolektívne cítenie 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

Názov aktivity 

 

 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

Biela pastelka 

 

 

 

21.9.2011 Rožňava Únia 

nevidiacich 

a slabozrakých 

Slovenska 

4 Rozvíjanie kladného 

vzťahu k zdravotne 

hendikepovaným 

osobám, poskytnutie 

sociálnej pomoci 

Nech sa páči, 

poďte ďalej  

 

13.3. 2012 Rožňava GOS Rožňava 

  

99 

 

 

Zamyslenie sa nad 

otázkami ľudských 

práv 

Matka 13.3.2012 Rožňava GOS Rožňava 99 Získanie vedomosti 

o nebezpečenstvách 

drogovej závislostí 
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Valentínska 

kvapka krvi 

február 2012 Rožňava SOŠ  

Rožňava 

7 

 

Uvedomenie si 

hodnoty ľudského 

života a zdravia 

Búranie bariér február –

marec 2012 

Rožňava Arcidiecézna  

Charita Košice 

101 Problematika  

chudoby, sociálneho 

vylúčenia a ľudských 

práv.  

Deň narcisov 13.4. 2012 Rožňava  Liga proti 

rakovine 

110 Uvedomenie si 

hodnoty ľudského 

života a zdravia 

Tehlička pre 

Afriku 

apríl 2012 Rožňava SOŠ Rožňava 

SAVIO  - OZe 

132 Poskytnutie sociálnej 

pomoci. 

Týždeň 

modrého 

gombíka 

14.05 – 20.5. 

2012 

Rožňava UNICEF 

Slovensko 

148 Poskytnutie sociálnej 

pomoci, zbierka  na 

pomoc  deťom  v 

rozvojových krajinách  

Spolu 

pomôžeme 

2.5-20.5. 

2012 

Rožňava SČK 156 Zbierka určená na 

rozvoj aktivít SČK 

 

Vzdelávacie a kultúrne poukazy 

 

 

Poukaz  Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  

krúžkov 

Vzdelávací 487 472 37 

Názov krúžku, resp. oblasť  Lektor Počet prihlásených žiakov 

Anglický jazyk Ing. Michalko 14 

Autoopravárenský Ing. Červenák 10 

AUTODESK Bc. Slaný 8 

Autoelektronika Ing. Ligárt 10 

Automobilový Ing. Kykloš 22 

CNC programovanie Ing. Gmurczyk 9 

Elektronický Ing. Ligárt 9 

Hudobný krúžok Takáčová 11 

Icafe Ing. Túrosová 19 

Internet Cafe Mgr. Luczová 20 

Internetový krúžok Ing. Hlaváč 12 

Komunikácia pomocou internetu Ing. Kupec 12 

Kresliaci Ing. Fekiač 16 

Krúžok šikovných rúk Kožuchová 11 

Manažment Ing. Egriová 7 

Matematický Mgr. Bezeková 22 

Mladý konštruktér Ing. Dudášová 20 

Mladý rozpočtár Ing. Šmelková 16 

Mladý stavbár Ing. Sajková 18 

Nemecký jazyk Mgr. Mihinová 10 

Ping-pong Ing. Šramko 13 

Počítačové siete Ing. Genči 8 

Počítačový Ing. Kostyánszky 11 

Počítačový krúžok Ing. Gločeková 12 

Praktická elektronika Kirner 11 
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Vyhodnotenie krúžkov 

Prácu vedúcich jednotlivých krúžkov môžeme hodnotiť pozitívne, lebo viacerí žiaci sa 

prostredníctvom tejto práce úspešne  zapojili do mnohých súťaží resp. spolupracovali 

s firmami (napr.  Olympiáda v CJ, SOČ,  športové súťaže). 

 
Poukaz  Počet prijatých Použitie 

Kultúrny 452 +49 pre pedagogických 

zamestnancov 

Divadelné predstavenie 

 
Žiacka školská rada je poradným orgánom a jej cieľom je reprezentovať žiakov a zastupovať 

ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Žiacka školská rada sa  má vyjadrovať k podstatným 

otázkam, návrhom i opatreniam vedenia školy v oblasti výchovy a vzdelávania a dávať 

podnety na zlepšenie chodu školy.   V mesiaci september 2011 sa uskutočnili  voľby nových 

členov. Žiacka školská rada je aktívna a podáva podnetné návrhy. V spolupráci so žiackou 

školskou radou sa  uskutočnila súťaž o grafický návrh školy, slávnostná akadémia školy, 

Mikuláš  pre žiakov, imatrikulácie, športové dni  a zorganizovali  zbierky:  Biela pastelka, 

Hodina deťom, Deň narcisov, Modrý gombík, Tehlička pre Afriku a zbierka Spolu pomôžeme.  

Programovanie Ing. Genči 11 

Robotický Bc. Hricko 8 

Stolárske a rezbárske práce Krak 11 

Svet okolo nás Ing. Mosná 10 

Šachový Ing. Szanyi 8 

Športové aktivity Mgr. Tománek 18 

Športové hry a posilňovanie Spišák 12 

Športový klub Kočtuchová 20 

Technicko-konštrukčný Mgr. Kron 16 

Tvorba videa a web stránok Bc. Hricík 10 

Tvorba web stránok Ing. Egriová 6 

Výpočtová technika Ing. Kalinová 12 


