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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti  

Strednej odbornej školy Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice 

 

za školský rok 2019/2020 

 

podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole 

     (podľa § 2 ods. 1 písm. a vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

1. Názov školy:     Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice 

2. Adresa školy:    Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice 

3. Telefónne číslo: ++036 6312 510, ++0915 533300, ++0915 270001 

4. Internetová adresa: www.sosts-levice.sk     e-mailová adresa: sospodamfiteatrom@gmail.com 

5. Zriaďovateľ:     Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra                 IČO: 37861298 

 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Meno a priezvisko Funkcia 

Ing. Eva Sleziaková riaditeľka školy  

Ing. Soňa Michníková zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vzdelávanie 

PaedDr. Žaneta Juríková zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vzdelávanie 

Ing. Alena Krtíková zástupkyňa riaditeľky školy pre projektovú činnosť a marketing 

Ing. Zuzana Volfová vedúca úseku technicko-ekonomických činností 

Róbert Gombík hospodár školy 

Eva Ternovská vedúca ŠJ 

 

 

http://www.sosts-levice.sk/
mailto:sospodamfiteatrom@gmail.com
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Údaje o rade školy a ďalších poradných orgánoch školy 

Rada školy  

 Rada školy pri SOŠ techniky a služieb , Pod amfiteátrom 7, Levice  bola ustanovená v zmysle 

§ 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnená v zmysle vyhlášky č. 230/2009 Z. z.  

            Ustanovujúce  zasadnutie Rady školy pri Strednej odbornej škole, Pod amfiteátrom 7, 93401 

Levice, v zmysle   § 5 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti 

o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení sa konalo dňa 21.04.2016. Týmto dňom začalo plynúť funkčné obdobie Rady školy na 

dobu 4 rokov. 

Rada školy má 11 členov v zložení: 

- dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými 

zamestnancami školy, 

- jeden zástupca ostatných zamestnancov školy zvolený vo voľbách ostatnými 

zamestnancami školy, 

- traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi 

žiakov školy, 

- jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou, 

- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je jeden zástupca stavovskej 

organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania 

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné 

záujmy, záujmy pedagogických a ďalších zamestnancov školy a rodičov v oblasti školstva 

a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili tri riadne zasadnutia Rady školy pri SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice a to v mesiacoch október 2019, február a júl 2020. 

Problematika: 

- správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch 

- výsledky MS a ZS 

- správa o hospodárení školy 

- schválenie plánu výkonov pre nasledujúci školský rok 

- informácia o plnení úloh školy pre aktuálny školský rok 

- informácia o postupoch školy z oblasti marketingu a náboru žiakov ZŠ 

- informácia o kontinuálnom vzdelávaní PZ a OZ pre aktuálny školský rok 

- informácie o zapojení školy do projektov, výziev a vzdelávacích programov 

-     výsledky prijímacieho konania 2020/2021 

- žiadosti školy o FP na rekonštrukciu, opravy a financovanie havárií 

- investičné zámery školy postúpené  zriaďovateľovi 

- realizácia projektov  a naplnenie špecifických cieľov 

- aktivity školy v ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

- strategické dokumenty školy v oblasti internacionalizácie školy, rozvoja čitateľskej a finančnej  

gramotnosti a aktivít boja proti obezite 

- spolupráca školy s o. z., nadáciami a dobrovoľnícke aktivity žiakov a pedagógov 
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- pomoc pri plnení úloh školy zo strany členov rady školy - poslancov zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, Mestského zastupiteľstva v Leviciach a rodičov 

- činnosť rady školy aj počas prerušenia vyučovania z dôvodu epidémie koronavírusu, hlasovanie 

per rollam – návrh kritérií prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021, návrh kritérií 

hodnotenia vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie v 2. polroku šk. roka 2019/2020. 

 

Členovia rady školy  

P. č Meno, priezvisko, titul člena rady školy V rade školy zastupuje 

1. Anna Fraschová, Ing. – predseda pedagogických zamestnancov školy 

2. Daniel Tuček Bc. – podpredseda pedagogických pracovníkov školy 

3. Renáta Kubovičová nepedagogických pracovníkov školy 

4. Miroslava Ďurkovičová rodičov žiakov školy 

5. Jozef Máčaj rodičov žiakov školy 

6. Henrieta  Havranová rodičov žiakov školy 

7. Dominika Urbanová žiakov školy 

8. Ján Janáč, JUDr. Nitriansky samosprávny kraj 

9. Ján Krtík, RNDr.. Nitriansky samosprávny kraj 

10. Peter Sádovský. Nitriansky samosprávny kraj 

11. Ing. Pavol  Sido Republiková únia zamestnávateľov 

 

Rade školy pri SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice uplynulo v apríli 2020 štvorročné 

funkčné obdobie Na základe výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja ako zriaďovateľa Strednej 

odbornej školy techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Levice v súlade § 1 ods. (3) vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení 

v platnom znení,  sa voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole techniky a služieb, Pod 

amfiteátrom 7, Levice mali konať v termínoch: 

 

Pedagogickí zamestnanci:   13. marca 2020, spoločenská miestnosť, 10:30 

Ostatní zamestnanci:           13. marca.2020, spoločenská miestnosť, 12:30 

Rodičia žiakov:                     08. apríla 2020, triedne schôdzky, kmeňové učebne, 16:00 

Žiaci školy:                            02. apríla 2020, zasadačka, 13:30 

 

Rozhodnutím ministra školstva č.: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.marca 2020 bola mimoriadne 

prerušená prevádzka školy od 30. marca 2020 do odvolania. 
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V skupine rodičov žiakov a žiakov sa voľby vzhľadom na mimoriadnu situáciu neuskutočnili 

a v zmysle „§ 39  Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, Rada školy pri SOŠ techniky 

a služieb pracovala v pôvodnom zložení do ustanovujúcej schôdze v závislosti od ukončenia 

mimoriadnej situácie a následného vyhlásenia volieb v skupine rodičov žiakov a žiakov školy 

a následnej ustanovujúcej schôdze. 

 

 
Poradné orgány riaditeľky školy 

1. Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľky školy     poverený/á vedením 

- pedagogická rada školy                                                                    Ing. Eva Sleziaková 

- predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov    PhDr. Erika Szárazová 

- predmetová komisia cudzích jazykov                   Mgr. Kristína Martišková 

- predmetová komisia odborných ekonomických predmetov    Ing. Jana Bakovková 

- predmetová komisia odborných technických predmetov     Ing. Jozef Adam 

- koordinátorka protidrogovej prevencie       Ing. Anna Fraschová 

- výchovná poradkyňa,          Ing. Soňa Michníková 

- koordinátorka pre ĽP a rodinnej výchovy                                 PaedDr. Valentína Karafová 

- koordinátorka informatizácie                                                           PaedDr. Žaneta Juríková 

- gremiálna porada riaditeľa školy                                                     Ing. Eva Sleziaková 

- žiacka školská rada                                                                          Ing. Pavel Ganecz 

- Rada rodičov                                                                                    Ing. Oľga Szillerová 

- prijímacia komisia                                                                            Ing. Soňa Michníková  

                             

2. Stručná charakteristika práce poradných orgánov riaditeľky školy   

 

2. 1     Pedagogická rada 

            PR v  systéme mikroriadenia školy predstavuje orgán koordinujúci všetky odborno - metodické 

otázky výučby prostredníctvom predmetových komisií pôsobiacich v škole. Plnila úlohy vo vzťahu 

k pedagogickým zamestnancom školy v hlavnom pracovnom pomere: informatívnu, jednotiacu, 

rozhodovaciu, poradnú, kontrolnú - hodnotiacu a odborno – metodickú. Rokovania PR sa riadili 

rokovacím poriadkom, o rokovaní sa viedol zápis. V školskom roku 2019/2020 PR zasadala podľa 

schváleného harmonogramu a rámcového programu zasadnutí 9 krát prezenčne, 1x mimoriadne a 1x 

online vzhľadom na mimoriadnu epidemickú situáciu. Rámcový program bol aktualizovaný 

a dopĺňaný priebežne. Členovia pedagogickej rady boli pozývaní na zasadnutia pozvánkou s určeným 

programom mailovou komunikáciou. Plán práce pedagogickej rady vychádzal z plánu hlavných úloh 

školy, z hodnotenia (analýzy) výsledkov činnosti PR za predchádzajúci školský rok, pedagogicko - 

organizačných pokynov MŠVVaŠ SR pre daný šk. rok, aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích 

potrieb žiakov. 

 Pedagogická rada pripravovala kompetentné návrhy pre rozhodovanie riaditeľky, vyjadrovala 

sa k prerokovávaným bodom programu, predkladala návrhy na zvyšovanie efektívnosti VVP aj v čase 

prerušenia vyučovania v škole z dôvodu epidémie koronavírusu. Aktívne sa podieľala na tvorbe 

celoškolských pedagogických dokumentov. Navrhovala pripomienky, odporúčania, závery a opatrenia 

k predkladaným pedagogickým a ďalším interným dokumentom  školy, kontrolovala plnenie úloh 

a uznesení. Schvaľovala strategické a ďalšie dôležité interné dokumenty školy v zmysle rokovacieho 

poriadku.   
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2.2    Predmetové komisie 

          Predmetové komisie pracovali podľa plánu práce, ktorý bol vypracovaný na začiatku školského 

roka a bol súčasťou plánu hlavných úloh školy. Všetky plánované zasadnutia sa uskutočnili a riadili 

podľa plánu zasadnutí prezenčne a následne  online v čase prerušenia vyučovania. Po otvorení školy 

v závere mesiaca jún 2020, PK rokovali o vyhodnotení priebehu a výsledkoch vyučovacieho procesu 

vedeného dištančne, plnení vzdelávania žiakov podľa vopred stanoveného základného obsahu učiva, 

frekvencie klasifikácie, účasti žiakov ako aj vzniknutých problémoch v čase dištančného vzdelávania. 

Do ŠkVP navrhovali pre nastávajúci školský rok obsah učiva, ktorý sa presúval do vyššieho ročníka 

v mesiaci september nasledujúceho školského roka. 

Činnosť PK vychádzala z predpokladu plnenia jej základných funkcií aj napriek zložitej 

situácii a to organizačno - riadiacej, kontrolno - hodnotiacej a vzdelávacej (odborno-metodickej). 

Cieľom činnosti bola realizácia konkrétnej účasti pedagogických pracovníkov vo vzdelávacom 

procese, stanovení kritérií a frekvencie kvalifikácie, profesijného rastu učiteľov  s cieľom zvyšovania 

úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy a to aj v čase mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania. Bola odborných článkom riadenia školy.  

             PK (PK všeobecno – vzdelávacích predmetov, PK cudzích jazykov, PK ekonomických 

predmetov, PK technických predmetov) riešili konkrétne výchovno-vzdelávacie problémy, analyzovali 

problémy hlavne v čase dištančného vzdelávania a prijímali návrhy opatrní. Garantovali odbornosť 

prípravy a  sledovanie zmien a požiadaviek žiakov, zákonných zástupcov a zamestnávateľov a ich 

zapracovanie do podmienok aktívnych vzdelávacích programov školy. Podieľali sa na príprave 

návrhov špecifikácie a frekvencie klasifikácie jednotlivých predmetov. V čase mimoriadneho 

prerušenia vyučovania od 16.3.2020 upravili obsah vzdelávania, frekvenciu klasifikácie v 2. polroku 

šk. roka 2019/2020, navrhovali vyučovacie predmety ktoré nebolo možné vzhľadom na ich obsah 

klasifikovať. Spolupracovali s rodičmi, odbornou a podnikateľskou verejnosťou. Pripravovali 

metodické dni na prezentáciu osvojených vedomostí a zručností žiakov počas prezenčného 

vyučovania, podieľali sa na príprave administratívneho hodnotenia ukončovania štúdia (maturitná 

a záverečná skúška – výber vyučovacích predmetov). 

             V práci so žiakmi IVP spolupracovali s triednym učiteľom, výchovným poradcom, školským 

špeciálnym pedagógom a školským psychológom. 

             Talentovaných žiakov pripravovali na  súťaže, olympiády, SOČ,  prezentovali odbory a školu 

na verejnosti. Zapájali žiakov do online súťaží v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania. 

               V 1. polroku šk. roka sa zapájali do dobrovoľníckych aktivít, organizovali odborné exkurzie 

do podnikov a firiem ako integrálnu súčasť výchovy a vzdelávania. 

               Využívali ponuku programov JA SR na rozvoj podnikateľských zručností ako aj aplikácie 

programu finančnej gramotnosti: 1. ročník program Etika a podnikanie, 2. ročník Zručnosti pre 

úspech, 3. ročník Aplikovaná ekonómia, Viac ako peniaze. Pre zvyšovanie finančnej gramotnosti 

hlavne žiakov končiacich ročníkov využili spoluprácu s Finančnou akadémiou, organizovali Deň 

finančnej gramotnosti v škole. 

                Na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov využívali školskú knižnicu, cudzojazyčnú knižnicu 

školy a online portál EnglishGo, zvukové nahrávky, databázu hraných filmov, odbornú knižnicu 

ekonomických a technických predmetov, organizovali návštevy a spolupracovali s miestnou 
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Tekovskou knižnicou, zapájali žiakov do súťaží ako „Záložka do knihy“ spája slovenské školy 

s dôrazom na potrebu prehlbovania vedomostí formou čítania. 

 

              Zapájali sa aj do projektovej činnosti školy prostredníctvom účasti členov pri spracovaní 

odborného obsahu, realizácii a hodnotení výstupov. Podieľali sa na implementácii výsledkov 

projektových aktivít do kurikula školy. 

             Implementovali vo VVP Stratégiu internacionalizácie školy, Stratégiu rozvoja čitateľskej 

a finančnej gramotnosti žiakov školy ako aj Stratégiu boja proti obezite v podmienkach školy. 

              V procese duálneho vzdelávania v zmysle Dodatok č.1 k vzdelávaciemu programu mechanik 

špecialista automobilovej výroby, úzko spolupracovali s podnikmi pri zabezpečovaní náboru 

a skvalitnení MTZ odborného výcviku pre žiakov hlavne 1.ročníka DV realizovaného v školských 

dielňach s podnikom ZF Slovakia a.s. Výhody duálneho vzdelávanie propagovali medzi rodičmi, na 

verejnosti počas Burzy informácií, DOD, stretnutí s výchovnými poradcami ZŠ ako aj na web. a fcb 

stránke školy. 

2. 3   Vyhodnotenie činnosti výchovnej a kariérnej poradkyne                                                                           

Práca výchovnej poradkyne sa orientovala  

a) smerom k vedeniu školy  

- predložená dokumentácia spojená s výchovným poradenstvom –   zápisy pohovorov v   

triedach, individuálne so žiakmi školy, s rodičmi, za účasti riaditeľky školy, triednych 

učiteľov, školskej psychologičky a špeciálnej pedagogičky, zástupkyne pre PV, 

koordinátorky prevencie 

- kontrola a potvrdenie dokumentácie  k prihláseniu na vysoké školy 

- distribuovanie  informačných  materiálov pre žiakov končiacich ročníkov, týkajúcich sa 

štúdia na       vysokých   školách, informácie  

- boli vypracované podklady  pre zasadnutia pedagogických rád 

 

b) smerom k triednemu učiteľovi a ostatným pedagógom 

- bola vykonaná individuálna poradenská činnosť,  usmerňovanie TU pri práci s 

jednotlivými žiakmi, triedou, pri vypracovávaní návrhov na odstránení problémov; išlo 

hlavne o kontaktovanie zákonných zástupcov, CPPP, Úradu práce a sociálnych vecí a 

rodiny Levice, spolupráca pri riešení konfliktných alebo iných mimoriadnych situácií v 

triede, v jednotlivých ročníkoch pomoc pri usmerňovaní v oblasti profesijnej orientácie,  

- spolupráca triedneho učiteľa a odbornej zamestnankyne školy a školskej špeciálnej 

pedagogičky 

 

c) smerom k odborným zamestnancom školy 

- spolupráca so školským špeciálnym pedagógom pri komunikácii s triednymi učiteľmi, 

vyhodnotenie štvrťročných správ jednotlivými vyučujúcimi, pri pohovoroch s rodičmi 

- spolupráca so školskou psychologičkou pri organizovaní skupinových pohovorov v 

jednotlivých triedach.  

-  
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d) smerom k žiakom 

- monitorovanie výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi a 

vyučujúcimi formou rozhovorov, pozorovaní. Uskutočnené boli individuálne alebo 

skupinové pohovory s  problémovými žiakmi zamerané na dochádzku, prospech, kultúru 

správania sa žiakov v triede ale aj medzi triedami, kultúru prostredia školy, skupinové a 

individuálne poradenstvo žiakom končiacich ročníkov a spoluprácu pri tvorbe 

individuálneho plánu 

 

e) smerom k rodičom 

- spolupráca s rodičmi pri riešení výchovno-vyučovacích problémov formou individuálnych 

pohovorov za účasti triednych učiteľov, odborných zamestnancov 

 

Počas šk. roka boli vykonané pohovory výchovnej poradkyne so žiakmi, zákonnými zástupcami, za 

prítomnosti riaditeľky školy, triednych učiteľov, ŠŠP a školského psychológa. Dôvodom bola 

neuspokojivá dochádzka, vzťahy v triede, správanie sa voči vyučujúcemu, poškodzovanie majetku, 

neuspokojivý prospech žiakov, napĺňanie potrieb žiakov IVP. Pohovory so zákonnými zástupcami 

(24), pohovory so žiakmi  (30), pohovory s triedami (9). Spolupráca so špeciálnym pedagógom ( pri 

žiakoch IVP), spolupráca so školským psychológom (výchovné problémy), spolupráca s inštitúciami 

(CPPPaP, RUVZ). 

Kariérne poradenstvo 

Kariérne poradenstvo sa zameralo na aktívnu prácu so žiakmi hlavne končiacich ročníkov a pomoc pri 

realizácii ďalšieho profesijného smerovania pokračujúcim štúdiom na vysokej škole, ktoré si zvolili 

v rámci ďalšieho vzdelávania, na spoluprácu so zamestnávateľmi v regióne a zamestnanosť, nábor 

žiakov do systému duálneho vzdelávania so strategickým zamestnávateľom regiónu.                     

Práca bola zameraná na: 

- komunikáciu so žiakmi končiacich ročníkov 

- propagačné materiály z VŠ (priamo do tried) 

- náborové aktivity priamo od zamestnávateľov (priamo do tried) 

- overovanie správnosti prihlášok na VŠ (11 žiakov) 

- komunikácia s absolventmi školy  

- prehľad povinností ,dokumentov, dátumy potrebné pri ukončení štúdia a zaradenie sa na  

trh práce, VŠ (personálne písomnosti, potvrdenia...) 

-     účasť na veľtrhu VŠ – Gaudeamus Nitra 

-     účasť na školení – firma Trexima, Nitra 

 

2.4  Vyhodnotenie činnosti z oblasti poradenstva 

a) školský špeciálny pedagóg 

         Špeciálno-pedagogická starostlivosť bola v školskom roku 2019/2020 poskytovaná 55 žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Počet žiakov v 1. ročníkoch bol za posledné 

roky najvyšší, až 23, oproti vlaňajšiemu roku je to o 14 viac. 

Počet žiakov podľa jednotlivých štvrťrokov: 

1. štvrťrok 54 žiakov, 2. štvrťrok 55 žiakov, 3. štvrťrok 55 žiakov, 4. štvrťrok/ k 2.7.2020 40 žiakov. 

Úspešne ukončilo štúdium 8 žiakov zo 4. ročníkov, 2 žiaci z nadstavbového štúdia a 5 žiakov z 

učebného odboru. Celkový počet integrovaných žiakov, ktorí úspešne ukončili štúdium v uplynulom 

školskom roku bolo 15. 
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Obdobie od 1.9.2019 do 15.3.2020 

Špeciálno-pedagogický servis bol poskytovaný v rámci konzultačných hodín dvakrát týždenne po 5 

hodín. V školskom roku 2019/2020 využili individuálne konzultácie študenti ale aj ich zákonní 

zástupcovia. Pedagogickí zamestnanci konzultovali svoje postupy so špeciálnou pedagogičkou. V čase 

mimoriadnej situácie, počas dištančného vzdelávania sa nevyskytli žiadne závažné problémy týkajúce 

sa integrovaných žiakov. Počas školského roka boli individuálne problémy konzultované s odborníkmi 

z CPPPaP a SCŠPP v Leviciach, ako aj s pedagógmi základných škôl. Špeciálna pedagogička bola 

prítomná na niekoľkých vyučovacích hodinách a na zasadnutiach pedagogickej rady. V spolupráci so 

školskou psychologičkou bola realizovaná odborná poradenská činnosť v prvých ročníkoch, zameraná 

na adaptáciu študentov v triednom kolektíve. 

 Vzájomná spolupráca učiteľov, odborných zamestnancov (školského psychológa)  školského 

špeciálneho pedagóga i výchovného poradcu, pedagogických zamestnancov a vedenia školy bola v 

uplynulom školskom roku na vysokej úrovni. Vďaka nej sa nám darí riešiť rôznorodé problémy 

týkajúce sa nielen edukácie individuálne začlenených žiakov ale aj ich správania.  

Činnosť v čase mimoriadnej situácie (16.3.2020 – 22.6.2020)  (home office): 

- telefonické konzultácie s poradenskými zariadeniami, zákonnými zástupcami žiakov,                         

s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, 

- štúdium aktuálnej legislatívy a zmien, odbornej literatúry, 

- spracovávanie dokumentácie individuálne začlenených žiakov, 

- mailová komunikácia s rodičmi žiakov, s pedagógmi školy, vedením školy i so školskou 

psychologičkou. 

- riešenie prijímacích pohovorov, mailová a telefonická komunikácia s rodičmi budúcich 

žiakov, komunikácia s poradenskými zariadeniami, 

- účasť na zasadnutí prijímacej komisie (prijímacie pohovory 2020/21), 

- príprava dokumentácie, dopĺňanie Návrhov na vzdelávanie žiaka so ŠVVP poznámky, 

- príprava informačného listu pre rodičov budúcich prvákov, 

- riešenie problémov v rámci online vzdelávania (konzultácie s učiteľmi), 

- príprava interných materiálov pre učiteľov, na webovú stránku školy, 

- oboznamovanie sa s prípravou  projektu Erasmus plus KA1 a príprava podkladov za žiakov 

IVP (psychológ, CPPPaP), 

 

Obdobie od 22.6. do 30.6.2020 

Koncom júna 2020 k nastávajúcemu školskému roku 2020/2021 bol zaslaný informačný list rodičom 

budúcich prvákov s počtom 16.  

V posledných rokoch zaznamenávame vysoký počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  

 

b) školský psychológ 
 

V školskom roku 2019/2020 tvoril základ úvodnej práce školského psychológa vypracovanie 

plánu práce, zosúladenie plánu s plánom práce školy a PK,  oboznámenie sa s aktualizovaným 

vzdelávacím programom školy.  

S pedagógmi, rodičmi, školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou a vedením 

školy prebiehali pravidelné konzultácie, ktorých predmetom boli vzniknuté problémové situácie 

týkajúce sa študentov. Jednalo sa o jednotlivcov, klímu v triedach a medziľudské vzťahy.  
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Nosnú časť odbornej činnosti tvorilo individuálne poradenstvo študentom, ktoré sa dotýkalo 

tém ako zvládanie náročných situácií v období zrenia a dospievania, problémy v rodinných a 

sociálnych vzťahoch, ako partnerských a rovesníckych, či neprospievanie v škole. V oblasti odbornej 

intervencie sa psychologická činnosť zameriavala spolu s vedením školy a učiteľským kolektívom na 

vytváranie podmienok pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, 

učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Intervencie napomáhali k riešeniu 

situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi. 

 Práca na sledovaní a zhodnocovaní triednej klímy a vzťahov medzi študentmi, na upevňovaní 

ich vzájomných vzťahov a sebapoznaní sa realizovala v jednotlivých triedach pri skupinovej činnosti 

so študentmi. Každá takáto činnosť bola spracovaná a s výsledkom bolo oboznámené vedenie školy 

a triedni učitelia.  

 Vyplývajúc z náplne práce sa psychologická činnosť zameriavala aj na účasť na rodičovských 

združeniach a na zasadnutiach pedagogickej rady. V závere školského roka bola pozornosť zameraná 

najmä na vyhodnotenie činnosti a plánu práce školského psychológa za školský rok 2019/2020. 

V období v čase mimoriadnej situácie (12.3 - 30.6.2020) v šk. roku 2019/2020 bolo hlavnou 

náplňou práce počas Home office poradenstvo a konzultácie so študentmi prostredníctvom mailovej 

a telefonickej komunikácie. Obsahom týchto konzultácií bolo zvládanie emočne náročného obdobia 

a zmiernenie prejavov úzkostí. Ďalšou činnosťou bola elektronická konzultácia s vedením školy, so 

špeciálnou pedagogičkou, pg zamestnancami školy a samoštúdium. 

1.5 Vyhodnotenie práce koordinátora primárnej prevencie 

 

      V zmysle plánu koordinátora primárnej prevencie boli realizované nasledovné aktivity: 

- spolupráca s OR PZ Levice 

- spolupráca s CPPPaP Levice 

- spolupráca so školským psychológom 

- spolupráca s výchovným poradcom školy 

 

24. 09. 2019  športová aktivita na podporu zdravia pri príležitosti Svetového dňa behu – cezpoľný beh 

v spolupráci s vyučujúcou TŠV 

V rámci spolupráce s ORPZ Levice boli uskutočnené nasledovné prednášky: 

16. 10. 2019  prednáška „ Šikana- trestnoprávna zodpovednosť“,  

1. skupina žiaci 1. A triedy  

16. 10. 2019   prednáška „ Šikana – trestnoprávna zodpovednosť“ 

1. skupina žiaci 1. B triedy 

16. 10. 2019  prednáška „ Šikana – trestnoprávna zodpovednosť“ 

1. skupina žiaci 1. C triedy 

18.10.2019  prednáška na tému „ Zdravý životný štýl“  s 2 pracovníčkami RÚVZ Levice pre skupinu 

žiakov 1.B a 1. C. 

november 2019 – zmapovanie užívania legálnych drog  žiakmi školy / tabak, alkohol/ formou 

dotazníkov, vyhodnotenie dotazníkov – komunikácia so žiakmi 

 

11. 12. 2019 – OO PZ Levice  preventívna akcia s policajným psom – užívanie návykových látok 

vybrané triedy s negatívnym výsledkom 
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20. 12. 2019  v rámci imatrikulácie žiakov prvých ročníkov – výchovný koncert – spomienka na 

udalosti 17. novembra 1989 s účasťou všetkých žiakov školy 

 

15. 01. 2020  preventívno výchovné aktivity „Prevencia extrémizmu“ v spolupráci s odbornou 

pracovníčkou CPPPaP Levice ,1. skupina žiaci 4. B triedy 

15. 01. 2020  pokračovanie preventívno - výchovnej aktivity „Prevencia extrémizmu“, CPPPaP 

Levice, žiaci 4. C triedy a 3. C triedy 

22. 01. 2020  pokračovanie preventívno - výchovnej aktivity „Prevencia extrémizmu“, CPPPaP 

Levice, žiaci 3. A triedy 

 

Prednášky, ktoré neboli uskutočnené z dôvodu prerušenia vyučovania od 16. marca 2020 na 

základe rozhodnutia hlavného hygienika a MŠVV a Š  SR: 

16. 03. 2020  prednáška na tému „ Viete všetko o tetovaní a piercingu“, RUVZ Levice, 1. skupina 

žiaci 1. B triedy 

20.04 2020 prednáška na tému „ Zvieratá ako pramene nákazy“, RUVZ Levice,1. skupina žiaci 1. B 

triedy 

27. 04. 2020 prednáška  na tému „ Pohlavné ochorenia infekčnej etiológie“ RUVZ Levice,1. 

skupina, žiaci 1. B triedy  

22. 04. 2020  prednáška na tému „ Križovatky – všetko pre budúcich vodičov“ , OR PZ Levice 

pre žiakov tretích ročníkov  

 

Ďalšie aktivity 

- apríl 2020 , vyplnenie dotazníka  zadaného Centrom VTI SR z poverenia MŠVVŠ SR, 

„Prieskum o prevencii a riešení kyberšikany na základných a stredných školách“ 

- spolupráca s vedením školy, výchovným poradcom a školským psychológom pri riešení 

vzniknutých problémov a priestupkov voči školskému poriadku žiakov školy. 

 

Hlavným cieľom práce koordinátora primárnej prevencie bolo odhaľovanie  nežiaducich, 

patologických javov v prostredí školy a žiakov. K tomuto cieľu boli smerované všetky aktivity, 

prednášky, komunikácia s triednymi učiteľmi, výchovným poradcom a školským psychológom. Sme 

škola s nulovou toleranciou k šikanovaniu, prípadne iným nežiaducim javom. K úspešnému 

uskutočňovaniu tejto filozofie jednoznačne napomáha aj práca koordinátora primárnej prevencie.   

 

2. 6    Vyhodnotenie činnosti koordinátora informatizácie 

 

Hlavné metódy a formy práce  

1. ECDL projekt NSK, príprava a testovanie žiakov v systéme ECDL za účelom získania 

certifikátu ECDL v rozsahu minimálne 4 moduly a maximálne 7 modulov podľa 

metodiky ECDL (žiaci 3 a 4. ročníkov ). 

2. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov „Sprevádzanie 

a motivácia žiakov v duálnom systéme vzdelávania“ s ukončením september 2020 (14 

pedagogických zamestnancov)  
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VZDELÁVANIE A TESTOVANIE ŽIAKOV: 

- V tomto školskom roku sa pokračovalo v aktualizácii a inovácii obsahu učiva tretieho 

ročníka odbor TITT, v programovaní v jazyku C a Phyton, rastrovej grafike a základoch 

vektorovej grafiky, rozšírila sa výuka HTML kódu. 
 

- Metóda  CLIL (Content and Language Integrated Learning) aj v tomto školskom roku pokračoval 

implementácia metódy do odborných predmetoch 3. ročníka odboru TITT a PM a KPD. Cieľom 

tejto výuky bol predovšetkým rozvoj komunikačných schopností a zmena v spôsobe vedenia 

vyučovacej hodiny, v 2. polroku šk. roka sa s využitím tejto metódy nepokračovalo. Špecifikácia 

implementácie metódy CLIL je vypracovaná v dokumente Plán implementácie metódy CLIL do 

výučby odborných predmetov na SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice a je súčasťou 

Plánu predmetovej komisie technických a ekonomických predmetov a Plánu predmetovej komisie 

cudzích jazykov. Nepokračovať s implementáciou metódy od marca 2020 členovia PK zohľadnili 

v problémoch súvisiaci s vedením online hodín. 

 

PC SERVIS 

- obnova softvéru v odborných učebniach INF  

- doplnenie - Interaktívna tabuľa pre cudzojazyčné vzdelávanie (jazykové lab.) vrátane 

dataprojektora 

- inštalácia moderného, široko obrazového dataprojektora do spoločenskej miestnosti školy 

- pravidelná aktualizácia webového prehliadača školy 

- inštalácia PC učiteľských staníc do odborných učební INF 

Mimoškolská činnosť z oblasti IKT   

- CISCO AKADEMIA, certifikát získali žiaci odboru TITT, 4. ročník,  

- Cyber – bezpečnosť a etické hackovanie 

 

aSc agenda  – počas školského roka bola spracovaná agenda školy a doplnená klasifikácia polročných 

a koncoročných vzdelávacích výsledkov žiakov a tlač vysvedčení. Zároveň sa agenda priebežne 

aktualizovala.  

  

Ďalšie aktivity a ich realizácia   

- súťaže a aktivity, ktoré podporovali využívanie informačných a komunikačných 

technológií  
1. iBOBOR – info súťaž           

2. vyučovacie hodiny VTO sa mesiaci február využili aj na propagáciu školy prostredníctvom 

sociálnych sietí a s pomocou študentov sa rozposlali propagačné materiály školy s anketou – 

„Pre všetkých váhavých a nerozhodnutých deviatakov.“ 

3. Digitálna koalícia – národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania spustila v máji  9. 

ročník IT FITNESS testu – najväčšieho online testovania digitálnych zručností učiteľov 

a žiakov. Otestovalo približne 21 550 respondentov s priemernou úspešnosťou 63%. O tento 

výsledok sa pričinili aj študenti našej školy a počas „korona“ vzdelávania sa zapojili do 

testovania.  Dosiahli veľmi pekné úspechy, 5 žiakov dosiahlo úspešnosť od 80 do 88%. 

V čase prezenčného vyučovania sa organizovali exkurzie, ktoré podporili a súvisia s využitím 

informačných  a komunikačných technológií vo VVP.                  
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- využíval sa vhodný edukačný obsah na elektronických nosičoch a webových stránkach vo 

výchovno-vzdelávacom procese 

 na hodinách odborného vyučovania, 

 na hodinách všeobecno-vzdelávacieho vyučovania. 

- dbalo sa na propagáciu a informovanosť žiakov ohľadom bezpečného používania internetu.  

 BOZP PC, 

 Bezpečná práca na Internete,  

 PC škodcovia– školenie a testovanie študentov, 

 Počítačová kriminalita, KYBERŠIKANA – školenie a testovanie  

- venovala sa zvýšená pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu kompetencií 

žiakov v tejto oblasti 

- zavedenie Office 365 pre školu (pedagogickí, odborní zamestnanci, žiaci školy  

- Moodle – portál pre učiteľov  

 

2.7  Vyhodnotenie činnosti koordinátora pre ľudské práva a rodinnú výchovu 

  
Dátum  Názov aktivity  Popis aktivity  Zodpovední 

 
plnenie 

1. 

september  

 

Deň Ústavy SR  

 

Na triednických hodinách 

–školský poriadok 

Triedni učitelia / 

koordinátor pre ĽP  

učitelia OBN 

pozornosť sme 

venovali  právam a 

povinnostiach žiakov v 

škole  

9. 

september  

 

Deň obetí 

holokaustu a 

rasového násilia  

Informácie na nástenke.  

Diskusie na hodinách DEJ, 

OBN, ETV  

učitelia DEJ,  OBN, ETV/ 

koordinátor pre 

intoleranciu  

okrem diskusie na 

hodinách DEJ, OBN, 

ETV, premietanie 

filmov na hod DEJ a 

SJL 

   

september  

 

Registrácia 5 

tímov, príprava na 

súťaž 

Zaslanie materiálov, 

upozorniť na dôležité  

www stránky. 

koordinátor pre ĽP  

učiteľ OBN 

 

2 tímy z 3.B, 1 tím 

s 3.C, spoločný tím zo 

4.B a4.C 

21. 

september  

 

Medzinárodný deň 

mieru  

Informácie na nástenke.  

Diskusie na hodinách.  

Triedni učitelia / 

koordinátor pre ĽP  

uvedomiť si význam  

mieru v súčasnosti 

 

Dátum  Názov aktivity  

 
Popis aktivity  Zodpovedný  plnenie 

10. október Svetový deň 

duševného zdravia  

Informácie na nástenke.  

Diskusie na hodinách.  

Učitelia OBN, ETV  stále viac ľudí 

s duševnými 

problémami - viac 

žiakov  hyperaktívnych 

17. október  

 

Medzinárodný deň  

za odstránenie  

chudoby  

Informácie na nástenke.  

Diskusie na ETV, OBN  

Anketa: „Ako by si 

pomohol chudobným ?“  

Triedni učitelia / 

koordinátor pre ĽP  

 

odpovede  z ankety 

boli zaujímavé ( rady, 

oblečenie, 

povzbudenie, ..., 

splnené 

22. október Olympiáda o EÚ 3-členné družstva žiakov 

3. a 4. roč –on line 

súťažo EÚ- organizátor 

Univerzita sv. C. a M. v 

Trnave 

koordinátor pre ĽP  

učiteľ OBN 

 

 krátky čas, ťažké  

otázky, náročné   

24. október  

31. október  

Deň OSN  

Deň Unicefu  

Informácie na nástenke.  

Diskusie na hodinách 

OBN, DEJ 

Učitelia DEJ,OBN, 

koordinátor pre ĽP  

splnené 

Dátum  Názov aktivity  Popis aktivity  Zodpovedný  plnenie 
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9.november  
 

Medzinárodný deň 

boja proti fašizmu 

a antisemitizmu  

Informácie na nástenke.  

 

Koordinátor pre ĽP  

učitelia DEJ, OBN 

vhodným, spôsobom 

pripomenuté na DEJ, 

OBN 

november premietanie filmov + beseda – 

„Narodil som sa na Luníku 9“, „Zoči-voči 

strachu“, 

Koordinátor pre ĽP  

učitelia ETV 

s 2.B , 1.A na ETV – 

krátka beseda pred aj 

po premietaní 

15. – 21. 

november  

Týždeň boja proti 

drogám  

Informácie na 

nástenke.  

Koordinátor pre 

prevenciu  

 

17.november  

 

Deň boja za slobodu a 

demokraciu  

Informácie na 

nástenke.  

Diskusie na hodinách 

DEJ.  

Učitelia dejepisu a 

koordinátor pre ĽP  

beseda pri nástenke, 

symboly nežnej 

revolúcie, slobodné 

voľby 

19.november  Svetový deň prevencie 

týrania a zneužívania 

detí  

Informácie na 

nástenke.  

Diskusie na ETV 

Anketa: Ako by som 

pomohol týraným 

deťom?  

Koordinátor pre ĽP a 

učitelia OBN, ETV 

zverejnené linky 

pomoci, diskusia 

25.,26. a  29. 

11. 2019 

OĽP  Triedne kolá OĽP –  

3.C, 3.A, 3.B 

Koordinátor pre ĽP účasť 53 žiakov, - 

jedna z foriem  čitateľ. 

gramotnosti 

  
Dátum  Názov aktivity  

 
Popis aktivity  Zodpovedný  plnenie 

1.december  Svetový deň boja proti 

AIDS  

Informácie na 

nástenke.  

Triedni učitelia  splnené 

10.decembe

r  

Svetový deň ĽP  Informácie na 

nástenke.  

Koordinátor pre ĽP  splnené 

11.decembe

r  

 

Deň ľudstva  

 

súťaž na tému : „ Nie 

sme rovnakí, ale sme 

si rovní“. Práce 

literárne alebo výtvarne  

Učitelia SJL, ETV, OBN a 

koordinátor pre ĽP  

nezapojili sa žiaci  

11. 

december 

Olympiáda ľudských 

práv 

Školské  kolo ĽP – 

3.C, 3.B, 3.A 

koordinátor pre ĽP postúpilo 13 žiakov z 

TK, ktorí získali aspoň 

40 bodov. Otázky boli 

náročné, ocenení, 

pochvala 

 
Dátum  

 
Názov aktivity  Popis aktivity  Zodpovedný  Plnenie  

Január 

 

Olympiáda ľudských 

práv 

školské kolo ĽP – ak 

žiaci splnia bodové 

limity 

Koordinátor pre ĽP presunuté na 11. 12. 

2019 

24.január  

 

Deň komplimentov  

 

Informácie na 

nástenke. Akcia : žiaci 

a učitelia si počas dňa 

skladajú  komplimenty 

aké poznajú. V tento 

deň sa používajú samé 

pekné a milé slová.  

Koordinátor pre ĽP,  

žiacka školská rada 

spestrenie,  

slušnosť, zdvorilosť, 

takt 

Január 

 

premietanie filmov + beseda- „Čakanie“,  

„Nikdy to nevzdávaj“ 

Koordinátor pre ĽP  

učitelia ETV 

beseda o filme, po 

filme 

 

 
Dátum  Názov aktivity  Popis aktivity  Zodpovedný  plnenie 

14.február  Deň svätého Valentína  Informácie na Koordinátor pre ĽP –učiteľ  splnené, spolupráca so 
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  nástenke.  

Aktivita : žiaci vyrobia 

srdiečko pre milovanú 

osobu (ETV) 

 

ETV  

žiacka školská rada 

členovia ŽŠR 

 

 február Valentínska kvapka 

krvi 

Darovanie krvi – 

učitelia, žiaci 

Kkoordinátor environ. 

vých. 

18-roč. žiaci 

a vyučujúci  darovali 

krv 

 február  Beseda o rizikách práce 

v zahraničí a o 

obchodovaní s ľuďmi 

Informácie na 

nástenke.  

Koordinátor primárnej 

prevenciu  

 

splnené 

29.február Parlamentné voľby Informácie na nástenke 

informácie o voľbách- 

dramatizácia- trieda 

ako volebná miestnosť 

Koordinátor pre ĽP , učiteľ 

OBN 

 

 

poukázať na naše 

práva, ale ako občania 

aj povinnosť voliť 

 
Dátum  Názov aktivity  Popis aktivity  Zodpovedný   

8.marec  

 

Medzinárodný deň 

žien  

 

Informácie na 

nástenke.  

 

Koordinátor pre ĽP, žiacka 

školská rada 

nástenka a  informácie 

na OBN, DEJ 

marec  

 

Medzinárodný deň 

boja za odstránenie 

rasovej diskriminácie  

súťaž na tému „ Nie 

sme rovnakí, ale sme 

si rovní „ -fotografie, 

kresby, poviedky 

Koordinátor pre ĽP  

 

nižší záujem 

 
Dátum  Názov aktivity  Popis aktivity  Zodpovedný   

máj 

 

domáce násilie články  na stránku 

školy o domácom násilí  

v čase izolácie, a ako 

zvládať strach, obavy, 

negatívne emócie 

Koordinátor pre ĽP splnené 

 pomoc starým ľuďom 

počas korona vírusu 

anketu: „Pomohol si 

niekomu?,  Ako si 

pomohol starým 

ľuďom počas korona 

vírusu ?“ 1.A a 2. B 

Koordinátor pre ĽP Splnené 

 

 
Dátum  Názov aktivity  Popis aktivity  Zodpovedný  

 domáce násilie  nástenka Koordinátor pre ĽP splnené 

     jún Vyhodnocovacia 

správa 

 Koordinátor pre ĽP splnené 

 

- rozvíjali a upevňovali sme pozitívne činitele, ktoré znemožňovali vznik a nárast porušovania 

ĽP 

- viedli sme  žiakov k pochopeniu pojmov: sloboda, tolerancia, čestnosť a pravda  

- snažili sme sa, aby predsudky neboli dôvodom na upieranie ľudských práv niektorým ľuďom, 

deťom 

- zorganizovali sme sa Olympiády ľudských práv – triedne kolá a školské kolo 

- monitorovali sme vzájomné vzťahy a správanie sa žiakov v rámci žiackych kolektívov, 

prejavy intolerancie sme riešili s výchovnou poradkyňou a so zákonnými zástupcami žiakov      

- neuskutočnili sme v prvých ročníkoch anketu adaptability z dôvodu mimoriadneho prerušenia 

vyučovania 

- postupne  budujeme knižnicu medzinárodných a národných dokumentov v oblasti  ľudských 

práv,  

- zverejňujeme kontakty na linky pomoci, 

- sprostredkovanie informácií o migrantoch, snaha  porozumieť inej kultúre 
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Súčasťou ľudských práv sú práva detí.  

 

Ochrana ľudských práv je dôležitá pre každého človeka, najmä pre takého, ktorý potrebuje pomoc a 

ochranu pri ich uplatňovaní.  

Pri uplatňovaní Dohovoru o ľudských právach a právach dieťaťa sme sa zamerali na dosiahnutie 

hlavných cieľov a to: cieľavedome rozvíjať a upevňovať pozitívne činitele, ktoré budú znemožňovať 

vznik a nárast porušovania ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa. 

Porozumieť ľudským právam sa dá najlepšie prostredníctvom vlastného zážitku.  

 

Počas korona krízy sme využili ponuku Tímu Zmudri napr. témy Parlamentné voľby (Už ste dosť 

veľkí), Prezidentské voľby, Európska únia. Záujem bol aj k témam: Hoaxy a kritické myslenie, 

Sociálne siete,  Kyberšikana a sexuálni predátori, Ako sa chrániť na internete, 4 najväčšie hlúposti 

o korona víruse, Ako správne čítať štatistiky o korona víruse. 

Vedieme žiakov k pochopeniu podstaty takých abstraktných pojmov, ako sú sloboda, tolerancia, 

čestnosť a pravda. Predsudky sú často dôvodom na upieranie ľudských práv niektorým ľuďom, 

deťom. 

 

2.8    Vyhodnotenie činnosti koordinátora environmentálnej výchovy 

 

          Environmentálna výchova sa prelína celým výchovno - vzdelávacím procesom a je 

súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov. Realizuje sa pomocou úloh stanovených plánom 

činnosti environmentálnej výchovy v danom školskom roku.  

 

Ciele a úlohy environmentálnej výchovy na škole: 

- formovať a rozvíjať osobnostné kvality žiakov, ktoré im umožnia chrániť a zlepšovať 

životné prostredie 

- rozvíjať vzťah k životnému prostrediu, naučiť sa zodpovednosti za svoje správanie a konanie 

voči prírode 

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu, vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, vyjadriť vlastný 

názor, písomnou i ústnou formou, zhromažďovať, triediť, analyzovať prezentovať údaje o 

prírode, životnom prostredí 

- naučiť sa spoznávať a riešiť jednoduché problémy, klady a zápory jednotlivých riešení 

- pracovať s rôznymi zdrojmi informácií 

 

Metódy a formy práce:  

- tematické nástenky, besedy, riadený rozhovor 

- samostatná a skupinová práca (výtvarné diela, básničky, eseje a i.) 

- praktické činnosti, aktivity  

- projektové vyučovanie 

- mimo vyučovacie aktivity (vychádzky a exkurzie) 

 

Úlohy vyplývajúce z plánu práce koordinátora environmentálnej výchovy sa plnili nasledovne: 
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Mesiac Dátum akcia plnenie 

September 22.9.2019 Biela pastelka, dobrovoľnícka aktivita splnené 

  Jesenné upratovanie areálu školy (hrabanie 

trávy), úprava doskočiska 

splnené, U TŠV 

I.A,III.A, II.B trieda 

Október 12.10.2019 Svetový deň výživy, metodický deň MD OVY II.B, MOV 

II.B, splnené 

 17.10.2019 „Chudoba v krajinách Tretieho sveta“ 

(Medzinárodný deň chudoby) - anketa, referát, 

nástenka 

koordinátor ĽP 

3. ročník, splnené 

November 14.11.2019 Hodina deťom v spolupráci s Nadáciou pre deti 

Slovenska 

splnené, koordinátor 

dobrovoľ. aktivít  

 21.11.2019 Brigáda v Tekovskej knižnici, výpomoc pri 

sťahovaní knižničného fondu 

splnené, U TŠV, III.C, 

II.C, II.B 

  Jesenné upratovanie areálu školy- hrabanie lístia, 

zbieranie odpadu 

splnené, U TŠV, III.A, 

II.B 

December 7.12.2019 Svetový deň pôdy- 5.12.- pôda naša živiteľka- 

vytvorenie plagátu  na nástenku 

splnené, U biológie, I.B 

  „Vianočné aranžovanie“ - zachovávanie tradícií, 

využívanie prírodného a odpadového materiálu 

pri skrášľovaní interiéru školy 

MOV II.B a sk PM II.B, 

splnené  

  Vianočné želania v spolupráci s AT&T, 

odovzdanie darčekov sociálne slabším žiakom  

vedenie školy, 

koordinátor dobrov. akt. 

Marec 4.3.2020 Zapojenie sa do Medzinárodnej súťaže výtvarnej 

tvorivosti detí a mládeže ZELENY SVET 2020 

Téma 2020: Je to v mojich rukách 

 

koord. ENV 

 26.3.2020 Učiteľská kvapka krvi zapojený 1 U 

Máj  14.5.2020 Projekt „Klimaticky bezpečná škola“  - tvorba 

edukačných materiálov na zlepšenie enviro 

vzdelávania žiakov v oblastiach: 

- klimatických zmien na globálnej aj lokálnej 

úrovni 

- o priamych dopadoch zmeny klímy na zdravie 

človeka, jeho rodinný a pracovný život 

- o doterajších a očakávaných dopadoch zmeny 

klímy na Slovensko do konca 21. storočia 

- o možnostiach reagovania na zmeny klímy  

- o adaptačných opatreniach voči častejším a 

intenzívnejším horúčavám 

- o adaptačných opatreniach voči častejším a 

intenzívnejším zrážkam 

- o adaptačných opatreniach voči častejším 

výskytom sucha 

- o adaptačných opatreniach voči častejším 

výskytom silných vetrov a víchríc 

projektový manažér, 

koordinátor ENV 
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- o školskej komunite ako aktívnej súčasti 

adaptačných riešení. 
 

 18.5.2020 Slovenská agentúra životného prostredia, 4. kolo 

fotografickej súťaže pre deti a mládež „VODA 

NAD ZLATO“  

Koordinátor ENV 

 

2. 9    Vyhodnotenie činnosti koordinátorky Stredoškolskej odbornej činnosti 

Činnosť metodika SOČ v mesiaci september a október bola zameraná najmä na  vyhľadávanie 

talentovaných a nadaných žiakov našej školy, na ich oboznámenie s možnosťou zapojenia sa do SOČ, 

ich podporu k rozvíjaniu tvorivých odborno-teoretických a odborno-praktických schopností, 

k vytváraniu trvalého vzťahu k odboru, upevňovaniu vedomostí, zručností a návykov, čo bolo 

realizované v celom prvom polroku školského roka 2019/2020.  

Žiakom, ktorí prejavili záujem avšak nemali nápad na vhodnú tému bola podaná pomocná 

ruka v podobe rozhovorov zameraných na rozbor ich záujmov, odbornosť a pod. Týmto žiakom boli 

metodikom poskytnuté návrhy na rôznorodé témy, ktorými by sa žiaci mohli v prácach zaoberať na 

základe ich vlastných záujmov či možností a ďalších vlastných nápadov. Žiaci boli rovnako 

oboznámení s podmienkami spracovania prác, termínmi, obsahom prác, ich formálnou úpravou. Na  

účel lepšej informovanosti bola vytvorená nástenka v hlavnej budove školy, tak aby si každý žiak 

mohol metodiku spracovania prác SOČ pozrieť či pripomenúť. Na tejto nástenke okrem nej nájdu aj 

plagát na spropagovanie SOČ, meno metodika, v prípade potreby na pomoc, spomínanú metodiku 

spracovania prác ako aj oznamy o organizácií súťažných kôl SOČ. 

Všetkým konzultantom bola poskytnutá kompletná metodika spracovania prác a boli 

pravidelne informovaní o všetkých dôležitých činnostiach a termínoch týkajúcich sa SOČ.  

V mesiaci december – január boli zozbierané témy prác, ich zaradenie do odborov. 

Po stanovení termínov triednych kôl bola zverejnená organizácia, ktorá bola poskytnutá všetkým 

konzultantom prác, žiakom vypracujúcim práce ako ostatným pedagogickým zamestnancom školy. 

Keďže ešte neprebehli triedne kolá, bol stanovený termín školského kola, a tento bol zverejnený 

oznamom o termíne školského kola SOČ. Počas prvého polroku školského roka 2019/2020 boli 

realizované krátke osobné stretnutia so žiakmi zamerané na zistenie toho, či žiaci pracujú na prácach, 

či majú nejaké problémy alebo v prípade toho, že žiaci vyhľadali metodika SOČ za účelom konkrétnej 

pomoci. 

V mesiaci február prebiehala práca metodika SOČ podľa stanoveného plánu práce. V mesiaci 

marec bolo prerušené vyučovanie a z toho dôvodu prebiehala komunikácia elektronickým spôsobom.  

Z dôvodu pandémie koronavírusu Celoštátna odborná komisia SOČ a ŠIOV uskutočnila súťaž 

SOČ dištančnou formou, o ktorej boli všetci účastníci SOČ vopred informovaní.  

Činnosti vykonávané v druhom polroku a počas prerušenia výučby uvádzam v nižšie 

uvedených bodoch. 

Február: 

- Pomoc a konzultácie pri vypracovávaní prác 

- Príprava informačných plagátov ku školskému kolu SOČ 



18 

 

- Zostavenie harmonogramu školského kola SOČ 

- Realizácia školského kola SOČ – organizácia, príprava miestnosti, zabezpečenie didaktickej 

techniky, odmien, diplomov a výber postupujúcich prác do KK 

- Vyplnenie elektronických prihlášok postupujúcich prác a ich nahrávanie do elektronického 

systému 

- Odosielanie exemplárov postupujúcich prác SOČ 

 

Od marca: 

- Tvorba a komunikácia organizácie a kritérií hodnotenia prác  SOČ dištančnou formou 

- Tvorba článkov na zabezpečenie informovanosti okolia o zapojení sa školy do SOČ a 

úspešnosti našich žiakov so svojimi prácami, a ich krásnom umiestnení sa na druhom mieste 

v KK prostredníctvom webových stránok školy 

- Tvorba diplomov a certifikátov SOČ  

- Informovanie o výsledkoch celoštátneho kola, web. a fcb školy 

- Poďakovanie všetkým zapojeným do SOČ prostredníctvom e-mailu 

 

Prehľad prác SOČ v šk. roku 2019/2020  

Tretí ročník: 

III.C trieda 

Názov projektu  

Rybník, Rybník, ja Ťa ľúbim 

 

Štvrté ročníky: 

IV. B trieda: 

Názov projektu 

Ochutnajte zvuk histórie 

Marketing v podniku CR 

Kontrasty v harmónii 

IV. C trieda: 

Názov projektu 

Autonómne riadený model auta 

Robotická ruka riadená cez mobil 

Inteligentný dom 

Meteostanica 

 

2. 10   Vyhodnotenie činnosti koordinátorky projektových aktivít  

Mesiac Vykonávané činnosti 

IX.  Tvorba Záver. správy - KA 102 

Príprava 5. proj. stretnutia v LV - KA 229 

Tvorba / korekcie príspevkov na šk. web 
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X.  Tvorba projektu Cloetta  

Konzultácie k MP  

Konzultácie v NA Erasmus+ k Záver. správe 

Doplnenia Záver. správy - KA 102 

Organizácia 5. proj. stretnutia KA 229 v Leviciach 

Tvorba a odoslanie projektu pre DF Cloetta: Školský workout park 

Tvorba / korekcie príspevkov na šk. web 

Konzultácie k MP  

Vzdelávanie DSV BB 

Org. príprava a zabezpečenie pobytu poľských študentov z Lubaczowa v LV 

SK-Climate Štiav. Bane, Matchmaking seminár 

Nábor  v ZŠ  

Tvorba / korekcie príspevkov na šk. web 

XII.  Nábor ZŠ Demandice 

Inštr. seminár Erasmus+ k Výzve 2020, KA102, BA 

Tvorba projektu KA 102: Europrax pre budúcnosť 

Konzultácie k MP B. Szabóovej 

Tvorba a odoslanie projektu pre MPC: Sociálny pedagóg 

Tvorba / korekcie príspevkov na šk. web 

Tvorba projektu KA 102: Europrax pre budúcnosť 

Tvorba projektu EEA grants CLIMASS 

Tvorba / korekcie príspevkov na šk. web 

II. Konzultácie k MP, príprava žiaka na SOČ 

Kompletizácia a odoslanie projektu KA 102: Europrax pre budúcnosť 

Seminár SK-Klíma BB - obsah prihlášky, prílohy 

Tvorba projektu EEA grants CLIMASS, kompletizácia a odoslanie 

Tvorba / korekcie príspevkov na šk. web 

Článok na šk. web, fb a na portál leviceonline.sk: Nové výzvy - nové projekty 

Komunikácia s partnerskými školami v Tallinne - súhlasy so zmenou proj. 

zmluvy a presunu termínu pobytu PZ 

Telef. a písomná komunikácia s NA Erasmus+, možnosti predĺženia zmluvy 

ka2  

Telef. a písomná komunikácia s NA Erasmus+, predĺženie KA1 Tallinn, 

žiadosť o zmenu projektovej zmluvy  

Kompletizácia príloh na doplnenie dokumentácie k projektu Klimaticky 

bezpečná škola, CD, odoslanie zásielky na pošte 

Tvorba / korekcie príspevkov na šk. web 

IV. informačný list pre partnerov o novom návrhu predĺženia projektu KA2 

Komunikácia s partnermi KA2 - súhlasy k predĺženiu projektu, príprava 

žiadosti o zmenu projektovej zmluvy KA2 (GOS 21) 

Príprava materiálu pre reportáž LTV o aktivitách školy 

Mobility Tool - kontrola aktualizácie dát partnerov pre KA2 

Príprava podkladov na prezentáciu školy v knihe Levice a okolie z neba 

Tvorba / korekcie príspevkov na šk. web 

Komunikácia a odoslanie práce SOČ B. Szabóovej pre VIPA SK 

Erasmus plus: II. Výzva s krajinami západného Balkánu - sťahovanie, preklad 

a štúdium dokumentov  

Komunikácia s partnermi KA2: zaslanie oznámenia o predĺžení projektu GOS-

21 

Aktualizácia dát v Mobility Tool, turnus Tallinn 2021 

Tvorba / korekcie príspevkov na šk. web 

Erasmus+ KA2: komunikácia s českým partnerom z Boskovíc - príprava 5. 

stretnutia prezenčnou formou, návrh termínov v okt. 2020,komunikácia s 
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partnermi 

Kontrola sprievodnej dokumentácie účastníkov proj. stretnutí KA2 

 

- príprava rámcového plánu práce 
- informovanie členov pg rady o plánovaných projektových. aktivitách  

- zasadnutia PK: informovanie o aktuálnych projektových aktivitách 

- účasť na školeniach a inštruktážnych seminároch SAAIC 

 

2.11    Vyhodnotenie činnosti koordinátora Žiackej školskej rady 

           Žiacka školská rada pracovala počas celého školského roka s 12 členmi, zložená so žiakov 

všetkých aktívnych odborov školy. 

Na úvod 1. zasadnutia v školskom roku 2019/2020 sa volilo nové zloženie žiackej školskej rady, kde 

predsedom rady prevažnou väčšinou hlasov  sa stal  žiak 4. B triedy. Podpredsedníčkou rady sa stala 

žiačka 3. B triedy Natália.  Novozvolenými členmi ŽŠR sa stali 3 prvých ročníkov, ktorí nahradili 

členov ŽŠR, ktorí dokončili štúdium na našej škole a 1 žiak 2.A triedy, ktorý vystriedal svoju 

spolužiačku, ktorá musela zo zdravotných dôvodov prerušiť činnosť v Rade. ŽŠR je zložená z 12 

členov, ktorí zastrešujú oblasti pokladňa a administratíva, kultúrne akcie a podujatia, propagácia 

a marketing, dobrovoľníctvo, šport a turistika. 

Na prvom zasadnutí ŽŠR bol odsúhlasený aj nový Plán práce, akcií a aktivít platný pre školský rok 

2019/2020, v ktorom si Rada na prvý polrok tohto šk. roku odsúhlasila okrem pravidelných zasadnutí 

na začiatku každého mesiaca ďalšie akcie a pre každú akciu boli odsúhlasení aj zodpovední členovia, 

ktorí boli určení za zodpovednosť splnenia jednotlivých naplánovaných akcií, činností a aktivít.  

V septembri  sa aj tento rok naša škola za spolupráci členov ŽŠR  zapojila do verejnej zbierky na 

podporu ľudí so zrakovým postihnutím pod názvom „Biela pastelka 2020. 

V októbri sa ŽŠR začala zaoberať a pripravovať aj za účasti triednych učiteľov prvých ročníkov na 

tohtoročné imatrikulácie pre prvákov našej školy. Imatrikulácie sa pripravovali v duchu spomienky na 

“November 1989”. V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme spolu s vyučujúcimi 

Slovenského jazyka a literatúry a šk. knihovníka zorganizovali prehliadku školskej knižnice.  

V novembri Rada v spolupráci s triednymi učiteľmi prvých ročníkov ako i ďalšími poverenými 

pedagógmi zorganizovala veľmi úspešný projekt Imatrikulácie, ktorý bol zameraný na spomienku 

novembrových udalostí v roku 1989. Imatrikulácie už tradične patria medzi najatraktívnejšie podujatia 

školy a  medzi študentami sú prijaté s obrovským nadšením. V rámci Dňa počítačovej bezpečnosti 

Rada v spolupráci s vedením školy zorganizovali odbornú besedu, ktorá bola zameraná na túto oblasť.  

V decembri sa ŽŠR zapojila spolu so študentskou spoločnosťou do Mikulášskej akcie, kde boli 

žiakom a učiteľom rozdávané drobné sladkosti. Bola vyhlásená súťaž Miss a mister školy 2019. Celá 

súťaž bola spropagovaná na tabuľu ŽŠR a na stránke FB školy.  Členovia Rady sa aktívne  zapojili aj 

do aktivít „ Deň otvorených dverí“ v škole.  

V januári sa členovia zapojili do mimoriadne úspešného projektu  Pomoc pre týrané zvieratá, kde  v 

rámci dobrovoľnej zbierky zorganizovali pre Levický útulok “Šťastný domov” finančnú zbierku, ktorá 

pokračovala aj v mesiaci február. Aj táto akcia bola dostatočne spropagovaná na info tabuli a fcb 

stránke školy..  
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Vo februári okrem riadneho zasadnutia ŽŠR sa všetci členovia rady zapojili do zorganizovania 

Valentínskeho dňa a Valentínskej pošty. Počas veľkej prestávky sa na deň zamilovaných stretli 

študenti celej školy, kde im členovia Žiackej školskej rady odovzdali od svojich ctiteľov odkazy a 

rozdali im symbolickú ružu ako prejav lásky a malú odmenu v podobe sladkej maškrty. 

Od marca až po koniec školského roka sa síce členovia školskej rady nestretávali fyzicky, ale aj 

napriek pandémii boli v kontakte s koordinátorom cez on-line a sms komunikácie si aspoň pomocou 

našej facebookovej stránky pripomenuli  naplánované akcie a významné udalosti.  

Takýmto spôsobom sa ŽŠR pripomenula svojim študentom a všetkých ich pozdravila pri príležitosti 

Veľkonočných sviatkov , poďakovala sa verejne pri príležitosti Dňa matiek za obetavosť všetkým 

mamám v zložitej dobe a zaželala im veľa vytrvalosti, trpezlivosti a hlavne veľa zdravia, 1. júna pri 

príležitosti Medzinárodného dňa detí zaželala študentom školy veľa veselých dní, úsmev a mnoho 

radostí v zložitej dobe.  

Plán práce, ktorý si Žiacka školská rada počas školského roku 2019/2020 naplánovala síce nebol 

splnený vo všetkých bodoch z dôvodu nepredvídateľných udalostí, ale aj napriek tomu členovia ŽŠR 

svoju úlohu zvládli.  

2.12  Vyhodnotenie aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti                                        

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti vychádza z Metodicko-organizačných 

pokynov pre školský rok 2019/2020. MŠVVaŠ SR vyhlásilo školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej 

gramotnosti a od daného obdobia sa plánujú na školách aktivity na jej rozvoj.  

Cieľ: dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách. Táto skutočnosť 

výrazne ovplyvňuje i celkovú úroveň ďalších aktivít v oblasti ČG. Čitateľská gramotnosť má 

nadpredmetový charakter a jej ciele a postupy sú zadefinované v Stratégii rozvoja ČG v podmienkach 

SOŠTaS. Súčasťou plánu čitateľskej gramotnosti sú i telovýchovné aktivity, a to i v rámci projektu  

,,Myslenie a pohyb“. Plán čitateľskej gramotnosti je súčasťou plánov práce PK a vychádza zo štátneho 

a školského vzdelávacieho programu so zameraní na jednotlivé úlohy a ciele:   

 v predmete SJL sa preferovala metóda konspektovania z dôvodu zlepšenia funkčnej 

gramotnosti, vychádzajúc z cieľov zo ŠVP, ŠkVP, Plánu čitateľskej gramotnosti,  

 na hodinách SJL sa používajú čítanky, články z periodík, odborná literatúra,  

 pri sledovaní zahraničných filmov čítaním slovenských titulkov sa zlepšuje čitateľská 

gramotnosť študentov, 

 vo vyučovaní sa preferuje príprava testov a učebných materiálov, kde je dominantná práca 

s textom, z ktorých vyplývajú konkrétne úlohy,  

 v rámci podpory čitateľskej gramotnosti je študentom k dispozícii školská knižnica  a jej 

knižničný fond, 

 na podporu čitateľskej gramotnosti sa využívajú IKT v jednotlivých učebniach, zvukové 

nahrávky, databáza hraných filmov. 

Aktivity:  

- PK VVP zakomponovala minimálne 4 prierezové témy so zreteľom na obsahovú náplň 

jednotlivých predmetov, sústredila sa najmä na čitateľskú gramotnosť. ČG bola 

zakomponovaná vo všetkých ročníkoch a súčasne bola zapracovaná do plánu koordinátora 

čitateľskej gramotnosti. Podpora čitateľskej gramotnosti v jednotlivých, resp. ostatných 

predmetoch PK VVP: DEJ - čítanie s porozumením – odborný text, BIO, GEO - čítanie 
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s porozumením – referáty, prezentácie, MAT - podpora matematickej gramotnosti, súťaž 

Záložka do knihy spája slovenské školy: s dôrazom na potrebu prehlbovania vedomostí 

formou čítania 

- v mesiacoch október 2019 sa škola zúčastnila testovania čitateľskej a matematickej 

gramotnosti v jednotlivých ročníkoch. Testy PISA prebiehali on-line v INF učebniach,  

- analýza E- testovania: E- testovanie žiakov zo SJL a MAT v 2. – 4. ročníkoch. Testovanie zo 

SJL sa uskutočnilo len z oblasti  syntaxe – kategória náročné úlohy, ktorá v celoslovenskom  

testovaní dosiahla hodnotu 42,9 percent. Naša škola dosiahla 32,7 percent. Keďže ide 

o celoslovenské testovanie, kde sa zúčastňujú všetky typy škôl, vrátane gymnázií, výsledok E- 

testovania možno považovať za týchto okolností za primeraný.                                                                       

Záver: 

1. Študenti prichádzajú zo ZŠ menej nepripravení – neovládajú základné pojmy syntaxe, 

literárne termíny. 

2. Ako študenti SOŠ majú nedostatky, ktoré je ťažšie preklenúť, pretože im chýbajú 

,,základy“. Úlohy sú pre žiakov SOŠ neprimerane ťažké, ukážky dlhé a časovo 

náročné.                               

3. Po niekoľkoročných kritických ohlasoch na adresu NUCEMU možno konštatovať, že 

táto situácia nie je riešená a tak nie je možné korektne hodnotiť akúkoľvek 

jazykovednú oblasť. 

4. Pridaná hodnota zo SJL klesá na všetkých stredných odborných školách. Je to 

predovšetkým tým, že testy sú vytvárané na jednej úrovni s gymnáziami. Neexistuje 

trojúrovňové hodnotenie TESTOV, ako napr. v anglickom jazyku / B1, B2, C1/.  

V testovaní sú zahrnutí všetci žiaci – s poruchami učenia, IVVP. Testy sú často 

nesprávne formulované, neprehľadné, ťažko čitateľné, napr. test z roku 2017 / neboli 

do celkového hodnotenia zahrnuté 2 chybné úlohy/. 

 

- Poznaj svoju vlasť - spolupráca s MS v Leviciach  

- Olympiáda zo SJL – školské kolo OSJL bolo zamerané na vybratých žiakov 1. a 2. ročníkov, 

testy pozostávali z troch okruhov: čítanie s porozumením, teoretické vedomosti a rečnícke 

zručnosti. Krajského kola sa zúčastnila žiačka Halásová z 2. B 

- Týždeň hovoreného slova - zapojenie vybraných študentov do Vianočnej akadémie s cieľom 

priblížiť krásu hovoreného slova, vianočných zvyklostí a tradícií. 

- Psota na Slovensku – edukatívny projekt Divadla Pôtoň – účasť žiakov I.B a U SJL 

- Precvičovanie čitateľskej zručnosti, pozorovania, logického myslenie a tvorivosti, III.B 3 a 4 - 

členných skupinách. Úlohy boli zamerané na pochopenie prečítaného nesúvislého textu 

týkajúceho sa cestovného ruchu v tabuľkovej forme 

- Pravopisné cvičenia – všetky ročníky 

- Domáce slohové práce – 1., 2. a 3.ročníky 

- Projekt – Učíme sa od detí – 3. ročníky – žiaci dištančnou formou prezentovali prečítanú 

knihu 

- Realizácia referátov a prezentácií  

- Projekt čitateľskej gramotnosti sa dopĺňa výpožičkou kníh zo školskej knižnice, ktorý sa 

realizuje priebežne, 

- Testy čitateľskej gramotnosti – NUCEM 2020 
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2.13 Plnenie plánovaných úloh,  aktivít  a implementácia finančnej gramotnosti v šk. 

roku 2018-2019 

 
Dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu je i príprava žiakov školy na život vo sfére peňazí.  

Finančná gramotnosť sa na škole implementuje do odborných aj všeobecno – vzdelávacích predmetov 

vo všetkých študijných aj učebných odboroch. Na zapracovanie jednotlivých tém NŠFG do UO slúži 

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích 

programov ZŠ a SŠ vrátane dodatku a príloh. Témy a kompetencie NŠFG pre vzdelávacie programy 

boli zapracované do UO a vyhodnotené v Plánoch práce predmetových komisií v SOŠ. 

Názov akcie Termín  

Aktualizácia UO a  TVVP z hľadiska aktualizovaného 

NŠFG verzia 1.2 

september 

2018 

splnené 

Registrácia žiakov na portál 

www.vzdelavanie.jaslovensko.sk   /všetky programy/ 

september 

2018 

splnené 

Centrálny vstupný test na portáli  /Viac ako peniaze/ 

www.vzdelavanie.jaslovensko.sk 

september 

2018 

splnené 

 
Testovanie žiakov 3. a 4. ročníkov –FQ v rámci Mesiaca 

finančnej gramotnosti 

september 2018 splnené 

Zapojenie žiakov 4.B PM a KpD do Finančnej akadémie október 2018 splnené 

Zapojenie žiakov 4.B PM a KpD do Finančnej olympiády október 2018 splnené 

Exkurzia do Kremnice -mincovňa október 2018 zrušené 

Beseda s pracovníkom banky november2018 zrušené 

Beseda s pracovníčkou poisťovne február 2019 zrušené 

Spotrebiteľský seminár – beseda s pracovníčkou MHSR p. 

Zalaiovou 

marec 2019 Zrušené 

Centrálny výstupný test na portáli 

www.vzdelavanie.jaslovensko.sk 

jún 2019 Splnené 

Prezentácia podnikateľských plánov 3.B PM, 3.C TITT, 4.B 

KpD /podnikateľské zručnosti/ 

jún 2019 Splnené 

 

Okrem týchto naplánovaných úloh, sa uskutočnili tieto aktivity: 

- zapojenie žiakov 4.B, 1N do programu zameraného na podporu podnikania : Rozbehni sa 

academy  

- Finančné vzdelávanie Partners Group  absolvovali žiaci 4.B PM, KpD 

- v mesiaci október sme sa zúčastnili webinára zameraného na podnikanie v oblasti sociálnych 

projektov /žiaci  2. a 3. ročníka PM/ 

- v  mesiaci november sme absolvovali besedu s vedúcim  odboru živnostenského podnikania 

Okresného úradu v Leviciach  JUDr. Janáčom  /žiaci 3. a 4. ročníkov/ 

- vypracovanie rozvojového projektu  - Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 

2019 –  máj 2019 

- účasť 3 žiakov 3. ročníka PM na Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“ zamerané na rozvoj 

podnikateľského myslenia mladých ľudí 

- aktualizačné vzdelávanie Rozvíjanie finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ absolvovala - 

koordinátorka FG  február – jún 2019 
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- Viac ako peniaze – program v rámci JA Slovensko            16 žiakov získalo certifikát . 

- Etika v podnikaní – program v rámci JA Slovensko             7 žiakov získalo certifikát 

- Podnikanie v CR  - program v rámci JA Slovensko            11 žiakov získalo certifikát 

- Aplikovaná ekonómia - program v rámci JA Slovensko       5 žiakov získalo certifikát 

 

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Počet žiakov školy k 15.9.2019: 256 

Počet žiakov školy k 31.8.2020: 190 

Počet tried: 12 

52 žiakov začlenených ako individuálne integrovaných 

 

 
 Trieda Počet žiakov 

Spolu k  

15. 9. 2019 

Počet 

žiakov 

Spolu k  

31. 8. 2020 

 

1. 
I. A 

mechanik špecialista 

automobilovej  výroby 
18 

25 

18 

26 
elektromechanik silnoprúdová 

technika 
7 8 

 

2. 

 
I. B 

pracovník marketingu 16 

28 

17 

29 komerčný pracovník v doprave 
12 12 

 

3. I.C 

technik informačných 

a telekomunikačných 

technológií 
21 21 23 23  

4. II. N prevádzka strojov a zariadení 10 10 9 9  

5. II. A 
mechanik špecialista 

automobilovej výroby 
12 

20 

11 

19 

 

  
elektromechanik silnoprúdová 

technika 
8 7  

 

6. 

 
II. B 

pracovník marketingu 16 
27 

15 
27 

komerčný pracovník v doprave 11 12 

7.  

II.C 

technik informačných 

a telekomunikačných 

technológií 

 

18 18 17 17 

 

8. 
III. A 

 mechanik špecialista 

automobilovej výroby 
19 19 19 19 

9. III. B pracovník marketingu 11 26 11 11 

  komerčný pracovník v doprave 15  15 15 

10. 

III.C 

technik informačných 

a telekomunikačných 

technológií 
23 23 23 23 

11. IV. B  pracovník marketingu 17 17 17 17 

12.  

IV.C 

technik informačných 

a telekomunikačných 

technológií 
22 22 22 22 
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Údaje o prijímacom konaní   (§ 2 odsek 1 písmeno d) 

Prijímacie konanie žiakov do 1. ročníkov 4-ročných študijných a 3-ročných učebných odborov pre šk. 

2020/2021 bolo usmernené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa 

§ 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) v ktorom  boli 

určené termíny, organizácia a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách.  

Škola plánované výkony pre šk. rok 2020/2021 naplnila v prvom kole prijímacieho konania. 

Odbor Plán Prihlásení Prijatí Zapísaní 

Počet 

k 15. 9. 

2019 

učebné odbory      

2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 17 29 17 17 18 

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika 5 17 7 7 7 

študijné odbory      

3759 K komerčný pracovník 12 16 12 12 12 

3778 K technik informačných a telekomunikačných 

technológií 
18 42 20 20 21 

6405 K pracovník marketingu 12 41 12 12 17 

 

Kritériá prijímacieho konania splnili všetci prihlásení žiaci.  

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Priemerný prospech jednotlivých tried podľa koncoročnej klasifikácie 

 

Klasifikácia tried  (§ 2 odsek 1 písmeno e) 

 

 

 

 

učebné odbory 3-ročné  

Trieda Počet žiakov Priemer triedy 

I.A 26 2,24 

II.A 19 2,27 

III.A 19 2,07 

Spolu 64 2,19 

   

študijné odbory 4-ročné  

Trieda Počet žiakov 
Priemer triedy 

 

I.B 29 1,72 

I.C 23 1,75 

II.B 27 2,1 

II.C 17 1,85 

III.B 26 2,25 

III.C 23 2,12 

IV.B 17 1,75 

IV.C 22 2,29 

Spolu 184 1,98 
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nadstavbové štúdium 2-ročné 

 

 

 

Celkom  za školu 257 2,08 

 

Priemery predmetov v školskom roku 2019/2020 

 
trieda I.A I.B I.C II.N II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.B IV.C 

Ø  

predmetov 

P
ri

em
er

n
ý
 p

ro
sp

ec
h

 z
 j

ed
n
o

tl
iv

ý
ch

 p
re

d
m

et
o
v
 p

o
d
ľa

 t
ri

ed
 

SJL 2,65 2,11 2,09 3,0 2,39 2,67 2,63 2,63 2,85 2,78 2,53 2,55 2,57 

ANJ 2,08 1,75 2,19 3,33 1,44 2,22 1,5 2,11 2,46 1,91 1,76 2,09 2,07 

NEJ  1,6    2,57   2,47  1  1,91 

SPJ  1,89    2,07     1,4  1,79 

RUJ  2,22    2,67   2,55  2,17  2,4 

OBN  2,07 2   2,11 1,63 2,21 1,96 1,96   1,99 

DEJ  1,64 1,61 2,22  1,33 1,19      1,6 

MAT 2,31 1,96 1,91 1,89 2,44 2,37 2,31 2,58 2,23 2 1,59 2,0 2,13 

TSV abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs  

GEO  1,25    2   1,33    1,53 

BIO  1,24           1,24 

FYZ   2,17 3,33 2,56  2,13   2,13   2,46 

TCK 1,88    2,0   1,37     1,75 

STN 2,22            2,22 

OVY 1,5 1,71 1,83  1,28 1,59 1,44 1,16 2 1,74 1,65 1,86 1,61 

PVY  1,29           1,29 

TEP  1,82           1,82 

SPK  1,56           1,56 

TEA  1,0    1,6       1,3 

SUP   1,13    1,31      1,22 

 EMT   1,43    1,25      1,34 

ZAE 2,44    2,73        2,6 

ZEL 2,63  1,26  3,14  2,13      2,29 

ELE   1,78  2,43  1,44   2,65  2,68 2,19 

TEC 2,25    3        2,63 

ESP     2,57        2,57 

SJP   1,04          1,04 

OKO  2,09    2,08       2,09 

ELM 2,63  2,52  3,71  2,69   2,78   2,87 

MPC         2,36  1,53  1,95 

UCT      2,33   2,69  2,29  2,44 

AUM 2,67    2,55   2,37     2,53 

Trieda Počet žiakov 
Priemer triedy 

 

I.N 9 2,62 

Spolu 9 2,62 
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TYR 2,56    2,18   2     2,25 

REE     2,29        2,29 

MTE 2,39    2,18   2     2,19 

EKO  1,93 1,83  3,14 2 1,88 2,21 2,62  2  2,20 

MKT  2,09    2,44   2,38  1,82  2,18 

SCR  1,8    2,07   2,55  1,88  2,08 

VCR      2,4       2,4 

VTO 1,96 1,25 1,57 1,89 1,43 1,53 1,06 2,11 1,45 1,57 1,24 1,59 1,55 

SPT       1,31   2,39  2,41 2,04 

APE         2,09    2,09 

PRN    2,67  2,67   1,87    2,40 

ETS     2,57       2,27 2,42 

SHK  1,09    2,08       1,59 

DRP  2,0    2,42   2,53    2,32 

KTA  1,55           1,55 

LVD         1,87    1,87 

ZSI      1,92   1,6    1,76 

TVZ         2,27    2,27 

DOG         1,93    1,93 

GOR         2,18  1,41  1,79 

IKT       2,06   1,39 3,18  2,21 

KOM 2,31            2,31 

 

 

 

 

  

MKK         2,45  1,47  1,96 

EKC           1,82  1,82 

EPO    2,78         2,78 

PRM    2,56         2,56 

TNI    2,56         2,56 

STZ    3,0         3,0 

PSZ    2,22         2,22 

KAJ    3,22         3,22 

PRX    2,0         2,0 

Ø 

triedy 
2,24 1,7 1,75 2,62 2,27 2,1 1,75 2,07 2,25 2,12 1,75 2,29 2,08 

trieda I.A I.B I.C I.N II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.B IV.C 
Ø  

predmetov 
 

 

Porovnávacia tabuľka prospechu a dochádzky  

Školský rok 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ø prospech 2,41 2,26 2,40 2,08 

Ø dochádzka 68,8 73,73 82,0 107,49 
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Výsledky externých meraní a internej časti maturitné skúšky 2019/2020 

 IV.B IV.C II.N Spolu 

Počet žiakov prihlásených na MS 17 22 10 49 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 0 1 1 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 1 3 0 4 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 17 22 9 48 

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky 0 0 0 0 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú MS 

(reprobovaní) 

0 0 0 0 

 

Maturitné skúšky sa v šk. roku 2019/2020 konali administratívnou formou na základe rozhodnutia  

MŠVVaŠ SR  a opatrení ÚVZ, z dôvodu  opatrení proti šíreniu COVID 19. 

Na predmet anglický jazyk , úroveň B2 boli prihlásení 4 žiaci, ktorí túto MS vykonali ústnou formou. 

Externá časť MS a PFIČ MS sa nekonali. Maturitné skúšky administratívnou formou konalo 48 

žiakov, úspešne. Žiaci, ktorí požiadali o úpravu MS bolo 8. 2 žiaci si o úpravu MS nepožiadali. 

 

Predmet  

Počet žiakov 

prihlásených na 

MS 

z toho písalo 

EČMS 

Ø žiakov  

v SR v % 

Ø % PFIČ 

 

slovenský jazyk a literatúra 49 x x x 

anglický jazyk Úroveň B1 45 x x x 

anglický jazyk Úroveň B2 4 x x x 

 

 

Administratívne hodnotenie: 

Vyučovacie predmety, zaradené do administratívneho hodnotenia IČ MS 

 
6405 K   pracovník marketingu 

SJL 
1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

ANJ 
1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

PČ OZ  - OVY 
1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

TČ OZ 
MKT, EKO, ÚČT, GCR, SCR 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

 

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 

SJL 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

ANJ 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 
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PČ OZ  - OVY 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

 

Teoretická časť  OZ 

 

IKT,SPT, ELE, VTO, ELM 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

3. ročník 

1. a 2. polrok 

4. ročník 

1. a 2. polrok 

 

2417 L prevádzka strojov a zariadení 

SJL 
1. ročník 

1. a 2. polrok 

2. ročník 

1. a 2. polrok 

ANJ 
ANJ, KAJ 

1. ročník 

1. a 2. polrok 

2. ročník 

1. a 2. polrok 

PČ OZ  - OPX 
1. ročník 

1. a 2. polrok 

2. ročník 

1. a 2. polrok 

TČ OZ 
TNI, STZ, PSZ, EKO 

1. ročník 

2. polrok 

2. ročník 

2. polrok 

 

Administratívne hodnotenie po predmetoch a odboroch 

Predmet Priemer 

slovenský jazyk a literatúra 2,67 

 

Predmet Priemer 

Anglický jazyk B1 2,48 

 

Ústna forma internej časti maturitných skúšok (prezenčne) 

Predmet Priemer 

Anglický jazyk B2 1,0 

 

 

Vyhodnotenie odbornej zložky maturitných skúšok  

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 

 Počet žiakov Ø známka 

PČ OZMS 22 1,91 

TČ OZMS 22 2,68 

OZ MS x 2,29 
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6405 K pracovník marketingu 

 Počet žiakov Ø známka 

PČ OZMS 17 1,82 

TČ OZMS 17 2,24 

OZ MS x 2,03 

 

2417 L prevádzka strojov a zariadení 

 Počet žiakov Ø známka 

PČ OZMS 9 1,78 

TČ OZMS 9 2,67 

OZ MS  2,23 

 

Škola /odbor PČ OZMS TČ OZMS 0Z MS 

3778 K 1,91 2,68 2,29 

6405 K 1,82 2,24 2,03 

2417 L 1,78 2,67 2,23 

za školu 1,82 2,52 2,17 

 

Vyhodnotenie ZS 2020 v riadnom termíne 

2488 H   mechanik špecialista automobilovej výroby 

K ZS v riadnom termíne pristúpili žiaci v počte 19 (9 SDV, 10 SŠV). 

Písomná časť Praktická časť Ústna časť 

19 19 19 

Celkové hodnotenie Počet žiakov % 

Prospeli s vyznamenaním 6 31,6 

Prospeli veľmi dobre 4 21 

Prospeli 9 47,4 

 

Výsledné hodnotenie skúšky ETS §21    

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 

Počet prihlásených Počet úspešných 

9 9 
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Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov  

(§ 2 odsek 1 písm. f ) 

 

Názov ŠVP Názov ŠkVP Kód odboru Názov odboru 

       

24 strojárstvo a 

ostatná 

kovospracujúca 

výroba II 

Mechanik špecialista 

automobilovej výroby 

 

 

2488 H 

 

mechanik špecialista 

automobilovej výroby 

Stroje a zariadenia 2417 L prevádzka strojov a zariadení 

26 elektrotechnika Elektromechanik -

silnoprúdová technika 

2683 H 11 

elektromechanik - 

silnoprúdová technika 

37 doprava, pošty 

a telekomunikácie 

 

Logistika a špedícia 

3759 K 

komerčný pracovník  

v doprave 

Informačné a 

telekomunikačné 

technológie 

 

 

3778 K                    

technik informačných a 

telekomunikačných 

technológií 

 

64 ekonomika a 

organizácia, obchod 

a služby II 
Marketing  

v turizme 

 

 

6405 K                           pracovník marketingu 

 

 

Učebné odbory – 3-ročné  

2488 H        mechanik špecialista automobilovej výroby (1. – 3. ročník) 

2683 H 11   elektromechanik – silnoprúdová technika     (1., 3.  ročník) 

 

Študijné odbory – 4-ročné  

6405 K      pracovník marketingu (1. – 4. ročník)   

3778 K      technik informačných a telekomunikačných technológií (1. – 4. ročník)   

3759 K      komerčný pracovník v doprave (1., 2.,4. ročník) 

2417 L      prevádzka strojov a zariadení (2. ročník) 

 

Zoznam uplatňovaných ŠkVP (UP a UO) 

 

           V 1. - 3. ročníku učebných odborov sa postupovalo podľa ŠkVP vypracovaných podľa ŠVP 

a platnej pedagogickej dokumentácie. V učebnom odbore 2488 H mechanik špecialista automobilovej 

výroby s prílohou podľa Dodatku č.1 – duálne vzdelávanie počnúc 1. ročníkom.  

           V 1.- 4. ročníku študijných odborov sa postupovalo podľa ŠkVP vypracovaných podľa ŠVP 

a platnej pedagogickej dokumentácie. 
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Kód a názov učebného/študijného odboru Uplatňované UP 

2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby   

 

ŠKVP SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, 

934 01 Levice 

Mechanik špecialista automobilovej výroby, DV 

Dodatok č.1    

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová  

                  technika 

ŠKVP SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 

93401 Levice 

Elektromechanik  silnoprúdová technika 

6405 K pracovník marketingu    ŠKVP SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 

93401 Levice 

Marketing v turizme 

3778 K technik informačných a telekomunikačných 

technológií 

ŠKVP SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, 

93401 Levice 

Informačné a telekomunikačné technológie 

3759 K komerčný pracovník v doprave ŠKVP SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 

93401 Levice 

Logistika a špedícia v doprave 

2417 L prevádzka strojov a zariadení ŠKVP SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 

93401 Levice 

Stroje a zariadenia 

 

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie   (§ 2 ods. 1 písm. g) 

      

 Počet 

Zamestnanci   48 

Pedagogickí zamestnanci: 34 

z počtu pedagogických zamestnancov:  

- kvalifikovaní 34 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0  

Nepedagogickí zamestnanci: 19 

z počtu nepedagogických zamestnancov  

- upratovačky 4 

 

Údaje o počte a kvalifikovanosti zamestnancov 

 

Zoznam pedagogických zamestnancov a ich aprobácia  

 

Učitelia Aprobácia 

Ing.  Jozef Adam Odborné predmety elektrotechnické 

Ing. Jana Bakovková Odborné ekonomické predmety 

Ing. Jarmila Bónová Odborné ekonomické predmety 

Ing. Jozef Ferenc 0dborné predmety elektrotechnické a IT 

Ing. Anna Fraschová 0dborné ekonomické predmety 

Ing. Pavel Ganecz Odborné ekonomické predmety, VTO 

Mgr. Michaela Havranová Slovenský jazyk a literatúra, Matematika 

Mgr. Zuzana Hrašková Španielsky jazyk 
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PaedDr. Žaneta Juríková Matematika, Informatika, VTO 

PaedDr. Valentína Karafová Občianska náuka, Etická výchova, Ruský jazyk 

Mgr. Ing. Viera Karvašová Katolícka teológia, Anglický jazyk 

Ing. Jozef Kotrus 0dborné predmety elektrotechnické 

Ing. Juraj Krnáč Odborné predmety strojárske 

Ing. Alena Krtíková 0dborné predmety ekonomické, Anglický jazyk 

Mgr. Ivana Libutková Telesná výchova, Pedagogika 

Mgr. Kristína Martišková  Anglický jazyk , Psychológia 

Ing. Soňa Michníková 0dborné predmety ekonomické 

Ing. Eva Sleziaková 0dborné predmety ekonomické 

Mgr. Dominika Selieniová Nemecký jazyk, Anglický jazyk 

PhDr. Erika Szárazová Slovenský jazyk, Dejepis 

Ing. Zuzana Volfová 0dborné predmety ekonomické  

Mgr. Lucia Talapková Anglický jazyk 

Ing. Viktor Turčok Odborné predmety strojárske 

Ing. Miloslav Lacko Odborné predmety elektrotechnické 

PaedDr. Lenka Kluchová Fyzika 

RNDr. Eliška Beláková Matematika 

Mgr. Lenka Hagarová Nemecký jazyk, Anglický jazyk 

Majstri odborného výcviku  

Daniel Tuček ÚSO elektrotechnika, informatika 

Ing. Vincent Mozdík ÚSO elektrotechnika, informatika, DPŠ 

Ing. Larisa Holková odborné strojárske predmety 

Bc. Mária Bajúzová ekonomika a manažment podniku, bez DPŠ  

Bc. Daniel Tuček  učiteľstvo hudobného umenia a techniky 

Bc. Tomáš Gaži odborné elektrotechnické predmety a VTO 
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Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2019/2020 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný 

predmet 

dejepis 1 

Percento čiastočne neodborne odučených 

hodín 

0,76 

Percento neodborne odučených hodín 0,00 

 

Odbornosť vyučovania celkom: 99,24  %   

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 odsek 1 písm. h) 

Plán vzdelávania pre školský rok 2019/2020 vychádza z Plánu profesijného rozvoja pedagogických 

a odborných zamestnancov školy na roky 2020 - 2024 a bol vypracovaný v súlade s 

aktuálnymi potrebami školy a praxe, v súlade s platnou legislatívou. 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Inovačné 20 6 14  

Adaptačné 1 1 0  

Funkčné  1 0 1  

Funkčné inovačné 0 0 0  

Prípravné atestačné 0 0 0  

Atestačné 4 2 2  

Aktualizačné 31 31 0  

 

Plánované kvalifikačné vzdelávanie 2 pedagogických zamestnancov (vedúce PK, prihlásené)) sa 

nezrealizovalo v dôsledku mimoriadnej situácie šírenia koronavírusu (MPC NR). 

Online vzdelávanie v čase prerušenia vyučovanie: 

- AmCham program Train the Trainer (2) 

- Než zazvoní (2) 

- ON OFF - Online a off-line nástroje v práci s mládežou (2) 

- Webináre  spoluorganizované JA Slovensko (Ako korona zmení našu ekonomiku, Ako 

najlepšie prezentovať svoje nápady, Ako učiť žiakov o peniazoch prakticky, Ako sa po 

kríze zmení pracovný trh (1) 

- Program Flow!works a práca na interaktívnej tabuli (1) 
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Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti   

(§ 2 odsek 1 písm. i) 

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou 
Údaje o aktivitách, do ktorých  sa škola 

zapojila 

40. výročie školy 

Dni otvorených dverí v škole               

Imatrikulácie žiakov I. ročníka: Téma:  „RETRO – 
80 –te roky“ 

Európsky deň jazykov 

Burza informácií , ÚPSVaR Levice  

 

Prezentačné dni: 

Metodické dni št./uč. odborov  

 Deň zdravej výživy – zdravá desiata 

„Zdravý životný štýl“  

„Svetový deň turizmu“ 

 „Vianočná akadémia“ 

Aplikovaná ekonómia-  založenie š.s. TROFI 

Deň gramotnosti v škole 

Podnikateľské zručnosti žiakov – tvorba a 

prezentácia podnikateľských plánov (on-line) 

Technické zručnosti žiakov – prezentačné dni 

„Elektrické merania“, prax na pracoviskách 

zamestnávateľov 

Týždeň vedy a techniky – Planetárium 

Odborné exkurzie: 

FUTURIKON, Bratislava 

Vojenský útvar 2207 , Levice 

Štátny archív Levice 

Tekovské múzeum Levice 

Tradičné remeslá a hrnčiarske múzeum v 

Pukanci 

ZF Slovakia a.s. Levice 

Autorizované servisy, Levice 

Levická synagóga – história židovstva v LV 

Gaudeamus, Nitra 

JA Mochovce  

Tekovská knižnica – rozvoj ČG 

Hasičský zbor SR, Levice 

Kancelária Európskeho parlamentu Bratislava 

Poznaj kultúrne a historické pamiatky mesta 

Levice 

Adaptačný deň prvákov 

 

Školské kolá súťaží:  

i- Bobor  

ANJ na slidoch 

Môj projekt pre región 

Olympiáda v ANJ 

Olympidáva v SJL 

Olympiáda ľudské práva 

SOČ 

Deň Európy 

 

 

JASR Slovensko, programy: GEP, Viac ako 

peniaze, Aplikovaná ekonómia, Podnikanie v CR 

on-line vzdelávanie JA Slovensko: 

certifikáty v programoch  

Etika a Podnikanie 1. ročník 

Podnikanie v CR 2. ročník 

Aplikovaná ekonómia 3. ročník   

Online učebnica ekonómie 3. ročník  

Viac ako peniaze 3. ročník  

 

Ďalšie aktivity 

MsKS Levice „Vianočné trhy“, prezentácia  š.s. 

Kladenie vencov –3 september, SNP – mesto 

Levice 

Divadlo Pôtoň, Bátovce 

Európsky týždeň športu 

Maják pre dopravu 

Súťaže, olympiády           
oblastné/okresné/národné kolá) 

Olympiáda v ANJ (okres) 

Olympiáda o EÚ 

Olympiáda v SJL 

i Bobor 

IT Fitness test 

Športové súťaže organizované OŠ OÚ NR 

a mestom Levice - futsal, florbal, stolný tenis, 

volejbal, bedminton, šach, hádzaná, atletika 

Baskelbal  - okresné kolo (organizátor) 

Mestská športová olympiáda 

Poznaj svoju vlasť  

Silná ruka stredoškoláka 

 

Iné aktivity 

Výchovné koncerty 

Festival zborového spevu 

Svet  médií 

Svet okolo nás  

Beseda o živnostenskom podnikaní trochu inak 

Besedy so zástupcami CPPPaP  

Besedy so zástupcami OR PZ SR 

Beseda o Indii 

Cyklus prednášok k programu finančná 

gramotnosť (Finančná akadémia) 

On-line marketing  
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Iné aktivity školy 

Lyžiarsky výcvik, 1. ročníky 

Účelové cvičenia – OŽAZ, KOŽAZ 

E - testovanie (NUCEM) 

Vzdelávací program - Finančná gramotnosť 

ECDL projekt – Rozvíjanie digitálnych  

kompetencií žiakov na SŠ 

Študentská kvapka krvi, Jarná kvapka krvi  - 

darcovstvo 

Dobrovoľnícke aktivity žiakov: 

„ Biela pastelka“ 

„Hodina deťom“ 

Metóda CLILL v odborných predmetoch 

Inovačný workshop  

Beseda ku dňu počítačovej bezpečnosti 

Beseda o dobrovoľníctve 

Objatie tónov 

 

Žiacka školská rada – Imatrikulácie, Valentín, 

Mikuláš 

 

  

 

Zmluvné pracoviská SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice 

Učebný odbor 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby   

 

a) školský systém vzdelávania 
Firma/podnik Počet Počet žiakov Zmluva Forma 

Autorizovaný servis, 

autoopravovňa 

12 20 

1. ročník, 2. a 3. 

roč. - delenie na 3 

skupiny 

09/2019 – 

30.06.2022 

inštruktorsky 

Výroba autom. komponentov 

ZF Slovakia, a.s. Levice 

1 20 

 

09/2018 – 

30.06.2020 

majster OVY / 

inštruktorsky 

Spolu 13 20  

 

b) duálny systém vzdelávania 

 
Firma/podnik Počet žiakov 

 

ZF Slovakia a.s. Levice 

8 žiakov na pracovisku šk. 

dielne 

16   žiakov na pracovisku   

zamestnávateľa 

Autorizovaný servis 7 

spolu 31 

 

Učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik  silnoprúdová  technika 

2. ročník 

Firma/podnik Počet Počet žiakov Zmluva Forma 

Podniky FO so 

zameraním na  

silnoprúdovú techniku / 

elektrotechniku 

6 8 9.2019-6.2021 inštruktorsky 

spolu 6 8  
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Študijné odbory 

3778 K Technik informačných a telekomunikačných technológií 

4. ročník  

Firma/podnik Počet Počet žiakov Zmluva Forma 

IKT spoločnosti 13 22 09.2019 – 05.2020 inštruktorsky 

spolu 13 22  

 

 

Celkom za odbor: 

Firma/podnik Počet pracovísk Počet žiakov 

IKT spoločnosti 13 22 

spolu 13 22 

 

6405 K Pracovník marketingu 

2. ročník  

Firma/podnik Počet Počet žiakov Dohoda Forma 

Hotel/ food 3 6 02.- 06.2020 inštruktorsky 

Pohostinské podniky 6 9 02.- 06.2020 inštruktorsky 

spolu 9 15  

 
 

Firma/podnik Počet  pracovísk Počet 

žiakov 

Pohostinské podniky 6  

15 UZ/hotel 3 

spolu 9 15 

 

3759 K Komerčný pracovník v doprave , 2. ročník  

Firma/podnik Počet 

pracovísk 

Počet žiakov Dohoda Forma 

Logisticko -špedičné 

podniky 

7 9 02.- 06.2019 inštruktorsky 

Odd. logistiky výrobných 

podnikov 

2 3 02.- 06.2019 inštruktorsky 

spolu 9 12  

 

2417 L Prevádzka strojov a zariadení, 2. ročník 

Firma/podnik Počet Počet žiakov Zmluva Forma 

Autorizovaný servis, 

autoopravovňa 

       7              9   09/2019 – 30.01. 

2020 

inštruktorsky 

Spolu 7 9  
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SOŠTaS 

odbor Počet pracovísk Počet žiakov 

  

117 

Prevádzka strojov a zariadení 7 

Elektromechanik 6 

Mechanik ŠAV 12 

Technik ITT 13 

Komerčný prac. v doprave 9 

 

spolu 

 

 

 

Počet žiakov vykonávajúcich OVY na pracovisku zamestnávateľa : 117 

% žiakov na pracoviskách zamestnávateľov: 45,7  

           Fungovanie školy v systéme duálneho vzdelávania predstavuje významný prvok pre ďalší 

rozvoj školy v oblasti ponuky remeselných, na trhu žiadaných učebných odborov.  

Firma ZF Slovakia, a.s., využívala pracovisko vo výrobnom závode Levice Géňa ako aj pracovisko 

duálneho vzdelávania Levitex vybavené najmodernejšou technológiou (2. a 3. ročník), v 1. ročníku 

žiaci vykonávajú praktické vyučovanie v školských dielňach. Ďalšie 3 podniky DV využívali počnúc 

1. ročníkom vlastné pracoviská.  Spoločne so školou zamestnávatelia v DV realizovali náborové 

aktivity a prezentácie na rôznych podujatiach v regióne.  

            Škola si udržuje dobré vzťahy aj s regionálnymi médiami, ZŠ v okrese, miestnou samosprávou, 

nadáciami. Komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom osobných stretnutí, pozvaní na podujatia 

školy, účasťou školskej komunity na projektoch, výzvach a grantoch. 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 

v medzinárodných 

súťažiach 

regionálne kolo krajské  

kolo 

celoslovenské 

kolo 
názov 

súťaže 
umiestnenie 

obvod okres 

SOČ   2. miesto (2x)    

Hádzaná - chlapci  2. miesto     

Florbal- chlapci 3. miesto      

Florbal- dievčatá  4. miesto     

Futsal - chlapci 2. miesto      

Stolný tenis – chlapci 1. miesto 3. miesto     

Basketbal - chlapci 2. miesto 4. miesto     

Šach - chlapci  4. miesto 

5. miesto 

    

Silná ruka stredoškoláka   1. miesto 

2. miesto (3x) 

4. miesto 

5. miesto 

4. miesto (2x)   

Olympiáda v ANJ  3. miesto, 

kat. 2D 
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Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená   (§2 odsek 1 písm. j) 

1. Projekt „Dobrá škola pre 21. Storočie“ (Erasmus+, KA229, Školské výmenné partnerstvá), 

schválený na financovanie v šk. rokoch 2018-21, škola je hlavným koordinátorom, partnerské krajiny 

sú Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Česko, Turecko. Témy projektu sú zamerané na riadenie školy, 

kurikulum, rozvoj žiakov a pedagógov; projektové výsledky budú vytvárať a prezentovať na 6 

stretnutiach žiaci, učitelia a manažéri škôl. 

V doterajšom období trvania projektu partnerstvo pracovalo na plánovaných témach pre žiakov, 

učiteľov či manažérov škôl, ktoré sa prezentovali na 4 nadnárodných stretnutiach.   

 

V poradí 5. nadnárodné stretnutie partnerov bolo plánované na apríl 2020 v Boskoviciach, ČR. 

Vzhľadom na pandémiu korona vírusu C-19 sa partneri dohodli požiadať NA Erasmus+ o predĺženie 

projektu do 31.8.2021 a preloženie termínov posledných 2 stretnutí na rok 2021.  

 

2. Projekt „Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére“ (Erasmus+, KA102 – vzdelávacia 

mobilita jednotlivcov) pre 4 pedagogických a riadiacich zamestnancov školy v spolupráci s 2 

odbornými školami v Tallinne (Estónsko) bude zameraný na pozorovanie, hospitácie na vybraných 

vyučovacích hodinách, workshopy, exkurzie na vybraných zmluvných pracoviskách, diskusie s 

manažmentom a pedagógmi škôl s cieľom podporiť svoj profesionálny a osobný rozvoj, osvojiť si 

inovácie v odbore a „osvedčené postupy“ v edukácii, marketingu a manažmente škôl s následnou 

implementáciou do obsahu nášho ŠkVP a ďalších koncepčných dokumentov školy. Týždenný študijný 

pobyt sa mal zrealizovať v apríli 2020. Z dôvodu pandémie korona vírusu C-19 bol projekt 

rozhodnutím NA Erasmus+ predĺžený do 31. 05. 2021 a termín pobytu sa presunul na marec 2021. 
 

3. Projekt „Europrax pre budúcnosť“ (Erasmus+, KA102 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov) bol 

schválený na financovanie v závere šk. roka 2019/20. Projekt počíta s 2-týždňovou účasťou 24 žiakov 

3. ročníkov z 3 študijných programov Marketing v turizme (8 žiakov), Informačné a telekomunikačné 

technológie (8 žiakov), Logistika a špedícia v doprave (8 žiakov) a 2 sprevádzajúcich pedagógov v 

každom turnuse v nových destináciách Limassol, Cyprus a Antalya, Turecko s kvalitnými službovými 

odvetviami. Plánované stáže sa uskutočnia v r. 2021. 

4. Projekt ESF „Prepojenie teórie s praxou - cesta k úspechu“ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný 

program Ľudské zdroje na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v súlade s § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov schválil žiadosť školy. Realizácia aktivít projektu je naplánovaná na začiatok šk. 

roka 2020/2021.  

Projekt sa prioritne zameriava na mimoškolskú činnosť žiakov a prácu pedagogických zamestnancov 

v pedagogických kluboch. 

 

4. EEA grants „Klimaticky bezpečná škola“ 

- projekt je stále v štádiu hodnotenia 

- projekt obsahuje mäkké aj tvrdé opatrenia na zvýšenie klimatického komfortu v škole 

 

5. Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, MPC BA, obsadenie jedného 

pracovného miesta na plný úväzok – sociálny pedagóg, ktorý je súčasťou inkluzívneho tímu školy 
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Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole  (§ 2. ods. 

1 písm. k)  

V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná zo strany ŠŠI IC Nitra inšpekcia. 

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  (§2 odsek 1 písm. l) 

Areál školy je rozsiahli, tvorený niekoľkými pavilónmi (objektmi):  

Objekt A (prízemie a 1. poschodie) učebný blok s klasickými učebňami, odbornými učebňami, 

kabinetmi, školskou knižnicou a zázemím (sklad učebníc, dielňa údržbára, vrátnica pre hlavný vchod 

do objektov školy, nápojové automaty) 

Objekt B (prízemie, 1.- 4. poschodie) učebný blok s klasickými učebňami, odbornými učebňami, 

kabinetmi, laboratóriami, učebňami s výpočtovou technikou, fitnes a zázemím (kancelárie úseku TEČ, 

sklady) 

Objekt C (prízemie) učebný blok – telocvičňa, sauna, kabinety, šatne 

Objekt D (prízemie) školská jedáleň, sklady, kancelária vedúcej ŠJ, zázemie 

V areáli školy sa nachádza športové ihrisko so spevnenou plochou, zatrávnená plocha 

a oddychová zóna. 

Súčasťou vonkajšieho areálu školy sú aj dielne pre učebný odbor Kamenár t.č. mimo prevádzky. 

Učebný blok dielní pre technické odbory sa nachádza mimo hlavný areál školy, na Ul. Dostojevského 

14 v Leviciach. Areál má okrem priestoru dielní rozsiahle parkovisko. Sociálne miestnosti v areáli 

školských dielní, ktoré boli v havarijnom stave, boli stavebne odstránené. Škola zabezpečila pre 

žiakov a majstrov OVY ako náhradu za nefunkčné sociálne priestory „kontajnery“ ako dennú 

miestnosť a sociálne zariadenie, ktoré ma v prenájme za úhradu od spoločnosti Koma s.r.o, Štúrova 

140, 949 01 Nitra - Mlynárce.   Budova školských dielní je morálne a fyzicky zastaralá, vykonané 

úpravy interiéru dielní škola zabezpečovala z vlastných  a mimorozpočtových zdrojov. Osvetlenie, 

vykurovanie ako aj vysoké úniky tepla z dôvodu starých okien boli zdôvodnené v zámere školy 

(havarijný stav) a spoločne so žiadosťou o FP ako na rekonštrukciu dielní tak aj na novostavbu 

sociálnej budovy predložené zriaďovateľovi opätovne zaslané zriaďovateľovi. 

Inovácia vybavenia šk. dielní (sieťovanie, PC, pracovné stoly, doplnenie pracovného náradia pre 

výkon OVY sa realizuje vlastnými silami a z vlastných finančných zdrojov. 

Učebne - klasické, odborné  

Učebňa Názov Počet Kapacita miest 

Objekt A,B klasické 14 260 

 

 

odborné 15  

elektrotechnika 1 24 



41 

 

Objekt A,B 

 

 

 

 

 

 

elektrolaboratórium 1 12 

mechanik ŠAV 1 24 

výpočtová technika 4 38 

technika administratívy 1 18 

podnikanie 1 20 

jazykové a ostatné 6  

jazykové laboratórium 1 18 

cudzie jazyky 3 60 

etická výchova 1 20 

slovenský jazyk a lit. 1 24 

multimediálna 2 70 

Objekt C telocvičňa 1 260 

 

Podmienky školy na výkon praktického vyučovania: 

 

 

kamenár 

13 prístreškov s kapacitou 26  miest pre hrubú kamenársku výrobu 

3 dielne s  kapacitou 15 miest pre kováčske práce, tesanie písma, 

1 dielňa na rezanie kameňa 

1 dielňa na brúsenie kameňa 

1 dielňa na sústruženie kameňa 

 

Školské dielne pre UO Kamenár sú mimo v prevádzky nakoľko za posledných 7 školských rokov nie 

je záujem zo strany uchádzačov o štúdium v tomto učebnom odbore. 

Škola využíva kamenárske dielne (dielňa na tesanie písma a 4 prístrešky) len počas konania 

Akreditovaného vzdelávacieho programu Kamenár.  

 Vlastné dielne v areáli na  Dostojevského ulici 14, Levice pre technické odbory: 

Zámočnícka dielňa I,II        2 dielne s kapacitou 30 miest pre základy ručného a strojového 

obrábania kovov,  základy mechaniky a elektrotechniky 

Elektromechanik  2 dielne s kapacitou 24 miest pre elektroinštalácie, elektroniku, výroba 

rozvodov, silnoprúd,  
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technik ITT                        2 dielne s kapacitou 24 miest pre informačné a telekomunikačné  

technológie, siete, serverovňa, PC, interaktívna tabuľa, dataprojektor 

 

Škola má snahu každoročne vylepšovať materiálno-technické podmienky pre praktické technické 

vzdelávania svojich žiakov. Modernizuje a dopĺňa vybavenie dielne na ručné a strojové obrábanie 

kovov prevažne z vlastných a mimorozpočtových zdrojov   

Na praktickú prípravu žiakov škola využíva aj zmluvné pracoviská FO a PO v meste a regióne. 

V zmluvnom podniku ZF Slovakia a.s. vykonávajú odborný výcvik tri – štyri skupiny žiakov z 2. a 3. 

ročníka učebného odboru mechanik špecialista automobilovej výroby pod vedením majstra odbornej 

výchovy v školskom systéme vzdelávania ako aj žiaci študijného odboru Technik informačných 

a telekomunikačných technológií (3. a 4. ročník) a Komerčný pracovník v doprave (3. ročník). 

Na ostatných zmluvných pracoviskách odborný výcvik zabezpečujú kvalifikovaní inštruktori v zmysle 

zákona 61/2015 z. z. o odbornom  vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov. 

Duálne vzdelávanie v školskom roku 2019/2020 

Praktické vyučovanie žiakov v DSV sa  uskutočňuje na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní so 

spoločnosťou ZF Slovakia a.s. Levice, TGA, s.r.o. Levice; Autoline Levice; AUTORÁCZ Levice.  

ZF Slovakia a.s.: PV  žiakov, s ktorými podnik uzatvoril učebné zmluvy, sa v 2. a 3. ročníku 

vykonával pod vedením inštruktora duálneho vzdelávania na pracovisku duálneho vzdelávania  a v 1. 

ročníku v školskej mechanickej dielni na ručné a strojné spracovanie materiálov na Ul. Dostojevského 

14, Levice majstrom OVY, zamestnancom školy. Ostatné podniku v DV využívali vlastné prevádzky. 

Podmienky školy na telesnú a športovú výchovu:    

telocvičňa, sauna, fitnes, asfaltové a trávnaté ihrisko, pieskové doskočište 

Škola pravidelne udržuje priestory na vyučovanie TŠV v dobrom technickom stave a  areál trávneho 

ihriska kosením a čistením. Vonkajšie športoviská sú využívané nielen žiakmi školy ale i deťmi 

s blízkeho DD a Špeciálnej internátnej školy.  Z úspešného programe Úradu vlády „ Podpora rozvoja 

športu 2019“ s poskytnutím dotácie v sume 4000.-€ na nákup športovej výbavy si rozšírila základňu 

pre loptové a iné športy. Upravili sa futbalové bránky, časť telocvične sa vyčlenila na priestor pre 

posiľňovanie so cvičiacimi strojmi. 

Revitalizáciu a opravy si vyžaduje bežecká dráha, sauna a zariadenie fitnes. 

Telocvičňa školy je využívaná ako v dopoludňajších tak aj v popoludňajších hodinách k športovým 

aktivitám žiakov školy ale aj športových klubov a záujmových športových skupín mesta Levice. Stav 

parketovej podlahy, drevených obkladov a okien telocvične si však vyžaduje väčšie finančné 

prostriedky na rekonštrukciu. 

Škola má vlastnú školskú jedáleň s kapacitou 120 miest. Školská kuchyňa využíva moderné 

technologické vybavenie zakúpené z FP zriaďovateľa a z vlastných zdrojov školy. V školskom roku  

mierne vzrástol počet stravujúcich sa žiakov v ŠJ (hlavne žiaci ŠO I. ročníkov), čo sa priaznivo 

odzrkadlilo na finančných zdrojoch na prevádzku strediska.   
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O estetiku stolovania v školskej jedálni sa starajú žiaci študijného odboru pracovník marketingu počas 

odborného výcviku v 2. ročníku.  

Priestory školskej jedálne slúžia ako pracovisko PV žiakov ŠO pracovník marketingu, k prezentácii 

školy počas DOD, metodických dní a ďalších spoločensko – kultúrnych podujatí. 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti  ( §2 odsek 1 písm. m ) 

      

  Schválený Upravený Plnenie - príjmy 

Škola  rozpočet rozpočet na BU  

Príjmy      

Škola  - 111 760 552,- 930 053,-  930 053,-  

Mzdy   569 097,- 569 097,- 

Odvody   197 128,- 197 128,- 

El. energia, plyn   77 625,- 77 625,- 

Ostatné   73 169,- 73 169,- 

Štipendium   4 717,- 4 717,- 

Vzdelávacie poukazy   3 117,- 3 117,- 

Príspevok na lyžiar. kurz   4 200,- 4 200,- 

Mimoriadne výsledky  1 000,- 1 000,- 

SPOLU 760 552,- 930 053,-  930 053,-  

 Výdavky    

Škola - 111       

Mzdy   569 097,- 569 097,- 

Odvody   197 128,- 197 128,- 

El. energia, plyn   77 625,- 77 625,- 

Cestovné  5 828,- 5 828,- 

Všeobecný materiál  34 464,- 34 464,- 

Údržba, opravy, PHM  2 316,- 2 316,- 
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Všeobecné služby, dane   20 258,- 20 258,- 

Nemocenské  3 619,- 3 619,- 

Štipendium  4 717,- 4 717,- 

Príspevok na lyžiar. kurz   4 200,- 4 200,- 

Všeobecné služby  10 801,- 10 801,- 

Spolu  930 053,-  930 053,-  

 

 

  Schválený Upravený Plnenie - čerpanie 

Školská jedáleň rozpočet rozpočet   

Príjmy 33 065,- 33 733,- 33 183,- 

Výdavky      

Mzdy  17 601,- 17 601,- 

Odvody  6 803,- 6 803,- 

Rekreačný príspevok  550,- 0,- 

Údržba  8 779,- 8 779,- 

Spolu 33 065,- 33 733,- 33 183,- 

 

 

  

Vlastné zdroje 46 Schválený Upravený Plnenie - čerpanie 

 rozpočet Rozpočet   

Príjmy    

Prenájom 12 000,- 12 000,- 7 524,- 

Služby 2 500,- 5 153,- 4 565,- 

Stravné 52 000,- 49 897,- 48 397,- 

Ostatné 14 000 13 450,- 0,- 

Refundácia ZF 6 500,- 6 500,- 1 715,- 



45 

 

Prevod k 1.1.2018 0,- 13 868,- 13 868,- 

Spolu 87 000 100 868,- 76 069,- 

Výdavky    

Mzdy a odvody ŠJ  0,- 10 213,- 8 252,- 

Poistenie 0,- 139,- 139,- 

Servis, údržba 0,- 780,- 80,- 

Služby 12 000,- 4 867,- 4 867,- 

Ostatné výdavky 65 000,- 49 167,- 21 546,- 

Náhrady, nemocenské 

dávky 0,- 607,- 607,- 

Odmeny 5 000,- 4 627,- 3 571,- 

Nájomné za soc. bunky 0,- 4 560,- 4 560,- 

Materiál 5 000,- 5 503,- 1 911,- 

Stravovanie 0,- 6 577,- 2 880,- 

Zostatok k 31.12.2019 0,- 13 828,- 13 828,- 

Spolu 87 000,- 100 868,- 62 241,- 

 
 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia  (§ 2 odsek 1 písm. n) 

Hlavný strategický cieľ  

Príprava absolventov ktorí budú pripravení nielen úspešne vstúpiť na trh práce a byť ekonomicky 

aktívni, ale aj zmysluplne prežiť svoj život, plniť svoje osobné a rodinné ciele a spoluvytvárať 

prosperujúcu a tolerantnú krajinu. 

Cieľom školy je a bude, aby absolvent školy si odniesol trvalejšie hodnoty ako sú vedomosti. Sú to 

postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, schopnosť efektívne sa učiť, poznávať, tvoriť, 

komunikovať a mať praktické zručnosti. 

Hlavnou črtou výchovy a vzdelávania v škole je humanizácia školy a vzťahov v nej, výchova vedená 

v duchu vzájomnej úcty, tolerancie a porozumenia, pochopenia slobody a osobnej zodpovednosti.  
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Našou snahou bolo dosiahnuť vysokú mieru tolerancie k názorom iných. Predpoklady k tomu nám 

dáva aj sociálne zložené žiacke kolektívy. Učiť sa žiť vedľa seba, vedieť využívať svoje práva pri 

rešpektovaní práv ostatných, bolo a ostáva naďalej nosnou výchovnou myšlienkou. 

K napĺňaniu strategického cieľa školy boli vypracované a implementované do VVP strategické 

dokumenty: 

- Stratégia internacionalizácie školy, 

- Stratégia rozvoja čitateľskej gramotnosti v podmienkach SOŠ, 

- Stratégia rozvoja finančnej gramotnosti v podmienkach SOŠ 

- Plán národného programu výchovy k ľudským právam v podmienkach SOŠ 

- Plán prevencie obezity v podmienkach školy  

 

Čiastkové ciele a úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese a ich plnenie 

1. Aktualizácia inovovaných školských vzdelávacích programov v aktívnych učebných a 

študijných odborov so zapracovaním postupov v zmysle Stratégie rozvoja ČG a FG, rozvoja 

digitálnej gramotnosti a implementácie projektových výstupov   

Úloha splnená. 

 

2. Naďalej využívať vzdelávaciu ponuku Finančnej akadémie k rozvoju finančnej gramotnosti 

hlavne žiakov končiacich ročníkov. V nižších ročníkoch realizovať projekt Viac ako 

peniaze, JASR na podporu finančnej gramotnosti s možnosťou získať konzultanta z praxe. 

Úloha splnená. 

 

3. Pokračovať vo zvyšovaní kvality a efektivity vzdelávania s dôrazom na rozvoj funkčnej 

gramotnosti žiakov. ČG považovať  za kľúčovú kompetenciu informačnej gramotnosti. 

Prostredníctvom rôznych aktivít podporiť rozvoj ČG ako súčasť ŠkVP. Dobré čitateľské 

zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.  

            Úloha sa plnila priebežne, viď. vyhodnotenie práce koordinátorka ČG,  

 

4. Využívať priestory školskej knižnice, odbornú učebňu SJL, knižničný fond 

cudzojazyčnej a odbornej knižnice predmetových komisií ako aj aktivity Tekovskej knižnice 

k napĺňaniu cieľov v oblasti rozvoja čitateľskej gamotnosti žiakov. Využívať uvoľnené úlohy 

PISA a metodické príručky na www. statpedu.sk v rámci všetkých predmetov.  

            Úloha sa plnila priebežne, využívanie šk. knižnice, tekovskej knižnice, cudzojazyčnej,  

odbornej knižnice; vyhodnocovacia správa PK a školského knihovníka 

 

5. Pokračovať v implementácii multikultúrnej výchovy, výchovy v duchu humanizmu a so 

vzdelávaním v oblasti ľudských práv, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu a intolerancie v zmysle nových výziev a potrieb globalizovaného 

sveta. Využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho 

vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov.  

Úloha sa plnila priebežne, viď. vyhodnocovacia správa koordinátora ĽP a rodinnej výchovy; 

plnenie Stratégie internacionalizácie školy – škola ako koordinátor projektov Erasmus Plus 

KA1 a KA2,– príklady dobrej praxe 
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6. Viesť žiakov k aktívnej účasti vo výchove k ĽP prostredníctvom činnosti Žiackej školskej 

rady, ako i pokračovaním spolupráce  žiakov a pgz s  Vidieckym  parlamentom na Slovensku.  

Úloha sa plnila priebežne počas šk. roka, viď vyhodnocovacia správa koordinátora ĽP 

 

7. Pokračovať v rozvoji podnikateľských zručností žiakov zapájaním sa do programov JA; 

využívať zložku PV – podnikateľské zručnosti pre všetky študijné odbory v 3.ročníku štúdia 

do obsahu praktického vzdelávania. Žiaci zapojení do študentskej spoločností JA Slovensko.  

Úloha plnená priebežne 

 

8. V oblasti vzdelávania CJ pokračovať vo využívaní moderných učebníc a doplnkových 

výukových prostriedkov k nim, využívať jazykové laboratórium, jazykové odborné učebne 

s využitím IKT a interaktívnej tabule; aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a 

učeniu sa cudzích jazykov. Venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s 

ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka. Aplikácia CLILL metódy v dobrrných ekonomických 

a technických predmetoch. 

Úloha splnená. 

 

9. Zapojiť žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov, podporovať 

jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej 

rozmanitosti Európy prostredníctvom ďalších aktivít PKCJ.  

Úloha splnená, formou zábavných kvízov, doplňovačiek a ďalších zážitkových   

               foriem vyučovania CJ; hodnotiaca správa PKCJ 

10. Olympiády, súťaže zručností, vedomostné súťaže považovať za integrálnu súčasť 

vzdelávania. 

Úloha sa plnila priebežne, v čase preruenia vyučovania aj online 

11. Vytvárať optimálne sociálne, výchovno – vzdelávacie podmienky ktoré by predchádzali, 

zabraňovali či eliminovali vznik negatívnych patologických javov.  

Úloha sa plnila priebežne, hodnotiaca správa školského psychológa a koordinátorky 

primárnej prevencie 

 

12. Vo výchovnom a kariérnom poradenstve využívať nástroje pre identifikáciu potenciálu 

orientácie žiakov školy uverejneného na stránke www profsme.sk, spolupracovať s UPSVaR 

v Leviciach, s VŠ prostredníctvom podujatí (Gaudeámus), umožniť zástupcom VŠ 

prezentovať možnosti štúdia na pôde školy. V kariérnom poradenstve smerovať žiakov na 

štúdium odborov, ktoré trh práce potrebuje. 

            viď. hodnotiaca správa výchovnej, kariérnej poradkyne  a koordinátora primárnej prevencie 

13. Prierezovú tému environmentálna výchova naďalej rozvíjať ako súčasť rozvoja osobnosti 

žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti 

separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému 

prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na 

riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny. 

Úloha splnená, žiacke prezentácie, brigády, nástenky, besedy, spolupráca s o.z.,,                  

viď vyhodnocovacia správa koordinátora ENV a aktivít v projektovej činnosti 

 

14. Aktivity školy spojené so separáciou odpadov koordinovať v spolupráci s koodinátorom 

ENV a ŽŠR. 
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Úloha sa naďalej plní len čiastočne, k separácia odpadov len v priestore hlavného vestibulu 

školy. Úloha ostáva v platnosti aj na ďalší šk. rok s hľadaním dodatočných FZ 

 

15. Cisco Akadémia ( mimoškolská činnosť) sprístupnený portál ASC akadémie výukový 

materiál a testy, certifikát v oblasti IT sieťových technológií udelený žiakom IV.C odbor 

TITT. 

Úloha bola splnená, žiaci pracovali v záujmovom krúžku CISCO akadémie 

    

16. Formou MD a prezentácií rozvíjať prezentačné zručnosti žiakov. 

     Úloha splnená, viď prehľad metodických dní a prezentácii školy. 

 

17. Ďalej pokračovať vo vyučovaní v systéme duálneho vzdelávania žiakov mechanik ŠAV tak, 

aby táto forma vzdelávania sa stala atraktívnou formou pre žiakov, ich rodičov; pokračovať 

v obojstranne efektívnej spolupráci so zamestnávateľom ZF Slovakia a.s. 

Úloha splnená, do DV sa zapojili ďalšie 3 firmy 

 

18. Naďalej rozvíjať spoluprácu so zamestnávateľmi regiónu v školskom systéme vzdelávania 

tak, aby všetci žiaci vyšších ročníkov absolvovali odborný výcvik (učebný odbor mechanik 

v DV a elektromechanik silnoprúd ŠSV) a časť odborného výcviku (študijné odbory) priamo 

u zamestnávateľa s cieľom priblížiť teóriu k praxi a umožniť žiakom prístup k moderným 

technológiám a postupom sveta práce. 

Úloha splnená, viď prehľad spolupracujúcich zamestnávateľov 

 

19. Naďalej sa zapájať do medzinárodných projektov Erasmus+ KA1, KA2,  pre nastávajúce 

programovacie obdobie.                     

      Úloha splnená, projekt KA2,KA1, schválený nový projekt  KA1 pre šk. rok 2020/21, viď správa  

       projektového manažéra 

 

20. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti 

organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi 

organizáciami v lokalite školy. 

Úloha splnená, žiaci školy sa zapájali do rôznych dobrovoľníckych aktivít, viď. hodnotiaca 

správy koordinátorov ENV  

 

21. Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať prostredníctvom 

pravidelnej hospitačnej činnosti vedenia školy a vzájomných hospitácii členov PK. Účinnosť 

hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým 

zamestnancom.  

Úloha sa plnila priebežne podľa plánu kontrolnej činnosti metodických orgánov  

 a vedúcich pracovníkov školy v 1. polroku šk. roka. 

 

22. Prácu metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-

vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a analýzu 

zistení.  

Úloha sa plnila priebežne, hodnotiace pohovory  za 1. polrok, január 2020 
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Úlohy v oblasti výchovy a humanizácie školy 

 

1. Naďalej podporovať snahu a iniciatívu talentovaných a nadaných žiakov zapájať sa 

do súťaží a olympiád SOČ aj online formou,  úloha priebežne plnená 

2. Venovať zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi potrebami - v spolupráci s rodičmi, 

s PPPaP a individuálnym prístupom zabezpečiť aby na vyučovaní dosiahli čo 

najlepšie individuálne výsledky. Podľa potreby doplniť už vypracovať postupy 

v edukácii a výchove pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ŠSP.  

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie 

§ 55 ods. 4 školského zákona a príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu 

prospechu a správania žiakov. Vychádzať aj z odporúčaní poradenského zariadenia a 

vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením. 

Úloha sa plnila priebežne, postupy spracované ŠŠP, koordinácia postupov práce 

školského psychológa, ŠSP, výchovného poradcu, TU  a vyučujúcich aj v čase 

mimoriadneho prerušenia vyučovvania 

3. Výchovu k ľudským právam v škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou 

celoživotného procesu ochrany ľudských práv a podpory dobrých medziľudských vzťahov 

uplatňovaním poznatkov so školení, seminárov (koordinátor prevencie, výchovný poradca, 

školský psychológ) v dennom živote školy, hlavne na hodinách ETV, DEJ, OBN, 

využívať formy besied, prednášok, diskusií. Organizovať školské kolo Olympiády 

ľudských práv. 

                  Úloha splnená, besedy, prednášky, stretnutia, triedne a školské kolo OĽP. 

 

4. V súlade s cieľmi Akčného plánu výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju 

SR sa budeme snažiť o skvalitnenie osvetovej vzdelávacej a výchovnej práce so žiakmi 

v oblasti environmentálnej výchovy, pričom využívať spoluprácu s 

organizáciami s environmentálnym zameraním. 

viď. vyhodnocovacia správa koordinátora ENV. 

 

5. Aj napriek vysokému podielu dochádzajúcich žiakov z celého regiónu a nepriaznivým 

spojom docestovať domov, prácu v záujmových krúžkoch budeme orientovať na  

zmysluplné aktivity žiakov, hlavne na podporu jazykových, komunikačných 

a technických  zručností žiakov. 

viď. vyhodnotenie krúžkovej činnosti, od marca 2020 pozastavená vzhľadom na preušenie 

vyučovania 

 

6. Podporiť zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného a kariérového 

poradenstva prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania, účasťou na národných 

projektoch, odborných seminároch a konferenciách príp. činnosťou v stavovských 

organizáciách a pod. 

viď. vyhodnocovacia správa výchovného a kariérového poradcu 
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Úlohy v oblasti zlepšovania sociálnych, bezpečnostných a hygienických podmienok výchovno – 

vzdelávacieho procesu  

1. Zabezpečovať formu doplnkového stravovania žiakov školy prostredníctvom prenájmu 

nápojového a potravinového automatu aj v školských dielňach 

Splnené, menšie problémy s pravidelným dopĺňaním potravinového automatu odstránené 

 

2. Riešiť v spolupráci so zriaďovateľom na základe žiadosti školy FP na KV – výstavba 

sociálneho zariadenia a rekonštrukcia a prístavba v školských dielní, Ul. 

Dostojevského v zmysle Žiadostí a ich zdôvodnenia. Náhradným riešením sociálok  pre 

žiakov a zamestnancov na PV sú 2 kontajnery – sociálny a kancelársky. 

V riešení odboru školstva UNSK naďalej, vydané stavebné povolenia mestom Levice 

 

3. Doriešiť spolupráci so zriaďovateľom možnosť parkovania služobných vozidiel (mýtna 

a železničná polícia) v areály školských dielní Ul. Dostojevského. 

V riešení odboru MaI UNSK  a úseku TEČ ostáva naďalej 

4. Udržiavať triedy, školské dielne a priestory pre zamestnancov školy tak, aby sme vytvorili 

podmienky pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných 

zamestnancov školy.  

Úloha sa plnila priebežne, v priestoroch školy a ŠJ boli vykonané hygienické nátery  

z vlastných FP, oprava zatekajúcej strechy na ŠJ – postúpená  žiadosť o FP na opravu 

predložená OŠ ÚNSK 

5. Pravidelne 1x ročne zabezpečiť školenie žiakov a zamestnancov školy z oblasti BOZP, 

PO a CO. 1x v školskom roku vykonať v spolupráci s agentúrou BOZP a PO resp. CO 

požiarny poplach/radiačný poplach. 

Úloha splnená (august  2020). 

 

6. Priebežne monitorovať správanie sa žiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia na 

porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť 

vystavení ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť 

ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a 

zákonnými zástupcami žiaka. Spolupracovať so školským psychológom, odbornými 

zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym 

kurátorom alebo policajtom.  

Úloha sa plnila priebežne, hodnotiaca správa odborných zamestnancov školy, 

koordinátora primárnej prevencie 

 

Klíma školy 

- naďalej skvalitňovať vzťah pedagóg – rodič – žiak, čo sa ukázalo hlavne v čase prerušenia 

vyučovania v 2. polroku šk. roka   

- naďalej podporovať prácu ŽŠR a študentské aktivity  

- prevencia šikanovania v súčinnosti so žiackou školskou radou, koordinátorom prevencie a oz 

poradenstva 

- hodnotiť  klímu školy zamestnancami a žiakmi/absolventmi školy formou ankiet a dotazníkov 

- organizovať podujatia pre zamestnancov s cieľom regenerácie pracovnej sily, zbližovania 

názorov, skvalitnenia medziľudských vzťahov  
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- aktivizovať spoluprácu s absolventmi  školy, zorganizovať stretávku na pôde školy 

Úlohy sa plnili priebežne,  tri úlohy neboli splnené vzhľadom na nepriaznivú epidemickú 

situáciu v 2. polroku (hodnotenie klímy, podujatia pre zamestnancov a stretnutie s absolventmi 

na pôde školy) 

Vedenie školy sa zúčastňovalo zasadnutí PK, návrhy a pripomienky riešilo na gremiálnej 

porade RŠ. Vplyvom prerušenia sociálnych kontaktov vznikali rôzne šumy a školské konflikty, 

ktoré riešilo vedenie školy s konkrétnymi zamestnancami. 

 

Marketing a propagácia školy 

Prezentačné aktivity školy zamerané na komunikáciu s verejnosťou a predstavenie úspešného príbehu 

školy: 

- oslava 40. výročia založenia školy 

- Burza informácií , ÚPSVaR Levice 

- početné prezentácie pre žiakov na základných školách 

- propagácia školy v médiách: leviceonline.sk  „Nové výzvy - nové projekty“ 

- 2 víťazné práce v krajskom kole súťaže SOČ 

- prezentácia školy v publikácii Levice a okolie z neba 

- promo video o škole v spolupráci s Levickou televíznou spoločnosťou 

- prezentácia školy na podujatiach v spolupráci s mestom Levice, občianskymi združeniami 

a ďalšími subjektmi v rámci kultúrnych, športových, dobrovoľníckych podujatí 

- pravidelná aktualizácia www. stránky školy, fcb „naša kamenárina“, násteniek v chodbách ,v 

hlavnom vestibule školy a úradnej tabuli 

- príprava prezentačných materiálov pre Študentský servis v spolupráci so zriaďovateľom  

 

Spolupráca s regionálnou samosprávou  a inštitúciami NSK 

- intenzívna spolupráca s poslancami zastupiteľstva NSK za okres Levice, 

- s odbormi Úradu NSK 

- UPSVaR Levice 

Spolupráca školy s odbormi ÚNSK a ostatnými organizáciami je na vysokej úrovni. 

Spolupráca s miestnou samosprávou a inštitúciami mesta 

-  spolupráca s Mestom Levice  a jeho inštitúciami rôznymi formami  

(zveľaďovanie mesta, kultúrno – spoločenské a športové podujatia, komisia MsZ )         

Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni (člen vedenia školy je členom komisie Obchodu a CR 

MsZ) 

- pravidelne informovanie o najzaujímavejších aktivitách školy prostredníctvom 

lokálnych médií /LTS, web. školy, fcb „Naša kamenárina“/                                                   

Veľmi dobrá je spolupráca s Levickou televíznou spoločnosťou s.r.o. V priebehu školského 

roka bolo odvysielané promo o aktivitách konaných na škole. V spolupráci s podnikmi DV  

škola rozšírením siete podnikov v DV pravidelne informovala verejnosť o možnostiach 

a výhodách vzdelávania v tomto systéme.   
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Účasť školy v komunitárnych a rozvojových programoch  

V školskom roku  2019/2010 škola realizovala niekoľko projektov 

- v rámci zapojenia školy do projektu RSOV sa vo výchovno – vzdelávacom procese uplatňujú 

užívateľské účty pre učiteľov a žiakov k digitálnemu obsahu učiva 

- škola ako partner v Národnom projekte Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality 

OVP 

- ECDL Digitálne zručnosti pre život, známy ako Európsky vodičský preukaz na počítače sa 

realizoval v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, Slovenskou informatickou 

spoločnosťou a Akreditovaným testovacím centrom UNI KREDIT. Hlavným zámerom 

projektu bolo zlepšiť pripravenosť absolventov SŠ na vstup do pracovného života alebo do 

ďalšieho štúdia, a to zvýšením ich digitálnych zručností a schopností využívať PC na pracovné 

účely. 

- Projekt MoVET, projektové konzorcium 9 členov. Partnerské inštitúcie sa nachádzajú v 3 

krajinách EU (Česká republika, Slovensko, Španielsko) zameraný na tvorbu výukových 

materiálov pre stredné školy. Základným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výučby na 

technických stredných odborných školách vďaka nadviazaniu úzkej spolupráce týchto škôl s 

priemyselnými podnikmi, podnietiť záujem študentov o technické odbory a zlepšiť ich 

motiváciu študovať. 

 

Spolupráca s rodičmi 

- spolupráca s rodičmi sa orientuje prevažne na riešenie výchovno – vzdelávacích problémov 

žiakov,  

- aktívna spolupráca so školským  špeciálnym pedagógom a školským psychológom, pozitívne 

hodnotená zákonnými zástupcami žiakov ako aj samotnými žiakmi a pedagógmi 

- finančná pomoc pri skvalitňovaní MTZ vyučovania, oceňovania žiakov, organizovaní 

odborných exkurzií , propagácii školy smerom k verejnosti ako aj pre vybavenie učební 

odbornou literatúrou  

 

V oblasti rozvoja kľúčových kompetencií žiakov  

 

- využívať atraktívne formy vzdelávania - wifi prístup k informáciám v odborných učebniach, 

jazykových učebniach, využívanie prezentačnej techniky (data projektory), interaktívne tabule 

- rozvíjať zručností na pracoviskách zamestnávateľov (vyhľadávanie partnerov pre odborné 

vzdelávanie v podnikateľskej verejnosti)  pri zabezpečovaní praktického vyučovania žiakov vo 

všetkých aktívnych odboroch. 

- pokračovať v rozširovaní siete podnikov v rámci systému duálneho vzdelávania; v šk. roku 

2019/2020 do DV vstúpili 4 nové firmy v UO mechanik ŠAV, zmluva o DV so strategickým 

zamestnávateľom regiónu ZF Slovakia, a.s. Levice pokračuje naďalej  

- pokračovať v spolupráci s tretím sektorom (občianske združenia, nadácie)  

- pokračovať v spolupráci s Tekovským múzeom (krátke exkurzie, besedy), Štátnym archívom 

NR, pobočka Levice 

- využívať naďalej  učebne regionálnych tradícii a priestory školského amfiteátra 

- rozvíjať podnikateľských zručnosti žiakov vo všetkých odboroch – využívanie programov 

JASR smerujúcich do rastu podnikateľských zručností, tvorba a prezentácia podnikateľských 

zámerov,3.roč.,worshopy „inovujme sk“ 
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- rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov pokračovaním spolupráce s  finančnou akadémiou 

sledom prednášok a praktických cvičení, organizovaním Dňa finančnej gramotnosti v škole 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť – priorita – čítanie s porozumením vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach – nadpredmetový charakter  

- využívať výstupy z nadnárodných projektových stretnutí a ďalšie učebné zdroje ( projekty 

NÚCEM, ŠIOV, virtuálna knižnica, vlastné )vo VVP 

 

Kontrolná činnosť 

- uplatňovať rôzne druhy hospitácií (všeobecné, tematické) a pozorovanie 

- interné kontroly v oblasti finančníctva a rozpočtovníctva 

- interné kontroly aktualizácia internej dokumentácie školy (poriadky, smernice, organizačné 

pokyny) a ich dodržiavania 

Hodnotenie výstupov z plánov kontrolnej práce vedenia školy a predsedov PK 1x za polrok školského 

roka. Nie všetky plánované interné kontroly sa podarilo vykonať podľa plánu z dôvodu mimoriadneho 

prerušenia vyučovania v 2. polroku šk. roka sa nekonali 

 

Zhodnotenie dištančnej formy vzdelávania v 2. polroku šk. roka 2019/2020  

Dištančná forma vzdelávania prebiehala od 16. 03. 2020 do30. 06. 2020 prostredníctvom 

- Mailová komunikácia medzi vyučujúcimi a žiakmi 

- Stránka edupage školy (elektronická žiacka knižka, upozornenia, správy, študijný materiál, 

prezentácie, testy) 

- On-line komunikácia – videohovory – Discord, MS Teams, vlastné webové stránky (ANJ, 

ELM) 

- Slovenská pošta (žiaci učebné odbory bez pripojenia na internet) 

- Mobilné telefóny 

- Ďalšie aplikácie: cudzie jazyky: Jitsi, Zoom,  portal MC Planéta vedomostí,  platformy    

(HelpforEnglish),  spracovaním učiva vo forme vzdelávacích videí (LOOM, video s 

vysvetlením učiva a následne zdielaný  medzi žiakmi, Wocabee)  

- Práca s učebnicou 

Vyučovanie podľa náhradného rozvrhu – vypracovaného pre dištančnú formu vzdelávania. 

Pg rada 27.4.2020 rozhodla hlasovaním per rollam o neklasifikovaní VP TŠV v 2. polroku šk. roka. 

Na praktickom vyučovaní žiaci vypracovávali úlohy, ktoré nadväzovali na učivo preberané 

v jednotlivých TOP, spracovávali záverečné správy z podnikov kde praxovali, tvorili PPT prezentácií 

podľa zadania. TC celky a témy , ktoré nebolo možné odučiť dištančne sa presunuli do vyšších 

ročníkov. Rovnako sa vypracovávali pracovné listy a úlohy - príklady, v prípade nejasností 

konzultovali postup výpočtu s učiteľom 

Na teoretickom vyučovaní žiaci pracovali s učebnicou, dostávali učiteľom spracované študijné texty, 

vypracovávali úlohy, ktoré vyplývali z preberaného učiva, dostávali pracovné listy, testy na 

opakovanie, vypracovávali PPT prezentácie, referáty, pracovali s programami na výučbu 10 prstovej 

hmatovej techniky. TC a celky, ktoré nebolo možné odučiť dištančne alebo sa z časových dôvodov 

neodučili, sú presunuté do vyšších ročníkov v rámci rovnakého resp .iného vhodného predmetu. 

(dodatok k ŠkVP). 
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Upravené metódy a formy výučby 

Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala po uzatvorení škôl sa využívali v prevažnej miere  autodidaktické 

metódy, ktoré sú založené na samostatnej práci žiaka a heterodidaktické metódy, založené na 

spolupráci učiteľa a žiaka, výlučne online formou. 

Spôsob a kritériá hodnotenia prijaté na mimoriadnom zasadnutí PK 

- vo všetkých predmetoch (okrem TŠV) sa využívala klasifikácia známkou, hodnotenie 

úloh  doplnené aj slovným ohodnotením s uvedením správnych odpovedí,  pri 

niektorých úlohách bol hodnotený a slovne komentovaný aj postup.  Známky boli 

publikované na EduPage,  pedagógovia využívali poznámku v IZK na upozornenie 

žiaka resp. rodič na príp. neplnenie povinností, zdôvodnenie známok a pod. 

- PK stanovili a zverejnili min. počty  známok podľa hodinovej dotácie vyučovacieho 

predmetu, ktoré umožnili klasifikáciu žiaka na konci šk. roka.  Prihliadalo sa na 

osobitosti žiakov s IVP, ako aj individuálne technické možnosti žiakov, ich 

podmienky v rodine a pod./ po komunikácii s TU/. 

 

Pri hodnotení prác žiakov sa postupovalo podľa odsúhlasených kritérií – dodržanie zadania – 

správnosť, obsah, rozsah, pri testoch podľa bodovej stupnice, pri PPT prezentáciách dodržanie  podľa 

konkrétneho zadania, kreativita a pod. Zohľadňovalo sa aj dodržanie termínu. Na nedodržanie termínu 

boli žiaci upozornení mailom, cez EduPage alebo cez sociálne siete podľa preferencií žiakov 

a učiteľov. 

Pri koncoročnej klasifikácii sa prihliadalo na polročné hodnotenie žiaka, jeho výsledky do  prerušenia 

vyučovania (13.3.2020), zohľadňovali sa výsledky z dištančného vzdelávania. Aj napriek tomu 4 žiaci 

absolvovali v závere šk. roka 2020 preskúšanie. Všetci postúpili do vyšších ročníkov. 

Z technickej stránky mali žiaci problémy hlavne s pripojením na internet, v dedinách aj s rýchlosťou, 

viacčlenná rodina (súrodenci tiež sa dištančne vzdelávali).  Žiakom bez technického zázemia posielali 

triedni učitelia št. materiál a zadania poštou. 

Silné a slabé stránky dištančného vzdelávania  

Ako klady vzdelávania počas mimoriadnej situácie z pohľadu žiaka:  

- Žiaci, ktorí preukazovali slabú aktivitu počas prezenčnej formy vyučovania boli prekvapivo 

aktívni- tento spôsob vyučovania im vyhovoval, vykazovali lepšie študijné výsledky, 

- Žiaci často IKT nástroje ovládajú a preto im tento moderný spôsob výučby pripadal 

prirodzený,  

- Žiaci si okrem vzdelávania museli osvojiť aj oblasť time  managmentu. 

Ako klady vzdelávania počas mimoriadnej situácie z pohľadu vyučujúceho:  

- Zdokonalenie sa v IKT sektore (aplikácie, programy), 

- Flexibilita pracovného času, 

- Objavenie nových možností vzdelávania. 
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Ako zápory tejto formy vzdelávania z pohľadu žiaka: 

- Slabé technické domáce vybavenie, 

- Mimoriadna situácia mohla negatívne ovplyvniť chod rodiny a to malo vplyv na študijné 

výsledky, 

- Chýbajúci plnohodnotný výklad vyučujúceho. 

Ako zápory z pohľadu vyučujúceho: 

- Technické nedostatky v domácom prostredí (mikrofón, kamera), 

- Nedostatky vo výučbe e-learningom vychádzajúc zo slabých skúseností,  

- Slabá spätná väzba od žiaka, náročná komunikácia (obzvlásť v prípade, že žiak neodpovedal 

na poštu). 

Opatrenia 

- už počas dištančného vzdelávania došlo ku selekcii nosného učiva. Napriek tomu sa určité 

témy nestihli prebrať a presúvajú sa na september budúceho roka. Ich rozpis s hodinovou 

dotáciou budú zakomponované do Dodatkov ŠkVP   

- online IKT nástroje, ktoré je možné zakomponovať do výučby a ktoré vyplynuli z aplikácie 

dištančnej formy vzdelávania. Ich implementácia bola naznačená počas mimoriadnej situácie a 

preto ich začlenenie do budúceho  vyučovania je žiadúce 

- nutnosti zlepšenia a zjednotenia spôsobu práce digitálnym online spôsobom (zjednotenie 

zadávania úloh, zasielanie materiálov, online vyučovanie, komunikácia medzi vedením, 

učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami) 

- zvlásť je nutné sa individuálne venovať žiakom s IVP - pre nich môže mať dištančný spôsob 

vzdelávania vysoko negatívny vplyv na ďalšie vzdelávanie, či už dištančné alebo prezenčné 

Hodnotenie a sebahodnotenie školy  

Škola využívala rôzne formy evaluácie a autoevaluácie na hodnotenie činnosti školy.  

- hodnotiace anonymné dotazníky pre absolventov školy, hodnotiace rozhovory so 

zamestnancami školy konané 2x za šk. rok 

- dotazníkové prieskumy, aktivity zamerané na zisťovanie spokojnosti žiakov a rodičov, 

hodnotenie a opatrenia prijaté na záverečnej pedagogickej rade 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení   

SWOT ANALÝZA 

(§ 2 odsek 1 písm. o) 

SLABÉ  STRÁNKY 

 nedostatok moderných UP hlavne pre 

technické odbory; nedostatok kvalitných 

odborných učebníc /odborné technické 

predmety / 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoká odbornosť a stabilita 

pedagogických zamestnancov 

 rast povedomia dobrého mena a kvality 

školy 
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 nedostatok vybavenia dielní modernými 

učebnými pomôckami a strojno – 

technickým vybavením 

 chýbajúca databáza školy s bývalými 

absolventmi 

 zlý technický stav budovy školských 

dielní, Ul. Dostojevského, vysoká 

energetická náročnosť 

 chýbajúce sociálne zariadenia (likvidácia 

sociálok v havarijnom stave) 

 zlý technická stav elektroinštalácie 

budova B 

 nepravidelná dochádzka žiakov 

 pokles vedomostnej úrovne uchádzačov 

o štúdium na SŠ 

 pre technické odbory chýbajúce základné 

technické zručnosti uchádzačov 

 v technických odboroch vysoký vek 

učiteľov 

 nízka rýchlosť internetového pripojenie 

(Infovek)  

 

 individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 

 perspektívne učebné a študijné odbory 

 duálne vzdelávanie 

 dobrá kultúra školy 

 zapájanie sa do medzinárodných 

a rozvojových projektov, benefit pre 

žiakov a pgz 

 aktívna spolupráca so zamestnávateľmi  

 spokojnosť rodičov so školou 

 veľmi dobrá spolupráca s Radou školy 

 vybavenosť s IKT 

 zapájanie učiteľov do mimoškolských 

aktivít  

 pôsobenie ŠŠP a školského psychológa 

 efektívny marketing školy 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 konkurenčná ponuka iných škôl 

 nedostatočná motivácia pre výkon 

učiteľského povolania a tým nedostatok 

mladých učiteľov/ majstrov hlavne pre 

technické odbory 

 „odlev“ skúsených majstrov OVY do 

podnikateľskej sféry 

 nedostatočné financovanie zo strany štátu 

a zriaďovateľa 

 negatívny vplyv sociálno – patologických 

javov na správanie a hodnoty mládeže 

(kríza hodnôt) 

 zhoršovanie technického stavu objektov 

a následné zvyšovanie prevádzkových 

nákladov 

 zhoršujúca sa pripravenosť žiakov ZŠ 

 opätovný prechod na dištančné 

vzdelávanie 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov  

 podpora ďalšieho vzdelávania 

            pedagogických zamestnancov školy 

 zvyšovanie právneho vedomia riadiacich          

            a ostatných zamestnancov školy 

 získavanie mimorozpočtových 

finančných zdrojov z grantov, nadácií, 

fondov, projektov 

 podpora rozvoja cezhraničnej spolupráce 

medzi školami 

 výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných technológií 

 spolupráca so školami v zahraničí 

 študijné pobyty pre pedagógov a žiakov 

 dobré podmienky na rozširovanie  

a upevňovanie vzťahov s odbornou 

verejnosťou 

 možnosť využitia finančných zdrojov zo 

strany sociálnych partnerov (firmy, 

podniky) 

 štruktúra trhu práce (rozvoj remesiel, 

služieb s využitím MT a IKT, príchod 
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nových investorov do regiónu) 

 rozšírenie ponuky aktuálnych na trhu 

žiadaných odborov/smerovaní odborov 

 rast záujmu žiakov o DV 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom 

trhu alebo ich úspešnosti prijímania na ďalšie štúdium  

(§ 2 ods. 1 písmeno p) 

Percento uplatnenia: 91,8 %. 

Opatrenie: naďalej kariérne poradenstvo v škole smerovať na trh práce a VŠ k profesiám žiadaných 

na trhu 

Psycho – hygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

(§ 2 odsek 2 písmeno a) 

 Teoretické vyučovanie a odborný výcvik škola realizuje vo vlastných priestoroch; odborný 

výcvik žiakov učebných odborov mechanik špecialista automobilovej výroby a elektromechanik 

silnoprúdová technika 1. ročník v školských dielňach, 2. a 3. ročník na pracovisku zamestnávateľa; 

elektromechanik silnoprúdová technika 2.ročník a 3.ročník sa uskutočňuje v zmluvných pracoviskách 

zamestnávateľov.  0dborný výcvik študijného odboru technik informačných a telekomunikačných 

technológií sa vykonáva vo vlastných dielňach; v 3. a 4. ročníku aj v zmluvných podnikoch. Odborný 

výcvik ŠO ekonomického zamerania pracovník marketingu a komerčný pracovník v doprave sa 

v druhom polroku 2. ročníka organizuje na zmluvných pracoviskách. K PV vo vlastných priestoroch 

sa využívajú školské dielne, učebne INF a odborné učebne. 

Nedostatkom VVP v školských dielňach, Ul. Dostojevského sú chýbajúce sociálky nahradené 2 

bunkami (sociálna, kancelárska) už 3 roky v nájme (mesačný prenájom 360.-€) dočasne, do 

vybudovania nových, v zmysle postúpenej Žiadosti o FP z KV NSK. 

 Škola disponuje dostatočným materiálnym a priestorovým vybavením pre vyučovanie; 

vzhľadom na rastúce požiadavky na technického zručnosti žiakov, stav učebných pomôcok 

a vybavenia hlavne pre technické odbory si vyžaduje doplnenie a inováciu. Z vlastných FP škola 

vybavuje každým šk. rokom vlastné dielne a odborné učebne UP podľa možností a naliehavosti 

naplnenia požiadaviek zamestnávateľov a výstupu absolventa. 

 

Voľno-časové aktivity školy ( 2 odsek 2 písm. b) 

Názov krúžku Počet žiakov Zodpovedný vedúci 

Tanečno - športový 15 Mgr. Libutková 

Poznáš svoje ĽP? 13 PaedDr. Karafová 

Maturita v pohode 21 PhDr. E. Szárazová 
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Cyber . bezpečnosť a etické 

hackovanie 

16 Mgr. Tuček 

CISCO akadémia 14 Bc. Tuček 

Anglicky krok za krokom 16 Ing. V. Karvašová Mgr. 

 

Pre voľno - časové aktivity študentov škola poskytovala telocvičňu, trávnaté a asfaltové  ihrisko 

a odborné jazykové učebne školy. Od marca 2020 bolo mimoškolská činnosť pozastavená. 

 

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom                              

(§2 odsek 2 písmeno c) 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili dve zasadnutia rodičov; prvé stretnutie - plenárna schôdza 

RZ spojená s triednymi schôdzkami  (prerokoval sa plán práce RZ na šk. rok 2019/2020, odhlasovalo 

sa plnenie rozpočtu za šk. rok 2018/2019 a prerokoval sa návrh rozpočtu na šk. rok 2019/2010; 

uskutočnila sa voľba predsedníčky Rady rodičov, doplnili sa členovia do rady za I. ročníky. Na 

triednych schôdzkach boli rodičia oboznámení so školským/dielenským poriadkom, plánovanými 

aktivita na šk. rok 2019/2020, GDPR, odzneli informácie o maturitnej skúške a záverečnej skúške 

v končiacich ročníkoch).  Následne sa konali  triedne schôdzky v novembri  2019, plánovaná schôdza 

v mesiaci apríl spojená s voľbami zástupcov do rady školy sa neuskutočnila z dôvodu prerušenia 

vyučovania.  Triedne RZ sa riadili plánom, z ktorých sa vyhotovoval zápis.  Predmetom zasadnutia 

boli hlavne prospech a dochádzka žiakov na teoretickom aj praktickom vyučovaní, ospravedlňovanie 

žiakov z absencie a klíma v triede. Individuálne konzultácie rodičov s pedagogickými pracovníkmi sa 

uskutočňovali podľa potreby v čase konzultačných hodín i mimo nich. Spolupráca s rodičmi je na 

primeranej úrovni, nie všetci zo zákonných zástupcov pristupujú k spoločným stretnutiam na pôde 

školy so záujmom o štúdium dieťaťa.  

Škola pravidelne komunikuje s CPPP v Leviciach a využíva ich služby konzultačné ako pre žiakov, 

pedagógov tak i pre ZZ žiakov školy. 

V škole pracuje na čiastočný (12h) úväzok špeciálny školský pedagóg a školský psychológ (3h). 

Riaditeľka školy, zástupkyne riaditeľa, výchovná poradkyňa, špeciálna školská pedagogička majú 

vyhradené konzultačné hodiny pre konzultácie s rodičmi, zverejnené na web. stránke školy a na 

dostupnom mieste v škole. 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú                                  

(§ 2 odsek 2 písmeno d) 

 Stredná odborná škola techniky a slzžieb, Pod amfiteátrom 7, Levice veľmi úzko spolupracuje:  

- so stavovskými organizáciami príslušnými pre vzdelávané odbory (SOPK, RUZ a AZZZ SR) 

- ŠIOV 

- SPÚ Nitra 
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- SOŠ it B.B a ostatnými SŠ v okrese 

- s mestom Levice a jeho priamo riadenými organizáciami  

- s občianskym združením Patrimonium servandi 

- s občianskym združením Tekov – Hont 

- s VIPA SR 

- s občianskym združením Magna Via 

- s oblastnou organizáciou CR Tekov 

- s oblastným spolkom SČK v Leviciach 

- s o. z  Okrášľovacím spolkom Levice 

- so štátnym archívom Nitra, archív Levice 

- s MsKS v Leviciach 

- zamestnávateľmi mesta a regiónu  

 

Úspech na vzdelávacom trhu bol podporovaný ako vonkajšou tak i vnútornou komunikáciou. Škola 

využívala pri komunikácii s potenciálnymi i súčasnými zákazníkmi ako i s ostatnou verejnosťou 

kombináciu obidvoch foriem marketingovej komunikácie.  

 

 

 

 

 


