Zriaďovateľ:
Uni Trade Institute, s. r. o.
Ružinovská 1,
821 02 Bratislava

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2017/2018
Súkromná stredná odborná škola, Exnárova č. 20, 826 01 Bratislava

Predkladá:
Mgr. Milan Gibej
riaditeľ školy

pečiatka školy a podpis

-0-

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne číslo:
Internetová adresa:
E-mailová adresa:
Zriaďovateľ:

Súkromná stredná odborná škola
Exnárova č.20, 826 01 Bratislava
02/ 32118051,
0903 409 825
www.sous-ruzinov.sk
gibej@sous-ruzinov.sk
Uni Trade Institute, s.r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava

Vedúci zamestnanci školy
Funkcia
Meno a priezvisko
generálny riaditeľ školy Ing.Pavol Hanuska

Telefón
0911 388 884

riaditeľ školy

0903 409 825

Mgr. Milan Gibej

zástupca riaditeľa školy Ing. Daniela Hívešová PhD.

0907 720 810

zástupca riaditeľa školy Mgr. Katarína Čavojová

02/321 18 053

manažér ekonomický

p. Juraj Adamčík

0904 801 728

manažér technický

Bc. Daniel Kučera

0911 388 885

hlavný majster OV

Mgr. Ján Belko

0915 797 086

E - mail
hanuskap@sousruzinov.sk
gibej@sousruzinov.sk
hivesovad@sousruzinov.sk
cavojova@sousruzinov.sk
adamcikj@sousruzinov.sk
kucera@sousruzinov.sk
belko@gmail.com

Rada školy
Rada školy pri SSOŠ Bratislava, Exnárova 20 v Bratislave bola ustanovená v zmysle §
24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
P.č. Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mgr. Ján Horecký
Vít Rakús
Silvia Novoveská
Monika Pišojová
Anna Káčerová
Štefan Slovák
Kristína Švecová
Denis Pišoja
Juraj Adamčík
Ing.Pavol Hanuska
Bc. Daniel Kučera

Funkcia

Zvolený (delegovaný) za

Predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

pedagogických zamestnancov SSOŠ
profesijné organizácie
rodičov
rodičov
rodičov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
žiakov SSOŠ
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
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Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018
Rada školy pracovala v školskom roku 2017/2018 v rovnakom zložení, ako
v predošlom školskom roku. V školskom roku zasadla 4-krát. Na svojich zasadnutiach
prerokovala a vyjadrila sa hlavne k novým dodatkom k ŠkVP, prerokovala správu o činnosti
za školský rok 2016/2017, vyjadrila sa tiež k návrhu počtu tried pre prijímacie konanie
v školskom roku 2017/2018. Predložené návrhy vedenia školy vzala na vedomie a odporučila
na schválenie bez vážnejších pripomienok.

2. POČET ZAMESTNANCOV A PLNENIE KVALIFIKAČNÝCH
PREDPOKLADOV
PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
Zamestnanci školy spolu
Počet pedagogických
Z toho:
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Počet nepedagogických
Z toho:
- sociálny pedagóg
- školský psychológ
- špeciálny pedagóg
- upratovačky, vrátnik
- školská kuchyňa a jedáleň
- administratívni pracovníci

42
35
34
0
1
7
1
0
0
2
0
4

Zoznam učiteľov a ich aprobácia:
Por.č.

Titul, meno, funkcia

Aprobácia

1.

Ing. Bažík Jaroslav, učiteľ

OP – elektro

2.

Ing. Benčúrik Miroslav, učiteľ

OP – elektro

3.

Mgr. Cibiček Ľubomír, učiteľ

TV

4.

Mgr. Čavojová Katarína, ZR TV

M – CH

5.

Ing. Dohányosová Lenka, učiteľka

OP – stavebníctvo

6.

Mgr. Federičová Mariana, učiteľka

M-F-AJ

7.

Mgr. Gibej Milan, riaditeľ školy

M–F

8.

Ing. Hívešová Daniela PhD., ZR TV

OP - MPS

9.

Mgr. Hlinková Jana, učiteľka

TV- NJ – RJ

10.

Mgr. Horecký Ján, učiteľ

AJ – ON
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11.

Mg. Koiš Milan, učiteľ

INF – MPS

12.

Ing. Kollár Ján, učiteľ

INF

13.

Ing. Kostolná Mária, učiteľka

OP – stavebníctvo

14.

Ing. Kováčiková Želmíra, učiteľka

OP – stavebníctvo

15.

Ing. Krebs Marián, učiteľ

OP – strojárstvo

16.

Mgr. Majtánová Dora, učiteľka

M–F

17.

Mgr. Malý Jiři, učiteľ

OP – mechanik lietadiel

18.

Mgr. Mračková Ivana, učiteľka

SJ – EV

19.

Mgr. Nagyová Andrea, učiteľka

AJ

20.

Ing. Novotný Peter, učiteľ

OP – strojárstvo

21.

Ing. Pajtina Peter, učiteľ

OP – mechanik lietadiel

22.

Ing. Rucová Eva, učiteľka

OP – ekonomické

23.

Mgr. Špeťko Andrej, učiteľ

SJ

24.

Ing. Vychovalá Tatiana, učiteľka

OP – stavebníctvo

Zoznam majstrov odborného výcviku, ktorí pôsobili na škole
Por.č.

Meno

Aprobácia

1.

Bartoň Miroslav, majster OV

Elektromechanik – MPS

2.

Mgr. Belko Ján, hlavný majster OV

Strojárstvo

3.

Bc. Bucko Radomír, majster OV

Klampiar

4.

Čati Peter, majster OV

Elektromechanik – MPS

5.

Čech Ľubomír, majster OV

Letecký mechanik

6.

Bc. Gulyás Ján, majster OV

Elektromechanik

7.

Mgr. Matúš Ladislav, majster OV

Maliar, Strojárstvo

8.

Petruk Anton, hlavný majster OV

Stolár

9.

Plešková Daniela, majsterka OV

Pracovník marketingu

10.

Slovák Štefan, majster OV

Murár – OSV – MPS

11.

Varga Miroslav, majster OV

Inštalatér
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3. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018
Pedagogický proces na škole bol zabezpečený 35 pedagogickými zamestnancami, z ktorých
bolo 12 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, 12 učiteľov odborných predmetov a 11
majstrov odbornej výchovy. Všetci pedagogickí zamestnanci,
spĺňali kvalifikačné
predpoklady podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Jeden si dopĺňa DPŠ.
Svoju odbornosť si pedagogický zamestnanci dopĺňali aj v súlade s
plánom kontinuálneho vzdelávania.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy
za školský rok 2017/2018
Počet
vzdelávaných
Štátna jazyková škola 0
Príprava na II.kv.sk. 0
DPŠ
1
Vykonanie 2. kv.
0
Skúška
bakalárske štúdium
0
Vzdelávania

Kontinuálne
Druh
kontinuálneho
vzdelávania
Adaptačné
Aktualizačné
Inovačné
Špecializačné
Funkčné

Priebeh vzdelávania/počet
Začalo
Pokračuje
0
0
0
0
0
0

Ukončilo
0
0
0

0

0

0

0

0

0

vzdelávanie

Počet
vzdelávaných

Začalo

Pokračuje

Ukončilo

0
1
0
0
1

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
0
1
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4. PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY A PREDMETOVÉ
KOMISIE
Pedagogická rada
Pedagogická rada, ako poradný orgán riaditeľa školy, zasadla počas školského roka
celkovo 7 krát. Prerokovávala na svojich zasadnutiach predovšetkým výchovno-vyučovacie
výsledky žiakov našej školy, prijímala opatrenia na zlepšenie výchovno-vyučovacích
výsledkov, prerokovala správu o činnosti za predchádzajúci školský rok, kritéria na prijímacie
konania, návrhy na školskú integráciu a rôzne organizačné zabezpečenia akcií na škole.
Predmetové komisie:
Činnosť predmetových komisii v školskom roku 2017/2018 začala už v auguste 2017
komisionálnym skúšaním žiakov, ktorí mali opravné skúšky, prípadne boli skúšaní
v náhradnom termíne. Okrem toho predmetové komisie pripravovali potrebnú dokumentáciu
na opravné maturitné skúšky. V auguste 2017 vypracovali členovia PK časovo-tematické
plány pre študijné a učebné odbory. Pracovali tiež na aktualizácii Školského vzdelávacieho
programu, ktorý zosúladili so Štátnym vzdelávacím programom pre jednotlivé odbory.
V priebehu školského roka vypracovali resp. prepracovávali a prerokovali na svojich
zasadnutiach maturitné zadania, zadania na záverečné skúšky a prijímacie skúšky do
štvorročných študijných odborov a na nadstavbové štúdium. Veľkú pozornosť členovia
komisii venovali predovšetkým konzultáciám so žiakmi pri príprave vlastných projektov na
odbornú zložku maturitnej skúšky.
Na konci školského roka sa zaoberali študijnými výsledkami v predmetoch, ktoré
patria do jednotlivých predmetových komisii. Neoddeliteľnou súčasťou ich práce je aj
organizovanie odborných exkurzií pre žiakov. Predmetové komisie pripravovali aj bohatú
mimoškolskú činnosť pre žiakov, ktorá je uvedená v časti Aktivity a prezentácia školy na
verejnosti v tejto správe.
PK- slovensky jazyk, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, dejepis
- vedúca Mgr. Ivana Mračková
Práca PK v školskom roku 2017/2018 začala už v auguste 2017 komisionálnym
skúšaním žiakov, ktorí mali reparáty, prípadne doklasifikáciu. V auguste 2017 sme vytvorili
aj časovo-tematické plány pre študijné a učebné odbory. Vyučujúci SJL prepracovali
maturitné zadania zo slovenského jazyka a literatúry, opravili PFIČ MS ( 39 slohových prác ),
pripravili a realizovali ÚFIČ MS. Pripravili testy zo SJL na prijímacie skúšky do I. ročníka
štvorročných študijných odborov ( 1. a 2. termín ), ako aj testy na prijímacie skúšky do I.
ročníka nadstavbového štúdia.
Počas uplynulého školského roka sme navštívili: historické centrum mesta ,
Primaciálny palác, Univerzitnú knižnicu, Mestskú knižnicu, výstavu Bienále ilustrácií
Bratislava 2017, výstavu kníh BIBLIOTÉKA 2017, divadelné predstavenie Shakespeara
Hamlet, vianočné trhy, kníhkupectvá MARTINUS a PANTA RHEI.
Pracovali sme vo vzdelávacích krúžkoch: Mgr. Mračková: Krúžok priateľov umenia,
literatúry a filmu, Mgr. Špeťko: Tvorba a interpretácia literárnych textov
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– vedúca Mgr. Dora Majtánová

PK - matematika, fyzika, informatika

Členovia predmetovej komisie zorganizovali v školskom roku 2017 -18 viaceré
akcie pre žiakov. Ing. J. Kollár pripravil súťaž eBOBOR. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov.
Najúspešnejším riešiteľom sa stal žiak Jozef Vas z II.MPS triedy. Mgr. Majtánová dňa 19.3.
2018 organizovala súťaž „Matematický klokan“ a zabezpečila úspešný priebeh súťaže.
Najúspešnejším riešiteľom a školským šampiónom sa stal študent III. ML+MA triedy Tomáš
Varga, ktorý získal v kategórii JUNIOR ( 3. a 4. ročník odborných škôl) 50 bodov.
Členovia komisie sa tiež zúčastnili so žiakmi na výstave "BODY THE EXHIBITION" a na
vyhliadkovo-naučnej plavbe po Dunaji „Loďou v ústrety budúcej kariéry“. Súčasťou činnosti
členov PK bola aj príprava a realizácia prijímacích skúšok z matematiky.
PK - cudzie jazyky, telesná a športová výchova – vedúca Mgr. Jana Hlinková
Členovia tejto komisie zorganizovali Olympijský športový deň a vianočné športové
súťaže, pripravili žiakov na cezpoľný beh žiakov SŠ (Dóka – 2. miesto), v stolnom tenise na
okresnom kole obsadili naši žiaci 2. miesto, zúčastnili sa na obvodnom kole vo futsale a vo
florbale. Už tradične organizačne pripravili pre žiakov školy lyžiarsky výchovno – výcvikový
kurz, branné kurzy a účelové cvičenia.
Členovia komisie, vyučujúci cudzie jazyky vydávali počas školského roka školský
časopis Exnárka (Mgr. Nagyová so žiakmi), usporiadali Olympiádu v anglickom jazyku,
navštívili divadelné predstavenie v anglickom jazyku, podieľali sa na výzdobe školy
a v neposlednom rade na príprave a realizácii maturitných skúšok.
PK – stavebníctvo

– vedúca Ing. Želmíra Kováčiková

Členovia predmetovej komisie neustále inovujú obsah učiva v jednotlivých predmetoch,
aktívne využívajú program Acti Inspire pre jednotlivé profesie a predmety, neustále dopĺňajú
nové publikácie a normy pre dané odbory. Pokračovali v konzultáciách rekvalifikantov v rámci
celoživotného vzdelávania odborov Murár, Strechár, Stolár a Inštalatér. Zúčastnili sa so žiakmi na
odborných exkurziách, výstavách, prednáškach a školeniach v jednotlivých firmách alebo vo
vzdelávacích inštitúciách a vo výstaviskách. V procese ukončovania štúdia na škole kontrolovali
písomne práce žiakov na obhajobu praktickej časti maturitnej skúšky, hodnotili tieto práce
a pripravovali témy na záverečné skúšky a maturitné skúšky – praktická a ústna časť. Pripravovali
tiež samostatné záverečné skúšky a skúšky odbornej spôsobilosti pre rekvalifikantov. Veľa voľného
času tiež venovali príprave, konzultáciám a skúšaniu žiakov, ktorí k nám prestúpili z iných škôl
(rozdielové skúšky) a žiakom, študujúcim podľa individuálneho učebného plánu. K aktivitám tejto
predmetovej komisie patrí tiež spolupráca s odborným výcvikom pri údržbe a zveľaďovaní priestorov
školy a areálu školy.

PK – strojárstvo

– vedúci Ing. Marián Krebs

Predmetová komisia strojárska v školskom roku 2017/18 upravovala ŠkVP
a vypracovala nové témy na MS pre PČOZ a ÚFIČ pre študijný odbor mechanik lietadiel,
prepracovala tiež témy na ZS pre učebný odbor autoopravár – mechanik. Členovia komisie
sa aktívne podieľali na veľmi zaujímavej súťaži pre žiakov s názvom „Carting na školách“.
Zorganizovali tiež pre žiakov oborné exkurzie -strojársky veľtrh –Brno 2017, boli so žiakmi
na dni otvorených dverí na STU SjF, na autosalóne Bratislava 2018 a v Aureliu- zážitkovom
centre.

-6-

PK – elektrotechnika

– vedúci Ing. Peter Novotný

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme realizovali učebné plány v súlade so školským
vzdelávacím programom, diagnostikovali sme výchovno- vzdelávacie výsledky na konci
klasifikačného obdobia za 1. a 2. polrok a vo vyučovaní sme postupovali v súlade s cieľmi
vyučovacieho predmetu stanoveného v školskom vzdelávacom programe.
V priebehu školského roka sme v súlade s plánom práce PK realizovali nasledovné
podujatia:
1) Návšteva Bioplynovej a Fotovoltaickej elektrárne pri Senci – mesiac september
2) Návšteva Strojárenskeho veľtrhu v Brne – mesiac október
3) Exkurzia Zážitkové centrum Bojnická – l.a ll roč. žiaci elektro
4) - návšteva- ELEKTRO WORLD , DATART, NAY(október 2017) - p. Bartoň, Čati študijný odbor MPS
U končiacich ročníkov elektro boli zrealizované skúšky odbornej spôsobilosti
v elektrotecnike podla vyhl 508/2009 Z. z. v súlade s ukončovaním štúdia na stredných
odborných školách s počtom úspešných absolventov – dvaja z 2-ročných študijných odborov
a deviati z 3-ročných učebných odborov.
PK – ekonomika

– vedúca Ing. Lenka Dohányosová

Práca ekonomickej predmetovej komisie v školskom roku 2017/18 spočívala v koordinácii
práce jednotlivých pedagógov v odboroch pracovník marketingu, podnikanie v remeslách
a službách a súčasne v učebných aj študijných odboroch, v ktorých sa vyučuje ekonomika.
Počas roka sme zvýšili pripravenosť študentov maturitného ročníka na PČ a TČ MS OZ.
Kontrolovali a vyhodnocovali obsahovú náplň praxe pre žiakov nadstavbového ročníka.
Zabezpečili sme spoluprácu školy s TESCOM za účelom fungovania odborného predmetu
odborná prax.
Zorganizovali sme interaktívne vzdelávanie študentov formou hry prostredníctvom
zástupcov finančného poradenstva. Navštívili výstavu Moddom, Incheba – Bibliotéka, Dni
Vianoc, Profesia Days, Dual Day-IKEA, Coneco, Flóra, Múzeum obchodu, Aurélium –
Múzeum vedy a techniky.
Organizovali sme triedne a školské kolá súťaže o Najlepší podnikateľský plán, v písaní na
počítači, Najlepší účtovník, TESCO – Darčekové balenie. Zorganizovali sme exkurzie
Slovenská pošta, a.s., Špedičná spoločnosť, s.r.o.
Naša práca bola odmenená úspešným ukončením štúdia študentov v maturitných ročníkoch.
Sociálny pedagóg a výchovný poradca – Mgr. Eva Trnkusová
Od roku 2010 aktívne pôsobí na našej škole sociálny pedagóg, ktorý od 1. 9.
2014 vykonáva v rámci školy aj výchovné poradenstvo. Z dôvodu efektívneho plánovania
a implementácie uvedených činností v praxi vypracoval sociálny pedagóg spoločný Plán
práce sociálneho pedagóga, výchovného poradcu pre školský rok 2017/2018.
V súlade s uvedeným dokumentom boli ním priebežne realizované nasledujúce
aktivity – stručný súhrn:
 Vedenie pridelenej dokumentácie osobnej agendy žiakov, osobné spisy žiakov,
administratívne spracovanie určených písomností aj v systéme E-škola:
od 1.9.2017 do 31.12.2017: 120 ks a od 1.1.2018 do 31.8.2018: 352 ks (spolu 472 ks).
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Zápis prijatých uchádzačov na štúdium, vedenie všetkých prijímacích pohovorov
s uchádzačmi o vzdelávanie na našej škole, ich rodičmi, zákonnými zástupcami, vstupné
dotazníky, vyhľadávacia činnosť.
Sociálno-pedagogické poradenské rozhovory a výchovné poradenstvo s problémovými
žiakmi, so zákonnými zástupcami problémových žiakov a ďalších našich žiakov a rodičov
podľa požiadaviek žiakov, učiteľov, rodičov a vedenia školy vedené priebežne rôznymi
formami, (týždenne priemerne 17 aktivít, konzultácií).
Manažovanie aktivít v rámci práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (ďalej ŠVVP) a vedenie písomnej dokumentácie o žiakoch so ŠVVP.
V školskom roku 2017/2018 bolo na našej škole úspešne integrovaných, teda úspešne
vzdelávaných podľa individuálnych výchovno - vzdelávacích programov spolu 8 žiakov,
7 z nich bude touto formou štúdia ďalej pokračovať aj v školskom roku 2018/2019.
Riaditeľ školy v súlade s predloženou dokumentáciu v závere školského roka 2017/2018
rozhodol o integrácii aj ďalších nových 6 žiakov v budúcom školskom roku 2018/2019.

Hlavným cieľom pôsobenia sociálneho pedagóga bolo a je i naďalej:
- skvalitniť, zefektívniť a uľahčiť prácu pre všetkých zainteresovaných
- prispieť k zvyšovaniu záujmu žiakov o edukáciu
- spolupodielať sa na ich kariérovom, osobnostnom, ľudskom raste
- napomáhať k celkovému zlepšeniu klímy na škole a obrazu našej školy smerom
k okoliu, ale i k nám samým.
Kariérne poradenstvo – Ing. Mária Kostolná
Kariérne poradenstvo v školskom roku 2017/ 2018 na našej škole predstavovalo
systematické ovplyvňovanie a odborné vedenie nášho študenta na jeho kariérnej ceste. Snažili
sme sa, aby naši žiaci na základe poznania seba samého, mali možnosť získať kvalitné
informácie a na základe nich sa vedeli rozhodovať. Okrem poradenskej činnosti sme
vykonávala aj konzultačnú a koordinačnú činnosť.
Sumár činnosti KP 2017/2018
a) prieskum medzi študentmi o možnostiach vysokoškolského štúdia a poradenstvo pre
nerozhodných žiakov - vo všetkých končiacich maturitných ročníkoch,
b) možnosti ďalšieho vzdelávania na vysokých školách doma aj v zahraničí - končiace
maturitné ročníky - priebežne podľa ponuky VŠ,
c) ako čítať inzeráty - končiace učebné odbory,
d) kompetencie ÚPSVaR pri sprostredkovaní zamestnania - učebné aj študijné odbory,
e) požiadavky trhu práce na profil absolventa - končiace ročníky maturitné aj učebné
odbory,
f) bezpečnosť a prevencia pri hľadaní práce - končiace maturitné aj učebné odbory
g) vypĺňanie prihlášok na VŠ - podľa potreby,
h) Burza práce Ing. Eva Rucová - končiace nadstavbové odbory,
i) písanie životopisu - maturitné aj študijné odbory,
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j) buď finančne gramotný pri hľadaní zamestnania – priebežne pre všetky ročníky,
k) príprava na pohovor u potenciálneho zamestnávateľa- pre učebné odbory,
l) ako pracovať s internetom pri hľadaní zamestnania- učebné aj študijné odbory,
Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov – Mgr. Mariana Federičová
V školskom roku 2017/2018 boli orgranizované stretnutia v spolupráci s Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s triedami I.MPS+MA, I.MPS+ML,
I.A, II.A+E. Tieto triedy navštívili priestory CPPP Drieňová 36, kde prebiehala aktivita s
názvom PRÁCA S TRIEDOU. Aktivity a priebeh stretnutia pracovníci CPPP zvolili podľa
zloženia triedy a problémov v nej. Na trojhodinových zážitkových aktivitách sa žiaci mali
lepšie spoznať a dozvedieť sa niečo nové o sebe. Aktivity boli zároveň zamerané na riešenie
konfliktov a problémov medzi žiakmi alebo v interakcii s učiteľmi. Využívali sa najmä
psychosociálne hry zamerané na podporu spolupráce, sebaspoznávania.
Žiaci sa zúčastnili besied
-Duševné zdravie–cieľom interaktívnej besedy bolo zoznámiť sa s témou duševného
zdravia (vysvetlenie pojmov duševné zdravie a duševná porucha), preskúmať možnosti
zvládania stresu a záťaže. Hovoriť o smútku, depresii a o tom ako postupovať, keď sú
ťažkosti nad „moje sily“. Súčasťou besedy so žiakmi boli aj témy mýty a predsudky o
duševných chorobách, práca s obrázkami v skupinkách a desatoro duševného zdravia. Pre Vás
pán riaditeľ-Chalani otvorene slečne povedali, že ich to vôbec nezaujíma a radšej by sa učili.
To už je čo povedať. Besedu slečna potom zmenila na aktivity v triede a to sa už ujalo.
-Prevencia látkových a nelátkových závislostí -cieľom besedy bolo otvorene
diskutovať o ich postojoch k drogám, snaha o zníženie rizík spojených s užívaním drog,
podpora vlastnej zodpovednosti pri rozhodovaní sa v oblasti drog. Hlavné témy besedy boli droga, závislosť, abstinencia, Harm reduction, nelátkové závislosti, formy pomoci pre
závislých ľudí, zákony v drogovej problematike, motivácie prečo ľudia berú drogy. II.MPS
sa veľmi tešila, že pán Benkovský sa s nimi príjemne a chápavo porozprával.

5. VYUČOVACÍ PROCES A JEHO VÝSLEDKY
Počet žiakov školy za školský rok 2017/2018
Stav k 15. 9. 2017
Ročník

Počet
tried

I.
4
II.
4
III.
4
IV.
1
Nadstavbové štúdium
I.
1
II.
1
Spolu
15

Stav k 31. 8. 2018

Počet
žiakov

Z
toho Počet
integrotried
vaných

Počet
žiakov

Z
toho
integrovaných

90
85
92
31

5
1
6
1

4
4
4
1

83
78
87
27

4
1
6
1

30
12
340

-

1
1
15

19
11
305

-

13
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Počet novoprijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje
o počtoch a úspešnosti uchádzačov o prijatie na štúdium – na školský rok
2018/2019
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy
Ročník

Počet
prihlásených
žiakov

Počet
žiakov, ktorí
konali
prijímaciu
skúšku

Počet
úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní

Počet
prijatých
žiakov

Z toho bez
prijímacej
skúšky

1.
ročník 51
študijný
odbor

41

41

41

0

1.
ročník 51
učebný
odbor

0

50

50

50

1.
ročník 31
nadstavbové
štúdium

16

31

31

15

Spolu

Žiaci prijatí na štúdium prestupom do prvých a vyšších ročníkov na
školský rok 2017/2018 v tom istom školskom roku
Roč.

Počet
prijatých
žiakov
spolu:

Počet Názov školy, z ktorej žiaci prestúpili
podľa
školy

26
I.

17

3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava
Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
Stredná odborná škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Súkromná OA PROFI - KAMO, Dudvážska 6, Bratislava
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava
Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava
SOŠ automobilová Duálna akadémia J. Jonáša 5, Bratislava
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
Spojená škola Svätej Rodiny - Gymnázium, Gercenova 10, Bratislava
Súkromná športová SOŠ, M.C.Sklodowskej 1, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, Svidník
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice
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II.

6

1
1
1
1
1
1

SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
Spojená škola, organizačná zložka SOŠ drevárska, Tokajícka 24, BA
Súkromná OA PROFI - KAMO, Dudvážska 6, Bratislava
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava
SOŠ automobilová Duálna akadémia J. Jonáša 5, Bratislava

III.

1

1

SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, Trenčín

IV.

1

1

SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava

NŠ

1

1

Stredná odborná škola, Račianska 105, 831 02 Bratislava

I. r.

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Priemerný prospech jednotlivých tried školy – klasifikácia k 31.8.2018
TRIEDA
Trojročné
učebné
odbory

Štvorročné
študijné odbory

Nadstavbové
štúdium

I.A
I.E+I+S
II.A+E
II.I+S
III.A
III.E+I
I.MPS+ML
I.MPS+MA
II.MPS
II.ML+MA
III.MPS
III.ML+MA
IV.MPS+ML+MA
I.ST+STR+PRS
II.ST+EN+PRS
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Priemerný
prospech
3,05
2,58
2,88
1,95
2,80
2,67
2,64
2,49
2,45
2,54
2,93
2,19
2,55
2,68
2,19

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2017/2018 v polroku a na konci
školského roka
Príloha č.1 a č.2
VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE MATURITNÝCH SKÚŠOK 2017/18

EXTERNÁ ČASŤ MS – september 2017

Predmet

Úroveň

Počet žiakov,
ktorí konali MS

B1
B1

Počet žiakov
prihlásených
na MS
3
2
0

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk

Celkový výsledok školy

-

4

-

3
2
0

Počet žiakov,
ktorí majú povolenú
opravnú skúšku
0
0
0

Priemerná
úspešnosť školy
v%
27,63
17,50
-

4

0

22,56

PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS – september 2017

Úroveň

Predmet

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Celkový výsledok školy

B1
B1
-

Počet žiakov
prihlásených
na MS
0

Počet žiakov,
ktorí konali MS

Počet žiakov,
ktorí majú povolenú
opravnú skúšku

Priemerná
úspešnosť školy v %

0

0

-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS - september 2017

Obdobie

September

Počet žiakov
prihlásených
MS
10

na

Počet žiakov,
ktorí konali MS
9

Počet žiakov,
ktorí vykonali MS
úspešne
8

Počet žiakov,
ktorí mali povolenú opravnú
skúšku
1

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS – február 2018

Predmet

Praktická časť OZ

Počet žiakov
prihlásených na
MS
0

Počet žiakov,
ktorí konali MS
0
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Počet žiakov,
ktorí majú povolenú
opravnú skúšku
0

Priemer predmetu

-----

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS - február 2018

Obdobie

Február

Počet žiakov
prihlásených
MS
1

na

Počet žiakov,
ktorí konali MS
1

Počet žiakov,
ktorí vykonali MS
úspešne
0

Počet žiakov,
ktorí mali povolenú opravnú
skúšku
0

EXTERNÁ ČASŤ MS – marec 2018

Predmet

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Matematika

Úroveň

B1
B2
B1
-

Počet žiakov
prihlásených
na MS
43
33
6
4
1

Počet žiakov,
ktorí konali MS

Počet žiakov,
ktorí majú povolenú
opravnú skúšku

Priemerná
úspešnosť školy v
%

39
29
6
4
1

0
0
0
0
0

41,50
46,70
66,90
36,70
23,30

PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS – marec 2018

Predmet

Slovenský jazyk
a literatúra

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Matematika

Trieda

Priemerná
úspešnosť v %

Priemerná
úspešnosť v %

Priemerná
úspešnosť v %

Priemerná úspešnosť
v%

IV.MPS +ML+ MA
II.ST+EN+PRS
Celkový výsledok školy

41,28
49,39
45,33

56,67
41.25
48,96

-----52,50
52,50

----------------

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS – apríl 2018

Predmet

Praktická časť OZ

Počet žiakov
prihlásených na
MS
43

Počet žiakov,
ktorí konali MS
39
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Počet žiakov,
ktorí majú povolenú
opravnú skúšku
0

Priemer predmetu

1,66

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS – máj 2018

Predmet

Slovenský jazyk
a literatúra

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Trieda

Priemerná úspešnosť v %

Priemerná úspešnosť v %

Priemerná úspešnosť v %

IV.MPS +ML+MA
II.ST+EN+PRS
Celkový výsledok školy

42,54
39,07
40,80

53,89
37,51
45,70

-----36,70
36,70

VÝSLEDKY PODĽA TRIED A PREDMETOV – EXTERNÁ ČASŤ MS – riadny termín 2018

Predmet

Úroveň

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Celkový výsledok školy

B1
B2
B1
-

-

Počet žiakov
prihlásených
na MS
43
33
6
4
43

Počet žiakov,
ktorí konali MS

Počet žiakov,
ktorí majú povolenú
opravnú skúšku

Priemerná
úspešnosť školy
v%

39
29
6
4
39

0
0
0
0
0

43,77
44,82
93,33
52,5
58,60

VÝSLEDKY PODĽA TRIED A PREDMETOV – PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS – riadny termín 2018

Predmet

Slovenský jazyk
a literatúra

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Teoretická časť
odbornej zložky

Trieda

Priemer
predmetu

Priemer
predmetu

Priemer
predmetu

Priemer
predmetu

IV.MPS +ML+MA
II.ST+EN+PRS
Celkový výsledok školy

2,96
3,55
3,14

2,17
2,86
2,32

2,75
2,75

2,17
2,00
2,11

VÝSLEDKY PODĽA TRIED A PREDMETOV – ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS – riadny termín 2018
Predmet

Úroveň

Slovenský jazyk a literatúra

-

Anglický jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk

B1
B2
B1

Celkový výsledok školy

-

Počet žiakov
prihlásených
na MS
- 43
33
6
4

43

Počet žiakov,
ktorí konali MS
35

Počet žiakov,
ktorí majú povolenú
opravnú skúšku
6

Priemerná
úspešnosť školy v
%
46,88

29
6
4

0
0
0

57,86
95,83
56,25

39

0

78,80

- 14 -

E
I
S
-

III.A
17
A
-

-

priemerná známka

praktické

priemerná známka

ústne

priemerná známka

prospeli
vyznamenaním

Trieda

III.E+I+S

III.A

SPOL
U

13
15
19

47

Odb
or

E
I
A
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0
4
2,71 4

3,50
2,00
1,00

13 0
14 0
19 0

13 3,15 13 1,77 13 3,62 0
14 2,00 14 1,71 14 1,64 5
19 2,95 19 1,68 19 2,42 1

46 0

46 46

46 46

2
0
1
1
4,00
3,00
2,00

2,14 4

0
0
0
0
0
1
2
1
0

2,86 0
1
3

46 2,14 6

3
4
4

neprospeli

4
2
0
1
1

prospeli

4,00
4,00
3,00

priemerná známka
prospeli
s
vyznamenaním
prospeli veľmi dobre

2
0
1
1

ústne

0
0
0
0

priemerná známka

praktické

priemerná známka

2
0
1
1

prospeli

41

písomné

41

z toho externisti

E
I
S
A

prospeli veľmi dobre

s

8
8
8

písomné

SPOLU

vo

SPOL
U

ZS

III.A
8
8
8
17

Odbor
konali
februári

na

III.E+I+S

z toho externisti

Trieda

počet žiakov
konci šk. roka

v

prospeli

prospeli
dobre

s
veľmi

prospeli
vyznamenaním

priemerná známka

ústne

priemerná známka

praktické

priemerná známka

písomné

z toho externisti

konali
ZS
septembri

Odbor

počet žiakov na
konci šk. roka

Tried
a

konali ZS v júni

na

III.E+I+S

počet žiakov
konci šk. roka

VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK 2017/18
september
2017

február
2018

jún 2018

8 2
5 0
14 0
11 27 2

Zoznam učebných a študijných odborov a ich zameraní vyučovaných v školskom roku
2017-18
Učebné odbory
2683 H 11
2487 H 01
3661 H
3678 H

elektromechanik – silnoprúdová technika - E
autoopravár – mechanik - A
stolár - S
inštalatér - I

Študijné odbory
2682 K
mechanik počítačových sieti - MPS
6405 K
pracovník marketingu - MA
3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika - ML
Nadstavbové študijné odbory
2414 L 01 strojárstvo - výroba montáž a opravy prístrojov a zariadení - STR
2675 L 02 elektrotechnika- výroba a prevádzka strojov a zariadení - EN
3659 L
stavebníctvo - ST
6403 L
podnikanie v remeslách a službách - PRS

6. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Zúčastnili sme sa – navštívili - zorganizovali:
AKCIE ŠKOLY 2017/2018
1. PLAVBA LOĎOU Žilina
V piatok 13.10. sa naša škola zúčastnila plavby loďou Žilina, na ktorej sme sa zúčastnili
prednášky o Žilinskej Univerzite v Žiline, kde ponúkajú odbor vodná doprava taktiež
prednášali aj ich študenti, ktorý nám ponúkali štúdium na ich univerzite. Plavba bola
vyhliadková propagačno-prezentačná. Na lodi nám ukázali kapitánsky mostík taktiež sme boli
aj v strojovni. Ukázali nám ako veľmi je dôležitá vodná doprava taktiež nám ukázali 3 bazény
prístavov Bratislavy, kde v 3. sme sa poobzerali podrobnejšie.
2. VÝSTAVA BODY – THE EXHIBITION
„Z čoho sme vytvorení? Kam máme namierené? Prečo sme tu?“ Tieto otázky pretrvávajú od
čias , keď sa moderní ľudia prvýkrát nadýchli. V rôznych obdobiach dostávajú v našich
životoch tieto otázky rôzne podoby, ale všetky vychádzajú z túžby poznať, kto sme
a pochopiť, čo sa deje v našom vnútri. V tieto dni sa jednotlivé triedy našej školy zúčastňujú
medzinárodnej výstavy BODY. Ide o netradičnú výstavu, edukatívnu a fascinujúcu zároveň.
Výstava BODY – THE EXHIBITION používa exponáty zo skutočných ľudských tiel, aby
preskúmala zložité vnútorné fungovanie ľudského organizmu.
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3. KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
Každoročný Kurz ochrany života a zdravia sme absolvovali s našimi tretiakmi v októbri
dennou formou. Najzaujímavejšou činnosťou je streľba zo vzduchovky v SAV na Patrónke,
pri ktorej niektorí žiaci ukázali pevnú ruku a dobrú mušku.
Na zdravotnej príprave v ČK sme si vyskúšali oživovanie a poskytnutie 1. pomoci na
umelých figurínach.
A nakoniec sa vyšantili na Kolibe, kde sa oboznámili s okolím a s názornými ukážkami
jedlých a nejedlých húb. Škoda, že sme si nezobrali košíky!
4. FUTSALOVÝ TURNAJ
Dňa 5.októbra 2017 sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Cibička zúčastnili na futsalovom
turnaji žiakov SŠ na SOŠ v Slovnafte. Napriek viacerým veľmi dobrým individuálnym
výkonom chýbala našim žiakom väčšia zohratosť na ihrisku. Tá sa prejavila aj na konečnom,
síce peknom, ale nepostupovom treťom mieste. Ak trochu potrénujú nabudúce postúpime!
5. MODDOM 2017
Dňa 20.10.2017 som so stolármi našej školy navštívila výstavu MODDOM 2017 v Inchebe
Bratislava. Táto výstava sa zameriava na nábytok, bytové doplnky a bytový dizajn. Prestavili
sa tu firmy, ktoré sa venujú technickému zariadeniu budov /TZB/, elektrospotrebiče a potreby
pre domácnosť /TECHDOM/, čistiaca technika, prípravky, pomôcky a služby
/CLEANTECH/, svietidlá, keramika, porcelán a sklo /LUXDOM/, vykurovacie a racionálne
využitie energie v domácnosti /RACIO/ a výtvarné umenie /ART/.
6. STROJÁRSKY VEĽTRH v Brne
Dňa 13.10.2017 sme sa zúčastnili strojárskeho veľtrhu v Brne. Vyšlo nám krásne počasie
a tak sa nám cesta aj výstava veľmi páčili. Na výstavisku boli rôzne technické zariadenia
zjednodušujúce ľuďom prácu. Videli sme sústruhy, frézy, vŕtačky, roboty, CNC stroje, 3D
tlačiarne a pekné hostesky.
7. DOD – 28.11.2017
Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť … a najlepšie zažiť na vlastnej koži. Deň otvorených
dverí, ktorý sa konal dňa 28.11.2017 prilákal do našej školy desiatky deviatakov. Niektorí
prišli aj v sprievode svojich rodičov. Pre všetkých sme pripravili veľké množstvo informácií o
možnostiach štúdia na našej škole. V odborných učebniach a v dielňach odborného výcviku
na nich čakali praktické prezentácie. Ako už tradične, všetci dostali malé občerstvenie
a navyše prekvapenie v podobe prehliadky mobilného planetária. Najrýchlejší účastníci, ktorí
prišli medzi prvými, dostali malú odmenu – USB kľúč. Návštevníci hodnotili DOD
v dotazníkoch veľmi pozitívne, preto dúfame, že sa rozhodnú pre štúdium práve na našej
škole. Na záver sme spomedzi účastníkov vyžrebovali troch výhercov hodnotných cien:
1.
cena – DRON
2.
cena – TABLET
3.
cena – SLÚCHADLÁ
Výhercom srdečne blahoželáme a ceny im v krátkom čase doručíme osobne do ich základnej
školy.
Zároveň všetkých záujemcov pozývame na ďalší deň otvorených dverí, ktorý pripravujeme
dňa 28. februára 2018.
8. STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ - IV.MPS+ML+MA
16. november 2017. Reštaurácia Chuťovka.
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Bol to deň, na ktorý málokto z nás zabudne. Pre niekoho to možno bola len zábavná
povinnosť.
Ale ja dúfam, že pre väčšinu to bol zážitok, v ktorom bolo ukryté čosi viac. Len ťažko sa dá
opísať atmosféra našej stužkovej.
Spomínam si, akoby to bolo včera na všetky tie zhony pár dní pred ňou. Niekedy bolo
dokonca otázne, či sa vôbec naša dlho očakávaná stužková uskutoční. No napokon, po dlhom
dohadovaní sa to podarilo. Aj keď sme dokonca pár dni pred ňou nemali nacvičený program a
pripravené všetko potrebné. Môžem však povedať, že sme to zvládli spoločnými silami
celkom dobre.
Na začiatku tejto slávnosti sa prednášali príhovory, z ktorých sa mnohým tisli slzy do očí.
Veď pred učiteľmi už nestáli tie malé deti, ale krásne oblečený dospelí ľudia. Pán riaditeľ aj
triedny profesor nám tiež v príhovoroch zaželali úspešné vykonanie maturitných skúšok. Po
chutnom obede nasledovala zábava, kde sme sa všetci bavili a vytancovali, v kruhu priateľov
či známych.
Po odbití polnoci nastal čas na prísahu triedneho profesora a na záver známa hymna
stužkových: Navždy sa zachová v pamäti stužková…
Tieto slová sú skutočne pravdivé, pretože tento deň zostane navždy krásnou spomienkou na
študentské časy. Časy, ktoré ubehli ako voda a sú nenávratne preč.
9. EXKURZIA - Shark Aero
Dňa 8.11.2017 sa časť našej školy zúčastnila na prehliadke firmy SHARK.AERO v Senici,
kde sa vyrábajú tandemové ultralighty. Po príchode nás privítal pán Vlado Pekár, bez ktorého
by ten sen ostal len snom. Počas prehliadky nám vysvetlil jednotlivé časti lietadla,
porozprával zaujímavé príbehy a ukázal celý proces výroby. Do minulého roka tento typ
lietadla bol najrýchlejší v tejto kategórii lietadiel, žiaľ minulý rok nás predbehli Švajčiary, ale
pán Vlado už rozmýšla nad tým, ako by sme mohli získať naspäť prvé miesto. Ďakujeme
pánovi triednemu Horeckému a pánovi učiteľovi Pajtinovi, že nám zorganizovali taký
zaujímavý program, cítili sme sa veľmi dobre! http://www.shark.aero
Dominik
Bobkovič IV.MPS+ML+MA
10. PREZENTÁCIA FIRMY - ACISE
Dňa 10. novembra 2017 sa trieda II.ST+STR+EN zúčastnila prezentačného dňa firmy ASICE,
v rámci ktorého študenti sledovali prezentácie rôznych firiem ohľadne výroby, technológie či
projektovania stavebných prvkov a konštrukcií. Odzneli prednášky firiem s nasledujúcimi
témami: zelené strechy, exkluzívne veľkoformátové keramické obklady, energeticky
efektívna strecha so systémom nadkrokvového zateplenia, optické deformácie a ďalšie
patologické javy plochého skla, textílie SOLTIS – vlastnosti a použitie v slnečnom tienení,
CTD CETRIS – protipožiarna, vysoko odolná a multifunkčná doska, systémy odvodnenia
plochých striech + ochranné systémy, FIRESTONE – budúcnosť plochých striech, nadčasová
keramická strešná krytina, neprierazné prvky vysokej bezpečnosti, vyrovnávacie podsypy z
dreva a izolácie, pivničné kóje na mieru pre ochranu vášho majetku, bezpilotné lietadlá –
novodobý pomocník v stavebníctve. Okrem vedomostí študenti vstrebávali prezentácie aj ako
motivačné, nakoľko ich v máji čaká praktická zložka maturitnej skúšky – obhajoba vlastnej
práce.
11. DOD V STU 26.10. 2017
Vo štvrtok 26.10 nás učitelia Ing. Novotný, Ing. Krebs vzali na DOD do STU v Bratislave.

- 18 -

Pri vstupe nás privítali žiaci univerzity z registráciou na rôzne súťaže ktoré si pre nás škola
pripravila. V hlavnom vestibule školy sme si mohli obzrieť kolektívne práce študentov a to
vlastnoručne skonštruované formuly podľa originálnych požiadaviek na F1.
Okolo 10:00 hod. nás jeden zo študentov začal sprevádzať po jednotlivých laboratóriách a to
v : ťažkých labákoch, 3Dprojekty, tlačiarne a technický labák.
Na zaujatie našich spolužiakov poslúžili aj zaujímavé športové akcie ktorých sme sa
zúčastnili.
Deň otvorených dverí sa nám veľmi páčil a mnohí z nás premýšľajú o štúdiu na tejto škole
12. ZAUJÍMAVÉ STRETNUTIE K ZLEPŠENIU FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
Ďakujeme finančným poradcom firmy OVB, ktorí sprevádzali 23. októbra 2017 žiakov II.
ML+MA a III. ML+ MA hrou zameranou na predmet finančná gramotnosť. Cieľom hry bolo
vytvoriť modelovú situáciu života jednej rodiny a ukázať žiakom v priebehu 40- tich rokov
možnosti investovania do podielových fondov, sporenia v banke, stavebného sporenia,
hospodárenia s príjmami, uhrádzania svojich výdavkov. Načrtol riešenie nečakaných
životných situácií, poukázal na vývoj na finančných trhoch atď. Cieľom rodiny bola napr.
dovolenka, nasporená suma 120 000,- € v 60. roku života.
Jednotlivým dvojiciam sa tento cieľ darilo plniť rôznymi transakciami, investíciami,
rozhodnutiami počas života rodiny. Výsledok bol po skončení hry zaujímavý aj pre jednotlivé
dvojice. Niektorí splnili cieľ na 50 %, iný na 100 %. Hra bude pokračovať 6. 11. 2017
uplatnením životného sporenia, dôchodkového sporenia a iných investícií.
Ing. Dohányosová
odborný učiteľ ekonomiky marketingu
13. EXKURZIA V KOMBINOVANEJ PARAPLYNOVEJ ELEKTRÁRNI
Dňa 30.1. 2018 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie paroplynovej elektrárne spojenej so
solárnou v meste Senec časť Červený majer. Exkurzie sa zúčastnili žiaci prvého a tretieho
ročníka učebného odboru elektromechanik, žiaci druhého ročníka študijného odboru MPS
a žiaci nadstavbového štúdia elektrotechnika.
Exkurzia splnila svoj účel, sprevádzajúci personál nám podrobne povysvetľoval činnosť
zariadenia elektrárne a jej výhody na životné prostredie.
14. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - HAMLET
Dňa 08. 11. 2017 sa zúčastnili triedy III. MPS + ML a IV. MPS + ML + MA s vyučujúcimi
Mgr. Ivana Mračková a Mgr. Andrej Špeťko na divadelnom predstavení Hamlet v podaní
divadla Kontra, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch divadla LUDUS. Išlo o alternatívne
stvárnenie známej klasickej hry od W. Shakespeara, v ktorej musí dánsky princ Hamlet
prekonávať mnohé morálne zásady v ceste za spravodlivosťou. Celým predstavením nás
previedli herci Peter Čižmár a Andrej Palko, ktorí sú členmi činohry Štátneho divadla Košice.
15. BIBLIOTÉKA PEDAGOGIKA - 9.-12.11.2017
V dňoch 9.11.2017 a 10.11.2017 sme už tradične navštívili Bibliotéku, jednu z najväčších
knižných udalostí roka na Slovensku. Festival plný prednášok, prezentácií, predajných akcií,
ale aj stretnutí s obľúbenými autormi. Najviac nás zaujala prednáška o tvorbe a živote
B.S.Timravy, ktorou sme si pripomenuli 150.výročie jej narodenia.
16. KARTING NA ŠKOLÁCH – finále 28.2.2018
„Jeden deň nám povedal pán učiteľ Krebs o súťaži Karting na školách. Prvé kolo
obsahovalo test o moto-športe, ktorý si myslím, že sme hravo zvládli. Po prvom kole sme
konečne išli do Národnej motokárovej haly v Petržalke. Nemuseli sme sa starať o odvoz,
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pretože na všetky kolá pre nás prišiel autobus. Čakalo nás vyraďovacie kolo, kde ostali iba
najlepší piati. Najprv sme jazdili na motokárach za najlepší čas a taktiež sme mali mechanické
zručnosti, kde sme menili zadné koleso. V druhom kole sme prvýkrát boli už piati. Privítali
nás s občerstvením. Každá škola dostala vlastného mentora, ktorý mal úlohu nám ukázať ako
by sme mali jazdiť, aby sme vyhrali. Ako prvú disciplínu sme mali jazdenie , ale už nebolo
vyraďovacie, lebo všetci piati sme postúpili do finále. Ešte v ten deň sme dostali tričká, ktoré
slúžili, aby sme sa rozpoznali. Predposledné kolo bolo zaujímavé, lebo nám pribudla
disciplína simulátor jazdenia, kde si mohol každý vyskúšať jazdenie na simulátore. Následne
sme jazdili a mali mechanickú zručnosť. Konečne prišlo veľké finále, kde sa rozhodne kto
vyhrá. Ako prvú disciplínu sme mali v dielni, kde sme odmontovali a namontovali koleso. Po
prvej disciplíne nasledovalo jazdenie, kde nás prišli podporiť pán riaditeľ a pán generálny
riaditeľ. Po všetkých disciplínach prišlo vyhodnotenie. Naša škola sa umiestnila na piatom
mieste. Ako ceny sme dostali medaily a každý jazdec aj chrániče sluchu . Ja som veľmi rád za
tento projekt. Odniesol som si veľa pekných zážitkov a dúfam, že sa takéto súťaže budú
v budúcnosti opakovať.“ – účastník kartingu
17. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Aj dňa 28.02.2018 sme na našej škole pripravili „Deň otvorených dverí”.
Bol určený širšej verejnosti, predovšetkým súčasným žiakom deviateho ročníka základných
škôl, ich rodičom, zákonným zástupcom, výchovným poradcom základných škôl, ale aj iným
žiakom a záujemcom o štúdium, ktorí zvažujú a následne sa rozhodujú, v ktorej škole a
aký odbor chcú študovať v budúcnosti.
Potešil nás záujem všetkých, ktorí prijali ponuku navštíviť našu školu s cieľom dozvedieť sa
čo najviac o štúdiu konkrétnych odborov – konkrétneho odboru a zároveň so záujmom
zoznámiť sa s prostredím školy, s jej atmosférou, klímou, ktorá pri výbere školy a budúcej
profesie tiež často hrá pre mladého človeka a jeho blízkych veľmi dôležitú úlohu.
Našim cieľom totiž je, aby absolventi našej školy získali nielen kvalitné vzdelanie, na ktorom
môžu v živote stavať, ale aby sme sa všetci v procese jeho nadobúdania – štúdia cítili užitočne
a príjemne.
18. LYŽIARSKY VÝCVIK
Konečne 18.2.2018 – nedeľa, dátum nášho odchodu na lyžiarsky výcvik, ktorý sa začal
perfektným počasím a tým aj skončil. Napadal čerstvý sneh, všetci sme si to veľmi priali, lebo
hoci sme vedeli, že snehu na Donovaloch je, nový prašan je lepší pre lyžovanie. Keďže
vlakom často nejazdím a tak tento druh prepravy na miesto nášho výcviku som považoval za
dobrodružstvo.
Na hlavnej stanici zavládla klasická panika, nakladali sme si svoje, niekedy i cudzie lyže,
hľadali si svoje miesto vo vlaku, strkali sa, kto z koho, hotový chaos…
Ubytovaní sme boli v Liptovskej Osade a autobusom sme dochádzali za snehom na
Donovaly. Skoro ráno sme vstávali, išli na raňajky a odtiaľ na kopec. Každý deň sme lyžovali
do druhej popoludní. Lyžiarsky výcvik viedli dvaja učitelia: p. Cibiček a p. Hlinková a slečna
Cibičková. Boli sme rozdelení do 3 družstiev – od najslabších po najlepších. Nie všetci vedeli
lyžovať dobre, ale na konci lyžiarskeho to zvládli celkom dobre. Väčšinou sme lyžovali na
Záhradišti. Jazdili tam aj celkom pomalé pomy, sedačky a kotvový vlek. A my lepší lyžiari
sme jazdili na náročnejšom teréne na zjazdovke Nová hoľa. Nikomu sa nič nestalo, všetci sme
to zvládli bez úrazu. Občasné padnutie a šúchanie sa po zadku nerátam. Mali sme super
počasie. Svietilo slnko, snežilo a tak dokola.
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Učitelia pre nás pripravili aj rôzne súťaže ako plavecké preteky a preteky v bowlingu a
relaxačné programy. Dali sme si obed a potom krátky oddych a po ňom sa konali športové
súťaže. Každý večer sme relaxovali v aquaparku a dopriali sme si plávanie, saunu, jacuzzy
a tí, ktorí stále nemali dosť alebo sa im nechcelo športovať ani posilňovať si mohli zahrať
stolný futbal, biliard či bowling. Škoda, že sme si nemohli zobrať aj snowboard so sebou.
Určite by nás, snowborďákov, bolo viacej. Len v mojej triede sú 5, ale nemohli sa zúčastniť…
Čo bola celkom sranda, že učitelia nám každý bodovali izby a hodnotili najupratanejšiu izbu
a tí, čo vyhrali, dostali na záver lyžiarskeho kurzu tortu, ktorú sme všetci zjedli
Nakoniec môžem povedať, že to bol perfektný týždeň. Aj keď ubytovanie bolo jednoduchšie,
všetko ostatné bolo luxusné, vrátane krásneho bieleho prostredia, plného športu a zábavy.
19. STRETNUTIE VÝCHOVNÝCH PORADCOV NA NAŠEJ ŠKOLE
Dňa 13. februára 2018 sa uskutočnilo na našej škole v poradí už druhé stretnutie
výchovných poradcov základných škôl.
Zaujímavého stretnutia sa zúčastnilo 6 výchovných poradcov zo základných škôl z obvodu
Bratislava II, ktoré zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Drieňová
36, Bratislava 2, Oddelenie psychologického poradenstva.
Hlavným cieľom podujatia bolo obohatenie a rozšírenie našej spoločnej činnosti o nové
poznatky vo výchovnom poradenstve, o širšie a konkrétnejšie poznatky o našej
súkromnej strednej odbornej škole, s víziou optimalizovať rozhodovanie sa žiakov
deviatych ročníkov základných škôl a ich rodičov pri výbere strednej školy s ohľadom aj
na osobnostné predpoklady dieťaťa.
20. „The HEROES“ – DIVADELNÉ PREDSTAVENIE V ANGLICKOM JAZYKU
Presne tak sa nazýva divadelné predstavenie v anglickom jazyku. Žiaci našej školy sa ho
zúčastnili dňa 5. februára v DK Ružinov. Divadlo, ktoré uvádza pre ZŠ a SŠ združenie
zapálených divadelníkov amatérov zložených z učiteľov angličtiny. Možno práve preto vedia
sprostredkovať predstavenie zrozumiteľnou, blízkou a vtipnou formou tak, aby bolo
stráviteľné pre dnešnú mladú a veľmi kritickú generáciu. Názov v preklade znamená
„hrdinovia“. Tohto ročné predstavenie sa nieslo v duchu myšlienky mladých študentov, ktorí
vykonali nejaký hrdinský skutok a rozprávajú o ňom. Samozrejme, vtipnou formou. Účasť na
predstaveniach v AJ sa na našej škole stáva tradíciou a my sa na nich každoročne
zúčastňujeme. To umožní našim žiakom zistiť, koľko toho z angličtiny rozumejú, prípadne,
kde treba viac zabrať. Na vtipných dialógoch sa pobavia a mnohí si uvedomia, že nie je
jednoduché hrať a rozprávať v cudzom jazyku. Je to zároveň zábavná forma, ktorou sa
snažíme našich žiakov pozitívne motivovať k zdokonaľovaniu sa v štúdiu cudzích jazykov.
21. PONUKA PRÁCE PRE NAŠÍCH ABSOLVENTOV
Dňa 13.4.2018 sa v rámci činnosti kariérneho poradenstva naši žiaci učebných odborov
inštalatér, elektromechanik a autoopravár zúčastnili prezentácie leteckej spoločnosti Austrian
Technik Bratislava. Žiaci dostali podrobné informácie o tejto spoločnosti a boli oboznámení o
možnostiach pracovného uplatnenia v tejto spoločnosti, ktorá je jediná svojho druhu na
Slovensku a ktorá ponúka prácu v prostredí veľkých dopravných lietadiel.
22. DUAL DAY V MALACKÁCH
Dňa 27. marca 2018 sa naša škola zúčastnila projektu „Dual Day“ v Malackách.
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Návštevníkmi boli prevažne žiaci zo základných škôl z okresu MALACKY, ktorí sa mohli
dozvedieť, ako funguje spolupráca medzi firmami a našou školou v praxi, ako a kde prebieha
teoretická alebo praktická príprava v rámci nami ponúkaného štúdia.
Našou najväčšou firmou s ktorou spolupracujeme v regióne Malacky je IKEA, v ktorej žiaci
môžu vykonávať praktickú prípravu a po úspešnom ukončení štúdia im môže byť ponúknuté
pracovné miesto.
23. ŽIACI ZŠ NA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVE V NAŠICH DIELŇACH
V dňoch 15 a 16.02.2018 sme v Školských dielňach zabezpečili časť vyučovacieho predmetu
„Polytechnická výchova“ pre 36 žiakov ôsmeho ročníka Základnej školy Ostredková.
Výučba prebiehala v školských dielňach a bola zameraná na získavanie vedomostí a
odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Získané vedomosti a zručnosti majú
pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania, ale aj v bežnom živote.
24. MATEMATICKÝ KLOKAN 2018
Kadet O12 a Junior O34 sú tajné kódy, ktorým rozumejú len tí najlepší v štúdiu zákonitostí
štruktúry, zmeny a priestoru, alebo ak chcete diagramov a čísiel. Ak by náhodou znela táto
veta ako hádanka, riešením je názov vedného odboru „matematika“. Teda tí najlepší
matematikári z „Exnárky“, zasadli ako tradícia velí aj tento rok pred testy obľúbenej
celosvetovej súťaže Matematický klokan. To ako uspeli sa dozvieme 9. apríla. Dovtedy si
môžeme tipnúť na najlepšieho riešiteľa.
25. 13.3.2018 – PÍSOMNÉ MATURITNÉ SKÚŠKY ZA PRÍTOMNOSTI MINISTERKY
ŠKOLSTVA
Dnes bol na stredných školách v SR výnimočný deň. Začali maturitné skúšky externou časťou
a písomnou formou internej časti. Na našej škole bol predsa len tento deň ešte o čosi
výnimočnejší. Na našu školu zavítala pani JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. – ministerka
školstva. Prišla nielen otvoriť maturitné skúšky v školskom roku 2017/18, ale aj povzbudiť
a morálne podporiť našich žiakov a pedagogických zamestnancov školy.
Veľmi si vážime to, že si vybrala práve našu školu a dala tak najavo, že problematika
odborného školstva nie je pre ňu a ministerstvo školstva len okrajová záležitosť. Veríme, že aj
táto návšteva prispeje k tomu, aby pod jej vedením boli na ministerstve prijaté také opatrenia
a schválené také zákony, ktoré prilákajú viac žiakov základných škôl do remeselných profesii,
lebo dobrých remeselníkov je na trhu práce stále málo a dopyt po nich stále narastá.
26. ŠKOLSKÝ PARČÍK OFICIÁLNE OTVORENÝ
Sme veľmi hrdí a vždy podporíme, že v rámci odborného výcviku našich žiakov všetkých
odborov spolu s majstrami odbornej výchovy navrhli a začali na jar tohto roka realizovať
vlastnú oddychovú zónu – žiacky parčík so skalkou, ktorú môžu obdivovať a navštevovať aj
rodičia a priatelia školy. Dňa 23.05.2018 bol tento parčík oficiálne otvorený. Podpora tohto
návrhu smerovala hlavne k tomu, aby žiaci získali zručnosť pri rôznych prácach, ale hlavne,
aby sa u nich vytvoril kladný vzťah k prírode.

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Názov
olympiády

súťaže, Umiestnenie
Regionálne kolo

Medzinárodné súťaže

Krajské kolo

SOČ
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Celoslovenské
kolo

Názov
súťaže

Umiestnenie

Silná ruka
Beh
Matematický klokan

2. miesto

Stolný tenis

2.miesto

66-76 miesto

Projekty, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu

Vzdelávacie poukazy

Termín
začatia Termín
realizácie projektu ukončenia
realizácie
projektu
od september 2011 trvá

Výsledky

Infovek
Kultúrne poukazy

apríl 2005
december 2011

trvá
trvá

Erazmus +

september 2014

september 2018

vydané
–
prijaté - 279

340

332 žiakov,
35 pedagógov
spoluautorstvo
učebnice
anglického jazyka
pre elektro odbory Mgr. Ján Horecký

7. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE
V školskom roku 2017/18 bola na škole štátnou školskou inšpekciou vykonávaná
tematická inšpekcia, ktorej predmetom bolo: „Realizácia internej časti maturitnej skúšky –
praktickej časti odbornej zložky v strednej škole“.
Závery: 1. Predložiť vecne príslušnej stavovskej organizácii témy pre PČOZ MS na
vyjadrenie.
2. Upraviť maturitné témy v súlade s výkonovými štandardami pre odbor pracovník
marketingu.

3. PRIESTOROVÉ
A MATERIÁLNO
PODMIENKY ŠKOLY

–

TECHNICKÉ

Aj v školskom roku 2017-18 sme venovali primeranú pozornosť zlepšovaniu
materiálno technického vybavenia školy a počas celého roka sme dopĺňali vybavenie školy
novými učebnými pomôckami a materiálnotechnickým vybavením v súlade s normatívami
pre jednotlivé odbory. V priebehu školského roka boli svojpomocne vymaľované triedy tak,
aby sme neustále zlepšovali prostredie, v ktorom prebieha výchovno-vyučovací proces.
Priestorové a materiálno - technické vybavenie školy je na úseku teoretického vyučovania
veľmi dobré. V uplynulom školskom roku prebiehalo teoretické vyučovanie v 20 triedach,
z toho 7 bolo odborných, 3 triedy sa využívajú najmä pri delení tried na skupiny. Ďalších 5
tried vybavených IKT s pripojením na internet sa využívalo na vyučovanie
všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov vrátane informatiky.
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Počet osobných počítačov, notebookov a tabletov na škole bolo spolu 149. Z toho 121
osobných počítačov, z ktorých bolo 112 s dostačujúcim výkonom a parametrami pre účely
VVP a využívanie v škole. Z 28 notebookov bolo 25 s dostačujúcim výkonom a parametrami
pre účely VVP a využívanie v škole. Zariadení spolu s pripojením na WIFI sme mali 28
a zariadení spolu s pripojením na LAN 121. Ďalej sme na škole používali 21 tlačiarni, z nich
bolo 9 multifunkčných a 3 sieťové. Na škole máme 1 samostatný skener. Učební
s interaktívnou tabuľou je na škole 8. Pripojenie na internet je zabezpečené takto: SANET,
INFOVEK 2/EDUNET s dvomi WiFi prístupovými bodmi a jedným pre žiakov. Vlastná
WiFi nepodporovaná ani neposkytovaná MŠVVaŠ SR má 5 prístupových bodov, 1 pre žiakov
s filtrovaním nevhodného obsahu pre žiakov.
Takmer všetky triedy sú vybavené keramickými tabuľami a učebnými pomôckami,
ktoré sa využívajú na vyučovanie jednotlivých predmetov podľa učebných a študijných
odborov. V priestoroch celej školy je možné WIFI pripojenie na internet. Na vyučovanie
telesnej a športovej výchovy sme využívali 1 vlastnú a 1 prenajatú telocvičňu. Okrem toho
majú žiaci k dispozícii aj vonkajšie ihrisko.
Aj na úseku praktického vyučovania neustále zlepšujeme a inovujeme prostredie,
v ktorom
prebieha
vyučovací
proces.
V dielňach
pre
autoopravárov,
inštalatérov, elektromechanikov a stolárov pribudli nové a modernejšie učebné pomôcky. Aj
dielne pre iné učebné a študijné odbory sme neustále doplňovali učebnými pomôckami tak,
aby ich vybavenie zodpovedalo normatívom pre jednotlivé odbory. Praktické vyučovanie
prebiehalo v týchto priestoroch:

Pre odbor:
Študijný (učebný) odbor
inštalatér
stolár
mechanik počítačových sieti
operátor stavebnej výroby
autoopravár- mechanik
elektromechanik
pracovník marketingu
mechanik lietadiel

Špecifikácia
1 dielňa
1 dielňa
3 dielne
1 dielňa
1 dielňa
1 dielňa
obchodný dom TESCO
1 dielňa a letiská v okolí Bratislavy

Po zaučení v dielenských priestoroch školy pokračuje väčšina našich žiakov
v odbornej príprave u našich zmluvných partnerov, ktorých technické vybavenie zodpovedá
najnovším technológiám. Sú to predovšetkým firmy ako Telecom, Bratislavská vodárenská
spoločnosť, TESCO, letisko M.R.Štefánika a mnohé bratislavské aj mimobratislavské
autoservisy, firmy SIEL, ELSTEAM, ELVIP, LIFTSTAV, ale aj mnohé drevárske firmy
a spoločnosť IKEA pre odbor stolár, kde vykonávali odborný výcvik žiaci učebných odborov
ako sú autoopravári, inštalatéri, elektromechanici, stolári, ale aj žiaci študijných odborov
mechanik počítačových sieti, pracovník marketingu, mechanik liedadiel.
Všetci žiaci študijného odboru mechanik lietadiel vykonávali odborný výcvik na
letiskách v blízkom okolí Bratislavy (letisko M.R.Štefanika, letisko Boleráz, Janikovce,
Dubová, Sládkovičovo, ) a všetci žiaci odboru pracovník marketingu v spoločnosti Tesco
v Bratislave na Kamennom námestí.
Na odbornom výcviku vo firmách bolo v školskom roku 2017-18 celkovo okolo
210 žiakov.
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Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Príloha č.3

4. CIEĽ, KTORÝ SI
ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM
ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ROK
A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA
Aj v školskom roku 2017-18 sme dávali dôraz na rozvoj odborného vzdelávania
a jeho prepojenie s praxou. Ďalej sme rozvíjali spoluprácu s firmami a spoločnosťami,
s ktorými sa osvedčila spolupráca v minulých školských rokoch, ale uzavreli sme zmluvy aj
s mnohými novými spoločnosťami. Ich počet bol v minulom školskom roku spolu 115.
Napriek tomu nedokážeme uspokojiť požiadavky viacerých firiem tým, aby sme im dodali
žiakov z niektorých učebných odborov.
V oblasti teoretického vyučovania ešte stále výsledky našich žiakov nedosahujú
uspokojivé výsledky predovšetkým v externej časti maturitných skúšok. Ešte stále je veľa
žiakov, ktorí dlhodobo prípravu na maturitné skúšky podceňujú, vykazujú vysokú absenciu
a všetko sa to prejaví v ich výsledkoch na maturitnej skúške. Avšak tieto výsledky sú
spôsobené aj neprimeranou preferenciou iných študijných odborov v bratislavskom regióne,
čo má za následok nedostatočnú konkurenciu pri výbere žiakov do študijných odborov.
V tejto oblasti nás preto čaká ešte veľa práce.
Oblasti materiálno-technickej venujeme neustále veľkú pozornosť. Pravidelne podľa
finančných možnosti dopĺňame inventár, učebné pomôcky, stroje a nástroje.
Okrem výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl patrí k činnosti našej školy aj
ďalšie vzdelávanie absolventov iných študijných a učebných odborov v súlade so zákonom
568/2009. Táto naša činnosť sa neustále rozširuje, pretože v tejto oblasti dochádza
k neustálemu nárastu záujmu o rekvalifikácie na remeselné profesie. Aj to svedčí o tom, že
dobrých remeselníkov je v regióne stále málo.
Naďalej rozvíjame spoluprácu s rôznymi cechmi. Účasťou na odborných prednáškach
alebo seminároch, ktoré tieto cechy organizujú, majú možnosť naši kolegovia dozvedieť sa
od zástupcov renomovaných firiem o nových technológiach, nových technologických
postupoch, inováciach prístrojového a strojného vybavenia a načerpať mnoho nových
podnetov do svojej pedagogickej činnosti.
Škola si v koncepcii rozvoja stanovila ako jednu z priorít poskytovanie kariérneho
poradenstva, ako pridanej hodnoty školy svojim žiakom, čo sa stretlo s mimoriadne
priaznivou odozvou zo strany žiakov aj ich rodičov. Kariérna poradkyňa po veľmi dobrých
skúsenostiach z priebehu projektu a využívania tejto ponuky na škole poskytuje kariérne
poradenstvo našim študentom aj naďalej.
V oblasti personálnej neustále prispôsobujeme zloženie pedagogického zboru tomu,
aby zodpovedal skladbe vyučovaných odborov a predmetov a bol plne kvalifikovaný.
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5. OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ
VÝSLEDKY, OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY
A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 vysoká odbornosť pedagogických
zamestnancov
 ochota, ústretovosť
 individuálny prístup k žiakom
 profilácia na odbory žiadané trhom
práce
 dobrá spolupráca pri zabezpečovaní
OV s firmami a živnostníkmi
 spolupráca s Cechmi
 spolupráca so Živnostenským zväzom
 dobré technické vybavenie školy
 sociálny
program
pre
žiakov
a zamestnancov školy

 nedostatočné finančné ohodnotenie
pedagogických zamestnancov
 veková štruktúra pedagogických
zamestnancov
 absencia niektorých učebníc pre
všeobecnovzdelávacie a odborné
predmety
 priemerné výchovne – vzdelávacie
výsledky a vysoká absencia žiakov

6. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA
VÝKON povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo
ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Škola pri príprave žiakov na povolanie dosahuje veľmi dobré výsledky. Tým, že
spolupracujeme s mnohými zamestnávateľskými organizáciami, cechmi, so Slovenskou
živnostenskou komorou a živnostníkmi, flexibilne prispôsobujeme obsahovú náplň
vzdelávania požiadavkám zamestnávateľov a trhu práce. V požiadavkách od zamestnávateľov
stále viac rezonuje požiadavka na absolventov hlavne remeselných profesií. Tomu
prispôsobujeme aj plány našich výkonov. Aj z týchto dôvodov viacerí naši zmluvní partneri
ponúkajú pracovné miesta našim žiakom, ktorí vykonávali praktické vyučovanie u nich. Od
úradov práce nemáme informácie o evidencii našich žiakov ako uchádzačov o zamestnanie,
skôr je dopyt po niektorých profesiách, v ktorých žiakov pripravujeme alebo by sme mohli
pripravovať, ak by o ne bol záujem zo strany žiakov ZŠ. V tomto smere je však potrebná aj
zmena v štruktúre prideľovania počtu tried pre jednotlivé učebné a študijné odbory. Niektorí
absolventi maturitného štúdia pokračujú v štúdiu aj na vysokých školách.

7. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Sídlo školy je v tichom prostredí obklopené parkovou zeleňou a okolitými budovami.
Je asi 70 metrov vzdialená od frekventovanej štvorprúdovej Ružinovskej ulice, ktorou
premávajú aj električky, preto je pre cestovanie veľmi dobre prístupná.
Všetky triedy sú priestranné, vzdušné, svetlé a slnečné, pravidelne maľované
s podlahami pokrytými PVC. Viacero učební je vybavených novým nábytkom, ktorý neustále
priebežne renovujeme vo vlastných dielňach v rámci OV a dopĺňame novým vybavením.
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Systém upratovania a čistenia priestorov na teoretickom a praktickom vyučovaní je
podrobne rozpracovaný v prevádzkovom poriadku.
Pre žiakov našej školy je k dispozícii bufet a možnosť stravovať sa v jedálni
v objekte gymnázia, pričom na obed mali možnosť voľby z niekoľkých jedál.
Voľno časové aktivity školy
V školskom roku 2017/18 škola vydala 340 vzdelávacích poukazov, ktoré mohli žiaci
využiť na svoje voľnočasové aktivity. Z nich naša škola prijala 279 poukazov na činnosť 25
krúžkov. Boli to tieto krúžky:

číslo
krúžku

názov krúžku

vyučujúci

1

Angličtina zábavnou formou

Mgr. Nagyová

2

Krúžok priateľov umenia, lit. a filmu

Mgr. Mračková

3

Angličtina pre maturantov

Mgr. Horecký

4

Športový krúžok (bedm. + st. tenis)

Mgr. Hlinková

5

Športový - posilňovanie

Mgr. Cibiček

6

Športovo - turistický

Ing. Vychovalá

7

Architektúra

Ing. Kováčiková

8

Kariérne poradenstvo

Ing. Kostolná

9

Poznaj pamiatky Bratislavy

Ing. Dohányosová

10

Angličtina pre začiatočníkov

Mgr. Federičová

11

PC nás baví

Ing. Kollár

12

Elektrotechnický krúžok

Ing. Novotný

13

Umelecko - výtvarný

Ing. Rucová

14

Fyzika v živej prírode

Mgr. Majtánová

15

Šachový krúžok

Ing. Krebs

16

PC - krúžok

p. Slovák

17

Tvorivá dielňa

Mgr. Belko

18

Svet motorov

Mgr. Matúš

19

Marketing - zásady aranžovania

p. Plešková

20

Tvorba a interpretácia literárnych textov

Mgr. Špeťko

21

Počítače a internet

Mgr. Koiš

22

Tvorba projektov

Ing. Bažík

23

Zábavná elektrotechnika

Ing. Benčúrik

24

Počítačové siete

Ing. Hívešová, PhD.

25

MA-TI-KA

Mgr. Čavojová
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8. VZŤAHY MEDZI ŠKOLOU A ŽIAKMI, RODIČMI A
ĎALŠÍMI FYZICKÝMI A PRÁVNICKÝMI OSOBAMI, KTORÉ
SA NA VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ V ŠKOLE PODIEĽAJÚ
Spolupráca s rodičovským združením
Na našej škole vyvíja svoju činnosť rodičovské združenie, ktoré veľmi úzko
spolupracuje s vedením školy aj celým pedagogickým zborom prostredníctvom triednych
aktívov a konzultačných rodičovských združení, podľa vopred stanoveného harmonogramu.
Tento harmonogram umožňuje dlhodobo rodičom naplánovať do svojich aktivít aj svoju
účasť na triednych aktívoch a konzultáciách. Napriek tomu by sme uvítali vyššiu účasť
rodičov na týchto stretnutiach.
Rada rodičov, ako výkonný orgán Rodičovského združenia sa pravidelne stretáva pred
triednymi aktívmi aj so zástupcami vedenia školy. Jej členmi sú delegovaní zástupcovia
každej triedy.
Aj v minulom školskom roku
zabezpečovala škola svoj chod s finančnou,
materiálnou, ale aj organizačnou podporou Rodičovského združenia. Rodičia finančne
prispievali na organizáciu rôznych akcií, ktoré organizovali pedagogickí zamestnanci pre
žiakov. Pre efektívnejšiu komunikáciu s rodičmi znovu fungovala na škole elektronická
žiacka knižka s podporou nášho dodávateľa e-škola.
Ako škola hodnotíme spoluprácu s Rodičovským združením ako štandardnú.
Žiacka školská rada
Žiacka školská rada, ktorej prácu aj v školskom roku 2017/2018 koordinovala Ing.
Tatiana Vychovalá, sa snažila uskutočňovať aktivity na spestrenie života našej školy. Na
podporu aktívnej účasti žiakov na dianí v škole mali členovia ŽŠR možnosť podieľať sa aj na
riešení aktuálnych problémov školy, ale túto možnosť využívali minimálne.
Žiaci ŽSR pomáhali pri organizovaní Dňa otvorených dverí.
Aj tento rok sme pokračovali v pozitívnej propagácii školy, aby o úspechoch školy
a jej študentoch bola informovaná široká verejnosť.
Spolupráca školy a verejnosti
V školskom roku 2017/18 sme školu prezentovali na verejnosti viacerými spôsobmi.
Zorganizovali sme predovšetkým dva krát DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre žiakov
základných škôl a ich rodičov, kde sme okrem priestorov našej školy prezentovali aj ukážky
z práce jednotlivých odborov, ktoré na škole vyučujeme. Zúčastnili sa ho rodičia, žiaci ZŠ,
ako aj niektorí učitelia ZŠ.
Našu škola spolupracuje s verejnosťou aj účasťou vo verejných zbierkach. V minulom
školskom roku sa naši žiaci zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom a Biela pastelka.
V uplynulom školskom roku sme sa na verejnosti prezentovali aj tým, že sme ponúkli
spoluprácu s našou školou aj okolitým základným školám. Žiaci z týchto škôl si mohli
v priestoroch našej školy vyskúšať manuálne zručnosti z učebných odborov, ktoré vyučujeme
na našej škole.
Aj spolupráca našej školy s viac ako 100 firmami pri zabezpečovaní odborného
výcviku žiakov bola veľmi dobrou propagáciou našej školy a práce našich žiakov.
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ZÁVER:
Vypracoval: Mgr. Milan Gibej – riaditeľ školy
Na vypracovaní správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy sa podieľali:
Mgr. Katarína Čavojová
Ing. Daniela Hívešová PhD.
Mgr. Eva Trnkusová
Ing. Želmíra Kováčiková
Ing. Marián Krebs
Ing. Peter Novotný
Mgr. Ivana Mračková
Mgr. Jana Hlinková
Ing. Lenka Dohányosová
Mgr. Dora Majtánová
Ing. Mária Kostolná
Mgr. Mariana Federičová

Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Plán práce školy na školský rok 2017 / 2018
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií.
5. Informácie o činnosti Rady školy v SSOŠ
6. Ďalšie podklady
Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 3. októbra 2018
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Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča - neodporúča zriaďovateľovi UNI TRADE INSTITUTE, s.r.o.
s c h v á l i ť.
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti
Súkromnej SOŠ, Exnárova 20, Bratislava za školský rok 2017/2018 prerokovala Rada školy
dňa .........................................................

............................................................................................................
Mgr. Ján Horecký
predseda Rady školy pri Súkromnej SOŠ, Exnárova 20, Bratislava
Stanovisko zriaďovateľa:
UNI TRADE INSTITUTE, s.r.o.
schvaľuje–neschvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti
Súkromnej SOŠ, Exnárova 20, Bratislava za školský rok 2017/2018

Bratislava .......................................................

................................................................................................................
za zriaďovateľa Ing. Pavol Hanuska, konateľ
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