
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

    

Tel. 045/ 533 32 14, skola@dopravnazv.sk, www.dopravnazv.sk 

Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2021/2022 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. 

 

a/ Základné identifikačné údaje o škole 

názov školy Stredná priemyselná škola dopravná 

adresa školy Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

telefónne 

číslo 

0455366390 

 

 

E-mail skola@dopravnazv.sk 

web stránka www.dopravnazv.sk 

 

Mená vedúcich  zamestnancov školy s určením ich funkcie 

  Titl., meno, priezvisko Kontakt e-mail 

riaditeľka Ing. Romana Trnková 0911 046 293 trnkova@dopravnazv.sk 

ZRŠ Ing. Ľubica Pospíšilová 0911 046 294 pospisilova@dopravnazv.sk 

vedúca 

úseku THČ 
Ing. Eva Konôpková 0903 482 918 konopkova@dopravnazv.sk 
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Údaje o rade školy do 8.04.2021 

Rada školy  Titl., meno, priezvisko Kontakt 

predseda Mgr. Ondrej Kubaliak 0455366390 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Ondrej Kubaliak 0455366390 

 Ing. Jaroslava Šufliarska 0455366390 

ostatní zamestnanci Katarína Hatalčíková 0455366390 

zástupcovia rodičov Denisa Debnárová  

 Jana Franková  

 Ing. Branislav Hudák  

zástupca žiakov Samuel Jánov 0455366390 

zástupca zriaďovateľa  Mgr. Silvia Mašlárová   

  Ing. Peter Košík, PhD.   

 Matej Snopko  

zástupca zamestnávateľov (ŽSR) JUDr. Martina Brašeňová   

 

Údaje o rade školy od 28.06.2022 

Rada školy  Titl., meno, priezvisko Kontakt 

predseda Mgr. Ondrej Kubaliak 0455366390 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Ondrej Kubaliak 0455366390 

 Ing. Jaroslava Šufliarska 0455366390 

ostatní zamestnanci Katarína Hatalčíková 0455366390 

zástupcovia rodičov Bc .Denisa Debnárová  
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 Mgr. Marcela Kudríková  

 Ing. Branislav Hudák  

zástupca žiakov Samuel Jánov 0455366390 

zástupca zriaďovateľa  Mgr. Silvia Mašlárová   

  Ing. Peter Košík, PhD.   

 Matej Snopko  

zástupca zamestnávateľov (ŽSR) JUDr. Martina Brašeňová   

 

b/ Údaje o zriaďovateľovi 

zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj 

sídlo  
Námestie SNP č.23, 974 01 Banská 

Bystrica 

telefón 048/432 51 39 

E-mail skolstvo@bbsk.sk 

web stránka www.bbsk.sk 

 

c/ Činnosť rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy 

Zasadnutia Rady školy pri SPŠ dopravnej vo Zvolene v školskom roku 2021/2022 

dátum 

zasadnutia 
 Prijaté uznesenie 

08.10.2020 Ustanovujúce zasadnutie rady školy 

19.02.2021 Schválenie kritérií pre prijatie žiakov do 1. ročníka 
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online 

26.04.2021 

online 
Schválenie návrhu plánu výkonov externého pomaturitného štúdia 

11.06.2021 Schválenie návrhu plánu výkonov denného štúdia v školskom roku 2022/2023 

 

Predmetové komisie a pedagogická rada na SPŠ dopravnej v školskom roku 

2021/2022 

PK a iné Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK č. 1 Mgr. Dušan Honétzy všeobecnovzdelávacie predmety 

PK č. 2 a 3 Mgr. Beáta Piatriková 
telovýchovné predmety 

a prírodovedné predmety 

PK č. 4 Ing. Renáta Trnovcová ekonomické a železničné predmety 

PK č. 5 

 
Ing. Peter Kavacký elektrotechnické predmety 

PK č. 6 

 

Ing. Iveta Mercellová 

 

 

predmety cestnej dopravy a prepravy 

 

pedagogická 

rada 

Členovia: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy, pedagógovia školy 

Predkladá a schvaľuje návrhy na riešenie a zmeny v odborno-

pedagogickej oblasti, v zvyšovaní efektívnosti fungovania školy a  pri 

tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov. Hlasuje 

o predkladaných návrhoch a volí svojich zástupcov do rady školy. 
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Zasadnutia predmetových komisií v školskom roku 2021/2022 

Termín 

zasadnutia 
 Prijaté uznesenie 

28.08.2021 

• schválenie TVVP 

• príprava plánu práce PK a harmonogramu zasadnutí 

• krúžková činnosť, projekty, aktivity PK 

10.12.2021 

• príprava inventarizácie  

• súťaže, prezentácia školy  

• návrhy predsedov a členov ŠMK 

11.04.2022 

 

• vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok  

• príprava praktických MS ( hodnotiace tabuľky, kritériá) 

• voliteľné predmety pre budúci 3.a 4. ročník 

20.06.2022 

• vyhodnotenie výsledkov maturitných skúšok 

• príprava úväzkov na školský rok 2022/2023 

• príprava analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 

2021/2022 

• vyhodnotenie plnenia plánu práce PK na školský rok 2021/2022 

 

Zasadnutia pedagogickej rady v školskom roku 2021/2022 

Termín 

zasadnutia 
 Prijaté uznesenie 

02.09.2021 

• kontrola počtu žiakov v triedach 

• opatrenia a povinnosti súvisiace s COVID 19 

• program na september 2021 
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27.09.2021 

• správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021 

• kontrola plnenia úloh 

• ZRPŠ – program, pokyny, príprava 

• program na október 2021 

18.10.2021 

• informácie k DOD 

• pokyny k ZRPŠ online 

• propagácia školy – aktivity, súťaže, projekty 

• program na november 2021 

15.11.2021 

• vyhodnotenie 1. štvrťroku šk. roku 

• vyhodnotenie priebehu dištančného vzdelávania v 1. štvrťroku, podpora 

inkluzívneho tímu 

• výchovné opatrenia 

17.01.2022 

• aktualizácia školského semaforu, samotesty, testovanie zamestnancov 

• ukončenie klasifikácie 

• schválenie kritérií na prijímacie skúšky 

27.01.2022 

• vyhodnotenie študijných výsledkov žiakov za 1.polrok po jednotlivých 

triedach – klasifikačná konferencia 

• vyhodnotenie dochádzky a správania žiakov za 1. polrok po jednotlivých 

triedach 

07.02.2022 

• zadefinované aktivity pedagógov smerujúce k propagácii školy 

a zvýšeniu povedomia o škole v našom regióne 

• dohodnuté termíny a spôsob realizácie  

15.02.2022 

 

• schválenie kritérií na prijímacie skúšky do 1.ročníka šk. roka 2022/2023 

• zmena v pôvodných kritériách na základe odporúčania MŠVVaŠ SR 
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01.03.2022 

• aktualizácia školského semaforu 

• príprava netradičných triednických hodín ( na základe požiadaviek 

školského parlamentu) 

• SOČ  - príprava školského a krajského kola 

• organizačné pokyny ku školeniu administrátorov a jarným prázdninám 

 

14.03.2022 

• termíny a pokyny k EČ A PFIČ MS 

• príprava ZRPŠ  

• voliteľné predmety pre budúci 3. a 4. ročník 

• ako hovoriť so žiakmi o vojne na Ukrajine (inkluzívny tím) 

11.04.2022 

• priebežná hodnotiaca porada za 3.štvrťrok šk. roka 

• schválenie plánu výkonov externého pomaturitného štúdia 

v nasledujúcom šk. roku 

• informácie o kariérovom poradenstve ( inkluzívny tím) 

23.05.2022 

• vyhodnotenie študijných výsledkov žiakov štvrtého ročníka – 

klasifikačná konferencia 

• pokyny k UFIČ a PČ MS 

• súvislá prevádzková prax žiakov II. a III. ročníka 

• kurz pohybových aktivít pre I. ročník – organizačné pokyny 

24.06.2022 

• vyhodnotenie študijných výsledkov žiakov za 2.polrok po jednotlivých 

triedach – klasifikačná konferencia 

• príprava ZRPŠ pre rodičov budúcich prvákov 

• organizácia posledného týždňa školského roka 2021/2022 

• nominácie na ocenenia žiakov 

04.07.2022 
• vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za šk. rok 

2021/2022 
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• vyhodnotenie prác PK 

• vyhodnotenie aktivít vých. poradcu, koordinátora drogovej prevencie 

• požiadavky na MTZ výchovno-vzdelávacieho procesu v nasledujúcom 

školskom roku 

 

d/Počet žiakov školy k 15.09.2019 

Počet žiakov školy: 310   Z toho so ŠVVP: 38 

Počet tried: 13 

Podrobnejšie informácie: 

ročník 

 

STAV K 15.09.2020 

 

STAV K 31.08.2021 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov/dievčat ŠVVP 
Počet  

tried 

Počet 

žiakov/dievčat 

 

ŠVVP 

I. 4 104/28 9 4 94/28 9 

II. 3 83/20 12 3 82/20 12 

III. 3 57/20 6 3 57/20 6 

IV. 3 66/8 11 3 66/8 11 

spolu 13 310/76 38 13 299/76 38 

 

d/ Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka SŠ 

Denné štvorročné štúdium 

 
     3765 M 

technika 

a prevádzka 

3760 M 

prevádzka 

a ekonomika 

     3739 M 

  elektrotechnika  

    v doprave a  

telekomunikáciách 

 

 

Spolu 
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dopravy dopravy  

Počet 

prihlásených  

žiakov 

 

50 

 

73 

 

16 

 

139 

Počet prijatých  

žiakov 

20 45 16 81 

Počet  

zapísaných  

žiakov 

 

         20 

 

 

40 

 

9 

 

69 

počet tried 1 1,5 0,5 3 

Počet žiakov je v súlade s plánom výkonov. 

Externé pomaturitné jednoročné štúdium 

 3739 M 

elektrotechnika 

v doprave a 

telekomunikáciách 

Počet 

prihlásených 

žiakov 

29 

Počet prijatých 

žiakov 

29 

Počet 

zapísaných 

žiakov 

 

29 

počet tried 1 

Počet žiakov je v súlade s plánom výkonov. 
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e/Zoznam študijných odborov v školskom roku 2020/2021 

 

Číslo študijného 

odboru 

 

Zoznam študijných odborov Zoznam uplatňovaných 

učebných plánov 

3760 M 

1.,2.,3.,4. ročník 

 

prevádzka a ekonomika dopravy 

zameranie: 

logistika 

cestná doprava 

Školský vzdelávací program Doprava 

pre úplné stredné odborné vzdelanie 

ISCED 3A 

3765 M 

1.,2.,3.,4. ročník 

 

technika a prevádzka dopravy 

Školský vzdelávací program Doprava 

pre úplné stredné odborné vzdelanie 

ISCED 3A 

3739 M 

1.,2.,3.,4. ročník 

 

elektrotechnika v doprave 

a telekomunikáciách 

Školský vzdelávací program Doprava 

pre úplné stredné odborné vzdelanie 

ISCED 3A 

 

f/Údaje o počte zamestnancov školy: 

 

Pracovný 

pomer 
Počet pedag. zam. Počet ostatných zam. 

Trvalý PP 27 12 

PP na dobu 

určitú 
2 0 

z toho:   
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- znížený 

úväzok 
2 5 

Na dohodu 3 0 

Spolu: 32 12 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov: 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných Spolu 
% plnenia 

kvalifikácie 

Učiteľov 0 32 29 100% 

z toho:     

všeobecnovzdeláv. 0 12 12   100% 

odborných 0 19 19   100% 

 

Zamestnanci vrátane projektu Pomáhajúce profesie 

Pracovný 

pomer 
Počet pedag. zam. Počet odborných zam.  

PP na dobu 

určitú 
1 1 

Z toho 

znížený 

úväzok 

1 0 

 

 

f/Informácie o výsledkoch hodnotenia žiakov 

Tieto výsledky sú neporovnateľné s výsledkami dosiahnutými v iných školských rokoch, 

pretože od 12.10.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou COVID- 19, bolo 
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vyučovanie na školách v SR nariadením ministra školstva prerušené a školy prešli na dištančnú 

formu vyučovania. Od 08.02.2021 nastúpili na prezenčnú výučbu žiaci končiacich ročníkov. Po 

týždni prišli jarné prázdniny a po nich na základe aktuálnej epidemiologickej situácie prešla 

opätovne celá škola na dištančnú formu výuky. 22.03.2021  opäť nastúpili na prezenčnú výučbu 

žiaci končiacich ročníkov. Ostatné ročníky pokračovali v dištančnom vzdelávaní do 17.5.2021. 

 Povinnosťou riaditeľky školy bolo oznámiť neklasifikovanie vybraných predmetov, ktoré 

pôvodne boli klasifikované, ale počas prerušeného vyučovania nebolo možné ich plnohodnotne 

realizovať. Preto na vysvedčení budú mať žiaci len „absolvoval/a“.  V prípade našej školy to boli 

tieto predmety: 

- telesná a športová výchova 

- etická výchova 

- náboženská výchova 

  

Priemerný prospech školy: 2,265 

Ročník Priemerný prospech 

ročníka 

1. 2,10 

2. 2,35 

3. 2,31 

4. 2,30 

 

Klasifikácia jednotlivých predmetov po triedach 

Trieda ADK AJV ANJ APE AEN API APM AUE AUT CDO CDP CEV CLA CEP CLN 

I.AT     2,1       2,65                 

I.B     2,05       2,45                 

I.E           1,38                   

I.L     1,96                         

II.AT     2,66               2,07         

II.B     2,14                 2,36       

II.L     2,06                   2,61     

III.AT     1,89 2             2,08 1,67 1,92     

III.B     2,65             2,45   2,3       

III.L     1,76 2,1                     2,35 

IV.BT     1,93         1,43       1,29       
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IV.C     2,37         1,37       2,26       

IV.L     2,03     2,52                 2,29 

 

Tried

a 

CvCD

P 

CvCE

V 

CvCS

T 

CvDL

G 

CZE

D 

CvEK

O 

CV

I 

CvMA

T 

CvME

C 

cv 

OZ

T 

CZZ

N 

CvPR

J 

CP

U 

CvUC

T 

CV

T 

I.AT           1,77                   

I.B                 2,6             

I.E                               

I.L           2,36                   

II.AT           2,53                   

II.B     3                         

II.L           2,1                   

III.A

T 
2,08         1,58               2,42   

III.B     2,65                         

III.L           2,76           2,29   2,76   

IV.BT                   1,56           

IV.C                               

IV.L       2,26   2,61           3,03   2,87   

 

 

Trieda CvSTN CZAT CST DEJ DMV DPM DOG DPR DPZ DPS DRK DTO EKL EKO ESP 

I.AT       2,1     1,23       2,31     1,85   

I.B       2,45                       

I.E               1           1   

I.L       1,79     1       2,11     2,39   

II.AT 2,93     2,76       2,14           2,87   

II.B     2,32 2,82                       

II.L       2,42       2,16           1,84   

III.AT                           1,92   

III.B                               

III.L                           2,29   

IV.BT                           2,06   

IV.C                           2,95   

IV.L                       2,61   2,19   

 

Trieda ELZ EEV EZV EEN ELE ETS ELM ELK EDT ETECH ETV EVP FIN FYZ GRS 

I.AT               2,35   1,41       1,77   

I.B               2,85           2,25   

I.E         1,81 1 1,44 1,25 1,56             

I.L                           1,64   
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II.AT         2,36     2,69   2,07       2,72   

II.B               1,95           2,64   

II.L                           2,39   

III.AT         3   2,88               2,5 

III.B         2,2   2,55                 

III.L                               

IV.BT           1,78 2,56               2,67 

IV.C                               

IV.L                         2,55     

 

Trieda HOG CHE ISD ITE INF IVT KOM KAJ KNJ DLG MAN MVD MsM MKT MRQ 

I.AT         1,97     1,94               

I.B         1,85     2,65               

I.E                               

I.L         1,32                     

II.AT         2     2,29               

II.B         2,55     2,27               

II.L                               

III.AT               2,67 3             

III.B               3,1               

III.L                   1,88           

IV.BT               2,43 3             

IV.C               2,42               

IV.L                   2,58         2,52 

 

Trieda MAT MZV MEC MEZ MED NAV NEJ NJV OBN OBK OPY OBP ODK OZB OZT 

I.AT 2,53     1,31     2,17   1,67       1,65     

I.B 2,9   2,75           2,2       2,95     

I.E                         1,75     

I.L 1,71     2,32     2   1,79             

II.AT 3,14     2,4     2,93   2,34             

II.B 2,91   2,95           2,36       2,59     

II.L 2,39     2,61     2,29   1,81             

III.AT 2,05           2,5   1,85           3 

III.B 2,5       2,35       2,35             

III.L 2,18           2,35   1,88   2,14         

IV.BT 2,44     2,43 1,29   2,5               2,33 

IV.C 2,58     2,74 2,11                     

IV.L 2,45           2,21                 

 

Trieda PEK POS PSS PČOZ PCV PRN PRA PRJ PPZ PNV PVD PSP RUJ SEM SIE 

I.AT             1,29           1     
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I.B             1,8                 

I.E             1                 

I.L                         1,44     

II.AT             2                 

II.B             2                 

II.L               2,39               

III.AT     2,38       1,75                 

III.B             2,1     2,5           

III.L             2,29 2,76               

IV.BT             1,13                 

IV.C             1,63                 

IV.L             2,77 2,65         2,08     

 

 

 

 

Trieda TRZ UČT UOV UDO USP VAA VYE ZBA ZAT ZYI ZKG ZPI ZAP ZSI ZTV 

I.AT                               

I.B                               

I.E                               

I.L                               

II.AT                     2,93 1,86       

II.B                               

II.L                     2         

III.AT   2,17             1,75             

III.B           2,15                   

III.L   2,59                           

IV.BT   2,86   1,71         1,67             

IV.C   3,21   2,05                       

Trieda SPZ SJL SPR STT STN SPJ SPH TAM TCK TEA TEJ TEL TSV TČOZ TVZ 

I.AT   1,87 1   1,76       2,31 1,85           

I.B   3,05 1 2,25                       

I.E     1                         

I.L   2,29 1           2,39 1,89           

II.AT   2,59 1   3           1,4         

II.B   2,55 1,05               1,59         

II.L   2,29 1             2,71           

III.AT 2 2,45 1                         

III.B   2,8 1                         

III.L   2,53 1                       1,94 

IV.BT   2,19 1                         

IV.C   2,63 1                         

IV.L   2,35 1                         
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IV.L   2,84                           

 

 

Trieda ZED ZZN ZEV 

I.AT       

I.B       

I.E       

I.L       

II.AT       

II.B       

II.L       

III.AT       

III.B       

III.L       

IV.BT       

IV.C       

IV.L       

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní Prospeli 

veľmi 

dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4 

I.AT 30 6 12 12 0 0 0 0 0 

I.B 20 2 5 12 1 0 0 0 0 

I.E 16 10 5 1 0 0 0 0 0 

I.L 28 8 8 12 0 0 0 0 0 

II.AT 29 5 4 19 1 0 0 0 0 

II.B 22 6 3 12 1 0 1 0 0 

II.L 31 5 12 14 0 0 0 0 0 

III.AT 20 6 4 10 0 0 0 0 0 

III.B 20 4 2 14 0 0 0 0 0 
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III.L 17 5 2 9 1 0 0 0 0 

IV.BT 16 4 5 7 0 0 0 0 0 

IV.C 19 2 3 14 0 0 0 0 0 

I.AT 30 6 12 12 0 0 0 0 0 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 
 
Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID – 19 boli EČ a PFIČ MS zrušené.  

Interná časť vrátane PČOZ a TČOZ MS sa konali administratívnym spôsobom, čo znamená, že  

boli hodnotené priemerom známok všetkých príbuzných predmetov, ktorých výber pedagógovia 

odsúhlasili na pedagogickej rade. 

V prípade, že žiak nesúhlasil s daným hodnotením, riaditeľka školy mu musela umožniť vykonanie  

riadnej maturitnej skúšky. V našej škole takýto prípad nebol. 

 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 

EČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

Anglický 

jazyk 
B1 61 (54/7)         15 25 12 9  0 2,25 61 

Matematika   0 (0/0)                      0 

Nemecký 

jazyk 
B1 4 (3/1)          1 0 3  0  0 2,50 4 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

  65 (57/8)     5 19 33 8  0 2,65 65 

Teoretická 

časť 

odbornej 

zložky 

  81 (68/13)         12 38 26 5  0 2,30 81 

Výsledky praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

Praktická 

2 

Praktická 

3 

Praktická 

4 

Praktická 

5 

Praktická 

Praktická 

priemer 

Praktická 

počet 

PČOZ   81 (68/13) 25 35 17 4 0  2,0 81 
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g/  Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Súťaže: 

Väčšina plánovaných pravidelných súťaží sa zrealizovala online, z dôvodu prerušeného 

dištančného vyučovania v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Tabu 

 

Názov súťaže 
školské 

kolo 

oblastné 

kolo 
kraj. kolo 

národ. 

kolo 

medzinár. 

kolo 

Matematický klokan 14   14  

Expert 10   10  

iBobor 18   18  

SOČ 21  9 0  

ŠVOČ 3   3  

Mladý Európan 12   12  

Ekonomická 

olympiáda 
24  1   

 

Najlepšie výsledky: 

1/ SOČ -  
2. miesto v krajskom kole v odbore Tvorba učebných pomôcok: 
Renovácia automobilu, Tomáš Šulek,  IV.C 
2. miesto v krajskom kole v odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava:  
Indukčné kalenie, Miroslav Hríň, IV.B  
 

 
2/ ŠVOČ na TUZVO  - 3. miesto v kategórii SŠ:  
Plastové odpady a ich využitie v asfaltových cestách, Sandra Babinská, IV.L 
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3/Najlepšie študentské práce z oblasti logistiky a zasielateľstva v SR  -  
3. miesto : Využitie technológie RFID, Marek Harazin, IV.L 
 
 
4/ EXPERT – Marek Badinka II.AT  - 9. miesto v SR, Góly, body, sekundy   

                                                      20.miesto v SR, Svetobežník 

                     Samuel Strapko II.AT –15.miesto v SR, Góly, body, sekundy   

                                                       43.miesto v SR, Tajomstvá prírody 

                     Martin Vernársky III.L - 10. miesto v SR, Góly, body, sekundy 

    TOP EXPERT: 

                      Marek Badinka, II.AT, Samuel Strapko II.AT 

Aktivity školy: 

- september 2020 – Spomienkový deň obetí holokaustu a rasového násilia 

- september 2020 - kariérne poradenstvo pre IV. ročník v spolupráci s CPPPaP Zvolen 

- september 2020 – adaptačné vzdelávanie pre žiakov I. ročníka v spolupráci s CPPPaP Zvolen  

- september 2020 – školenie pre pedagógov – nástroje dištančného vzdelávania 

- september 2020 – Show your talent prvé víkendové školenie v 3. ročníku rozvojového 

programu 

- september 2020 – realizácia zbierky „Biela pastelka“ v spolupráci s úniou nevidiacich 

a slabozrakých  

- september 2020 – exkurzia žiakov I. ročníka na pracoviskách ŽSR , ZSSK, Cargo. RD Zvolen 

- október 2020 – adaptačné vzdelávanie pre žiakov I. ročníka v spolupráci s CPPPaP Zvolen II 

- október 2020 – workshop „ Obchodovanie s ľuďmi“ pre žiakov III. ročníka s CPPPaP a MsP ZV 

- október 2020 – porada výchovných poradcov škôl zvolenského okresu s CPPPaP 

- október 2020 – hodina s psychologičkou „Postavenie psychológa v spoločnosti“ pre I. ročník 

- október 2020 – online workshop Show your talent 

- november 2020 – informatická súťaž iBobor – online 

- november 2020 – online účasť na „Bubnovačke za práva detí“  

- november 2020 – výročné zhromaždenie členov ZLZ SR a oceňovanie žiackych prác - online 

- november 2020 – online dotazník pre žiakov školy a ich rodičov na tému dištančného 

vzdelávania na našej škole realizovaná a vyhodnotená inkluzívnym tímom na pedagogickej rade  
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- december 2020 – vedomostná súťaž EXPERT – online 

- december 2020 – zapojenie školy do projektu „ Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ 

- december 2020 – 2. online workshop Show your talent 

- december 2020 – online seminár projektu Školy za demokraciu 

- január 2020 – online besedy pre II. a III. ročník „ Kritické myslenie“ a „ Doba kovidová, alebo   

ako zostať človekom“ v spolupráci s CPPPaP ZV 

- január 2020 -  

- február 2020 - online besedy pre II. a III. ročník „ Kritické myslenie“ a „ Doba kovidová, alebo   

ako zostať človekom“ v spolupráci s CPPPaP ZV 

- február 2020  - online beseda pre I. a II. ročník „ Závislosť od internetu“ v spolupráci 

s CPPPaP ZV  

- február 2020 – podcast „dopcast s riaditeľkou“ v rámci propagácie školy 

- marec 2021 – školská prehliadka SOČ – online 

- marec 2020 – účasť v súťaži Matematický klokan – online 

- marec 2021 – online seminár projektu Školy za demokraciu 

- marec 2021 – livestream SPŠDo pre záujemcov o štúdium  

- marec 2021 – realizácia projektov Show your talent 

- apríl 2021 – online prípravné kurzy zo SJL a MAT pre uchádzačov o štúdium 

- apríl 2021 – online vedomostná súťaž „Mladý Európan“ 

- máj 2021 – online záverečná konferencia Show your talent 

- máj 2021 – úspešná online účasť v súťaži ŠVOČ TUZVO  

- máj 2021 – online webinár v spolupráci s  Partners Group SK pre III. ročník „Zvýš svoju 

hodnotu na trhu práce“  

- máj 2021 – prax žiakov externého pomaturitného štúdia na čiernohronskej železnici v Čiernom 

Balogu 

- máj 2021 – online program na zlepšenie komunikačných zručností pre Žiacku školskú radu 

organizovaný IPAO 

- jún 2021 – online IT Fitness testovanie žiakov a učiteľov školy 

- jún 2021 – realizácia proforient testov pre žiakov III. ročníka v spolupráci s CPPPaP ZV 

- jún 2021 – dvojtýždňová stáž žiakov v rámci ERASMUS+ v projekte „ Prax dopravákov pre 

potreby praxe III“ v Kroměříži v ČR a v Katowiciach v PL 
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- jún 2021 – školenie pre žiakov II. ročníka „ Kreatívne programovanie a modelovanie“ 

- jún 2021 – stretnutie s absolventmi školy „Čo robí absolvent dopravnej?“ v rámci kariérového 

poradenstva v spolupráci s inkluzívnym tímom školy  

- jún 2021 – poznávacia exkurzia do Hronseku  

- jún 2021 – DOD – Deň na dopravnej pre žiakov ZŠ vo Zvolene 

 

Voľnočasové aktivity 

Činnosť krúžkov začala 1.10.2020 a končila prerušením vyučovania 12.10.2020. Nevyčerpané 

finančné prostriedky viazané na činnosť krúžkov boli legislatívnou zmenou určené na nákup 

dezinfekčných a ochranných prostriedkov pre zamestnancov a na dezinfekciu priestorov školy 

v súvislosti s pandemickou situáciou COVID – 19, ako aj na zabezpečenie vzdelávacieho 

procesu.  

 

h/ Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

A) Dlhodobé 

JA Firma  

Projekt realizovaný ako súčasť programu JA Aplikovaná ekonómia v rámci predmetu 

aplikovaná ekonómia v študijnom odbore prevádzka a ekonomika dopravy. Je zameraný na rozvoj 

podnikateľských zručnosti, skúseností potrebných pre úspech v globálnej ekonomike. 

Školská koordinátorka projektu: Ing. Renáta Trnovcová 

 

Moderná prax pre potreby praxe v doprave 

Projekt financovaný z IROP bol schválený. Doba realizácie plánovaná od 09.2018 do 12.2019 sa 

predĺžila do roku 2021. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov je 248 000 €. Z týchto 

prostriedkov sa  postupne zrealizovalo v januári 2021 vybudovanie učebne logistiky, v júni 

a auguste 2021 rekonštrukcia a vybavenie autodielne a v septembri 2021 vybudovanie  

elektrotechnického laboratória.  

 

ERAZMUS+ -  „Prax dopravákov pre potreby praxe III“ plánované  odborné stáže v podnikoch 

a firmách v zahraničí. (ČR, PL). Z dôvodu COVID – 19 bolo schválené predĺženie termínu 

realizácie do 31.10.2021 . Projekt  v sume 30 230 € sa realizoval v termíne od 14.6. do 26.6. 

2021.  
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Koordinátorka projektu: Ing. Iveta Marcellová 

 

IT AKADÉMIA – sme partnerskou školou tohto národného projektu. Vyučujúce matematiky a  

informatiky sa zapojili do overovania metodík zameraných na inovatívne prvky s využitím IKT 

techniky vo vyučovacom procese a vzdelávania v programovaní. V období prerušeného 

vyučovania na školách kolegyňa realizovala overovanie so žiakmi online.  

Koordinátorka projektu: Mgr. Beáta Piatriková 

 

H2AC –  je medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl , s cieľom upozorniť na nutnosť riešiť 

obnoviteľné zdroje energií a alternatívne palivá. Podporuje rozvoj kreativity pri riešení problémov, 

kritického myslenia a spolupráce. Súčasťou projektu je vytvorenie tímu žiakov, ktorí sa venujú 

téme obnoviteľných zdrojov energie, skladajú model auta na hybridný pohon v mierke 1:10, 

testujú auto a implementujú technické a konštrukčné zmeny. Vyvrcholením celého procesu je 6 

hodinová súťaž modelov autíčok na hybridný pohon s presnými pravidlami. 

školskí koordinátori projektu: Ing. Tibor Lešniak, Ing. Peter Mercell 

 

Multitechnologický vzdelávací polygón v doprave a priemysle 

Projekt sa realizuje v spolupráci so Svetovou bankou v rámci iniciatívy Catching up regions.  

Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov je 4 120 000 €. Doba realizácie je plánovaná od roku 

2022 do 2024. Cieľom projektu je vznik špičkového vzdelávacieho centra v doprave 

nadregionálneho charakteru,  schopného poskytovať široký záber odborného vzdelávania 

v súlade s potrebami trhu práce v rámci celoživotného vzdelávania.  

 

 

B)   Krátkodobé 

„Školy za demokraciu“– ročný projekt pod záštitou BBSK s cieľom zvyšovania občianskych 

kompetencií žiakov, kritického myslenia a rešpektovania princípov demokracie. Projekt pokračoval 

v tomto školskom roku online formou. 

 Koordinátorka projektu: Ing. Jaroslava Šufliarska  

  

„Show your talent“  - polročný program osobnostného rozvoja a posilnenia kľúčových 

kompetencií žiakov školy, prostredníctvom aktivít neformálneho vzdelávania pod záštitou 

predsedu BBSK. Pridanou hodnotou je zatraktívnenie odborného vzdelávania a podpora 
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porozumenia a spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi školy. Projekt sa realizoval čiastočne 

dištančnou a čiastočne prezenčnou formou. Bol úspešne zrealizovaný žiakmi školy.  

Školský garant projektu: Ing. Romana Trnková 

 

 „Zábavná autoškola“– autorský rovesnícky program dopravnej výchovy pre žiakov základných 

škôl VIII. a IX. ročníka.  Zapojení žiaci všetkých ročníkov v spolupráci s Autoškolou Gonda. 

Koordinátorky projektu: Mgr. Zlatica Kováčová, Ing. Iveta Mercellová 

 

„Viac ako peniaze“ – vzdelávací program Junior Achievment Slovensko a Slovenskej bankovej 

asociácie. Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov SŠ a naučiť ich finančne plánovať 

budúcnosť. Aktivity realizované online formou. 

Koordinátor projektu : Ing. Renáta Trnovcová   

 

 

i/ Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou: 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:   od 08.do 09.02, 12.02, a od 15.02. do 18.02.2016 

Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok 

výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole 

Inšpekciu vykonali: 

Ing. Miloš Kordík, školský inšpektor - ŠIC Banská Bystrica 

Ing. Ľuba Englerová, školská inšpektorka - ŠIC Banská Bystrica 

Ing. Jozef Lauko, školský inšpektor – ŠIC Banská Bystrica 

PaedDr. Jana Handzelová, PhD., školská inšpektorka - ŠIC Banská Bystrica 

RNDr. Iveta Krupová, školská inšpektorka - ŠIC Banská Bystrica 

Ing. Miroslav Martiš, školský inšpektor - ŠIC Banská Bystrica 

Mgr. Iveta Miklošková Vinarčíková, školská inšpektorka - ŠIC Banská Bystrica 

PaedDr. Daniel Uhrík, školský inšpektor - ŠIC Banská Bystrica 

Ing. Mariana Majerová – odborníčka z praxe 

Závery inšpekcie konanej v školskom roku 2015/16: 
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Veľmi dobrá úroveň klímy, kultúry a služieb školy, dobrá úroveň vnútorného systému kontroly 

a hodnotenia a aktívna účasť žiakov v projektoch a predmetových súťažiach prispievali 

k dosiahnutiu vytýčených cieľov. Úroveň vypracovania ŠkVP aj napriek nedostatkom vo 

vypracovaní zodpovedá strategickému významu dokumentu školy a nemala negatívny vplyv na 

realizáciu výchovy a vzdelávania. Nezačlenenie voliteľných predmetov do príslušných 

vzdelávacích oblastí a definované vlastné poznámky znižovali jeho výpovednú hodnotu. Podiel 

predmetových komisií na internom vzdelávaní a vyššia aktivita pri vzájomnom odovzdávaní 

informácií zo vzdelávacích aktivít boli rezervy v ich doterajšej činnosti. Účinnejšia kontrola 

akceptácie opatrení vo vnútornom systéme kontroly a hodnotenia vytvárala predpoklad pre 

získanie objektívnych informácií  o úrovni a výsledkoch školy. Veľmi dobrá úroveň personálnych, 

priestorových a materiálno-technických podmienok a tiež podmienok na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany boli dobrým podkladom na naplnenie strategických cieľov školy zameraných na 

získanie všeobecných a odborných kompetencií žiakov. Dodržanie normatívov materiálneho – 

technického a priestorového zabezpečenia bolo predpokladom na naplnenie požadovaného 

profilu absolventa. Pozitívom edukácie bolo vytváranie a podporovanie pozitívnej atmosféry, 

sprístupňovania poznatkov zrozumiteľným spôsobom, zadávanie úloh na zapamätanie 

a pochopenie a kladenie otázok stimulujúcich a podnecujúcich záujem a zvedavosť žiakov.  

Zohľadňovanie vzdelávacích potrieb žiakov prostredníctvom zadávania úloh s rozdielnou 

náročnosťou ako aj voľba metód a foriem práce, ktoré by prispievali k rozvíjaniu vyšších 

myšlienkových procesov boli vo vyučovaní málo zastúpené. V malej miere boli zadávané úlohy 

prispievajúce k rozvíjaniu logického myslenia a kreativity  žiakov, pričom úlohy umožňujúce 

divergentné riešenia boli zadávané v minimálnej miere. Rozvíjanie kompetencií žiakov 

k celoživotnému učeniu sa znižovalo neuplatňovaním hodnotenia vlastných výkonov, či výkonov 

spolužiakov. Vplyvom uplatňovaných metód a foriem vyučovania bol vyučujúcimi daný malý 

priestor na sebahodnotenie a na hodnotenie s klasifikáciou. Podpora vzájomnej komunikácie a 

spolupráce  v tíme a v skupinách a vedenie žiakov k využívaniu prostriedkov informačno-

komunikačných technológií mala vo vyučovaní veľmi nízke zastúpenie. Pozitívom vo vyučovaní 

praktického vyučovania bolo komplexné formulovanie cieľa a obsahu vyučovania v nadväznosti 

na prebrané učivo v teoretickom vyučovaní. Rozvíjanie pracovných návykov a zručností sa 

uskutočňovalo v pozitívnej pracovnej atmosfére. Žiaci pri práci dodržiavali pracovné 

a technologické postupy, dokončovali úlohy v dohodnutej kvalite a čase a dodržiavali 

bezpečnostné zásady. Vo veľkej miere využívali učebné pomôcky, meradlá, nástroje, materiály 

ako aj softvérové vybavenie najmä pri diagnostike. Nedostatkom vo vybavení v odbore 

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách bola absencia kvalitnejšieho technického, 

technologického, prístrojového a materiálneho vybavenia pre budúce vyššie ročníky žiakov. 

Zlepšenie v uplatňovaných metódach a formách vyučovania si vyžaduje zadávanie 

diferencovaných úloh a činností s ohľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti a zručnosti 

mailto:skola@dopravnazv.sk


 
 
 
 
 

 
 
 
 

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

    

Tel. 045/ 533 32 14, skola@dopravnazv.sk, www.dopravnazv.sk 

žiakov, výber praktických činností, ktoré vy žiakom umožňovali prejaviť vlastnú tvorivosť 

a využívanie prostriedkov informačno-komunikačných technológií žiakmi.  

V porovnaní s výsledkami komplexnej inšpekcie vykonanej v roku 2004/2005 sa zlepšilo riadenie 

školy na dobrú úroveň s doplnením materiálneho technického vybavenia odborných učební 

a dielní praktického vybavenia sa podmienky výchovy a vzdelávania zlepšili na veľmi dobrú 

úroveň. Úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu celkom ostala nezmenená na priemernej úrovni.   

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov:  

1. § 7 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov (nevypracovanie ŠkVP pre 

jednotlivé odbory štúdia, nevypracovanie prevodníka na tvorbu UP pre 1. až 3. ročník, 

nevypracovanie UP v súlade s príslušnými RUP, nezačlenenie vyučovacích predmetov do 

vzdelávacích oblastí) 

2. časť VIII. A bod. 51 vyhlášky č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (neplnenie 

požiadavky vysokoškolského vzdelania druhého stupňa u učiteľa predmetu odborná prax 

v študijnom odbore) 

3. § 8 ods. 2 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (nedodržanie štruktúry zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania)  

4. § 3 ods. 4 vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách (nedodržanie počtu vyučovacích 

hodín v jednom dni)        

 

/ Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy: 

Priestory, ktoré SPŠ dopravná užíva možno z hľadiska materiálneho stavu rozdeliť na dve časti. 

Budova školy, ktorá je v správe SPŠ dopravnej, bola daná do užívania po kolaudácii v roku 1992. 

Priebežne obnovujeme podlahovú krytinu, školský nábytok a interiérové vybavenie školy, 

svojpomocne realizujeme maľovanie učební a spoločných priestorov školy.  

V uplynulom školskom roku sme realizovali výmenu podlahovej krytiny, vymaľovanie a obnovu 

školského nábytku v štyroch učebniach školy a vymaľovali sme chodby na 2 podlažiach.  Zakúpili 

sme techniku na skvalitnenie realizácie dištančného vzdelávania- 6 ks notebookov a slúchadlá 

s mikrofónmi pre všetkých učiteľov.   

Do 31.8.2021 sme zrealizovali kompletnú rekonštrukciu šatní- stavebné úpravy (podlahy, stierky, 

rozdelenie priestorov, rekonštrukcia priľahlého WC) a vybavenie priestorov šatňovými blokmi, s 

celkovým počtom 328 skriniek pre žiakov školy.  

mailto:skola@dopravnazv.sk


 
 
 
 
 

 
 
 
 

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

    

Tel. 045/ 533 32 14, skola@dopravnazv.sk, www.dopravnazv.sk 

V priestoroch školy sme nainštalovali 2 ks prezentačných monitorov, prepojených na stránku 

školy, ktoré poskytujú aktuálny prehľad o udalostiach školy a dôležitých informáciách.  

Z finančných prostriedkov na  vzdelávacie poukazy sme zakúpili potreby na krúžky- telovýchovné, 

elektrotechnické a krúžok kone pod kapotou, ktorý sa zaoberá renováciou automobilu – veterána.  

Škola získala bezodplatne interiérové vybavenie stoly, stoličky, skrine, v celkovej hodnote 

2.784,92 €. 

V rámci projektu IROP boli zrekonštruované 2 odborné učebne – učebňa logistiky 

a elektrotechnické laboratórium, ako aj plne vybavená moderná autodielňa.  

Žiaci z prostriedkov ERASMUS + absolvovali dvojtýždennú odbornú stáž v podnikoch v Českej 

republike a Poľsku.  

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciu spôsobenou COVID-19, sme priebežne podľa potreby 

dopĺňali priestory školy o dezinfekčné a hygienické potreby. Obstarali sme 3 ks infražiaričov na 

dezinfekciu priestorov.  

Od mesiaca október 2020 vykonávali, v spolupráci UPSVaR, dobrovoľnícku činnosť dvaja 

uchádzači o zamestnanie. Ich hlavnou úlohou bolo pomôcť pri zabezpečení zvýšených 

hygienických opatrení na zabránenie šírenia ochorenia Covid-19. 

Zriaďovateľ poskytol škole bezplatne respirátory ( spolu 205 ks) pre všetkých zamestnancov školy 

a  prostriedky na dezinfekciu rúk a dotykových plôch. 

V druhej časti priestorov je časť budovy pre praktické vyučovanie a telocvičňa, ktoré sú v užívaní 

školy od roku 1970 a sú v správe SOŠ technickej. V uvedených priestoroch sme realizovali menšie 

úpravy a opravy.  

 

Potreby a pripravované plány: 

- nová IKT učebňa na platforme SINO ZEROclient 

- deliaca otvárateľná stena do zborovne školy 

- postupná obnova interiérového vybavenia učební 

- odstránenie vlhnutia časti budovy 

- oprava podlahovej krytiny v budove školy  

- obnova morálne opotrebovanej výpočtovej techniky  

Plnenie jednotlivých plánov budeme realizovať podľa finančných možností školy a schopností 

získavať prostriedky z mimorozpočtových zdrojov. 

 

Miestnosti v budove školy 
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názov miestnosti 
počet v správe SPŠ 

dopravnej 

počet v správe 

SOŠT 

Spolu v 

užívaní 

Učebne 25 1 26 

Zborovňa 1 0 1 

Kabinety 12 2 14 

Laboratória 1 0 1 

Kancelárie 6 0 6 

Žiacka klubovňa  1 0 1 

Sklady 4 3 7 

miestnosť pre 

upratovačky 
5 1 6 

miestnosť pre údržbu 

a dielne 
3 0 3 

CO kryt /bez strojného 

zariadenia/ 
1 0 1 

služobný byt 1 0 1 

sociálne zariadenia 14 2 16 

miestnosť pre bufet 1 0 1 

miestnosť pre praktické 

vyučovanie 
2 6 8 

Telocvičňa 0 1 1 

 

k/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy 

Bežné výdavky 

mailto:skola@dopravnazv.sk


 
 
 
 
 

 
 
 
 

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

    

Tel. 045/ 533 32 14, skola@dopravnazv.sk, www.dopravnazv.sk 

Bežné výdavky spolu 941.544 

1. dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov rok 2020 923.070 

a. normatívne 907.328 

z toho:   

- normatív 892.246 

- maturity 726 

- príspevok na dištančné vzdelávanie 4.000 

- príspevok na Covidové opatrenia 5.202 

- odmeny počas mimoriadneho stavu 5.154 

b. nenormatívne 15.742 

z toho:  

      -  odchodné 5.740 

       - vzdelávacie poukazy 
         toho prevádzka 
                 mzdy + odvody 

7.462            
4.817             
2.645  

-   kurz pohybových aktivít 1.540 

- mimoriadne výsledky žiakov 1.000 

2.  Presun dotácii zo štátneho rozpočtu z roku 2019 30.606 

3. Dotácia z UPSVaR 58 

 4. Finančné prostriedky získané od rodičov, alebo zákonných 

zástupcov žiakov 
0 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

(Financovanie POP II)  
9.251 
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- z toho z MPC 4.135 

- z daňových príjmov BBSK- kofinancovanie 5.116 

6. Dotácie z daňových príjmov  0 

7. Prostriedky z vlastných príjmov 2.799 

6. Presun prostriedkov zo štátneho rozpočtu do roku 2021 -24.240 

 

Kapitálové výdavky 

Rekonštrukcia priestorov 28.483 

 

 

l/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

     nedostatky 

 

Oblasti v ktorých škola dosahuje 

dobré výsledky 

Oblasti v ktorých škola dosahuje slabšie 

výsledky 

-   uplatnenie absolventov na trhu práce   

     a spätná väzba absolventov 

-  menej uspokojivý technický stav 

priestorov, ktoré má škola vo výpožičke, 

najmä telocvičňa a k nej patriace šatne 

a sociálne zariadenia 

- odborná prax žiakov v podnikoch  

   a firmách v regióne 

- absencia najmodernejších učebných 

pomôcok 

- úspešnosť žiakov v SOČ a ďalších, nielen   

  odborných súťažiach 

- rezervy v spolupráci so stavovskými  

         a profesijnými organizáciami 

- podpora vytvárania partnerstiev (firmy,  

  podniky, OZ, neziskové organizácie, 

- rezervy v širšej ponuke rôznorodých 

vzdelávacích aktivít školy (kurzy, 

školenia...) 
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   mesto Zvolen) 

- spolupráca s vysokými školami  

  technického zamerania 
 

-prezentácia školy na verejnosti  

- kultúra školy  

- aktívne zapájanie žiakov do 

  mimovyučovacích aktivít, rozvoj 

  záujmovej činnosti, rozvoj osobnosti  

  žiakov 

 

 

NÁVRH OPATRENÍ: 

1. Riešiť v spolupráci so SOŠ technickou a zriaďovateľom neuspokojivý technický stav priestorov 

telocvične a dielne, ktoré má naša škola v bezodplatnej výpožičke.  

Z: vedenie školy                                                         T: priebežne 

2.Naďalej podporovať aktivity na získavanie finančných prostriedkov  zo štrukturálnych fondov,  

 rozvojových projektov, grantov a vlastnej činnosti. 

 Z: vedenie školy + všetci vyučujúci                              T: priebežne 

 

3.V spolupráci s profesijnými a stavovskými organizáciami pripraviť podmienky pre celoživotné 

vzdelávanie. 

Z: vedenie školy + všetci vyučujúci                               T: priebežne 

 

4.Rozvíjať rôzne oblasti spolupráce so zamestnávateľmi, s cieľom skvalitňovania vyučovacieho 

procesu, prepájania s praxou  a možností uplatnenia absolventov. 

Z: vedenie školy + všetci vyučujúci                               T: priebežne 
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 5. Na podporu dlhodobého procesu budovania pozitívnej klímy školy a upevňovania duševného 

zdravia žiakov a učiteľov zabezpečiť odborných zamestnancov externou,  alebo optimálne 

internou  formou. 

Z: vedenie školy                                                         T: september 2022 

 

m/ Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

     žiakov na pracovnom trhu: 

Škola v rámci spolupráce s firmami a podnikmi v regióne napomáha absolventom  uplatniť sa v 

príslušnom odbore hneď po ukončení štúdia s úspešnosťou (počet zamestnaných absolventov) 

70 % z celkového počtu absolventov. 

Od školského roku 2014 na škole  realizujeme vlastný prieskum zamestnanosti a uplatnenia 

našich absolventov, aby sme aj na základe týchto ukazovateľov vedeli načrtnúť ďalšie smerovanie 

školy. 

 

Uplatnenie absolventov školy k 15.12.2020 

aktuálne 

pôsobenie 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

vysoká škola 28 % 32,9 % 31,5 % 29,5 % 30,5 % 29,97 % 33,2 % 

zamestnaní  

v odbore 

41,5 % 38,2 % 45,6 % 47,8 % 48,2 % 39,33 % 37,7 % 

zamestnaní 30,5 % 25,3 % 20,4 % 21,2 % 20,7 % 28,07 % 27,4 % 

nezamestnaní 0 3,6 % 2,5 % 1,5 % 1,1 % 2,63 %  1,7 % 

 

Z dlhoročného mapovania stopy absolventa našej školy je zrejmé, že všetky tri naše 

študijné odbory sú na trhu práce žiadané.  Potvrdzuje to aj  portál  www.trendyprace.sk, 

ktorý vznikol v gescii MPSVaR ako užívateľský nástroj prezentácie prognóz a vývoja trhu práce. 

Uvádza sa v ňom, že spomínané študijné odbory patria  medzi TOP 25 odborov vzdelania 

s najvyšším uplatnením a perspektívou v budúcnosti.  
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Približne 30 % našich absolventov  študuje na vysokých školách predovšetkým technického 

a ekonomického zamerania /Žilinská univerzita, Technická univerzita Zvolen, STU Bratislava, TU 

Košice.../.  

Takmer 43% je zamestnaných v príslušnom absolvovanom odbore, čo je v celkovom 

porovnaní uplatniteľnosti  absolventov stredných škôl veľmi dobrý výsledok.  

Ďalších asi 25% našlo uplatnenie mimo absolvovaný študijný odbor. Veľkú časť z nich 

tvoria zamestnanci ministerstva vnútra v policajných, hasičských a armádnych zložkách. 

Len približne 2% našich absolventov je z rôznych dôvodov evidovaných na úrade práce. 

 

Záver 

Správa bola vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.435/2020 

3. Koncepcie školy a Plánu práce školy na školský rok 2020/2021 

Vypracoval: Ing. Romana Trnková 

                 Ing. Ľubica Pospíšilová 

                 Ing. Eva Konôpková 

              

Vo Zvolene, 22.10.2021 

Správa prerokovaná na pedagogickej rade dňa: 27. septembra 2021 

Prílohy: 

1/ Vyjadrenie Rady školy 
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