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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA 
ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

 
 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ 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. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
Názov školy: 
 

Stredná odborná škola polytechnická 

Adresa školy: Jelšavská 404, 026 01  Dolný Kubín-Kňažia 

Telefónne čísla školy: 
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

043/5863139; 043/5864194;  +421 905 667 097 

Faxové čísla školy:  
 

043/5863139 

Internetová stránka školy: 
 

www.sospknazia.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

sekretariat@sospknazia.sk 
bellova@sospknazia.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny 
s uvedením presného názvu) 

Školská jedáleň 
Školský internát 

Zriaďovateľ: 
 

Žilinský samosprávny kraj,  
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 
 

 
Ing. Adriana BELLOVÁ 

Zástupca 
pre teoretické vyučovanie 

 
Ing. Iveta BRUNCKOVÁ 

Zástupca 
pre praktické vyučovanie 

 
Ing. Milan BRUNCKO 

Vedúci  
ekonóm 

 
Marcela GALLOVÁ 

Vedúci  
vychovávateľ 

 
Mgr. Katarína KILIANOVÁ 

Výchovný poradca 
 

 
Mgr. Erika FIGULI 

Koordinátor prevencie 
 

 
Mgr. Iveta TOMÁŇOVÁ 

Školský psychológ 
 

 
- 

 
 
 
 



 2 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: 

 
Volený/ delegovaný za... 

1 Predseda              Ing. Vladimír Slimák Zástupca pedag.pracovníkov školy  
2 Podpredseda        Bc. Jozef Hládek Zástupca pedag.pracovníkov školy 
3 Členovia               Miriam Androvičová Zástupca nepedag.pracovníkov školy 
4                              Anton Martvoň Zástupca rodičov 
5                              Miroslav Dechtár Zástupca rodičov 
6                              Ján Macák Zástupca rodičov 
7                              JUDr. Anton Bukna Nominovaný zástupca zriaďovateľa 
8                              JUDr. Ján Krištofík Nominovaný zástupca zriaďovateľa 
9                              Ing. Dáša Žideková Nominovaný zástupca zriaďovateľa 
10                              Štefánia Nemčáková Nominovaný zástupca zriaďovateľa 
11                              Jana Borončová Žiak SOŠP D.Kubín-Kňažia 
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 08.09.2013 

 
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
-   Združenie rodičov a priateľov Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín - Kňažia 
-   Výbor ZRPŠ pri SOŠP Dolný Kubín-Kňažia 
-   Predmetové komisie: 

- vo vzdelávacej oblasti človek, hodnoty a spoločnosť, zdravie a pohyb - predseda PaedDr. Stanislav 
Ertel 

- vo vzdelávacej oblasti človek a príroda, matematika a práca s informáciami – predseda RNDr. Helena 
Šmardová 

- vo vzdelávacej oblasti cudzích jazykov a slovenského jazyka – predseda Mgr. Ing. Monika Trnkócyová 
- odborné predmety odborov pracovník marketingu, mechanik elektrotechnik, dopravná prevádzka 

a autoopravár mechanik – predseda Ing. Stanislav Urban 
- odborné predmety strojárske – predseda Ing. Vladimír Slimák 
- metodické združenie odborného výcviku – predseda Bc. Jozef Hládek  
- metodické združenie školského internátu – predseda Mgr. Katarína Kiliánová 

 
5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 

 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2014 Stav k 31. 08. 2015 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 4 91 2 2 1 4 86 2 2 1 
2. ročník 4 67 6 - - 4 66 6 - - 
3. ročník 3 64 9 - - 3 63 9 - - 
4. ročník 3 63 2 - - 3 58 2 - - 
5. ročník - - - - - - - - - - 
6. ročník - - - - - - - - - - 

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník 1 12 - - - 1 8 - - - 

2. ročník 1 8 - - - 1 8 - - - 

Externé a kombinované štúdium - - - - - - - - - - 
Spolu: 16 305 19 2 1 16 289 19 2 1 
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5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY  

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  4 - - - 4 - - - 
2. ročník  - - 2 - - - 2 - 
3. ročník  1 - 3 - 2 - 3 - 
4. ročník  - 1 - 1 - 1 - 1 
5. ročník - - - - - - - - 
Spolu: 5 1 5 1 6 1 5 1 
Spolu CH + D: 6 6 7 6 

 
6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE 

 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 
počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 
2413 K mechanik strojov a zariadení 0,35 11 ISCED 3A 4 1 15 10 
2411 K mechanik nastavovač 0,65 20 ISCED 3A 4 20 37 20 
2697 K mechanik elektrotechnik 0,65 20 ISCED 3A 4 5 14 9 
2426 K program. obr.a zvar.strojov a zar. 0,35 11 ISCED 3A 4 22 37 11 
         
2487 H 01 autoopravár mechanik 0,65 20 ISCED 3C 3 17 40 18 
2433 H obrábač kovov 0,5 12 ISCED 3C 3 1 5 2 
2423 H nástrojár 0,35 11 ISCED 3C 3 8 18 11 
2683 H 11 elektromechanik-silnoprúd.technika 0,5 12 ISCED 3C 3 4 13 9 
2964 H cukrár 0,5 12 ISCED 3C 3 6 6 - 
4529 H pracovník pre záhr. tvorbu a zeleň 0,5 12 ISCED 3C 3 0 0 - 
2487 F strojárska výroba 0,5 12 ISCED 2C 2 16 17 11 
3187F výroba konfekcie 0,5 12 ISCED 2C 2 3 4 8 
         
3757 L Dopravná prevádzka 1 20 ISCED 2C 2 16 16 1 
         

 
Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 
počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 
2964 H cukrár 0,5 12 ISCED 3C 3 6 6 - 
2433 H obrábač kovov 0,5 12 ISCED 3C 3 1 5 2 
4529 H pracovník pre záhr. tvorbu a zeleň 0,5 12 ISCED 3C 3 - - - 
3757 L dopravná prevádzka 1,0 20 ISCED 2C 2 16 16 1 
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7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 
 

 
 
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  
 
Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 
ANJ Anglický jazyk 2,82 3,03 3,41 3,25 3,25 - 3,15 
API Aplikovaná informatika - - 2,86 2,25 - - 2,56 
AZA Automat.stroj.výroby - - - 2,45 - - 2,45 
ASV Automobily - - - 2,13 - - 2,13 
AUO Automatizácia stroj.výroby 2,73 2,87 2,56 - - - 2,72 
CES Cestná a mestská doprava - - - - 3,13 - 3,13 
CVM Cvičenia z matematiky - 2,44 - - - - 2,44 
DEJ Dejepis 2,15 2,85 - - - - 2,50 
DOA Diagnostika a opravy autom. - 2,6 3,2 - - - 2,90 
EKL Ekológia 1,75 2,93 - - - - 2,34 
EKO Ekonomika - 3,4 3,38 3,19 - - 3,32 
EOR Ekonomika a organizácia - - - 3,27 - - 3,27 
EPO Ekonomika a podnikanie - - - 3,25 3,5 - 3,38 
EZM Elektrozariadenia motor.vozidiel - - - - 3,5 - 3,50 
ELE Elektronika 2,2 - 3,71 - - - 2,96 
ELI Elektropríslušenstvo - - 3,71 - - - 3,71 
ELK Elektrotechnika  2,64 2,45 - - - - 2,55 
ETV Etická výchova 1 1 - - - - 1,00 
FYZ Fyzika  2,7 2,66 2,82 3,31 1,5 - 2,60 
INF Informatika 1,45 1,47 1,76 - - - 1,56 
KAJ Konverzácia v anglickom jazyku - - 3,08 3,37 2,75 - 3,07 
KNJ Konverzácia v nemeckom jazyku - - 3,25 3,26 3 - 3,17 
LGG Logistika - - - - 3,38 - 3,38 
MNZ Manažment - - - - 3,63 - 3,63 
MCR Manažment cestovného ruchu - - - 3,25 - - 3,25 
MKT Marketing - - - 2,5 - - 2,50 
MAT Matematika 2,82 2,76 3,04 2,4 - - 2,76 
NBV Náboženská výchova 1,45 1,3 - - - - 1,38 
NST Nástrojárska technologia 3,18 - - - - - 3,18 
NEJ Nemecký jazyk 3,05 3,24 3,24 3,35 3 - 3,17 
OBN Občianska náuka  2,14 2,41 2,43 1 - - 2,00 
PRX Odborná prax - - - 2,75 2,63 - 2,69 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 
počet % počet % 

Celkový počet žiakov  299 X 289 X 
Prospech prospeli s vyznamenaním 12 4 16 5,5 

prospeli s priemerom 1,00 - - - - 
prospeli veľmi dobre 43 14 51 17,6 
prospeli 172 57 214 74,1 
neprospeli 58 20 8 2,8 
neklasifikovaní 14 5 0 0 
celkový prospech za školu 2,64 X 2,54 X 

Správanie veľmi dobré 264 88,3 246 85,1 
uspokojivé 20 6,7 16 5,5 
menej uspokojivé 10 3,3 15 5,2 
neuspokojivé 5 1,7 12 4,2 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 23185 X 24340 X 
počet ospravedlnených hodín 21436 92,5 22766 93,5 
počet neospravedlnených hodín 1749 7,5 1574 6,5 
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OVY Odborný výcvik 2,17 2,24 2,1 2,19 - - 2,18 
PDZ Prevádzka cest. a mest.dopravy - - - - 3 - 3,00 
PRO Programovanie - 1,55 - 1,89 - - 1,55 
PCM Programovanie CNC strojov - 2,3 1,38 1,67 - - 1,78 
REE Rozvod elektrickej energie - - - 3,4 - - 3,40 
SJL Slovenský jazyk a literatúra 3,01 3,06 3,08 3,16 3,5 - 3,16 
SRH Služby a cestovný ruch - - - 3 - - 3,00 
KMM Spoločenská komunikácia - - 2 - - - 2,00 
STT Strojárska technológia 2,88 2,91 - - - - 2,90 
STV Strojárska výroba 3,27 3,43 - - - - 3,35 
STZ Stroje a zariadenia - - 2,46 3 - - 2,73 
STN Strojníctvo 2,97 2,82 - - - - 2,90 
TNI Technická mechanika - 2,24 3,04 2,67 - - 2,65 
TCK Technické kreslenie 2,76 2,64 1,92 - - - 2,44 
TIC Technické merania - - - 2,87 - - 2,87 
TMN Technické meranie - - 2,69 2,79 - - 2,74 
TPY Technika prevádzky - - - 2,75 - - 2,75 
TEC Technológia 2,61 2,61 2,38 2,64 - - 2,56 
TMO Technológia montáže 2,13 2,73 2,77 2,67 - - 2,58 
TSV Telesná a športová výchova 1,87 2,07 2,2 1,47 - - 2,12 
UCT Účtovníctvo - - - 2,75 - - 2,75 
USP Úvod do sveta práce  - - 2,95 2,31 - - 2,63 
VYT Výpočtová technika - 1,09 1,22 1,78 - - 1,36 
VKS Výrobné konštrukcie - - - 3,13 - - 3,13 
VYU Využitie el.energie - - - 3,2 - - 3,20 
ZAE Základy elektrotechniky - 2,73 - - - - 2,73 
ZLR Základy strojárstva 2,75 3,14 - - - - 2,95 
         
Spolu:  2,44 2,50 2,69 2,72 3,06  2,68 

 
 

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 
 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 

 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 

Predmet Úroveň  Počet žiakov Priemerná úspešnosť 
  
Slovenský jazyk a literatúra 

- 67 37,34 % 
- - - 

 
Anglický jazyk 

B1 42 44,68 % 
- - - 

 
Nemecký jazyk 

B1 22 36,52 % 
- - - 

    
   

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 
  
Slovenský jazyk a literatúra 

- 67 47,91 % 
- - - 

 
Anglický jazyk 

B1 42 52,38 % 
- - - 

 
Nemecký jazyk 

B1  22 44,57 % 
- - - 
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Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
Údaje o záverečných skúškach 
 

 
 

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 
 
A) Aktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
2413 K mechanik strojov a zariad. denná ISCED 3A 
2411 K mechanik nastavovač denná ISCED 3A 
6405 K pracovník marketingu denná ISCED 3A 
2426 K programátor obr.a zvár.strojov a zariadení denná ISCED 3A 
2697 K mechanik elektrotechnik denná ISCED 3A 
2487 H 01 autoopravár-mechanik denná ISCED 3C 
2487 H 02 autoopravár elektrikár denná ISCED 3C 
2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika denná ISCED 3C 
2423 H nástrojár denná ISCED 3C 
2433 H obrábač kovov denná ISCED 3C 
3178 F výroba konfekcie denná ISCED 2C 
3757 L  dopravná prevádzka denná ISCED 3A 
2487 F strojárska výroba denná ISCED 2C 
2414 L 01 strojárstvo-montáž a opravy str. denná ISCED 3A 
2982 L 02 Potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba denná ISCED 3A 

 
 
 
 
 
 
 
 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 
  
Slovenský jazyk a literatúra 

- 61 2,37 
- - - 

 
Anglický jazyk 

B1 41 2,38 
- - - 

 
Nemecký jazyk 

B1 20 2,55 
- - - 

 
Teoretická časť odbornej zložky 

- 61 2,53 
- - - 
   

Kód Učebný odbor Počet 
žiakov 

Prospech Počet žiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

2487 H 01 Autoopravár mechanik 18 4 6 8 - - 
2487 H 03 Autoopravár elektrikár 7 0 0 6 1 - 
2478 F Strojárska výroba 7 1 1 5 - - 
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B) Neaktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Neaktívne od šk. 

roku 
2419 K operátor ekolog. zariadení denná ISCED 3A 2004/2005 

6352 K obchod a podnikanie denná ISCED 3A 2010/2011 

4558 K 01 agropodnikateľ-poľn.prevádzka denná ISCED 3A 2004/2005 

2453 H 01 klampiar pre stroj.výrobu denná ISCED 3C 2004/2005 

3452 H 02 krajčírka denná ISCED 3C 2008/2009 

2466 H 08 mechanik opravár zam.renov.poľ.techniky a kováč denná ISCED 3C 2004/2005 

2487 H 03  autoopravár karosár denná ISCED 3C 2007/2008 

4511 F záhradníctvo denná ISCED 2C 2009/2010 

4561 H 02 poľnohospodár-farmárstvo denná ISCED 3C 2004/2005 

4561 H 03 poľnohospodár-služby denná ISCED 3C 2004/2005 

3125 L odevníctvo popri zamest. ISCED 2C 2006/2007 

2414 L 01 strojárstvo popri zamest. ISCED 2C 2006/2007 

4572 F poľnohospodárska výroba denná ISCED 2C 2004/2005 

2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby denná ISCED 3C 2011/2012 

2490 K 01 manažér výroby a kontroly v AP-automobilové 
diely 

denná ISCED 3A  
2012/2013 

6475 K technicko administratívny pracovník denná ISCED 3A 2012/2013 

6476 K technicko ekonomický pracovník denná ISCED 3A 2012/2013 

2964 H cukrár denná ISCED 3C 2011/2012 

2433 H obrábač kovov denná ISCED 3C 2008/2009 

4569 H viazač aranžér kvetín denná ISCED 3C 2012/2013 

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia denná ISCED 3C 2008/2009 

 
C) Experimentálne overovanie 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Doba trvania 
experimentu 

(od – do) 
- - - - - 

     
     

 
10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 
Ženy 16 - - 
Muži 22 - - 
Spolu (kontrolný súčet): 38 - - 
Kvalifikovanosť v %: 100 % X 
Veková štruktúra do 30 rokov - - - 

do 40 rokov 3 - - 
do 50 rokov 10 - - 
do 60 rokov 24 - - 
nad 60 rokov 1 - - 
dôchodcovia - - - 

Spolu (veková štruktúra): 38 - - 

 



 8 

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ Počet 
Ženy 13 
Muži 3 
Spolu (kontrolný súčet): 16 
Veková štruktúra do 30 rokov - 

do 40 rokov 2 
do 50 rokov 3 
do 60 rokov 10 
nad 60 rokov 1 
dôchodcovia - 

Spolu (veková štruktúra): 16 

 
12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 
 

 
 

13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  
VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

 
P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 
Odbornosť 

 Anglický jazyk   79% 
 Aplikovaná informatika 100% 
 Automat.stroj.výroby 100% 
 Automatizácia obrábacích a zváracích strojov 100% 
 Automobily 100% 
 Cestná a mestská doprava 100% 
 Cvičenia z matematiky 100% 
 Dejepis 100% 
 Diagnostika a opravy automobilov 100% 
 Ekológia     0% 
 Ekonomika 100% 
 Elektrotechnika 100% 
 Ekonomika a podnikanie 100% 
 Elektrické meranie 100% 

Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 
(napr. MPC, VŠ a iné) 

Absolventi 
vysokých škôl 

ženy - - - 
muži - - - 

do 30 rokov ženy - - - 
muži - - - 

do 40 rokov ženy 2 Inovačné VŠ –ŽU 
muži - - - 

do 50 rokov ženy 3 Inovačné, funkčné MPC 
muži 1 Aktualizačné MPC 

do 60 rokov ženy 4 Aktualizač., funkčné MPC, VŠ 
muži 1 inovačné MPC 

dôchodcovia ženy - - - 
muži - - - 

Spolu: 11 - - 
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 Elektrické zar. motor.vozidiel 100% 
 Elektronika 100% 
 Elektropríslušenstvo 100% 
 Etická výchova      0% 
 Fyzika  100% 
 Informatika   89% 
 Konverzácia v anglickom jazyku 100% 
 Konverzácia v nemeckom jazyku 100% 
 Logistika 100% 
 Manažment cestovného ruchu 100% 
 Manažment 100% 
 Marketing 100% 
 Matematika 100% 
 Náboženská výchova 100% 
 Nástrojárska technológia   88% 
 Nemecký jazyk 100% 
 Občianska náuka      0% 
 Odborný výcvik 100% 
 Odborná prax 100% 
 Programovanie CNC strojov 100% 
 Programovanie 100% 
 Prevádzka cestnej a mestskej dopravy 100% 
 Rozvod elektrickej energie 100% 
 Slovenský jazyk a literatúra 100% 
 Služby a cestovný ruch 100% 
 Spoločenská komunikácia     0% 
 Strojníctvo 100% 
 Strojárska technológia 100% 
 Strojárska výroba 100% 
 Stroje a zariadenia 100% 
 Technické kreslenie 100% 
 Technológia 100% 
 Technické meranie 100% 
 Technické merania 100% 
 Technológia montáže 100% 
 Technická mechanika 100% 
 Technika prevádzky 100% 
 Telesný výchova  93% 
 Účtovníctvo 100% 
 Úvod do sveta práce       0% 
 Výrobné konštrukcie 100% 
 Výpočtová technika 100% 
 Využitie el.energie 100% 
 Základy elektrotechniky 100% 
 Základy strojárstva 100% 
   
Celkový priemer (%): 91 % 

 
 

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 
 
Práca výchovného poradcu bola realizovaná na základe plánu činnosti na školský rok 2014/2015,  
ktorý obsahoval hlavné úlohy a činnosti. 
Jednou z hlavných úloh je spolupráca školy a rodiny. Našou snahou bolo získať väčšiu účasť rodičov na 
školských a mimoškolských podujatiach. Spolupráca s rodičmi bola realizovaná prostredníctvom Rady školy, 
schôdzok ZRPŠ a hlavne osobným pohovorom s rodičmi. 
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Prístup rodičov bol rôzny, niektorí veľmi aktívne spolupracovali, ale boli aj takí, ktorí nereagovali ani na viaceré 
písomné výzvy. 
 Triedne kolektívy a vzájomný kontakt žiakov vyžadoval aj náročnú prácu triedneho učiteľa. Triedny 
učiteľ na základe osobných pozorovaní a rozhovorov spoznával mnohé problémy detí a podľa potreby ich riešil 
v spolupráci aj s výchovným poradcom. 
Akcia s PZ v Dolnom Kubíne, vyhľadávanie drog pomocou cvičeného psa nepotvrdila prítomnosť omamných 
látok, ale potvrdila, že naši žiaci prichádzajú do kontaktu s týmito látkami. V rámci prevencie našou prvoradou 
úlohou bolo vyplniť voľný čas žiakov, pritiahnuť ich k rôznym aktivitám a krúžkom a aktívnemu využívaniu 
voľného času. V našej škole pracovalo veľké množstvo záujmových krúžkov pod odborným vedením. Činnosti 
boli orientované na šport, kultúru, cudzie jazyky, informatiku a ďalšie činnosti. Pomáhali mládeži zvyšovať 
telesnú zdatnosť a aktívnu ochranu svojho zdravia. Väčšina žiakov dochádza, preto sú viazaní na autobusy  
a vlaky. Aj tento fakt ovplyvnil účasť na uvedených aktivitách. Žiaci mali možnosť navštíviť výstavy, galérie, 
historické pamiatky v regióne Oravy, Liptova, Turca a hlavne spoznať pamätihodnosti Dolného Kubína a jeho 
okolia. Záujem bol o odborné exkurzie v elektrárňach Mochovce, vodné dielo Gabčíkovo, jazyková exkurzia do 
Viedne a ďalšie aktivity. Mnohé tieto aktivity podporilo aj občianske združenie, ktoré pracuje pri našej škole. 
Pre žiakov končiacich ročníkov boli podávané informácie o možnostiach ďalšieho štúdia – nadstavbového, 
pomaturitného bakalárskeho. Žiakov sme orientovali na technické a strojárske odbory, ktoré sú im blízke a sú 
potrebné pre pracovný trh. Potrebné informácie získali aj od pracovníkov ÚPSVaR, aby vedeli ako postupovať 
po ukončení štúdia. Prednáškami a prezentáciami vysokých škôl získali informácie o podmienkach prijatia na 
ďalšie štúdium a možnosťami zamestnania sa v regióne Orava. Značná pozornosť zo strany triednych učiteľov 
a výchovného poradcu bola venovaná problematike práce v zahraničí. Žiaci boli upozornení na to, že slabá 
znalosť jazyka dôverčivosť môže mať za následok aj ich zneužívanie. 
V našej práci sa využívala aj spolupráca  s CPPPaP, ÚPSVaR, policajným zborom, lekármi, občianskym 
združením, odborné konzultácie v oblasti poradenstva, prednášková činnosť. Hlavné ťažisko práce 
s mládežou zostáva na pedagogických pracovníkoch nielen počas vyučovania, ale aj mimo školy.  
 
Činnosti: 

- Triedy I. A autoopravár , nástrojár a trieda I. C mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích 
a zváracích strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik,  trieda I. H mechanik nastavovač - na 
triednických hodinách mali podané informácie ohľadom porúch učenia a správania a doložení 
potrebnej dokumentácie. Tiež boli žiaci upozornení na nežiadúce správanie žiakov spojené so šikanou 
a mazáctvom. Vysvetlenie skutočnosti ako je potrebné informovať rodiča, triedneho učiteľa alebo 
iného pedagogického zamestnanca, aby sme realizovali opatrenia. 

- 09.09.2014 – Špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa v Námestove, objasnenie prístupu ku 
žiakom s poruchou zraku a autizmom, poruchami učenia a správania 

- Žiaci IV.E a II.D s poruchami učenia a integrovaní v bežnej triede SŠ odborné usmernenie pri podaní 
žiadosti o úpravu maturitných skúšok. 

- 17. 09. 2014 Burza stredných škôl v Námestove – prezentácia školy, poskytnutie informácií 
o možnostiach štúdia v učebných a študijných odboroch priamo deviatakom ZŠ okresu Námestovo. 

- 14. 10. 2014 Burza povolaní Trstená – prezentácia školy, poskytnutie informácií o možnostiach štúdia 
v učebných a študijných odboroch okresu Tvrdošín. 

- Konzultácia so žiakmi končiacich študijných odborov ohľadom ďalšieho štúdia, ich predpokladov na 
zvládnutie požiadaviek VŠ a uplatnenia na trhu práce. 

- 11. 11. 2014 Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne –prezentácia školy, poskytnutie informácií 
o možnostiach štúdia v učebných a študijných odboroch. Prezentácia v spolupráci so strojárskymi 
podnikmi s poskytnutím informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v našom regióne. 

- 24.  11. 2014 spolupráca s PZ Dolný Kubín. Prednášky na tému zvyšovanie právneho vedomia 
mládeže a právna zodpovednosť pre žiakov I.F, II.F, I.A, I.C, I.H.  

- 26. 11. – 28.11.2014 Dni otvorených dverí SOŠP 
- 10.12.2014 pracovné stretnutie výchovných poradcov odborná prednáška na tému závislosti. 
- 11.12.2014 návšteva CPPPaP v Dolnom Kubíne s triedou I.A. V triede sa prejavovali problémy 

v triednom kolektíve, vylučovanie niektorých spolužiakov z triedneho kolektívu. Aktivity boli zamerané 
na pochopenie inakosti a prijatie ich adekvátnym spôsobom. 
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- Riešenie prihlášok  na ďalšie štúdium žiakov, poskytovanie konzultácií. 
- 13.03.2015 Opakovaná návšteva CPPPaP s triedou I.A Prehodnotenie situácie v triede aktivity 

smerom k upevneniu pozitívnych vzťahov medzi spolužiakmi v triede. 
- Apríl 2015 informácie pre žiakov končiacich ročníkov ako postupovať po ukončení štúdia, Podávanie 

žiadostí, prihlásenie sa v sociálnej a zdravotnej poisťovni. 
- 13. – 17.04.2015 ŠIOV, Národný projekt – Rozvoj stredného odborného vzdelávania, Program 

kontinuálneho vzdelávania pre karierových poradcov na SOŠ, špecializačné vzdelávanie. 
- Máj 2015 – prihlášky na NŠ Dopravná prevádzka žiaci III.A odboru AM AE 
- Jún 2015 – spracovanie hromadnej aktivity Dni otvorených dverí – SCHOOL OPEN DAYS, zaslanie 

materiálu do súťaže Národná cena karierového poradenstva 2015-10-26 Analýza dochádzky 
v jednotlivých triedach, upozornenie na žiakov s vysokou absenciou a návrhy na prijatie opatrení, 
ktoré by viedli k odstráneniu tohto javu. 

- Priebežné riešenie aktuálnych problémov v spolupráci s triednymi učiteľmi. 
- Individuálne pohovory so žiakmi a rodičmi. 
- Spolupráca a konzultačná činnosť s odborníkmi. 
- Priebežné dopĺňanie dokumentácie. 

 
 Zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:  
Problematike prevencie drogových závislostí sme venovali priestor na triednických hodinách, ale aj na 
hodinách občianskej náuky, etickej výchovy, rodinnej výchovy, psychológii, ako aj na ďalších predmetoch, 
pretože u žiakov sa vo veľkej miere prejavuje závislosť na tabakových výrobkoch a užívaní alkoholických 
nápojov. V rámci predmetu občianska náuka sa realizovali triedne besedy, kde žiaci vyplňovali dotazníky 
o drogách a realizovali sa rôzne aktivity zamerané na chápanie zmyslu života mladého človeka a ľudských 
hodnôt, prosociálnosť a empatiu.  
        V rámci prevencie našou prvoradou úlohou bolo vhodne vyplniť voľný čas žiakov, pritiahnuť ich k rôznym 
aktivitám, krúžkom a aktívnemu využívaniu voľného času. Aj tento školský rok v našej škole fungovali 
záujmové krúžky pod odborným vedením pedagógov. Činnosti boli zamerané na šport, cudzie jazyky, 
informatiku, zdravý životný štýl, ručné práce a pod.  
 Vytvorili sme nástenky zamerané na prevenciu užívania drog. Koordinátor prevencie sociálnopatologických 
javov spolupracoval aj s ostatnými pedagogickými pracovníkmi, výchovnou poradkyňou, políciou, Centrom 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a  odborom sociálnych vecí UPSVaR. Hlavné ťažisko 
práce s mládežou však stále ostáva na pedagogických pracovníkoch nielen počas vyučovania, ale aj v čase 
mimo vyučovania. 
 
Aktivity :  
September : 

 poskytnuté základné informácie zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese 
o formách prejavu šikanovania, návrhoch na riešenie, spôsoboch ich preventívneho pôsobenia 
a o potrebe spolupráce s rodičmi žiakov a príslušnými inštitúciami ( Metodické usmernenie 7/2006-R ) 

Október: 
 študenti 3. a 4. ročníka sa zúčastnili Študentskej kvapky krvi s cieľom uvedomiť si hodnotu zdravia, 

ľudského života, potreby pomôcť druhým ľuďom 
November: 

 dňa 24.11.2014 3uskutočnila prednáška s pracovníkom Policajného zboru p.Šándorom – téma Právne 
vedomie mladých ľudí 

December: 
  triednické hodiny  preventívneho charakteru o škodlivosti fajčenia na ľudský  

organizmus, zdravý životný štýl 
Január: 

 Počas hodín OBN sa realizovali aktivity na rozvoj empatie a asertivity  
 Počas hodín telesnej výchovy boli realizované aktivity na predchádzanie a elimináciu stresu 

Február: 
  zapojenie sa do Valentínskej kvapky krvi s cieľom uvedomiť si hodnotu    



 12 

             zdravia a ľudského života 
Marec: 

 realizovali sa triednické hodiny preventívneho charakteru o škodlivých účinkoch drog na ľudský 
organizmus 

 dotazník o drogách 
Apríl: 

 v zmysle Národného programu duševného zdravia boli počas hodín etickej výchovy realizované 
aktivity na podporu duševného zdravia 

 dotazník o šikanovaní 
 vyhodnotenie dotazníka o drogách. Takmer polovica zúčastnených žiakov uviedla, že mu bola 

ponúknutá droga a takmer tretina uviedla, že sa na našej skole drogy vyskytujú. Na základe týchto 
výsledkov a celoročného monitorovania žiakov koordinátorom prevencie výchovným poradcom 
a pedagogickými zamestnancami bola zrealizovaná policajná akcia so psom. Akcia nepotvrdila ani 
u jedného žiaka užívanie a uchovávanie drog. 

Máj: 
 Vyhodnotenie dotazníka o šikanovaní. Medzi pírčiny, prečo sa šikanovanie na našej škole vyskytuje 

žiaci uviedli, že sa vytvárajú väčšie skupiny proti menším, namyslení ľudia si myslia, že sú niečo viac, 
niekto z kolektívu vyčnieva a svojím správaním dráždi druhých, lebo mu závidia, peniaze,drogy. 9 
žiakov uviedlo, že sú šikanovaní. V triedach v ktorých sa podľa dotazníka vyskytlo šikanovanie, bol 
uskutočnený pohovor s TU a koordinátora prevencie so žiakmi na základe ktorého sme zistili, že nešlo 
o nijaké závažné formy šikanovania. Trieda I.A sa zúčastnila aktivít s CPPPaP, ktoré prispeli 
k zlepšeniu vzťahov medzi žiakmi, komunikáciu a celkovú atmosféru v triede.  

Jún: 
 zhodnotenie aktivít prevencie v rámci školy, tried. 

 
Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:  

 Spolupráca so školskými poradenskými zariadeniami. 
Počas školského roku 2014/2015 škola cez výchovného poradcu úzko spolupracovala s okresnou 
pedagogicko-psychologickou poradňou, policajným zborom, odbornými lekármi a psychológom. 
 
 Boli zorganizované rôzne prednášky a konzultácie v oblasti poradenstva žiakom. Najmä prednášky 
o kriminalite mládeže, správania sa žiakov na verejnosti, o hygiene a starostlivosti o zovňajšok a z oblasti 
výchovy školského psychológa.   

 Spolupráca školy s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín-Kňažia vyučuje žiakov zo všetkých troch okresov Oravy 
a to: Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. 
Škola úzko spolupracuje so všetkými úradmi práce, no najviac s ÚPSVaR v Dolnom Kubíne a to pri 
zaraďovaní absolventov do praxe, pri zaraďovaní nových odborov do siete a formou prednášok o získavaní 
zamestnania pre žiakov končiacich ročníkov. 

 
 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 
Multimediálne prezentácie:  
V školskom roku 2014/15 sa škola prezentovala viacerými spôsobmi, najmä uverejňovaním informácií pre 
potreby náboru žiakov a to v Info ŠTÚDI-u Dolný Kubín, v regionálnych týždenníkoch Nová Orava, Biela 
Orava, Oravsko, kde sme publikovali aj naše úspechy a stretnutia so zamestnávateľskými firmami na podporu 
odborného vzdelávania. Škola má taktiež vlastnú web stránku www.sospknazia.sk, kde prezentuje všetky 
významné školské aktivity a informácie pre žiakov a verejnosť. 
Spolupráca s rodičmi: 
Škola sa stretáva s väčšinou rodičov počas pravidelných rodičovských stretnutí a rodičia uchádzačov 
o štúdium sú v kontakte so školou aj počas Dní otvorených dverí školy či počas prijímacích skúšok, kedy je 
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pre nich organizovaný osobitný program s cieľom zvýšenia ich informovanosti o štúdiu na škole. Taktiež sa 
škola snaží v spolupráci s rodičmi odstraňovať negatívne prejavy žiakov v rámci výchovy a vzdelávania, kedy 
triedni učitelia, či vedenie školy konzultujú problémy žiakov a hľadajú možnosti nápravy. Pedagógovia školy sú 
rodičom k dispozícii počas školského roka podľa záujmu rodičov, ktorí majú možnosť ich kontaktovať 
telefonicky alebo elektronickou poštou. Rodičia zas nájdu väčšinu potrebných údajov na školskej webovej 
stránke, ktorej súčasťou je aj elektronická žiacka knižka. Príjemnou udalosťou je aj stretnutie pedagógov 
s rodičmi na stužkových slávnostiach, kde dochádza k prehĺbeniu neformálnych vzťahov medzi školou 
a rodičmi. 
Formy prezentácie školy na verejnosti:  
V školskom roku 2014/15 sa škola prezentovala viacerými spôsobmi, najmä uverejňovaním informácií pre 
potreby náboru žiakov a to v Info ŠTÚDI-u Dolný Kubín, v regionálnych týždenníkoch Nová Orava, Biela 
Orava, Oravsko, kde sme publikovali aj naše úspechy a stretnutia so zamestnávateľskými firmami na podporu 
odborného vzdelávania. Škola má taktiež vlastnú web stránku www.sospknazia.sk, kde prezentuje všetky 
významné školské aktivity a informácie pre žiakov a verejnosť. Pracovníci a študenti školy aktívne vystupovali 
aj na burzách škôl regiónu Orava a zúčastňovali sa rodičovských združení na základných školách za podpory 
regionálnych zamestnávateľov. Taktiež sme zorganizovali v spolupráci so zamestnávateľmi  Dni otvorených 
dverí školy pre zlepšenie informovanosti záujemcov o štúdium na našej škole a ich rodičov. Škola sa 
prezentovala aj svojou spoločnou účasťou s firmou Miba Sinter Slovakia s.r.o. na veľtrhu v Nitre, kde získala 
1.  miesto v súťaži „ Cena ministra hospodárstva za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou 
v rámci SR. Poslednou prezentačnou aktivitou v školskom roku 2014/15 bolo pracovné stretnutie DUÁLNE 
VZDELÁVANIE II. ETAPA, ktoré organizovala SOPK a ŠIOV a ktoré sa konalo 16.7.2015 u nás v škole a naša 
škola tu prezentovala svoje aktuálne skúsenosti ohľadom vstupu do duálneho systému vzdelávania. 

 
Školský časopis:   - škola nevydáva 
 
Činnosť žiackej školskej rady:  
V školskom roku 2014/2015 mala naša ŽSR 8 aktívnych členov, ktorí sa stretávali v zmysle schváleného 
štatútu ŽŠR pravidelne 1 – 2 krát v mesiaci. Na svoje stretnutia pozývali vedenie školy z dôvodu efektívnej  
spolupráce a operatívneho riešenia  podnetov zo strany študentov. 
Okrem riešenia aktuálnych problémov ako úprava prestávok, fajčenie v areáli školy prezúvanie, rozšírenie 
ponuky sortimentu v bufete, úprava otváracích hodín v bufete sa členovia rady venovali aj príprave 
zaujímavých akcií pre študentov: 

 
November 2014 

 Kultúrny program ku Dňu študentov, vyhodnotenie ankety Naj študent  
  December 2014 

 Vianoce v škole – kultúrne predpoludnie spojené s vystúpením členov ŽSR 
 zahraničný kultúrno-poznávací zájazd do Drážďan a Prahy 

   Marec 2015 
 Deň učiteľov – kultúrno – zábavný program študentov venovaný učiteľom 

   Apríl 2015 
 Aprílové farebné dni – podľa určených farieb na jednotlivé dni chodili žiaci a učitelia oblečení v danej 

farbe, aby si farbami zlepšili náladu a rozveselili školské prostredie 
  Jún 2015 

 Hurá prázdniny – spoločná akcia s Obchodnou akadémiou Dolný Kubín, kde si žiaci vzájomne 
zasúťažili v športovo zábavných disciplínach a deň bol spojený s opekačkou. 

Členovia ŽŠR sa na konci školského roku zúčastnili za odmenu na zaujímavej exkurzii v Zlíne, kde nadviazali 
nové priateľské kontakty so žiakmi navštívenej strednej školy. 
 
 
 
 
 



 14 

Iné aktivity:  
 

Súťaže 

Olympiáda v nemeckom jazyku  Školské, 1.miesto a okresné 
kolo-1. miesto 

Súťaž v technickom kreslení V spolupráci s firmou KAJO a 
MIBA 

Majstrovstvá SR v CNC 
sústružení a  

3. miesto 

Študentská formula – regionálne 
kolo 

3. miesto 

Mladý strojár 2014 Školské kolo 
Autoopravár Junior Castrol Školské a celoslov. kolo 
Biblická olympiáda Školské a okresné kolo 
Spracovanie informácií 
pomocou počítača  

Krajské kolo 

Armwrestling – pretláčanie 
rukou 

Medziškolské kolo 

Olympiáda z anglického jazyka Školské kolo 
Matematický klokan, 
Pangea,IBOBOR 

Školské kolo 

Kultúrne vystúpenia 

Divadlo Žilina I.D,I.H,II.A, 2. ročníky 
Výchovný koncert – Križovatky 
vlastných ciest  

Celá škola 

Divadlo SND Martin – Hamlet 3. ročníky 
Vidmo – festival horských filmov I.A, II.C, III.A, III.C 
  

Celoškolské akcie 

Vyčistime si Slovensko 1. ročníky 
Škola hrou Celá škola 
Valentínska a študentská 
kvapka krvi  

dobrovoľníci 

Vianoce 2014 Celá škola, ŽŠR 
Naj študent Celá škola 

Prednášky 

Prevencia sociálno-
patologických javov  

V spolupráci s regionálnym 
úradom verejného zdravot. 

Prednáška o ľudskej sexualite a 
príprave na rodičovstvo 

1. a 2. ročníky 

Právne vedomie 1. a 2. ročníky 

Odborné exkurzie, projekty 

Osvienčim, Vielička II.C,II.H,IV.E 
Drážďany – Karlove Vary -Praha Vybraní žiaci 
Gabčíkovo, Bratislava II.A, II.C, II,H 
MIBA  Sinter Slovakia, Nikro Strojárske odbory 
Autosalón Nitra IV.C, IV.H, III.A 
Viedeň  Akcia ŽŠR 
Jaslovské Bohunice, Bratislava III.H,II.D,III.C 
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16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 
2014/2015 

 
 

 
 
 

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 
Zistenia: 
V škole bola vykonaná tematická inšpekcia v dňoch 25.03.2015-24.04.2015 a jej predmetom bolo zistenie 
stavu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výučby študijného a učebného odboru pre 
skupinu odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba ( mechanik strojov a zariadení, programátor 
obrábacích a zváracích strojov a zariadení ) a 26 Elektrotechnika ( mechanik elektrotechnik ). Zo záverov 
inšpekcie vyplynulo, že škola má pre teoretické vyučovanie žiakov primerané priestorové a materiálne 
podmienky zodpovedajúce normatívu.. Na úseku praktického vyučovania škola spolupracuje aj s 9 zmluvnými 
pracoviskami zamestnávateľov. Materiálové a prístrojové vybavenie pre študijný odbor 2697 K mechanik 
elektrotechnik nespĺňalo požiadavky normatívu, nakoľko v niektorých učebniach chýbalo niektoré vybavenie. 
Mimo tohto nedostatku má škola vytvorené nadštandardné priestorové podmienky a materiálno-technické 

Projekt 
/ 

Grant 

Názov projektu / 
grantu 

Stručná char. 
Projektu / grantu 

Schválený/N
eschválený/
V procese 

hodnotenia 

Termín 
začiatku 
realizácie 

pr. 

Termín 
ukončeni

a 
realizácie 

pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufinancovanie 

Š
ko

la
 

Ž
S

K
 

Ž
S

K
 

Aktívnym športom 
k aktívnej hygiene-
škola ako centrum 
športu 

Obnova umyvárok pri 
telocvični 

schválený 02/2015 11/2015 7817,- 2767,-  

Telesná a športová 
výchova –vráťme šport 
do škôl 

Nákup a doplnenie 
športového náradia školy 

neschválený 09/2014 - 605,- 55,-  

M
Š

V
V

aŠ
 S

R
 Enviroprojekt – Každá 

kvapka sa počíta 
Úspora spotreby vody 
v areále školy  

neschválený 04/2015 - 2800,- 800,- - 

Grafické systémy-Čo 
sa v škole naučíš to na 
praxi nezabudneš 

Nákup softwéru pre odbor 
programátor 

neschválený 04/2015 - 1927,- 121,-  

Od 2D pohľadu k 3D 
rozmeru 

Inovácia vzdelávacieho 
procesu v strojárskych 
profesiách 

neschválený 04/2015 - 3100,- 155,-  

F
o

n
d

y 
E

U
 

Zelená kuchyňa Úspora energie v ŠJ neschválený 02/2015- - 28122,- 1406,- - 
Rozvoj stredného 
odb.vzdelávania 

Moderné vzdelávanie 
premena tradičnej školy na 
modernú, zvýšenie kvality 
vzdelávania  

 
pokračuje 

 
03/2013 

 
11/2015 

 
- 

 
- 

 
- 

Aktivizujúce metódy pri 
výchove 

Skúsenosti so vzdelávaním 
cez komunikačný systém 

schválený 06/2013 09/2015 1381,- - - 

Morava Orava spolu Cezhraničná spolupráca škôl 
- výmena skúseností 

schválený 02/2015 05/2015 10330,- -- - 

Erasmus- Mobilita 
učiacich sa 
zamestnancov 

Cezhraničná spolupráca so 
školou v ČR 

neschválený 04/2015 - 29576,- - - 

IN
É

 

Ľahšie na cvičisku 
a ešte ľahšie na bojisku 

Vybavenie učební a dielní 
didaktickými pomôckami pre 
odbor autoopravár 

schválený 02/2015 06/2015 5056,- 122,- - 

Otec, syn a vnuk pri 
jednom športe 

Podpora zručnosti 
a súťaživosti medzi žiakmi 
a ich rodinnými príslušníkmi 

neschválený 07/2015 - 2100,- 50,- - 

Moderná a bezpečná 
učebňa 

Inovácia vyučovania v rámci 
IKT 

neschválený 10/2015 - 1380,- 50,- - 
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vybavenie, ktoré vedie k vytvoreniu predpokladu na osvojenie si inovatívnych výrobných technológií a vytvára  
predpoklady úspešnosti absolventov na trhu práce. 
 

8. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 

Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne ktoré zariadenie škola spravuje 
B) športoviská 
 

Kapacita 
školy: 

500 žiakov Skutočný počet žiakov: 305 Naplnenosť 
školy (%): 

61 % 

 
 Počet Priestor v m 3                                                                               Poznámka 
Budovy celkom 3 24590  

 Učebne 31 4200  

Z
 t

o
h

o 

Kmeňové 18                      X  
Jazykové 1                      X  
Odborné 5                      X  
IKT 7                      X  
Laboratória -                      X  

Šatne                                  (Áno/Nie) Áno                   470     
Dielne                                 (Áno/Nie) Áno                      7240  
Školský internát               (Áno/Nie) Áno 1016  
Školská jedáleň                (Áno/Nie) Áno 900  
Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie) Nie -  
Telocvičňa                         (Áno/Nie) Áno 7000  
Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia)  

- -  

T
ec

h
n

ik
a  PC                             (ks) 158                      X  

Dataprojektory         (ks) 13                      X  

Interaktívne tabule   (ks) 9                      X  

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 
Telocvičňa  Áno 38x20m parkety nevyhovujúce Od r.1973 - opotrebované 2011-

rekonštrukcia 
osvetlenia haly 

Ihrisko - basketbal Áno 16x25m asfalt vyhovujúce   
Ihrisko  - hádzaná Áno 35x70m asfalt vyhovujúce   
Viacúčelové ihrisko Nie - - -   
Atletický ovál Áno 242m škvára nevyhovujúce počet dráh – 3, potrebné vymeniť povrch 

dráhy 
 

Atletická rovinka  Áno 120m škvára nevyhovujúce počet dráh – 4, potrebné vymeniť povrch 
dráhy 

 

Atletické doskočisko Áno X asfalt vyhovujúce   
Vrhačský sektor Nie X - -   
Hokejové ihrisko Nie - - -   
Posilňovňa Áno 10x3m riga vyhovujúce   
Tenisové kurty Áno Počet 2 antuka vyhovujúce   
Plaváreň Nie - - - Uviesť počet dráh –  

 
 

Sauna Nie X X -   
Pohybové štúdio Nie - - -   
Gymnastická telocvičňa Nie - - -   



 17 

Poznámka: škola má v správe aj športovú halu bývalej SOŠT Istebné vrátane vonkajšieho futbalového ihriska (asfaltový povrch) 
a tenisových kurtov, ktoré nevyužíva pre svoje vzdelávacie potreby. 
 

C) školský internát 
 

 
Názov školského internátu, adresa 

 

Školský internát pri SOŠP Dolný Kubín - Kňažia 

 

Charakteristika ŠI Počet Poznámka 

Kapacita internátu (počet lôžok) 
 

112  

Poplatok za ubytovanie v školskom internáte za školský 
rok 2015/2016 
 

10  

Celkový počet izieb Jednoposteľových -  

Dvojposteľových 60  

Trojposteľových -  

Štvorposteľových -  

Počet ubytovaných žiakov / 
Naplnenosť  internátu (%)  

 
 

k 15.9.2014 29 34,8 %  

k 1.1.2015 23 27,6 %  

k 15.9.2015 25 30 %  

Počet iných ubytovaných za školský rok 2013/ 2014 600  

Počet iných ubytovaných za školský rok 2014/ 2015 962  

Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2015 
 

3 2 vychovávatelia a 1 upratovačka 

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2015 
 

2  

Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie) 
 

Áno  

 
Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných 
žiakov  

k 31.12.2014 1640,-  

k 30.6.2015 830,-  

Vlastné príjmy ŠI od iných 
ubytovaných 

k 31.12.2014 12 631,25  

k 30.6.2015 15 113,75  

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :  
 

01.12.1974  

Plocha jednej izby  (m²) 
 

14,5  

Umiestnenie hygienických  
zariadení  
 

Spoločné              (na 
chodbe) 

-  

V rámci „bunky“ Áno  

Spoločné priestory  ŠI 
 

Študovne               
(počet a plocha) 

1 29 m2  

Kuchynky 
(počet a plocha) 

1 14,5 m2  

Floorbalové ihrisko 
 

Nie - - -   

Iné (uviesť) - - - -   
       
Šatne 2   - stav vyhovujúci 
Hygienické zariadenia 2   - stav vyhovujúci 
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Miestnosti vychovávateľov  
(počet  a plocha) 

3 43,5 m2  

Počet podlaží  ŠI 3  

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

-  

zo školskej kotolne áno  

iné (názov dodávateľa 
tepla) 
 

-  

Výťah   

Áno/nie 
 

nie  

Rok poslednej 
rekonštrukcie 
 

-  

 
 
 
Odkanalizovanie  
 
 

Verejná kanalizácia 
 

-  

Vlastná ČOV 
 

-  

ČOV školy 
 

áno  

    
Poznámka: Školský internát je využívaný aj v rámci podnikateľskej činnosti školy pre potreby ubytovania ako 
turistická ubytovňa 

 
D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 

 
 
Názov školského zariadenia , adresa 

 

Stredná odborná škola polytechnická 
Jelšavská 404, 026 01  Dolný Kubín-Kňažia 

 

Charakteristika ŠJ Počet Poznámka 

Kapacita školskej jedálne  
 

300  

Celkový počet zamestnancov 
ŠJ alebo výdajnej ŠJ  

Vedúca kuchyne 1  

kuchár  1  

zaučený kuchár 1  

zamestnanci v prevádzke 1  

Podnikatelská činnost ŠJ ( ak 
áno, v poznámke napísať druh 
PČ) 

áno áno stravovanie 

nie 
-----------  

Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať 
do poznámky využitie ) 

áno Stravovanie ubytovaných hostí 

 
Vlastné príjmy ŠJ   

k 31.12.2014 0  

k 30.6.2015 29 134,51  

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2014 0  

k 30.6.2015 1 584,75  

Rok výstavby / začiatok  užívania ŠJ :  
 

01.09.1972  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 
 
 

96,63 m2 + priestor pri kuchyni skladz WC, šatne 
chodba ka ncelária 201,20 m2 

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 
 

178,36m2 + priestor pri jedálni 62,23 m2 
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Vykurovanie  

vlastné  
 

-  

zo školskej kotolne áno  

iné (názov dodávateľa tepla) 
 

-  

 
 
 
Kanalizácia  
 
 

verejná kanalizácia 
 

-  

vlastná ČOV 
 

-  

ČOV školy 
 

áno  

    

 
19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

Hlavný strategický cieľ pre školský rok 2014/15 - výchova kultivovaných mladých ľudí schopných 
tvorivo a samostatne myslieť, rešpektujúcich seba , svoje okolie a požiadavky reálnej praxe . Pre 
splnenie tohto cieľa je potrebné vytvoriť vhodné podmienky v škole, ktoré sú rozpracované v čiastkových 
cieľoch: 

Krátkodobé ciele (ciele potrebné riešiť akútne) – v horizonte 1-2 rokov : 

1/ ekonomická stabilizácia školy; - škola bude v školskom roku 2014/15 plne pokrývať svoje potreby 
z prideleného príspevku a vlastných príjmov 

2/ získanie finančných prostriedkov na motivovanie zamestnancov školy – škola bude mať v školskom 
roku 2014/15 financie na pridelenie osobných hodnotení a odmien zamestnancov v závislosti na ich výkonoch 

3/ zvýšenie kultúrnosti prostredia školy - úpravy vestibulu školy a maľovanie ďalších učební v termíne do 
31.08.2015 
 

Dlhodobé strategické ciele v horizonte 5 rokov 

1/ upevnenie súčasného postavenia školy ako regionálnej strednej odbornej školy zameranej na 
vzdelávanie a výchovu žiakov hlavne pre robotnícke povolania pre oblasť strojárstva, automobilového 
a elektrotechnického priemyslu 

2/ v oblasti vzdelávania a výchovy hlavným cieľom je vytvárať podmienky vo vzdelávaní a výchove žiakov 
tak, aby získavali a rozvíjali kľúčové kompetencie, ktoré sú potrebné pre uplatnenie človeka 
v spoločnosti a prepojili vzdelávanie s praxou. 

3/ v oblasti vzťahu školy ku rodičom, širokej verejnosti a k zamestnávateľom je hlavným cieľom vypracovať 
marketingovú stratégiu školy a intenzívne pracovať na budovaní pozitívneho imidžu školy.  

4/ modernizácia materiálno-technického vybavenia školy 

5/ rozvíjanie podnikateľských aktivít školy ako právneho subjektu s využitím technického a priestorového 
vybavenia školy 

6/ vo vzťahu k zamestnancom spracovať personálnu stratégiu školy  
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- vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2014/ 2015: 
 
Krátkodobé ciele – vyhodnotenie 
1/ V školskom roku 2014/15 škola nepotrebovala žiadne dodatočné finančné zdroje. Na pokrytie svojich 
potrieb jej postačili pridelené finančné prostriedky spolu s vlastnými príjmami. 

2/ Vzhľadom na upravenú organizačnú štruktúru školy a z nej plynúce úspory osobných nákladov škola 
v školskom roku 2014/15 mala možnosť prideľovať zamestnancom osobné hodnotenia, ako aj odmeny za 
kvalitnú prácu a tým motivovať zamestnancov k ďalšiemu zlepšovaniu ich pracovných výstupov. 

3/ Počas školského roka 2014/15 boli do hlavného vchodu školy osadené nové plastové vchodové dvere, 
ktoré sú súčasťou vestibulu školy. Zároveň boli novo vymaľované 4 školské učebne, v ktorých bola vymenená 
aj podlahovina, pretože pôvodná už vôbec nezodpovedala bezpečnostným požiadavkám. Taktiež boli 
zakúpené a vymenené pracovné dosky na školských laviciach v 2 učebniach. Podlahovina bola vymenená aj 
v pracovni zástupkyne riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie. V školských  dieľňach odborného výcviku 
boli zrekonštruované šatne žiakov – na prízemí len vymaľované, na 1. poschodí kompletne prerobené – 
položená nová podlahovina, vymaľované, vstavanie nových deliacich mreží a vešiakov. 
 
Dlhodobé strategické ciele - vyhodnotenie 
1/ škola v školskom roku 2014/15 už pripravovala študentov len v strojárskych, auto a elektro odboroch, o 
absolventov ktorých je záujem aj zo strany regionálnych zamestnávateľov. 

2/ škola revidovala väčšinu ŠKVP tak, aby korešpondovali so ŠVP, ale aj s požiadavkami praxe, ktoré boli 
zadané zo strany spolupracujúcich zamestnávateľov. Pre lepšie prepojenie vzdelávania a praxe približne 1/3 
žiakov absolvovala časť praktického vyučovania na prevádzkach regionálnych firiem. Týka sa to najmä žiakov 
vyšších ročníkov. Časť maturantov mala možnosť absolvovať praktickú časť maturitnej skúšky tiež v týchto 
prevádzkach a mnohí absolventi hneď po úspešnom ukončení štúdia začali pracovať práve u týchto firiem, 
ktoré ich podporovali aj počas ich štúdia formou štipendií, rôznych motivačných bonusov a stabilizačných 
dohôd. 

3/Súčasťou školskej marketingovej stratégie boli viaceré body – aktuálna a obsažná webová stránka, úzky 
kontakt s výchovnými poradcami a rodičmi žiakov, pravidelné informovanie verejnosti o aktivitách školy, účasť 
na regionálnych a celoslovenských akciách, kde sa škola môže pozitívne prezentovať. 

Škola má vypracovanú prehľadnú webovú stránku, ktorá je neustále aktualizovaná a dáva záujemcom 
aktuálne informácie o možnostiach štúdia v škole, ako aj prebiehajúcich aktivitách. 
Škola sa zúčastnila všetkých organizovaných stretnutí s výchovnými poradcami a aktívne informovala rodičov 
o jej aktivitách prostredníctvom pedagógov, v rámci rodičovských stretnutí, ako aj Dní otvorených dverí školy, 
ktoré škola organizuje v spolupráci s regionálnymi zamestnávateľmi. Všetky svoje úspešné aktivity sa škola 
snažila prezentovať aj v regionálnych médiách ( 4 články v novinách o úspechoch školy, inzercia o 
novovytvorených odboroch podľa požiadaviek zamestnávateľov, reportáž z Dní otvorených dverí školy 
v regionálnej TV). Okrem toho sme sa zúčastnili viacerých odborných súťaží pre žiakov, kde naši študenti 
dôstojne reprezentovali svoje vedomosti a škola získala už druhý rok po sebe významné ocenenie 
Ministerstva hospodárstva SR, kde po minuloročnom 2. mieste sme v tomto školskom roku získali 1. miesto a 
Cenu MH za najlepšiu spoluprácu školy so zamestnávateľskou sférou,/ tak, ako už bolo spomenuté v bode 2/, 
škola zmodernizovala viaceré učebné priestory. Okrem toho v rámci projektu bol zakúpený pre autoodbory 
simulátor prevádzky motora, bolo zakúpené výukové zariadenie pre elektrikárov do učebne „ energocentra“ 
zameranej na výučbu o alternatívnych zdrojoch energie       ( vzduchové čerpadlo, veterná turbína, 
fotovoltaické kolektory) a pulty elektromontážnej steny spolu s výukovým softvérom pre elektro odbory. Škola 
taktiež zakúpila výukové softvéry pre výučbu programovania a technického kreslenia ( Sinumeric, NX CAM). 
V rámci projektov sme získali 3 interaktívne tabule, PC s dataprojektorom a ozvučením a škola zakúpila 10 ks 
PC , ktoré sú využívané tak v rámci záujmovej činnosti, ako aj vzdelávania. 
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Finančne najnáročnejšou akciou bola rekonštrukcia strechy internátu a spojovacieho traktu, ktorú pre školu 
zrealizoval ŽSK. Ten taktiež škole poskytol finančné prostriedky na zakúpenie konvektomatu do školskej 
jedálne. 

5/ V tomto školskom roku sa škole podarilo výrazne zlepšiť dosahované podnikateľské výsledky, kedy ku 
koncu augusta 2015 dosiahla škola predbežný zisk z podnikateľskej činnosti cca 23 tis. EUR. Na tomto 
výsledku sa podieľajú najmä výnosy z ubytovania a stravovania hostí školského internátu. 

6/ Škola priebežne prehodnocuje potrebu zamestnancov a aj ich štruktúru , ako aj ich ďalšie vzdelávanie, aby 
boli ľudské zdroje efektívne využité pre potreby školy, čo sa odrazilo v novom Organizačnom poriadku školy. 
V nadväznosti na stabilizáciu školského kolektívu je potrebné vypracovať ešte nový pracovný a mzdový 
poriadok, čo sme v tomto školskom roku však nestihli . 

Strategické ciele pre školský rok 2015/16 

1/ Zvýšiť počet žiakov - ( medziročný nárast min. o 20 žiakov) 

2/ Poskytovať duálne vzdelávanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie žiaka potrebné pre jeho uplatnenie sa 
v živote ( min.1 nový zamestnávateľ /rok sa zapojí do DV) 

3/ Finančne pokryť prevádzkové a rozvojové potreby školy ( 100% krytie op) 
 

 
20. SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

 komplexnosť – škola zabezpečuje 
teoretické aj praktické vyučovanie vo 
vlastných priestoroch, kde majú žiaci aj 
možnosť ubytovania, stravovania 
a mimoškolských aktivít 

 vzdelávanie žiakov zo sociálne slabých 
vrstiev, často žiakov s rôznymi výchovnými 
a vzdelávacími problémami 

 

 škola s možnosťou vlastných príjmov 
(z činností študentov a pedagógov, 
z prenájmu priestorov) 

 zlá finančná situácia školy 

 

 kvalifikovanosť a odbornosť učiteľského 
zboru, vysoké nasadenie väčšiny 
pedagógov aj mimo pracovného času 

 poloha školy mimo mesto a potreba žiakov 
dochádzať do školy 

 

 partnerstvo s viacerými podnikateľskými 
subjektmi pre potreby zvyšovania 
odbornosti žiakov  

pomerne zlý technický stav budov školy ( bez 
zateplenia, staré okná, popraskané múry, podlaha s 
nerovnosťami nezodpovedajúca bezpečnosti žiakov 
...) 

 imidž školy – „len“ odborná škola  
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 spolupráca rodičov so školou – slabá úroveň 

Príležitosti: Riziká: 

 možnosť získavania pracovných 
skúseností študentov, ale aj  odborných 
vyučujúcich u  podnikateľských subjektov 
v regióne 

 demografický pokles populácie 

 

 uchádzanie sa školy o finančné 
prostriedky z projektov, ktoré môžu zlepšiť 
súčasný stav školy s pozitívnym dopadom na 
budúcu úsporu prevádzkových nákladov 

 celková pomerne vysoká nezamestnanosť 
v regióne 

 

 účasť žiakov a zamestnancov školy na 
vzdelávacích projektoch doma aj 
v zahraničí 

 nezáujem žiakov o učňovské profesie 
poskytované školou 

 

 zvýšenie popularity „remesla“ vzhľadom 
na vývoj na trhu práce 

 nezavádzanie požiadaviek praxe do ŠKVP 

  konkurencia zo strany podobne 
orientovaných škôl v regióne 

  systém financovania školstva 

  odchod najschopnejších pedagógov za 
lepšie finančne hodnotenou prácou 

  syndróm vyhorenia u kľúčových 
zamestnancov školy 

 
 
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
naďalej pokračovať v spolupráci so zamestnávateľskými regionálnymi firmami pri zabezpečovaní praktického 
vyučovania žiakov školy v ich prevádzkach a pri zlaďovaní ŠKVP s požiadavkami praxe tak v duálnom, ako aj 
v neduálnom vzdelávaní, 
- zlepšiť kontakt školy s rodičmi hneď pri počiatočných výchovných alebo vzdelávacích problémoch žiaka, 
kedy je možné zjednať nápravu rýchlejšie, bez potreby vážnejších opatrení, ktoré často vedú k odchodu žiaka 
zo školy 
- zapájať pedagógov do ďalšieho odborného vzdelávania sa , organizovať pre nich tréningy na zvládanie 
stresových a konfliktných situácií v škole v snahe predchádzať ich “vyhoreniu“ 
- zapájať žiakov a pedagógov do vzdelávacích projektov nielen na slovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni 
- vytvárať vhodné materiálno-technické podmienky pre modernizáciu vyučovania .  
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21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 
A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 

 
Kód Kód a názov študijných a učebných 

odborov   
Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov  

počet žiakov 
ďalšieho 

štúdia 

počet 
zamestnaných 

žiakov 

počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
žiakov k 

 31. 08. 2015 
2411 4 Mechanik nastavovač 22 5 14 3 
2413 4 Mechanik strojov a zariadení 9 1 8 - 
6405 4 Pracovník marketingu 8 2 4 2 
2426 4 Programátor obr.a zvár.strojov a zariadení 9 - 8 1 
2697 4 Mechanik elektrotechnik 10 - 9 1 
3757 L Dopravná prevádzka 8 - 4 4 
2487 H 01 Autoopravár mechanik 18 2 12 4 
2487 H 02 Autoopravár elektrikár 7 - 7 - 
2478 F  Strojárska výroba 7 - 6 1 
      
Spolu: 98 10 72 16 

 
 

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

 
Charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  
SOŠ polytechnická Dolný Kubín – Kňažia je umiestnená vo vhodnom sadovníckom prostredí na okraji mesta 
Dolný Kubín, miestnej časti Kňažia, na pravom brehu rieky Orava v dostatočnej vzdialenosti od budov, 
hlavných komunikácií, bez vonkajších hlukov. Exteriér celého areálu svojou úpravou poskytuje nielen estetický 
účinok, ale aj zdravotný a relaxačný. Komplex SOŠP Dolný Kubín-Kňažia pozostáva z budov teoretického, 
praktického vyučovania a školského internátu s vývarovňou a jedálňou v jednom areáli. Sú v ňom viaceré 
športoviská, tenisové kurty, hádzanárske a basketbalové ihriská, atletická dráha a  športová hala . 
 
Teoretické vyučovanie: 
Interiér školy zodpovedá normám, jeho úprava a estetizácia sa realizuje a aktualizuje nástenkami, tabuľami, 
kvetmi obrazmi propagáciou žiackych produktov a prác. Školská jedáleň a bufet sa podieľajú na racionálnej 
výžive, získavaní správnych stravovacích návykov pitnom režime. Pri úprave učební ide o odbúranie 
uniformity a prezentáciu triedneho kolektívu. 
Organizácia vyučovania a prestávkový režim je v súlade so školským zákonom a vyhláškou č. 65/2015 Z.z.. 
o stredných školách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôležitá je nielen 
organizácia, ale aj humanizácia edukačného procesu, vytvorenie pozitívnej, pracovnej, tvorivej, empatickej 
vzťahovej klímy, aby bol odbúraný stres, nadmerná, alebo nerovnomerná záťaž žiakov. Snažíme sa 
dosiahnuť, aby bol vzťah učiteľ – žiak otvorený,  
založený na úcte k iným a sebaúcte, aby sa vzájomne rešpektoval. Zároveň, aby bola rešpektovaná 
individualita žiaka, zohľadňovaná jeho vývinová a individuálna osobitosť. Je to nevyhnutná podmienka práce 
nášho učiteľa aj z toho dôvodu, že, máme pomerne vo veľkom počte žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
Komplexným prístupom školy sa snažíme o to, aby sme pripravili žiakov nielen po stránke vedomostnej, 
odbornej, ale aj žiakov zdravo sebavedomých, dokážucich prezentovať svoj názor, s dobrým vzťahom k práci, 
morálnymi hodnotami a empatickými medziľudskými vzťahmi. 
 
Praktické vyučovanie: 
      Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania na úseku OV v našej škole sú na veľmi dobrej úrovni. 
Prestávky  počas odborného výcviku sú prispôsobené na náročnú prácu žiakov počas vyučovacieho procesu. 
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Počas prestávok využívajú žiaci oddych v školskom altánku a na lavičkách v areáli školy. Stravovanie žiakov 
je zabezpečené v školskej jedálni a v školskom bufete. 

 Sociálne zariadenia v dielňach OV sú v štandardnom prevedení, neustále udržiavané v čistote. 
 Pre žiakov je k dispozícii školský bufet so studenými jedlami, nápojmi a s nápojovým automatom. 
 Vyučovanie OV je organizované tak, aby žiaci mali dobré autobusové spojenie na vyučovanie. 
 Počas vyučovania OV majú žiaci 10 minútovú prestávku na oddych a 30 minútovú prestávku na obed. 
 Pracoviská OV sú upravené, čisté, hoci mnohé by už potrebovali rekonštrukciu a modernejšie 

vybavenie. 
 
Výchova mimo vyučovania: 
Školský internát je súčasťou SOŠ pol. Dolný Kubín – Kňažia. Je to štvorposchodová budova bez výťahu 
odovzdaná v roku 1972. Celková kapacita pre ubytovanie je 112 lôžok, jedno poschodie využívame pre žiakov 
t.j. 32 lôžok, ostatné na podnikateľskú činnosť školy. Izby sú dvojposteľové, dve izby a hygienické zariadenie 
tvorí bunku. Žiaci majú k dispozícii 3 malé a jednu veľkú spoločenskú miestnosť, kabinet IKT s pripojením na 
internet, kuchynku a knižnicu. Denne môžu využívať športovú halu. V odpoludňajšom voľne žiaci majú 
možnosť využívania ihrísk, posedenie v areáli školy  na lavičkách, prípadne posedenie v altánku, ktorý je 
v areály školy. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni a školskom bufete. 

 Poschodie na ktorom bývajú žiaci je pekne vybavené  nábytkom, kobercami a dekami, udržiavané 
v čistote. 

 Spoločné priestory sa snažíme tiež v rámci možnosť zútulniť, vytvoriť, aby sa cítili ako doma 
a udržiavať v čistote. 

 Odpoludňajšia výchovno-vzdelávacia činnosť pre žiakov je organizovaná podľa záujmu žiakov. Denný 
režim dodržiavame. 

 Problémy nám robí opotrebovaná podlahová krytina, staré okná, tieto nám kazia celkový dojem 
a nutnosť renovácie hygienických zariadení na izbách žiakov. 

 
 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2014/2015: 
 

Zaradenie Názov krúžku Počet žiakov 
Vedúci krúžku 

(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Anglický jazyk 18 Mgr.Iveta Tomáňová 
Nemecký jazyk – konverzácia 18 Ing.Alena Bekešová 
Nemecký jazyk 11 Ing.Monika Trnkócyová 
Šachový 12 Milan Lisík 

Prírodovedné Ekologický 20 RNDr.Helena Šmardová 
Matematická súťaž 12 Mgr.Erika Figuli 
IPM interaktívne prírodovedné merania 14 Mgr.Terézia Ptačinová 

Technické Programovanie na CNC strojoch 8 Bc.Jozef Hládek 
Diagnostika motorových vozidiel 13 Ing.Stanislav Urban 
Elektrotechnický 13 Ing.Ján Rakús 
Dizajnové modelovanie Solid EDGE v-20 24 Bc.Alojz Konfala 

Umelecké - - - 
- - - 
- - - 

Športové Kulturistický 11 Ing.Miroslav Plávka 
Volejbalový 13 Štefan Priesol 
Športový 31 PaedDr. Stanislav Ertel 

Iné Základné techniky masáže 18 Mária Juráková 
Reflexná terapia na chodidlách 11 Ján Chomistek 
Príprava jedál a stolovanie 15 Mgr.Katarína Kilianová 
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Prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád 
a postupových súťaží : 
 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo ZENIT v strojárstve Matúš Dechtár 3. miesto 
Majstrovstvá SR v CNC sústružení Jakub Iglár 3. miesto 

Celoslovenské 
kolo  

ZENIT základy strojárstva Matúš Dechtár 1. miesto 
- - - 

Medzinárodné 
kolo 

-- – - 
- - - 

 
Prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží : 
 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom lyžovaní Dominik Žitko 1. miesto 
- - - 

Celoslovenské 
kolo  

- - - 
 - - 

Medzinárodné 
kolo 

- - - 
- - - 

 
Škola taktiež získala 1. miesto v rámci celoslovenskej súťaže vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR za 
najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou a to konkrétne za jej spoločne vyvíjané aktivity s firmou 
MIBA Slovakia Dolný Kubín. 
 

 
24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 

 
Zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát, centrum voľného času, 
stredisko odbornej praxe):  
A)  
 

Druh školského zariadenia 
Kapacita šk. 
zariadenia 

Počet žiakov  

Z toho počet 
žiakov, ktorí 
nie sú žiakmi 

školy 

Naplnenosť v % 

Centrum voľného času - - - - 

Stredisko odbornej praxe - - - - 

 
 

B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť) 
Súčasťou Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín-Kňažia je aj výchova mimo vyučovania 
v školskom internáte. V školskom roku 2014/2015 bolo ubytovaných 30 žiakov, z toho 4 dievčatá. Všetci 
ubytovaní boli žiakmi našej školy. 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú dvaja vychovávatelia, z toho jeden vychovávateľ je pomocný na 
nočnú službu. Vedúci vychovávateľ zodpovedá za podnikateľskú činnosť a zabezpečuje klientelu na 
ubytovanie. 
Vzdelávanie pedagogických pracovníkov zabezpečujeme cez MPC. 
Výchovno-vzdelávací plán práce obsahoval tematické oblasti výchovy, ktorý sme v školskom roku splnili.  
– v oblasti spoločenskej výchovy boli uskutočnené prednášky, besedy, kvízy a spoločenské  posedenia 

– medziľudské vzťahy, formy a prejavy šikanovania v škole a na pracovisku 
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– v oblasti mravnej výchovy a výchovy k hodnotám prednášky na tému alkohol, drogy prchavé látky 
závislosť o ich príčiny s odborníkom , chýbajúce vzory – rodina, škola, spoločnosť, strach z budúcnosti 

– v oblasti rodinná výchova k manželstvu a rodičovstvu rozhovory a diskusie na tému manželstvo 
a rodičovstvo – vplyv nevery na rozpad manželstva, rodičovstvo – vzťah rodič a dieťa 

– v oblasti pracovnej výchovy – prednáška na tému správanie sa na pracovisku- pochopiť význam 
osobnej zodpovednosti za svoju vykonanú prácu 

– v oblasti ekologickej výchovy – boli uskutočnené prednášky, besedy, rozhovory a vychádzky do 
prírody na tému:  
 vzájomná súvislosť a chápanie súvislostí medzi človekom a prírodou 
 vzbudenie záujmu o ochranu životného prostredia  
 separácia a triedenie odpadu 

– v   oblasti estetickej  výchovy – boli uskutočnené rozhovory, diskusie na témy: 
 ako sa správne obliekať na spoločenské podujatia 
 estetizácia bývania v ŠI – dodržiavanie pravidiel  a noriem ŠI 
 regionálne tradície a zvyklosti 

– v oblasti telesnej výchovy – boli uskutočnené a zorganizované nasledovné športové aktivity: 
 školské a oblastné kolo v armwrestlingu pre žiakov stredných škôl 
 zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže v elektronických šípkach 

Podnikateľská činnosť 

Školský internát pri Strednej odbornej škole polytechnickej Dolný Kubín-Kňažia má kapacitu 112 miest. 
Výchova mimo vyučovania zaberá jedno poschodie (32) miest. Zvyšných 80 miest SOŠ pol. využíva na 
základe živnostenského oprávnenia  pre podnikanie v oblasti cestovného ruchu.  
V rámci podnikateľskej činnosti poskytujeme ubytovaným turistom i stravovanie v školskej jedálni 
s vývarovňou a v školskom bufete. Taktiež návštevníkom a iným poskytujeme k prenájmu športoviská, 
tenisové kurty, altánok športovú halu a spoločenskú miestnosť. 
 
C) CVČ 
 

P.č. Názov krúžku Počet žiakov periodicita Vedúci krúžku 

 - - - - 
     
     

 
 
 
 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za 
školský rok 2014/2015 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1 

 
 
Dátum:  28.10.2015 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:  


