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1 Poslanie  a vízia školy  

 
SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

1. Dobré meno školy vo verejnosti. 
2. Vysoká odbornosť a kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov a ochota 

pracovať so žiakmi. 
3. Snaha zamestnancov zvyšovať svoje  

kompetencie. 

4. Podnetná vnútorná klíma školy pre 

vzdelávanie. 
5. Súčinnosť vedenia školy, PK, koordinátorov 

jednotlivých programov, vedúcich predmetov 

a ostatných pedagógov. 
6. Práca s talentovanými  žiakmi. 
7. Bohatá mimoškolská činnosť, záujmové 

vzdelávanie – 32 záujmových krúžkov, SOČ 
8. Úspechy žiakov v súťažiach. 
9. Kvalitné výchovné poradenstvo. 
10. Vysoká  úspešnosť prijatia absolventov na VŚ 

11. Dobré podmienky pre realizáciu praktického 

vzdelávania a praxe. 
12. Spolupráca s odborníkmi z praxe. 
13. Možnosť ubytovania v školskom internáte 

14. Realizácia výchovných a žiackych projektov 
15. Interakcia a dobré vzťahy učiteľ – žiak - 

rodičia   
16. Úspešné študentské firmy v rámci Slovenska. 

17. Záujem o zlepšenie prostredia v škole. 
18. Rozsiahla spolupráca so štátnymi inštitúciami 

a mestom. 

Slabé stránky: 

1. Nedostatok financií v školstve. 
2. Nedostatočné finančné ohodnotenie 

zamestnancov v školstve. 

3. Nezodpovednosť niektorých žiakov za svoje 

študijné výsledky. 
4. Nevhodné  sociálne zázemie niektorých 

rodičov školy ako aj nepostačujúce výchovné 

pôsobenie rodiny. 
5. Nízka podpora a účasť rodičov na rozvoji 

školy. 

6. Tepelná priepustnosť školy a internátu, 

potreba investícií.. 
7.  Chýbajúce finančné prostriedky na  
      rekonštrukciu budovy školy. 

8. 8.  Nedostatok nových učebných pomôcok a  
     starnúceho vybavenia. 
9.  Nižší počet žiakov v triedach. 

 

Príležitosti: 
1.  Možnosť zapájať sa do rôznych projektov 
2.  Využívanie moderných aktivizujúcich foriem  
      – osobitne  e-learningu a ďalších foriem IKT 
3.  Otvorenosť trhu práce v EÚ.  
4.  Popularizácia a propagácia študijných odborov 

v sieti školy. 
5.  Využiť vlastné organizačné schopnosti  
      v zabezpečovaní kvality vo výchovno-  
      vzdelávacom procese. 
6.  Zavádzať a využívať netradičné formy  
       vyučovania. 
7.Možnosť rozširovať svoje odbory podľa  
    požiadaviek zamestnávateľov i verejnosti. 
8. Zvyšovanie spolupráce žiakov s rôznymi  

    inštitúciami. 

9. Možnosť zahraničnej praxe, jazykových 

    kurzov, exkurzií a stáží. 

Ohrozenie: 

1. Nepriaznivý demografický vývoj. 
2. Vysoká nezamestnanosť obyvateľov regiónu.   
3. Migrácia vzdelaného obyvateľstva z regiónu.    
4. Nedostatok finančných prostriedkov na    
    rozvoj škôl. 
5.Vysoký počet stredných škôl v regióne. 
6. Neustála amortizácia a inovácia IKT techniky   
     nedostatok financií na jej obnovu a dopĺňanie.  
7. Nevhodný vplyv médií na žiakov. 
8. Celospoločenský problém s násilím, 

agresivitou,   drogami, alkoholom,   

kriminalitou, fajčením. 
9. Tradičné vzdelávanie stráca svoju  
    relevantnosť v rýchlo rastúcej a rozvíjajúcej sa 

spoločnosti. 

 



 

Vízia školy : 

Postupným zavádzaním a neustálym zvyšovaním kvality v hlavných činnostiach – 

výchove a vzdelávaní, stať sa v Trebišovskom okrese najúspešnejšou strednou odbornou 

školou. 

  Škola otvorená, plná pohody, radosti, tvorivosti a úsilia. Škola ponúkajúca 

atraktívne školské vzdelávacie programy umožňujúce dynamicky reagovať na meniace 

sa výzvy a potreby spoločnosti a každého žiaka.  

 Vo vzťahu učiteľ – žiak dosiahnuť vyvážený vzťah učiteľa – odborníka – priateľa, 

tak aby sa učiteľ aj žiak stali základnou silou pri dosahovaní želaných cieľov vo výchove 

a vzdelávaní. 

 

Vyhodnotenie:  
Sme odbornou školou, v ktorej pripravujeme žiakov na rozdielne povolania. Aj žiaci 

prichádzajúci na školu do jednotlivých študijných odboroch majú rozdielnu študijnú morálku 

aj vedomostnú úroveň. Napriek tomu, že sú medzi nimi aj značné rozdielnosti je výchovno-

vzdelávací systém našej školy dobré fungujúci. 

Aj naďalej sa snažíme našu školu budovať ako centrum výchovy a vzdelávania, miesto 

vzájomnej úcty, spolupráce a otvorenosti, miesto vzájomného dialógu učiteľov, žiakov, 

rodičov, organizácií odborných aj spoločenských i širšej verejnosti. Tak ako v uplynulých 

rokoch aj v tomto roku sme našu víziu posunuli dopredu. 

Napriek nepriaznivému demografickému vývoju sme otvorili tri triedy prvého ročníka a to 

1,5 triedy v študijnom odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, 0,5 triedy sociálno-

výchovný pracovník a jednu triedu  biotechnológia a farmakológia Vybudovaním účinnej 

spolupráce vo vnútri školy, medzi vedením, učiteľmi a žiakmi sa zvýšila angažovanosť 

učiteľov a tímová práca, čo sa prejavilo v organizácii mnohých akcií. Výsledky školskej aj 

mimoškolskej a záujmovej činnosti učiteľov a žiakov sa prejavili vo výsledkoch v oblasti 

kultúrnej, športovo-tanečnej, olympiád, SOČ, výzdobe školy, zbierok na pomoc slabším, v 

spolupráci s organizáciami školskými, spoločenskými i profesijnými. 

Pokračovali sme vo vylepšovaní a skrášľovaní interiéru školy a školského internátu. 

O aktuálnu výzdobu interiéru školy sa starajú učitelia výtvarníci a žiaci. Výzdoba interiéru 

školy je ku každému sviatku aktuálna, vkusná a nápaditá.  

 

1.1 Oblasť vzdelávania a výchovy 
 

V školskom roku 2015/16 sme pripravovali žiakov v štyroch študijných odboroch a to:  

 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (ŠkVP – Zlatý kľúčik), aj pomaturitné štúdium 

 sociálno-výchovný pracovník (ŠkVP – Sociálna a výchovná pomoc) 

 kozmetička a vizážistka (ŠkVP - STYLING) 

 biotechnológia a farmakológia (ŠkVP - BIOPFARM) 

                                

Výchovno-vzdelávací proces bol zameraný na posilnenie kľúčových kompetencií 

žiaka, ktoré sú základom riešenia odborných problémov. Rezervy vidíme v prístupe 

niektorých žiakov k štúdiu a samoštúdiu. Na aktivizáciu a motiváciu takýchto žiakov boli 

vhodne využité formy projektového vyučovania, prezenčné schopnosti žiaka 

v mimovyučovacích aktivitách, prípadne podľa odporúčaní triednych učiteľov pohovory aj 

u výchovného poradcu a psychológa.  



 Pridanou hodnotou sú bohaté mimovyučovacie aktivity vytvárané učiteľmi a žiakmi 

školy, záujmové vzdelávanie, súťaže, SOČ, zbierky, účasť žiakov na kultúrnych podujatiach 

(viď 4 aktivity školy).   

Značnú pozornosť sme venovali v odbornom vzdelávaní učebnej a odbornej praxi ako 

aj organizácii exkurzii vo všetkých študijných odboroch. 

Podľa výsledkov maturantov v praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti 

odbornej zložky sme presvedčení, že sa naši absolventi aj v súčasných, 

zmenených podmienkach praxe rýchlo adaptujú a sú vybavení kompetenciami tak, aby mohli 

bez problémov pracovať či pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v celoživotnom 

vzdelávaní.   

     Práca predmetových komisií sa prejavila ako autonómnejšia, úlohy pre jednotlivých 

členov PK boli rovnomernejšie rozdelené, prejavila sa samostatnejšia práca PK pri 

organizovaní aktivít a súťaži. Ich činnosť bola upriamená na edukáciu, využívanie nových 

metód a foriem práce, tvorbu a revíziu školských vzdelávacích programov ako aj 

mimoškolskú činnosť. Vo väčšine boli tieto plány napĺňané a spojené s pozitívnymi 

výsledkami žiakov vo vyučovacom procese, v súťažiach alebo mimovyučovacích aktivitách. 

K individuálnej práci so žiakmi boli využité aj popoludňajšie konzultačné hodiny učiteľov.    

Pre komunikáciu s rodičmi mimo aktívov rodičovských rád, telefonátov a písomných 

oznamov slúži elektronická žiacka knižka, mailová adresa a webová stránka školy, dotazníky 

a konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov školy pre žiakov a rodičov. 

Dôležitým komunikačným, hodnotiacim a informačným kanálom sú  porady žiackej 

rady za účasti člena vedenia, výchovnej poradkyne,  prípadne triednych učiteľov. 

Názory žiakov na život a dianie v škole sú vyjadrené v školskom časopise Šepkanie 

a veľmi dobre fungujúcej  žiackej školskej televízie Paparazzi. 

Pre záujmovú činnosť  učitelia ponúkli pre žiakov 32 krúžkov. Výsledky  tejto činnosti 

sú prezentované žiackej aj rodičovskej verejnosti viacerými spôsobmi. Najčastejšie sú 

prezentované prezentáciou alebo umeleckým vystúpením žiakov, výsledkami v rôznych 

olympiádach, súťažiach, prezentáciou školy v športových, umeleckých, kultúrnych, 

odborných a  predmetových súťažiach (viď tabuľka 4) 

Okrem vzdelávacieho procesu  bola edukácia rovnako ako aj mimoškolská činnosť 

posilňovaná cez ciele stanovené v projekte zdravá škola, prácu koordinátora prevencie, prácu 

koordinátora environmentálnej výchovy, koordinátora prosociálnej výchovy, koordinátora 

predmanželskej a manželskej výchovy a Ligy proti rakoviny. Rozvoj podnikateľských 

zručnosti žiakov zvýraznila práca žiakov v študentskej  firme v rámci projektu APE. Aktívni 

a úspešní boli aj v zapájaní sa do e-learningových projektov APE. Výsledkom je ochota a 

nadšenie žiakov z práce a radosť z výsledkov práce. Podrobnejšie je opísané v prílohách práce 

koordinátorov a prehľade aktivít školy (viď tabuľka 4.3). 

Rovnako aktívne fungovalo aj školské športové stredisko, ktoré  svoju činnosť 

zameriavalo na volejbal, bedminton a iné športy, pravidelne sa zapájalo do postupových 

a dlhodobých súťaži. (viď tabuľka 4.2)  

 Aj v tomto roku sme pracovali na odstránení adaptačných problémov aj problémov s 

prípravou na vyučovanie, na osvojenie techník efektívneho vyučovania u žiakov prvého 

ročníka, rovnako aj ostatných žiakov s takýmito problémami, formou individuálnych 

a skupinových sedení s výchovnou poradkyňou a psychologičkou. Mimoriadna pozornosť 

bola venovaná odstraňovaniu negatívnych javov, prevencii a šikanovaniu žiakov na 

škole. Negatívne prejavy žiakov školy už v náznakoch v priebehu roka boli včas riešené 

v zmysle školského poriadku.  

Dôkazom všetkých dosiahnutých výsledkov a zrealizovaných aktivít ako aj  uplatnenia 

absolventov na trhu práce či prijatí na VŠ, výsledkov žiakov v súťažiach organizovaných MŠ 

(zvlášť SOČ, výtvarné súťaže, jazykové aj športové, práca študentských firiem) a v iných, v  



tvorivých  a spoločenských aktivitách žiakov a prezentácii v školy  na verejnosti podstatnou 

mierou  prispievajú učitelia. Každý odbor má kvalifikovaných odborníkov. Učitelia sú ochotní 

na sebe pracovať, vzdelávať sa, venovať sa žiakom aj v mimovyučovacom čase, v záujmovej 

činnosti, sprevádzať žiakov na exkurziách, školských výletoch a pri reprezentácií školy, čo 

 značne ovplyvňuje život školy a taktiež žiakov, ktorí sa vďaka nim stavajú do pozície 

aktívnych tvorcov (viď tabuľka 4.1). 

 

1.2 Oblasť investičná a materiálno-technická  
 

 Tlač nových učebných textov (BIO, CLC, FAC,TLF – spolu 105 ks), ktoré boli 

vytvorené v rámci projektu BioFar, avšak z nedostatku finančných prostriedkov 

nedošlo k ich rozmnoženiu. 

 Zakúpenie učebných pomôcok – závesné PVC tabule (10 ks). 

 Zakúpenie televízora pre žiakov ŠI 

 Výmena okien v školskom internáte na poschodí ubytovaných žiakov a na chodbe 

školy. 

 Rekonštrukcia časti fasády školy. 

 V uplynulom školskom roku pre skvalitnenie práce učiteľov sa učiteľská knižnica 

obohatila o nové tituly odbornej literatúry avšak v menšom množstve ako 

v predchádzajúcom roku.  

 Príprava dielní a šatní pre odbor technik vodár vodohospodár 

 

1.3 Oblasť propagácie a budovania imidžu školy 
 

 Prezentáciu všetkých výsledkov práce školy a aktivít sme vykonali cez web stránku 

školy, cestou regionálnych denníkov, cez káblovú televíziu mesta, školský časopis, cez 

školskú televíziu.  

 Pre žiakov 9. Ročníkov ZŠ sme pripravili prezentačné materiály, buletín, plagáty, 

ktoré boli zaslané na 49 ZŠ. Mnohé zo škôl sme navštívili osobne, taktiež sme 

zorganizovali Deň otvorených dverí. 

 Týždeň vedy a techniky bol prepojený s organizovaním súťaží pre našich žiakov, 

zaujímavými besedami a návštevou Steel Parku Košice 

 Samotní žiaci školy a zamestnanci sa aktívne zúčastňujú na spoločenských 

a kultúrnych podujatiach v meste a v zmluvných organizáciách školy. 

 

1.4 Oblasť spolupráce s inými výchovno-vzdelávacími inštitúciami 
 

 Pri zabezpečovaní kvality vzdelávania prípravy aktívne spolupracujeme s MPC 

elokované pracovisko Prešov. Prešovskou univerzitou v Prešove, UPJŠ Košice, CVČ 

v Košiciach, OPPP v Trebišove. 

 Ďalšie inštitúcie s ktorými spolupracujeme  sú zmluvné pracoviska pre vykonávanie 

učebnej a odbornej praxe, Mestská knižnica, Úrad verejného zdravotníctva 

v Trebišove, UNICEF, SČK v Trebišove, Mestská hvezdáreň v Trebišove Zemplínske 

múzeum v Trebišove, CVČ v Trebišove, MÚ Trebišov.  

 

 

 



2 Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

Študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo   

Do 1. ročníka štvorročného štúdia študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

sme prijali žiakov 9. ročníka ZŠ na základe súčtu bodov: 

1. Za úspešné  vykonanej talentovej skúšky, max. 80 bodov.  

2. Získaných na základe výchovno-vzdelávacích výsledkov zo ZŠ (8.,9. ročník za 1. 

polrok, profilové predmety slovenský jazyk a literatúra a matematika za 8. a 9. ročník) 

max. 10 bodov.   

3. Získaných za predmetové olympiády a súťaže vyhlasovaných MŠVVaŠ SR, max. 5 

bodov. 

 

Základným kritériom pre prijatie bolo úspešné vykonanie talentovej skúšky, ktorá 

pozostávala z výchov: jazykovej, hudobnej, výtvarnej a telesnej. Za každú z výchov mohol 

žiak získať max. 20 bodov. 

Aby žiak vyhovel skúškam musel splniť podmienky: 

1. bezchybná výslovnosť (O tejto skutočnosti rozhodne skúšobná komisia jazykovej  

výchovy).  

2. zdravotná skupina 1, prípadne 2  
3. Vzhľadom na profil absolventa tohto študijného odboru a budúce povolanie pedagóga žiak 

nemôže mať vážne poruchy učenia a správania.  

4. žiak vyhovel talentovým skúškam, ak vyhovie vo všetkých častiach talentovej skúšky, 

t.j., ak získa v každej z výchov (jazykovej, hudobnej, výtvarnej, telesnej) min. 5 bodov 
Výnimka je možná len v prípade, ak žiak získal aspoň z jednej výchovy maximálny počet  

bodov, vtedy z celkového poradia nevypadáva. 

 Na základe výsledkov za jednotlivé kritériá sa uchádzačom pridelili body a zostavilo 

sa poradie úspešných uchádzačov.  

 

Študijné odbory: 

 Sociálno-výchovný pracovník 

 Kozmetička a vizážistka 

 Biotechnológia a farmakológia 

 Technik vodár vodohospodár 

Do 1. ročníka štvorročného štúdia uvedených študijných odborov boli kritériá pre prijatie 

žiakov 9. ročníka ZŠ podobné, líšili sa iba v testoch prijímacej skúšky. Testy prijímacej 

skúšky pozostávali  z profilových predmetov, ktoré boli pre jednotlivé študijné odbory 

nasledovné:  

sociálno-výchovný pracovník – slovenský jazyk a literatúra a biológia 

kozmetička a vizážistka – slovenský jazyk a literatúra a matematika 

biotechnológia a farmakológia – slovenský jazyk a literatúra a matematika 

Kritériá pre prijatie na štúdium: 

 

1. Bez prijímacej skúšky 

     podľa § 65 ods. 4 zákona 245/2008 bol  žiak prijatý bez prijímacej skúšky, ak v 

celoslovenskom  testovaní  žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahne v každom predmete 

samostatne úspešnosť  najmenej 90 %.  

 

2. Prijatie na základe 

a) výsledkov prijímacej skúšky z písomných testov profilujúcich predmetov 

b) výsledkov v celoslovenskom testovaní zo slovenského jazyka a matematiky   



c) prospechu zo ZŠ,  

     d)  umiestnenia na predmetových olympiádach  a súťažiach vyhlasovaných MŠVV a Š SR. 

Na základe výsledkov za jednotlivé kritériá sa uchádzačom pridelili body a zostavilo sa     

poradie úspešných uchádzačov.  

 

  

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2016 Kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 
7649 

M 

učiteľstvo pre 

MŠaV 
50 85 78 - - 60 59 

7661 

M 

sociálno-vých. 

prac. 
10 6 6 0 0 0 0 

6362 

M 

kozmetička 

a vizážistka 
0 0 0 0 0 0 0 

2840 

M 

biotech. a 

farmakológia 
25 10 10 1 1 11 13 

76496  

N 

 

učiteľstvo pre 

MŠaV, PKŠ, 

ext. 

30 38 38 - - 38 38 

3667   

K 

Technik 

vodár 

vodohospodár 

10 9 9 0 0 8 8 

Spolu  115 148 141 1 1 117 118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3   Údaje o počte žiakov školy  
 

 Počet žiakov školy spolu 355 

 Z toho dievčat 311 

 Počet tried spolu 20 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 317 

 Z toho dievčat 279 

 Počet tried denného štúdia 18 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried nadstavbového štúdia  

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  38 

 Z toho dievčat 38 

 Počet tried pomaturitného štúdia 2 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia  

 Z toho dievčat  

 Počet tried v externej forme štúdia  

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia  

 Z toho dievčat  

 Počet tried večernej formy štúdia  

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried diaľkovej formy štúdia  

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania  

 Z toho dievčat  

 Počet tried diaľkovej formy štúdia  

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho 

dievčat 

 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového 

počtu žiakov/ z toho dievčat 

 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat  

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 3 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 1 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 3 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania 

 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 1 

l) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

 

m) Iný dôvod zmeny  

 



3.1 Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola  zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 
učebných plánov 

 

Vzdelávacie  programy 
Školy 
  1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné odbory - 

denné štúdium  
ŠVP  

tried

y 
žiaci 

tried

y 
žiaci 

tried

y 
žiaci 

 trie

dy 
žiaci  triedy žiaci 

7649M učiteľstvo pre 

MŠ a vychovávateľstvo 
ŠVP  76 učiteľstvo   2 37 2 44 2 38 2 44 8 163 

7661M sociálno-

výchovný pracovník 
ŠVP 76 učiteľstvo   0,5 12 0,5 10 1 16 1 16 3 54 

6362M kozmetička 

a vizážistka 

ŠVP 63 ekonomika 
a organizácia, obchod 

a služby 
0 0 0,5 6 0 0 0,5 6 1 12 

28406 biotechnológia 

a farmakológia 
ŠVP 28  ostatná 

technická chémia 
1 21 1 21 1 21 1 25 4 88 

7649 N učiteľstvo pre 

MŠ a vychovávateľstvo 
ŠVP  76 učiteľstvo   1 20 1 18      38 

Celkom 4,5 90 5 99 4 75 4,5 91 16 355 

 

 

 

 

3.2  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  
 

Školský rok  

 
2015/2016 

Priemerný prospech za školu: 

 

2,18 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

55,96 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

0,98 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

54,98 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/16 
       v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 

 
Prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
Prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

Ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  70 13 18,57 12 17,14 42 60 3 7,14 4065 58,07 181 2,58 

2.  81 18 22,22 18 22,22 45 55,55 0 0 5574 68,81 114 1,40 

3.  75 14 18,66 14 18,66 47 62,66 0 0 5184 69,12 31 0,41 

4.  91 20 21,97 15 16,48 55 60,43 1 1,81 4696 51,60 21 0,23 

Spolu 317 65 20,50 59 18,61 189 58,04 4 1,26 19519 61,57 347 1,09 

 

 

3.4 Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/16 
v iných formách štúdia pomaturitné štúdium diaľkové:   
učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo  
 
 

Prospech 
vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
Prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

Ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  20 9 45 8 40 3 5 0 0 - - - - 

2.  18 7 38,88 9    50 2 11,11 0 0 - - - - 

Spolu 38 16 42,10 17 44,73 5 13,15 0 0 - - - - 

 

3.5 Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 
2015/2016 

3.5. 1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7649M učiteľstvo pre MŠ a V 44 - 0 - 44 - 
7661M sociálno-vých.  

pracovník 15 - 0 - 15 - 

6362M kozmetička a 

vizážistka 6 - 0 - 6 - 

2840M biotechnológia 25 - 0 - 25 - 



a farmakológia 

7649 N učiteľstvo pre MŠ a V - 18 -   - - 18 
Spolu  90 18 - - 90 18 
 

3.5.2 Externá časť MS  

 

Predmet Počet žiakov Priemer za školu 

Anglický jazyk 70 48,4 % 

Nemecký jazyk 14 37,1 % 

Ruský jazyk 7 37,1 % 
Slovenský jazyk 

a literatúra 
91 41,6 % 

 

3.5.3 Interná časť MS - písomná forma  
 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk 70 57,43 % 

Nemecký jazyk 14 60,71 % 

Ruský jazyk 7 55,71 % 
Slovenský jazyk 

a literatúra 
91 56,71 % 

 

 

3.5.4 Interná časť MS  
- ústna časť  
Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 1 

Počet žiakov 

s prospechom 2 

Počet žiakov 

s prospechom 3 

Počet žiakov 

s prospechom 4 

Počet žiakov 

s prospechom 5 

Priemerná 

známka 

Slovenský jazyk 

a literatúra 20 20 40 10 0 2,44 

Anglický 

jazyk 21 18 25 5 0 2,20 

Nemecký 

jazyk 1 6 7 0 0 2,43 

Ruský jazyk 4 

 
2 2 0 0 1,75 

Teoretická 

časť odbornej 

zložky 
32 28 31 17 0 2,31 

Praktická časť 

odbornej 

zložky 
43 33 24 8 0 1,97 

 

 

 
 

 

 

 

 



4  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

 

Súťaže vyhlasované MŠ SR 

 

P.Č 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

 

1.  
Ruské slovo –                  

sólo spev A,Benedeková, 4.P  

4. 3.2016 

10.2. 2016 1. miesto  1. miesto   

 2. 
 Ruské slovo- 

skupinový spev 

A.Benedeková,4.P 

D. Moskaľová, 4.G 

T. Faťolová, 3.G 

10.2.2016 

4.3.2016 
 1.miesto 2.miesto   

 3.  SOČ 

 A.Faberová 

M.Majerská 

M.Bogdáň 

 8.4.2016 

1.miesto  

  

 

 4. 

 JA Veľtrh 

podnikateľských 

talentov 

  

Creative Hands – Fáberová, 

Majerská,Grančayová, 

Tušaiová, Fedorčáková 

 22.3. 2016 

 1.miesto 

účasť 

  

5. 

Matematický 

klokan – Kadet 

012 

12  žiakov 

 

21.3 2016 účasť 

 

4 žiaci úspešní 

riešitelia 

6. 

Matematický 

klokan – Junior 

034 5 žiakov – A. Kučera, 3.B 

21.3. 2016 

účasť,-

školský 

šampión  

1 žiak úspešný 

riešiteľ 

7. Genius Logicus 
9 žiakov 

16.4.2016 
  

3 žiaci úspešní 

riešitelia 

8. 
Biblická 

olympiáda 

V. Malá 

D. Brindzáková 

M. Girmanová 

18.3.2015 

2.miesto   

9. OAJ B. Rudová, 4.G 10.12. 2015    

 

 

 

 

 

Iné súťaže  

 

P.

Č 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1.  iBobor 2015/2016   17 žiakov 
 10.11.2015 

 9.11. 2O15   
 účasť 

  

 2. 
 Expert Geniality 

Show 

   18 žiakov 

M. Časár 4.B 

L. Fenyés,4.B 

M. Savko, 2.B 

1.12. 2015  účasť 
12.miesto 

27. miesto 

17. miesto   

3.  

 Anjel Vianoc – 

Tatranská galéria 

Poprad   

 17.12. 2015 účasť   

  

 4. 
Prečo som na svete 

rád/rada  
  2.G, 3.G   máj 2016  účasť  

    

 5. Bohúňová paleta    4.G, 2.G 16.5. 2016  účasť     

6. 
Ľudová pieseň 

Košickej mládeže 
A. Benedeková, 4.P 6.5. 2016 

cena 

firmy 

Lynx KE   

 

 



 

 

OSTATNÉ AKTIVITY NA PREZENTÁCIU ŠKOLY 

1. Slávnostné otvorenie školy DSA 11. september 2015 

2. Medzinárodná olympiáda mládeže 24.septembra 2015 

3. Správna voľba povolania 20.október 2015 

4. Burza stredných škôl 15. október 2015 

5. Týždeň vedy a techniky 9. – 13. november 2015 

6. Deň otvorených dverí 20. november 2015 

7. Vianočný koncert 21. december 2015 

8. Ocenenie držiteľov Kňazovického medaily a plakety MUDr. Janského 26.november 2015 

9.  Workshop BioFar 25.november 2015 

10. Jubilanti –MÚ Trebišov 15. december 2015 

11. Vianočné pastorále – DSS Trebišov 19. December 2015 

12.  Šepkanie – školský časopis/ facebooková podoba priebežne šk.r. 2015/16 

13. Paparazzi – školská televízia priebežne šk.r. 2015/16 

14. Perpetuum mobile – propagačná akcia v rámci TVaT 12.november 2015 

15. Evička nám ochorela, Kvapka krvi, Adamko – výchovná hra 10. jún 2015 

16. Zaspievajme si spolu – Prameň nádeje/ program 24. október 2015 

17. Prezentácia školy na schôdzach rodičovských rád ZŠ 9. Ročník priebežne 

18. Návštevy ZŠ priebežne 

19. Tvorba a vydávanie školského elektronického cudzojazyčného časopisu  SVET 4-krát ročne 

20.  Reklama prijímacieho konania a DOD – web stránka školy, infokanál, reg. tlač.  nov. - december2015 

21.  Publikačná činnosť – reg. tlač, Šepkanie – facebook, web stránka školy Priebežne 

22. JOB EXPO Nitra 2016 26.-28.4. 2016 

 

 

4.1 Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Deň vody – 

environmentálny 

projekt 

22. marec 

2016 

ZŠ 

Gorkého a 

Pribinová 

SSOŠ DSA IV.B výchovno-

vzdelávací 

Recyklohry – 

environmentálny 

projekt 

priebežne 

šk.r. 

2015/16 

SOŠ – EK Spoločnosť 

ASEKOL 

30 výchovno-

vzdelávací 

Baterky na 

právnom mieste 

- 

environmentálny 

projekt 

priebežne 

šk.r. 

2015/16 

SOŠ – EK Spoločnosť 

INSA 

Všetci žiaci výchovno-

vzdelávací 

EKOTOPFILM 

KE 

23.11.2015 Košice SOŠ TV 31 výchovno-

vzdelávací 

Exkurzia 

v spaľovni 

zdravotníckeho 

odpadu 

9. 11 2015 Trebišov 

Svet 

zdravia 

SOŠ TV 40 vzdelávací 

Školenie 

manažmentu 

študentských 

19.11. 2015 Košice Junior 

Achievement 

Slovensko 

5 podpora 

aktivít 

žiakov 



spoločností 

Odstráň obezitu 

– preventívny 

program 

16. októbra 

2015 

Trebišov SSOŠ DSA 60 vzdelávací 

Exkurzia 

v spaľovni 

odpadov 

máj 2016 Kokšov-

Bakša 

Kosit-centrum 

environmentálnej 

výchovy 

60 vzdelávací 

Deň zeme apríl 2016 Trebišov SSOŠ DSA 2. a 3.B vzdelávací 

 

4.2 Koncepcia rozvoja športu 

 
Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

Kurz OŽaZ 

s turistickým 

kurzom 

28.9. – 

2.10.2015 

Tatranská 

Lomnica 
SOŠ 40 P 

Kurz OŽaZ 

3.B,3.K,3.S 
7.-8.6.2016 

Slanské 

vrchy 

 

 

SOŠ 37 P 

Lyžiarsky kurz 

1.P; 1.GS,1.B 

18.1.-

22.1.2016 

Tatranská 

Lomnica 
SOŠ 97 P 

Plavecký kurz 

2.G,2.P 

16.-

20.5.2016 

Maďarsko 

Sárospatak 
SOŠ 28 P 

Volejbal D 21.3.2016 Košice OÚ KE 11 3.miesto 

Volejbal   CH 14.4.2016 Košice SOŠ Šaca 9 7.miesto 

Volejbal CH 19.11.2015 Trebišov CVČ KE 9 3.miesto-reg.kolo 

Volejbal CH 
22.10. 2015 Trebišov 

RCM KE 
9 

1.miesto-

zákl.kolo 

Basketbal D 11.3.2016 Trebišov OÚ KE 9 3.miesto 

Bedminton CH 
24.4.2016 Trebišov 

Gymnázium 

TV 
3 3.miesto 

Bedminton CH 
24.11.2016 Trebišov 

ZŠ Trebišov 
2 

2.miesto –

okr.kolo 

Bedminton CH 1.4. 2016 Trebišov 
Gymnázium 

TV 
3 2. miesto 

Bedminton D 27.4. 2016 
Spišská 

Nová Ves 
SŠ 2 4.miesto 

Bedminton D 14.4.2016 Trebišov OA TV 2 1. miesto 

Bedminton D 10.12.2015 Trebišov CVČ RCM-KE 2 9.miesto-kraj.kolo 

Bedminton D 24.11.2015 Trebišov ZŠ TV 2 1.miesto 

Futsal         D 
26.10.2015 Trebišov 

CVČ RCM-KE 
10 

3.miesto-

zákl.kolo 

Volejbal     CH 23.3.2016 Trebišov CVČ KE 10 1.miesto 

Florbal        

CH 
4.3.2016 Sečovce 

CVČ RCM-KE 
10 

2.miesto-

zákl.kolo 

Florbal         D 
3.3.2016 Košice 

RCM-KE 
10 

2.miesto-zákl. 

kolo 

Basketbal     D 
23.3.2016 Košice 

DŠS_RCM-

KE 
10 

4.miesto- 

reg.finále 



Basketbal     D 28.1.2016 Košice RCH-CVČ KE 10 2.miesto  

Basketbal   CH 
9.3.2016 Trebišov 

CVČ TV 
10 

5.miesto – zákl. 

kolo 

Basketbal   CH 26.1.2016 Trebišov OA TV 8 4.miesto-okr.kolo 

Florbal        

CH 

27.10.2015 Sečovce OÚ KE 
10 

4.miesto-okr.kolo 

Futsal          

CH 

22.4.2016 Sečovce SAŠ 
13 

3.miesto-obv. 

kolo 

Futsal          

CH 

24.10.2015 Trebišov RCM KE 
9 

3.miesto-

zákl.kolo 

Florbal         D 27.10.2015 Košice OÚ KE 
10 

3.miesto- okr. 

kolo 

Futsal         CH 23.11.2015 Trebišov DSA TV 
11 

4.miesto –okr. 

kolo 

Volejbal      D 3.11.2015 Trebišov RCM-KE 
9 

3.miesto-zákl. 

kolo 

Nohejbal CH 

15.4.2016 Trebišov OA Trebišov 
5 

4.miesto- obv. 

kolo  

29.4.2015 Trebišov CVČ RCM-KE 
4 

3.miesto- reg. 

kolo  

Stolný tenis D 2.12.2015 Trebišov VUC KE 
4 

5.miesto – 

kraj.kolo 

Stolný tenis D 27.11.2015 Trebišov CVČ TV 4 4.miesto-reg.kolo 

Stolný tenis D 11.11. 2015 Michalovce CVČ MI 4 4.miesto-obv.kolo 

Stolný 

tenisCH 

25.11.2015 Trebišov OA TV 
3 

3.miesto-okr.kolo 

Stolný 

tenisCH 

13.11.2015 Michalovce SOŠOaS 
3 

4.miesto – 

obv.kolo 

 

4.3 Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Dni 

dobrovoľníctva  

24. 

september 

2015 

Trebišov OZ Radosť 2 výchovný 

Deň jablka – 

preventívna 

kampaň 

16. október 

2015 
Trebišov 

Liga proti 

rakovine 
20 žiakov výchovný 

Deň narcisov – 

verejnoprospešná 

zbierka 

15. apríl 

2016 
Trebišov 

Liga proti 

rakovine 
19 žiakov výchovný 

Deň nezábudiek 

– celoslovenská 

zbierka 

16.september 

2015 
Trebišov 

Liga za 

duševné 

zdravie 

27 žiakov výchovný 

SČK – 

dobrovoľnícka 

zbierka 

5.-6. 5 2016 Trebišov SČK  Trebišov 16 žiakov výchovný 

Červené stužky – 

celoslovenská 

1.december 

2015 
Trebišov SČK Trebišov 25 žiakov výchovný 



kampaň 

Biela pastelka 

25. 

september 

2015 

Trebišov 

Únia 

nevidiacich 

a slabozrakých 

Slovenska 

8 žiakov výchovný 

Liga proti 

rakovine - 

workshop 

10.-12. 

Október 

2014 

Trebišov 
Liga proti 

rakovine  
6 žiakov 

výchovno-

vzdelávací 

Rozprávkové 

Vianoce v škole 

december 

2015 
Trebišov SSOŠ DSA Všetci výchovný 

Ekotopfestival-

envirofilm tour 

23. 

november 

2015 

Košice SSOŠ DSA 60 vzdelávací 

Jazykový kurz 

ANJ 

8. – 

12.2.2016 
Trebišov SSOŠ DSA 14 vzdelávací 

Zbierka kníh, 

potravín a vecí  

ŠZ Maják 

a Prameň nádeje 

TV 

jún 2016 Trebišov SSOŠ DSA všetci výchovný 

Zbierka kníh 

a hračiek pre deti 

z DD Lienka 

december 

2015 
Trebišov SSOŠ DSA všetci výchovný 

HUG DAY 

Free Hugs 
27.6.2016 Trebišov  8 žiakov výchovný 

Valentínska 

kvapka krvi 
2.3. 2016 Trebišov SČK  4 žiaci výchovný 

Simulovaný 

odber krvi 
4.12.2015 Trebišov SČK 10 žiakov výchovný 

Sviečkový 

pochod 
1.12.2015 Trebišov 

Liga proti 

rakovine 
7 žiakov výchovný 

Študentská 

kvapka krvi 

18.11.2015 

11.11. 2015 

7.10. 2015 

Trebišov 

Trebišov 
SČK 

9 žiakov 

9 žiakov 

4 žiaci 

výchovný 

AVON pochod 
18.-20.9. 

2015 
Košice 

Liga proti 

rakovine 
10 žiakov 

výchovný 

Svetový deň 

proti rakovine 
4.2. 2016 Trebišov 

Liga proti 

rakovine 
trieda 

výchovno-

vzdelávací 

Jeden svet – 

festival filmov 
apríl 2016 Trebišov 

SSOŠ DSA 
1.- 4. S 

výchovno-

vzdelávací 

Dobrovoľníctvo máj 2016 Trebišov 
Dobr.centrum 

KE 
3.S a 4.S 

výchovno-

vzdelávací 

4.4 Informácie o žiackej rade  
         Žiacka rada je aktívna, pripravovala školské podujatia (Imatrikuláciu, zmeny 

v školskom poriadku – konzultované s vedením školy, organizovali brigády zamerané na 

úpravu okolia školy, členovia žiackej školskej rady  sa zúčastňovali školení organizovaných 

CVČ – Košice... ) . 



5 Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium. 
 

 
Kód odboru 

s názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2014 

Nezamestnaní 

k 30.9.2014 

celkom 

7649M učiteľstvo 

pre MŠ a V 32 - 10  42 
7661M sociálno-

výchovný 

pracovník 
2 -   2 

6362M kozmetička 

a vizážistka - -    
2840M 

biotechnológia a 

farmakológia 
7 - 9 9 25 

 

 

 

6  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu                                      

zamestnancov školy  

 
6.1 Pedagogickí zamestnanci 

 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 60-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 2 14 16 14 1 0 47 45,52 

z toho žien: 1 11 14 10 0 0 36  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 45 

z toho externých 12 

kvalifikovaných 32 

nekvalifikovaných 1 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 11 

s 2. kvalifikačnou skúškou 13 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 

odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  

Vychovávateľov v ŠI: 2  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 2 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 

16 

 

 



6.2 Nepedagogickí zamestnanci školy 
 

 

 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 2 3 8 14 2 0 29 48,97 
z toho 

žien: 2 2 7 12 0 0 23 49,83 

 

Počet 

nepedagogických 
zamestnancov: 29 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 3 

so stredoškolským vzdelaním 12 

 

 

6.3 Odbornosť odučených hodín 
 

 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

Týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet 

hodín 

% Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
147 147 100 0 0 

Cudzí jazyk 125 125 100 0 0 
Prírodovedné  47 43 91,49 4 8,5 
Odborné  416 401 96,39 0 3,60 
Spolu  

 
735 716 97,41 4 0,54 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Vyhodnotenie praktického vyučovania v školskom roku 2015/2016 

 
Praktické vyučovanie na našej škole sa v jednotlivých študijných odboroch v školskom 

roku 2015/2016 riadilo ustanoveniami  zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  

/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 238/ 2004 

Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov §3 

odst.4.  

 

Študijný odbor 7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
 

Absolvent študijného odboru 7649 M je kvalifikovaným pracovníkom pre prácu v školských 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Prax má veľký motivačný a profesionálno-etický 

význam, pretože počas nej sa k zvolenému povolaniu vytvára kladný vzťah a pozitívne 

vlastnosti budúceho pedagogického zamestnanca. 

Prax v nezastupiteľnej miere pomáha formovať vzťah k  deťom, lebo práve na praxi študenti 

prichádzajú ku bezprostrednému kontaktu s deťmi. Učia sa komunikovať, hľadajú si svoj 

prístup, pedagogický takt. 

           Žiaci počas štúdia tohto odboru absolvujú  predmet prax, ktorý pozostáva z dvoch 

častí: 

 súvislá - počas všetkých 4. ročníkov a učebná prax v 3. a 4. ročníku. 

 

V školskom roku 2015/2016 prax v jednotlivých ročníkoch prebehla nasledovne: 

Súvislá odborná prax 

 

1. ročník  l0dní /v 2. polroku -  máj/ v MŠ – 6 hodín za jeden deň 

2. ročník 10 dní /v 2.polroku -  máj/ v ŠKD - 5 hodín za jeden deň 

3. ročník 15 dní / 2. polrok - máj / v MŠ - 6 hodín za jeden deň 

4. ročník 15 dní / 1. polrok – október/ v ŠKD  - 5 hodín za jeden deň 

 

1 . a 2. ročník bol zameraný na hospitácie v uvedených zariadeniach podľa individuálneho 

výberu študentov. 

V 3. a 4. ročníku sa študenti zapájali do pedagogickej činnosti uvedených zariadení v plnej 

miere, využívajúc svoje teoretické vedomosti i praktické zručnosti pri práci s deťmi.  

 

Učebná prax  
 

       3. ročník -  4 hodiny týždenne - spolu 132 hodín 

Prax prebiehala na elokovanom pracovisku materskej školy na ulici Komenského 12, ktoré je 

súčasťou Materskej školy Hviezdoslavova v Trebišove pod vedením cvičnej  učiteľky Mgr. T. 

Bloščičákovej – 4 skupiny (pondelok, utorok, štvrtok, piatok) 

  Na začiatku praxe študenti vykonávali hospitácie, kde intenzívne sledovali správanie detí a 

učiteľky pri spontánnych činnostiach. Spoznávali prostredie a vybavenie materskej školy, 

spájali teóriu s praxou a postupne sa zapájali do jednotlivých pracovných činností. 

Nasledovali vlastné výstupy žiakov, ktoré sa spájali do väčších časových celkov tak, že  od 2. 

polroka jeden žiak mal vždy samostatný výstup v priebehu celého dňa. Prax sa uskutočňovala 

na základe dohody o zabezpečení praxe medzi SSOŠ DSA a MŠ Hviezdoslavova v Trebišove. 

 

4. ročník -3 hodiny týždenne - spolu 90 hodín 



Prax prebiehala v ŠKD na ZŠ M.R. Štefánika, na ZŠ Komenského 1962/8 a na ZŠ Pribinova v 

Trebišove pod vedením skúsených vychovávateliek / p. Berincovej,  p. Princíkovej, p. 

Chalkovej, p. Marečkovej, p. Čižmára a p. Babuľákovej/. Študenti pozorovali riadenie a 

organizáciu činností detí a vychovávateľov v rozličných organizačných formách. Poznávali 

prostredie a vybavenie školského klubu, uvedomujúc si postavenie vychovávateľa vo 

výchovno-vzdelávacom procese. Väčšia časť praxe bola venovaná vlastným výstupom 

študentov,  využívajúc zásadu spájania do väčších časových celkov - najprv zahŕňala len 

jednu činnosť, po vystriedaní celej skupiny nasledovalo spájanie jednotlivých činností a ku 

koncu praxe absolvoval každý žiak  samostatný výstup s celodenným zamestnaním. 

Prax v ŠKD sa uskutočňovala na základe dohody vedenia našej  školy a spomenutých ZŠ. 

Kontrolu praxe vykonávali učitelia  praxe. Zástupca pre praktické vyučovanie koordinoval 

činnosť medzi SSOŠ DSA, cvičnou učiteľkou a vychovávateľkami. Mal prehľad o rozdelení 

do skupín, dochádzke, správaní študentov. Za konkrétnu činnosť študentov zodpovedala 

cvičná učiteľka a vychovávateľky, ktoré zároveň mali evidenciu o príprave a výstupoch 

študentov z jednotlivých výchovných zložiek počas školského roka. 

Vyučujúci pedagogickej praxe pre školský rok 2015/2016 boli určení nasledovne : 

1. Mgr. Tatiana Bloščičáková,                                                            3. P,   3. G 

2. RNDr. Juraj Seiler I. polrok, Mgr. Miroslav Tóth II. polrok          4. P,   4. G 

 

Študijný odbor 76 61 M - sociálno-výchovný pracovník 
 

Študijný odbor 7661 M - sociálno-výchovný pracovník pripravuje absolventa so širokým 

všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými 

zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti 

sociálnej a výchovnej starostlivosti. Praktická zložka prípravy buduje a rozvíja návyky žiaka v 

konkrétnej sociálno-výchovnej práci ‚ pri rešpektovaní požadovaných pedagogických‚ 

psychologických, etických zásad sociálnej a výchovnej práce. 

 

Prax aj v tomto študijnom odbore prebiehala v dvoch rovinách - a to súvislá odborná prax vo 

všetkých štyroch ročníkoch a učebná prax v 3. a 4. ročníku podľa osnovy predmetu. 

Vychádzajúc práve z učebnej osnovy pre predmet prax, ako aj zo základných požiadaviek na 

súvislú odbornú prax sme určili konkrétne pracovné činnosti pre jednotlivé ročníky št. odboru 

sociálno-výchovný pracovník. Prax sa uskutočňovala na základe dohody o zabezpečení praxe 

medzi SSOŠ DSA  a jednotlivými zariadeniami. 

 

Súvislá odborná prax 

 

1 . ročník - 2 týždne - spolu 60 hodín, marec a máj  

Prax prebiehala podľa požiadaviek vyplývajúcich z učebnej osnovy vo forme spoločného 

týždenného sústredenia v objekte školy a týždňa pozostávajúceho z jednotlivých exkurzií v 

regióne školy do sociálnych zariadení rôzneho typu pre detí do 15 rokov. Sociálno-

psychologický výcvik bol zameraný na komunikačné zručnosti a trval 4 dni v Centre PPP 

/zabezpečovala  psychologička školy / a štúdia štatútov sociálnych zariadení /1 deň/, do 

ktorých ďalší týždeň študenti  vykonávali exkurzie / DeD - Sečovce, DeD - Slovenské Nové 

Mesto, DPL- Hraň, Reedukačný domov - Bačkov,  DeD Michalovce, DeD Veľké Kapušany, 

DeD Remetské Hámre  a detské domovy v Košiciach/  

. 

2. ročník - 2 týždne, spolu 60 hodín,  máj 



Aj v tomto ročníku  prebehol prvý týždeň v Centre PPP   sociálno-psychologický výcvik na 

tému “Domáce násilie páchané v rodinách, na ženách a deťoch” / zabezpečila  psychologička 

školy/. 

Ďalšie dni sa uskutočnili exkurzie do domovov dôchodcov a sociálnych služieb v našom 

regióne/DDaSS Trebišov, DSS Slovenské Nové Mesto, DD Streda nad Bodrogom, DDaSS 

Michalovce, DDaSSKošice – Barca/. 

 

3.ročník – 3 týždne, spolu 90 hodín, počas maturitných skúšok /máj / 

 

Žiaci absolvovali 3 týždne praxe v zariadeniach podľa vlastného výberu. Súčasťou 

absolvovania praxe bolo vypracovanie práce s popisom svojej činnosti počas trvania praxe a 

celkového zamerania zariadenia, resp. vlastné postrehy na skvalitnenie práce. Prax  mohli 

absolvovať aj vo svojich obciach či mestách. Výstupom bola sociálna štúdia o zložení 

obyvateľstva svojho regiónu s návrhmi na zlepšenie stavu v mieste svojho bydliska.  

 

4.ročník - 3 týždne, spolu 90 hodín  /  október príslušného šk. roka / 

 

Žiaci absolvovali 3 týždne praxe na  odboroch sociálnych vecí, odd. starostlivosti o deti 

a rodiny, v domovoch dôchodcov,  charitatívnych organizáciách a zariadeniach červeného 

kríža podľa vlastného výberu. 

Počas praxe, ktorú si žiaci volili v zariadeniach súvisiacich s témou ich záverečnej práce, 

vykonávali činnosti spojené s dokončovaním záverečnej práce, ktorú obhajovali na praktickej 

maturitnej skúške.   

 

Učebná prax 

 

3.ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín  

 

Prax bola zameraná na spoznávanie psychohygienických zásad, vlastnosti a formovania 

osobností, schopností človeka, charakter a typológiu osobností. Žiaci sa oboznámili so 

základnými psychologickými metódami skúmania a zisťovania vlastností osobností. Okrem 

týchto hlavných úloh sa žiaci dôverne oboznámia s činnosťou sociálnych zariadení, v ktorých  

prax prebiehala počas celého školského roka a postupne sa zapájali do samostatných 

sociálnych a výchovných činností jednotlivých zariadení.  

Zmluvné sociálne zariadenia pre školský rok 2015/2016 : 

 

1. SČK -  Územný spolok SČK Trebišov – zariadenie: Maják,  – Mgr. Husková,  

2. DED - Detský domov Sečovce – Mgr. Zubková, Bc. Beľušová  

3. ÚPSVaR Trebišov – Mgr. Tóthová 

Vyučujúci  praxe :         Mgr.Bandoľová                   3.S 

 

4.ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín 

 

Vo štvrtom ročníku bola prax  zameraná na samostatnú sociálnu a vychovávateľskú činnosť 

pod dohľadom zodpovedných pracovníkov zariadení. Prax prebiehala v menších skupinách 

v zariadeniach, s ktorými mala škola uzavreté zmluvy.  

Pre školský rok 2014/2015 to boli zariadenia:  

1. SČK -  Územný spolok SČK Trebišov – zariadenie:  Prameň nádeje - p. Bezegová 

2. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb  Trebišov – Ing. Papáková 

3. Charitný dom Jozefa Machalu, Paričov – Mgr. Bajusová 



 

Vyučujúci  praxe: 

1.  Mgr. Kniežová                                           4. S  

Študijný odbor   6362     –   kozmetička – vizážistka 

 
Cieľom praxe je pripraviť v súlade s požiadavkami stanovenými charakteristikou odboru 

kvalifikované kozmetičky a vizážistky. Absolventky sú odborne pripravené správne zvoliť 

pracovný postup, kozmetické úkony a prípravky k danému typu pleti a charakteru zákazníka. 

kozmetických služieb. 

 Učebné osnovy obsahujú aj pravidlá a predpisy o hygiene a ochrane zdravia pri práci 

vzhľadom k zákazníčke a k sebe samej, ktoré sú súčasťou každého tematického celku. 

Prax v študijnom odbore prebiehala v dvoch rovinách -  súvislá odborná prax a učebná prax 

vo všetkých štyroch ročníkoch.  

   

 Súvislá odborná prax 

 

Súvislá odborná prax nadväzovala na vedomosti získané v odborných predmetoch, ktoré 

spolu súvisia a navzájom sa doplňujú. Žiačky sú pripravené tak, aby si cieľavedome dopĺňali 

vedomosti a sledovali nové trendy a požiadavky profesie kozmetičky. Praktická príprava bola 

zostavená tak, aby rešpektovala postupnosť v náročnosti  úkonov a postupu práce pri 

kompletnom ošetrení pleti a dekoltu zákazníčky. Žiačky tento typ praxe absolvovali 

v kozmetických salónoch, salónoch krásy,  masážnych a rehabilitačných zariadeniach podľa 

vlastného výberu. V školskom roku 2015/2016 sme mali žiačky iba v 2. a 4. ročníku. 

 

Časová dotácia pre jednotlivé ročníky : 

 

2. ročník  2 týždne – 16.-27. mája 2016 ( denne po 6 hodín) 

4. ročník  3 týždne – 5.10 – 23.10.2016 ( denne po 6 hodín)  

Prax sa uskutočňovala na základe dohody o zabezpečení praxe medzi SSOŠ DSA 

a jednotlivými zariadeniami. 

 

Učebná prax 

 

Učebná prax sa realizovala podľa osnovy predmetu prax, ktorá na rozdiel od ostatných 

študijných odborov prebiehala už počnúc prvým ročníkom, pričom dôraz bol kladený 

v jednotlivých ročníkoch nasledovne: 

  

 Praktická príprava žiačok v druhom ročníku bola zameraná na špeciálne masáže, starostlivosť 

o telo ako celok a nechtovú modeláž. 

(2. ročník 6 hodín týždenne, spolu 204 hodín – Mgr.. Mocinecová) 

Štvrtý ročník bol zameraný na upevňovanie zručností, kombinovanie rôznych techník a 

prednáškovú a poradenskú službu pre verejnosť. 

 (4. ročník 6 hodín týždenne, spolu 180 hodín – Mgr. Mocinecová) 

Žiaci všetkých ročníkov sa  počas školského roka  podľa aktuálnych tém pre jednotlivé 

ročníky zúčastnili praktických ukážok organizovaných centrom odborného vzdelávania 

v Spišskej Novej Vsi.   

 

 

 



Študijný odbor  2804 M    –   biotechnológia a farmakológia 

 
Študijný odbor 2804 M pripravuje žiaka na činnosť predovšetkým v oblasti výroby 

biotechnologických, farmaceutických a potravinárskych produktov. Praktické vyučovanie 

bolo zamerané na nadobudnutie a precvičovanie zručností potrebných pri práci 

v biochemických, mikrobiologických a chemických laboratóriách. Orientovalo sa na 

realizáciu chemických a biochemických reakcií, separáciu zložiek zmesí a ich kvalitatívnu 

a kvantitatívnu analýzu a tiež mikrobiologickú analýzu. Formou praktického vyučovania 

nadobudli žiaci základné zručnosti  v oblasti využívania chemických zariadení, 

prístrojovej, regulačnej a výpočtovej techniky. 

 

Učebná prax počas celého školského roka 

Dotácia hodín podľa učebnej osnovy predmetu je  nasledujúca : 

 3. ročník (4 hodiny týždenne; spolu 132 hodín)  

 4. ročník (4 hodiny týždenne; spolu 120 hodín)  

 

Vyučujúci prax:  Mgr. Valéria Švecová –     4. ročník - chémia 

       RNDr. Jitka Kordischová – 3. a 4. ročník -mikrobiológia 

                             RNDr. Natália Göblová – 3. a 4. ročník - chémia 

 

 

Blok – biotechnológia 

 

Cieľom bloku učiva biotechnológia prax je umožniť žiakovi overiť si teoretické poznatky 

z biotechnológie v praxi a získať praktické zručnosti. Témy boli volené tak, aby zahŕňali čo 

najviac oblastí využitia biotechnológií v praxi. Na úspešné zvládnutie praxe je nevyhnutné, 

aby žiak disponoval poznatkami z biochémie, mikrobiológie, analytickej a fyzikálnej chémie. 
Blok učiva biotechnológia sa zaoberal základnými mikroskopickými technikami  a prípravou 

mikroskopických preparátov, prípravou živných pôd, sterilizáciou v laboratóriu. Zaoberal sa 

aj 

základnými diagnostickými  metódami a metódami  sledovania rastu mikroorganizmov, 

izoláciou mikroorganizmov z prírodných zdrojov, základnými  fermentačnými technológiami 

na úrovni laboratórnych pokusov, biochemickými metódami a metódami využívanými 

v imunológii. 

 

 

Blok farmakológia 

 

V bloku učiva farmakológia si žiaci prehĺbili a prakticky osvojili zákonitosti a postupy 

pretvárania liečiv na liečivý prípravok a liek s požadovanou biologickou dostupnosťou 

a optimálnou účinnosťou. Blok učiva sa realizoval formou laboratórnych cvičení a obsahová 

náplň týchto cvičení bola založená na pochopení významu spôsobu prípravy a charakteru 

pomocných látok, ktoré pomáhajú konštituovať príslušnú aplikačnú formu a spolu s liečivom 

zúčastňujú sa modelovania jej vlastností, kvality a stálosti. Pri príprave individuálnych 

prípravkov, analýzach jednotlivých liekových foriem a konkrétnych prípravkov využívali 

metodiku uvedenú v slovenskom liekopise. 

Praktické úlohy vedľa základných informácií poskytli žiakom možnosť oboznámiť sa 

s postupmi prípravy jednotlivých druhov liekových foriem a metódami kontroly ich kvality. 



V priebehu praktického riešenia úlohy je nevyhnutná konfrontácia praktických postupov 

s teoretickými poznatkami o príslušnej liekovej forme, presnosť, svedomitosť, plné 

sústredenie pri práci, náročnosť na čistotu a poriadok, dodržiavanie zásad bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a hygieny. 

 

 Súvislá prax na zariadeniach podľa vlastného výberu. 

 Nevyhnutnou  súčasťou obidvoch blokov praxe boli  odborné exkurzie 

v potravinárskych a farmaceutických  podnikoch, pre žiakov prvého a druhého ročníka, ktoré 

sa uskutočnili v čase od 14. do 18. marca. Dôraz bol kladený najmä na oboznámenie sa 

s praktickou činnosťou a vybavením v laboratóriách týchto podnikov:  

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, závod Trebišov  

 Úpravňa vody Boťany 

 MLYN Trebišov 

 TAJBA s.r.o. Michaľany a Trebišov - silo 

 Sladovňa Michalovce 

 Vinárske závody Slovenské Nové Mesto 

 PNZZ a výroba biopalív Streda nad Bodrogom 

 ADM Sečovce     

 Čistička odpadových vôd Sečovce  

 

V čase od 22. do 27. mája vykonali žiaci súvislú prax na zariadeniach podľa vlastného výberu 

v rozsahu 6 hodín/deň – spolu 30 hodín. 

 3. ročník 9. – 27. mája 2016 - 90. hodín  

 4. ročník 5. – 23. októbra 2016 – 90 hodín 

Prax sa uskutočňovala na základe dohody o zabezpečení praxe medzi SSOŠ DSA  

a jednotlivými zariadeniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  

   činnosti, a to: 

8.1 Finančné  zabezpečenie – škola 

 

a) dotácie zo štátneho rozpočtu (zdroj 111-002)  

 

Príjmy za 9.-12. Príjmy za 1.-8. Spolu za šk. rok 2015/2016 

2015 v Euro 2016 v Euro v Euro 

243 450,00 490 624,00 734 074,00 

 

Členenie výdavkov 

   Text Čerpanie za 9.-12. Čerpanie za 1.-8. Čerpanie spolu šk. rok 

  2015 v Euro 2016 v Euro 2015/2016 v Euro 

mzdy a poistné fondy 221 566,01 455 577,65 677 143,66 

cestovné 57,38 1 863,68 1 921,06 

energie, vodné, pošt. a 

telekom. služby 4 070,77 17 882,85 21 953,62 

materiál 799,23 1 422,90 2 222,13 

dopravné 65,19 0,00 65,19 

opravy a údržba 511,66 2 009,08 2 520,74 

prenájom 43,20 107,80 151,00 

služby 8 732,08 8 667,87 17 399,95 

odstupné, odchodné, 

nemocenské, SF 2 437,97 7 414,51 9 852,48 

SPOLU 238 283,49 494 946,34 733 229,83 

 

Najväčší podiel na výdavkoch predstavujú mzdové prostriedky, energie a od uzavretia 

zmluvy o dodávke tepla a energetických službách so spoločnosťou Veolia Energia Komfort 

Košice, a.s. sa zvýšila aj položka služby. Z dôvodu personálnych zmien sa zvýšila aj položka 

odstupné, odchodné. 

 

b) ÚPSVaR 

 

Škola je zapojená do realizácie viacerých národných projektov zastrešovaných ÚPSVaR 

ako sú §55 a §56 chránená dielňa, §52a dobrovoľnícka činnosť a §54 Šanca na zamestnanie.  

 

Príjmy za 9.-12. Príjmy za 1.-8. Spolu za šk. rok 2015/2016 

2015 v Euro 2016 v Euro v Euro 

0,00 22 086,63 22 086,63 

 

Členenie výdavkov 

   Text Čerpanie za 9.-12. Čerpanie za 1.-8. Čerpanie spolu šk. rok 

  2015 v Euro 2016 v Euro 2015/2016 v Euro 

mzdy a poistné fondy 0,00 5 050,22 5 050,22 

materiál, vybavenie 

pracoviska chr.dielne 0,00 17 036,41 17 036,41 

SPOLU 0,00 22 086,63 22 086,63 

c) vzdelávacie poukazy, lyžiarsky kurz a odchodné (zdroj 111-003)  
 



Príjmy za 9.-12. Príjmy za 1.-8. Spolu za šk. rok 2015/2016 

2015 v Euro 2016 v Euro v Euro 

3 840,00 21 797,00 25 637,00 

 

Členenie výdavkov 

   Text Čerpanie za 9.-12. Čerpanie za 1.-8. Čerpanie spolu šk. rok 

  2015 v Euro 2016 v Euro 2015/2016 v Euro 

mzdy a poistné fondy 3 540,00 5 015,12 8 555,12 

materiál, uč. pomôcky 100,00 511,50 611,50 

ladenie a príprava klavíra 200,00 0,00 200,00 

tlač a viazanie uč. textov 0,00 370,90 370,90 

cestovné 0,00 54,48 54,48 

odchodné 0,00 3 245,00 3 245,00 

lyžiarsky kurz 0,00 12 600,00 12 600,00 

SPOLU 3 840,00 21 797,00 25 637,00 

 

Prostriedky získané za vzdelávacie poukazy škola použila hlavne na vyplatenie odmien 

učiteľom, ktorí v danom školskom roku viedli záujmové krúžky. 

 

d) SANET  (zdroj 46)  

 

Škola získava vlastné príjmy z prostriedkov SANETu .  

 

Príjmy za 9.-12. Príjmy za 1.-8. Spolu za šk. rok 2015/2016 

2015 v Euro 2016 v Euro v Euro 

4 966,95 6 239,13 11 206,08 

 

Členenie výdavkov 

   Text Čerpanie za 9.-12. Čerpanie za 1.-8. Čerpanie spolu šk. rok 

  2015 v Euro 2016 v Euro 2015/2016 v Euro 

mzdy a poistné fondy 2 574,51 2 650,47 5 224,98 

materiál 1 206,18 1 808,58 3 014,76 

opravy a údržba 108,00 309,40 417,40 

služby 0,00 33,00 33,00 

SPOLU 3 888,69 4 801,45 8 690,14 

 

Finančné prostriedky zo SANETU sme použili na vyplatenie odmeny správcovi uzla 

siete SANET v zmysle zmluvy, na nákup materiálu (výpočtová technika a materiál 

k výpočtovej technike, materiál na opravu prevádzky uzla siete SANET) a na opravu a údržbu 

komunikačnej infraštruktúry a výpočtovej techniky. 

 



8.2 Finančné  zabezpečenie – školský internát 

 

a) originálne kompetencie (zdroj 41-001)  

 

    Príjmy za 9.-12. Príjmy za 1.-8. Spolu za šk. rok 2015/2016 

 2015 v Euro 2016 v Euro v Euro 

 14 059,00 28 352,00 42 411,00 

 

    Členenie výdavkov 

   Text Čerpanie za 9.-12. Čerpanie za 1.-8. Čerpanie spolu šk. rok 

  2015 v Euro 2016 v Euro 2015/2016 v Euro 

mzdy a poistné fondy 14 012,37 28 352,00 42 364,37,00 

služby- SF 46,63 0,00 46,63 

SPOLU 14 059,00 28 352,00 42 411,00 

    Dotácie z Košického samosprávneho kraja nestačila ani na úhradu miezd a poistných 

fondov, preto sme ich dofinancovali z vlastných zdrojov ako aj ostatné náklady súvisiace 

s prevádzkou a potrebami školského internátu.  

 

 

b) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním (zdroj 46)  

 

Výška príspevku, ktorú platí zákonný zástupca žiaka ubytovaného v školskom internáte je 

vo výške  17,00  Eur. Školský rok  2015/2016 sme začali s 33 ubytovanými žiakmi 

v školskom internáte. V zimných mesiacoch je počet ubytovaných zvyčajne vyšší, s 

príchodom jari niektorí žiaci radšej dochádzajú a odhlásia sa z ubytovania.  

Energetické náklady na školský internát uhrádzame aj z refundácie energetických 

nákladov z podnikateľskej činnosti podľa počtu ubytovaných v rámci podnikateľskej činnosti 

(príležitostní ubytovaní), ktorá tvorí tiež značnú časť príjmu školského internátu. 

 

Príjmy za 9.-12. Príjmy za 1.-8. Spolu za šk. rok 2015/2016 

 2015 v Euro 2016 v Euro v Euro 

 12 190,47 9 743,95 21 934,42 

 

    Členenie výdavkov 

   Text Čerpanie za 9.-12. Čerpanie za 1.-8. Čerpanie spolu šk. rok 

  2015 v Euro 2016 v Euro 2015/2016 v Euro 

mzdy a poistné fondy 815,17 8 055,92 8 871,09 

energie, vodné, pošt. a 

telekom. služby 4 653,68 3 428,92 8 082,60 

materiál 35,03 42,99 78,02 

opravy a údržba, revízie 79,20 1 499,94 1 579,14 

prenájom 21,60 31,20 52,80 

služby 704,15 890,53 1 594,68 

SPOLU 6 308,83 13 949,50 20 258,33 

     

 

 



8.3 Finančné  zabezpečenie – školská jedáleň 

 
a) originálne kompetencie (zdroj 41/001) 

 

Príjmy za 9.-12. Príjmy za 1.-8. Spolu za šk. rok 2015/2016 

 2015 v Euro 2016 v Euro v Euro 

 10 045,00 24 448,00 34 493,00 

 

    Členenie výdavkov 

   Text Čerpanie za 9.-12. Čerpanie za 1.-8. Čerpanie spolu šk. rok 

  2015 v Euro 2016 v Euro 2015/2016 v Euro 

mzdy a poistné fondy 9 982,31 21 074,67 31 056,98 

služby–SF, PNS,bank.poplatky 62,69 326,72 389,41 

SPOLU 10 045,00 21 401,39 31 446,39 

 

Dotácie z Košického samosprávneho kraja v školskej jedálni postačujú len na 

pokrytie mzdových nákladov.   

 

b) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prípravou jedál 

(zdroj 46)  

 

V školskom roku 2015/2016 žiaci ubytovaní v školskom internáte platili za celodennú 

stravu 2,80 €, z čoho 0,11 € tvorila réžia a žiaci, ktorí odoberali iba obedy uhrádzali     

1,20 €, z čoho 0,08 € tvorila réžia. Najväčšiu časť réžie tvoria zamestnanci. 

 

Príjmy za 9.-12. Príjmy za 1.-8. Spolu za šk. rok 2015/2016 

 2015 v Euro 2016 v Euro v Euro 

 6 869,75 9 377,55 16 247,30 

 

    Členenie výdavkov 

   Text Čerpanie za 9.-12. Čerpanie za 1.-8. Čerpanie spolu šk. rok 

  2015 v Euro 2016 v Euro 2015/2016 v Euro 

cestovné 32,33 26,64 58,97 

energie, vodné, poštové 

a telekom. služby 2 377,26 6 070,44 8 447,70 

prac. odev, obuv 0,00 143,20 143,20 

materiál 0,00 531,58 531,58 

opravy a údržba, revízie 39,24 780,00 819,24 

služby 486,27 1 011,14 1 497,41 

ostatné dane a poplatky 0,00 530,00 530,00 

SPOLU 2 935,10 9 093,00 12 028,10 

 

 

 

 



PRÍLOHY 

1 Hodnotiaca správa výchovného poradenstva v šk. roku 2015/2016 
 

1. Metodické stretnutia výchovných poradcov sa konajú v Centre pedagogicko – 

psychologického poradenstva a prevencie, kpt. Nálepku 1057/18 075 01 Trebišov 

pod vedením metodika pre výchovné poradenstvo Mgr. Jána Rusnáka. 

Termíny stretnutí: 

 október 2015 

 február 2016 

 máj 2016 

2. Hodnotenie činnosti výchovného poradcu: 

SEPTEMBER 

 Vypracovala som plán práce výchovného poradcu a informačnú nástenku pre 

žiakov a rodičov 

 Informovala som žiakov prvých ročníkov o činnosti výchovného poradcu na 

škole a o možnostiach kontaktu s výchovným poradcom a stanovila som 

konzultačné hodiny ( streda 8.00 hod – 10.00 hod) 

 Pripravila som návrhy besied pre jednotlivé ročníky (témy: Sme tím, Nauč sa 

ako sa učiť, Môj voľný čas) 

 Zorganizovala som besedu s psychológom z CPPPAP Trebišov PHDR. Beáta 

Furdová na tému „Trieda ako kolektív“ 

 Po získaní informácií od triednych učiteľov som vypracovala IVVP pre 

žiakov so ŠVVP v spolupráci s CŠPP ( Mgr. Dodulíková) 

 Zorganizovala som besedu pre prvé ročníky s vedúcou šj Annou Wilkovou na 

tému „ Zdravý spôsob života a stravovania“ 

OKTÓBER 

 V čase konzultačných hodín som zabezpečovala výchovné a poradenské 

aktivity smerom k žiakom a rodičom 

 Zrealizovala som vypracovanie vstupného  dotazníka pre žiakov prvých 

ročníkov 

 V spolupráci s triednymi učiteľmi u žiakov prvých ročníkov som sledovala  

adaptáciu na sociálne a študijné prostredie 

 Zosumarizovala som  dokumentáciu integrovaných žiakov 

 Málo adaptabilným žiakom som priebežne poskytovala  pomoc – 

individuálne pohovory 

 V spolupráci s rodičmi som zabezpečila psychologické vyšetrenie 

problémových žiakov  

 Podieľala som sa na príprave „Dňa otvorených dverí“   

 Zúčastnila som sa na Burze práce a porade výchovných poradcov na pôde 

gymnázia Pavla Horova v Michalovciach  

NOVEMBER 

 Aktualizovala som  nástenku VP 

 Uskutočnila som rozbor problémov žiakov po  konzultáciách a zvolila som 

opatrenia  v spolupráci s triednymi učiteľmi 



 Uskutočnila som  pre žiakov 1. ročníka poradenskú besedu „Viem sa učiť? 

Ako sa učiť?“ 
 Uskutočnila som osobné pohovory so zaostávajúcimi žiakmi 

 Na štvrť ročnej klasifikácii som prerokovala  problémy s triednymi 

profesormi, prípadne rodičmi 

 Spolupracovala som so školským psychológom z CPPPaP v Trebišova  

a dohodli sme  témy a termíny práce a besied v jednotlivých triedach podľa 

záujmu 

 Spracovala som analýzu  výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok. 

 Uskutočnila som konzultácie so žiakmi štvrtáckych ročníkov pre vypĺňanie 

a odosielanie prihlášok na VŠ – umelecké smery 

 Zriadila som facebookovú stránku  výchovného poradcu  

DECEMBER 

 Priebežne prebehli prezentácie VŠ pre žiakov maturitných a rozdanie 

materiálov a informačných letákov vysokých škôl 

 Individuálne so pracovala s problémovými žiakmi školy 

 Pokračovala som v prednáškach a besedách podľa záujmu tried 

 Vypracovala som v spolupráci s metodikom centra  dotazník o šikanovaní a vydieraní 

– pre 1. ročník 

 Spolupracovala som priebežne s výchovnými poradcami na ZŠ v meste a regióne 

JANUÁR 

 V priebehu januára som kontrolovala žiakom prihlášky na VŠ 

 Priebežne som dopĺňala informačnú tabuľu o štúdiu na VŠ 

 Pripravila som  podklady na klasifikačnú poradu: analýza výchovných 

problémov za prvý polrok, analýza problémových žiakov 

 Žiakom  s problémami v oblasti učenia, správania a žiakom s osobnostnými 

problémami a rodičom týchto žiakov budú poskytnuté konzultácie výchovným 

poradcom 

 Na rodičovskom združení so spropagovala  poradenské  aj psychologické služieb 

medzi rodičmi 

FEBRUÁR 

 Priebežne sa uskutočnili prezentácie VŠ pre žiakov maturitného ročníka  

 Pre žiakov druhých ročníkov som si pripravila prednáška na tému „ Sme 

tolerantní“ tematika diskriminácie a segregácie  

 V priebehu februára som kontrolovala žiakom prihlášky na VŠ  

 Priebežne som dopĺňala informačnú tabuľu o štúdiu na VŠ 

 Individuálne so pracovala  so žiakmi ktorí vykazujú vysokú absenciu, 

poruchy správania a osobnostné problémy 

 Zorganizovala som beseda na tému Legálne drogy (alkohol a fajčenie) s 

pracovníčkami CPPPaP v Trebišove pre žiakov 3. a 4. ročníkov 

 Zorganizovala som besedu s lekárkou – gynekologičkou pre dievčatá 1. ročníka „S 

tebou o tebe“   

 

 



MAREC 

 V priebehu marca som kontrolovala žiakom prihlášky na VŠ 

 Priebežne som dopĺňala informačnú tabuľu o štúdiu na VŠ 

 Zabezpečila som nábor do študijných odborov 

 Pri príležitosti  22. marec -  Svetový deň vody –  so spolupracovala pri individuálnych 

prednáškach  v rámci ekológie enviromentálnej výchovy v spolupráci s učiteľmi EV a 

odborných predmetov 

APRÍL 

 V priebehu apríla som kontrolovala žiakom prihlášky na VŠ aprílové termíny 

podania prihlášok 

 Priebežne som dopĺňala informačnú tabuľu o štúdiu na VŠ 

 Pripravila som si besedu na tému „Šikanovanie“ pre žiakov 1.ročníka a 2. 

ročníka 

 Spolupracovala som s učiteľmi kde sú problémoví žiaci, žiaci s vysokou 

absenciou, pohovory so žiakmi ktorí majú sklon k šikanovaniu 

 Zrealizovala som pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi  

MÁJ 

 Zorganizovala som prednášku o výchove k manželstvu a rodičovstvu 

v spolupráci s metodikom CPPPaP v Trebišove 

 Zrealizovala som pedagogicko-psychologickú podpora žiakov s problémami 

pri výkonoch a skúšaní pri príležitosti prebiehajúcich maturitných skúšok  

V priebehu celého školského roka sa výchovný poradca zúčastňuje všetkých 

činností: 

 Riešenie aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov 

 Práca so žiakmi s intelektovým nadaním 

 Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Práca so žiakmi s problémami v učení a správaní 

 Individuálne konzultácie so žiakmi, rodičmi, pedagógmi 

 Priebežné ozdravovanie klímy v triedach 

 Doplňovanie informačnej tabule 

 Spätná väzba žiak – učiteľ – rodičia – rodina – škola 

 Riešenie problematiky preťaženosti, únavy žiakov a pedagógov 

 Zaoberanie sa príčinami slabšieho prospievania žiakov 

 Práca so žiakmi s intelektovým nadaním so zameraním na indivíduum a jeho 

rozvoj schopností a nadania 

 Práca so žiakmi so ŠVVP 

Aktivity a akcie boli organizované v spolupráci s vedením školy s pomocou 

triednych učiteľov, pedagogického zboru. Dôležitou bola aj úzka spolupráca a 

komunikácia s rodičmi pri riešení aktuálnych výchovných a vzdelávacích problémov 

a otázok. 

 

 

 

 



3. Vzájomné hospitácie 

Výchovný poradca počas celého školského roka absolvoval priebežné hospitácie vo 

všetkých triedach školy. Cieľom hospitácií bola práca vyučujúcich jednotlivých 

predmetov so žiakmi s intelektovým nadaním a práca so žiakmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Záver hospitácii bol pozitívny, vyučujúci 

predmetov dodržujú závery a odporúčania, ktoré stanovilo centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Poprade. 

 

                                           Výchovný poradca: Mgr. Tatiana Bloščičáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Hodnotiaca správa koordinátora prosociálnej výchovy v školskom 
roku   2015/2016 

 

Splnené ciele: 

 

 V priebehu školského roka sme uplatňovali prosociálny výchovný štýl, humanizáciu 

edukačného procesu a snažili sme sa vytvoriť fungujúcu komunitu rodičia – 

pedagógovia – žiaci zintenzívnením spolupráce s rodičmi. 

 Vytvárali sme harmonické prostredie, atmosféru dôvery a rodinného prostredia na 

všetkých úrovniach komunikácie. 

 V osobnosti žiakov sme rozvíjali ľudskú dôstojnosť – úctu, sebadôveru  a dôveru 

voči druhým. 

 Žiakov sme viedli k pozitívnemu hodnoteniu správania druhých prostredníctvom 

hľadania a rozvíjania pozitívnych vlastností v osobnosti žiakov. 

 Rôznymi metódami, prostriedkami, alternatívnymi formami práce sme u žiakov 

rozvíjali kreativitu a originalitu, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, empatiu, 

flexibilitu, asertivitu a spolupatričnosť. 

 Nižšie uvedený harmonogram aktivít vychádza z cieľov a je súčasťou ročného plánu 

práce školy. Za plnenie cieľov a úloh zodpovedá koordinátor a iní poverení 

zamestnanci školy. 

 

 Podporovanie a rozvoj tolerancie v komunikácii s ľuďmi prostredníctvom hodín sociálno-

psychologického výcviku, výcviku komunikačných zručností, občianskej náuky, 

multikultúrneho spolužitia, etickej výchovy a triednických hodín.  

Zodp.: učitelia SSOŠ DSA v Trebišove 

 Termín: školský rok 2015/2016  

 

 Vedenie a usmerňovanie činnosti študentskej spoločnosti v rámci aplikovanej ekonómie 

Zodp.: Ing. Vargová 

 Termín: školský rok 2015/2016  

 

 Podporovanie humanizácie vzťahu medzi učiteľom a žiakom aj prostredníctvom 

konzultovania záverečných prác študentov 4. ročníka odboru sociálno-výchovný pracovník. 

 Zodp.: Mgr. Perdíková, Mgr. Bandoľová, Mgr. Koreňová, Mgr. Kniežová, 

 Termín: september 2015 – máj 2016  

 

 Zvýšenie informovanosti žiakov a učiteľov školy o problémoch súvisiacich so 

psychickými ochoreniami prostredníctvom informačnej tabule a distribúciou informačných 

plagátov a letákov o podpore duševného zdravia vyrobených študentmi našej školy - pri 

príležitosti svetového dňa duševného zdravia.  

 Zodp.:  Mgr. Perdíková 

 Termín: október 2015 

 

 Zapojenie sa do celoslovenskej zbierky DNI NEZÁBUDIEK na pomoc ľudom s duševnými 

poruchami. 

Zodp.:  Mgr. Perdíková 

 Termín: 16. septembra 2015 

 



 V rámci akcie DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ : prezentovanie odboru sociálno-výchovný 

pracovník vytváraním príjemnej atmosféry na otvorenej hodine aktivít sociálno-

psychologického výcviku a výcviku komunikačných zručností. 

 Zodp.: Mgr. Bandoľová, Mgr. Perdíková 

 Termín: 20. novembra 2015  

 

 Zúčastnenie sa medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - 

EKOTOPFILM, ktorý populárno-náučnou formou prostredníctvom atraktívnych filmov 

vzdeláva odbornú i laickú verejnosť a prispieva k jej vedomostnému i kultúrnemu rastu. 

 Zodp.:  Mgr. Perdíková, PhDr. Ňaršanská 

 Termín: 23. novembra 2015 

 

 Premietanie českého filmu "SAMI" (2012) a diskusia na tému PORUCHY PRÍJMU 

POTRAVY s cieľom oboznámiť žiakov s poruchami príjmu potravy, s ich možnými 

príčinami, príznakmi a možnosťami liečby. 

Zodp.:  Mgr. Perdíková 

Termín: marec 2015 

 

 V rámci akcie predmaturitnej psychohygieny: 

◦ RELAXÁCIA - vytvorenie priestoru na oddych, upevnenie duševného zdravia a rozvíjanie 

vzájomných vzťahov pri skupinovej relaxácií s využitím aromaterapie a muzikoterapie 

prednostne pre maturitné triedy. 

 Zodp.: Mgr. Perdíková 

Termín: marec - máj 2015 

 

 OÁZA POKOJA v priestoroch školy (v prvej sekcii na poschodí) – udržiavanie 

svojpomocne vytvoreného priestoru pre oddych a podporu rozvoja pozitívnych sociálnych 

vzťahov medzi žiakmi školy. 

Zodp.:  Mgr. Perdíková 

Termín: šk. rok 2015/2016 

 

 HUG DAY – deň objatia na našej škole a v našom meste. Akcia zameraná na podporu 

duševného zdravia, vzájomných vzťahov a informovanosti o pozitívnych účinkoch objatí. 

Zodp.: Mgr. Perdíková 

Termín: 27. jún 2016  

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Zuzana Perdíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Hodnotiaca  správa koordinátora Ligy proti rakovine, 
Predmanželskej   a manželskej výchovy v šk. rok 2015/2016 

 
Cieľom aktivít Ligy proti rakovine je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu 

o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom – do škôl, do ulíc, aby sa 

z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. 

Súčasťou pôsobenia školy je i výchova k manželstvu a rodičovstvu a teda aj k rodine. Mladý 

človek má prejsť poznávaním seba, sociálnych vzťahov medzi ľuďmi a poznávaním 

spoločnosti ako takej i v jej multikultúrnej forme. Vhodne zvolenou výchovnou formou môže 

škola docieliť zvýšenie emočnej inteligencie, ktorá človeku zvyšuje šance rozumieť sebe, 

iným, zvyšuje mu šance konať správne a teda, vybrať si správne i životného partnera. K 

tomuto napomáha holistický prístup k vyučovaniu a výchove v škole. 

 

Aktivity v šk. roku 2015/2016: 

 Avon pochod 2015, workshop 

Termín: 18.-20.9.2015 

 Týždeň proti rakovine 

Termín: 12.10. 2015 – 16. 10. 2015 

Súčasťou bola zaujímavá preventívna kampaň, s ktorou boli žiaci oboznámení 

prostredníctvom propagačných plagátov v škole a z médií. Tento týždeň vyvrcholil 

Dňom jabĺk v piatok 16. októbra. Jablko ako symbol zdravia rozdávali žiaci v uliciach 

nášho mesta a v škole . 

 Svetový deň proti rakovine 

Termín: 4. február 2016 

Žiaci prostredníctvom plagátov a  pripravených prezentácií informovali spolužiakov 

o problematike nádorových ochorení a možnej prevencii. Súčasťou bola aj prednáška 

s odborníkom. 

 Deň narcisov 

Termín: 15. apríl 2016 

Ide o najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku. Je to jediná finančná 

zbierka organizovaná Ligou proti rakovine. Symbolom je žltý narcis – kvietok jari 

a nádeje, ktorý žiaci v uliciach rozdávali za dobrovoľný príspevok. V roku 2016 sa 

uskutočnil  už 20. ročník. Posolstvo tohto dňa oslovuje mnohých z nás. 

 

Avon pochod proti rakovine prsníka 2016 sa  uskutočnil 18. júna 2016 v Bratislave  

 

V rámci predmanželskej výchovy sa žiaci naučili chápať v pravom zmysle slova 

pojmy ako priateľstvo, láska, sex, manželstvo, rodina. Mali vysvetlené dôležitosť rodinnej 

atmosféry, súladu a harmónie rodičov . Boli oboznámení s priebehom tehotenstva, narodením 

dieťaťa, mali poukázané na nenahraditeľnosť rodiny pre zdravý vývoj dieťaťa  po narodení i 

počas prenatálneho vývinu. Taktiež  boli oboznámení s dostupnými prostriedkami a metódami 

antikoncepcie a ich vplyvu na zdravotný stav, zoznámili sa aj s prirodzenými metódami 

regulácie počatia.  

Mali vysvetlený význam dodržiavania vernosti v manželstve - zdôraznené vlastnosti potrebné 

na manželstvo ( láska, tolerancia, vzájomné pochopenie, vzájomná úcta ), mali poukázané na 

krásu rodičovstva, zdôraznenú zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa,  premietnuté filmy 

s touto tematikou. Boli im objasnené vznik a podstata nevyliečiteľnej choroby AIDS a iných 

pohlavných ochorení a spôsoby prevencie – internet. 



Priebežným výchovným pôsobením sme  zvyšovali emočnú inteligenciu žiakov, učili 

ich tvorivej rodinnej diskusii, umeniu klásť otázky a počúvať odpovede, umeniu 

zodpovednosti za seba a svoje konanie, umeniu pomoci iným a lásky k ľuďom, umeniu 

predchádzať konfliktom a umeniu riešiť ich asertívne a s mierom. 

Priebežne počas celého školského roku sme  organizovali besedy, mítingy, prednášky, 

celoškolské podujatia, filmové predstavenia. Zapájali sme do tejto činnosti žiakov, nechali ich 

prezentovať svoju šikovnosť a kreativitu v tejto tematike, napríklad formou prezentácií na 

aktuálne témy. Reagovali sme na ponuky inštitúcií a oslovili ich a využili ich činnosť pre 

výuku a výchovu k danej tematike v našej škole. 

 

 

 

 

                                                                                         Vypracovala: RNDr. Natália Gőblová 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Hodnotiaca správa koordinátora environmentálnej výchovy 
   a metodika SOČ v školskom roku  2015/2016 
 

  Plán úloh environmentálnej výchovy sa plnil priebežne počas školského roka a dopĺňal sa 

aktivitami podľa došlých ponúk akcií organizovaných Občianskymi eko-združeniami. Prvky 

environmentálnej výchovy učitelia plnia v prírodovedných predmetov, ako sú biológia, 

biológia a starostlivosť o zdravie, zdravoveda, chémia, ale aj vo výchovných predmetov ako 

je výtvarná výchova, telesná a športová výchova, v turistických kurzoch, v KOŽaZ,  na 

triednických hodinách a pod. 

V školskom roku 2015/2016 sa organizovali tieto environmentálne aktivity, akcie a súťaže:  

 V októbri 2015 sa škola znova zapojila do eko-súťaže firmy Milk-Agro v zbere 

hlinikových viečok z kyslomliečnych výrobkov, ale súťaž sa pre slabú zapojenosť žiakov 

neukončila. Podmienky súťaže potláčajú motiváciu žiakov k tejto enviro-aktivite. 

 V rámci Týždňa vedy a techniky, 9.-15.11.2015, žiaci študijného odboru biotechnológia 

a farmakológia 3.B triedy:  

o prezentovali svoj študijný odbor otvorenou hodinou prác v laboratóriu, kde ukázali 

zaujímavé demonštračné pokusy z chémie a biológie s prvkami environmentálnej 

výchovy 

o zúčastnili sa exkurzie v Spaľovni zdravotníckeho odpadu pri Nemocnici – Svet 

zdravia v Trebišove. 

 V týždni okolo 22. marca 2016 prebiehala na škole akcia: „Svetový deň vody“. Pri 

príležitosti tohto dňa sa konali aktivity: 

o prezentácia a prednáška o vode ako významnej tekutiny pre život pre žiakov 8. 

ročníkov ZŠ na Pribinovej a Gorkého ulici v Trebišove v spolupráci s 

Vodárenskou spoločnosťou 

o chemický rozbor prinesených vzoriek vody z vlastných studní žiakmi 4.B triedy 

v školskom biologickom a chemickom laboratóriu, ktorí zisťovali 

mikrobiologickú čistotu a tvrdosť vody 

o príspevok do školského rozhlasu o význame vody pre človeka a prírodu 

 V mesiaci apríl na svetový „Deň Zeme“ sa žiaci 2.B a 3.B zúčastnili premietania enviro-

filmu o devastácii územia po ťažbe a jej rekultivácii po skončení ťažby. K filmu sa viedla 

beseda medzi žiakmi tried.  

 stále prebieha účasť v enviro-projektov:  

            „Recyklohry“ – spoločnosti ASEKOL 

            „Baterky na správnom mieste“ – spoločnosti INSA 

Dôkazom je skutočnosť, že v decembri 2015 sme odovzdali uvedeným spoločnostiam 

vyzberaných 15 kg monočlánkových batérií a 1 mech drobného elektroodpadu. 

 škola je zapojená do projektu „Recyklohry“ a má zapožičaný 1 červený kontajner na 

drobný elektroodpad /pre školu/ a druhý červený kontajner /pre školský internát/ sme 

vrátili, nakoľko sa nezapĺňal podľa potreby. V rámci tohto projektu sa vyhlasujú tematické 

úlohy, do ktorých sa škola zapája podľa vyhlasovaných úloh a získava body.  

 Napr. v mesiacoch október a november žiaci 3.B triedy v rámci predmetu OHO 

vypracovali zadanú úlohu projektu Recyklohry – „Zostaviť environmentálny kalendár“ 



s enviro-témami na každý mesiac. Zdokumentovaný kalendár sme odoslali a škola získala 

ďalšie body v projekte. 

 Vnútorné prostredie školy sa priebežne skrášľuje aktuálnymi prácami žiakov na chodbách 

školy v spolupráci s učiteľmi výtvarnej výchovy. Starostlivosť o zeleň a úpravu prostredia 

a okolia školy realizovali žiaci 1.-3. ročníkov a absolventi dobrovoľníckej praxe. 

 Priebežne sa kontroluje a prevádza čiastočný separovaný zber na škole (plastových fliaš, 

bateriek)  

 

 

                                                                                                    RNDr. Jitka  Kordischová 

                                                                                              koordinátorka environ. výchovy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Vyhodnotenie  činnosti  SOČ v šk. roku  2015/2016 

 

  Do súťaže SOČ sa v šk. roku 2015/16 zapojili 3 žiaci 3.B triedy, Adriána Fáberová,  Marek 

Bogdaň, Michaela Majerská, ktorí pracovali spoločne na jednej práci s názvom 

„Kompostovanie v interiéroch“. Výsledky uvedenej práce realizovali laboratórnymi rozbormi 

v školských laboratóriách. 

Autori práce sa zúčastnili krajského kola SOČ dňa 8.4.2016 v Košiciach na ktorom získali 

pekné 1. miesto a postúpili do celoštátneho kola SOČ.  

Na celoštátnom kole, v dňoch 26.-28. 4.2016 v Bratislave, mohla obhajovať prácu len jedna 

autorka, Adriána Fáberová.    

 

Meno a priezvisko Trieda Číslo a názov súťažného odboru Názov práce 

Adrána Fáberová 

Marek Bogdaň 

Michaela Majerská 

3.B 07 – životné prostredie, geológia, geografia 
Kompostovanie v 

interiéroch 

 

Žiaci pracovali pod vedením konzultantky:   RNDr. J. Kordischovej 

 

Ako členka OHK (odborno-hodnotiacej komisie) SOČ tento šk. rok pracovala RNDr. J. 

Kordischová, v súťažnom odbore 03 – chémia, potravinárstvo v OK SOČ. 

 

 

                                                                                                             RNDr. Jitka Kordischová 

                                                                                                                          metodik SOČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  Hodnotiaca správa koordinátora IKT za šk. rok 2015/2016 
 
Učebne informatiky boli za uplynulý šk. rok využívané na hodinách informatiky pre 1. ročník, ale 

aj na hodinách chémie (Planéta vedomostí), ekonomiky, administratíva a korešpondencia, 

matematiky, anglický jazyk, etická výchova, súťaž iBobor, školenia. 

Najviac bola využívaná učebňa informatiky č. 13 (najväčšia) kvôli najlepšej vybavenosti 

a najväčšiemu priestoru v nej.  

Splnenie stanovených úloh: 

 V tomto školskom roku bola vytvorená webová stránka Súkromnej strednej odbornej 

školy DSA. Adresa webovej stránky zostala nezmenená. 

 

 Zlepšila sa práca s elektronickou triednou knihou, ktorá plne nahradila papierovú triednu 

knihu. 

 

 Pomáhala som  učiteľom pri práci s počítačom. Podľa potreby som inštalovala programy.  

 

 Informovala som  učiteľov o nových informačno-komunikačných technológiách, 

o edukačných programoch využiteľných na vyučovacích hodinách. 

 

 Využívala som  program Alf na tvorbu testov  vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 

 Informovala som  žiakov v oblasti bezpečného používania internetu. 

 

 Venovať zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu 

kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. 

 

 Zapájala som sa do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie informačných 

a komunikačných technológií (grafické súťaže, fotografické súťaže, Multimediálne 

príbehy a rozprávky, ...) 

 

 

 

 

Vypracovala Mgr. Mária Tirpáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Rada školy pri Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Komenského 12, 075 01 Trebišov 

 

 

 
  

 

 

 

Vec: 

 

Vyjadrenie rady školy  

 

 

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 14.10.2016 prerokovala Hodnotiacu správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 

2015/2016. Rada školy túto správu schválila bez pripomienok  a zároveň poďakovala vedeniu 

školy, pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom za dosiahnuté výsledky v práci.                          

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Deutsch - Slowakische Akademien, a. s.,   

schváliť hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy za školský rok 2015/2016 na Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Komenského 12, 

Trebišov.  

 

 

 

 

 

V Trebišove 14.10.2016 

 

 

 

         PhDr. Ján Holonič, PhD. 

            predseda rady školy  

                                                                                                  

 

 

 


