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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 
ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA 

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 
 
 
     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 

Organizačné zložky školy: 
Riaditeľstvo školy, teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie, ekonomický 
úsek, výchova mimo vyučovania, podnikateľská činnosť 

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 
 

--- 

Kariérový poradca Mgr. Erika Figuli 
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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.                              Emília Bakalová Zástupca rodičov 
5.                              Jana Forgáčová Zástupca rodičov 
6.                              Anna Prekopová 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.                              Rastislav Žilinec Žiak SOŠP D.Kubín-Kňažia 
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 09.09.2015 

 
 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 
 
 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
-   Združenie rodičov a priateľov Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia - spolupracuje 
s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, spolu s vedením školy posudzuje 
výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov na 
odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole 
-   Výbor ZRPŠ pri SOŠP Dolný Kubín-Kňažia zastupuje ZRPŠ a realizuje jeho aktivity v čase mimo plenárneho 
zasadnutia ZRPŠ 
-   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 Mgr. Terézia 
Ptačinová 

- vo vzdelávacej oblasti Cudzích jazykov a slovenského jazyka – predseda Mgr. Jana Partlová 
- Odborné predmety ekonomika, elektrotechnika a ostatné odborné predmety- predseda Ing. Stanislav 

Urban 
- Odborné predmety strojárske – predseda Ing. Viera Remková 
- Metodické združenie pre odborný výcvik – predseda Ján Zoššák  
- Metodické združenie školského internátu – predseda Mgr. Katarína Kiliánová 
Predmetové komisie a metodické združenia sú metodickým a poradným orgánom riaditeľky školy a ich 
predseda zabezpečuje a usmerňuje dosahovanie vytýčených cieľov v konkrétnej vzdelávacej a výchovnej  
oblasti v súlade so školským vzdelávacím, resp. výchovným programom a platnou školskou legislatívou. 
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5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2015 Stav k 31. 08. 2016 

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 5 108 7 - - 5 96 7 - - 
2. ročník 4 86 4 1 1 4 85 4 1 1- 
3. ročník 3 57 4 - - 3 56 4 - - 
4. ročník 2 37 6 - - 2 37 6 - - 
5. ročník - - - - - - - - - - 
6. ročník - - - - - - - - - - 

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník -  - - - - - - - - 

2. ročník 1 8 - - - 1 8 - - - 

Externé a kombinované štúdium - - - - - - - - - - 
Spolu: 15 296 21 1 1 15 282 21 1 1 

 

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

 
 

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 0,6 20 ISCED 3A 4 8 14 18 
2411 K mechanik nastavovač 1 23 ISCED 3A 4 27 46 23 
2697 K mechanik elektrotechnik 0,7 20 ISCED 3A 4 4 14 9 
2426 K program. obr.a zvar.strojov a zar. 0,7 20 ISCED 3A 4 18 27 10 
         
2487 H 01 autoopravár mechanik 0,7 20 ISCED 3C 3 7 20 13 
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 0,3 10 ISCED 3C 3 0 5 - 
2423 H nástrojár 0,7 20 ISCED 3C 3 14 24 17 
2683 H 11 elektromechanik-silnoprúd.technika 0,3 11 ISCED 3C 3 2 4 - 
         
2487 F strojárska výroba 0,7 20 ISCED 2C 2 6 7 0 
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3187F výroba konfekcie 0,3 11 ISCED 2C 2 0 0 0 
         
2414 L 01 strojárstvo výr. montáž a opravy 

prístrojov, strojov a zariadení 
1 20 ISCED 2C 2 0 0 0 

         
2411 N mechanik nastavovač 1 20 ISCED 4A 2 0 1 0 
         
         

 
 
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 
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 0,3 10 ISCED 3C 3 0 5 - 
2683 H 11 elektromechanik-silnoprúd.technika 0,3 11 ISCED 3C 3 2 4 - 
2487 F strojárska výroba 0,7 20 ISCED 2C 2 6 7 0 
3187F výroba konfekcie 0,3 11 ISCED 2C 2 0 0 0 
2414 L 01 strojárstvo výr. montáž a opravy 

prístrojov, strojov a zariadení 
1 20 ISCED 2C 2 0 0 0 

2411 N mechanik nastavovač PMŠ 1 20 ISCED 4A 2 0 1 0 
         
         

 
7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 
počet % počet % 

Celkový počet žiakov  288 X 282 X 
Prospech prospeli s vyznamenaním 17 5,9 23 8,15 

prospeli s priemerom 1,00 1 0,3 0 0 
prospeli veľmi dobre 39 13,5 43 15,25 
prospeli 169 58,7 211 74,82 
neprospeli 60 20,8 5 1,77 
neklasifikovaní 2 0,7 0 0 
celkový prospech za školu 2,51 X 2,36 X 

Správanie veľmi dobré 240 83,3 231 81,91 
uspokojivé 25 8,7 28 9,93 
menej uspokojivé 15 5,2 14 4,96 
neuspokojivé 8 2,8 9 3,19 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 20319 X 21911 X 
počet ospravedlnených hodín 18718 92,1 20453 93,35 
počet neospravedlnených hodín 1601 7,9 1458 6,65 
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Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 
ANJ Anglický jazyk 2,89 3,08 2,97 2,83 3,60  3,07 
AZA Automat.stroj.výroby - - 2,43 2,35 -  2,39 
ASV Automobily 2,67 3 3,14  -  2,94 
AUO Automatizácia stroj.výroby    - 2  2,00 
CVF Cvičenia z fyziky -  2,74 - -  2,74 
CVM Cvičenia z matematiky - 2,7  - -  2,70 
CIT Číslicová technika  2,78     2,78 
DEJ Dejepis 1,71 2,6 - - -  2,16 
DOA Diagnostika a opravy autom. - 2,82 3,07 - -  2,95 
EKL Ekológia 1,35 1,74 - - -  1,55 
EKO Ekonomika -  3,21 3,03 -  3,12 
EPO Ekonomika a podnikanie - - -  2,75  2,75 
ELN Elektrické merania  2,56     2,56 
ELE Elektronika 2,78 2,44  - -  2,61 
ELK Elektrotechnika  3,04 2,98 - - -  3,01 
ETV Etická výchova 2,13 1 - - -  1,57 
FYZ Fyzika  2,44 2,9 2,77  3,25  2,84 
INF Informatika 2,19 2,06 1,79 - 1,88  1,98 
KAJ Konverzácia v anglickom jazyku - - 2,78 2,78 3,6  3,05 
KNJ Konverzácia v nemeckom jazyku - - 3,17 3,24 3  3,14 
MAT Matematika 2,78 2,91 2,68 2,82 2,38  2,71 
NBV Náboženská výchova 1,46 1,24 - - - - 1,35 
NST Nástrojárska technológia  3,29 - - - - 3,29 
NEJ Nemecký jazyk 1,76 3,21 3,2 2,91 3  2,82 
OBN Občianska náuka  2,23 2 1,82 1,92 - - 1,99 
PRX Odborná prax - - -  2 - 2,00 
OVY Odborný výcvik 2,06 2,1 1,82 1,9 - - 1,97 
ODY Odpadové hospodárstvo 2,33 2,36 - - 3 - 2,56 
PRO Programovanie - 1,73 1,33  - - 1,53 
PCM Programovanie CNC strojov - 1,99 1,05 2,03 - - 1,69 
REE Rozvod elektrickej energie - - - 0 - - 0,00 
SJL Slovenský jazyk a literatúra 2,81 2,08 3,08 3,25 3,63 - 2,97 
KMM Spoločenská komunikácia - -  1,13  - 1,13 
STT Strojárska technológia 2,05 2,92 - - - - 2,49 
STV Strojárska výroba 3,56 3,43 - - - - 3,50 
STZ Stroje a zariadenia - - 1,89  - - 1,89 
STN Strojníctvo 2,78 2,06 - - - - 2,42 
TNI Technická mechanika - 2,73 2,74  - - 2,74 
TCK Technické kreslenie 2,04 2,05 2,12 - - - 2,07 
TMN Technické meranie - - 2,07 2,75 - - 2,41 
TQS Technika šitia 1,71  -  - - 1,71 
TEC Technológia 2,21 2,61 2,33 1,87 - - 2,26 
TMO Technológia montáže 2,44 2,25 3 3,54 2,5 - 2,75 
TSV Telesná a športová výchova 1,72 1,06 1,05 1,51 3 - 1,67 
USP Úvod do sveta práce  - - 2,43 2,57 - - 2,50 
VYT Výpočtová technika - 1 1,54 1,31 - - 1,28 
VKS Výrobné konštrukcie - - -  3,13 - 3,13 
VKF Výroba konfekcie 1,71 - - 3,2 - - 2,46 
ZAE Základy elektrotechniky - 2,64 - - - - 2,64 
ZLR Základy strojárstva 3,1 3,29 - - - 0 2,13 
Spolu:  2,31 2,40 2,39 2,35 2,85 0,00 2,36 
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8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 
 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 

 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
Údaje o záverečných skúškach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Predmet Úroveň  Počet žiakov Priemerná úspešnosť 
Slovenský jazyk a literatúra  45 41,74 

   
Anglický jazyk B1 23 55,51 

   
Nemecký jazyk B1 17 40,00 

   

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 
Slovenský jazyk a literatúra  45 65,93 

   
Anglický jazyk B1 23 55,00 

   
Nemecký jazyk B1 17 47,94 

   

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 
Slovenský jazyk a literatúra  44 2,70 

   
Anglický jazyk B1 26 2,50 

   
Nemecký jazyk B1 18 3,06 

   
Praktická časť OZ  44 2,64 

   
Teoretická časť OZ  44 2,35 

   

Kód Učebný odbor Počet 
žiakov 

Prospech Počet žiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

2487 H 01 Autoopravár mechanik 14 1 2 10 1 - 
2478 F Strojárska výroba 7 - - 6 - 1 
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9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 
 
A) Aktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
2679 K Mechanik mechatronik denná ISCED 3A 
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 
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 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 
    
    

 
B) Neaktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Neaktívne od šk. 

roku 
3152 H 02 Krajčír – dámske odevy denná ISCED 3C 2008/2009 

4511 L záhradníctvo denná ISCED 2C 2012/2013 

4529 H Pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby denná ISCED 3C 2014/2015 

4571 H záhradník denná ISCED 3C 2014/2015 

6405 K pracovník marketingu denná ISCED 3A 2012/2013 

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

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

2964 H cukrár denná ISCED 3C 2011/2012 

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

2982 L 02 Potravinárska výroba – pekárska a cukrárska 
výroba 

denná ISCED 3A 2014/2015 

     

 
C) Experimentálne overovanie 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Doba trvania 
experimentu 

(od – do) 
- - - - - 
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10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 
Ženy 14 - - 
Muži 21 - - 
Spolu (kontrolný súčet): 35 - - 
Kvalifikovanosť v %: 100 % X 
Veková štruktúra do 30 rokov - - - 

do 40 rokov 4 - - 
do 50 rokov 9 - - 
do 60 rokov 18 - - 
nad 60 rokov 3 - - 
dôchodcovia 1 - - 

Spolu (veková štruktúra): 35 - - 

 
11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 
Ženy 11 
Muži 6 
Spolu (kontrolný súčet): 17 
Veková štruktúra do 30 rokov 3 

do 40 rokov 4 
do 50 rokov 5 
do 60 rokov 5 
nad 60 rokov - 
dôchodcovia - 

Spolu (veková štruktúra): 17 

 
 

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
ŠKOLY 

 

 

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

Absolventi 
vysokých škôl 

ženy -   
muži -   

do 30 rokov ženy 1 aktualizačné CCVPFKU 
muži -   

do 40 rokov ženy 1 rozširujúce Jazyková škola 
muži 1 aktualizačné ŠIOV 

do 50 rokov ženy 5 aktualizačné, funkčné ŠIOV,MPC 
muži 1 aktualizačné ŠIOV 

do 60 rokov ženy 1 aktualizačné ŠIOV 
muži 10 aktualizačné ŠIOV 

nad 60 rokov ženy -   
muži 1 aktualizačné  ŠIOV 

dôchodcovia ženy -   
muži -   

Spolu: 20 - - 
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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 88 

 Automobily 100 

 Automatizácia stroj.výroby 100 

 Cvičenia z fyziky 100 

 Cvičenia z matematiky 100 

 Číslicová technika 100 

 Dejepis 100 

 Diagnostika a opravy autom. 100 

 Ekológia 0 

 Ekonomika 100 

 Ekonomika a podnikanie 100 

 Elektrické merania 100 

 Elektronika 100 

 Elektrotechnika  100 

 Etická výchova 0 

 Fyzika  100 

 Informatika 79 

 Konverzácia v anglickom jazyku 83 

 Konverzácia v nemeckom jazyku 100 

 Matematika 100 

 Náboženská výchova 100 

 Nástrojárska technologia 100 

 Nemecký jazyk 100 

 Občianska náuka  0 

 Odborná prax 100 

 Odborný výcvik 100 

 Odpadové hospodárstvo 0 

 Programovanie 100 

 Programovanie CNC strojov 100 

 Rozvod elektrickej energie 100 

 Slovenský jazyk a literatúra 100 

 Spoločenská komunikácia 0 

 Strojárska technológia 100 

 Strojárska výroba 100 

 Stroje a zariadenia 100 

 Strojníctvo 100 

 Technická mechanika 100 

 Technické kreslenie 100 

 Technické meranie 100 

 Techika šitia 100 

 Technológia 100 

 Technológia montáže 100 

 Telesná a športová výchova 100 

 Úvod do sveta práce  0 
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 Výpočtová technika 100 

 Výrobné konštrukcie 100 

 Výroba konfekcie 100 

 Základy elektrotechniky 100 

 Základy strojárstva 100 

   

Celkový priemer (%): 86,73 % 

 
 

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 
 
 
Vyhodnotenie  činnosti výchovného poradcu v šk. roku 2015/16 
 
Práca výchovného poradcu bola realizovaná na základe plánu činnosti na školský rok 2015/ 2016, 
ktorý obsahoval hlavné úlohy a činnosti. 
Jednou z hlavných úloh bola 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. 
Prístup rodičov bol rôzny, niektorí veľmi aktívne spolupracovali, ale boli aj takí, ktorí nereagovali ani na viaceré 
písomné výzvy od pedagógov pri riešení problémov. 
 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 a CPPPaP.  
          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, ako aj obohacovať svoje 
vedomosti v oblastiach, o ktoré sa zaujímali. 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 rámci dejepisu, odborných predmetov a všeobecnovzdelávacích predmetov.  
 Pri našej škole pracuje občianske združenie, ktoré podporilo mnohé aktivity žiakov, školy 
a zamestnancov. 
 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 naši žiaci aj od pracovníkov Úradu 
práce, aby vedeli, ako postupovať po ukončení štúdia. Prednáškami a prezentáciami vysokých škôl získali 
študenti informácie o podmienkach prijatia na ďalšie štúdium a možnostiach  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 cudzieho jazyka a dôverčivosť môže mať                 za 
následok aj ich zneužívanie. 
 
 
Pre žiakov prvého ročníka sme pripravili prednášku na tému právne vedomie, ktorú realizoval p. T. Šándor . 
Žiaci druhého ročníka absolvovali prevenciu kyberšikany, ktorú pripravilo CPPPaP Dolný Kubín.  
 V našej práci sa využívala aj spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie,  Úradom práce, sociálnych vecí a starostlivosti o rodinu, policajným zborom, lekármi, občianskym 
združení, odborné konzultácie v oblasti poradenstva, prednášková činnosť. Hlavné ťažisko práce s mládežou 
zostáva na pedagogických pracovníkoch nielen počas vyučovania, ale aj mimo školy. Aj tento rok si pedagogickí 
pracovníci rozširovali svoje vedomosti prostredníctvom odborných vzdelávaní. 
 
Zrealizované aktivity pre jednotlivé triedy a ostatné aktivity v rámci výchovného poradenstva: 
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trieda I. A autoopravár – mechanik, nástrojár   
trieda I. C mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích a zváracích strojov 
a zariadení 
 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 nežiaduce správanie žiakov spojené so šikanou a mazáctvom. 
Výchovný poradca podal vysvetlenie o tejto problematike aj rodičom, triednzm učiteľom a ostatným pedagógom, 
aby sme realizovali potrebné opatrenia. 
 
Žiaci IV.C a II.D s poruchami učenia a integrovaní v bežnej triede SŠ -  odborné usmernenie pri podaní žiadosti 
o úpravu maturitných skúšok. 
 
16. 09. 2015 Pracovné stretnutie výchovných poradcov a koordinátorov prevencie v CPPPaP Dolný Kubín. 
 
06. 10. 2015 Pracovné stretnutie výchovných poradcov v CPPPaP Dolný Kubín. 
 
07. 10. 2015 Burza stredných škôl v Námestove – prezentácia školy, poskytnutie informácií o možnostiach 
štúdia v učebných a študijných odboroch priamo deviatakom ZŠ z okresu Námestovo. Informácie o duálnom 
vzdelávaní v našej škole. 
 
13. 10. 2015 Burza povolaní Trstená – prezentácia školy, poskytnutie informácií o možnostiach štúdia 
v učebných a študijných odboroch pre žiakov okresu Tvrdošín. Informácie o duálnom vzdelávaní v našej škole. 
 
Konzultácia so žiakmi končiacich študijných odborov ohľadom ďalšieho štúdia, ich predpokladov na zvládnutie 
požiadaviek VŠ a uplatnenia na trhu práce. 
 
22. 10. 2015 Burza stredných škôl a povolaní v Ružomberku - prezentácia školy, poskytnutie o možnostiach 
štúdia v učebných a študijných odboroch pre žiakov okresu. Informácia o duálnom vzdelávaní v našej škole. 
 
27. 10 2015 Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne –prezentácia školy, poskytnutie informácií o možnostiach 
štúdia v učebných a študijných odboroch. Informácie o duálnom vzdelávaní v našej škole. Prezentácia 
v spolupráci so strojárskymi podnikmi s poskytnutím informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce 
v našom regióne. 
 
03. 11. 2015 spolupráca s PZ v Dolnom Kubíne. Prednášky na tému Zvyšovanie právneho vedomia mládeže a 
právna zodpovednosť pre žiakov I.F , I.A, I.C, I.H. 
 
08. 11. 2015  protidrogová tematika -  divadlo ,, Drogy sú cesta do tmy.,, 
 
10. 11. 2015  II.H prevencia kyberšikany - CPPPap Dolný Kubín 
 
 
 
Január, február – rodičovské združenia pre žiakov deviateho ročníka a rodičov, podávanie informácií 
o možnostiach štúdia v našej škole a informácie o duálnom vzdelávaní. 
 
24. 02. 2016 Rockový výchovný koncert pre celú školu – PZ Dolný Kubín T. Šándor 
 
 Dni otvorených dverí SOŠP. 
 
Prihlášky na VŠ, možnosti, príprava 
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01. 04. 2016 skupinová aktivita I.A – zlepšenie vzťahov v triede CPPPaP Dolný Kubín 
apríl 2016 Informácie pre žiakov končiacich ročníkov ako postupovať po ukončení štúdia. Podávanie žiadostí, 
prihlásenie sa v sociálnej a zdravotnej poisťovni. 
 
máj 2015 prihlášky na nadstavbové štúdium Dopravná prevádzka, žiaci 
 III. A autoopravár mechanika. 
 
27. 06. 2016 Pracovné stretnutie výchovných poradcov, odborná prednáška OZ Slniečko – násilie na deťoch, 
prvý kontakt, ako postupovať. 
 
 

Vyhodnotenie  činnosti prevencie sociálno -patologických javov v školskom roku 2015/2016 
 

    Práca koordinátora prevencie sociálno - patologických javov bola realizovaná na základe plánu činnosti, ktorý 
bol vytvorený na začiatku školského roku a obsahoval hlavné úlohy a činnosti. 
Problematike  prevencie drogových závislostí sa venoval priestor na triednických hodinách, ale hlavne            na 
hodinách občianskej náuky, etickej výchovy, ale aj na ďalších predmetoch, pretože u žiakov sa vo veľkej miere 
prejavuje závislosť na tabakových výrobkoch a užívaní alkoholických nápojov. 
    V rámci prevencie našou prvoradou úlohou bolo aktívne 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 a pod.  
Koordinátor prevencie sociálnopatologických javov spolupracoval aj s ostatnými pedagogickými pracovníkmi, 
výchovnou poradkyňou, políciou, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a  odborom 
sociálnych vecí. 
 
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 24.11.2015 sa uskutočnila prednáška pre prvé ročníky s pracovníkom Policajného zboru p. 
Šándorom – téma Právne vedomie a právna zodpovednosť 

o 8.11. 2015 sa žiaci zúčastnili divadelného predstavenia The Dark Trip  - Drogy sú cesta do 
tmy 

o 10.11.2015  žiaci II.H triedy sa zúčastnili besedy s pracovníkmi CPPPaP zameranej na 
prevenciu kyberšikanovania 

 
December: 

  triednické hodiny  preventívneho charakteru o škodlivosti fajčenia na ľudský  
organizmus, zdravý životný štýl 

 10.12.2015 sa členovia ŽŠR zúčastnili v Žiline konferencie – Mladí ľudia a ich práva. Konferencia bola 
zameraná na uplatňovanie práv mladých ľudí zameraných na dôstojnosť a participáciu na 
živote školy a spoločnosti, ktoré vytvárajú prostredie prevencie pred negatívnymi javmi. 

 
 
Január: 
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 počas hodín OBN sa realizovali  aktivity na rozvoj  empatie a asertivity 
 dotazník o drogách – 1.2.3 ročníky, dotazník o šikanovani - 1.ročníky,  
 18.1.2016 sa žiaci II.A,C triedy sa zúčastnili besedy s pracovníkmi CPPPaP zameranej na prevenciu 

kyberšikanovania 
 
Február: 

  zapojenie sa do Valentínskej kvapky krvi, s cieľom uvedomiť si hodnotu    
             zdravia a ľudského života ( žiaci 3. a 4. ročníkov ) 

 22.2. 2016 - Beseda s triedou II.H na tému „Akí vlastne sme“ v spolupráci s CPPPaP 
 24.2.2016 -  aktivity v spolupráci s CPPPaP na zlepšenie vzťahov a fungovanie triedneho kolektívu 
 Všetci žiaci školy sa zúčastnili výchovného rockového koncertu 

 
Marec: 

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

 počas hodín telesnej výchovy boli  realizované aktivity na predchádzanie a elimináciu stresu 
 vyhodnotenie a analýza dotazníkov o šikanovaní (Príloha č.1) a drogách (Príloha č.2) 

 
 
Apríl: 

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

 žiaci 1.A triedy sa opätovne zúčastnili aktivít s pracovníkmi CPPPaP zameraných na riešenie 
problémov správania v kolektíve 

 20.4.2016 sa žiaci II.C,H zúčastnili exkurzie v Osvienčime  s cieľom uvedomenia si hodnoty ľudského 
života a  ľudskej dôstojnosti 

 
 
Máj: 

 trieda 1.A sa  zúčastnila aktivít  s pracovníkmi CPPPaP, ktoré prispeli k zlepšeniu vzťahov  medzi žiakmi 
, komunikáciu a celkovú atmosféru v triede. 

 
Jún: 

 22.6.2016 -  žiaci 1.A,C,H sa zúčastnili besedy s protidrogovou tematikou 
 zhodnotenie aktivít prevencie v rámci školy, tried 

 
 
- spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:  
 

- CPPPaP Dolný Kubín a Námestovo 

- Policajný zbor – Dolný Kubín – Mgr. Šándor Tibor 

- NSP L.Nádaši Jégé – Dolný Kubín 

- Mestský úrad v Dolnom Kubíne – sociálne oddelenie, mestská polícia 

- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Dolnom Kubíne 

 
15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 

 
Multimediálne prezentácie:  
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V školskom roku 2015/16 sa škola prezentovala viacerými spôsobmi. Jednalo sa najmä o propagačné prospekty 
školy a inzerciu v regionálnych médiách  ( Info štúdio mesta Dolný Kubín, regionálna tlač – Oravsko, Orava ) v 
rámci náborov žiakov v spolupráci so zamestnávateľskými firmami. Tieto prezentácie boli zamerané aj na 
spropagovanie duálneho systému vzdelávania, do ktorého škola vstúpila s firmami MIBA Sinter Slovakia, s.r.o. 
a  Metales, s.r.o. Dolný Kubín. V rámci tejto aktivity škola pripravila PC prezentáciu aj pre rodičov uchádzačov 
o štúdium  počas prijímacieho konania a pre výchovných poradcov z celého regiónu, ktorí mali stretnutie 
v priestoroch školy a taktiež pre regionálnych zamestnávateľov , aby mohli zvážiť svoj vstup           do duálneho 
systému vzdelávania v budúcom školskom roku. 
     Všetky informácie o škole a možnostiach štúdia sú prezentované aj na webovom sídle školy 
www.sospknazia.sk.  Informácie o mimoriadnych výsledkoch dosiahnutých žiakmi školy boli prezentované aj na 
webovej stránke ŽSK a formou video správy v rámci regionálnej kubínskej TV. 
 
Spolupráca školy 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  
pre nich organizovaný osobitný program s cieľom zvýšenia ich informovanosti o štúdiu na škole. Rodičia majú 
možnosť ovplyvňovať aktivity a chod školy prostredníctvom svojich zástupcov v Rade školy, či v rámci orgánov 
ZRPŠ, ktoré sú pravidelne dopĺňané novými členmi  na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí ZRPŠ. 
 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 tiež 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:  
Okrem už spomínaných multimediálnych prezentácií školy sa  škola prezentovala týmito ďalšími formami : 
 

- Účasť zástupcov školy na Burzách škôl v rámci regiónu Oravy a na Liptove, ako aj na rodičovských 

združeniach žiakov 9. ročníka oravských ZŠ , kde školy svojou prezentáciou podporili aj zástupcovia 

partnerských regionálnych zamestnávateľských firiem 

- Dni otvorených dverí školy , ktoré sa konali 25.11.-27.11.2015 , v rámci ktorých našu školu navštívilo 

cca 400 žiakov z okolitých ZŠ. Ako súčasť tejto aktivity  sa škola formou exkurzií do okolitých firiem 

snažila aj o zvýšenie popularity odborného vzdelávania a remesiel . 

- Prezentácia školy na celoštátnej výstave Mladý tvorca 2016 v Nitre. Škola tu mala svoj vlastný stánok 

a prihlásila sa aj do súťaží konaných v rámci tejto výstavy, kde nakoniec získala 1. miesto a Cenu za 

inováciu a technickú tvorivosť za svoj výrobok – CNC sústruh. 

- Škola sa podieľala na organizovaní stretnutia výchovných poradcov ZŠ z celej Oravy, ktoré sa konalo 

v priestoroch školy. 

 
Školský časopis škola v tomto školskom roku nevydávala. 

 
 
 
Vyhodnotenie činnosti ŽŠR v školskom roku 2015/2016 
 
Od začiatku školského roka  sa stretávali členovia ŽŠR podľa schváleného štatútu ŽŠR pravidelne v  prvý piatok 
v mesiaci. Aktuálne riešili pripomienky zo strany študentov napr. k školskému poriadku. 

http://www.sospknazia.sk/
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September  2015:  - Na prvom stretnutí sme privítali nových členov ŽŠR a uskutočnili voľby     
                              -  privítali sme návštevu študentov zo spriatelenej  strednej školy zo Zlína  
November  2015   - Našim prvákom a prvákom z OA sme pripravili slávnostnú imatrikuláciu          
                                v spolupráci so ŽŠR OA D. Kubín, vyhodnotili sme anketu „Naj študent“ a  
                                pripravili súťažno-zábavný program. Akcia sa stretla s dobrým ohlasom. 
Naša ŽŠR bola pozvaná do Žiliny na prezentáciu činnosti našej ŽŠR. 
 
Marec 2016 - ,,Deň učiteľov“ -  našim učiteľom sme sa chceli odvďačiť za ich zodpovednú prácu veselým 
programom a vedomostnými súťažami.  Zároveň sme pre nich pripravili diplomy a sladkú odmenu.  
 
Jún  2016  -  záverečné  zhodnotenie  činnosti ŽŠR   
 
 
Iné aktivity:  
 

Súťaže 

Majstrovstvá SR v CNC 
programovaní a sústružení   

Kvalifikačné kolo – 1. miesto, 
celoslovenské kolo – 1. miesto 

Mladý tvorca 2016 - Nitra 1. miesto v rámci všetkých 
SOŠ v SR  - Cena za 
inováciu a technickú 
tvorivosť  

Silná ruka stredoškolákov  Krajské kolo – 1. a 2. miesto 
Celoštátne kolo – 1. miesto 
 

Autoopravár Junior Castrol Školské a celoslov. kolo 
ZENIT Krajské kolo – 2. miesto 
Súťaž v technickom kreslení  
a v programovaní CNC strojov 

Školské kolo v spolupráci 
s firmou KAJO a MIBA 

Olympiáda z anglického jazyka Školské kolo, okresné kolo – 1. 
miesto 

Majstrovstvá žiakov SŠ 
v zjazdovom lyžovaní  

2. miesto 

Spracovanie informácií 
pomocou počítača SIP 

 Školské a krajské kolo – 3. 
miesto 

Armwrestling – pretláčanie 
rukou 

zorganizovanie regionálneho 
kola 

Súťaž vo futsale Okresné kolo – 1. Miesto , účasť 
na krajskom kole 

Matematická súťaž, 
Matematická rozprávka, 
IBOBOR 

Školské kolo 

Olympiáda v nemeckom jazyku  Školské kolo 

Kultúrne vystúpenia 

Divadlo Žilina - Hamlet II.C, II.H 
Divadlo – Hájnikova žena III.C, III.H, II.D 
Divadlo  - Drogy sú cesta do tmy Celoškolská akcia 
Divadelné predstavenie Rum a 
vodka 

Celoškolská akcia 

Divadlo v anglickom jazyku – 
American Dream 

Celoškolská akcia 

Film a beseda s židovskou 
tematikou 

II.A, III.C, III.H 

Divadelné predstavenie v MSKS Celoškolská akcia 
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Výchovný rockový koncert Celoškolská akcia 

Celoškolské akcie 

Dni otvorených dverí Pre žiakov ZŠ v spolupráci 
s regionálnymi zamestnávateľmi 

Deň učiteľov Celá škola, ŽŠR 
Valentínska a študentská 
kvapka krvi  

dobrovoľníci 

Deň zeme, Ekologický deň Celoškolská akcia 
Vianoce 2015 Celá škola, ŽŠR 
Deň študentov Celá škola, ŽŠR 

Prednášky 

Školenie kvality V spolupráci s firmou MIBA 
Prevencia kyberšikany V spolupráci s PZ DK 

a CPPPaP DK 
Beseda s protidrogovou 
tematikou 

1. ročníky – v spolupráci 
s Klubom Garáž  

Skupinové aktivity – tvorba 
kolektívu 

1. ročníky 

Právne vedomie a 
zodpovednosť 

V spolupráci s PZ DK 

Odborné exkurzie, projekty 

Osvienčim II.C,II.H 
Historická Praha IV.C 
Mochovce, Bratislava, Piešťany 3.ročníky 
Návšteva Okresnej knižnice v 
DK 

I.C 

Krajina vĺn – VŠD Žilina III.A, II.D 
Uhrovec, Jaslovské Bohunice  II.H 
Oravský hrad I.C 
Břeclav, Hostětín, Mikulov I.C 

 

 
16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 

2015/2016 
 
 

Projekt 
/ 

Grant 

Názov projektu / 
grantu 

Stručná char. 
Projektu / grantu 

Schválený/N
eschválený/V 

procese 
hodnotenia 

Termín 
začiatku 

realizácie pr. 

Termín 
ukončenia 

realizácie pr. 

Celkov
ý 

rozpoč
et 

Spolufinancovan
ie 

Š
ko

la
 

Ž
S

K
 

Ž
S

K
 

Vráťme šport do 
škôl: 1/ŠKOLA 
AKO CENTRUM 
ŠPORTU 
„Aktívnym 
oddychom 
k prebudeniu 
ducha 
vzdelávania“ 

Vybudovanie 
športovo-
oddychovej 
exteriérovej fitnes 
zóny v rámci 
obnovy športového 
areálu 

schválený 04/2016 11/2016 6300 1250 0 

Vráťme šport do 
škôl: 2/TELESNÁ 
A ŠPORTOVÁ 
VÝCHOVA 

Rozvíjanie športovej 
danosti 
prostredníctvom 
nových foriem 
cvičení 

schválený 04/2016 11/2016 605 55 0 
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„Pohybové aktivity 
a šport-
neoddeliteľná 
súčasť života 
modernej školy 
        

M
Š

V
V

aŠ
 S

R
 

Podpora 
nedostatkových 
odborov: „OD 2D 
POHĽADU K 3D 
ROZMERU“ 

Zavedenie nových 
foriem vyučovania 
zobrazovania 
súčiastok v rámci 
strojárskych 
predmetov pomocou 
3D projekcie 

neschválený - - 2180 440 0 

Enviroprojekt  
„ENERGIA SLNKA 
PRE ŠKOLU“ 

Inštalovanie nových 
prvkov systému 
obnoviteľných 
zdrojov energie 
využívajúcich 
slnečnú energiu za 
účelom praktickej 
ukážky činnosti 
systému v rámci 
vzdelávania 
predmetnej 
problematiky na 
našej škole 

neschválený - - 2254 254 0 

Grafické systémy: 
„ČO V ŠKOLE 
NÁJDEŠ, 
V PRÁCI UŽ 
HĽADAŤ 
NEBUDEŠ 

Rozšírenie 
a zmodernizovanie 
vyučovacieho 
procesu odborných 
strojárskych 
predmetov v rámci 
duálneho 
vzdelávania 
používaním 
odborného softwaru 

schválený 05/2016 11/2016 1830 130 0 

        

F
o

n
d

y 
E

U
 

Erasmus + 2016 
„POSILNENIE 
VEDOMOSTÍ 
A ZRUČNOSTÍ 
V OBLASTI 
ODBORNÉHO 
VZDELÁVANIA“ 

Hlavným cieľom 
projektu bolo 
prehĺbiť praktickú 
pripravenosť našich 
absolventov na trh 
práce a porovnať 
možnosti prípravy 
v partnerskej škole 
v ČR, čo je jednou 
z priorít 
vychádzajúcich zo 
zámeru rozvoja 
vzdelávacieho 
systému pre 
obdobie 2014-2017 
s ohľadom na 
regionálnu stratégiu 
výchovy a 
vzdelávania v ŽSK 
na roky 2014-2017 

neschválený - - 43662 - - 

Nadácia VÚB  
„AKTÍVNYM 
ODDYCHOM 
K PREBUDENIU 
DUCHA 
ZDRAVIA“ 

Podpora aktívneho 
oddychu 
prostredníctvom 
rozšírenia možnosti 
využitia exteriérovej 
fitnes zóny v areále 

neschválený - - 1670 170 0 
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17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 
Zistenia: 
Počas tohto školského roka boli v škole vykonané 2 školské inšpekcie , a to : 
 
1/ dňa 23.11.2015 , ktorej predmetom bolo zistenie stavu a úrovne uplatňovania výchovy a vzdelávania 
k ľudským právam na našej škole. V rámci hodnotenia dosiahnutých vzdelávacích výsledkov v teste v časti 
Základné vedomosti žiaci dosiahli priemernú úroveň ( 52,7%) a v časti Praktickej aplikácie teoretických 
poznatkov dosiahli dobrú úroveň ( 61,8%). Podľa správy o výsledku inšpekcie plánované výchovno –vzdelávacie 
ciele školy  a ŠKVP smerovali k zabezpečeniu kvalitného vzdelávania v sledovanej  oblasti, pedagógovia školy, 
ako aj žiaci  boli zapájaní do školských aj mimoškolských aktivít , ktoré majú napomôcť eliminácii a odhaľovaniu 
nežiaduceho správania. S prejavmi extrémizmu sa žiaci u učiteľov nestretli. 
 
2/ dňa 27.06.2016 bola vykonaná následná inšpekcia, ktorej cieľom bolo zistiť stav odstránenia nedostatkov 
v materiálno – technickom a priestorovom zabezpečení pre skupinu odborov 23,24 Strojárstvo a ostatná 
kovospracujúca výroba a 26 Elektrotechnika,  zistených tematickou inšpekciou dňa 25.-27.03.2015 . Zo záveru 
inšpekčnej správy vyplýva, že prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov boli splnené a zriadením nových 
odborných učební a doplnením chýbajúceho vybavenia sa zabezpečil súlad s príslušným normatívom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 

        

IN
É

 
Nadácia Orange 
„MODERNÁ 
A BEZPEČNÁ 
UČEBŇA 

Cieľom projektu je 
zvýšiť povedomie 
našich žiakov 
o rizikách na 
internete pri výbere 
správnych 
informácií 
prostredníctvom 
nainštalovaného 
monitorovacieho 
softwaru 
pomáhajúceho 
koordinovať prácu 
žiaka na hodine IT 

neschválený - - 1380 50 0 
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A) budovy, dielne, odborné učebne 
 

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

 
 

B) športoviská 
 

Kapacita školy 
k 01.09.2015 

500  Skutočný počet 
žiakov:   

296 Naplnenosť 
školy (%): 

59,2 

 

 Počet Počet skutočne 
využívaných učební 

Priestor v m 3  / m2                                                                             Poznámka 

Budovy celkom 3 3 42514 / 11806 Celková plocha zahŕňa aj 
plochu školskej kotolne skladov 
a administratívnych priestorov 

 Učebne 31 31 5653 / 1615,3  

Z
 t

o
h

o 

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

Šatne                     (Áno/Nie) Áno  1 515,8 / 583  
Dielne                    (Áno/Nie) Áno  13 566 / 3300  
Školský internát   (Áno/Nie) Áno  5803 / 2232  
Školská jedáleň    (Áno/Nie) Áno  2 548 / 637  
Výdajná školská jedáleň  
(Áno/Nie) 

Nie  -  

Telocvičňa            (Áno/Nie) áno  7000 / 966  
Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia)  

-  -  

T
ec

h
n

ik
a  PC                          (ks) 142                       X  

Dataprojektory       (ks) 15                       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 23x42 parkety Nevyhovujúci 

povrch a 
toalety 

Od roku 1973 – opotrebované 
parkety s nerovnosťami, toalety 
vyžadujúce kompletnú 
rekonštrukciu 

2011 
rekonštrukcia 

osvetlenia haly 

Ihrisko - basketbal  Áno 16x25 m asfalt vyhovujúce -  
Ihrisko – hádzaná Áno 35x70 m asfalt  vyhovujúce -  
Viacúčelové ihrisko Nie - - - -  
Atletický ovál Áno 242 m škvára nevyhovujúce počet dráh – 3; potrebné vymeniť 

povrch dráhy 
 

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

 

Atletické doskočisko Áno X asfalt vyhovujúce -  
Vrhačský sektor Nie X - - -  
Hokejové ihrisko Nie - - - -  
Posilňovňa Áno 10x3 m riga vyhovujúce -  
Tenisové kurty Áno Počet 2 antuka vyhovujúce -  
Plaváreň Nie - - - -  
Sauna Nie X X -   
Pohybové štúdio Nie - - -   
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Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie ihrisko...)  
 

C) školský internát 
 

 
Názov školského internátu, adresa 

 

Školský internát pri Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín 
- Kňažia 

 

Charakteristika ŠI Počet Poznámka 

Kapacita internátu (počet lôžok)  / m2  

 
112 / 2 232   

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

10,- €  

Celkový počet izieb Jednoposteľových -  

Dvojposteľových 56  

Trojposteľových -  

Štvorposteľových -  

Počet ubytovaných žiakov / 
Naplnenosť  internátu (%)  

 
 

k 15.9.2015 25 26,7  

k 1.1.2016 27 28,5  

k 15.9.2016 25 26,7  

Počet iných ubytovaných za školský rok 2014/ 2015 962  ubytovaní v rámci podnikateľskej činnosti 

Počet iných ubytovaných za školský rok 2015/ 2016 1336 ubytovaní v rámci podnikateľskej činnosti 

Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2016 
 

2  

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2016 
 

2  

Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie) 
 

nie Školská jedáleň je súčasťou školského 
areálu a je využívané ubytovanými na ŠI 

 
Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných 
žiakov  

k 31.12.2015 1850  

k 30.6.2016 1160  

Vlastné príjmy ŠI od iných 
ubytovaných 

k 31.12.2015 31136,36  

k 30.6.2016 8225,84  

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :  
 

01.12.1974  

Plocha jednej izby  (m²) 
 

14,5 m2  

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  

Gymnastická telocvičňa Nie - - -   
Floorbalové ihrisko Nie - - -   
Iné (uviesť) - - - -   
 - - - -   
Šatne 2  - stav po čiastočnej rekonštrukcii, potrebné dokončiť ďalšiu fázu modernizácie 
Hygienické zariadenia 2  umývárky so sprchou rekonštruované v rámci projektu – stav vyhovujúci, 2 toalety – stav nevyhovujúci, 

nutne vyžadujúci kompletnú rekonštrukciu  



 21 

Miestnosti vychovávateľov  
(počet  a plocha) 

2 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 a jeho nevyužitá kapacita 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  

šéfkuchár 1  

kuchár  2  

zaučený kuchár -  

zamestnanci v prevádzke 1,3 1 zamestnanec v chránenej dielni + 0,3 
úväzku upratovačka 

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

áno ------------ Stravovanie pre ubytovaných 

áno ----------- 
Podávanie jedál záujemcom z okolia školy 

Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať 
do poznámky využitie ) 

áno stravovanie ubytovaných hostí 

 
Vlastné príjmy ŠJ   

k 31.12.2015 52 092,61  

k 30.6.2016 37 168,55  

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2015 3 358,23  

k 30.6.2016 1 987,65  

Rok výstavby / začiatok  užívania ŠJ :  
 

01.09.1972  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 
 

96,63 m2 + priestor pri kuchyni sklady a WC, šatne chodba 
a kancelária 201,20m2 

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 
 

200,1 m2 Priestor pri jedálni 139,07 m2 

 vlastné  
 

-  
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Vykurovanie  zo školskej kotolne áno  

iné (názov dodávateľa tepla) 
 

-  

 
 
 
Kanalizácia  
 
 

verejná kanalizácia 
 

-  

vlastná ČOV 
 

-  

ČOV školy 
 

áno  

    

 
19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

Hlavné strategické ciele  školy vyplývajú z poslania a vízie školy. Poslaním školy je   výchova 
kultivovaných mladých ľudí schopných tvorivo a samostatne myslieť, rešpektujúcich seba , svoje 
okolie a požiadavky reálnej praxe . Pre splnenie tohto poslania  sú stanovené strategické ciele, ktoré sú 
rozpracované v čiastkových cieľoch. 

Strategické ciele pre školský rok 2015/16 

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

Vyhodnotenie cieľa : V tomto školskom roku bolo k 15.09.2015 v škole evidovaných 296 žiakov, 
v predchádzajúcom roku 305 žiakov. Stanovený cieľ teda nebol splnený napriek vynaloženej snahe počas 
náborov nových žiakov. Ako problém sa tu javí najmä odchod žiakov na inú školu počas štúdia , resp. ich 
rozhodnutia ukončiť štúdium. Taktiež je problémom nenaplnenie učebných odborov, o ktoré žiaci dlhodobo 
nejavia záujem .S nezáujmom u uchádzačov o štúdium sa stretlo aj pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore 
mechanik nastavovač, ktoré sme plánovali otvoriť od budúceho školského roku a ktoré bolo nastavené na 
potreby okolitých firiem v spolupráci s ÚPSVaR v Dolnom Kubíne. 

2/ Poskytovať duálne vzdelávanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie žiaka potrebné pre jeho 
uplatnenie sa v živote.  (indikátor splnenia cieľa -  minimálne 1 zamestnávateľská firma za rok  je zapojená 
do duálneho vzdelávania podľa podmienok nového Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave) 

Vyhodnotenie cieľa: V školskom roku 2015/16 škola vstúpila do systému duálneho vzdelávania s 2 firmami , 
a to  s firmou MIBA Sinter Slovakia, s.r.o. Dolný Kubín, pre ktorú sa u nás pripravuje 32 žiakov študijných 
odborov mechanik nastavovač a mechanik strojov a zariadení, ako aj učebného odboru nástrojár. Druhou 
partnerskou firmou v duálnom vzdelávaní je firma Metales, s.r.o. Dolný Kubín, pre ktorú sa v tomto školskom 
roku pripravoval 1 žiak študijného odboru mechanik nastavovač. Duálne vzdelávanie prebieha podľa štátom 
stanovených vzorových učebných osnov, ktoré boli doplnené podľa požiadaviek zapojených zamestnávateľov. 
Stanovený cieľ bol v tomto školskom roku splnený. 

3/ Finančne pokryť prevádzkové a rozvojové potreby školy (indikátor splnenia cieľa  - 100% krytie 
oprávnených potrieb školy) 

 

 

Vyhodnotenie cieľa: V tomto školskom roku škola hospodárila  s prostriedkami pridelenými jej na základe 
normatívu, s príjmami z vlastnej činnosti a s príjmami z podnikateľskej činnosti. Kombináciou všetkých týchto 
príjmov škola bola schopná pokrývať svoje bežné potreby a nemá žiadne neuhradené záväzky. Z príjmov 
z podnikateľskej činnosti sa škole podarilo zakúpiť  vybavenie do odborných učební a školských dielní, ako aj 
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zrealizovať údržbu priestorov školy. Z tohto pohľadu hodnotíme tento strategický cieľ ako splnený. Avšak ako 
problém naďalej vnímame neuskutočnenie plánovanej rekonštrukcie vykurovacieho systému školy 
a zateplenia budov vrátane výmeny okien, ktoré mali byť realizované na základe podaného projektu ŽSK, 
ktorý však nebol úspešný pre nedostatok financií. 

Strategické ciele pre školský rok 2016/17 

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

2/ Pokračovať v poskytovaní duálneho vzdelávania a zapojiť doň ďalšie firmy (indikátor splnenia cieľa -  
minimálne 1 zamestnávateľská firma za rok  je zapojená do duálneho vzdelávania podľa podmienok nového 
Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave) 

3/ Finančne pokrývať prevádzkové a rozvojové potreby školy a získať peniaze minimálne na výmenu 
okien školských budov školy (indikátor splnenia cieľa  - 100% krytie oprávnených potrieb školy a vymenené 
okná). 

20. SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 
Poskytovanie vzdelávania v systéme  duálneho vzdelávania Vzdelávanie  žiakov zo sociálne slabších vrstiev, často žiakov 

s rôznymi výchovnými a vzdelávacími problémami 
Partnerstvo s regionálnymi zamestnávateľskými subjektmi pre 
potreby zvyšovania odbornosti žiakov a pedagógov 

Finančná situácia školy, kedy škola nemá dostatok prostriedkov 
na svoje rozvojové potreby 

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

Pomerne zlý technický stav budov školy ( budovy bez 
zateplenia, staré okná, popraskané múry  a podlahy 
s nerovnosťami, ktoré znižujú bezpečnosť žiakov 
a zamestnancov, zastaraný a poruchový vykurovací systém) 

Škola s možnosťou vlastných príjmov ( z činnosti študentov 
a pedagógov, z podnikateľskej činnosti) 

Vysoká energetická náročnosť celého areálu školy a s tým 
spojené vysoké finančné náklady na prevádzku školy 

Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogického zboru, vysoké 
pracovné nasadenie väčšiny pedagógov aj mimo pracovného 
času 

Poloha školy mimo mesto a potreba žiakov cestovať do školy 

Súčasťou školy je aj zváračská škola pre študentov školy, ako 
aj záujemcov z okolia 

Slabý záujem rodičov o vzdelávanie svojich detí, ich často 
nepostačujúca  spolupráca so školou 

 Imidž školy – „len“ odborná škola 
Príležitosti: Riziká: 

Možnosť lepšieho prepojenia vzdelávania  s aktuálnou praxou  
prostredníctvom partnerských regionálnych firiem 

Demografický vývoj populácie s dopadom na nedostatočný 
počet žiakov školy 

Uchádzanie sa školy o finančné prostriedky z projektov, ktoré 
majú pozitívny dopad na úsporu prevádzkových nákladov školy 
a zvyšovanie kvality vzdelávania žiakov 

Vývoj ekonomiky a jej dopad na ekonomiku regionálnych firiem, 
s ktorými škola spolupracuje ( najmä v rámci duálneho systému 
vzdelávania) 

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

Nezáujem žiakov a ich rodičov o tzv. „učňovské“ profesie 

Zvýšenie popularity „remesla“ vzhľadom na rastúci dopyt 
zamestnávateľov po týchto profesiách 

Konkurencia zo strany podobne orientovaných škôl v regióne 

Zapojenie ďalších zamestnávateľov do duálneho systému 
vzdelávania 

Systém financovania školstva, ktorý nepokrýva individuálne 
potreby škôl 

Rastúci dopyt trhu práce po absolventoch školy Odchod najschopnejších pedagógov za lepšie ohodnotenou 
prácou, resp. do dôchodku 

 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, 
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- zlepšiť kontakt školy s rodičmi hneď pri počiatočných výchovných alebo vzdelávacích problémoch žiaka, kedy 
je možné zjednať nápravu rýchlejšie a  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 
- priebežne monitorovať a odstraňovať nežiaduce správanie sa žiakov, najmä v oblasti extrémizmu 
a dodržiavania ľudských práv .  
 

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 žiakov 
zamestnaných 
v odbore, ktorý 

vyštudovali 

počet evidovaných 
nezamestnaných žiakov                

k 15. 09. 2016 

2411 K Mechanik 
nastavovač 

23 5 16 16 2 

2413 K Mechanik strojov 
a zariadení 

14 - 14 13 - 

2414L01  Strojárstvo 8 - 8 6 - 
2487H01 Autoopravár 

mechanik 
14 - 12 8 2 

2487F Strojárska výroba 7 - 5 5 2 

       
       
       

Spolu: 66 5 55 48 6 

 
 

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

 
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, 
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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 dobrej úrovni. 
Prestávky  počas odborného výcviku sú prispôsobené na náročnú prácu žiakov počas vyučovacieho procesu. 
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, avšak 
v krátkej dobe je potrebná kompletná rekonštrukcia. 

 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 a posilňovňu. 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. Hygienické zariadenia boli pre žiakov 
v tomto roku novo vymaľované a opravené. Aj napriek tomuto kroku je potrebné ich v blízkej budúcnosti 
kompletne renovovať. 

Budovy školského internátu, teoretického vyučovania aj praktického vyučovania nie sú zateplené a bez 
vymenených okien, čo najmä v zimnom období pôsobí rušivo počas vyučovania, kedy tieto nedostatky budov 
negatívne ovplyvňujú pobyt žiakov a zamestnancov v škole. Cez okná prefukuje studený vzduch a budovy sú 
ťažko vykurovateľné, čo znižuje komfort osôb, ktoré sa v nich pohybujú.  
 
 
 
 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
Záujmová činnosť: 
Prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2015/2016: 
 

Zaradenie Názov krúžku Počet žiakov 
Vedúci krúžku 

(meno a priezvisko) 
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Spoločensko-vedné SOS slovenský jazyk 14 Mgr. Partlová 
Anglický jazyk 13 Mgr. Tomáňová 
Anglický jazyk 13 Mgr. Strapcová 

Prírodovedné Nemecký jazyk 12 Mgr. Ing. Trnkócyová 
Základy ručnej masáže 11 p. Juráková 
SIP spracovanie informácií PC 13 Mgr. Ptačinová 

Technické Matematická súťaž 10 Mgr. Figuli 
Ekologický 19 RNDr. Šmardová 
Elektrotechnický 15 Ing. Rakús 

Umelecké Diagnostika vozidiel 12 Ing. Urban S. 
Dizajnové predvádzanie Solid V 20 9 Bc. Konfala 
Šikovné ruky 7 p. Haličková 

Športové Modelársky 13  Ing. Strapec 
Armwrestling 13 Mgr. Kilianová 
   

Iné Športový 44 PaedDr. Ertel 
Kulturistický 16 Ing. Plávka 
Šachový 9 p. Lisík 

 
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 Juraj Zápotočný 2.miesto 
Spracovanie informácií na počítači Lukáš Líška 3. miesto 

-   
Celoslovenské 
kolo  

Majstrovstvá SR v CNC sústružení Jakub Iglár 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 2.miesto 
Silná ruka stredoškolákov Ján Tomulec 2.miesto 

-   
Celoslovenské 
kolo  

Silná ruka stredoškolákov Ján Gábor 1.miesto 
-   
-   

Medzinárodné 
kolo 

-   
-   
-   

Škola taktiež získala v rámci celoslovenskej výstavy Mladý tvorca 2016 v Nitre cenu Ministerstva hospodárstva 
SR za inováciu a technickú tvorivosť – 1. miesto medzi všetkými SOŠ na Slovensku. 
 
 
 
 

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
 
Zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení - školský internát: 
A)  
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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 2015/2016 bolo ubytovaných 25 žiakov, z toho 2 dievčatá. Všetci 
ubytovaní boli žiakmi našej školy. 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovali dvaja vychovávatelia vrátane hlavného vychovávateľa, z toho 0,5 
úväzku vychovávateľa je  vychovávateľ  pomocný na nočnú službu. Vedúci vychovávateľ zodpovedá aj za 
podnikateľskú činnosť  prevádzkovanú na internáte a zabezpečuje klientelu na ubytovanie. 
Vzdelávanie pedagogických pracovníkov zabezpečujeme cez MPC. 
Výchovno-vzdelávací plán práce obsahoval tematické oblasti výchovy, ktoré sme v školskom roku splnili.  
– v oblasti spoločenskej výchovy boli uskutočnené prednášky, besedy, kvízy a spoločenské  posedenia  

na tému medziľudských vzťahov, formy a prejavy šikanovania v škole a na pracovisku 
– v oblasti mravnej výchovy a výchovy k hodnotám prednášky na tému alkohol, drogy prchavé látky 

závislosť a  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 –  uskutočnené prednášky, besedy, rozhovory a vychádzky do prírody 

na tému:  
  chápanie súvislostí medzi človekom a prírodou 
 vzbudenie záujmu o ochranu životného prostredia  
 separácia a triedenie odpadu 

– v   oblasti estetickej  výchovy –  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 –  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 SOŠP. 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  poskytujeme k prenájmu športoviská, tenisové kurty, altánok 
športovú halu a spoločenskú miestnosť. 
 
 
 
 
C) CVČ 
 

P.č. Názov krúžku Počet žiakov periodicita Vedúci krúžku 

 - - - - 
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 - - - - 

 
 
 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský 
rok 2015/2016 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1 

 
 
Dátum: 26.09.2016 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:  
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