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Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 

zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením 

Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 

 

1. 

 

a)  Základné identifikačné údaje o škole:  
 

1. názov školy Súkromná stredná odborná škola  EDUCO   

2. adresa školy 029 01 Námestovo- Slanická osada 

3. telefónne číslo  043/5522410, 5522436                              faxové číslo: 5522436 

4. internet.adresa 

    e-mailová adresa   

www.slanickaosada.com          

ssou.educono@mail.t-com.sk 

5. zriaďovateľ EDUCO  NO  s.r.o.  Námestovo – Slanická osada 

 

 

 

2)  Vedúci zamestnanci školy : 
 

Meno a priezvisko, titul Funkcia 

Karol Kanovský ,  Ing. riaditeľ  

Severín Staviarsky , PhDr. zástupca riaditeľa  pre teoretické  vyučovanie 

Jozef Cipov , Bc. zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie 

Eva Kačenová vedúca školského internátu 

  

 

 

 

 

3)  Údaje o rade školy : 
 

Rada školy pri SSOŠ EDUCO Slanická osada, Námestovo  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 po voľbách dňa 28.01.2011. 

Funkčné obdobie začalo dňom  28.01.2011 na obdobie 4 rokov. 

 

S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 SSOŠ  EDUCO   Námestovo – Slanická osada za školský rok 2014/2015 

mailto:ssou.educono@mail.t-com.sk
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  Členovia rady školy: 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/   

1.  Rudolf Černota predseda  zástupca zriaďovateľa 

2.  Mgr. Iveta Michalčíková  podpredseda  zástupca pedagog. zamestnancov 

3. Mgr. Vladimír Čajka člen  zástupca zriaďovateľa 

4. JUDr. Miroslav Bachynec člen  zástupca zriaďovateľa 

5. Marián Brontvaj člen  zástupca zriaďovateľa 

6. Ing. Mária Lofajová člen  zástupca pedagog. zamestnancov 

7. Tomáš Škapec člen  zástupca nepedag. zamestnancov 

8. Helena Fidriková člen  zástupca rodičov 

9. Zuzana Šehovičová člen  zástupca rodičov 

10. Alena Floreková člen  zástupca rodičov 

11. Kristína Janolková člen  zástupca ţiakov 

 

 

 

4 )  Údaje o iných poradných orgánoch riaditeľa školy : 
 

 Poradnými orgánmi  sú: 

 

 1. Gremiálna (pracovná ) porada - je poradný orgán riaditeľa školy pri riešení 

problémov súvisiacich s pedagogicko –organizačnou činnosťou školy. 

 

2. Pedagogická rada  - je orientovaná na plnenie, hodnotenie hlavných úloh školy. 

Má kompetencie navrhovať, prerokovať a pripravovať návrhy pre rozhodnutia 

riaditeľa školy. Môţe odporúčať alebo neodporúčať, schvaľovať alebo neschvaľovať 

návrhy členov PR a vedenia školy. Vyjadruje sa o profesijnom zameraní školy, 

prerokúva počet prijímaných ţiakov, počet tried, kritériá na prijímaní ţiakov a 

všetkých záleţitostiach, ktoré vyţadujú kolektívne posúdenie. Prerokúva najmä plán 

práce školy, hodnotí jeho plnenie, výsledky výchovnej a vzdelávacej práce za kaţdé 

klasifikačné obdobie školského roku a za celý školský rok, rokuje o výchovných 

opatreniach, ktoré ukladá riaditeľ a o odporúčaní ţiakov na ďalšie štúdium. Ďalej 

prerokúva teoretické a praktické otázky vyučovania a výchovy so zreteľom na 

konkrétne potreby školy. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí 

zamestnanci školy. Rokovanie PR vedie riaditeľ, prípadne ním poverený zástupca. 

Zvoláva sa podľa potreby, najmenej však 5x za školský rok. 

Z kaţdého zasadnutia PR sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje riaditeľ školy, 

určený zapisovateľ a dvaja overovatelia. Sú v nej aj  informácie o kontrole plnenia 

uloţených úloh. 

 

3. Metodické zdruţenia  -sú metodickým orgánom riaditeľa školy a plnia funkciu 

pomocného výchovno-vzdelávacieho orgánu školy. Sú oporou vedenia školy pri 

realizácii školskej politiky v podmienkach príslušnej školy. Je to pracovná skupina 

učiteľov, ktorí vyučujú ten istý predmet alebo príbuzné predmety na tej istej škole. 

Hlavné ciele MZ  spočívajú v uplatňovaní pedagogicko-organizačných pokynov 
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MŠVVaŠ SR a usmerňovaní výchovno-vzdelávacích aktivít na školský rok, 

zabezpečujú ich rozpracovanie do konkrétnych úloh, realizujú plnenie úloh z plánu 

hlavných úloh školy na školský rok, dodrţujú a uplatňujú vzdelávacie štandardy a 

zabezpečujú kontrolu vypracovania časovo-tematických plánov z jednotlivých 

predmetov, vypracovanie školských vzdelávacích programov.  

Podieľajú sa na uplatňovaní výchovy k rodičovstvu a manţelstvu, environmentálnej 

výchovy a primárnej drogovej prevencie.  

 

1.   MZ  SJL a CUJ                                           -      PhDr. Sivčáková Ľ. 

2.   MZ všeobecnovzdel. predmetov                -      Mgr. Tretinová Ľ. 

3.   MZ odb. a ekon.predmetov                        -      Ing. Pariţová A. 

4.   MZ pre odborný výcvik                              -      Mgr. Petrovič Ľ. 

5.   MZ  výchovy mimo vyučovania                 -      Bc. Mravcová A.  

 

VÝCHOVNÝ  PORADCA                                -      Ing. Pavlíková A. 

 

KOORDINÁTOR PREVENCIE                      -      Mgr. Marková E- 

                                                                        

KOORDINÁTOR VÝCHOVY K 

MANŢELSTVU A RODIČOVSTVU               -     Mgr.Vrábľová J. 

 

KOORDINÁTOR ENVIRONMENTÁLNEJ  

VÝCHOVY                                                          -     Mgr. Ťasnochová A. 

 

KOORDINÁTOR  INFORMATIZÁCIE         -     Ing. Schnierer V. 

 

 

 

- činnosť kaţdého  MZ riadi a koordinuje predseda z radov učiteľov s príslušnou 

aprobáciou . Je menovaný riaditeľom školy na jeden školský rok 

- plán práce vychádza z analýzy výsledkov za predchádzajúci šk.r., z POP na       

príslušný šk.r., z plánu práce školy, reaguje na aktuálne problémy pedagog.-

didaktickej praxe, zo záverov a odporúčaní ŠŠI 

  -  zasadnutia, úlohy  a kompetencie poradných orgánov  - minimálne 4-krát do roka      

(viď štatút MZ, PK),  podľa  aktuálnosti úloh aj viac,  zo zasadnutí sa robia 

zápisnice   Predsedovia a VP   sú pozývaní na pracovné (gremiálne) porady 

vedenia školy min.2 x  za školský rok  /pre individuálne riešenie úloh a potrieb – 

kedykoľvek/ 

-  podieľajú sa na pláne kontinuálneho vzdelávania, vykonávajú o.i. aj hospitačnú    

činnosť v rámci MZ, PK 

 - kontrolnú činnosť poradných orgánov zo strany vedenia školy zabezpečujú 

zástupcovia pre jednotlivé úseky výchovy a vzdelávania  

 

  

4. Rada rodičovského zdruţenia - spolupracuje s vedením školy a jej 

pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní ţiakov v súlade s pedagogickou 
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teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri 

ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov (zákonných zástupcov) detí a 

pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu 

výchovy. Zasadnutia sú spravidla 2x do roka. 

 

 

5. Rada školy - plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti 

školy. 

 

 

 

 

 

 5 )    Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2014 /2015 

 
Forma 

Štúdia  

        Stav k 15. 09.2014 Stav k 31. 08. 2015 

 

Počet 

tried 

 

Počet 

ţiakov 

 

Z toho  

začlenení 

  

Počet 

tried 

Počet ţiakov  

Z toho  

začlenení spolu z toho 

dievčat 

Denné 

štúdium 

1. roč. 2 54 2  2 52 29 2 

 2. roč. 2 56 4  2 53 33 4 

 3. roč. 3 78 4  3 75 49 4 

 4. roč. 3 67 2  3 67 47 2 

Nadstav. 

štúdium 

1.roč. 1 20 3  1 16 12 3 

2.roč. 1 21 -  1 20 15 - 

Spolu : 12    296 15  12 283 185 15 

 

 

 

 

 

 

 

 6 )     Údaje o prijímacom konaní 
 

 

Do 

ročníka 

Počet 

prihlásených 

ţiakov 

Počet 

ţiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet 

úspešných 

ţiakov 

v prijímacom 

konaní 

Počet 

prijatých 

(zapísaných )  

ţiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

1.roč. 

SŠ 

126 56 56 54 29 
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  7 )   Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov  
 

  

Počet ţiakov 283 %  Počet zameškaných 

hodín 

15 680 

prospel s vyznamenaním 8 2,83 na ţiaka 64,22 

prospel veľmi dobre 34 12,01 neospravedlnené 1 937 

Prospel 209 73,85 na ţiaka 7,82 

Neprospel 29 10,25 školská dochádzka 84,05 

Neklasifikovaní 3 1,06  

  Zníţená známka zo 

správania 

 

2.stupeň 21 

3.stupeň 11 

4.stupeň 25 

 4.stupeň +vylúčení 3 

Výchovné opatrenia  

pochvaly 14 

pokarhania 24 

 

 

 

Ţiaci, ktorí odišli zo školy:    21 

Z toho :               

prestup na inú školu :            4 

ukončili štúdium       :            8  (nezáujem o štúdium) 

vylúčení zo štúdia     :            3  ţiaci z dôvodu opakovaného porušovania školského          

(počas roka)                                 poriadku a porušenia podmienky  zotrvania v škole, danej   

                                                     riaditeľom školy. 

Prerušené štúdium    :           6  

 

Prestup z inej školy   :           0   

 

 

Úspešnosť absolventov:       12  absolventov podalo prihlášku na vysokú školu. 

 

Štipendiá:     35  ţiakov 

- vyplatené z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi alebo z dôvodu ţivotného minima 

príjmov rodiny. 

 

Individuálne štúdium :         21 ţiakov  ( vrátane  2 ţiačky materská ) 

 

 

 

  Priemerný prospech jednotlivých tried  školy - koncoročná klasifikácia –   

         -  viď  PRÍLOHA  č. 1 
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  8 )   ÚDAJE  O UKONČENÍ  ŠTÚDIA 
 

          

 

  ÚDAJE O MATURITNEJ SKÚŠKE  

  

  Externá časť maturitnej skúšky: 

 

   *   percentil vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo horší výsledok 

    

 

 

 

   Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

    

 

 

  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky a praktická časť odbornej zloţky :   

 

Predmet Úroveň Počet 

ţiakov 

Priemerná 

úspešnosť 

školy 

Percentil * Národný 

priemer 

Slovenský jazyk a literatúra - 87 39,5 20,7 52,3 

Anglický jazyk B 1 67 52,3 56,3 51,4 

B 2 - - -  

Nemecký jazyk B 1 13 39,5 51,3 39,6 

B 2 - - -  

Ruský jazyk B 1 4 55,8 77,5 46,4 

B 2 - - -  

Matematika- dobr.MS - 4 20,0 13,1 45,7 

 

Predmet 

 

Úroveň 
Počet ţiakov Úspešnosť školy 

Priemer 

školy 

Národný 

priemer 

Slovenský jazyk a literatúra - 87 52,73 65,8 

Anglický jazyk B 1 67 47,69 55,9 

B 2 - - - 

Nemecký jazyk B 1 13 35,00 48,4 

B 2 - - - 

Ruský jazyk B 1 4 43,75 50,6 

B 2 - - - 

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra - 77 2,74 

Anglický jazyk - 62 2,92 

Nemecký jazyk - 11 3,18 

Ruský jazyk - 4 2,75 

Teoretická časť odbornej zloţky - 77 2,65 

Praktická časť odbornej zloţky - 81 1,91 
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   ÚDAJE O ZÁVEREČNEJ SKÚŠKE : 

 

 

Trieda      PV       PVD       P       N  Priemer Počet     

ţiakov 

III.C 

čašník,servírka 

0 1 8 0 2,72 9 

III.D 

Kuchár 

1 0 7 0 2,75 8 

III.F 

Cukrár 

0 2 1 0 1,60 3 

Spolu 1 3 16 0 2,35 20 

   -celkový priemer triedy je výsledkom priemerov 3 častí ZS 

 

 

Časti  záverečnej  skúšky :       písomná 

                                                    praktická 

                                                    ústna 

 

 Forma záverečnej  skúšky :  praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy 

 

 

 

 

 

   9 )   Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2014/2015 :  

 

Trieda Študijný  /učebný / odbor                                 učebný plán 

I.A- II.A 

 

 III.A - IV.A 

čašník, servírka /ŠO/                                   ŠkVP  2013                   

                                                                    ŠkVP 2008 – stravov. sluţby 

                                                                    STSL-4-ČS/08  

I.B – II.B 

 

III.B - IV. B 

kuchár  /ŠO/                                                ŠkVP 2013 

                                                                    ŠkVP 2008-   stravov.sluţby 

                                                                    STSL-4-K/08         

III.G –IV.G 
obchodný pracovník   /ŠO/                         ŠkVP 2008 – obch.sluţby  

                                                                    OBSL-4-OP/08 

IV.M 

pracovník marketingu                                 ŠkVP 2009 ––obch. sluţby 

                                                                    OBSL-4-PM/09 

                      

I.NŠ 

 

 

 II.NŠ 

spoločné stravovanie /ŠO/                          ŠkVP 2013 – manaţment    

                                                                    prevádzok spoloč. stravovania  

                                                                           

I.C – II.C 

III.C     

čašník,  servírka  /UO/                                ŠkVP 2013 

                                                                    ŠkVP 2008- stravov. sluţby   

                                                                    STSL-3-ČS/08      
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9 )    Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej 

klasifikácie   : 
 

Stredná škola Počet 

zamestnanci  SŠ 65 

Z toho PZ 47 

Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 47 

- nekvalifikovaní  

Z toho NZ 18 

Z počtu NZ  

- upratovačky 5 

       

 

 

               10)   Odbornosť vyučovania  v školskom roku     2014/2015 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne 

vyučujúcich daný predmet 

Právna náuka  1  

Administr. a korešpondencia  2 

Stroje a zariadenia  1 

Cestovný ruch  1 

Anglický jazyk  1 

   
                    

                   - všetky ostatné predmety sa vyučujú odborne 

 
   

               11 )  Údaje o ďalšom vzdelávaní  PZ 
 

Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

(prihlásených) 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

kvalifikačné 1 - 1 - 

adaptačné - - - - 

aktualizačné 28 7 21 - 

I.D -II.D 

III. D 

kuchár  /UO/                                               ŠkVP 2013 

                                                                    ŠkVP 2008 -stravov. sluţby   

                                                                    STSL-3-K/08     

I.F - II.F  

 III.F  

 

cukrár   /UO/                                               ŠkVP 2013 

                                                                    ŠkVP 2010- cukrárska výroba 

                                                                    CUV – 3/ 2010  

 všetky odbory – denná forma, aktívne 
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inovačné 2 - 1 - 

prípravné 

atestačné 
14 - 14 - 

špecializačné - - - - 

 

Všetci pedagogickí pracovníci absolvovali Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov 

v oblasti ukončovania štúdia, certifikované vzdelávanie v oblasti informačno- 

komunikačných technológií a zručností, vzdelávanie v oblasti sluţby portálu live.com pre 

učiteľov.   

 

 

 

12)  ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 
 

- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu: 

 

 
Výchovno-vzdelávacie problémy : 

    Na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov bolo vykonaných 39 individuálnych 

pohovorov a 10  skupinových aktivít. 

    Na individuálnych pohovoroch boli prítomní : výchovný poradca, ţiak, zákonný zástupca, 

triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, prípadne vychovávateľ a vedenie školy. 

Realizované skupinové aktivity boli  zamerané na: kariérne poradenstvo, na zlepšenie 

povinnej školskej dochádzky, na prevenciu sociálno-patologických javov (drogových 

závislostí, obchodovania s ľuďmi, šikanovania...), na sebapoznanie, riešenie osobných 

problémov a rovesníckych vzťahov, výchovu k manţelstvu a rodičovstvu, environmentálnu 

výchovu... 

Najčastejšie riešené problémy pri individuálnych pohovoroch boli : 

1. Vysoká absencia ţiakov 

2. Opakované neskoré príchody na vyučovanie 

3. Opakovaná svojvoľné odchody z vyučovania 

4. Falšovanie ospravedlnenia absencie 

5. Nevhodné správanie na vyučovaní voči pedagógom aj spoluţiakom 

6. Štúdium počas tehotenstva 

7. Porušovanie zákazu fajčenia v areály školy 

8. Manipulácia s psychotropnými látkami 

Pri riešení záškoláctva výchovný poradca spolupracoval s rodičmi, Obecnými úradmi 

v mieste trvalého bydliska ţiakov záškolákov, s ÚPSVaR – oddelenie sociálno-právnej 

ochrany detí a sociálnej kurately.  

Problematike vysokej absencie a záškoláctva je treba v budúcom školskom roku venovať 

zvýšenú pozornosť. Na zlepšenie školskej dochádzky boli doplnené opatrenia na posilnenie 

disciplíny a dochádzky v školskom poriadku. Navrhujem, aby triedni učitelia na začiatku 

nového školského roka ţiakov 1. ročníka upozornili na povinnú desaťročnú školskú 

dochádzku a na zákonne dôsledky pre rodičov ţiakov s vysokou absenciou. Na 

celoškolskom zdruţení rodičov vedenie školy musí rodičom pripomenúť povinnosť 

zabezpečiť povinnú školskú dochádzku. Triedni učitelia musia vykonať dôslednú 

pedagogickú diagnostiku a ihneď po nástupe ţiakov do školy získať hlavne telefonický 

kontakt na rodičov. Neskôr, v priebehu štúdia pri výskyte problémov, ţiaci často odmietnu 

poskytnúť tento údaj a učiteľ stráca moţnosť rýchleho riešenia problému za spolupráci 
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rodičov. Dôslednu evidenciu a mesačné vyhodnocovanie dochádzky musia vykonávať aj 

triedni učitelia a majstri odborného výcviku aj vo vyšších ročníkoch. Vysokú absenciu v 

mesiaci musia ihneď hlásiť rodičom a konzultovať dôvody neprítomnosti ţiaka v škole s 

rodičmi. Ţiaci s vysokou absenciou nebudú môcť vykonávať odbornú prax v zahraničí, 

prípadne môţe triedny učiteľ ţiakom s vysokou absenciou pozastaviť účasť na exkurziách a 

mimoškolskej činnosti. Ako prevenciu vysokej absencie a záškoláctva doporučujem 

triednym učiteľom na triednických hodinách skupinové aktivity zamerané na zistenie 

vhodnosti zvoleného povolania, či je ţiak spokojný so školou, ktorú navštevuje, čo by chcel 

v budúcnosti robiť, čo by zmenil vo svojom ţivote. Vyhodnotením týchto aktivít môţu 

triedni učitelia zistiť akú predstavu o svojom ţivote ţiaci majú, či si dobre zvolili povolanie, 

či radi chodia do školy a prečo sa môţu vyhýbať škole. Získajú tak moţnosť pomôcť 

ţiakovi skôr, neţ jeho nechuť navštevovať školu vyústi do pravidelného záškoláctva. 

(viac  :  správa VP z 30. 6. 2015, www.slanickaosada.com ) 

 

 

 

- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie: 

 

 
Primárna prevencia drogovej závislosti (PPDZ) sa v SSOŠ  EDUCO realizovala 

v súlade s Národným programom boja proti drogám., v zmysle dodrţiavania 

medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa. 

Dôleţitou úlohou bolo podporovať a viesť ţiakov k zdravému spôsobu ţivota a zdravému 

ţivotnému štýlu. V rámci  realizácie PPDZ školskom roku boli pripravené a zrealizované  

školské a mimoškolské aktivity podporujúce prevenciu drogových závislostí: 

 Týţdeň boja proti drogám 

 Študentská kvapka krvi 

 Športové súťaţe vo  volejbale,  atletike, streľbe zo vzduchovky 

 Návšteva kultúrnych podujatí – divadelné prestavenia, filmové predstavenia, 

exkurzie 

 Týţdeň otvorených kniţníc,  výstavky kníh 

 Práva v záujmových krúţkoch 

 Beseda s klientmi resocializačného centra v Bobrove 

 

 

V spolupráci s :  CPPPaP Námestovo bola zrealizovaná prednáška  na tému Obchodovanie 

s ľuďmi – pre kolektívy ţiakov III. ročníka, 

                            Policajný zbor -  beseda o trestnoprávnej zodpovednosti 

                            Riziká internetu a komunikačných sietí pre ţiakov ubytovaných v ŠI 

                Dotazník pre ţiakov I. ročníka – drogová závislosť a šikanovanie 

 

Ciele primárnej a sekundárnej prevencie stanovené na školský rok boli splnené. 

Spolupráca s vedením školy, výchovnou poradkyňou a ostatnými pedagogickými 

zamestnancami  bola na veľmi dobrej úrovni. V spätnej väzbe triedni učitelia 

poukázali na zlepšenie klímy v triednych kolektívoch . 

- ţiaci pravidelne zhotovovali nástenku s protidrogovou tematikou 

http://www.slanickaosada.com/
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- na triedn. hodinách,  na hodinách  náb.výchovy, etickej výchovy, chémie, biológie,  

právnej náuky, spoločenskej komunikácie, potravín a výţivy  a ďalších predmetoch 

boli vhodne vyuţité okruhy na informovanie ţiakov o negatívnych účinkoch drog 

 

 

 

- spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:  

 

Škola  spolupracuje s CPPPaP a centrom CŠPP   

- s ÚPSVa R  formou prednášok a besied napr. na tému povinná školská dochádzka, 

uplatnenie sa  na trhu práce, zákonník práce a pod. 

- s odborom školstva, ktorý zabezpečoval metodicko-informačné semináre pre 

výchovných poradcov a koordinátorov drogovej prevencie. 

- s OR PZ pri oboznámovaní ţiakov s trestno-právnou zodpovednosťou mládeţe a pri 

realizácií besied s príslušníkmi PZ.    
 

 

  

 

13)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

Deň otvorených dverí Tehlička pre deti na ulici -zbierka 

 Prevencia kriminality mládeţe 

Tvorba adventných vencov  Mladý zdravotník- D.Kubín 

Imatrikulačný večierok Burza stredných škôl regiónu Orava 

Európsky týţdeň boja proti rasizmu Beseda s autorkou D.Hamarovou – v rámci 

projektu KOMPRAX 

Deň holokaustu, rozh. relácie Tehlička pre Afriku 

Deň boja za slobodu a demokraciu Liga pre duševné zdravie-zbierka 

Deň študenstva Úsmev ako dar  

Týţdeň boja proti drogám Pomoc ľuďom v núdzi   

Súťaţ v streľbe zo vzduchovky Červené stuţky 

Deň mlieka a zdravej výţivy Ţilinská gastronom.jeseň – 1.miesto 

Školský časopis SLANIČIAR Vitis Trophee Junior -somelieri 

Beseda s klientmi resocializačného centra Mladý barista 2015 Námestovo 

SUDOKU – školské kolo Eurocup 2014(Prešov) –barmani 1.,2.miesto 

Biblická olympiáda Púchov-súťaţ odb.zručností -  1.,2.,3. miesto 

Vianočná a Veľkonočná výstavka Študentská kvapka krvi 

Olympiáda zdravej výţivy Európsky deň jazykov 

Sedem divov Oravy  

Slanicky ďateľ  
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14)  Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach 

 

Názov súťaţe, 

olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 
okresné kolo krajské  

kolo 

celoslov. 

kolo 

Olymp. v nem. jaz. - - - 

Olymp. v angl.jaz. 2 - - 

Cezpoľný beh D,CH 3 - - 

Stolný tenis 3 - - 

Bedminton - - - 

MO –volejbal  CH-D 3, 4 - - 

MO – basketbal 2 - - 

Súťaţ v streľbe zo 

vzduchovky 

1 - - 

MO – futbal  CH 3 - - 

Halový futbal 4 - - 

SOČ 1 4  

Florbal  2 - - 

Atletika 2 , 3 - - 

Bedninton 3, 4 - - 

Biblická olympiáda účasť - - 

Silná ruka  - 1 2 

 

 

 

                    Údaje o projektoch, do ktorých bola / je  škola zapojená : 

 

 
Názov projektu Termín začatia 

realizácie 

projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

SMAPUDE  LIFE 

(biomasa) 

marec 2014 2016 pokračuje 

STREETWISE 

EUROWISE 

(medzin.spolupr.) 

 

2012 

 

jún 2014 

 

realizovaný 

 

Záloţka do knihy 

 

 

2014 

 

2015 

 

realizovaný 

Moderné vzdelávanie- 

digitálne vzdelávanie pre 

všeobecnovzd. predmety         

(UIPŠ) 

 

 

2014 

 

 

okt. 2015 

 

 

 

Elektronizácia vzdeláv. 

systému region.školstva 

(MŠVVaŠ SR) 

  

          2013 

 

2015 

 

pokračuje 

Rozvoj stredného 

odborného vzdelávania 

 

2014 

 

pokračuje 

 

 



14 

 

(ŠIOV) 

Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na ZŠ a SŠ 

s vyuţitím elektr.testovania 

(NUCEM) 

 

2014 

 

pokračuje 

 

 

KOMPRAX sept.2014 febr. 2015 realizovaný 

 

 

 

 

15 )  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou  
 

-       nebola vykonaná 

 

  

 

 

 

 

16)   Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  
               
          

Kapacita  (počet ţiakov /triedy )   283 / 12     k 30. 6. 2015 

Naplnenosť  (%)  74,86 % 

Iné súčasti školy: Vlastní (V)              -  nevlastní (N) 

Telocvičňa  V 

Ihrisko, atlet.dráha  V 

Tenisové kurty  V 

Plaváreň  N 

Posilňovňa  V 

Sauna  V 

Šatne pre TV  V 

Odborné učebne   

Jazyková učebňa  V 

Učebne informatiky  V 

Učebne strojopisu  V 

Školský internát  V  

Školská jedáleň  V 

Kabinety  V 

Skladovacie priestory  V 
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17)   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  

činnosti školy:   
 

 
1.  dotácie zo štátneho rozpočtu na ţiaka : 2.081,37  €/ţiak   =   616.084  €/ 296 ţiakov 

 

 

2.  príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť 

- príspevky od rodičov za prac. oblečenie, ktoré zabezpečovala SSOŠ pre 

jednotlivé  odbory                                                          -       6.176,41 € 

      -    strava                                                                               -    41.243,24  €            

                  -    ubytovanie                                                                       -      2.026,72  €                                    

 

 

 

3. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy  (298)  a spôsob ich vyuţitia 

v členení   podľa financovaných aktivít : 

- spolu :  8.854  €     

-    pouţitie fin. prostriedkov: odmena pre ved. krúţkov        -   7.874,05   €              

                                                vybavenie krúţkov, pomôcky  -     982,95   €    

 

poznámka :  vzdel.poukazy ţiakov SSOŠ podnikania EDUCO boli dané SSOŠ 

EDUCO, ktorá zabezpečovala krúţkovú činnosť, mater.vybavenie , mzdy... 

 

 

 

4. finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob     

ich pouţitia v členení podľa finančných aktivít:                               -         0      €      

                                                                                                                  

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov      

                                                                    

1. 61.453     €     ŢSK                              -   

2.   6.113     €     mimor. výsledky                                                             

                                                                                       

 

 

 

18)   Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na    

príslušný školský rok : 
 

Cieľ :  budovať prosperujúcu, ale hlavne dôveryhodnú inštitúciu poskytujúcu študentom  

           solídne  moderné vzdelanie 

          - pripraviť študentov v oblasti všeobecného a odborného vzdelania 

          - rozvíjať  jazykovú schopnosť  a  odborné zručnosti  

 -vytvárať školské prostredie (klímu) bez  prejavov diskriminácie, segregácie, 

intolerancie, rasizmu a xenofóbie, udrţiavať zdravé a estetické prostredie 
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          - zapájať sa do medzinárodnej spolupráce, prezentovať školu na verejnosti 

          - spolupráca  s profesijnými organizáciami a zamestnávateľskými zdruţeniami 

          - zvyšovať flexibilitu študentov /a nezamestnaných / na  uplatnenie  sa na trhu práce 

          -  zlepšiť mater.- technické vybavenie učební  

 - organizácia a podpora rôznych foriem vzdelávania, zaviesť nové predmety pre  

rozvoj  podnikateľských spôsobilostí ţiakov 

 

 

 

19 )  SWOT analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY 

úzke prepojenie s prof.organiz., zväzmi 

/vyuţitie mena a tradície/ 

ustálený, kvalifikovaný pedagogický zbor 

komplexnosť výchovy a vzdelávania 

podpora orgánov samosprávy 

dobré ubytovacie a stravovacie podmienky 

 

SLABÉ STRÁNKY 

excentrickosť umiestnenia školy 

doprava ţiakov do - /zo/  školy do miesta 

bydliska 

priestorové podmienky pre teor. vyučovanie 

spojené s organiz. vyučovania 

nedocenenie pedagógov 

PRÍLEŢITOSTI 

rozvoj cest. ruchu na Orave 

cezhraničná spolupráca 

rast podnikateľských aktivít v regióne 

prijateľný demografický vývoj 

RIZIKÁ 

konkurencia iných stredných škôl  

neatraktívnosť odborov sluţieb a obchodu 

 

 

 

 

20) Výsledky úspešnosti školy pri príprave  na výkon povolania 

a uplatnenie ţiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania 

na ďalšie štúdium   
 

      - údaje osobitne nie sú sledované 

 

 

 

 

21)  Ďalšie informácie o škole : 

 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

 

   - triedy sú dostatočne presvetlené, počty ţiakov zodpovedajú  príslušným normám 

   - sociálne zariadenia – štandardný typ 

   - vykurovanie – biomasa / všetky priestory hlavnej budovy, vrátane chodieb     

a soc.zariadení/ 

   - namiesto šatní si študenti odkladajú obuv do hygienických tašiek,skriniek  

   - študenti majú moţnosť si zakúpiť v budove školy vhodný nápoj, resp. občerstvenie 

   - v škole platí zákaz fajčenia  

- organizácia vyučovania : 7.35 – 14.50 , je prispôsobená výdaju stravy, odbornému  

výcviku  a  autobusovým spojom 
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   - ubytovanie na internáte – 2,3,4 –posteľové izby bunkového typu so sprchou a soc.  

      zariadením , na  kaţdom poschodí je študovňa  

   - dostupnosť lekárskeho ošetrenia  

 

 

b)    Voľnočasové aktivity školy : 

 

        záujmové krúţky : /úsek TV, OV, VMV/ 

 

P.č.   Názov krúţku                           Vedúci 

1.  Potraviny a zdravie človeka Ing. Ţofajová L. 

2.  Neznáma história PhDr.Staviarsky 

3.  Rozhlasový krúţok Mgr.Michalčíková 

4.  SOČ Ing.Bakošová 

5.  Ekonomika hrou Ing. Paríţová 

6.  Tvorba www stránok Ing. Schnierer 

7.  Zdravotnícky PaedDr. Vaseková 

8.  Viac ako peniaze Ing. Brieniková 

9.  Strelecký PaedDr. Vaseková 

10.  Čitateľský PhDr. Sivčáková 

11.  ANJ pre maturantov Mgr. Laštíková 

12.  Príprava na maturitu z ANJ Mgr. Romanová 

13.  Florbalový          Bútora 

14.    Svet peňazí Ing. Lofajová 

15. Literárny krúţok Mgr. Marková 

16. Barista Mgr. Krivánková 

17.  Barmanský               Mgr. Petrovič 

18. Carvingová úprava zeleniny  

a syrov 

Bc. Kanderová 

19.   Netradičné balenie tovaru               Bc. Diková 

20.   Office-facelity manager               Bc. Dobrovolná 

21.   Zdobenie cukrárskych výrobkov               Bc. Novotný 

   SPOLU   :    21       krúţkov  

 

 

   

 

 c)     Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom a rodičom : 

- pravidelné rodičovské zdruţenia  : september , november, apríl (podľa potreby) 

- individuálne stretnutia triednych učiteľov, MOV, vychovávateľov s rodičmi 

- informovanie rodičov (písomne, telefonicky)  o výsledkoch ţiakov 

- prostredníctvom  výchovného poradcu školy  (konzultačný deň – utorok) riešenie 

     problémov vo výchove a vzdelávaní 

- osobné návštevy v rodinách 

- www stránka školy 
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Zoznam  triednych učiteľov  : 
 

 I. AB PhDr. Sivčáková Ľubomíra 

I.CDF   Ing. Bakošová Viera 

II.AB PaedDr. Kuzár Vladimír 

 II. CDF Ing. Ţofajová Livia 

III. AB Mgr. Tretinová Ľubica 

 III. D    Ing.  Bakošová Viera 

III. CF   Mgr. Marková Eva 

III. G Ing.  Chorvátová Boţena 

IV. A Mgr. Laštíková Lenka 

IV. B   Mgr. Romanová Alţbeta 

IV.GM   Ing.  Brieniková Viera 

I.NŠ Ing. Pariţová Andrea 

II.NŠ Ing.  Schnierer Viktor 

   

 

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo ţiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

- spolupráca s  CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie) v Námestove, 

-  s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Námestove 

- spolupráca s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny , Okresný súd, 

- spolupráca s odborom školstva ŢSK, OÚ odbor školstva v Ţiline,  metodickým centrom 

v B. Bystrici, Ţiline 

- spolupráca s OR PZ pri oboznámovaní sa s trestnou zodpovednosťou a jej prevenciou 

- vzájomná komunikácia s právnickymi osobami, kde časť ţiakov vykonáva odbornú 

prax 

- spolupráca s rodičovskou radou  ( ZRPŠ ) 

 

 

 

 

 

 

 

Správa bola prednesená a schválená na Pedagogickej rade dňa  15 10. 2015. 

 

 

 

 

 

 

V Slanickej osade 15. 10. 2015                                                Ing. Karol Kanovský 

                                                                                                         riaditeľ školy 
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SSOŠ 

EDUCO                        
 

2. polrok 

2014/2015 
 

                       

Trieda 
1.CDF 2.CDF 3.CDF     

∑  ø 

uč.odb. 
1.AB 2.AB 3.AB 3.G 4.A 4.B 4.GM           

∑  ø 

št.odb. 
1.NŠ 2.NŠ 

∑  ø 

NŠ 

∑  ø 

SSOŠ Predmet 

SJ 2,96 2,77 2,96     2,90 3,02 2,65 3,07 2,00 3,47 3,42 3,50           3,02 3,31 3,63 3,47 3,13 

AJ 3,29 2,94 3,39     3,21 3,05 2,97 3,13 3,41 2,86 3,88 2,85           3,16 3,10 3,77 3,44 3,27 

NJ   2,83 3,45     3,14 3,39 3,00 3,41 2,33 3,33 2,95 4,00           3,20 4,00 3,50 3,75 3,36 

RJ 2,71         2,71 2,36 2,26 3,05 2,35 2,58 3,00 3,11           2,67   3,00 3,00 2,79 

Občianska 

náuka 2,32 2,91       2,62 1,85 2,10 2,46 1,70                 2,03     ###### ######## 

Dejepis           ######### 2,60 2,68                     2,64 3,13 3,22 3,18 ######## 

Ekológia, 

Biologia 3,06         3,06 2,57                       2,57     ###### ######## 

Chémia 1,86         1,86   2,10 2,71 2,05                 2,29 2,13   2,13 2,09 

Matematika 2,82 2,50       2,66 2,95 3,06 3,01 2,30 3,16 3,47 3,39           3,05 2,94 2,88 2,91 2,87 

Informatika + 

Aplik. Infor.   2,45 2,90     2,68   1,45     1,26 1,89 1,78           1,60 1,63 1,95 1,79 2,02 

Telesná výchova 1,65 2,14 2,22     2,00 1,56 1,40 1,84 1,25 1,50 2,50 2,02           1,72 1,94 1,44 1,69 1,81 

Konverzácia v 

AJ           #########         3,06 3,71 3,10           3,29 3,30 3,62 3,46 ######## 

Konverzácia v 

NJ     3,89     3,89         3,33 2,50 3,50           3,11 4,17 3,50 3,84 3,61 

Cestovný ruch + 

Geografia CR           #########                         ######   2,16 2,16 ######## 

Psychológia 

práce a trhu           #########                         ######     ###### ######## 

Hospodárske 

výpočty     2,98     2,98                         ######     ###### ######## 

Propagácia a 

aranţovanie           #########                         ######     ###### ######## 

Ekonomika, 

ESP   3,18 3,05     3,12 3,00 3,42 2,53 2,70 2,89 3,58 3,21           3,05 2,25 2,72 2,49 2,88 

Účtovníctvo           #########         3,37 3,53 2,86           3,25 2,56 2,65 2,61 ######## 
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Administr. A 

koprešp. + OBA           ######### 2,22                       2,22 2,63 2,61 2,62 ######## 

Komunikácia  2,16 2,21       2,19 2,00                       2,00     ###### ######## 

PRN   +  HOP           #########     3,01 2,45                 2,73   2,89 2,89 ######## 

Technika 

obsluhy           ######### 2,20 2,84 3,00   2,79               2,71     ###### ######## 

Potraviny a 

výţiva 2,50 3,21 3,53     3,08 3,52 2,84 3,22   3,58 3,58             3,35     ###### ######## 

Technológia 3,00 3,09 3,87     3,32 3,20 2,74 2,76     3,74             3,11     ###### ######## 

Obchod. 

Prevádzka           #########       1,40                 1,40     ###### ######## 

Tovaroznalectvo           #########       1,95     2,56           2,26     ###### ######## 

Marketing           #########             2,71           2,71 1,75   1,75 ######## 

Manaţment           #########             3,36           3,36 3,06 2,96 3,01 ######## 

Technika 

prevádzky 2,25         2,25                         ###### 3,81 2,94 3,38 ######## 

Hotelové sluţby           #########                         ###### 2,63   2,63 ######## 

Stolovanie 3,00 3,00 3,31     3,10                         ######     ###### ######## 

Zariad. 

Prevádzok 3,07         3,07                         ######     ###### ######## 

Sluţby a 

cestovný ruch           #########             3,45           3,45     ###### ######## 

Suroviny 2,33 3,25 4,00     3,19                         ######     ###### ######## 

Odborné 

kreslenie   2,13       2,13                         ######     ###### ######## 

Náboţenstvo 1,82 2,09       1,96 2,12 1,56                     1,84     ###### ######## 

konverzácia v 

RJ,etická 

výchova     3,41     3,07   1,67                     1,67   2,75 2,75 2,50 

Odborný výcvik 2,14 2,36 2,88     2,46 2,10 1,94 1,98 1,55 2,53 2,32 1,85           2,04 2,69 2,35 2,52 2,34 

CELKOVÝ 

PROSPECH 2,54 2,66 3,27     2,82 2,57 2,39 2,81 2,09 2,84 3,15 2,82           2,67 2,84 2,87 2,86 2,78 

CELKOVÝ 

PROSPECH 

prepočítaný 2,53 2,69 3,27     ######### 2,57 2,39 2,80 2,11 2,84 3,15 2,95           ###### 2,84 2,87 2,85 ######## 

 


