
PLENÁRNE ZASADNUTIE ZRPŠ 
PRI SOŠP V DOLNOM KUBÍNE 
19. september 2019 



PROGRAM SCHÔDZE ZRPŠ 
 1/ Otvorenie, privítanie prítomných Ing. Bellová 
 2/ Predstavenie členov výkonného výboru Rodičovskej rady ZRPŠ a 

Kontrolnej a revíznej komisie ZRPŠ pri SOŠP Dolný Kubín a vedenia školy  
- Ing. Bruncková 

 3/ Oboznámenie so Štatútom ZRPŠ, doplnenie zástupcov rodičov tried  1. 
ročníkov – Ing. Bellová 

 4/ Oboznámenie s čerpaním prostriedkov ZRPŠ v školskom roku 2018/19 a 
návrh rozpočtu         pre školský rok 2019/20 – Ing. Bruncková 

 5/ Oboznámenie s dosiahnutými výchovno-vzdelávacími výsledkami školy v 
šk. roku 2018/19       na úseku teoretického  vyučovania, oboznámenie s 
podstatnými bodmi Školského poriadku a možnosťami získavania 
informácií z elektronickej triednej knihy, ospravedlňovanie žiakov, 
smernica proti šikane   –         Ing. Bruncková 

 6/Oboznámenie s výsledkami dosiahnutými na praktickom vyučovaní, 
duálny a neduálny systém  vzdelávania pre tento školský rok, rozdiely na 
teoretickom a praktickom vyučovaní – Mgr. Hládek 

 7/ Aktuálne informácie ohľadom plánovaných aktivít  školy v školskom 
roku 2018/19, informácie    o kamerovom systéme v škole a jeho 
odsúhlasenie rodičmi, informácie o informovaní zákonných zástupcov žiaka 
a zasielaní potrebných dokumentov – Ing. Bellová 

 8/Diskusia, záver 
 9/ Stretnutia s triednymi učiteľmi a majstrami OV, hlavnou 

vychovávateľkou ŠI 
 



RODIČOVSKÁ RADA PRI ZRPŠ SOŠP 
DOLNÝ KUBÍN – VÝKONNÝ VÝBOR 

Funkcia 
  

Meno priezvisko Trieda žiaka 

Predseda: Anna Prekopová  3.C 

Pokladníčka: Miriam 
Androvičová 

  

Zapisovateľka: Katarína Urbanová  I.E 

Členovia: Janka Šárfyová II.H 

  Pavol Macák I.E 

          



KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA PRI ZRPŠ 
SOŠP DOLNÝ KUBÍN 

Funkcia Meno priezvisko Trieda žiaka 

Predseda: Ing. Anastázia 
Ballová 

II.H 

Členovia: Štepánka 

Korytárová 

II.A 

  Zina Lúdiková II.C 

Členovia triednych aktívov budú vybraní v rámci prebiehajúcej triednej 
schôdzky a ich zoznam bude zverejnený na školskom webe.  



TRIEDNY AKTÍV 2019/2020 
 

TR. Triedny dôverník 

I.A Katarína Hajčáková 

I.C Katarína Kováčiková 

I.E Zuzana Homolková 

II.A Štepánka Korytárová 

II.B Lenka Kucbelová 

II.C Zina Lúdiková 

II.E Ing. Anastázia Ballová 

II.H Janka Šárfyová 

III.A Eva Siteková 

III.B Mária Chomisteková 

III.C Anna Prekopová 

III.E Tatiana Hubináková 

III.H Lenka Holečková Dančová 

IV.C Ján Fuckulák 

IV.G Ľubica Pagáčiková 

IV.H Mária Lenghartová  



VEDENIE SOŠP 

 

 Ing. Adriana Bellová  – riaditeľka školy 
 

 Ing. Iveta Bruncková – zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické 
vyučovanie 
 

 Mgr. Jozef Hládek   – zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie 
 

 Mgr. Katarína Kiliánová – hlavná vychovávateľka v školskom internáte 
 

 Marcela Gallová        – vedúca ekonomického oddelenia  
 

 Ing. Branislav Urban – hlavný majster odborného výcviku 
 
 



ŠTATÚT ZRPŠ – WWW.SOSPKNAZIA.SK 



 
POSLANIE A ÚLOHY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 
 

 Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, 
pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a 
vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a 
vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje. 

 Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom 
školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím 
spoločnej zodpovednosti      za výchovu žiaka a na základe 
vzájomného partnerského vzťahu. 

 Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy, ktorá 
túto účasť predpokladá. 

 Utvára Rodičovskú radu (RR), ktorá rozhoduje vo veciach 
rodičovského združenia v čase mimo konanie jeho 
zasadnutia a zabezpečuje realizáciu poslania a úloh 
rodičovského združenia. Kontrolu realizácie jej rozhodnutí 
zabezpečuje  Revízna a kontrolná  komisia RZ. 

 Rodičovské združenie môže vytvárať účelové skupiny 
rodičov, ktoré pomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnych, 
športových a iných záujmových podujatí žiakov   
 



ORGANIZÁCIA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 
 
 Najvyšším orgánom rodičovského združenia je plenárna schôdza 

rodičov, kde rodičia rozhodujú priamym verejným hlasovaním 
o najdôležitejších otázkach rodičovského združenia  

 Rozhodnutia plenárnej schôdze rodičov sú záväzné pre všetkých 
členov rodičovského združenia 

 Plenárna schôdza rodičov volí na svojom prvom zasadnutí v školskom 
roku členov Rodičovskej rady  a  jej  päťčlenný výkonný výbor 
(predseda, pokladníčka, zapisovateľka a 2 členovia), ako aj 3 členov 
Kontrolnej a revíznej komisie        pri ZRPŠ.  

 Ďalšiu organizáciu rodičovského združenia tvorí Rodičovská rada, 
triedne aktívy, revízna a kontrolná komisia a účelové skupiny rodičov 
- aktivistov 

 Rodičovská rada (RR) je riadiacim výkonným orgánom 
rodičovského združenia a jej 5-členný výkonný výbor (predseda, 
pokladníčka, zapisovateľka a 2 členovia)  rozhoduje v čase mimo 
zasadania  plenárnej schôdze rodičov v rámci rodičovského združenia. 
Je tvorená zástupcami triednych aktívov. 
 



TRIEDNY AKTÍV 
 

 Triedny aktív (TA) je hlavným článkom štruktúry rodičovského združenia. 
Vzniká        na prvej schôdzi triednych aktívov v školskom roku na základe prijatí 
členstva rodičov     v Rodičovskom združení zápisom v školskom roku  v zápisnici 
zo zasadnutia triedneho aktívu. Jeho poslaním je napomáhať vytváraniu vzťahov 
spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodičmi, triednym učiteľom a v danej triede 
vyučujúcimi učiteľmi s cieľom podieľať sa na regulácii a skvalitňovaní výchovno-
vzdelávacieho procesu a zabezpečovaní mimotriednej a záujmovej činnosti žiakov 
triedy. 

 Triedny aktív zasadá pravidelne 1 x za štvrťrok školského roka. Zasadnutia TA 
zvoláva Rodičovská rada po dohode s vedením školy. Predseda TA (triedny 
dôverník) môže zvolať na návrh rodičov alebo triedneho učiteľa mimoriadne 
zasadnutia TA na riešenie vážneho problému alebo v inej neodkladnej záležitosti. 

 Zasadnutie triedneho aktívu  riadi jeho predseda (triedny dôverník). V prípade 
jeho neprítomnosti na zasadnutí ktorýkoľvek  z prítomných rodičov. Z každého 
zasadnutia sa vykonáva  zápisnica, ktorú spracuje zapisovateľ  TA zrozumiteľnou 
formou s dôrazom    na formuláciu pripomienok rodičov (adresnosť, jasnosť, 
autoritatívnosť a pod.).             Do zápisnice sa uvádzajú aj tie pripomienky a 
návrhy rodičov, ktoré boli priamo na aktíve riešené a doriešené zo strany rodičov 
alebo triedneho učiteľa (vyučujúcich učiteľov) a nevyžadujú angažovanosť 
Rodičovskej rady alebo vedenia školy. 
 



 
ČERPANIE PROSTRIEDKOV ZRPŠ  

V ŠKOLSKOM ROKU 2018/19  
 
 

  

 
     

 

  

PRÍJMY: 
Zostatok na účte k 18.10.2018   
                                        
         7,68 € 
Zostatok v pokladni  k 18.10.2018  
                   520,37 €  
Príspevok do ZRPŠ v šk.roku  2018/2019 
                 5 248,00 € 
SPOLU:       
                     5 776,05 €  



VÝDAJE:           Plán   Skutočnosť 

1. Poistenie     

 1 110,00 €             1 110,49 € 

2. Školské súťaže a olympiády: 

- školské olympiády          250,00 €                  87,72 € 

- literárne súťaže                                                                          100,00 €                         81,00 € 

- odborné súťaže                                                                          100,00 €                        100,00 € 

- športové súťaže                                                                         150,00 €                           68,40 € 

- spoločenské súťaže                                                                   100,00 €                            0,00 € 

- podpora športu a športovej činnosti                                     200,00 €                             0,00  € 

Spolu:                                                                                            900,00 €                         337,12 €                     

  



3. Povinné školské akcie: 

- lyžiarsky kurz                                                                              200,00 €                         199,92 € 

- kurz na ochranu života a zdravia                                              50,00 €                              0,00 €  

Spoločenské akcie: 

- zoznamovací večierok                                                               100,00 €                         100,00 € 

- deň študentstva a návštevy kultúrnych podujatí                 200,00 €                          267,90 € 

- Vianoce                                                                                        150,00 €                           210,00 € 

Spolu:                                                                                            700,00 €                            777,82 € 

4. Odborné exkurzie                                                                1 200,00 €                         1 431,00 € 

Školské výlety                                                                             200,00 €                            133,00 € 

Spolu                                                                                       1 400,00 €                           1 564, 00 €     

Výdavky:   Plán                       Skutočnosť 
 



         
Výdavky:       Plán  Skutočnosť
  

5. Záverečné skúšky                                                                  128,00 €                              128,00 € 

Maturitné skúšky                                                                      250,00 €                               239,99 € 

   Stužková slávnosť                                                                   150,00 €                                147,00 € 

Spolu:                                                                                          528,00 €                                 514,99 € 

6. Odmeny najlepším žiakom:        

- na konci školského roka 2018/2019                                      300,00 €                               300,00 € 

- propagácia a dokumentácia školských aktivít a školy         300,00 €                               150,00 € 

- odmena pre pokladníčku ZRPŠ                                                100,00 €                              100,00 € 

Spolu:                                                                                              700,00 €                             550,00 € 



Výdavky:    Plán   Skutočnosť 
 

7. Vybavenie učební a pracovísk OV učebnými pomôckami 

  - software, výpočtová technika, učebné pomôcky       300,00 €                    150,00 € 

- podporenie mimoškol. činn. a aktivít školského internátu  100,00 €                          100,00 € 

Podpora  žiackej školskej rady 

- podpora aktivít a súťaží organiz. žiackou škol. Radou           100,00 €                         33,42 €  

Spolu:                                                                                               500,00 €                        283,42 €                

Výdaje spolu:                                                                                                                      4 702,91 € 

 

Spolu:  Príjem-Výdaj   , t.j. zostatok                                                                                   1 073,14 € 

 

Zostatok: 

Na účte v SLSP                                                                                                                         907,68 € 

V pokladni                                                                                                                                 165,46 € 

                           1 073,14 € 



NÁVRH ROZPOČTU ZRPŠ PRE ŠK.ROK 
2019/20 

   
 PREDPOKLADANÉ PRÍJMY : počet žiakov: 

       316 
   
 príspevok do ZRPŠ na žiaka   -   16 €                               

      5 056,00 €    
 zostatok na účte k 18.09.2018                                                 

         907,68 €     
 zostatok v pokladni                                                        

         165,46 €            
                                                                                

spolu:                6 129,14 €  
  
 



  
PREDPOKLADANÉ VÝDAVKY: 
 

1. Poistenie   žiakov                                                                              1.110 €  

                                                                                                                 

2. Školské súťaže a olympiády       3 - 10 €/akcia   
 školské olympiády  250 €  

 literárne súťaže  100 €  

 odborné súťaže  100 €  

 športové súťaže  150 €  

 spoločenské súťaže  100 €  

 podpora športu a  športovej činnosti                                             200 €  

_____________________________________________________________                                       

                                                                                               spolu : 900 €         

                               

3. Povinné školské  akcie (z hľadiska učebných osnov) 
 lyžiarsky kurz ( 1. ročníky)                                                         200 €  

 kurz na ochranu života a zdravia ( 3. ročníky)                              50 €  

                                                                                

      Spoločenské akcie : 
 zoznamovací večierok pre žiakov 1. ročníkov       100 €   

 Deň študentstva  a návštevy kultúrnych podujatí     250 €  

 Vianoce 2    150 €       

      ____________________________________________________________  

                                                                                                     Spolu:  750 € 



 
   

4.  Odborné exkurzie: 
 

 1 €  /žiaka  podľa OZ  na úhradu cestovného od 20 km do 100 km (tam a späť) 
 3 €  /žiaka  podľa OZ a vzdialenosti na úhradu cestovného od 100 km  do 200 km, 

vstupného a pod.(tam a späť)     
 4 € / žiaka podľa OZ a vzdialenosti nad 200 km (tam a späť) 

                                                                                                                         1200 €            
           Školské výlety :   

 2 €  /žiaka podľa OZ na úhradu cestovné nad 20 km, vstupného  a pod.   

                                                                                                                   200 € 

___________________________________________________________  

                                                                                              spolu:  1.400 €   

 



   

   

 
5. Záverečné skúšky : 40 žiakov 

 

 4 €/ žiaka ( vrátane odmien pre najlepších žiakov)         160 €  

 

     Maturitné skúšky : 54 žiakov 

  

 5/ žiaka     ( vrátane odmien pre najlepších žiakov) 270 €  

 3 €/ žiaka    ( stužková slávnosť)      162 €  

________________________________________________________________ 

                                                                                                   spolu:     592 €          

6.  Odmeny najlepším žiakom 

 

 na konci školského roka     300 €  

 propagácia a dokumentácia  školských aktivít  a školy                 300 €  

 odmena pre pokladníčku ZRPŠ  100 €  

_____________________________________________________________ 

                                                                                              spolu:     700 €  





VÝCHOVNO- VZDELÁVACIE VÝSLEDKY ZA ŠKOLSKÝ ROK 
2018/19 

 V minulom školskom roku študovalo 330žiakov. 

 Z celkového počtu  žiakov: 
  prospelo s vyznamenaním  28 žiakov – 8,48%,  
   prospeli veľmi dobre   79 žiakov – 23,93% 
   prospeli     219 žiakov – 66,36% 
  neprospeli     4 žiaci – 0,01% 

 Najlepší prospech dosiahli žiaci:  
 Halimovič Ľuboš 
 Lúdik Adrián  
 Kytaš Ivan                      

Gígel Matej  
 Šárfy Marek        
 Žufa Tomáš  

 



ABSOLVENTI 

 Maturitné skúšky 
 Úspešne vykonalo  v riadnom termíne 37 žiakov 

z celkového počtu 43 žiakov z odborov: 
 Mechanik nastavovač,  
 Mechanik strojov a zariadení   
 Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
 Mechanik elektrotechnik 

 
 Záverečné skúšky  
 úspešne vykonalo v riadnom termíne 30 žiakov   

z celkového počtu 31 žiakov z odborov: 
 Autoopravár – mechanik  
 Nástrojár 

 



DOCHÁDZKA 
 Za 2. polrok študenti vymeškali priemerne 73,30 

hod./žiaka. (podobne ako v 1. polroku) 
 neospravedlnená absencia, priemerne 1,95 hod /žiak 

(porovnateľné oproti minulému roku) 
 

 znížené známky zo správania na  
 na 2. stupeň 5 žiakom,  
 na 3. stupeň 7 žiakom   
 na 4. stupeň 3 žiakom.  

 



ŠKOLSKÉ AKTIVITY 2018/19: 
 

Akcia Názov Poznámka 

Prednášky a 

workshopy 

Fyzikálny kaleidoskop II.A,II.B, III.C, III.G, III.H 

August ´68 III.H 

Tvorba školského kolektívu  I. ročníky 

Obchodovanie s ľuďmi III.A, III.C, G, H 

Kyberšikana 2. ročník 

Povinnosti absolventov III.A, IV.C, IV.H 

Právna zodpovednosť 1. ročník 

Mediálna gramotnosť 3. ročník 

Odborné 
exkurzie 

UNIZA IV.H 

KIA I.H, II.B, III.A 

Autosalón Banská Bystrica III.A 

MIBA III.C 

Banská Bystica- Zvolen III.C, III.H 

Krasiejow I.E 

Jarná škola programovania Vybraní žiaci 
KAJO Metal  III.G 

Virtuálna realita v autoopravárenstve II.A 

Oravská priehrada II.A 

Bratislava - Viedeň III.C,  

Kultúrne 
vystúpenia 

Ekotopfilm - Envirofilm II.C, II.E, II.H 

Vidmo III.C, III.G, III.H 

Stop šikane I.A, I.H, I.C, I.E 

Divadlo Žilina IV.H 

Divadlo Don Juan II.A, II.B, III.C, III.G, III.H 

Divadlo Na skle maľované Celá škola 

Múzem na kolesách I.H, II.A, II.B, III.C, III.G, III.H 

Jezus Christ Superstar III.H, III.G 

 



Súťaže Futsal  Vybraní žiaci 
Florbal Vybraní žiaci 
Zenit tr. kolá Vybraní žiaci 
Silná ruka SŠ – oblastné kolo  1. miesto – Patrik Nutta 

Študentská formula – STU - okresné kolo 2. miesto 

Majstovstvá SR v CNC sústužení  Radovan Ťapaj 
Digitálna škola Vybraní žiaci 
Ibobor Vybraní žiaci 
SIP Vybraní žiaci 
ZENIT – krajské kolo , strojárstvo Gígel Matej – 1. miesto 

Olympiáda v NEJ Vybraní žiaci 
Olympiáda v ANJ Vybraní žiaci 
Autoopravár Junior – školské kolo III.A 

Celoštátne kolo ZENIT  Gígel Matej – 3. miesto 

SOČ – školské kolo  Slušňák Patrik 

Autoopravár Junior – Oblastné kolo Andrej Sališ – 2. miesto 

Matematický klokan Vybraní žiaci 
Biblická olympiáda  Vybraní žiaci 
Súťaž v TCK a PCM Vybraní žiaci 
Trenčiansky robotický deň Vybraní žiaci 
Futbal – obvodné kolo  1. miesto - Vybraní žiaci 
Branný súboj študentov Vybraní žiaci 
Medzinárodná strojárska súťaž vedomostí 
a zručností 

Matej Gígel, Roman Ťapaj - 3. 

miesto 

Beh mladých I.E 

Akcie školy Ekologický deň I.A, I.H, II.A,II.B, III.C, III.G, III.H 

Študentská kvapka krvi  Vybraní žiaci 
Imatrikulácia prvákov 1. ročníky 

Dni otvorených dverí Celá škola 

Technický šikula Pre ZŠ 

Projekty Erazmus+ - Elektrikár 21. st. II.A, III.C, IV.C - Vybraní žiaci 
Testovanie ECDL Vybraní žiaci  

 



PREHĽAD  TRIED A ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 
2019/20  

TR. Kód odboru Odbor Počet 
žiakov 

Triedny učiteľ Učebňa č. 

I.A 2487 H 01 
2423 H 

Autoopravár -  mechanik 
Nástrojár 

8 
11 

Mgr. Erika Figuli 6 

I.C 2411 K 
2426 K 

Mechanik nastavovač 
Programátor OaZSaZ 

22 
8 

Ing. Marián Strapec 8 

I.E 2697 K 
2679 K 

Mechanik elektrotechnik 
Mechanik - mechatronik 

7 
11 

Ing. Ján Rakús 19 

II.A 2487 H 01 
2683 H 11 

Autoopravár -  mechanik 
Elektromechanik – silnoprúdová technika 

8 
9 

Ing. Peter Rovný 5 

II.B 2423 H Nástrojár 17 Ing. Miroslav Plávka 12 

II.C 2413 K 
2426 K  

Mechanik strojov a zariadení 
Programátor OaZSaZ 

9 
11 

PaedDr. Stanislav Ertel 11 

II.E 2697 K 
2679 K 

Mechanik elektrotechnik 
Mechanik - mechatronik 

9 
11 

Mgr. Terézia Ptačinová 18 

II.H 2411 K Mechanik nastavovač 22 Ing. Vladimír  Slimák 11 

III.A 2487 H 01 
2683 H 11 

Autoopravár -  mechanik 
Elektromechanik – silnoprúdová technika 

9 
9 

Ing. Stanislav Urban 6 

III.B 2423 H Nástrojár 22 Ing. Viera Remková 5 

III.C 2413 K 
2426 K  

Mechanik strojov a zariadení 
Programátor OaZSaZ 

9 
8 

Mgr. Iveta Strapcová 14 

III.E 2697 K 
2679 K 

Mechanik elektrotechnik 
Mechanik - mechatronik 

11 
12 

Ing. Juraj Vraňák 17 

III.H 2411 K Mechanik nastavovač 19 Mgr. Magdaléna Turčinová 13 

IV.C 2697 K  
2426 K  

Mechanik elektrotechnik 
Programátor OaZSaZ 

8 
11 

Mgr. Jana Partlová 14 

IV.G 2413 K Mechanik strojov a zariadení 13 Mgr. Erika Mikulášová 13 

IV.H 2411 K Mechanik nastavovač 22 Mgr. Iveta Tomáňová 8 

16tr. 26 odborných 
skupín 

Spolu 316 16 tr.učiteľov   



ŠKOLSKÝ PORIADOK HTTP://SOSPKNAZIA.SK/ - 
  Výchovné opatrenia: 

 Pokarhanie od triedneho učiteľa – do 5h NA, menej závažné 
porušenie ŠP 

 Pokarhanie od riaditeľa školy – za 6-11h NA, závažnejšie 
porušenie ŠP 

 Znížená známka zo správania na  
 2. stupeň: za 12-19h NA, závažné porušenie ŠP 
 3. stupeň: za 20-28hNA, hrubé porušenie ŠP, 
 4. stupeň: za viac ako 29h NA, zvlášť závažné porušenie ŠP 

 Podmienečné vylúčenie so skúšobnou dobou za zvlášť závažné 
porušenie ŠP 

 Vylúčenie zo štúdia -  Žiak opakovane alebo zvlášť závažne a 
hrubo porušil vnútorný poriadok školy 
 
 
 

http://sospknazia.sk/
http://sospknazia.sk/
http://sospknazia.sk/
http://sospknazia.sk/
http://sospknazia.sk/
http://sospknazia.sk/


OSPRAVEDLŇOVANIE ABSENCIE 
 Dôvod absencie  treba neodkladne nahlásiť triednemu 

učiteľovi, alebo majstrovi OV (telefonicky, SMS, správou cez 
ETK) 

 Z rodinných dôvodov, ktoré sú vopred oznámené môže 
triedny učiteľ ospravedlniť žiakovi maximálne 1 deň  v 
každom polroku, každý ďalší deň ospravedlňuje riaditeľka 
školy.  

 Zo zdravotných dôvodov môže rodič ospravedlniť žiaka 
maximálne na 3 dni, v prípade dlhšej absencie akceptuje 
triedny učiteľ výlučne potvrdenie podpísané lekárom.  

 Žiak predloží ospravedlnenku zapísanú v žiackej knižke 
hneď po nástupe na vyučovanie. 

 Ak nepredloží ospravedlnenku do 2 dní, triedny 
učiteľ/majster OV uzavrie absenciu ako neospravedlnenú. 

 Ak žiak vymešká viac ako 30% vyučovacích hodín z 
predmetu, môžu mu byť nariadené komisionálne skúšky 
 



SMERNICA O ŠIKANE 
 Od  školského roka 2017/18 je platná Smernica k prevencii 

a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských 
zariadeniach. 

 Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka 
alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi 
alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. 
Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému 
žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších 
dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa 
prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na 
psychickom a fyzickom zdraví. 

 V prípade, že by rodič zistil prejavy šikanovania, nech 
informuje triedneho učiteľa, výchovného poradcu, 
riaditeľku školy, prípadne ktoréhokoľvek pedagogického 
zamestnanca. 

 Riešením sa budú zaoberať všetci zainteresovaní 
pedagogickí zamestnanci v súlade s postupmi 
vymedzenými smernicou.  
 



ELEKTRONICKÁ TRIEDNA KNIHA 



HTTPS://SOSPKNAZIA.EDUPAGE.ORG 



  



 EDUPAGE – MOBILNÁ APLIKÁCIA 



INFORMÁCIE K PRAKTICKÉMU 
VYUČOVANIU – K DUÁLNEMU A 

NEDUÁLNEMU SYSTÉMU 
VZDELÁVANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 

2019/2020 



PEDAGOGICKÝ PRERSONÁL ÚSEKU PRAKTICKÉHO 
VYUČOVANIA 

HMOV: Ing. Branislav Urban 

ODBOR MOV 

STROJÁRSKY  
Bc.   Alojz KONFALA 

        Ján CHOMISTEK 

        Milan ČAUČÍK 

ELEKTRIKÁRSKY  
Mgr.  Ondrej BIEL 

        Milan LISÍK 

AUTOOPRAVÁRENSKÝ ODBOR 

Bc.    Jozef BUŠA 

Bc.    Karol KUBOLEK 

Bc.    Peter LÍŠKA 

        Miroslav ŠKOMBÁR 



 Praktické vyučovanie žiakov zabezpečujeme vo vlastných dielňach v areáli školy a       
v 2.,3. a 4 ročníku aj na pracoviskách firiem v regióne D. Kubín, Ružomberok, Tvrdošín a 
Námestovo 

 Pre strojárske odbory máme k dispozícii 5 dielní pre ručné spracovanie kovov a  2 dielne 
vybavené na strojné obrábanie kovov. Dielne sú vybavené klasickými konvenčnými 
obrábacími strojmi a 2 ks  CNC strojmi (1 CNC sústruh a 1 CNC elektroiskrová rezačka). 

 Žiaci sa počas odborného výcviku pripravujú aj v odbornej učebni PV na prácu           so 
simulačným  programom   SINUMERIK OPERATE, ktorý je určený na programovanie CNC 
strojov. K tomuto účelu slúži 16 ks počítačov s potrebným  softvérom, CNC frézka, CNC 
sústruh od rakúskeho výrobcu EMCO a CNC sústruh vytvorený žiakmi a pedagógmi 
školy. 

 Vyučovanie elektromechanikov je zabezpečené v samostatných  dielňach a odborných 
učebniach vybavených potrebným MTZ a softvérom. Pre tieto odbory máme k dispozícii  aj  
novú elektrodielňu, ktorá je vybavená  elektro stolami VarioKlick od CZ firmy 
DIAMETRAL, a.s. určenými pre výuku elektromontážnych prác v rámci bytových rozvodov, 
jednofázových  i trojfázových inštalácií vrátane točivých strojov, elektronického 
zabezpečovania a požiarnej signalizácie, telefónnych rozvodov, dátovej komunikácie, 
merania a regulácie. 

 Pre  vyučovanie autoopravárov  slúžia 2 autoopravárenské dielne  vybavené 5 ks 
stĺpových  zdvihákov a diagnostické zariadenia na meranie účinnosti brzdového účinku a 
meranie geometrie s optickým a digitálnym meraním. Na diagnostiku motorov a zisťovanie 
chybových kódov využívame zariadenia od výrobcov ako je ATAL, BOSCH a podobne.   

 Od roku 1994 je v našej škole zriadená akreditovaná  zváračská škola pre prípravu 
zváračov  v základných kurzoch zvárania metódami Z-E1, Z-G1 a Z-M1. Tieto kurzy sú 
určené pre žiakov študijných  odborov  MSZ a POZS. Žiaci kurz absolvujú v 3. ročníku.  

  
 

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE 



 
 

SPOLUPRÁCA SO STROJÁRSKYMI FIRMAMI  
V SDV 

P.č. FIRMA 

Typ vzdelávania 

SDV ODBOR 

1 MIBA SINTER SLOVAKIA, s.r.o.                                      SDV MN, MSZ, MM, N 

2 KLAUKE SLOVAKIA, s.r.o.                                               SDV MN,MM 

3 MAHLE ENGINE COMPONENST SLOVAKIA, s.r.o.              SDV MN, MM 

4 METALES, s.r.o.                                                               SDV MN, POaZSaZ 

5 HOVAL, s.r.o                                                                     SDV MSZ, POaZSaZ 

6 HERN, s.r.o  SDV  POaZSaZ 

7 YANFENG  SLOVAKIA AUTOMOTIVE INTERIORS SYSTEMS, s.r.o. SDV N 

8 METAL STEEL INDUSTRY, s.r.o. SDV  POaZSaZ 

 SOŠP Kňažia v šk. roku 2019/20 v SDV spolupracuje s 8 firmami. 



P.č. FIRMA 
Typ vzdelávania 

SDV ODBOR 

1 MIBA S.S, s.r.o. SŠV MSZ 

2 KLAUKE. S.r.o SŠV ME, N 

3 KAJO METAL, s.r.o. SŠV MSZ, MN, POaZSaZ, N, 

4 MAHLE, s.r.o. SŠV N 

5 SEZ DK, a.s. SŠV MN. POaZSaZ, N 

6 MSI, s.r.o SŠV POaZSaZ 

7 OFZ, a.s. SŠV MSZ, ME, N, EM 

8 NIKRO, s.r.o. SŠV POaZSaZ, N 

9 NOBEL AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o. SŠV ME, N 

10 FONTANA, a.s. SŠV POaZSaZ, MSZ, N 

11 PEMA COM, s.r.o. SŠV ME 

12 MTS, s.r.o. SŠV ME, MM, POaZSaZ 

13 AV SYSTÉMY, s.r.o. SŠV ME, POaZSaZ 

14 INOVEL, s.r.o. SŠV ME, EM 

15 STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s. SŠV ME 

16 ELSPOL-SK, s.r.o. SŠV EM 

17 BOURBON, s.r.o SŠV EM 

18 OREX, s.r.o. SŠV EM 

19 ELEKTRO A SPOL, s.r.o. SŠV EM 

20 PEMA, s.r.o. SŠV 

21 EMU ELEKTRO, s.r.o. SŠV ME 

SPOLUPRÁCA SO STROJÁRSKYMI FIRMAMI V SŠV 

 SOŠP Kňažia v šk. roku 2019/20 v SŠV spolupracuje s 21 firmami. 



SPOLUPRÁCA S AUTOOPRAVÁRENSKÝMI FIRMAMI  

V SŠV 

P.č. FIRMA 
Typ vzdelávania 

SDV ODBOR 

1 TODOS, s.r.o. SŠV AM 

2 PARTNER ASISTENT, s.r.o SŠV AM 

 ARIVA, s.r.o – má záujem vstúpiť do SDV s autoopravárenskými odbormi 

 SOŠP Kňažia v šk. roku 2019/20 v SŠV spolupracuje s 2 firmami. 



SPOLUPRÁCA SO ZAMESTNÁVATEĽMI 
 S týmito zamestnávateľmi každoročne uzatvára naša škola „Zmluvu 

o zabezpečení odborného výcviku žiakov„. Vo  výrobných 
prevádzkach a nástrojárňach firiem  absolvujú  žiaci odborný výcvik  
2., 3. a 4. ročníka študijných odborov mechanik nastavovač, 
mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, mechanik 
mechatronik a žiaci 2. a 3. ročníka  učebného odboru nástrojár, 
elektromechanik a autoopravár mechanik.  

 
 Odborný výcvik absolvujú   žiaci na jednotlivých prevádzkach 

zamestnávateľov  počas celého školského roku, prípadne 
v polročných intervaloch.  

 
 Po ukončení štúdia absolventi našej školy nachádzajú u týchto 

zamestnávateľov trvalé zamestnanie. 
 

 V tomto školskom roku v strojárskych a autoopravárenských  
firmách absolvuje praktické vyučovanie – v SDV 173 žiakov a v 
SŠV 88 žiakov z celkového počtu 316 žiakov. 



DUÁLNE VZDELÁVANIE 

 

 Žiaci, ktorí sa vo vybraných  firmách pripravujú, majú s firmami uzavreté 
samostatné učebné zmluvy.  

 

 V tomto školskom roku sú  všetci žiaci 1. ročníka vzdelávaní podľa 
učebných osnov upravených pre duálne vzdelávanie  ( aj tí, ktorí 
nemajú učebnú zmluvu) !!!  

 

 To znamená, že všetci prváci majú navýšený 
podiel praktického vyučovania na úkor 
teoretického vyučovania, čo kladie zvýšené 
nároky na zodpovedné štúdium hlavne        
v študijných odboroch, kde budú žiaci maturovať.  



ROZDELENIE ŽIAKOV U ZAMESTNÁVATEĽOV PRE                      
ŠKOLSKÝ ROK:  2019/2020 V SDV 



ROZDELENIE ŽIAKOV U ZAMESTNÁVATEĽOV PRE                      
ŠKOLSKÝ ROK:   2019/2020 V SŠV 



PRACOVNÉ OBLEČENIE PRE ŽIAKOV 

 Škola v zmysle platných zákonov nemôže uhrádzať  
nákup pracovného oblečenia pre žiakov.   Z tohto dôvodu 
v tomto školskom roku škola spoločne zabezpečila  
pracovné oblečenie len pre žiakov 1. ročníka, ktoré si 
však žiaci zaplatia z vlastných zdrojov v približnej cene 
20 €, pracovnú obuv si musia žiaci zabezpečiť sami.  

 
 Žiaci 1. ročníkov, ktorí majú uzavretú učebnú zmluvu 

s firmou MIBA, Metales, Mahle, Klauke, MSI, Hern a 
Yanfeng v rámci duálneho vzdelávania, majú  pracovné 
oblečenie zabezpečené firmami zdarma, taktiež majú 
ďalšie bonusy  v súlade  s učebnou zmluvou    (príspevok 
na stravu, ŠI a pod).  
 



ÚČASŤ  ŽIAKOV  V  SÚŤAŽIACH 
         

          

Škola sa snaží v  oblasti aktívneho pôsobenia na rozvoj osobnosti mladého človeka 
zapájať žiakov do rôznych súťaži, ktoré umožňujú podchytiť a prezentovať ich 
vedomosti, schopnosti, zručnosti a pracovné návyky . 
 
V šk.roku 2019/2020 sa naša škola zúčastní nasledovných technických súťaží : 
 

 krajského kola súťaže praktických zručností a odborných vedomostí žiakov 
ZENIT  v strojárskych študijných  odboroch -  v šk. roku 2018/19 žiaci dosiahli    
1. miesto v strojnom obrábaní a 2. miesto v programovaní v krajskom kole, 
celoštátne kolo – 3. miesto v strojnom obrábaní. 
 

 celoslovenskej súťaže žiakov praktických zručností a odborných vedomostí  
AUTOOPRAVÁR  JUNIOR  2019  v učebných  odbore :      2487 H 01 
autoopravár- mechanik -  v šk. roku 2018/19 – 3. miesto v oblastnom kole 
 

 XV. ročníka medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických 
zručnosti žiakov stredných škôl v SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici -  v šk. 
roku 2018/19 –           3. miesto v hodnotení družstiev. 

 
 
 
 



AKTUÁLNE INFORMÁCIE 
OHĽADOM  AKTIVÍT  ŠKOLY V 
ŠKOLSKOM ROKU 2019/20 



 
 V rámci duálu pripravujeme vstup školy                              

do  duálneho vzdelávania s firmou Arriva pre žiakov z 
odboru automechanik –opravár a plánujeme 
pokračovať v SDV s firmami MIBA, s.r.o. Dolný Kubín, 
Klauke, s.r.o. Dolný Kubín, MAHLE, s.r.o. Dolný 
Kubín, Metales, s.r.o. Dolný Kubín,  HERN, s.r.o. 
Námestovo,  YanFeng, s.r.o. Námestovo, Metal Steel 
Industry, s.r.o. Vyšný Kubín , Hoval, s.r.o. Istebné.  

 



PROJEKT ERASMUS + 

 
 Žiaci 3. ročníka odboru programátor 

obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
absolvujú  v októbri 2019  v rámci projektu 
ERASMUS+ výmenný vzdelávací pobyt             
v ČR  ( Veselí na Morave). Minuloročný pobyt 
žiakov elektro odborov  v rámci tohto projektu 
v ČR   v Hlubokej bol zo strany žiakov veľmi 
cenený, najmä kvôli možnosti sa vzdelávať na 
zariadeniach a v učebniach, ktorými naša 
škola nedisponuje.  
 



 OPRAVY A REKONŠTRUKCIE 
 Škola práve dokončila rekonštrukciu a modernizáciu trafostanice, boli 

tiež opravené strechy na budove plynovej kotolne a trafostanice. 
 Prebieha verejné obstarávanie na rekonštrukciu osvetlenia a časti 

elektro rozvodov športovej haly. Táto rekonštrukcia by mala byť 
dokončená do konca 10/2019. 

 Počas prázdnin a začiatkom školského roka sme zmodernizovali                       
z vlastných prostriedkov odbornú učebňu s IKT pre výučbu odborných 
strojárskych softvérov, kde sme zakúpili aj nový nábytok.  

 ŽSK nám prispel na zakúpenie ďalšieho nového vybavenia do školskej 
kuchyne – vzduchotechnika, kombinovaný sporák a elektrická rúra. 

 Z vlastných prostriedkov práve rekonštruujeme sociálne zariadenia pri 
spoločenskej miestnosti. 

 Prebieha odstraňovanie havarijného stavu spôsobeného staticky 
nestabilnou priečkou učebne  v budove školy, ktoré financuje ŽSK. 
Následne škola z vlastných prostriedkov zabezpečí vystavanie ďalšej 
sádrokartonovej izolovanej priečky na učebni a vymaľovanie tejto učebne.  

 Škola z vlastných prostriedkov zakúpila moderné učebné pomôcky pre 
výučbu najmä mechatronikov ( PLC, LOGO systém – automatizované 
systémy). 

 Od tohto školského roka sme spustili elektronický systém na evidenciu 
výdaja stravy v školskej jedálni a tiež elektronický dochádzkový systém       
pre zamestnancov.  
 
 



HOSPODÁRENIE ŠKOLY 
 Hlavná činnosť -  strata -21275,59 Eur   

Podnikateľská činnosť – zisk  14411,60 Eur 

   
 Predpokladaný výsledok hospodárenia ku koncu roka 2019 nie je strata. 
   

 V roku 2019 sme nadobudli: 

 Osobné vozidlo, 14 400,- Eur 
 2 ks CD player, 99,80 Eur 

 Stoly a stoličky do učebne PC, 1743,0 Eur 
 Sedacia súprava + konferenčný stolík, 601,67 Eur ( kancelária riaditeľky školy) 
 Dataprojektor  - 2 ks, 522,60 Eur 
 Monitor, 116,- Eur 
 Tlačiareň 4 ks, 659,21 Eur 

 Zariadenie a náradie do posilňovne, 812,41 Eur (časť v rámci projektu Vráťme šport do škôl) 
 Florbalové hokejky, 284,28 Eur  

 Notebooky + učebné pomôcky, 1 100,- Eur (projekt VW) 

 Náradie do dielní (auto), 635,18 Eur (sponzorské firma Klauke a SEZ) 
 Elektronický merací systém na meranie energií  2 551,35 Eur 
  Učebné pomôcky LOGO, 6 399,46 Eur 
 Nábytok do PC učebne, 2 8919,- Eur 

   
 ŠJ 
 Odsávanie, 9 072,- Eur 

 Gastrozariadenia, 4 980,- Eur 
   

 



PLÁNOVANÉ OPRAVY A REKONŠTRUKCIE 

 Začiatkom kalendárneho roka by sme mali začať s 
realizáciou projektu IROP  s cieľom zabezpečiť 
kompletnú rekonštrukcii a modernizáciu budovy a 
vybavenia školských dielní.  

 V rámci ŽSK prebieha verejné obstarávanie na 
získanie dodávateľa práce    na rekonštrukciu 
vykurovacieho systému. Podľa informácií            zo 
strany nášho zriaďovateľa táto rekonštrukcia by už 
mala začať v tomto období a postupne sa budú 
jednotlivé školské budovy odpájať               od 
centrálnej kotolne a prechádzať na svoje vlastné 
úsporné kotolne. 

 Z vlastných prostriedkov plánujeme zrealizovať 
výmenu podlahových krytín v časti školského 
internátu a v budove školy ( chodby a schodiská) 



KAMEROVÝ SYSTÉM ŠKOLY 

 na škole je funkčný kamerový systém – žiadame  Vás týmto     
o súhlas s  jeho prevádzkou a nakladaním      so získanými 
údajmi, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov 

 2 kamery  nepretržite monitorujú vstupnú bránu          do 
školy a priestory parkoviska a priestor                  pred 
vchodom do hlavnej budovy školy 

 Kamery sú určené na ochranu majetku školy a výstupy   z 
nich môžu byť poskytnuté len kompetentným orgánom pri 
riešení priestupkov a trestných činov 

 Plánujeme aj 3. kameru umiestnenú do vchodovej 
miestnosti školy, ktorá bude sledovať vnútorný vchod 
zabezpečený elektronickým vrátnikom, aby počas 
vyučovania nemohol neohlásene vojsť nikto do budovy 
školy z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov a 
zamestnancov. 



INFORMÁCIE PRE  1. 
ROČNÍKY 
 Lyžiarsky výcvik – ak budú schválené príspevky na LV, 

plánujeme výcvik na 1 týždeň v niektorom      z vybraných  
lyžiarskych stredísk podľa ponúknutých podmienok    v 
predpokladanom termíne       február 2019. 

 Žiaci so ŠVVP môžu byť v našej škole integrovaní          na 
žiadosť rodiča – treba doložiť správu                           z 
psychologickej poradne výchovnej poradkyni školy 

 Okrem učebníc, na ktoré škola dostala príspevok, niektoré 
učebnice na cudzí jazyk sa v 1. roč. dokupujú. 

 V prípade, že žiak pochádza z rozvedenej rodiny, je 
potrebné doručiť škole doklady, komu z rodičov bol žiak 
zverený do starostlivosti a komu bude teda škola 
poskytovať údaje. Ak žiak pochádza  z  rodiny, kde rodičia 
nie sú zosobášení, je potrebné TU doručiť spoločné 
písomnéprehlásenie rodičov, ktorému rodičovi má škola 
zasielať všetky informácie ohľadom vzdelávania žiaka.   
 



OSTATNÉ INFORMÁCIE 
  
 Rodičom žiakov,  ktorí dovŕšili už vek 18 rokov, škola 

už bez súhlasu žiaka nemôže poskytovať žiadne 
údaje. Preto je vhodné, aby žiak po dovŕšení tohto 
veku dal škole písomné povolenie poskytovať 
zákonným zástupcom tieto údaje aj naďalej.  

 možnosť stravovania sa v školskej jedálni              
mesačná platba vo výške 31,20 Eur ( platí sa 
bezhotovostne vopred na účet školy do 20. dňa 
predchádzajúceho mesiaca), obedy sa už nahlasujú a 
odhlasujú elektronicky 
 

 možnosť ubytovania v školskom internáte                      
( 20,-  EUR/mesiac + cena celodennej stravy                
71,- EUR/mesiac ) 
 

Školský bufet, športové ihriská a športová hala 
 
 
 



ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA 

Kabinet školského psychológa a výchovného 
poradcu sa nachádza oproti zborovni. 
 

 Školská psychologička Mgr. Veronika Ištóková je 
žiakom a aj rodičom k dispozícii každý utorok a 
štvrtok v čase od 07.00 do 15.00, resp. ju môžete 
kontaktovať aj mailom : psycholog@sospknazia.sk 
. 

 V prípade potreby riešiť určité výchovné, či 
vzdelávacie potreby žiaka, je potrebné 
kontaktovať výchovnú poradkyňu školy           
Mgr. Eriku Figuli.   



ĎAKUJEME VÁM ZA 
POZORNOSŤ A PRAJEME VÁM 

PEKNÝ ZVYŠOK DŇA. 

Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na triedne rodičovské 
združenia, kde  Vám     budú               k dispozícii              na osobné 
konzultácie aj majstri odborného výcviku,          na školskom 
internáte sa bude konať rodičovské stretnutie pre žiakov 
ubytovaných v Domove mládeže. 


