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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014 

(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, alebo : www.sostrv.edupage.org 

Zriaďovateľ 
Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Riaditeľ školy Ing. Anton Škovran, od 1.7.2014 PaedDr. Diana Košťálová 

Zástupcovia riaditeľa Ing. Emil Kykloš  

 Ing. Helena Zubková  

Hlavný majster Bc. Stanislav Slaný  

Rada  školy Ing. Katarína Mosná - predseda  

 Ing. Zuzana Václavíková - tajomníčka  

Poradné orgány školy 

Rodičovské združenie   

Žiacka školská rada Ing. Malvína Dudášová  

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.   

http://www.sostrv.edu.sk/
http://www.sostrv.edupage.org/
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 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 

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:  

Aktualizovali sme školské vzdelávacie programy pre všetky vyučované odbory 

v súlade s inovovanými štátnymi vzdelávacími programami.  

Škola v školskom roku  2013/2014 vzdelávala podľa  školských vzdelávacích 

programov:  

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

Štátnym vzdelávacím programom 26 Elektrotechnika. 

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

Štátnym vzdelávacím programom 26 Elektrotechnika. 

Strojárstvo pre odbor 2413 4 mechanik strojov a zariadení, ktorý je v súlade so 

Štátnym vzdelávacím programom 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba. 

Strojárstvo pre odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení, ktorý je v súlade so 

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

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

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

kovospracujúca výroba. 

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.  

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 M 05 staviteľstvo – požiarna ochrana, 

ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 36  stavebníctvo, geodézia, kartografia. 
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Poľnohospodárska výroba pre odbor 4572 F 00 poľnohospodárska výroba, ktorý je 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo 

a rozvoj vidieka. 

Lesná výroba pre odbor 4579 F 00 lesná výroba, ktorý je v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka. 

Stavebná výroba pre odbor 3686 F stavebná výroba, ktorý je v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom 36 stavebníctvo, geodézia, kartografia 

 

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 sú zapracované 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, softvéru pre interaktívne. tabule 

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 

Ohrozenie: 

 nedostatočná spolupráca s rodičmi 

problémových žiakov, 
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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. 

 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. 

 

Ciele v školskom roku 2013/2014 

 

Oblasť vzdelávania 

Ciele: 

1. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov  a formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a k 

literatúre. 

2. Klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu žiakov, schopnosti argumentovať 

a prehĺbiť prácu s informáciami na jednotlivých vyučovacích hodinách. 

3. Skvalitniť a zmodernizovať výučbu slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov  

zavedením  širokého spektra multimediálnych zdrojov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Zvýšiť záujem žiakov o odborné vzdelávanie prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií a najnovšieho  grafického softvéru. 

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

a dosiahnuť u nich záujem o pravidelný pohyb. 

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

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

významné miesto.  

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

a svetu, v ktorom žijú. 

8. Viesť žiakov k separácii odpadov, ochrane životného prostredia a uvedomelej spotrebe 

zdrojov.  

 

         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: CenkrosPlus,   

Step 2000, TyrkIS, MS OFFICE  
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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).  

Zvýšená pozornosť bola venovaná nadaným žiakom. Samostatnosť a tvorivosť žiakov 

sa rozvíjala prostredníctvom zapájania do rôznych odborných súťaží. 

Medzi najúspešnejšie patrí SOČ, kde žiak našej školy v odbore stavebníctvo obsadil 1. 

miesto v krajskom  kole a postúpil na celoslovenské kolo. V tomto kole sa neumiestnil na 

oceňovanom mieste. 

V odbore informatika 3 naši žiaci obsadili 2. miesto a tiež postúpili na celoštátnu 

prehliadku SOČ, kde so svojou prácou (Auto ovládané cez internet) obsadili 1. miesto 

a postúpili do súťaže Expo Siencences Europe.  

V odbore Tvorba učebných pomôcok 2 žiaci školy (s prácou ABS systém) obsadili 

tiež 1. miesto v krajskom kole súťaže SOČ. 

V krajskom kole súťaže ZENIT v strojárstve  našu školu reprezentovali dvaja žiaci. 

Jeden obsadil 4. miesto a druhý  obsadil 7. miesto.  

Tiež sme sa zúčastnili aj krajského kola súťaže ZENIT v programovaní, kde náš žiak 

bol úspešným riešiteľom zadaných úloh.  

V celoslovenskej súťaži Siemens Young Generation Award – SYGA sme postúpili 

medzi  prvých desať družstiev následnou prezentáciou prace v Žiline.  

V odbore autoopravár sme sa v rámci súťaže JUNIOR CASTROL zúčastnili 

celoslovenského testovania, v ktorom naši žiaci dosiahli priemerné a nadpriemerné 

výsledky, na základe ktorých 6 žiaci postúpili do oblastného testovacieho kola, v ktorom nimi 

získané body neboli postačujúce na obsadenie postupového miesta. 

  Zúčastnili sme sa aj celoštátnej súťaže VELUX, kde práca nášho žiaka v rámci 

celoštátneho kola v ktorom bola vysoko hodnotená, hoci neobsadil bodované miesto. 

V súťaži Ytong  náš žiak obsadil 3. miesto na celoslovenskom kole a postupil na 

medzinárodné kolo.  

V regionálnom kole olympiády v ANJ náš žiak obsadil 2. miesto a v obvodnom kole 

olympiády v NEJ náš žiak neobsadil hodnotené. miesto.   

Zúčastnili sme sa aj súťaže ENERSOL, kde náš žiak postúpil do krajského kola 

súťaže, kde obsadil nepostupové miesto. 

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, 

 Multisim v odbore mechanik elektrotechnik na kreslenie a odskúšanie nakreslených 

obvodov, ako aj vizualizáciu procesov v nakreslenom obvode , 

 Autodesk Inventor v odbore mechanik strojov a zariadení na kreslenie súčiastok, 

podskupín a skupín, 

  

Vo výučbe sa ďalej využívali nasledujúce softvéry podľa zameraní: 
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 Autoelektronika: vozidlá Fiat Punto a Škoda Octavia 1.8 Turbo, Škoda Fabia, Peugeot 

208, KIA CEED . Pre vozidlo PEUGEOT 208 od firmy PSA PEUGEOT CITROËN 

SLOVAKIA bola pre potreby výučby spracovaná metodika výučby 

o Diagnostické zariadenia: na sériovú diagnostiku máme k dispozícii univerzálnu čítačku 

chýb z pamäte riadiacej jednotky a diagnostické zariadenie pre osobné vozidlá (VAG-COM). 

Pre paralelnú diagnostiku využívame štvorkanálový osciloskop (Picoscope) s príslušenstvom. 

Ďalej využívame battester na meranie stavu akumulátora a rôzne iné meracie prístroje na 

meranie prevádzkových kvapalín. 

 Informačné technológie: 

o software: Pinnacle Studio11, Corel Draw X5, Ace HTML,Zoner Photo Studio 15, 

               Processing, Vývojové prostredie Diagnosticky program HWinfo32 a 64 

o Hardware: Linksys WAP54G, vývojové dosky ARDUINO a PICAXE, snímač  

                  teploty,  LCD displej,  servo motorček,  rôzne počítačové komponenty 

 

 Automatizačná technika: 

 

o Hardware:  Počítače, PLC 12ks Siemens S7-200, 10ks Allen Bredly, 2ks, Mitsubishi, 

                 1ks Vipa, 3ks Schneider electric, sada pneumatických prvkov, modely      

                 automatizovaných systémov. 

o Software:   STEP 7/MicroWin, WinCC Flexible, FluidSim4,  

 

 Odbor Grafik digitálnych médií:  

 

o Software:  Pinnacle Studio11, Corel Draw X5, Zoner Photo Studio 15,Sony Movie  

                             studio, Irfanview, GIMP, JOOMLA, 

  

Odborná prax sa uskutočnila od 12. 05. do 23. 05. 2014.  

Prax vykonali žiaci: 

 

Študijný odbor: Trieda: Počet žiakov: Absolvujú 
v lete: 

3650 M staviteľstvo II.C 16 Krága 

3650 M 05 staviteľstvo – požiarna ochrana II.D 17 0 

3650 6 staviteľstvo 

III.C 

10  
0 
 

3650 6 05 staviteľstvo – požiarna ochrana 12 

3917 6 06 technické a informatické služby v stavebníctve 7 

 

Budúcich zamestnávateľov si študenti oslovovali individuálne. Oslovení boli tí 

zamestnávatelia, ktorí boli v blízkosti trvalého bydliska žiaka. V niekoľkých prípadoch žiaci mali 

riešenú prax vo firme, ktorá spolupracuje so školou.(DOBART s r.o., Ing. Dionýz Doboš, Rudná, 

STAVBA Marián Pampúrik, Rožňava) 

Písomné dohody boli včas rozdané študentom v 2 vyhotoveniach.(jedno pre zamestnávateľa a jedno 

pre školu) 

 

Cieľom odbornej praxe žiakov 2. ročníka bolo prehlbovanie vedomostí a získanie zručností 

v oblasti základných robotníckych prác a hlavnej stavebnej výrobe. Pri prácach, kde pracujú 

profesionálni pracovníci, sú žiaci pozorovateľmi, v iných prípadoch sa musia aktívne podieľať na 

praktických činnostiach. Žiaci si precvičujú základné manuálne zručnosti, sledujú technologické 
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postupy stavebných prác, precvičujú si činnosti technikov v stavebnej výrobe a v príprave stavieb, 

oboznamujú sa s povinnosťami stavbyvedúceho a majstra pri realizácií stavieb, sú oboznamovaní 

s priebehom projektových činností.  

 

     Pre žiakov 3. ročníka je prax zameraná na práce stredných technicko-hospodárskych 

pracovníkov. Žiaci sa oboznamujú s prácou stredných technikov na pracoviskách stavebnej 

výroby, prípadne stavieb, v projekciách, kanceláriách. Pozorovali  činnosť organizácie práce 

sekretariátu, MTZ, manažmentu stavieb. Odborná prax žiakom priblíži skutočnú atmosféru 

v pracovných kolektívoch na stavbách i zariadeniach zabezpečujúcich  stavebnú výrobu.  

V študijnom odbore staviteľstvo – požiarna ochrana je prax žiakov zameraná na vykonávanie 

činností súvisiacich s navrhovaním stavieb z požiarno-technického hľadiska a v oblasti 

požiarnej prevencie a represie. 

 

       Na úvod praxe boli žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov na 

stavbe, o zásadách prvej pomoci pri úrazoch, o požiarnej ochrane a starostlivosti o životné 

prostredie, organizácii práce na pracovisku a oboznámili sa s pracovným kolektívom. 

     Počas praxe sa nevyskytli žiadne problémy. Zamestnávatelia pristupovali k študentom 

korektne, v niektorých prípadoch boli finančne ohodnotení za vykonanú prácu.  

    Písomné dohody o absolvovaní odbornej praxe boli odovzdané triednym učiteľom 

k archivácii. 

Ciele odbornej praxe boli splnené.  

 

V mesiaci jún žiaci odborov autoopravár a mechanik elektrotechnik so zameraním na 

autoelektroniku navštívili COV pri SOŠA v Košiciach, kde sa oboznámili s modernou 

diagnostickou technikou a jej obsluhou. V tom istom mesiaci žiaci odbore mechanik 

elektrotechnik so zameraním na IKT a automatizačnú techniku navštívili COV pri SPŠE 

v Košiciach, kde sa oboznámili s produktmi firmy FESTO, ako aj s rozličnými 

programovateľnými modulmi.  

 

Veľmi úspešná a prospešná pre školu bola účasť na projektu Nadácie VW Slovakia. 

V rámci tomto projektu bol realizovaný systém ABS - učebná pomôcka žilami 4. A triedy. 

Tento systém bol predstavený na súťaži organizovanej touto nadáciou v areáli firmy VW 

v Bratislave, na ktorej získal cenu Ministerstva školstva SR, cenu pracovníkov firmy 

Volkswagen Slovakia. V súčasnosti prebieha realizácia 2 projektov tejto nadácie – jeden 

v odbore AUT a druhý v odbore AUE. 

 

V šk. roku 2013-2014 sa vybratí žiaci 3. a 4. ročníka odboru IKT,AUT,EAU zúčastnili 

odbornej medzinárodnej stáže v Budapešti. V rámci tejto stáže získavali skúsenosti, 

vedomosti, zručnosti  vo firmách zameraných na výrobu elektronických obvodov, 

autoelektroniku, autoopravárenstvo.   

Na konci šk. roka 2013-2014 sa vybratí žiaci prvých ročníkov zúčastnili exkurzií 

zameraných na využitie automatizačnej, výpočtovej techniky vo firmách : SHP Slavošovce, 

pivovar Kaltenecker.   

V budúcnosti PK odporúča vytvoriť pracoviská pre realizáciu výučby silnoprúdovej 

techniky napr. pre žiakov 1.ročníka v druhom polroku na odbornom výcviku. Výučbou na 

týchto pracoviskách by žiaci získali kompetencie pri realizovaní napr. bytového rozvodu 

pomocou vypínačov, rozvodových krabíc, prepínačov, žiaroviek, ističov. 
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Podobne pri vykonávaní praktickej časti MS by bolo potrebné čo najviac sa zamerať 

na realizáciu skúšok formou komplexných zadaní a v čo najväčšej miere vylúčiť skúšku 

formou obhajoby vlastného projektu. Aby sa to dalo realizovať,  je potrebné vytvoriť 

podmienky – pracoviská (min. 5)  s prístrojovým vybavením podľa odborov IKT,AUT,AUE.  

 

Počas maturitných skúšok sa uskutočnili odborné jednodňové exkurzie pre žiakov 

1.ročníka sa uskutočnili od 19.05. – 23.05.2014. 

Zúčastnili sa jej žiaci 1.C triedy s počtom 28 žiakov, I.B triedy študijného odboru MSIZ 6 

a študijného odboru MSZ 8 žiakov. 

Plán exkurzií bol vopred vypracovaný formou harmonogramu a schválený zástupkyňou školy. 

 

Obsahom jednodňových exkurzií bolo žiakom priblížiť: 

- technologický postup procesu prečistenia odpadových vôd zo spádovej oblasti mesta 

Rožňavy v stredisku ČOV Rožňava, VVaK Košice.  

- prehliadku výrobne drevených priehradových strešných väzníkov  spájaných kovovými 

spojkami s prelisovanými hrotmi vo firme Polystav u Ing. Gebeho v Krh. Dlhej Lúke, 

- technologický postup procesu výroby cementu vo firme Holcim a.s., závod cementáreň 

Turňa nad Bodvou, 

- obnovu a rekonštrukciu budov na Námestí baníkov, a námestia v meste Rožňava, 

- obnova katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, 

- technologický postup procesu výroby tehliarskych výrobkov v Ipeľských tehelniach a.s. 

Lučenec v závode Breznička, 

- technologický postup ohýbania pozinkovaných profilov vo firme Kovostroj v Dobšinej, 

- výroba a rozvody elektrickej energii  vo výrobni  Energetika Enel v Dobšine. 

 

Žiaci pred exkurziami boli dňa 16. 05. 2014 poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia 

povereným pracovníkom školy Ing. Krystofom Gmurczykom.  

Záznam o poučení žiakov I.C, B- MSIZ + MSZ triedy bol súčasťou TOZ. 

 

Vo vzdelávaní sa využívali aj ďalšie organizačné formy:   

 odborné exkurzie a výstavy.   

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

Xella, prezentácia výrobkov firmy John Guest Czech s.r.o., zameranej na rozvody 

potrubia, rozvody vody a vykurovania. 

 vyučovacie hodiny slovenského jazyka v Gemerskej knižnici P. Dobšinského v 

Rožňave ( pre žiakov 1. ročníka). 

 geodetické merania. 

 Pre žiakov strojárskych odborov sme zabezpečili prezentáciu firmy Fronius z Prešova, 

ktorej náplňou činnosti sú moderné metódy zvárania a delenia materiálov. V rámci 

prezentácie sa žiaci oboznámili s:    MIG zváraním neželezných kovov, 

TIG zváranie hliníka, 

rezanie plazmou. 

 Exkurzia do firmy LVDS2  v   Tornali. Tu sa žiaci oboznámili s :  

montážou progresívnych tvárniacich strojov, 

CNC obrábacím strediskom, 

skúškami tvárniaceho stroja. 

 Exkurzie vo firmách EURIS Rožňava a CWT Metal Rožňava umožnili žiakom 

oboznámiť sa s:  obrábaním NC a CNC 

aplikáciami programu pre NC stroje, zrealizovaného žiakmi v rámci 

krúžkovej činnosti 
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 Žiaci elektrotechnických odborov sa zúčastnili exkurzie v transformátorovej stanici 

22kV/400V, kde sa oboznámili s elektrickými prístrojmi NN. 

 

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 a iné. 

 

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 2013/2014 sme pokračovali v separácii odpadu. V každej triede a aj na 

chodbách boli farebne rozlíšené plastové nádoby na separovane zbieranej komodity, a to 

papier, plasty a iné.   

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. 

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

zabezpečená dodávka denníka SME na jeden mesiac zameraná na tému: Od komunizmu 

k slobode a na tému: Človek a spoločnosť. 

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.   
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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.  

Žiaci odboru grafik digitálnych médií v rámci vyučovacieho procesu si vymaľovali im 

zverené priestory, čím si prakticky vytvorili estetické prostredie, zodpovedajúce nielen ich 

predstavám, ale si overili platnosť preberaných zásad, ktoré je nutné rešpektovať pri 

zlaďovaní farieb. 

 Žiaci strojárskych a elektrotechnických odborov sa zúčastnili dňa otvorených dverí 

veliteľa posádky VU v Rožňave a náboru vojakov. 

Žiaci končiacich ročníkov sa zúčastnili nasledovných aktivít : 

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.   

 

Materiálna a finančná oblasť 

Cieľ: 

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.  

 

Oblasť manažmentu, personálnej politiky a odmeňovania 

Cieľ: 

Realizovať transparentnú personálnu politiku a zaviesť motivačný systém 

odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

 

Vyhodnotenie :  

Vedenie školy v tejto oblasti postupovalo v súlade s nasledujúcimi spracovanými 

dokumentmi: pracovný poriadok školy, školský poriadok, prevádzkový poriadok, plán 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov, kolektívna 

zmluva   a iných dokumentov platných v rámci školy.   

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, dokumentácia zo zasadnutí 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. 

Hospitačnou činnosťou v školskom roku 2013/2014 sa zistilo, že vyučovanie 

prebiehalo v súlade so štátnymi vzdelávacími programami, na základe ktorých boli 
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spracované školské vzdelávacie programy (ďalej len ŠkVP) a v tomto kontexte aj učebné 

plány jednotlivých učebných a študijných odborov, ako aj  učebné osnovy jednotlivých 

predmetov. Učitelia vo väčšine prípadov dokázali aktivizovať žiakov a v triedach vytvoriť 

pokojnú tvorivú atmosféru bez  rušivých a negatívnych javov.  

Počet vykonaných hospitácií: 

 

riaditeľ 7 

zástupcovia riaditeľa školy 22 

predsedovia PK a vedúci sekcie  8 

vzájomné hospitácie                       12 

 

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 a aj pre ich 

rodičov na triednických hodinách končiacich ročníkov a na rodičovských združeniach s 

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

prípadne i možnostiach uplatnenia sa v praxi. Na tento účel sme si svojpomocne zhotovili 

propagačné materiály, v ktorých sú stručne popísané učebné a študijné odbory vyučované na 

škole.  

 

V rámci rozvíjania vzťahu ku verejnosti v záujme výchovy k mravným hodnotám 

a prosociálnemu cíteniu sme rozvíjali u žiakov prostredníctvom nasledovných akcií :   

 Valentínska  kvapka krvi, 

 Študentská kvapka krvi 

 Hodina ďeťom 

 Celoslovenská kampaň “Červené stužky“ 

 Biela pastelka v spolupráci s  Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 

 Deň narcisov v spolupráci s SČK a Ligou proti rakovine, 

 

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.). 

Okrem toho sa na základe pozvánok z jednotlivých vysokých škôl, resp. univerzít sa 

záujemcovia o štúdium na danej škole (univerzite) zúčastňovali Dňa otvorených dverí, 

prípadne iných aktivít organizovaných konkrétnou vysokou školu, príp. univerzitou.  

Školu sme prezentovali na verejnosti na rôznych podujatiach organizovaných mestom, 

profesijnými organizáciami, COV, CVČ, RÚVZ, ale aj účasťou na mnohých súťažiach, čo 

bude uvedené v ďalších častiach tejto správy. 
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Žiaci našej školy sa počas školského roka aktívne podieľali na ozvučovaní priestorov pre 

potreby predstavení mestského divadla ACTORES v rámci rôznych spoločenských akcií 

a podujatí.  

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

cestou elektronických regionálnych novín sme sériou článkov a fotografií informovali 

verejnosť nielen o učebných a študijných odboroch, ale aj o aktivitách školy. 

 

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

vzdelávacími potrebami  

 

 Počet žiakov školy spolu  397 

 z toho dievčat 38 

 Počet tried spolu 17 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 397 

 z toho dievčat 38 

 Počet tried denného štúdia 17 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  - 

 z toho dievčat - 

 Počet tried nadstavbového štúdia - 

 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 48/4 

f) Počet žiakov dištančnej forme štúdia - 

 z toho dievčat  - 

 Počet tried v dištančnej forme štúdia - 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 9 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 12 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 17 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 12 

k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania 

7 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 12 

m) Počet žiakov, ktorí študujú podľa § 40 zákona č. - 
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245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

n) Iný dôvod zmeny - 

 

III. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 
Stredná odborná škola Hviezdoslavova 5, Rožňava mohla na základe schváleného plánu 

výkonov prijať do jednotlivých študijných a učebných odborov nasledovný počet žiakov: 

 

Študijné odbory - štvorročné 
Počet 

tried žiakov 

2413 K mechanik strojov a zariadení 0,3 10 

2697 K mechanik elektrotechnik 1,0 30 

3447 K grafik digitálnych médií 0,3 12 

3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení 0,3 8 

3650 M staviteľstvo 0,5 15 

3650 M staviteľstvo - požiarna ochrana 0,5 15 

Učebné odbory - trojročné  

2487 H autoopravár 0,5 20 

3355 H stolár 0,5 10 

Učebné odbory - dvojročné 

3686 F stavebná výroba 1,0 20 

4572 F poľnohospodárka výroba 1,0 20 

4579 F lesná výroba 1,0 20 

 

Kritériá boli vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so 

zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Záujemcovia o štúdium v jednotlivých študijných odboroch v školskom roku 2014/2015 

absolvujú prijímacie skúšky. 

Termín konania prijímacích skúšok:  

1. termín – 12. mája 2014 (pondelok) 

2. termín – 15. mája 2014 (štvrtok) 

Prijímacie skúšky budú pozostávať z overenia vedomostí z predmetov matematika, slovenský 

jazyk a literatúra písomnou formou v rozsahu vzdelávacích štandardov štátneho 

vzdelávacieho programu v základnej škole. 

OBSAH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 

1. matematika: 

Test z predmetu zameraný na základné učivo z nasledovných tematických celkov: 
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 základné matematické operácie s celými a desatinnými číslami, 

 úprava a základné operácie so zlomkami, 

 percentá, 

 lineárna rovnica s jednou neznámou, 

 obsahy a obvody planimetrických útvarov (štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kružnica, 

kruh a pod.), 

 objem a povrch kocky, kvádra a valca. 

Žiaci budú môcť používať nasledovné pomôcky: kalkulačka a matematické tabuľky. 

2. slovenský jazyk a literatúra 

Diktát ( prípadne doplňovacie pravopisné cvičenie). 

Test z predmetu zameraný na základné učivo z nasledovných zložiek: 

Jazyková zložka: 

 syntax - určovanie viet a vetných členov, 

 morfológia – určovanie slovných druhov a gramatických kategórií, 

 lexikológia – náuka o slovnej zásobe (synonymá, homonymá, antonymá), 

 tvorenie slov – (skladaním, odvodzovaním, skracovaním). 

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov: 

1. Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ –Testovanie 9. /max. 

100 

2. Výsledky prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. /max. 

100 

3. Prospech žiakov na ZŠ. /max. 50 

4. Úspešnosť olympiádach a predmetových súťažiach. /max. 20 

5. V prípade záujmu o dva odbory na našej škole, u odboru do ktorého sa uchádzač 

hlási v 1. termíne prijímacieho konania, získa bonusové body v počte 30. 

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

Počet získaných bodov sa rovná percentu úspešnosti z predmetov slovenský jazyk a literatúra 

a matematika.  

Maximálny počet bodov: matematika 50 bodov, slovenský jazyk a literatúra 50 bodov. 

Výsledky prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. 

Počet získaných bodov sa rovná percentuálnej úspešnosti z týchto predmetov.  

Maximálny počet bodov: matematika 50 bodov, slovenský jazyk a literatúra 50 bodov - 

za každé získané percento v Testovaní 9 žiak získa 0,5 bodu. 

Prospech žiakov na ZŠ. 

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

1,00 – 1,50 50 

1,51 – 2,00 40 

2,01 – 2,50 30 

2,51 – 3,00 20 

3,01 – 3,50 10 

3,51 – 4,00 5 

4,01 – 5,00 0 

 

Body za umiestnenie na olympiádach a predmetových súťažiach. 

Žiaci, ktorí sa umiestnili na olympiádach a predmetových súťažiach na okresnom (obvodnom) 

kole na 1. – 3. mieste získajú 10 bodov. 

Žiaci, ktorí sa umiestnili na olympiádach a predmetových súťažiach na krajskom, resp. 

vyššom kole na 1. – 5. mieste získajú 20 bodov. 

K prihláške je potrebné doložiť fotokópiu diplomu, výsledkovej listiny, resp. potvrdenie ZŠ. 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje:  

1. Zmenená pracovná schopnosť (platná len po predložení písomného rozhodnutia 

posudkovou komisiou). 

2. Sociálne podmienky (sirota, polosirota). 

3. Lepší priemerný prospech za 1. polrok v 9. ročníku. 

Uchádzač, ktorý podá prihlášky na dva študijné odbory SOŠ, Hviezdoslavova 5, 

Rožňava (1. a 2. termín) bude vykonávať prijímacie skúšky len v prvom termíne. 
Výsledky skúšok sa mu automaticky zarátajú aj ako výsledky pre prijímacie skúšky v druhom 

termíne. 

Žiak, ktorý má špecifické vývinové poruchy učenia a je vzdelávaný na základe individuálneho 

výchovnovzdelávacieho programu, sa pred začatím prijímacej skúšky preukáže vyjadrením z 

CPPPaP o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole. Takémuto 

žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.  

Bez prijímacích skúšok bude riaditeľ SOŠ Hviezdoslavova 5, Rožňava prijímať žiakov, ktorí 

v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ –Testovanie 9 dosiahli v každom predmete 

samostatne ( slovenský jazyk a literatúra a matematika ) úspešnosť najmenej 90 %.  

PODMIENKY PRIJATIA DO UČEBNÝCH ODBOROV 

Pre školský rok 2014/2015 sa do trojročných a dvojročných učebných odborov prijímacie 

skúšky nekonajú. 

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe výsledkov z celoslovenského 

testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ – Testovanie 9. 
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Do dvojročných odborov budú prijatí všetci uchádzači po osobnej konzultácii, ohľadom 

zaradenia do vybraného odboru.  

Zoznamy uchádzačov s vyznačením tých, ktorí splnili kritériá na prijatie, budú zverejnené na 

verejne prístupnom mieste školy a na internetovej stránke školy http://www.sostrv.edu.sk 

alebo http://www.sostrv.edupage.org dňa 16. mája 2014. 

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov, ale číselné 

kódy, ktoré im budú vopred pridelené a doručené najneskôr do 30.mája 2014.  

Zápis prijatých uchádzačov 

Zákonny zástupca prijatého žiaka môže uskutočniť zápis hneď po doručení rozhodnutia o 

prijatí. Termín zápisu prijatých uchádzačov bude zverejnený na internetovej stránke školy a v 

rozhodnutí o prijatí. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný 

zástupca a prijatý uchádzač na sekretariáte riaditeľstva školy.  

Zákonný zástupca prinesie na zápis:  

 zápisný lístok, ktorý si je potrebné vyžiadať na ZŠ,  

 rozhodnutie o prijatí žiaka  

 preukaz totožnosti. 

Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača na štúdium nezapíše v stanovenom termíne, 

rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý, bude neplatné ( v zmysle § 68 ods. 3 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ). Riaditeľ školy prijme na uvoľnené miesto 

ďalšieho uchádzača v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 

V prípade, že po 1. kole prijímacích skúšok nebude v niektorom odbore naplnený požadovaný 

počet žiakov, riaditeľ školy do 6. júna 2014 rozhodne o konaní 2. kola prijímacích skúšok, 

ktoré sa bude konať 17.06.2014.  

Ak bude zákonný zástupca prijatého žiaka požadovať ubytovanie, vyžiada si na sekretariáte 

SOŠ zápisný lístok, ktorý je potrebné predložiť na školskom internáte. (Centrálny internát pre 

Rožňavu je pri Obchodnej akadémii, ul. akademika Hronca 8 v Rožňave)  

Ak nebude naplnený minimálny počet žiakov (min. 10 žiakov) na otvorenie požadovaného 

odboru – zamerania, po prejednaní s riaditeľom školy so súhlasom zákonného zástupcu, môže 

byť záujemcovi o štúdium ponúknutý iný odbor v ktorom sú predpoklady na jeho otvorenie.  

Uvedené kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady a schválené dňa 27. 

januára 2014 

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

S  stav k 

15.9.2014 kód odbor plán Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

3650 M staviteľstvo 15 14 10 - - 10  

3650 M 05 
staviteľstvo - 

požiarna ochrana 
15 20 12 - - 12  

3658 K Mechanik stavebno- 8 4 0 - - 0  
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inštalačných 

zariadení 

2413 K 
mechanik strojov a 

zariadení 
10 18 14 - - 14  

3447 K 
grafik digitálnych 

médií 
12 18 8 - - 8  

2697 K 
mechanik 

elektrotechnik 
30 40 28 - - 28  

2487 H autoopravár 20 24 17 - - 17  

3355 H stolár 10 3 0 - - 0  

4572 F 
poľnohospodárska 

výroba 
20 0 0 - - 5  

4579 F lesná výroba 20 5 15 - - 15  

3686 F Stavebná výroba 20 0 0 - - 0  

 
Na základe výsledkov PS nám boli zo strany zriaďovateľa upravené počty žiakov pre šk. rok 

2014 – 2015 nasledovne: 

 

Študijné odbory - štvorročné 
Počet 

tried žiakov 

2413 K mechanik strojov a zariadení 0,5 18 

2697 K mechanik elektrotechnik 1,0 30 

3447 K grafik digitálnych médií 0,5 12 

3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení 0 0 

3650 M staviteľstvo 0,5 15 

3650 M staviteľstvo - požiarna ochrana 0,5 15 

Učebné odbory - trojročné  

2487 H autoopravár 1 24 

3355 H stolár 0 0 

Učebné odbory - dvojročné 

3686 F stavebná výroba 1,0 20 

4572 F poľnohospodárka výroba 1,0 20 

4579 F lesná výroba 1,0 20 
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IV.  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania  

 

Pozn.: údaje o dochádzke z  rokov 2008/2009 a 2009/2010 nemajú vypovedaciu hodnotu, lebo 

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

samostatne. 

V tomto školskom roku zvýšil počet neospravedlnených vymeškaných hodín, čo je spôsobené 

hlavne žiakmi dvojročných odborov navštevujúcimi odlúčené pracovisko v Štítniku, nakoľko 

títo žiaci pochádzajú z marginalizovanej rómskej komunity, u ktorej sú všeobecne známe 

problémy so školskou dochádzkou. V niektorých prípadoch neboli účinné ani opatrenia 

ÚPSVaR, ktoré tento úrad prijímal na základe našich impulzov voči absentujúcim žiakom. 

 

 

 

 

 

 

 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Priemerný prospech za 

školu: 
2,76 2,76 2,78 2,59 2,64 2,69 

Priemerný počet 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

84,9 75,5 147,56 174,56 169,06 176,3 

Priemerný počet 

neospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

8,8 9,2 18,24 17,87 24,39 26,99 

Priemerný počet 

ospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

76,1 66,3 147,56 156,69 144,67 149,29 

2,76

2,76

2,782,59

2,64

2,69

Priemerný prospech 
za školu:

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

84,9
75,5

147,56

174,56

169,06

176,3

Priemerný počet 
vymeškaných hodín 

na žiaka za školu:

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014
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Opatrenie: 

Zníženie počtu vymeškaných  hodín chceme zabezpečiť väčšou informovanosťou rodičov 

prostredníctvom elektronickej žiackej knižky a e-mailových správ, ktoré budú pravidelne 

zasielané rodičom žiakov, ale aj osobnými návštevami rodín. Ďalej plánujeme zintenzívniť 

spoluprácu s ÚPSVaR za spoluúčasti príslušníkov PZ SR. 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/2014 

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+ nekl. ospravedlnené. neospravedlnené 

Ročník 
Počet 

Žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Poče

t hodín 
Priemer na 

žiaka 
Počet 
hodín 

Priemer 
na žiaka 

1. 89 2 2,25 17 19,10     12243 137,46 805 9,04 

2. 81 4 4,94 8 6,17     10926 134,88 1255 15,49 

3. 48 1 2,08 10 41,66     6097 127,02 349 7,27 

4. 68 6 8,82 6 8,82     7120 104,70 373 5,49 

Spolu 286 13 4,55 41 14,33     36386 127,22 2792 9,28 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/2014 

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 ospravedlnené. neospravedlnené 

Ročník 
Počet 
Žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

hodín 

Priemer 

na žiaka 

Počet 

hodín 

Priemer 

na žiaka 

1. 24 0 0 2 4,76     5114 213,08 1471 61,29 

2. 14 0 0 0 0     2930 209,28 866 61,85 

3. 20 0 0 1 5,0     2829 141,45 390 15,00 

Spolu 58 1 0 3 5,17     10873 187,46 2727 47,01 

 

 

8,8
9,2

18,24

17,87
24,39

26,99

Priemerný počet 
neospravedlnených 
vymeškaných hodín 

na žiaka za školu:

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

76,1
66,3

147,56

156,69

144,67

149,29

Priemerný počet 
ospravedlnených 

vymeškaných hodín na 
žiaka za školu:

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014
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3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/2014 

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 ospravedlnené. 

neospravedlnen

é 

Ročník 
Počet 

Žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 

 

Poče
t 

hodí

n 

Prieme

r na 
žiaka 

Poče

t 
hodí

n 

Prieme

r na 
žiaka 

1. 14 3 21,43 4 28,57 6 42,85 0 0 1928 137,71 1137 81,21 

2. 14 0 0 2 14,29 8 57,14 4 28,57 2466 176,14 3516 251,14 

Spolu 28 3 10,71 6 21,43 14 50,00 4 14,28 4394 156,93 4653 166,18 

 V prvom ročníku je 1 neklasifikovaný. 

 

4. Výsledky záverečných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014 

 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

PsV PVD P N 
Spolu 

konali ZS 

Den

ní 

Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatn

í 

Den

ní 

Ostat

ní 

2487 2 01 
autoopravár - 

mechanik 
2 - 3 - 2 - - - 7 - 

2487 2 02 
autoopravár - 

elektrikár 2 - - - 5 - - - 7 - 

4572 0 
poľnohospodárska 

výroba 
- - 1 - - - - - 1 - 

4579 0 lesná výroba - - - - 3 - - - 3 - 

3686 F stavebná výroba - - 1 - 3 - - - 4 - 

celkom  5 1 9 1 31 3 - - 22 - 

 

Výsledky záverečných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období september v školskom 

roku 2013/2014 

 

Kód 

odboru 

Názov 

odboru 

PsV PVD P N 
Spolu konali 

ZS 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

2487 2 01 
autoopravár 

- mechanik 
- - - - 3 - - - - - 

 

5. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v školskom roku 2013/2014 

 

5.1 Celkové hodnotenie 

Kód odboru 
Názov odboru 

P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

2413 4 mechanik  strojov a zariadení 9 - - - 9 - 

26 97 4 mechanik elektrotechnik 27 - 7 - 34 - 

36 50 6 staviteľstvo 13 - -  13 - 

3917 6 06 technické a informatické služby  v 

stavebníctve 
11 - - - 11 - 

spolu  67 1 2 0 67 1 
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5.2 Externá časť MS  

Predmet 
Počet 

žiakov 
Hodnotenie 

Anglický jazyk 53 58,51 

Nemecký jazyk 14 32,85 

Slovenský jazyk a literatúra 67 47,41 

Matematika 19 52,97 

 

5.3 Interná časť MS - písomná forma  

 Predmet Počet 

žiakov 
Hodnotenie 

Anglický jazyk 53 54,81 

Nemecký jazyk 14 50,71 

Slovenský jazyk a literatúra 67 55,49 

 

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 

9 15 36 6 0 2,59 

Anglický 

jazyk 
11 13 20 7 1 2,45 

Nemecký 

jazyk 
3 3 8 0 0 2,36 

TČOZ 10 20 25 10 1 2,58 

PČOZ 14 15 19 12 6 2,48 

 

6. Výsledky maturitných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období v školskom roku 

2013/2014 

6.1 Celkové hodnotenie 

Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

2413 4  mechanik strojov a 

zariadení 
- - - - - - 

2697 4 mechanik 

elektrotechnik 
7 - - - 7 - 

3650 6 staviteľstvo - - - - - - 

3917 6 

06 

technické 

a informatické služby  

v stavebníctve 

- - - - - - 

Spolu  7 - - - 7 - 
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6.2 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 

0 0 6 0 0 0 

Anglický 

jazyk 
0 0 1 1 0 3,00 

Nemecký 

jazyk 
0 0 0 0 0 0 

TČOZ 0 0 0 0 0 0 

PČOZ 0 0 1 3 0 3,75 

 

V.  Zoznam študijných 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 2013/2014 

1. 2. 3. Spolu 

Učebné odbory 

Číslo schvaľovacej 

doložky MŠ SR resp. 

ŠVP 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 

triedy 
 

žiaci 

2487 2  a 2487 H  

autoopravár 
ŠVP 1/2 14 1 15 1 19 2  1/2 48 

3355 H stolár ŠVP 1/2 11 - - - - 1/2 11 

3686 0 a 3686 F 

stavebná výroba 
ŠVP - - 1/3 8 - - 1/3 8 

4572 0 a 4572 F 

poľnohospodárska 

výroba 

ŠVP 1/2 8 1/3 10 - - 5/6 18 

4579 0 a 4579 F lesná 

výroba 
ŠVP 1/2 11 1/3 8 - - 5/6 19 

celkom 2 44 2 41 1 19 5 104 

Vzdelávacie  programy školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých  ročníkoch 

v školskom roku 2013/2014 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Ostatné formy štúdia 

(upraviť tabuľku podľa 

potrieb)/SOŠ-kategória 

Číslo 

schvaľovacej 

doložky MŠ SR 

resp. ŠVP  

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

26 97 4 a 26 97 K 

mechanik elektrotechnik 
ŠVP 1 29 1 31 1 19 1,5 34 4,5 113 

2413 4 a 2413 K mechanik  

strojov a zariadení 
ŠVP 0,33 10 0,5 8 - - 0,5 9 1,33 27 

3658 K mechanik stavebno 

inštalačných zariadení 
ŠVP 0,33 11 - - - - - - 0,33 11 

3447 4 a 3447 K grafik 

digitálnych médií 
ŠVP 0.33 12 0,5 10 - - - - 0,83 22 

3650  6 a 3650 M 

staviteľstvo 
ŠVP 0,5 13 1 17 0,33 12 0,5 13 2,33 54 

3650 6 05 a 3650 M 05 

staviteľstvo - požiarna 
ŠVP 0,5 18 1 17 0,33 12 - - 1,83 29 
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ochrana 

3917 6 06 a 3917 M 06 

TIS v stavebníctve 
ŠVP - - - - 0,33 7 0,5 12 0,83 19 

Spolu  3 93 4 83 2 69 3 68 12 289 

 

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 2013/2014 podiel absolventov na trhu 

práce  

 

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2014 

nezamestnaní 

k 30.9.2014 
celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 
17 - - 28 22 67 

 
počet žiakov 

v učebných 

odboroch 
––––– 0 0 15 11 26 

 
spolu 

počet žiakov 17 0 0 43 33 93 

 

 

 

 

 
 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2013/2014 
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Kód odboru s názvom 
Pokračujú 

v štúdiu 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2014 

Nezamestnaní 

k 30.9.2014 
Celkom 

39176 06 TIS v stavebníctve 0 0 7 4 11 
3650 6 staviteľstvo 6 0 2 5 13 
2413 4 

mechanik strojov a zariadení 
0 0 4 4 8 

26 97 4 

mechanik elektrotechnik 
11 0 13 9 33 

2487 2 autoopravár 0 0 9 7 16 
4572 F 00 poľnohospodárska 

výroba 
0 0 2 0 2 

4579 F 00 lesná výroba 0 0 1 3 4 

3686 F stavebná výroba 0 0 3 1 4 

SPOLU 17 0 43 33 93 

 
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:  7 9 26 2 1 44 51 

z toho žien:  4 6 12 1    

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 35 

z toho externých 4 

kvalifikovaných 32 

Nekvalifikovaných – bez DPŠ 4 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 29 

s 2. kvalifikačnou skúškou 4 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 

odborného výcviku: 9 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 4 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 5 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV  

2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2013/2014  
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3. Nepedagogickí zamestnanci školy 

 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 31-40 41-50 51-60 60-65 nad 66 rokov Spolu  Priemerný vek 

 

Počet: 2 1 4 4 1 - 12 47 

z toho žien: 2 - 4 3 - - 9 45 

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov: 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 8 

  

Odbornosť odučených hodín 

 

Predmety 
Počet hodín 

týždenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 151 130 86,1 21 13,9 
Cudzí jazyk 128 128 100 0 0 
Prírodovedné  54 54 100 0 0 
Odborné  673 664 98,7 9 1,3 
Spolu  1006 985 97,12 30 2,98 

 

  VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
  

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov  osvedčenia, certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Tvorba ŠkVP pre učiteľov 

stredných škôl 
MPC 

Osvedčenie o aktualizačnom vzdelávaní 2 

Florbal v učive telesnej 

a športovej výchovy 
MPC 

Osvedčenie o aktualizačnom vzdelávaní 2 

Humanizácia vyučovania 

nemeckého  jazyka 
MPC 

Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní 1 

II. atestácia MPC Osvedčenie o II. atestácii 2 

 

 

 

 

Prehľad o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými 

zamestnancami  
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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)  

11 2 6 1 23 

 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

 

 

 

 

Ostatné aktivity na prezentáciu školy  

 

P.Č. Názov aktivity Termín konania Oblasť zamerania Počet zúčastnených 

Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.Č

. 
Názov súťaže 

 
Pri  individuálnych súťažiach 

 meno žiaka a trieda 

Okresné, 

oblastné 

kolo 

Krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

Medzináro

dná úroveň 

1. 
Stredoškolská 

odborná činnosť Michal Kalina, III.C  
- 1. miesto účasť 

  

2. 
Stredoškolská 

odborná činnosť 

Štefan Ciberaj, IV. A, Ján 

Málik,III.A a Florián 

Demeter, III.A 

- 2. miesto 1. miesto X 

3. 
Stredoškolská 

odborná činnosť 

Jaroslav Florek, IV.A a Ján 

Erdödi, IV. A 
- 1. miesto  

  

Iné súťaže 

P.Č. 

Názov súťaže Pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 

Okresné, 

oblastné 

kolo 

Krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

Medzinár. 

úroveň 

1. 
Olympiáda v 

ANJ 
Štefan Kovács, IV.A 2. miesto    

 2. 
Olympiáda v 

NEJ 
Róbert Ferdinand, 2. C účasť    

3. Prednes poézie a 

prózy 

Alžbeta Dovcová, 1. C 

Klaudia Töröková, 1.A 

1. miesto 

1. m. v obl. 

kole 

účasť 
  

4. 
ZENIT  v 

strojárstve 

Martin Galata, IV. B 

Deneš Alexander, IV: B 
 

4. miesto 

7. miesto 
  

5. 
ZENIT  v 

programovaní 
Ciberaj, IV. A  účasť   

6. 

Autoopravár  

Junior 2013 

Castrol 

Celoslovenské on line 

testovanie celej triedy III. D 
 

 
účasť  

7. 
Súťaž Enersol 

Mark Ronyecz, IV. B 

Milan Farkašovský, IV. B 
 X X  

8. Súťaž SYGA  

 
Július Kusztván, IV. B  

 

Umiestnenie 

medzi prvými 

10 v rámci SR 

 

9. YTONG Michal Kalina, III.C   3. miesto X 

10 
VELUX 

Michal Kalina, III. C 

Stanislav Ďuríček, III.C 
  Pochvala práce  
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(v médiach, účasť na 

konferenciách, výstavách) 

1. 
Správna voľba 

povolania 
24.10.2013 

 Verejnosť okresu 

Rožňava 

2. 
Dni otvorených 

dverí 

11. -13. 12. 2013 

19. – 20. 02. 2014 

 Všetky ZŠ okresu, cca 

160 žiakov 

3. Nábory na ZŠ  

Informácie o možnostiach 

štúdia , propagácia 

jednotlivých odborov na ZŠ 

 

4. 

Články o škole 

v elektronických 

regionálnych 

novinách 

Vždy po uskutočnení 

aktivity 

Informácie o možnostiach 

štúdia , propagácia 

jednotlivých odborov na 

verejnosti 

Verejnosť okresu 

Rožňava 

 

X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Názov projektu Číslo projektu 
Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy 

(ak bol) 
Poznámka 

Neučíme sa pre 

školu, ale pre 

život 
ITMS26110130655 311428,54 - 

 

Elektronizácia 

vzdelávacieho 

systému 

regionálneho 

školstva 

  - 

 

Moderné 

vzdelávanie – 

digitálne 

vzdelávanie 

pre 

všeobecno-

vzdelávacie 

predmety 

   

 

ERAZMUS+ 

pre 

vzdelávanie 

a odbornú 

prípravu 

SK01-KA102-

000157 
38675 ,-  

 

Elektronické 

systémy 

motorových 

vozidiel 

Č.72/13-SS 200,-  

 

Robotizovaný 

logistický 

systém 

Č.61/33-SS 2500,-  

 

 

Projekt „Neučíme sa pre školu, ale pre život“ 

Účelom projektu je vytvoriť predpoklady na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho 

procesu z hľadiska perspektívnych potrieb vedomostnej spoločnosti. Projekt bol zameraný na 

zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu zavedením inovačných foriem a metód 

vyučovania jednotlivých predmetov. Prostredníctvom inovačného vzdelávania poskytujúceho 
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osvojenie kľúčových kompetencií sa skvalitnila príprava žiakov – absolventov pre potreby 

vedomostnej spoločnosti. 

Projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. 

Prebiehajúci projekt vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 

skvalitnenie výučby v regionálnom školstve. 

Projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ 

Prebiehajúci projekt vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 

skvalitnenie výučby všeobecno-vzdelávacích predmetov. 

Projekt „ERAZMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu“ 

Prebiehajúci projekt - v rámci projektu budú realizované mobilitné stáže žiakov, ktoré boli 

zamerané na získavanie odborných a jazykových zručností v autentickom prostredí 

zahraničných firiem. Uskutočnené stáže v plnej miere nadväzovali na výchovno-vzdelávací 

proces v škole. Vzdelávanie žiakov priamo v prostredí zabehnutých zahraničných podnikov 

prispelo k zvýšeniu ich odborných aj kľúčových kompetencií, čím sa zvýšila ich 

uplatniteľnosť na trhu práce EÚ. 

Projekt „Elektronické systémy motorových vozidiel“ 

Projekt realizovaný v spolupráci s nadáciou Volkswagen Slovakia. Hlavným cieľom projektu 

je zvýšiť odborné kompetencie žiakov v oblasti elektronických systémov motorových 

vozidiel. Využiteľnosť v študijnom odbore mechanik elektrotechnik – autoelektronika 

a učebnom odbore autoopravár. 

 

Projekt „Robotizovaný logistický systém“ 

Prebiehajúci projekt realizovaný v spolupráci s nadáciou Volkswagen Slovakia.Cieľom 

projektu je vytvoriť model robotizácie v logistike. Využiteľnosť v študijnom odbore 

mechanik elektrotechnik – automatizačná technika. 

 

 

XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2013/2013 
 

V školskom roku 2012/2013 na škole nebola vykonaná inšpekcia.  

 

XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

 Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v 36 učebniach, z to je 19 kmeňových, 5 

odborných, 1 jazyková učebňa, 1 učebňa elektrického merania , 4 učebne pre skupinové 

vyučovanie a 8 učebňami IKT. 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 
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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. Škola má vytvorenú vlastnú stránku www.sostrv.edu.sk. 

Škola na vyučovanie telesnej výchovy využíva priestory telocvične s hygienickými priestormi 

a sprchami. Na výučbu sa využívajú aj 2 posilňovne a vonkajšie ihriská. Škola má pomerne 

dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum. 

 Učebne sú v dobrom stave, spĺňajú základné hygienické a bezpečnostné predpisy. 

Tepelný režim je zabezpečovaný vlastným kúrením. Osvetlenie a vetranie je dané 

naprojektovanými možnosťami. V odborných učebniach platí prevádzkový poriadok, 

vypracovaný pre jednotlivé učebne podľa charakteru činnosti a vybavenia učebne. 

V učebniach sú prevádzané prevádzkové revízie a prehliadky zariadení v zmysle platných 

predpisov.  

 Na pracovisku v Štítniku k priamemu vyučovaniu slúži 4 kmeňových tried a 2 triedy pre 

delené hodiny a  1 odborná učebňa výpočtovej techniky. K dispozícii je telocvičňa 

a vonkajšie ihrisko. 

 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: 

- stolárska dielňa, 

- skleníkové hospodárstvo, 

- dielne poľnohospodárskej a lesnej výroby 

 

XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy  

 
Normatívne  a nenormatívne prostriedky  

 

Vybraný  ukazovateľ v € Rok 2013 

Dotácia  zo štátneho rozpočtu na žiakov 969 931,- 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

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

- 

http://www.sostrv.edu.sk/
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vyživovaciu povinnosť 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy /odchodné 12 985,60 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia podľa 

finančných aktivít 

 

Iné finančné prostriedky -  dary a granty 2 437,32 

 

Čerpanie normatívnych prostriedkov podľa položiek 

 

Položky Názov položky € 

610 Mzdové náklady 530 565,66 

620 Poistné 187 195,77 

631 Cestovné 1 503,45 

632 Energie, voda, komunikácie 55 611,79 

633 Materiál 24 364,49 

634 Preprava 2 792,12 

637 Služby  83 881,44 

64 Odstupné, nemocenské 4 783,09 

635 Údržba 79 233,19 

SPOLU  969 931,- 

Spolu finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy  

610-620 Mzdové náklady +poistné 6 200,26 

633 Materiál 1 848,22 

637 Služby 4 937,12 

 

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  

automobily 

04.06.2014 Košice SOŠA 20 

Autoopravári sa 

oboznámili 

s automobilovou 

diagnostickou technikou  

Vzdelávacie 

podujatie v 

COV pre 

elektrotechni-

ku  

04.06.2014 Košice 
SPŠE 

 
20 

elektrotechnici si 

odskúšali programovanie 

modulov typu 

ARDUINO. Precvičili si 

prácu s modulmi FESTO 

SOČ 03.04.2014 Košice 

MŠ SR, 

ŠIOV, 

KŠÚ 

 

7 žiakov 

Prehlbovanie 

teoretických vedomostí 

a zručnosti a ich aplikácia 

pri riešení úloh z praxe, 

prezentácia prác  

SOČ 23. – 25.  Stará MŠ SR, 3 žiaci Prehlbovanie 
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04. 2014 Ľubovňa ŠIOV, 

KŠÚ 

 teoretických vedomostí 

a zručnosti a ich aplikácia 

pri riešení úloh z praxe, 

prezentácia prác  

VELUX 
25. 06. 

2014 
Bratislava 

Firma 

Velux 
3 žiaci 

Prezentácia vlastných 

projektov z oblasti 

staviteľstva 

YTONG  Bratislava 
Firma 

XELLA 
1 žiak 

Prezentácia vlastného 

projektu z oblasti 

staviteľstva 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Názov aktivity Dátum Miesto 
Organizát

or 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. nezáujem 

žiakov 

Juniorská 

štafeta 
11.09.2013

19.06.2014  
Rožňava  42 

Rozvoj kladných 

charakterových vlastnosti, 

vytrvalosť 

Súťaž družstiev 

prvej pomoci 
03.06.2014 Rožňava SČK 5 

Osvojiť si zásady 

a postupy potrebné ku 

záchrane života 

Športový deň 27.01.2014 Rožňava 
SOŠ 

Rožňava 
234 

Rozvoj kladných 

charakterových vlastnosti, 

vytrvalosť,  kolektívne 

cítenie 

Dlhodobé 

športové súťaže 

(futbal, 

basketbal, 

futsal, florbal) 

školský rok 

2013/2014 

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 

zúčastnený

ch žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

Mosty bez 

bariér 
18.09.2013 Príbeník KSK 40 

Pochopene práva 

na život každého 

jednotlivca 

Biela pastelka 25.9.2013 Rožňava 

Únia 

nevidiacich 

a slabozrakých 

Slovenska 

8 

Rozvíjanie 

kladného vzťahu k 

zdravotne 

hendikepovaným 

osobám, 

poskytnutie 

sociálnej pomoci 

Hodina deťom  13.11.2013 Rožňava  8 
Zbierka určená pre 

deti 
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Študentská 

kvapka krvi 
14.11.2013 Rožňava 

NsP sv. Barbory 

Rožňava 
9 

Uvedomenie si 

hodnoty ľudského 

života a zdravia 

Červené stužky 29.11.2013 Rožňava  
Všetci žiaci 

školy 

Rozvíjanie pocitu 

splupatričnosti 

Deň narcisov 11.4. 2014 Rožňava 
Liga proti 

rakovine 
115 

Uvedomenie si 

hodnoty ľudského 

života a zdravia 

Valentínska 

kvapka krvi 
27.02.2014 Rožňava 

SOŠ 

Rožňava 
11 

Uvedomenie si 

hodnoty ľudského 

života a zdravia 

 

Vzdelávacie a kultúrne poukazy 

 

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 390 + 44 pre pedagogických 

zamestnancov 

Divadelné predstavenie 

 
Zoznam krúžlov 

 

P.Č 

  

Meno 

vyučujúceho 

Názov 

krúžku 

Počet žiakov  

krúžku 

1 Ing. Michalko ANJ 12 

2 Mgr. Bekeová klub mladých 12 

3 Mgr. Bérešová S nemčinou do sveta 10 

4 PaedDr. Jančovičová Literárny krúžok 10 

5 Mgr. Kron Technicko-konštrukčný 7 

6 Ing. Nálepová Poskytovanie prvej pomoci 8 

7 Mgr. Mihinová NEJ 10 

8 Ing. Gmurczyk CNC programovanie 14 

9 Ing. Mosná Svet okolo nás 13 

10 Ing. Červenák Opravárenský 11 

11 Bc. Slaný AUTODESK 9 

12 Ing. Ligárt Elektronika 17 

13 Ing. Kykloš Automobily 14 

14 Kirner Hudob. krúžok, praktická elektronika 17 

15 Bc. Hricko Robotický 10 

16 Ing. Kostyánszky Internetový krúžok 13 

Poukaz  Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  

krúžkov 

Vzdelávací 397 389 34 
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17 Ing. Kalinová CISCO I a CISCO II 14 

18 Ing. Genči Programovanie 18 

19 Bc. Hricík Tvorba digitálnych médií 18 

20 Ing. Szanyi Šachový 8 

21 Ing. Egriová Manažment osob. financií,  8 

22 Takáčová Hudobný krúžok 8 

23 Ing. Hlaváč Internetový krúžok 8 

24 Krak Stolárske a rezbárske práce 8 

25 Ing. Gločeková Počítačový krúžok 9 

26 p. Spišák Športové hry a posilovanie 9 

27 Mgr. Bezeková Matematický 10 

28 Ing. Túrosová Staviteľstvo vo svete 14 

29 Ing. Dudášová Projektovanie v 2D a 3D 12 

30 Ing. Šmelková 5D svet stavebníctva 12 

31 Ing. Sajková Mladý stavbár 16 

32 Mgr. Tománek Športové aktivity 17 

33 Mgr. Kočtuchová Volejbalový a florbalový krúžok 10 

 
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 2013 sa uskutočnili voľby 

nových členov z tried prvých ročníkov. Žiacka školská rada je aktívna a podáva podnetné 

návrhy.  

V spolupráci so žiackou školskou radou sa  uskutočnili akcie: Príbeník 2013 – Burza 

škôl, Študentská kvapka krvi, Červené stužky, Mikuláš  pre žiakov, imatrikulácie, Valentínska 

kvapka krvi, športové dni  a zorganizovali  zbierky:  Biela pastelka, Hodina deťom, Deň 

narcisov a aj Deň narcisov.  

 

 


