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SPRÁVA O VÝSLEDKOCH VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM  
ROKU 2019/20 
 
Vypracovaná v zmysle Vyhlášky  MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického 
usmernenia č. 10/2006-R z 25. mája 2006.   

 

1 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Názov školy: 
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 
554/64, Podbrezová 
org. zložka Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová 

Adresa školy: Družby 554/64,  976  81 Podbrezová 

Telefónne čísla školy: 048/ 671 2720, 048/ 671 2725 

Internetová stránka školy: www.ssosh.sk  

E-mailová adresa školy: ssosh@ssosh.sk  

Zriaďovateľ: Železiarne Podbrezová a. s., Kolkáreň 35,  976 81 Podbrezová 

Kontakt: tel.: 048/645 1111,  admin@zelpo.sk,  www.zelpo.sk  
 

1.1 Vedúci zamestnanci školy  
 
Funkcia: Meno a priezvisko 

Riaditeľ školy Ing. Miriam Pindiaková 

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie Mgr. Juraj Čief 

Zástupca riaditeľa pre výchovu mimo 
vyučovania a školský internát 

Mgr. Ludmila Peťková      

Hlavný majster odbornej výchovy Mgr. Jozef Zákalický   

Vedúca technicko-ekonomického úseku Ing. Zdenka Jakočková                 

 

1.2 Poradné orgány školy 
Hlavným výkonným poradným orgánom riaditeľa školy je grémium riaditeľa. Medzi hlavné 
poradné orgány riaditeľa školy patria pedagogická rada, pracovné porady hlavných úsekov a 
predmetové komisie. 

 

1.2.1 Predmetové komisie 
Meno a priezvisko Aprobácia Vyučuje predmety 

PK  - vzdelávacej oblasti  - jazyk a komunikácia, - človek a hodnoty, - človek a spoločnosť 

Mgr. Orolínová Marta - vedúca PK ANJ ANJ, TEK 

Mgr. Darina Gillová ANJ ANJ, ETV 

PhDr. Kristína Homolová SJL SJL 

Mgr. Erika Kánová ETV - OBN ANJ, ETV, OBN 

Mgr. Danica Kvačkajová  SJL - DEJ SJL, DEJ 

Mgr. Ludmila Peťková TSV TSV, ETV, MAT 

Mgr. Marta Sahin NEJ - RUJ NEJ - RUJ 

Mgr. Janka Štulajterová TSV ETV, TSV, ŠPP 

Mgr. Katarína Tajbošová NEJ - RUJ RUJ 
 

PK - vzdelávacích oblastí  - človek a príroda, - matematika a práca s informáciami, - ekonomika, zdravie 
a pohyb, účelové kurzy 

Ing. Ivan Štubňa - vedúci PK INF - EKO EKO, INF, MAT, TEK 

Mgr. Juraj Čief MAT - FYZ  FYZ, MAT, ELT 

Mgr. Ludmila Peťková TSV TSV, ETV, MAT 

Ing. Juraj Pôbiš UOPP 
KAM, MAT, NAK, STT, ŠTT, TECH, TEK, 

TMO, TVK, 

Mgr. Janka Štulajterová TSV ETV, TSV, ŠPP 

Mgr. Martina Završanová MAT – FYZ - EKO  MAT, EKO 
 

 

PK - odborného vzdelávania školských vzdelávacích programov: Hutníctvo–tvárnenie kovov,  Strojárstvo–
opravy a údržba, Strojárstvo–obrábanie kovov, Strojárstvo–servis výroby,Mechatronika 

http://www.ssosh.sk/
mailto:ssosh@ssosh.sk
mailto:admin@zelpo.sk
http://www.zelpo.sk/
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Ing. Juraj Pôbiš -vedúci PK  
KAM, MAT, NAK, STT, ŠTT, TECH, TEK, TMO, 

TVK, 

Ing. Miriam Pindiaková  KCV 

Ing. Peter Flaška  ELM, ELT, MET, TECH, TEK, TEM, PTS, ESP 

Ing. Vlasta Kyseľová  HUCH, NAK,STT, STR, TECH, TVK, ODV 

Ing. Ivan Majer  
GRS, KCV, MECH, PCS, PTS, STR, STT, TEK, 

TMO 

Ing. Rastislav Marko  AUT, ELE, ELG, ELT, ESP, GRS, REE, STR, TEK 

Ing. Marta Orolínová  ANJ, TEK 

Mgr. Branislav Fraňo  ODV 

Ing. Samuel Cipciar  ODV 

Ing. Miroslav Hruška   ODV 

Bc. Radoslav Kabáč  ODV 

Ing. Viktor Kán, PhD.  ODV 

Bc. Tibor Kňazovický   ODV 

Róbert  Králik  ODV 

Ján Molčan  ODV 

Mgr. Vlastimír Veverka  ODV 

Mgr. Jozef Zákalický   ODV 
 

PK - odborného vzdelávania školských vzdelávacích programov: Mechatronika, Elektrotechnika, 
Elektrotechnika – servis výroby       

Ing. Viktor Kán, PhD. – vedúci PK  ODV 

Ing. Peter Flaška  ELM, ELT, MET, TECH, TEK, TEM, PTS, ESP 

Ing. Juraj Pôbiš UOPP 
KAM, MAT, NAK, STT, ŠTT, TECH, TEK, TMO, 

TVK, 

Ing. Ivan Majer  
GRS, KCV, MECH, PCS, PTS, STR, STT, TEK, 

TMO 

Mgr. Juraj Čief  FYZ, MAT, ELT 

Ing. Rastislav Marko  AUT, ELE, ELG, ELT, ESP, GRS, REE, STR, TEK 

Ing. Ivan Štubňa  EKO, INF, MAT, TEK 

Mgr. Branislav Fraňo   ODV 

Ing. Samuel Cipciar  ODV 

Ing. Miroslav Hruška   ODV 

Bc. Tibor Kňazovický   ODV 

Róbert  Králik  ODV 

Ján Molčan  ODV 

Stanislav Piatrov  ODV 
 

Metodická komisia súkromného školského internátu 

Kandráčová Mária- vedúca MK  vychovávateľka 

Mgr. Renáta Briedová  vychovávateľka 

Zuzana Lacková   vychovávateľka 

Mgr. Anna Turňová   vychovávateľka 

Mgr. Ľubica Žabková   vychovávateľka 

 

1.2.2 Rada školy 

 Meno Delegovaný(á)/zvolený(á) za 

1.  Mária Niklová, Ing.  zriaďovateľa 

2.  Vladimír Soták ml., Ing. zriaďovateľa 

3.  Martin Domovec,  Ing. zriaďovateľa 

4.  Ivana Weisová, Mgr. zriaďovateľa 

5.  Ing. Samuel Cipciar pedagog. zamest. SOŠ 

6.  Mgr. Martina Roľková pedagog. zamest. SG 

7.  Bc. Lenka Baranová nepedagog. zamest. 

8.  Iveta Šubová rodičov SSOŠH ŽP 

9.  Jozef Ľapin rodičov SSOŠH ŽP 

10.  Mgr. Darina Gillová  rodičov SG ŽP 

11.  MUDr. Eva Valašťanová rodičov SG ŽP 

12.  Robert Schmidt žiakov  SSOŠH ŽP 

13.  Matej Morong žiakov SG ŽP 
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1.2.3 Rada rodičov školy 
 

 Zloženie výboru  

1. Šubová Iveta hospodár 

2. Jechová Katarína  člen 

3. Bošeľová Martina člen 
4. Prašovská Zuzana člen 
5. Húsenicová Renata predseda revíznej komisie 

6. Macuľová Danka člen 

7. Štrbová Martina člen 
8. Ing. Škultétyová Andrea predseda 
9. Danielič Jaroslav člen 
10. Ľapin Jozef člen 

11. Dedečková Ľubica člen 
 

 

1.2.4 Žiacka školská rada  
 

Zoznam členov ŽŠR 

1. Patrik Morong člen 

2. Alexander Bilan člen 
3. Viktor Jendrál člen 
4. Peter Haraburda člen 
5. Jakub Hazucha člen 

6. Aurel Adamek člen 
7. Štefan Demény člen 
8. Robert Schmidt predseda ŽSR 
9. Radovan Vlček člen 
10. Denis Dubéci  člen 
11. Andrej Adamec člen 
 
 

 

1.2.5 Ďalší personál poradných  orgánov 
 

Výchovný poradca a koord. prevencie sociálno-patologických javov - Mgr. Danica Kvačkajová  
Kariérny poradca -    Mgr. Danica Kvačkajová 
Koordinátor  maturitných skúšok –  Mgr. Martina Završanová 
Koordinátor environmentálnej výchovy - Mgr. Martina Završanová 
Koordinátor pre výučbu pneumatiky a hydrauliky – Ing. Peter Flaška 
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Erika Kánová 
Koordinátor žiackej školskej rady -  Mgr. Ludmila Peťková 
Koordinátor krúžkovej činnosti –  Ing. Ivan Majer 
Koordinátor projektovej činnosti -  Ing. Peter Mlynarčík 
Koordinátor pre zdravý životný štýl  - Mgr. Ludmila Peťková 
Koordinátor finančnej gramotnosti -  Mgr. Martina Završanová 
Koordinátor informatizácie -   Ing. Štubňa Ivan 
Správca web stránky –   Ing. Štubňa Ivan 
Špecialista pre zabezpečenie propagačných materiálov – Mgr. Juraj Čief 
Školská knižnica -    Mgr. Štefan Fedor  
Správa skladu učebníc –   Mgr. Martina Završanová 
Zdravotná výchova -    Mgr. Ludmila Peťková 
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2 ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 

Základné údaje k 31.8.2019 

Poznámka. Do vyhodnotenia 2. polroku sú započítané aj výsledky tried končiacich ročníkov. 

K 26.06.20 bolo na škole 11 tried s celkovým počtom žiakov 210. Oproti začiatku 2. polroka je 

pokles o 6 žiakov. Priemerná naplnenosť je 19,1 žiaka na jednu triedu. Rozdelenie po odboroch 

je nasledovné:  

– 9 tried študijných odborov s 183 žiakmi denného štúdia 

– 2 triedy učebných odborov s 27 žiakmi denného štúdia 

 
Počty žiakov v jednotlivých odboroch podľa ročníkov a tried 

Študijné odbory 

Kód a názov študijného 
odboru 

R
o

č
n

ík
 

T
ri

e
d

a
 Počet žiakov 

na začiatku 
obdobia 

na konci 
obdobia 

pribudli/ubudli 

2262 K hutník operátor  

1. I.A 9 9 0 

2. II.A 7 7 0 

4. IV.A 5 5 0 

Spolu 21 21 0 

2413 K mechanik strojov a 
zariadení 

1. I.A 20 20 0 

2. II.B 19 19 0 

3. III.A 17 17 0 

4. IV.A 14 14 0 

Spolu 70 70 0 

2679 K mechanik 
mechatronik 

1. I.B 19 15 –4 

2. II.C 19 19 0 

3. III.B 16 16 0 

4. IV.B 18 18 0 

Spolu 72 68 –4 

2697 K mechanik 
elektrotechnik 

1. I.B 7 6 –1 

2. II.A 10 10 0 

4. IV.B 8 8 0 

Spolu 25 24 –1 

Spolu študijné odbory 188 183 –5 

Učebné odbory 

Kód a názov učebného 
odboru 

R
o

č
n

ík
 

T
ri

e
d

a
 

Počet žiakov 

na začiatku 
obdobia 

na konci 
obdobia 

pribudli/ubudli 

2433 H obrábač kovov  
1. I.C 17 16 –1 

3. III.C 11 11 0 

Spolu učebné odbory 28 27 –1 

 

Sumárne počty žiakov : 
     

Kód a názov študijného odboru 

Obdobie- 
september 
2019 

Obdobie jún 
2020 

Šk. rok 

2019/20 

Počet žiakov 
Počet 
žiakov 

Počet žiakov -
odišli /+prišli 

Študijné odbory 188 183 -5 

Učebné odbory 28 27 -1 

SUMÁR ZA ŠKOLU 216 210 -6 
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3 ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ 
 

Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacieho konania zriadil 
riaditeľ školy Ing. Miriam Pindiaková prijímaciu komisiu v zložení: Mgr. Juraj Čief, Ing. Ivan 
Štubňa, Mgr. Martina Završanová. 
Z dôvodu mimoriadnej situácie sa prijímacie konanie konalo podľa Rozhodnutia  o termínoch, 
organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej 
situácie v školskom roku 2019/2020 nasledovne:  
 
1. Prijímacie konanie do prvého ročníka org. zložky SSOŠH ŽP sa konalo od 19. mája 2020 do 

30. júna 2020 podľa kritérií prerokovaných na pedagogickej rade dňa 05. mája 2020 

a schválených riaditeľom školy. 

2. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 rozhodol o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov 

prijímacieho konania a doručil uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém 

základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo 

poštou. 

3. Na 1. termín prijímacieho konania bol počet prihlásených a prijatých žiakov nasledovný: 

Odbor 
Počet 

prihlásených 
Počet prijatých Potvrdilo nástup 

2262 K hutník operátor 6 6 3 

2413 K mechanik strojov a zariadení 16 16 12 

2697 K mechanik elektrotechnik 13 13 6 

2679 K mechanik mechatronik 27 27 20 

2275 H hutník 8 8 6 

2433 H obrábač kovov 10 10 9 

 

4. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium doručil zákonný zástupca cez informačný 

systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom 

e-mailu alebo poštou na adresu školy do 4. júna 2020. Počet žiakov, ktorí potvrdili nástup je 

uvedený  v predošlej tabuľke. Žiaci, ktorí boli prijatí v odbore 2262 K hutník operátor boli 

z dôvodu nízkeho počtu preradení na odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení. 

5. Z dôvodu nenaplnenia všetkých odborov po prvom kole bolo v pedagogickej rade dňa 

09.06.2020 prerokované a potom vyhlásené druhé kolo prijímacieho konania. V druhom kole 

sa prihlásil len jeden žiak do odboru 2679 K mechanik mechatronik 

6. Zápis žiakov sa uskutočnil dňa 24. júna 2020. 

4 ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA  STREDNEJ ŠKOLY 
a) Stav naplnenosti po 2. kole prijímacieho konania: 

 ODBOR 
2262 K hutník  
operátor 

2413 K mechanik  
strojov a zariadení 

2679 K mechanik  
mechatronik 

2697 K mechanik 
 elektrotechnik 

2275 H  
hutník 

2433 H  
obrábač kovov 

SPOLU 

Plánovaný počet žiakov            20            24           21            8      20         12 105 
Počet žiakov školy              0            15           21            6        6           9 57 
Počet voľných miest            20              9            0            2      14           3 48 

 
b) Stav naplnenosti prvých ročníkov k 15.9.2020 

ODBOR 
2262 K hutník  
operátor 

2413 K mechanik  
strojov a zariadení 

2679 K mechanik  
mechatronik 

2697 K mechanik 
 elektrotechnik 

2275 H  
hutník 

2433 H  
obrábač kovov 

SPOLU 

Plánovaný počet žiakov            20            24           20            8      20         12 105 
Počet žiakov školy              0            16           20            7        8           9 60 
Počet voľných miest            20              8            1            1      12           3 45 
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 5 ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV  
 

Výsledky koncoročnej klasifikácie a po komisionálnych skúškach: 
 

5.1 Prospech, dochádzka, správanie v stupni vzdelania – ISCED 354  
 

Ročník ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

Počet tried 02. 2 3 2 2 9 

Počet žiakov celkom (04+08+13) 03. 
50 55 33 45 183 

Z
 c

e
lk

o
v
é
h
o
 p

o
č
tu

 ž
ia

k
o
v
 

prospeli spolu(05+06+07) 04. 49 52 33 45 179 

v tom 

s vyznamenaním 05. 2 2 2 6 12 

veľmi dobre 06. 10 12 4 6 32 

Ostatní 07. 37 38 27 33 135 

neprospeli spolu (09+10+11) 08. 1 3 0 0 4 

v tom 

z 1 predmetu 09. 0 0 0 0 0 

z 2 predmetov 10. 0 1 0 0 1 

z 3 a viac 11. 1 2 0 0 3 

neprospeli z 1 a 2 predmetov - 
opravné skúšky 12. 

0 1 0 0 1 

Neklasifikovaní   13.     0 

so zníženým 2. stupňom správania 14. 0 0 0 1 1 

so zníženým 3. stupňom správania 15. 0 0 0 1 1 

so zníženým 4. stupňom správania 16. 0 0 0 0 0 

Počet vymeškaných hodín spolu 17. 1233 1296 1118 1598 5245 

Z toho 
neospravedlnené 
hodiny 

    18. 1 24 7 43 75 

 

5.2 Prospech, dochádzka, správanie v stupni vzdelania – ISCED 353 
Ročník ročník 1. 2. 3. Spolu 

Počet tried 02. 1 - 1 2 

Počet žiakov celkom (04+08+13) 03. 16 - 11 27 

Z
 c

e
lk

o
v
é
h
o
 p

o
č
tu

 ž
ia

k
o
v
 

prospeli spolu(05+06+07) 04. 15 - 11 26 

v tom 

s vyznamenaním 05. - - 1 1 

veľmi dobre 06. 2 - 1 3 

Ostatní 07. 13 - 9 22 

neprospeli spolu (09+10+11) 08. 1 - 0 1 

v tom 

z 1 predmetu 09. - - 0 0 

z 2 predmetov 10. - - 0 0 

z 3 a viac 11. 1 - 0 1 

neprospeli z 1 a 2 predmetov - 
opravné skúšky 12. - - - 0 

Neklasifikovaní   13. - - 0 0 

so zníženým 2. stupňom správania 14. - - 1 1 

so zníženým 3. stupňom správania 15. - - 1 1 

so zníženým 4. stupňom správania 16. 1 - 0 1 

Počet vymeškaných hodín spolu 17. 425 - 530 955 

Z toho 
neospravedlnené 
hodiny 

    
18. 48 - 36 84 

 
 
 

5.3 Prospech, dochádzka, správanie – celkom za školu 
 

Ročník ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

Počet tried 02. 3 3 3 2 11 
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Počet žiakov celkom (04+08+13) 03. 
66 55 44 45 210 

Z
 c

e
lk

o
v
é
h
o
 p

o
č
tu

 ž
ia

k
o
v
 

prospeli spolu(05+06+07) 04. 64 52 33 56 206 

v tom 

s vyznamenaním 05. 2 2 3 6 13 

veľmi dobre 06. 12 12 5 6 35 

Ostatní 07. 50 38 36 33 157 

neprospeli spolu (09+10+11) 08. 2 3 0 0 5 

v tom 

z 1 predmetu 09. 0 0 0 0 0 

z 2 predmetov 10. 0 1 0 0 1 

z 3 a viac 11. 2 2 0 0 4 

neprospeli z 1 a 2 predmetov - 
opravné skúšky 12. 

0 1 0 0 1 

Neklasifikovaní   13.     0 

so zníženým 2. stupňom správania 14. 0 0 1 1 2 

so zníženým 3. stupňom správania 15. 0 0 1 1 2 

so zníženým 4. stupňom správania 16. 1 0 0 0 1 

Počet vymeškaných hodín spolu 17. 1658 1296 1648 1598 6200 

Z toho 
neospravedlnené 
hodiny 

    18. 49 24 43 43 159 

 

DOCHÁDZKA 2019/20 2018/19 2017/18 

Žiaci vymeškali spolu: 6359 h 25482 h 22086 h 

Priemer na žiaka 30,28 h/ž 121,54 h/ž 91,64h/ž 

% absencie spolu 5,44% 20,85% 16,94% 

Ospravedlnená absencia 6200 h 24916 h 21517 h 

Priemer na žiaka 29,52 h/ž 124,30 h/ž 89,28 h/ž 

% absencie ospravedlnenej 5,30% 18,59% 16,51% 

Neospravedlnená absencia 159 h 566 h 569 h 

Priemer na žiaka 0,76 h/ž 2,76 h/ž 3,36 h/ž 

% absencie 
neospravedlnenej 

0,14% 2,26% 0,43% 

 

Podľa usmernenia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR sa dochádzka 

v mimoriadnom období evidovala iba do 12.3.2020, t.j. do prerušenia vyučovania na školách 

a školských zariadeniach.  Dochádzka  sa po obnovení výučby viedla najmä kvôli bezpečnosti a 

zdraviu detí. Počas tohto obdobia žiaci vymeškali celkovo 6359 hodín (29,52 hodiny na žiaka, 

percento absencie je 5,30%), z toho je 159 hodín neospravedlnenej absencie (0,8 hodiny na 

žiaka). 
 
 
 

 

5.4 Opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov  
1. Pri štúdiu využívať e-learningové portály (EduPage, Moodle). 
2. Motivovať žiakov k aktívnemu učeniu sa – vhodným výberom zaujímavých úloh, 

jednoznačným formulovaním požiadaviek na hodnotenie a sebahodnotenia. 
3. Pravidelne sa venovať opakovaniu základného učiva. 
4. Dostatočne využívať názorné učebné pomôcky, moderné formy vyučovania (počítače, 

prezentácie, didaktické hry). 
5. Po vymeškaní 25% hodín robiť súhrnné preskúšanie učiva. 
6. Na začiatku hodiny vždy motivovať žiakov a vysvetliť význam vyučovacej hodiny a využitie 

jej obsahu v praktickom živote. 
7. Zvýšený dôraz klásť na aktívne učenie sa žiakov vo vyučovacom procese.  
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8. Využívať problémové úlohy a cvičenia formou testov. 
9. Žiakov zapájať do tvorby dialógov a situačných úloh. 
10. Využívať vypracovanie referátov a ich prezentáciu pred triedou. 
11. Uplatňovať individuálny prístup u neprospievajúcich a zaostávajúcich žiakov. 
12. V  prípade záujmu žiakov robiť doučovanie v čase od 7.00 – 7.45 hod, alebo popoludní. 
13. Budovať v žiakoch pocit zodpovednosti za zverené učebné pomôcky a školský majetok. 
14. Zvýšiť motiváciu k pohybovej aktivite vhodným výberom motivačných úloh.  
15. Do hodín telesnej a športovej výchovy zaraďovať športové aktivity podľa výberu žiakov. 
16. V rámci hodín uskutočňovať viac triednych súťaží, hlavne v nešportových triedach. 
17. Uplatňovať individuálny prístup u žiakov s odmietavým postojom k telesnej výchove. 
18. Viesť žiakov k samostatnej práci - riešenie problémových úloh, vypracovanie referátov a ich 

prezentácia pred triedou. 
19. Vytvoriť priestor pre spätnú väzbu a sebahodnotenie žiakov. 
20. Dodržiavať nasledujúce zásady vyučovania 
21. Rozvíjať osobnostné predpoklady každého žiaka, naučiť ich učiť sa a naučené využívať v 

reálnom živote.  
V praxi denne používať “zručnosti života“, ktoré sú naším tichým pomocníkom pri vytváraní 
pozitívnej školskej klímy, kde nemá miesto pocit ohrozenia a zároveň  zvyšuje schopnosť učiť 
sa. 
 
 
 

6 VYHODNOTENIE  UKONČENIA  VZDELÁVANIA  A  PRÍPRAVY 
 

6.1 Vyhodnotenie maturitných skúšok 
 

a) externá časť a písomná forma internej časti  MS  
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 

vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského 

roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na 

praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia 

života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe 

rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené 

šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušila 

vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do odvolania. 

         Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky bola na základe Opatrenia 
MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020 v školskom roku 2019/2020 bola zrušená. 
 

b) ústna forma internej časti MS  

Na základe rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov určil termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách 

nasledovne: 

1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum 

vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.  

2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným 

vysvedčením najneskôr 30. júna 2020. 3. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, 

stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných 

športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti 

odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.  
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3. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne: 

Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer 

známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru 

známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z 

posledných dvoch ročníkov. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo. 

Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a 

nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.  

4. Riaditeľ strednej školy určil do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky 

sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Aritmetický priemer a výslednú známku v 

predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolovali dvaja skúšajúci členovia predmetovej 

maturitnej komisie a schválil ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020. 

Výsledné známky boli sprístupnené školou plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi 

neplnoletého žiaka do 12. mája 2020. Do 15. mája 2020 mal plnoletý žiak alebo zákonný 

zástupca neplnoletého žiaka možnosť vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas s výslednou známkou z 

niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky. Všetci žiaci vyjadrili s výslednými 

známkami súhlas.  

V riadnom období v máji 2020 vykonalo úspešne maturitnú skúšku 45 žiakov. 

 Priemer školy v ústnej a praktickej forme internej časti maturitnej skúšky bol 2,31 (v minulom 

školskom roku 2,38). 

Predmet 
Počet 
žiakov 

Známky 
Priemer 

2020 
Priemer 

2019 1 2 3 4 5 

slovenský jazyk a literatúra 45 5 14 24 2 - 2,51 2,46 

anglický jazyk    B1 31 3 9 16 3 - 2,61 2,41 

nemecký jazyk   B1 8 - - 2 6 - 3,75 3,33 

ruský jazyk         B1 6 - 3 2 1 - 2,67 - 

praktická časť odbornej  zložky - spolu 45 18 25 3 - - 1,64 2,02 

2262 K  hutník operátor  5 3 1 1 - - 1,60 1,83 

2413 K  mechanik strojov a zariadení 14 4 10 - - - 1,71 2,29 

2679 K  mechanik mechatronik 18 8 10 - - - 1,56 1,85 

2697 K mechanik elektrotechnik  8 3 4 1 - - 1,50 - 

teoretická časť odbornej  zložky - spolu 45 7 21 16 1 - 2,24 2,36 

2262 K  hutník operátor  5 - 2 2 1 - 2,80 1,50 

2413 K  mechanik strojov a zariadení 14 2 9 3 - - 2,07 3,14 

2679 K  mechanik mechatronik 18 4 7 7 - - 2,17 2,05 

2697 K mechanik elektrotechnik 8 1 3 4 - - 2,38 - 

Spolu počet skúšok  a  priemer  školy 135 33 74 63 13 - 2,31 2,38 

 
Maturitná skúška - poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným 

listom podľa  ISCED 354. 
 

POUŽITÉ  PODKLADY  PRE   SPRACOVANIE: 
1. Hodnotenia výsledkov jednotlivých častí maturitnej skúšky - spracované predmetovými  
    maturitnými komisiami. 
2. Správa o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky - spracovaná predsedom školskej  

maturitnej komisie. 
 
 

 

6.2 VYHODNOTENIE ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK 
 

Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného 

vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení 
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používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa 

pripravujú. Absolvovaním záverečnej skúšky absolventi získajú stupeň dosiahnutého vzdelania 

stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným listom (ISCED 353). 

V školskom roku 2019/2020 záverečnú skúšku vykonalo 11 žiakov triedy III.C v odbore 2433 H 

obrábač kovov.  

Príprava a priebeh záverečných skúšok sa riadila okrem platnej legislatívy aj Rozhodnutím o 

termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej 

skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom 

roku 2019/2020 (ďalej Rozhodnutie). V súlade s Rozhodnutím vykonávala administratívne. 

Administratívne vykonanie záverečnej sa uskutočnilo nasledovne: 

1. Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer 

známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa 

započítavali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z druhého 

a tretieho ročníka.  

2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľoval na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľovalo 

na 1; 2,5 sa zaokrúhľovalo na 2; 3,5 sa zaokrúhľovalo na 3 a 4,5 sa zaokrúhľovalo na 

4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľoval na celé číslo 

smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľoval na celé číslo smerom nahor. 

3. Riaditeľ strednej školy určil do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých 

známky sa započítavali do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky nasledovne: 

‒ Písomná časť: Technické kreslenie, Strojníctvo, Grafické systémy 

‒ Praktická časť: Programovanie CNC strojov, Odborný výcvik 

‒ Ústna časť: Technológia, Strojárska technológia, Ekonomika 

4. Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti 

záverečnej skúšky kontrolovali dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schválil 

predseda skúšobnej komisie 26. mája 2020. 

5. Po schválení stredná škola sprístupnila výsledok administratívneho hodnotenia žiakovi 

prostredníctvom aplikácie Edupage. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca 

neplnoletého žiaka do 29. mája 2020 mohol vyjadriť svoj nesúhlas s výslednou 

známkou a písomne požiadať o vykonanie záverečnej skúšky prezenčnou alebo 

dištančnou formou. Vzhľadom k tomu, že žiaden žiak nevyjadril svoj nesúhlas do 

uvedeného termínu, záverečné skúšky sa takouto formou nekonali. 

Protokol o záverečnej skúške a doklady o získanom vzdelaní boli vydané s dátumom 29. máj 

2020. 

 

Prehľad prospechu a celkového hodnotenia určeného z administratívneho vykonania 

záverečnej skúšky: 

Priemerný prospech zo záverečnej skúšky Celkové hodnotenie 

písomná časť praktická časť ústna časť prospel veľmi dobre prospel 

2,64 2,45 2,91 2 9 

 
 

7 ZOZNAM  ODBOROV, ICH ZAMERANÍ A UČEBNÝCH  PLÁNOV 
a)Skladba odborov zaradených v sieti škôl 

ŠTUDIJNÉ ODBORY 

Kód a názov štátneho 
vzdelávacieho programu 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

Kód a názov študijného odboru 

22 Hutníctvo Hutníctvo – tvárnenie kovov 2262 K hutník operátor 

24 Strojárstvo a ostatná 
kovospracúvacia výroba II 

Strojárstvo – opravy a údržba 2413 K mechanik strojov a zariadení 

26 Elektrotechnika Elektrotechnika 2697 K mechanik elektrotechnik 
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Mechatronika 2679 K mechanik mechatronik 

UČEBNÉ ODBORY 

Kód a názov štátneho 
vzdelávacieho programu 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

Kód a názov učebného odboru 

24 Strojárstvo a ostatná 
kovospracúvacia výroba II 

Strojárstvo – obrábanie kovov 2433 H obrábač kovov 

Strojárstvo – servis výroby 
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a 
zariadenia 

26 Elektrotechnika Elektrotechnika –  servis výroby 
2683 H 11 elektromechanik – 
silnoprúdová technika  

NADSTAVBOVÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY 

Kód a názov štátneho 
vzdelávacieho programu 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

Kód a názov učebného odboru 

22 Hutníctvo Hutníctvo – tvárnenie kovov 2262 N – hutník operátor  

b)Skladba odborov vyučovaných v školskom roku 2018/19 
ŠTUDIJNÉ ODBORY 

Kód a názov štátneho 
vzdelávacieho programu 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

Kód a názov študijného odboru 

22 Hutníctvo Hutníctvo – tvárnenie kovov 2262 K hutník operátor 

24 Strojárstvo a ostatná 
kovospracúvacia výroba II 

Strojárstvo – opravy a údržba 2413 K mechanik strojov a zariadení 

26 Elektrotechnika 
Elektrotechnika 2697 K mechanik elektrotechnik 

Mechatronika 2679 K mechanik mechatronik 

UČEBNÉ ODBORY 

Kód a názov štátneho 
vzdelávacieho programu 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

Kód a názov učebného odboru 

24 Strojárstvo a ostatná 
kovospracúvacia výroba II 

Strojárstvo – obrábanie kovov 2433 H obrábač kovov 
 

 
a) Štúdium sa uskutočňovalo podľa vypracovaných školských vzdelávacích programov – 

schéma 

 
 

 

 

ŠVP 

                                                                                   

ŠkVP 

 

ŠO 

 

 

 

 

 

 

      ŠVP 

                                                                                     

      ŠkVP 

       

         UO 

 
 
 

2262 K 
hutník operátor 

  
 

 2413 K mechanik  
strojov a zariadení 

2697 K mechanik 
elektrotechnik 
 

2679 K mechanik 
mechatronik 
 

24  Strojárstvo a ostatná 

kovospracúvacia výroba II 

Štátne vzdelávacie programy pre úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným 
listom – ISCED 354 

22  Hutníctvo 
 

26  Elektrotechnika 
 

    Hutníctvo 

– tvárnenie kovov 

 

 Strojárstvo  
– opravy a údržba 

      Elektrotechnika 

2433 H obrábač kovov 

24  Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 

Štátne vzdelávacie programy pre stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným listom – 
ISCED 353 

 

Strojárstvo  – obrábanie kovov 
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Učebné plány ŠkVP sú vypracované v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a s príslušným štátnym vzdelávacím programom. 

 
Učebné plány školských vzdelávacích programov v šk.  roku 2019/20 
 

Kód a názov 
štátneho 
vzdelávacieho 
programu 

Kód a názov študijného odboru 
Názov školského 
vzdelávacieho 
programu 

Ročník 

Platnosť 
školského 
vzdelávacieho 
programu od ... 

22 Hutníctvo 
2262 K hutník operátor 
systém duálneho vzdelávania 

Hutníctvo – 

tvárnenie kovov 

prvý 
1. 9. 2018 

druhý 

24 Strojárstvo 
a ostatná 
kovospracúvacia 
výroba II 

2413 K mechanik strojov a zariadení – 
systém duálneho vzdelávania 

Strojárstvo – 

opravy a údržba 

prvý 

1. 9. 2017 druhý 

tretí 

2413 K mechanik strojov a zariadení štvrtý 1. 9. 2013 

26 Elektrotechnika 

2697 K mechanik elektrotechnik 

systém duálneho vzdelávania 
Elektrotechnika 

prvý 
1. 9. 2018 

druhý 

2679 K mechanik mechtronik – systém 
duálneho vzdelávania Mechatronika 

prvý 

1. 9. 2017 druhý 

tretí 

2679 K mechanik mechatronik štvrtý 1. 9. 2014 

24 Strojárstvo 
a ostatná 
kovospracúvacia 
výroba II 

2433 H obrábač kovov – systém 
duálneho vzdelávania 

Strojárstvo – 

obrábanie kovov 

prvý 1. 9. 2017 

tretí 1. 9. 2017 
 

 

8 ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ  KVALIFIKAČNÉHO 
PREDPOKLADU  
 
Počet zamestnancov bol 38, z toho 32 pedagogických a 6 nepedagogických pracovníkov. 

Štruktúra pedagogického zboru 

Počet vedúcich 
zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov 

Počet všetkých majstrov 
OV 

Počet všetkých 
vychovávateľov 

4 14 9 5 

 
 

Kategória zamestnancov 

P
o
č
e
t 

z
a
m

e
s
tn

a
n
c
o
v
 

S
p
o

lu
 t
ý
ž
d
e

n
n

e
 

o
d
u
č
e
n
ý
c
h
 h

o
d
ín

 

S
p
o

lu
 t
ý
ž
d
e

n
n

e
 

o
d
b
o
rn

e
 

o
d
u
č
e
n
ý
c
h
 h

o
d
ín

 

S
p
o

lu
 t
ý
ž
d
e

n
n

e
 

n
e
o
d

b
o
rn

e
 

o
d
u
č
e
n
ý
c
h
 h

o
d
ín

 

Počet vedúcich zamestnancov: riaditeľ; 1 zástupca na 
teoretickom vyučovaní;  1 zástupca pre výchovu mimo 
vyučovania a školský internát,  1 hlavný majster 

4 28 
 

28 
 

0 

Počet všetkých učiteľov 14 230 200 25 

Počet odborných učiteľov na plný úväzok 3 69,5 64,5 5 

Počet odborných učiteľov na  kratší úväzok 2 27 27 0 

Počet všeobecnovzdelávacích učiteľov na plný úväzok 2 41 35 6 

Počet všeobecnovzdelávacích učiteľov na skrátený úväzok  7 92,5 78,5 14 

SPOLU 18 258 233 25 

Odbornosť vyučovania predmetov v % - - 90,31% 9,69% 
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PLNENIE KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 

Pedagogickí zamestnanci 
Nepedagogickí 
zamestnanci kvalifikovaní nekvalifikovaní 

dopĺňajúci si 
kvalifikáciu 

32 - 1 6 

 

 

9 ÚDAJE  O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ   PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
 

 

Kontinuálne vzdelávanie 

Druh 
vzdelávania 

Názov vzdelávania Meno 
účastníka 

Priebeh vzdelávania 

Funkčné Profesionalizácia práce 
vedúceho pedagogického 
zamestnanca a vedúceho 
odborného zamestnanca 

Pindiaková 
Peťková 
 

U 

II. Atestačná   
    skúška 

II Atestačná skúška Majer U 

II. Atestačná   
    skúška 

II Atestačná skúška Pôbiš U 

Aktualizačné Využitie informačných 
technológií v práci 
pedagogického zamestnanca 

Štubňa 
Kandráčová 
Lacková 
Turňová 
Žabková 

U 

Aktualizačné Kreslenie, modelovanie 
v SolidWorks a 3D tlač 

Majer 
Cipciar 
Hruška 
Kabáč 
Kňazovický 
Kyseľová 
Majer 
Marko 
Molčan 
Pindiaková 
Pôbiš 
Veverka 
Zákalický 

U 

Aktualizačné Počítačom podporované 
prírodovedné laboratórium 

Čief  
Završanová 

U 

Aktualizačné Aktívne učenie sa žiakov I – 
vyučovanie s minimálnym 
použitím didaktických pomôcok 

Gillová 
Orolínová 

U 

Aktualizačné Učebné štýly žiaka a jeho 

aktívne učenie sa 

Kánová 
Kvačkajová 
Peťková 
Štulajterová 

U 

Inovačné Inovatívne metódy smerujúce 
k pôsobeniu školy v SDV 

Čief U 

Popularizačná 
prednáška 

On-line vzdelávanie v ZOOM 
základná úroveň 

Štubňa U 

Popularizačná 
prednáška 

On-line vzdelávanie v ZOOM 
základná úroveň 

Štubňa U 

 
  Poznámka: Priebeh vzdelávania: Z - začal, P - pokračuje, U - ukončil  
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10 ÚDAJE  O AKTIVITÁCH   A  PREZENTÁCIÍ   ŠKOLY  NA VEREJNOSTI 
 

10.1 Aktivity organizované v súčinnosti s inými organizáciami 
 

Besedy, prednáška, workshopy, testovania, dotazníky, školenia 

Názov aktivity, 
organizácia 

Popis aktivity Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

Prednáška z finančnej 
gramotnosti  

Prednáška zameraná na 
rozvoj finančnej 

gramotnosti žiakov  

IV.A, IV.B  2.10.2019  Završanová  

Bezpečný internet a 
sociálne siete  

Prednáška spojená s 
besedou v spolupráci s 

OR PZ Brezno  

IV.A, IV.B  
  

15.11.2019  Kvačkajová  

Predchádzanie 
extrémizmu, radikaliácii 

a diskriminácii  

Prednáška spojená s 
besedou v spolupráci s 

OR PZ Brezno  

II.A, B, C  19.02.2020  Kvačkajová  

 
 
 

Súťaže zručnosti, olympiády a SOČ 

Názov a miesto aktivity, 
organizácia 

Popis aktivity Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY V CNC 
SÚSTRUŽENÍ A 
FRÉZOVANÍ 6. ROČNÍK   
kvalifikácia  

Výroba súčiastky na 
Sústruhu EMCO 
Turn 55  

R. Schmidt  19.11.2019  Majer  

 iBOBOR  Informatická súťaž  IV.B  12.11.2019  Štubňa  

 iBOBOR  Informatická súťaž  I.B  14.11.2019  Štubňa, 
Flaška  

Best in English  Medzinárodná súťaž 
v anglickom jazyku  

   29.11.2019  spolupráca s 
SG ŽP  

ZENIT, krajské kolo  Súťaž odborných 
zručností, výroba 
súčiastky  

A. Račák  
/2. miesto/  
T. Kvietok  
/3. miesto/  

27.11.2019  Pôbiš  

Prvý ročník 
celoslovenskej súťaže v 
kybernetickej 
bezpečnosti  

Riziká a hrozby 
kybernetického 
sveta  

IV.B  13.12.2019  Štubňa  
  

IT FITNESS TEST 2020  Vedomostná 
informatická súťaž  

I.A, I.B, I.C  25.5-
5.6.2020  

Štubňa  

 

 

 

Kultúrne a spoločenské aktivity 

Aktivity organizované v súčinnosti s inými organizáciami 

Názov a miesto akcie, 
organizácia 

Popis akcie Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

Divadelná chalupka  Divadlo  I.A, I.B, I.C, 
II.A, II.B, II.C, 
IV.A, IV.B  

20.9.2019  Dovalová  

Divadlo JGT Zvolen  Divadlo  IV.A, IV.B  16.10.2019  Dovalová, 
Kvačkajová  
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Športové aktivity  

Aktivity organizované v súčinnosti s inými organizáciami 

Názov a miesto aktivity, 
organizácia 

Popis aktivity Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

Beh Alojza Szokola  2. miesto  Družstvo 
chlapcov  

25.9.2019  Ličáková  

Horehronské hry  2. miesto - výška  
4. miesto - diaľka 
5. miesto - výška  
17. miesto - diaľka  

Miklušák, 
Švorc, 

Hazucha, 
Chládek  

2.10.2019  Štulajterová  

OK v cezpoľnom behu  2. miesto (družstvo)  
2. miesto - Janík 
(jednotlivec)  

Družstvo 
chlapcov  

4.10.2019  Štulajterová  

Národná súťaž HIV/AIDS 
prevencie  

Bez umiestnenia  Marek 
Jurašík  
Tomáš 
Ľupták  
Dušan 

Brozman  

11.11.2019  Štulajterová  

OK vo futsale  2. miesto  Družstvo 
chlapcov  

2.12.2019  Peťková  

OK v bedmintone  1. miesto   Caban, 
Galčík  

11. 12. 
2019  

Štulajterová  

OK vo volejbale  2. miesto  Družstvo 
chlapcov  

16. 12. 
2019  

Štulajterová  

OK stolný tenis  1. miesto  Hazucha, 
Kuvik, 

Štubniak, 
Valašťan  

18.02.2020  Peťková  

KK futsal  1. miesto  Družstvo 
chlapcov  

18.02.2020  Jirmer, 
Snopko  

KK bedminton  7. miesto  Caban, 
Galčík  

13. 2. 2020  Štulajterová  

KK stolný tenis  účasť  Ľupták, 
Kuvik, 

Štubniak, 
Valašťan  

4.3.2020  Štulajterová  

 

 
 

10.2 Vlastné aktivity 
 

Besedy, prednáška, workshopy, testovania, dotazníky, školenia 

Názova miesto aktivity Popis aktivity Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

     

E-TEST jeseň 2019  E-TEST z SJL  IV.B  15.10.2019  Štubňa  

E-TEST jeseň 2019  E-TEST z ANJ  IV.B  15.10.2019  Štubňa  

Cvičné maturitné 
skúšky  

Cudzie jazyky  
ANJ, NEJ, RUJ  

IV.A, B  17.02.2020  Orolínová  

Cvičné maturitné 
skúšky  

SJL  IV.A  20.02.2020  Orolínová  

Zbierky a dobrovoľníctvo  

Názov a miesto 
akcie, organizácia 

Popis akcie Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

Študentská kvapka 
krvi, NTS BB 

Darovanie krvi vybraní žiaci 5.11.2019 Jirmer 

Vianočný punč Podpora charity celá škola 18. a 19.12. 

2019 

Tajbošová 
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Cvičné maturitné 
skúšky  

SJL  IV.B  21.02.2020  Orolínová  

 

Jazykové olympiády 

Aktivity organizované v súčinnosti s inými organizáciami 

Názov a miesto aktivity, 
organizácia 

Popis aktivity Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

Olympiáda v anglickom 
jazyku  

Školské kolo  Výber žiakov 
II.B, II.C, IV.B 

18.11.2019  Orolínová  
Gillová  

Olympiáda v anglickom 
jazyku  

Okresné kolo  2. Bošeľa P. 
IV.B  

15.01.2020  Gillová  

 

Športové aktivity 2018/19 

Názov a miesto aktivity, 
organizácia 

Popis aktivity Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

1.Účelové cvičenie pre I. 
ročníky  

Turistika  I.A, B, C  4. 9. 2019  Ličáková, 
Peťková, 
Veverka, 
Kabáč  

KOŽAZ  Kurz ochrany života a 
zdravia  

III.A, B, C  25. - 30. 
10. 2019  

Štulajterová, 
Peťková  

Športový deň ku Dňu 
holokaustu a masového 
násilia  

Premietanie filmu s 
témou holokaustu a 
plnenie športových 
disciplín  

I.A,B,C, 
II.A,B,C, 
III.A,B,C  

26.09.2019  Ličáková, 
Peťková, 
Kvačkajová  

2. Účelové cvičenie pre 
II. ročníky  

Turistika - prameň Sama 
Chalupku  

II.A,B,C  14.10.2019  Peťková, 
Králik, 
Kňazovický  

Zimný výcvikový kurz  Zimné aktivity v prírode  I.A, B, C  13. - 17. 1. 
2020  

Štulajterová, 
Peťková, 
Cipciar  

Vianočný florbalový 
turnaj  

Florbalový turnaj medzi 
triedami  

Celá škola  13. 12. 
2019  

Štulajterová, 
Peťková  

 
 

 

Poznávacie exkurzie, súťaže, školské a triedne výlety 

Názov a miesto akcie, 
organizácia 

Popis akcie Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

Návšteva Hutníckeho 
múzea ŽP  

Prehliadka 
expozície  

II.A,B,C  23., 
25.09.2019  
01.10.2019  

Kvačkajová  

Gaudeamus - veľtrh 
pomaturitného a 
celoživotného 

Návšteva veľtrhu  IV.B - 9 žiakov  25.09.2019  Kvačkajová  

Kultúrne a spoločenské aktivity 

Vlastné aktivity 

Názov a miesto akcie Popis akcie Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

KABU  Prijímanie prvákov  I.A, I.B, I.C, 
II.A, II.B, II.C, 
IV.A, IV.B  

29.10.2019  Peťková  

Bubnovačka  Aktívne bubnovanie pri 
príležitosti Svetového 
dňa prevencie týrania a 
zneužívania detí  

Celá škola  19.11.2019  Kvačkajová  
Štulajterová  
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vzdelávania  

DOD TU Košice  Účasť na DOD  III.B (4 ž.), IV.A 
(7 ž.), IV.B (12 

ž.)   

15.10.2019  Kvačkajová, 
Peťková  

Viedeň všetkými 
zmyslami!  

Poznávací zájazd 
do Viedne pre 
prvý a druhý 

ročník  

I.B  28.10.2019  Tajbošová, 
Sahin  

 

Aktivity ŽŠR  

Názov aktivity Popis aktivity Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

Deň v zelenom Tematický deň celá škola 22.10.2019 Dovalová 

KABU Imatrikulácia prvákov celá škola 29.10.2019 Dovalová 

Halloweenska výzdoba Súťaž o najkrajšiu 

výzdobu 

celá škola október Dovalová 

Mikulášsky deň 

 

odovzdávanie balíčkov celá škola 6. 12.2019 Peťková 

Vianočný punč Príprava a podávanie 

vianočného punču na 

charitatívne účely 

celá škola 18. a 19. 

12. 2019 

Peťková 

Vianočná výzdoba súťaž o najkrajšiu 

výzdobu 

celá škola december Peťková 

Deň v červenom 
pri príležitosti sv. 

Valentína 
celá škola 14.2.2020 Peťková 

 

Projekty 2019/20 

Názov a miesto 
projektu, 

organizácia 
Popis projektu Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

„Modernizácia 

praktického 

vyučovania ako 

nástroj na 

zvýšenie počtu 

žiakov na SSOŠH 

ŽP“  

Cieľom projektu je investíciou do 
modernizácie odborných učební 
praktického vyučovania zvýšiť 
kvalitu odborného vzdelávania a 
prípravy, celoživotného 
vzdelávania a tým prispieť k 
rozvoju praktických zručností 
žiakov, kľúčových kompetencií a 
uplatnenia absolventov na trhu 
práce v regióne okresu Brezno. 

Zákalický 
júl 2018 – 
december 
2020 

Zákalický 
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11 ÚDAJE  O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE  ŠKOLA ZAPOJENÁ 
 

REALIZOVANÉ  A PREBIEHAJÚCE PROJEKTY 

P. č. Názov projektu 

1 

„Návrat osôb s nedostatočnou kvalifikáciou na trh práce “(08/2006-06/2008). 

Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom poskytol zváračskej škole 
zváracie zariadenie a 49 nezamestnaným osobám vyškolenie v základnom kurze 
zvárania, z toho 6 zváračov získalo aj certifikát o úradnej skúške. Účastníci získali 
kvalifikáciu, ktorá im umožnila úspešne sa uchádzať o zamestnanie. 

2 

„Reforma a tvorba školského vzdelávacieho programu s inováciou didaktických 

prostriedkov“ (12/2011-10/2013) 

Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci operačného 
programu Vzdelávanie. Vybudovali sme novú učebňu mechatroniky, zaškolili 30 
pedagogických zamestnancov pri práci s novými zariadeniami. 

3 

„Centrum odborného výcviku vedecko-technických, technických a obslužných 

pracovníkov pre realizáciu duálneho vzdelávania pre ďalšie profesijné 

vzdelávanie v oblasti hutníctva z metrológie“(11/2013-12/2014) 

Projekt financovaný z dotácie MŠVVaŠ SR na podporu aktivít s cieľom zvýšenia 
kvality a pripravenosti budúcich absolventov strednej odbornej školy vo vzťahu k ich 
uplatniteľnosti na trhu práce vybudovaním odbornej učebne metrológie 
a vypracovaním metodiky pre duálne vzdelávanie. 

4 

„Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ STANICE  a s tým súvisiaca 

inovácia obsahu a metód vzdelávania“ (11/2013-04/2015) 

Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci operačného 
programu Vzdelávanie umožnil inovovanie metód výučby vytvorením učebných 
dokumentov a zakúpením názorných učebných pomôcok, ktoré slúžia na praktické 
overovanie mechatronických systémov na báze priemyselných automatov. 

5 

„Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ (03/2013-10/2015) 

Národný projekt s dotáciou zo štátneho rozpočtu pre zvýšenie kvality odborného 
vzdelávania a prípravy vo vybraných skupinách odborov v oblasti hutníctva, strojárstva 
a elektrotechniky. 

6 

„Celoživotné vzdelávanie ako nástroj uplatniteľnosti“ (08/2015- 10/2015) 

Prostredníctvom Národného ústavu celoživotného vzdelávania získala zváračská 
škola akreditáciu a realizovala modulový vzdelávací program ZVÁRAČ pre 22 
účastníkov externých firiem. Bol realizovaný v rámci národného projektu Ďalšie 
vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu 
práce.  

7 

„Dobudovanie dielne elektrotechniky v Centre odborného vzdelávania a 

prípravy pre hutníctvo, strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle v 

SSOŠH ŽP“(05/2016-11/2016) 

Dotácia z MŠVVaŠ SR, zriaďovateľa a zamestnávateľa. Modernizáciou didaktických 
prostriedkov v dielni elektrotechniky, ktoré úzko súvisia s požiadavkami aktuálnych a 
perspektívnych potrieb zamestnávateľov, sme priviedli školu pôsobiacu ako centrum 
odborného vzdelávania a prípravy ku komplexnej kvalite v sektore stredného 
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odborného vzdelávania.  

8 

„Zviditeľni svoj „alarm a event“(05/2016- 11/2016) 

Rozvojový projekt grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave bol 
financovaný MŠVVaŠ SR a zriaďovateľom na modernizáciu vyučovacieho procesu. 
Zakúpením softvéru Promotic dokážeme zrealizovať vizualizáciu technologického 
procesu. 

9 

„Techpedia“ (09/2016-06/2017) 

Medzinárodný projekt Erasmus + s cieľom zatraktívniť a podporiť kvalitnú výučbu 
elektrotechniky, automatizácie a informatiky ponukou širokého portfólia moderných 
výučbových pomôcok v elektronickej forme na voľne dostupnom výučbovom portáli. 

10 

„Spolu sme lepší“ (07/2017-05/2018) 

Medzinárodný projekt programu Erasmus+ KA1 vznikol ako reakcia na potrebu 
Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová otvárať sa 
Európe a zvyšovať tak svoju kvalitu. Pre úspešnú internacionalizáciu školy budujeme 
partnerstvá a podporujeme jazykové znalosti žiakov aj pedagógov. Cieľom projektu je  
zvýšiť kompetencie školy a pedagogického zboru v oblastiach projektového 
manažmentu a výučby cudzích jazykov. 

11 

„Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe“ (06/2018 – 07/2019) 

Cieľom projektu je prostredníctvom podpory internacionalizácie SSOŠH ŽP zvýšiť 
kvalitu odborného vzdelávania a výcviku pre lepšie pokrytie požiadaviek na 
absolventov zo strany ich budúceho zamestnávateľa. 

V rámci projektu chceme realizovať tri stáže žiakov našej školy v partnerských školách 
v Českej republike, ktorých zameranie je veľmi podobné nášmu a môžu študentom 
poskytnúť praktickú výučbu na zariadeniach, ktoré naša škola nemá k dispozícii. 
Spolu sa mobilít zúčastní 29 žiakov s dostatočnými teoretickými a praktickými 
vedomosťami, ktoré si môžu počas stáže upevniť  a rozšíriť o nové poznatky. 

12 

„Modernizácia praktického vyučovania ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov na 

SSOŠH ŽP“ (07/2018 – 12/2020) 

Cieľom projektu je investíciou do modernizácie odborných učební praktického 
vyučovania zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy, celoživotného 
vzdelávania a tým prispieť k rozvoju praktických zručností žiakov, kľúčových 
kompetencií a uplatnenia absolventov na trhu práce v regióne okresu Brezno. 

 

 
 

12 ÚDAJE  O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ  ŠTÁTNOU 
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V  ŠKOLE 
 V školskom roku 2019/2020 nebola Štátnou školskou inšpekciou – Školským 
inšpekčným centrom Banská Bystrica vykonaná žiadna kontrola. 
 
 

13 ÚDAJE  O  PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO -TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH  ŠKOLY  
  Veľkosťou, resp. výkonovým ukazovateľom je celkový počet žiakov školy, ktorý sa 
v posledných rokoch pohybuje okolo 200 až  250 žiakov a počet tried je 11 až 13, podľa potrieb 
a záujmu.  
    Škola sa nachádza v budove zriaďovateľa školy Železiarní Podbrezová a. s. a od 
01. 01. 2020 spolu so Súkromným gymnáziom Železiarne Podbrezová tvoria organizačné 
zložky Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová.  
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Prevažná časť žiakov dochádza na vyučovanie z Brezna a z okolitých obcí. Časť žiakov, 
hlavne športových tried so zameraním nielen na futbal, ale aj hokej a biatlon je ubytovaná 
v súkromnom školskom internáte, pretože ich trvalé bydlisko je mimo dosahu denného 
dochádzania.  
      Škola je vybavená nadštandardne a v súčasnosti poskytuje vynikajúce materiálno-
technické podmienky pre teoretické a praktické vyučovanie i tráveniu voľného času. Areál školy, 
má esteticky upravené okolie. Škola  disponuje okrem kmeňových a odborných učební aj 
telocvičňou, posilňovňou, školskou knižnicou, klubovňou, internátom, jedálňou, ihriskom 
s umelou trávou.  

V školskom roku 2016/2017 sme v rámci projektu Podpora budovania centier odborného 
vzdelávania a prípravy vybudovali učebňu elektrotechniky. 

 V školskom roku 2015-16 sa nám podarilo zriadiť Univerzálne posilňovacie ihrisko, ktoré 
je pre žiakov veľmi atraktívne. Súčasťou školy sú aj dielne pre praktické vyučovanie a 
Zváračská škola. Žiaci majú z odborných učební k dispozícii 5 počítačových učební z toho dve 
multimediálne vybavené najmodernejšou technikou, odborné učebne fyziky, hutníctva, 
strojárstva, novú učebňu elektropneumatiky, hydrauliky, učebňu CNC obrábacích strojov. 
Zriadila sa učebňa metrológie s najmodernejšími meracími prístrojmi. Súčasťou sú aj učebne na 
delenú výučbu, kabinety, atď. Pre praktické vyučovanie, okrem dielní v škole, sa využívajú aj 
priestory zváračskej školy a žiaci vyšších ročníkov majú odborný výcvik priamo 
v prevádzkarňach Železiarní Podbrezová a.s., kde po ukončení štúdia aj pracujú. 
          Využitie informačných technológií je možné vo všetkých učebniach a kabinetoch vďaka 
inštalácii počítačovej siete v celej budove školy, čo rozširuje možnosti pre vnútornú komunikáciu 
i komunikáciu s rodičmi. Priebežné výsledky hodnotenia i dochádzku do školy si môžu žiaci a 
ich rodičia pozrieť v internetovej žiackej knižke, ktorá je súčasťou www stránky  školy. 
Využívanie IKT otvára pre nás možnosti pre nový spôsob prezentácie školy, jej výsledkov, 
vyhľadávanie informácií a nové formy práce pri výučbe. Vo výučbe i v domácej príprave sa 
využívajú výukové portály, predovšetkým vlastné, čo zlepšuje dostupnosť informácií pre žiakov, 
ktorí sú pri svojej športovej výkonnosti veľmi často mimo priestoru školy.   
     Škola disponuje nielen základnými učebnými pomôckami (obrazové materiály, trojrozmerné 
pomôcky), ale má k dispozícii aj modernejšie technické vybavenie – interaktívne tabule, 
dataprojektory, digitálne fotoaparáty, videokamery a pod.  
     Športová príprava sa realizuje vo vynovenej telocvični, posilňovni, na ihrisku s umelou trávou 
a na univerzálnom posilňovacom ihrisku, ale tiež v zariadeniach športových klubov 
a futbalového klubu Železiarní Podbrezová a. s. Žiaci športových tried trénujú dvojfázovo, majú 
zabezpečenú rehabilitáciu - bazén, sauna, masáže, príspevok na letné a zimné sústredenia 
a športovú výstroj. Dopravu na športoviská zabezpečujú športové kluby. 
     Žiaci chodia do školy v rovnošatách šitých na mieru. Každoročne dostanú bezplatne dvoje 
nohavíc, kravatu, sveter, bundu, končiace ročníky aj sako a na praktické vyučovanie pracovný 
odev (montérkovú súpravu, tričko a čiapku, pracovnú obuv).  
     Veľmi dobré podmienky na ubytovanie majú naši žiaci v súkromnom školskom  internáte. 
Ubytovanie je formou  bunkového systému (2 izby majú vlastné WC a sprchu).  
     Veľká pozornosť je venovaná skvalitneniu prostredia školy. Dôraz sa kladie na estetickú 
úroveň úprav interiéru. V poslednom období sa uskutočnilo niekoľko rekonštrukcií budovy – 
vybudovanie oddychovej zóny, rekonštrukcia kuchyne, sociálnych zariadení, atď. Učebne boli 
vybavené novým nábytkom a keramickými a interaktívny tabuľami, dôraz kladieme na 
bezprašné prostredie v triedach.  

Areál školy je zabezpečený strážnou službou ŽP a. s., skúša sa preventívne monitorovanie 
kamerovým systémom (zníženie rizika krádeží, vandalstva a pod.). 

 
 

 

14 ÚDAJE O FINANČNOM A  HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-
VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI  ŠKOLY 
1. Financovanie SSOŠH ŽP ako súkromnej školy bolo  zo štátneho rozpočtu v roku 2019 

zabezpečované v rámci normatívneho financovania podľa zákona 597/2003 Z. z.  
o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  
V roku 2019 bola celková prevádzková dotácia  zo štátneho rozpočtu vo výške 675 784,- 
EUR, z toho 659 930,- EUR normatívne prostriedky, 15 854,- EUR nenormatívne 
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prostriedky – z toho 5 984,- EUR vzdelávacie poukazy , 1 800,- EUR príspevok za 
mimoriadne výsledky žiakov a 5 550,- EUR príspevok na lyžiarsky výcvik. 
Pri určení výšky dotácie Okresný úrad Banská Bystrica odbor školstva vychádzal z výšky 
normatívu na 1 žiaka, ktorý bol stanovený MŠ SR pre rok 2019 podľa jednotlivých učebných 
a študijných odborov. 

2. Škola okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zabezpečovala v roku 2019 
svoju činnosť tiež z poskytnutej dotácie od zriaďovateľa . Železiarne Podbrezová na základe 
Zmluvy č. 60/Gp/2020 poskytli dotáciu na výchovno-vzdelávací proces vo výške 196 500,- 
EUR, dotáciu na odmenu za produktívnu prácu vo výške 102 034,- EUR a dotáciu na 
podnikové štipendium 108 612,- EUR. 
Zriaďovateľ ŽP a.s. v roku 2019 poskytol finančný príspevok na zabezpečenie odborného 
výcviku v dielňach školy v rámci duálneho vzdelávania vo výške 90 640,- EUR. 

3. V šk. roku 2019/2020 škola zabezpečovala aj záujmovú činnosť žiakov školy. Na úhradu 
nákladov spojených s touto činnosťou dostala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 
formou vzdelávacích preukazov. Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 7 ods. 8 
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a  školských 
zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Vzdelávací poukaz slúži na realizáciu systému financovania záujmového vzdelávania 
poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný 
príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy.  
Zoznam záujmových činností a  časový rozvrh záujmových krúžkov v priebehu školského 
roka s účasťou žiakov eviduje škola v osobitných záznamoch, ktoré sú podkladom pre 
vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Na vzdelávacie poukazy škola dostala 
pre rok 2019 5 984,- EUR. Z týchto finančných prostriedkov bolo čerpané nasledovne: mzdy 
3 296,- EUR, odvody na sociálne a zdravotné poistenie 1 143,- EUR a na prevádzku (nákup 
materiálu)  1 545,- EUR 

4. Súčasťou školy sú nasledovné školské zariadenia:  
- Školský internát 
- Výdajná školská jedáleň 

V roku 2019 bola cena za ubytovanie na Školskom internáte 20 EUR mesačne.   
Aj žiaci a zamestnanci Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová sa stravujú vo 

výdajnej školskej jedálni pri SSOŠH ŽP a ubytovanie žiakov SG ŽP je zabezpečené 
v školskom internáte pri SSOŠH ŽP. 

V zmysle VZN BBSK č. 28/2015 o poskytnutí dotácie z daňových príjmov BBSK na rok 
2019 nám Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor finančného riadenia 
a rozpočtu Banská Bystrica   bola poskytnutá dotácia z daňových príjmov BBSK za rok 
2019 pre prijímateľa Železiarne Podbrezová a.s. vo výške 136 423,- EUR. Dotácia bola 
určená pre školské zariadenia zriadené pri Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej ŽP 
nasledovne: 

- Školský internát pri SSOŠH ŽP vo výške 101 221,-EUR 
- Výdajná jedáleň pri SSOŠH ŽP vo výške 35 202,- EUR. 

Školské zariadenia zriadené pri Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej  
ŽP čerpali poskytnutú dotáciu v roku 2019 na mzdy a prevádzku zariadení . 
Dotácia na výdajnú školskú jedáleň vo výške 35 202,- EUR bola vyčerpaná na príspevok na 
stravu žiakov, ktorí sa stravujú v príslušnej jedálni.  

 Dotácia na školský internát vo výške 101 221,- EUR bola čerpaná: 52 877,- EUR mzdy, 
18 791,- EUR poistné a príspevok zamestnávateľa do poist. fondov a 29 553,- EUR na 
tovary a služby.  

5. Škola okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zabezpečovala v roku 2019 
svoju činnosť tiež z nasledovných zdrojov: 
- príspevok FK Železiarne Podbrezová a.s. na ubytovanie za športovcov a letné 

sústredenie 
- príspevok od žiakov na stravu a ubytovanie 

6. Podnikateľská činnosť  Zváračská škola v roku 2019 vykazovala nasledujúce hospodárske 
výsledky: 
Zváračská škola - tržby za vlastné výkony  vo výške  40 250,- EUR 

- náklady na podnikateľskú činnosť vo výške  44 783,- EUR 
- výsledok hospodárenia je strata vo výške  4 533,- EUR 
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 V roku 2019 dosiahla SSOŠH ŽP hospodársky výsledok  zisk : 85,24 EUR, z toho 
hlavná nezdaňovaná činnosť + 4 617,88,- EUR , podnikateľská činnosť -4 532,64 EUR 
Získané finančné prostriedky škola využíva hospodárne, efektívne a účelovo na 
zabezpečenie chodu školy a prípravy žiakov na ich budúce povolanie. 
 

 

 

15 CIEĽ, KTORÝ SI  ŠKOLA URČILA V  KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA 
ŠKOLY NA  ŠKOLSKÝ ROK 2018/19 A VYHODNOTENIE  JEHO PLNENIA  
 
Akého študenta chceme vychovať – absolventa - pripraviť ho tak, aby získal kompetencie 
pre samostatný život, uplatnenie na trhu práce a pre ďalšie vzdelávanie. 
 

15. 1 Oblasť vzdelávania a výchovy 
Cieľom je vytvárať podmienky vo vzdelávaní a výchove žiakov tak, aby získavali a rozvíjali 
kľúčové kompetencie, ktoré sú potrebné pre uplatnenie človeka v spoločnosti, v pracovnom 
procese a v životných situáciách. Ide o kompetencie v oblasti komunikačných schopností, 
ústnych a písomných spôsobilostí, využívania IKT, matematickej a finančnej gramotnosti, 
sociálne, občianske a kultúrne kompetencie. Čiastkové ciele sú: 

 rozvíjať manuálne zručnosti žiakov na úseku odborného výcviku, tvorivé schopnosti, 
pracovať v oblastiach, ktoré súvisia s ďalším vzdelávaním, 

 umožniť žiakom naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť ich na 
celoživotné vzdelávanie, naučiť ich pracovať v skupine a preberať na seba 
zodpovednosť 

 vypestovať v žiakoch úctu k rodičom, k iným ľuďom, ku kultúrnym a národným hodnotám 
a tradíciám štátu, naučiť žiakov kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a 
chrániť svoje zdravie, životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 

 pripraviť žiaka kompetentného na zamestnanosť 
 hľadať možnosti širšej spolupráce s políciou, centrom pedagogicko – psychologického 

poradenstva a prevencie pri riešení problémov so žiakmi s poruchami správania 
 vytvárať podmienky pre rozvoj počítačovej gramotnosti, jazykových zručností a finančnej 

gramotnosti u žiakov, vytvárať podmienky pre protidrogovú prevenciu, potláčať prejavy 
šikanovania 

 vymedziť priestor pre prezentovanie názorov a postojov,  
 vytvoriť priestor pre aktívnu prácu žiakov a sebahodnotenie. 

15. 2 Oblasť vzťahu školy ku žiakom, rodičom a širokej verejnosti 
Hlavným cieľom školy  je intenzívne pracovať na budovaní pozitívneho imidžu školy. Splnenie 
tohto cieľa je podmienené uskutočnením čiastkových špecifických cieľov: 

 informovať verejnosť o účasti školy v rôznych aktivitách žiakov, zamestnancov, 
v projektoch EÚ atď. 

 aktívne spolupracovať so ŽŠR a prijímať návrhy a podnety nielen zo strany 
zamestnancov, ale aj zo strany žiakov 

 zúčastňovať sa na burzách stredných škôl 
 prezentovať sa na verejnosti akciami, úspechmi žiakov a pracovníkov školy v súťažiach 

v oblasti zručnosti, športu, kultúry a pod. na web stránke školy, facebooku, instagrame, 
v Podbrezovane a iných masmédiách 

 inovovať propagačné materiály školy (letáky, bilboardy, videá) 
 budovať preferencie školy voči iným konkurenčným školám 
 zverejňovať ponuku študijných programov v učebných a študijných odboroch na 

internete, prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, v regionálnych 
masmédiách 

 zúčastňovať sa na spoločenských, kultúrnych, športových podujatiach v Podbrezovej, 
v rámci mesta Brezna, okresu a kraja 

 vypracovať stratégiu náboru žiakov deviatych ročníkov základných škôl, realizovať súťaž 
pre žiakov ZŠ „Zručný mladý Horehronec“, „Školy školám“, každoročne usporiadať Deň 
otvorených dverí 

 zúčastňovať sa celoslovenských súťaží „programovanie CNC (sústruženie, frézovanie)“ 
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 zúčastňovať sa medzinárodných súťaží „Řemeslo Vysočiny“ Žďár nad Sázavou 
 nadväzovať partnerstvá so zahraničnými školami v rámci Erasmus+ 

15. 3 Oblasť modernizácia materiálno-technického vybavenia školy  
- je potrebné splniť nasledujúce čiastkové ciele: 

 vybavenie tried najnovšími typmi výpočtovej techniky aktuálne riešiť cez outsourcingové 
zmluvy so ŽP Informatika s. r. o. 

 zabezpečiť opravu, obnovu, prípadne repasovanie konvenčných strojov zo strojového 
parku na pracoviskách odborného výcviku 

 zabezpečiť technické vybavenie potrebné pre realizáciu dištančného vzdelávania zo 
školy (webkamery, slúchadlá, redukcie adaptérov,...) 

 zabezpečiť rozšírenie priestorov a modernizáciu vybavenia posilňovne 
 zabezpečiť rekonštrukciu strechy nad vestibulom pred vrátnicou 
 zabezpečiť bezbariérový vstup – výťah 
 výmenu elektroinštalácie 
 zníženie energetickej náročnosti budov - zatepľovanie 

15. 4 Oblasť vzťahu k zamestnancom 
- čiastkové ciele sú: 

 aktualizovať a prepracovať vnútorné smernice –podľa platnej legislatívy 
 podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov 

školy,  
 vytvárať pozitívnu klímu školy, tak aby zamestnanci chodili do práce pozitívne naladení, 

bez stresu. Klímu tvoriť pozitívnym prostredím, vzťahmi medzi učiteľmi, vzťahmi učiteľ 
žiak a žiak učiteľ. 

 zapojiť väčší počet zamestnancov do tvorby a realizácie projektov vhodnou motiváciou, 
 starostlivosť o zamestnancov zabezpečovať rôznymi ďalšími spoločnými zamestnaniami 

ako sú teambuildingové aktivity, protistresové cvičenia a rôzne potrebné vzdelávania. 
 

15. 5 Oblasť bezpečnosti, šetrenia a ochrany majetku 
  

Na základe štatútu vydaného zriaďovateľom s cieľom motivácie k zlepšovaniu bezpečnosti, 

šetreniu a k ochrane majetku škôl som so zástupcami žiakov vykonávala pravidelne, minimálne 

1x za 2 týždne kontrolu hodnotenia stavu bezpečnosti a ochrany majetku škôl vo všetkých 

triedach a spoločných priestoroch školy. Výsledky z hodnotenia sú nasledovné: 

 

I.A 86 III.A 33 

I.B 66 III.B 86 

I.C 68 III.C 30 

I.G 66 III.H 33 

I.H 61 IV.A 27 

II.A 82 IV.B 21 

II.B 34 IV.G 41 

II.C 83 IV.H 34 

II.G 83   

II.H 75   

 

 

 

15. 6 V oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu 
 
Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu v škole je vychovávať  sociálne,  morálne  a  

emocionálne  zrelé  osobnosti,  schopné  konať a správať sa v súlade s etickými normami a 

hodnotami uznávanými danou spoločnosťou vo svojom sexuálnom, manželskom a rodinnom 

živote. Jej cieľom je viesť žiaka tak, aby vedel odolávať negatívnym vplyvom okolia a dokázal v 
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dospelosti vybudovať harmonické partnerské vzťahy založené na láske, úcte, vernosti, tolerancii 

a zodpovednosti.  

 

V súlade s plánom koordinátora pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu sa v školskom roku 

uskutočnili nasledujúce úlohy: 

SEPTEMBER:  

 Príprava plánu Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na škole  

 Poskytovanie informácií o možnostiach poradenstva v problematike sexuálneho 

správania a príprave na úlohy v manželstve a rodičovstve 

 Oboznámenie sa s problematikou manželstva a rodičovstva vo všetkých ročníkoch 

v rámci predmetov: Občianska náuka, Etická výchova, (zodpovedný vyučujúci týchto 

predmetov)   

OKTÓBER:   

 Tvorba nástenky s užitočnými adresami súvisiacimi s VMR  

 Október mesiac úcty k starším – besedy na triednických hodinách 

NOVEMBER:  

 Príprava a priebeh kampane Červené stužky 24.11. - 2.12. 2019 

 Premietnutie filmu Anjeli 

 25. november Medzinárodný deň eliminácie násilia voči ženám - beseda na triednických 

hodinách 

DECEMBER: 

 Oboznámenie študentov a možnosťami prevencie nákazy vírusom HIV/AIDS pri 

príležitosti Svetového dňa AIDS (1. december) 

 Film Philadelphia s tematikou AIDS 

FEBRUÁR:  

 Tvorba nástenky  na tému „Plánované rodičovstvo“  

MAREC:  

 Uvedomenie si úlohy a poslania žien v rámci Medzinárodného dňa žien (8.marec) - 

beseda na triednických hodinách 

PRIEBEŽNE: 

 pripomenutie význačných dní – podľa plánov triednych učiteľov 

 

 

Nesplnené úlohy: 

OKTÓBER:   

 Beseda s policajtom na tému: „Domáce násilie“ 

JANUÁR:  

 Beseda s gynekológom 

 Anonymný dotazník pre študentov s tematikou VMR 

 

Nasledujúce aktivity sa nemohli konať z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením 

COVID-19: 

 

APRÍL:  

 Zdravý životný štýl a prevencia infekčných prenosných chorôb pri príležitosti Svetového 

dňa zdravia (7. apríl) 

MÁJ:  

 Poslanie matiek k Dňu Matiek (11. mája) 

 Význam a poslanie rodiny v rámci Medzinárodného dňa rodiny (15. mája) 

 Premietnutie filmu- Pozri kto to hovorí. 
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JÚN:  

 Deň detí a ich práva (1.júna) 

 Dôležitosť otca pri výchove – Deň otcov (15. júna) 

 Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku Výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

v podmienkach školy 

 

 

15. 7 V oblasti environmentálnej výchovy a zdravého životného štýlu 
 
Cieľom ENV je formovať a rozvíjať osobnostné kvality žiaka, ktoré umožnia zlepšovať a chrániť 
životné prostredie. Na plnení tohto cieľa sa podieľajú koordinátor, všetci učitelia 
všeobecnovzdelávacích predmetov a samotní žiaci. 
 
Cieľom ZŽŠ je zabezpečiť osvetu v oblasti zdravej životosprávy, prevencie obezity, prevencie 
proti návykovým látkam a propagácie pohybových aktivít.  
 
V súlade s plánom práce sa v šk. roku 2019/2020 uskutočnili tieto aktivity: 

 september 2019 - Šport zbližuje, 
 september 2019 – Účelové cvičenie 1. ročníky (Z: TSV), 
 október 2019 – Účelové cvičenia 2. ročníky (Z: TSV), 
 triednické hodiny boli venované problematike nakladania s odpadom a separovania odpadu 

v našom regióne (TU),  
 začlenenie prvkov ENV a ZŽŠ do vyučovacích predmetov (Z:TU), 
 tvorba násteniek s ENV tematikou (Z:TU) 
 október 2019 – KOŽAZ 3. ročníky (Z:TSV), 
 november 2019 – Darovanie krvi,  
 november 2019 – Červené stužky (Štulajterová) 
 november 2019 – Národná súťaž HIV/AIDS 
 december 2019 – fotografická súťaž s ENV tematikou  (Jirmer) 
 december 2019 – Vianočný florbalový turnaj (Štulajterová, Peťková) 
 január 2020 – Zimný kurz pohybových aktivít – lyžiarsky výcvik pre žiakov 1. ročníka (Z: 

TSV) 
 

Ďalej prebiehali celoročné aktivity: 
 Separácia odpadu, študenti sú vedení k šetreniu energiami a vodou, 
 Zber elektrozariadení, batérií, svetelných zdrojov a použitých tonerov v spolupráci 

s ASEKOLom SK, s.r.o., zapájanie sa do súťaží vyhlásených v programe Recyklohry 
 Venovala sa pozornosť estetickému vzhľadu tried  
 V areáli školy boli umiestnené kontajnery na sklo a plasty 
 
Návrhy na zlepšenie: 

 Neustále propagovať ENV a ZŽŠ, zvyšovať záujem študentov o životné prostredie 
a separáciu odpadu. 

 Naďalej zvyšovať environmentálne povedomie žiakov a zamestnancov školy na všetkých 
úsekoch.  

 Naďalej dbať na triedenie odpadu a zvýšiť množstvo separovaných plastov. 

 Zapájať sa do environmentálnych súťaží. 

 Pokračovať v akcii „Deň Zeme“ – upratovanie okolia školy. 
 

 
 

15. 8 Materiálna oblasť  
1. Zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a.s. aj v tomto roku pokračoval v stavebných 

úpravách a modernizácii priestorov školy.  
2. Pravidelne sa dopĺňalo materiálne vybavenie učební. Zakúpili sa nové učebné pomôcky pre 

jednotlivé predmety, napr. Knihy  pre výučbu cudzích jazykov. 
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3. Nákup interaktívnej techniky a učebných pomôcok a ich inštalácia do učební. Účelom bolo 
vytvoriť moderné učebne a tak zvýšiť úroveň vzdelávacieho programu, vyučovacieho 
procesu školy, ktorý súvisel v značnej miere aj so zabezpečením dištančného vzdelávania 
žiakov. 

4. Na dielne na OV sa zakúpili  náradie a nástroje do výdajne. 
5. Zrekonštruovali sa a novozariadili 2 poschodia na školskom internáte a doplnil sa potrebný 

inventár – skrine, válendy, poličky, batérie.  
6. Z finančných prostriedkov zriaďovateľa ŽP a.s. sme do školskej knižnice  doplnili aktuálnu 

odbornú literatúru a spoločensko-vednú literatúru. 
 

 

15. 9 Oblasť riadenia školy 
 

a) Plánovanie 
1. Prioritnou úlohou je pokračovať v inovácií a tvorbe kvalitných a reforme 

zodpovedajúcich Školských vzdelávacích programov.  
2. Na základe ŠkVP sme pripravili ročný Plán práce školy, v ktorom sú zámery konkretizované.  
3. Rozdelili sme kompetencie jednotlivým zamestnancom školy,  presadzovali sme 

spolurozhodovanie pri problémoch, ktoré sa ich týkali.  
4. Činnosť školy sme organizovali tak, aby bolo zaistené plnenie plánovaných zámerov školy.  
5. Vymedzili sme právomoci a zodpovednosť spolupracovníkov tak, aby bola maximálne 

využívaná  ich kvalifikácia a schopnosti.  
b) Výber spolupracovníkov – personálne zabezpečenie školy 

1. Výber nových pracovníkov sme uskutočňovali výberovými konaniami za spolupráce 
s predmetovými komisiami. Všetci uchádzači absolvovali psychologické testy a urobili 
vzorovú hodinu zo svojho predmetu. 

2. Vyberali sme pedagógov, ktorí sa osvedčili na predchádzajúcich pracoviskách a mladých 
perspektívnych pedagógov, ktorí sú ochotní pracovať v prospech školy. 
c) Vedenie spolupracovníkov a ich motivácia 

1. Pre učiteľov školy sme zabezpečili podmienky na ich ďalšie vzdelávanie – účasťou na 
akciách MPC a ostatných vzdelávacích inštitúcií. V priebehu školského roka sme realizovali 
aktualizačné vzdelávanie podľa vypracovaných, schválených programov a záujmu 
pedagogických zamestnancov, zabezpečili sme odbornú literatúru, prístup učiteľov k  IKT.  

2. Snažili sme sa rozvíjať vzájomnú dôveru. 
3. Snažili sme sa o spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie pracovníkov školy na základe 

vnútorného mzdového predpisu.  
d) Kontrola a hodnotenie 

1. Prácu pedagogických zamestnancov sme posudzovali podľa toho ako sa podieľali na 
naplnení cieľov školy. 

2. Pri hodnotení sme postupovali podľa kritérií schválených vedením školy.  
3. Hodnotenie  sme premietali do finančného ohodnotenia.  

e) Pracovné porady   
1. Pracovné porady  sme uskutočňovali pravidelne v súlade s plánom porád. Počas obdobia, 

kedy bolo prerušené vyučovanie a pedagogickí zamestnanci vykonávali prácu z domu, tzv. 
„home office“ sa pracovné porady uskutočňovali pravidelne, min. 1-krát týždenne a online 
prostredníctvom aplikácie Cisco Webex, resp. Zoom. 

2. Návrhy do programu porady zasielali vedúci zamestnanci emailom. 
3. Rokovanie sme viedli tak, aby každý mohol vyjadriť svoj názor 
4. Výsledky rokovania sme zhrnuli v zápise z porady a zaslali každému pracovníkovi.  

 
 

16 TVORBA ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV  
Pre splnenie vzdelávacích cieľov sme urobili nasledovné aktivity: 

 Revidovali sme ŠkVP  platné od 1.9.2018 pre študijné odbory: 
a) 2262 K hutník operátor,  
b) 2697 K mechanik elektrotechnik, ktoré sú zaradené do systému duálneho vzdelávania. 
c)  
 Revidovali sme ŠkVP  platné od 1.9.2016 pre študijné odbory: 
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d) 2413 K mechanik strojov a zariadení, 
e) 2433 H obrábač kovov,  
f) 2679 K mechanik mechatronik, ktoré sú zaradené do systému duálneho vzdelávania. 
 
 

 

17 OBLASŤ MIMO-VYUČOVACÍCH ČINNOSTÍ 
  

V školskom roku 2019/2020 sme pri skvalitňovaní mimo-vyučovacích činností použili aj 
prostriedky z tzv. „vzdelávacích poukazov“. Žiaci pracovali v 12-tich krúžkoch podľa vopred 
pripraveného a schváleného plánu do 13. marca 2020. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR 
bolo od 16.3.2020 prerušené vyučovanie na všetkých školách a školských zariadeniach až do 
odvolania a mimo-vyučovacia činnosť bola prerušená. 
 
Automatizácia hrou – Ing. Peter Flaška 
Žiaci pracovali na PLC Siemens S7-200. Učili sa základom programovania PLC a samostatne 

riešili rôzne úlohy. 

Fitnes Jump - Mgr. Ludmila Peťková  
Cieľom krúžku bolo vyvolať záujem o pohybovú činnosť žiakov,  získať návyky pre pravidelné 

športovanie. 

Informatika hrou – Ing. Juraj Pôbiš  
Cieľom záujmového krúžku bolo oboznámiť študentov so základmi informatiky naučiť ich 
používať jednotlivé užívateľské programy a rôzne aplikácie informačných technológií v reálnom 
živote. 
 
Kutil – Mgr. Vlastimír Veverka 
Cieľom krúžku bol rozvoj motorických zručností a kreativity. Nadobúdanie remeselných 
zručností správne a bezpečné používanie náradia. Vyrábanie vtáčích búdok. stojanov pod 
mobily, rukoväte na náradie, hračiek z dreva, pomôcky do kuchyne. Taktiež výrobky z kovu - 
stojany, retiazky, plechové zvonce - gengáre atď. 
 
Mladý mechatronik – Róbert Králik 

Vývoj, oprava, renovácia učebných pomôcok. Demontáž vyradených učebných pomôcok na 
náhradné diely. Zostrojenie prípravku na ovládanie krokových elektromotorov. Využitie 
ovládania ovládanie krokových elektromotorov na rôznych  zariadeniach. Zostrojenie 
fotografickej montáže ovládanej krokovým motorom. Zostrojenie mechatronickej stavebnice 
Gravírovačka a jej následné zostavenie a prevádzkovanie cez Simatic. 
 
Ochotnícke divadlo – Bc. Radoslav Kabáč 

Náplňou krúžku bolo viesť žiakov k tvorbe divadelných foriem a performácií, k pochopeniu a 
významu divadla ako celku so špecifickým znakom na alternatívne respektíve avantgardné 
formy jeho prejavu. 
 
Programovanie Sinumerik Operate – Ing. Ivan Majer 

Krúžok bol určený záujemcom pre Programovanie CNC strojov. Absolventom krúžku poskytoval 
vedomosti z oblasti číslicového riadenia technologických procesov a grafických systémov 
používaných v strojárstve. Zároveň umožňoval získať praktické zručnosti v základoch ovládania 
a programovania CNC sústruhu. Hlavným cieľom krúžku bola príprava na MS v CNC obrábaní. 
Absolvent krúžku spoznal základné princípy nekonvenčných technológií a dokázal pružne 
reagovať na meniace sa podmienky. Je pripravený samostatne zostavovať riadiace programy 
CNC strojov v softvérovom prostredí Sinumerik operate, samostatne obsluhovať CNC sústruh 
pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. 
Je schopný pred spustením stroja používať simulačné programy. 
 
Strojárik – Ing. Vlasta Kyseľová  
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Krúžok Strojárik bol zameraný pre 1. ročníky odborov mechanik strojov a zariadení, hutník 
operátor a mechanik mechatronik. Na krúžku sa študenti zdokonalili v zručnostiach s ručným 
náradím, sekáčmi, ručnou pílkou, pilníkmi, rysovacou ihlou a meradlami. Osvojili si prácu so 
strojníckymi tabuľkami, samostatne vyhľadávali priemery vrtákov a iných rezných nástrojov. 
Podľa technického výkresu zhotovili jednoduchú súčiastku pomocou ručného náradia. 
 
Športové hry – Mgr. Janka Štulajterová  

Krúžok bol zameraný na pohybové aktivity tradičných, ale aj netradičných kolektívnych športov. 

Žiaci si rozvíjali pohybové zručnosti, schopnosti a herné činnosti s náčiním a loptou. Náplňou 

krúžku bola aj príprava žiakov na reprezentáciu školy v kolektívnych hrách na okresných a 

vyšších kolách. 

 

Varenie –Zuzana Lacková  

V krúžku varenia si žiaci pripravovali rôzne dobroty. Naučili sa s porozumením orientovať v 
receptoch, ale aj slušne stolovať. A pravdaže udržiavať pri varení poriadok v kuchynke a po 
sebe si aj upratať. 
 
Zábavná matematika – Mgr. Martina Završanová  

Na krúžku sa žiaci venovali zábavnej stránke matematiky, riešili rôzne hlavolamy a logické 
úlohy. Riešili logickú hru sudoku. Objavovali a vypĺňali aj číselnú doplňovačku kakuro ,založenú 
na logickom myslení. Riešili niekoľko magických štvorcov a netradičných geometrických úloh. 
Zoznamovali sa so zaujímavými číslami (palindromy, pythagorejské). 
 
Základy včelárstva – Ing. Ivan Štubňa 

Obsahom krúžku bolo oboznámenie sa so základnými aktivitami pri práci s včelami počas 
celého roka, nielen v teoretickej rovine, ale i v praktickej. 

 
 

18 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO 
 
Činnosť výchovného poradcu a koordinátora prevencie sociálno–patologických javov ako 
základného článku výchovného poradenstva sa realizovala v zmysle zákona NR SR č. 
245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – 134, pedagogicko – organizačných 
pokynov MŠ SR pre šk. rok 2019/20, vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských 
zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a metodického usmernenia č. 7/2006-R. 
 
Práca v oblasti výchovného poradenstva a prevencie sociálno – patologických javov bola 
zameraná na realizovanie cieľov výchovno-vzdelávacej práce smerom k žiakom, rodičom a 
pedagógom.  
 
1. Výchova žiakov smerovala k rozvoju osobnosti, k posilňovaniu úcty k ľudským právam 

a základným slobodám, úcty k rodičom, k vlastnej kultúre, jazyku, k príprave na slobodný 
život a k úcte k prírodnému prostrediu. Na výchovnej práci sa podieľali všetci vyučujúci.  
 

2. Žiaci prvých ročníkov a ich rodičia boli oboznámení s možnosťami poskytovania  
pedagogicko-psychologickej starostlivosti, s pravidlami týkajúcimi sa šikanovania, fajčenia, 
užívania alkoholu a drog, s opatreniami pri ich porušovaní a bola uzavretá Dohoda medzi 
vedením školy a rodičmi týkajúca sa návykových látok a šikanovania. 

 

3. Po preštudovaní dostupných materiálov o žiakoch 1. roč. som informovala triednych 
učiteľov a aj ostatných vyučujúcich o daných žiakoch – schopnosti , záujmy, zdravotné 
problémy a pod. 
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4. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa škola monitorovala správanie sa žiakov. Pri 
oprávnenom podozrení sme ihneď riešili porušovanie správania sa. Počas  šk. roka 2019-
20 výchovná poradkyňa urobila 69 sedení (vlani 41) a pohovorov so žiakmi SSOŠH ŽP, 
podľa potreby aj s triednymi učiteľmi, majstrami OV, vedením školy, prípadne s rodičmi. 
Môžem konštatovať, že po riešení prvých príznakov došlo k náprave. 

 
Prehľad zápisov a sedení podľa tried : 

I.A – 13                      II.A - 8               III.A - 6                    IV.A – 0             
I.B – 13                      II.B – 5               III.B – 8                   IV.B -  3 
I.C – 3                        II.C - 7                III.C - 3    
  

5. Spoluprácu s novou psychologičkou ŽP a.s. pre jej zaneprázdnenosť sa nám tento rok 
nepodarilo nadviazať.    
     
6. Spolupráca s Radou rodičov pri SSOŠH ŽP pod vedením p. Škultétyovej je na primeranej 
úrovni. Naďalej však pretrváva nedostatočná komunikácia s rodičmi problémových žiakov, ktorí 
sa nezúčastňujú schôdzí združenia rodičov. V 1.polroku sa konali 3x . 

 
7. V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 311/2004 Z.z. o poskytovaní štipendií žiakom SŠ sme 
zabezpečili žiakom zo sociálne slabších rodín štipendium 3 žiakom (vlani 3 ). 

 
8. V rámci plnenia Národného programu boja proti drogám sa konali : 

- súťaž tried o najzaujímavejšiu nástenku s protidrogovou tematikou s názvom „Ja hovorím 
nie!“ v novembri 2019 ( zúčastnili sa triedy I.A,B,C, II.A, C, III. B) ,  

- dotazník so žiakmi 1. ročníka zameraný na životný štýl- „Som na svete rád.“(nov.2019) 
 

 Áno Nie Neviem/ 
nezaujíma ma  

Stravujete sa zdravo? 20 0 45 

Koľko hodín denne 
spíte? 

7-8 hod. 
40 

Menej ako 6 hod. 
25 

 

Voľný čas trávim: šport-20 
príroda-7 
kniha-2 
zvieratá- 0 
krúžok-5 

kamaráti- 20 
TV, PC –15 
bary a pohostinstvá –0 
nič -0 

 

Fajčenie (užívanie) 21 44  

Alkohol (užívanie) 22 43  

Drogy (užívanie, 
skúsenosť) 

4 61  

Pociťuješ stres? 12 53  

Viem, kde tráviť voľný 
čas v okolí 

2 63  

 

- dotazník robili žiaci prvých ročníkov – spolu 65 žiakov z celkového počtu 70, 
                                                      2 triedy študijných odborov (I.A - 27, I.B -25), 

                                                   1 trieda učebného odboru( I.C-13). 
Záver:  
Z uvedeného vyplýva, že 2/3  žiakov nie je stotožnená so zdravou výživou, žiaľ ich to ani 
nezaujíma. Naopak 2/3 žiakov má dostatočný spánok. Voľný čas trávia najviac športom, 
s kamarátmi a na PC alebo TV. Len 2 žiaci čítajú knihy. Nikoho nezaujímajú zvieratá. 
 
Pozitívum je, že približne 2/3 žiakov nepije ani nefajčí. Vyzdvihujem, že „len“ 4 žiaci majú 
skúsenosti s drogami, ostatní  to nechcú ani skúsiť, nie ešte užívať. 
  
Zaujímavé je, že v dnešnej uponáhľanej dobe pociťuje stres 12 žiakov, ostatní sú v pohode. 
Samozrejme budeme naďalej spolupracovať s OR PZ Brezno  s organizovaním prednášky  
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spojenou s besedou o drogách a zorganizujeme kontrolu na užívanie omamných látok, na 
triednických hodinách tiež budeme o tom diskutovať a v rámci výzdoby triedy v októbri budú  
triedy súťažiť o najkrajšiu  nástenku s názvom: Ja hovorím nie! 
 
Dotazník pre žiakov 2.ročníka zameraný na užívanie dostupných návykových látok: 
Pijú tvoji rodičia? áno - 8 nie - 12 niekedy - 30 

Piješ alkohol? nie - 23 niekedy - 25 s rodičmi - 2 

V koľkých rokoch si pil prvýkrát? 14 – 15 
 9 - 8 
8 - 3 

 nikdy - 24 

Fajčia tvoji rodičia? áno - 27 nie - 13 občas - 10 

Fajčíš? áno -17 nie - 28 niekedy - 5 

V koľkých rokoch si fajčil prvýkrát? 6-1,7-2, 
 8-4, 9-2 
14-13 

 nikdy-28 

Fajčenie tabaku je krokom 
k fajčeniu marihuany. 

áno -15 nie - 35  

 
Dotazník robili žiaci druhých ročníkov – spolu 50  žiakov z celkového počtu 54, 

                                                              3 triedy študijného odboru (II.A,B,C). 
Záver: 
Väčšina rodičov pije príležitostne a polovica rodičov fajčí, ale deti už menej. Žiaci, i keď 
v menšom počte, už v rannom veku okúsili alkohol aj cigarety. V dotazníku 35 žiakov si myslí, 
že fajčenie tabaku nenavádza k fajčeniu marihuany. Z uvedeného vyplýva, že ak fajčia a pijú 
rodičia, tak aj ich deti. V rámci prevencie budeme organizovať besedy, súťaž o najkrajšiu 
protidrogovú nástenku, akciu jablko za cigaretu. 
 
9. V súlade s plánom práce výchovného poradcu sa ďalej uskutočnilo:       
- „Šport zbližuje“ športové dopoludnie ku Dňu holokaustu a masového násilia – I.A,B,C, II.A,BC, 
III.A,B,C ( sept.2019), 
- Deň duševného zdravia – beseda  so žiakmi 2.ročníkov (okt.2019),   
- Medzinárodný deň študentstva   - beseda na tried. hodinách (nov.2019), 
- „Bubnovačka 2019!“- ochrana detí pred domácim násilím (nov. 2019),       
- dotazník so žiakmi 1.ročníka o šikanovaní (okt. 2019):    

-  M/Ž  -  -  

- 2
. 

Stretol si sa so 
šikanovaním? 

áno-4 - nie-55 -  

- 3
. 

Spôsob šikanovania -poškodenie vecí, vylúčenie z kolektívu, 
nezmyselné príkazy, 

-  -  

- 4
. 

Kde si sa stretol so 
šikanovaním? 

- v triede, cestou zo a do školy, -  -  

- 5
. 

Koho si o šikanovaní 
informoval? 

- nikoho, rodičov, spolužiaka, triedneho 
učiteľa, 

-  -  

- 6
. 

Bol som na tejto škole 
šikanovaný? 

1 -  -  

- 7
. 

Ako potrestať šikanovanie ? - verejným pokarhaním, oznámiť rodičom, 
 - vylúčiť zo školy, 

-  -  

- 9
. 

Čo by si zmenil vo vašej 
škole, triede? 

- nič-20, 
- lepší internet, 
- väčšie porcie obedov, 
- aby tu boli dievčatá, 
- menej hodín, viac peňazí 

-  -  

 
Dotazník robili žiaci prvých ročníkov – spolu 59 žiakov z celkového počtu 70, 
                                                                2 triedy študijných odborov (I.A - 23, I.B -25), 
                                                                1 trieda učebného odboru (I.C-11). 
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Záver: z uvedeného vyplýva, že všetci žiaci poznajú pojem šikanovanie, stretli sa  so 
šikanovaním osobne alebo boli svedkami šikanovania. Jeden žiak začal  byť šikanovaný na 
tejto škole a to sme hneď riešili osobnými  pohovormi. Naďalej situáciu pozorujeme. 
Momentálne nevieme o žiadnom šikanovaní. Z prehľadu vyplýva, že oproti vlani klesol počet 
šikanovania na našej škole ( vlani 4, teraz 1). 
 Tretina žiakov(20) by o šikanovaní  nepovedala nikomu a myslia si, že sa nedá odstrániť. Preto 
treba tomu venovať pozornosť  i  na triednických hodinách. Akýkoľvek prejav šikanovania 
(i náznak) budeme riešiť pohovormi,  podľa situácie predvoláme aj zákonných zástupcov a 
spravíme  zápisy. 
Samozrejme budeme naďalej spolupracovať s OR PZ Brezno  s organizovaním prednášky  
spojenou s besedou na tému : Prevencia násilia páchaná na deťoch, šikanovanie.  
Pozitívne je, že viac ako  polovica žiakov by na našej škole nič nemenila. 
 
10. V rámci spolupráce školy s OR PZ Brezno sme zorganizovali nasledovné prednášky 
spojené s besedou: 
- Bezpečný internet a sociálne siete – 4. roč. (nov.2019) 
- Predchádzanie extrémizmu, radikalizácii a diskriminácii – 2. roč.(febr.2020) 
     
11. V rámci  náboru žiakov na rok 2020/21 sme : 
- vyhotovili propagačné letáky a  prezentáciu o škole, 
- aktualizovali webovú stránku školy, nástenku – Objav možnosti našej školy spoločnosti 
Železiarní Podbrezová (dec.2019),  
- realizovali nábor žiakov ZŠ: 
 

Dátum Miesto Predbežný záujem 

27.,29.11.2019 ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno 6 

26.11.2019 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Brezno 4 

26.11.2019 ZŠ s MŠ MPČĽ  35, Mazorník 0 

12.11.2019  ZŠ Jánošovka, Čierny Balog 15 

26.11.2019 ZŠ Beňuš 2 

05.11.2019 ZŠ Polomka 2 

5.11.2019 ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom 0 

5.11.2019 ZŠ Heľpa 3 

5.11.2019 ZŠ s MŠ Pohorelá 1 

27.11.2019 ZŠ Pohronská Polhora 0 

19.11.2019 ZŠ Jaroslava Simana, Valaská 2 

12.11.2019 
15.01.2020 

ZŠ Podbrezová 9 

12.11.2019 ZŠ Predajná 4 

19.11.2019 ZŠ s MŠ Nemecká 0 

24.10.2019 ZŠ Nitrianske Pravno 0 

29.10.2019 ZŠ Rimavská Sobota 0 

4.11.2019 ZŠ Tisovec 5 

19.11.2019 ZŠ Brusno 2 

19.11.2019 ZŠ Sama Cambela, Sl. Ľupča 2 

19.11.2019 ZŠ T. G. Masaryka, Ľubietová 0 

04.12.2019 ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca 0 

Neustále sme v kontakte s VP ZŠ, ktoré ma informujú o priebežnom záujme deviatakov 
o štúdium na našej škole. 
 
12. V školskom roku 2019/2020 21 žiakov dosiahlo výborné výchovno-vyučovacie výsledky, 

prípadne reprezentovali školu v rôznych oblastiach, za čo dostali knižné odmeny 
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19 OBLASTI, V KTORÝCH  ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A TIEŽ 
OBLASTI, KTORÉ TREBA ZLEPŠIŤ 
 

Vnútorné činitele 

Silné stránky Slabé stránky 

Podpora zo strany zriaďovateľa školy Železiarní 
Podbrezová, a. s. a imidž školy 

Rôzna individuálna efektívnosť práce 
zamestnancov na rozvoji školy a budovaní jej 
kultúry. 

Odbornosť pedagogických zamestnancov  
Nezáujem žiakov o štúdium v odboroch, ktoré sú 
nedostatkové na trhu práce. 

Účasť žiakov v mnohých odborných a športových 
súťažiach  

Nepostačujúce vedomosti žiakov prichádzajúcich 
zo základných škôl predovšetkým 
z matematiky, fyziky a cudzích jazykov. 

Neustála modernizácia materiálno-technického 
vybavenia školy, moderné zariadenie školy 

Pretrvávajúci nedostatok aktuálnych učebníc na 
vyučovanie odborných predmetov. 

Komplexné vybavenie školy, vrátane pracovísk 
praktického vyučovania, výdajne stravy, školského 
internátu, telocvične, posilňovne, ihriska s umelou 
trávou a pod. 

Uplatňovanie tvorivých a aktivizujúcich metód 
a foriem práce. 

Tvorba učebných materiálov pedagogickými 
zamestnancami, hlavne pre odborné vzdelávanie 

Nedostatok skúseností PZ z projektového 
vyučovania. 

Individuálny prístup k žiakom 
Nezáujem mnohých rodičov o dianie v škole 
a výsledky svojich detí. 

Prispôsobovanie vzdelávania trendom EÚ, 
náborová činnosť. 

Nízka úroveň prezentačných schopností žiakov 
a sebahodnotenie žiakov, 

Spolupráca školy so športovými klubmi a inými 
inštitúciami 

Cudzojazyčné kompetencie pedagógov – 
nejazykárov. 

Bezplatné poskytnutie pracovného oblečenia, OOP 
a hygienických potrieb žiakom, školského autobusu 

Nepostačujúca hodinová dotácia na vyučovanie 
odborných predmetov. 

Prepojenie vyučovania s praxou – duálny systém Zavádzanie e-learningového a dištančného 
vzdelávania, nízka úroveň zručností PZ. Finančné ohodnotenie žiakov počas celého štúdia. 

Garantované zamestnanie pre všetkých 
absolventov školy v ŽP a. s. 

Častá výmena vyučujúcich cudzích jazykov najmä 
anglického jazyka. 

Vonkajšie činitele 

Príležitosti – možnosti školy Riziká, ohrozenia 

E-learningové, dištančné vzdelávanie vzdelávanie 

Neatraktivita a nezáujem ľudí o prácu 
pedagogického zamestnanca (učiteľ, majster 
odbornej výchovy), nedostatok záujemcov o prácu 
v danej oblasti  

Možnosti čerpania štrukturálnych fondov EÚ Neustále zmeny v legislatíve 

Záujem žiakov a ich rodičov o štúdium na našej 
škole 

Demografický pokles populácie 

Spolupráca so ŽŠR, prijímanie návrhov a podnetov 
zo strany žiakov 

Zastaranosť a hlavne absencia učebníc a 
absencia centier odborného vzdelávania 
a prípravy pre učiteľov odborných predmetov 

Aplikácia aktivizačných vyučovacích metód, 
využívanie multimediálnych technológií 

Postoj niektorých rodičov k dochádzke žiaka – 
ospravedlňovanie záškoláctva 

Získavanie mimorozpočtových zdrojov pre školu 
Nedostatočná legislatíva na ochranu pedagógov 
voči agresivite žiakov 

Vypracovanie koncepcie sebahodnotenia školy  
Predimenzovanie cieľových požiadaviek na žiaka - 
maturanta 

  

Využívanie existujúcej siete podporných inštitúcií 
a neziskových mimovládnych organizácií 

Postupný zánik učebných odborov pre nezáujem zo 
strany žiakov a rodičov 

Skvalitnenie komunikácie s rodičmi 
prostredníctvom internetu 

Negatívny vplyv  vonkajšieho prostredia na 
správanie žiakov 

Zvyšovanie motivácie žiakov učiť sa a vytváranie 
priestoru pre aktívnu prácu žiakov 

Potreba vypracovania dokumentácie pre inkulzívne 
vzdelávanie sa žiakov 
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20 VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 
A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 
 

- Gaudeamus – návšteva veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania so žiakmi 
IV.B (sept..2019), 

       - DOD TUKE - návšteva univerzity v Košiciach so žiakmi III.B a IV.A,B (nov. 2019), 

So žiakmi končiacich ročníkov sme  urobili dotazník - „Ako vás pripravila škola?“  
Z vyhodnotenia dotazníka: 
 

- Ako vás pripravila škola? – dotazník:  

I. Splnilo štúdium na tejto 

škole vaše očakávania? 

Rozhodne áno, resp. skôr áno Skôr nie, resp. rozhodne nie 

tento šk. rok vlani tento šk. rok vlani 

58,6% 58,4  % 41,4% 41,6 % 

 

II. Keby ste mohli voľbu 

ďalšieho štúdia po skončení 

základnej školy opakovať, 

zvolili by ste si túto školu 

znovu? 

Túto školu Inú školu 

tento šk. rok vlani tento šk. rok vlani 

55,3% 55,1 %  44,7% 44,9 % 

 

III. Ako vás pripravila škola z 

hľadiska: 

Veľmi dobre, resp. vcelku 

dobre 

Skôr slabo, resp. 

nedostatočne 

tento šk. rok vlani tento šk. rok vlani 

A všeobecných vedomostí a 

rozhľadu 
70,0% 69,8 % 30,0% 30,2% 

B odborných teoretických 

vedomostí 
 84,6% 84,6 % 15,4% 15,4 % 

C odborných praktických 

zručností 
82,9% 82,9  % 17,1% 17,1 % 

D jazykovej prípravy (cudzí 

jazyk) 
65,4% 67,4 % 34,6% 34,6 % 

E spôsobilosti pre prácu s 

počítačovou technikou a 

internetom 

72,8% 72,8  % 27,2% 27,2 % 

 

 

 

 

 

 

 

I. Splnilo štúdium na tejto škole vaše očakávania?                                                                             
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41,6

58,4

Školský rok 2018/2019

Rozhodne áno, resp. skôr
áno

 

 

58,6

41,4

Školský rok 2019/2020

Rozhodne áno, resp. skôr áno

Skôr nie, resp. rozhodne nie

 

 

II. Keby ste mohli voľbu ďalšieho štúdia po skončení základnej školy opakovať, zvolili by ste si 

túto školu znovu?  

                      

55,1

44,9

školský rok 2018/2019

Túto školu

Inú školu

  

  



Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová                 2019/2020                              

 

 
35 

55,3

44,7

Školský rok 2019/2020

Túto školu

Inú školu

 

 

III. Ako vás pripravila škola z hľadiska: 

Školský rok 2018/2019 
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Školský rok 2019/20 

70,00%
84,80%83,00%

65,60%72,90%

30,00%
15,20%17,10%

34,40% 27,10%

Veľmi dobre, resp. vcelku dobre Skôr slabo, resp. nedostatočne

 

Dotazník robili žiaci končiacich ročníkov – spolu 48 žiakov z celkového počtu 57, 

                                                             2 triedy študijných odborov (IV.A - 16, IV.B -25), 

                                                             1 trieda učebného odboru( III.C-7). 

Záver: Z uvedeného vyplýva, že 60 % žiakov by si znovu zvolilo túto školu aj odbor. S prípravou 

všeobecných vedomostí boli spokojní na 70%, z odborných teoretických a praktických zručností 

na 84%, z jazykovej prípravy na 65% a z práce na počítači zhruba na 73%. 

Počas štúdia sa im najviac páčilo: bezplatná autobusová doprava, vreckové, strava, priateľská 

atmosféra niektorých pedagógov. 

 

Prehľad umiestnenia absolventov: 
 

Odbor 
Zamestnaní 

absolventi v ŽP a. s. 
Pokračujú v štúdiu 

Pracujú u iného zamestnávateľa/ 
ÚPSVaR SR 

2262 K HO 3 0 2 

2413 K MSaZ 7 4 3 

2679 K MM 10 4 4 

2697 K ME 3 3 2 

spolu 23 11 11 
 

 

 

 

21 PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE  
Naša škola spĺňa požiadavky § 13 zákona NR SR č.272/1994 Z. z. o ochrane zdravia 

ľudí, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 222/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákonom č. 
95/2000 Z. z., zákonom č. 470/2000 Z. z., zákonom č. 514/2001 Z. z. a zákonom č. 553/2001 Z. 
z., vyhlášky MZ SR č. 214/2003 Z. z. o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 
a vyhlášky č. 505/2002 Z. z. o hygienických požiadavkách na ubytovacie zariadenia. 
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     Prevádzkový poriadok školy, schválený rozhodnutím Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, obsahuje všetky náležitosti a podmienky prevádzky 
školy – spôsob zabezpečenia čistoty a údržby jednotlivých priestorov, likvidácie odpadu, 
zásobovania pitnou vodou, časový harmonogram údržby a sanitácie, režim dňa žiakov, 
zabezpečenia stravovania v školskej jedálni a ubytovania v školskom internáte. 
 
 

22 SPOLUPRÁCA  ŠKOLY  S  RODIČMI  
      Na škole  pracuje rodičovské združenie  pod vedením Rady rodičov, ktorá bola  volená 
zo zástupcov jednotlivých tried. Spolupráca s RR je na dobrej úrovni a vedenie školy sa 
pravidelne zúčastňuje na jej zasadnutiach. Zápisy zo zasadnutí sú poskytované vedeniu školy 
a konzultované na pedagogických radách. Základným článkom štruktúry rodičovského 
združenia je triedny aktív, ktorý zasadá pravidelne jedenkrát za štvrťrok školského roka. 
      Najčastejšou formou komunikácie s rodičmi sú individuálne konzultačné stretnutia 
zákonného zástupcu a triedneho učiteľa, výchovného poradcu a vedenia školy. Bežnou praxou 
sú telefonické, či mailové kontakty rodičov a pedagógov a priebežné riešenie prípadných 
problémov. 
 
 

23 SPOLUPRÁCA  ŠKOLY  S INÝMI  SUBJEKTMI  
      Škola spolupracuje s mnohými inštitúciami výchovného a vzdelávacieho charakteru –   
Športovým klubom ŽP a.s. a Futbalovým klubom ŽP a.s. pri zabezpečovaní športového tréningu 
v popoludňajších hodinách; ŽP Informatikou s.r.o., TU Košice a UMB v Banskej Bystrici, 
ŽP VVC s.r.o., Odborom riadenia a zabezpečenia kvality ŽP a.s. pri realizácií odborných školení 
zameraných na oblasť merania a metrológie, a pri zapájaní sa do mimovyučovacej - krúžkovej 
činnosti, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, ktoré zabezpečuje tiež 
profesijno-psychologické testy pre žiakov, ich vyhodnotenie a následné konzultácie so žiakmi; 
podnikovou psychologičkou Mgr. K. Michalcovou pri riešení osobných problémov žiakov, 
UPSVR, odborom sociálnych vecí v Brezne a obecnými úradmi v mieste trvalého bydliska 
zákonných zástupcov žiakov pri riešení  absencie žiakov v povinnej školskej dochádzke, 
Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Brezne pri preventívnych akciách; základnými 
školami v Brezne a okolí pri nábore žiakov; personálnym útvarom Železiarní Podbrezová a. s. 
pri nábore žiakov a zabezpečovaní mimoškolských akcií.      
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Záver – schvaľovacia doložka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

dátum a podpis:   
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Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, 
Družby 554/64, Podbrezová 
 
org. zložka Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne 
Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová 

 

Škola (názov a adresa) 

Ing. Miriam Pindiaková   -  riaditeľ školy 

 

Dátum a podpis:  28.08.2020 

Správa o výsledkoch 
výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 
2019/20 bola 
prerokovaná 

v pedagogickej rade   

Rada školy pri SSOŠH ŽP, Družby 554/64, Podbrezová odporúča/ 
neodporúča zriaďovateľovi schváliť správu o výsledkoch výchovno-
vzdelávacej činnosti  za školský rok 2019/20. 
 

Ing. Mária Niklová   - predseda Rady školy pri SSOŠH ŽP 
 
Dátum a podpis:  31. 08. 2020 

Vyjadrenie rady školy: 
Správa o výsledkoch 
výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 
2019/20 bola 
prerokovaná v  Rade 
školy  

 

 

Železiarne Podbrezová a. s.,  Kolkáreň 35,  976 81 Podbrezová 

Zriaďovateľ   - schvaľuje / neschvaľuje  

 

Ing. Mária Niklová   - personálna riaditeľka ŽP a. s. 

 
Dátum a podpis:  31. 08. 2020 

 
 

dátum a podpis:   

Vyjadrenie zriaďovateľa 
k predloženej „Správe 
o výsledkoch 
výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 

2019/20 


