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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

 
 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 
 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Názov školy: 
 

Stredná odborná škola elektrotechnická 

Organizačné zložky školy (len spojené 
školy): 

 

Adresa školy: Komenského 50, 010 01 Žilina 

Telefónne čísla školy: 
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

041/7074912 
0907 777856 

Faxové čísla školy:  
 

 

Internetová stránka školy: 
 

www.soseza.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

riaditel@soseza.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny 
s uvedením presného názvu) 

Výdajná školská jedáleň , Komenského 50,  010 01 Žilina 

Zriaďovateľ: 
 

Žilinský samosprávny kraj,  
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 
 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 
 

Ľubomír Králik, Ing. 

Zástupca 
pre teoretické vyučovanie 

Gabriela Gajdošová, Mgr. 

Zástupca 
pre praktické vyučovanie 

Ľuboš Šušlík, Mgr. 

Zástupca  
pre technicko-ekonomické činnosti 

Adriana Paulusová - Kočišová, Ing. 

Výchovný poradca Timea Krúpová, Ing. 

Koordinátor prevencie Timea Krúpová, Ing. 

Školský psychológ  

Kariérový poradca Timea Krúpová, Ing. 

 

 

 

http://www.soseza.sk/
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: 

 
Volený/ delegovaný za... 

1 Ing. Timea Krúpová  - predseda SOŠ E  

2 Zuzana Kubaščíková SOŠ E 

3 Bc. Jozef Dipčár SOŠ E 

4 Ing. Zuzana Jandačková ŽSK 

5 MUDr. Štefan Zelník ŽSK 

6 Mgr. Zuzana Mešková  ŽSK 

7 Ing. Miroslav Michalec SOPK 

8 Zuzana Gašparíková rodičov 

9 Štefan Janura rodičov 

10 Ing. Marian Oršula  rodičov 

11 Július Litvík žiakov 
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 14. 6. 2016  

 
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
 

Pedagogická rada 

- vyjadruje sa k výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov a všetkým dôležitým činnostiam, ktoré 

súvisia s riadením školy.  

Porada vedenia  

- je zložená z vedúcich pracovníkov školy, s ktorými sa riaditeľ školy radí o všetkých dôležitých 

skutočnostiach v riadení školy.  

Rada školy 

- vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy ku 

kompetenciám prislúchajúcim zo zákona, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v 

činnosti školy.  

Predmetové komisie 

- zabezpečujú plnenie odborných a metodických úloh v danej skupine predmetov.  

Združenie rodičov 

- koordinuje spoluprácu rodičov žiakov a školy pri napĺňaní výchovno-vzdelávacích cieľov školy.  

Prijímacia komisia  

- zabezpečuje prípravu, priebeh a spracovanie výsledkov prijímacích skúšok. 

Žiacka školská rada  

- vyjadruje sa k otázkam výchovy a vzdelávania, podáva návrhy na mimoškolské činnosti a 

podujatia. 
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5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 

Forma štúdia Stav k 15. 09. 2018 Stav k 31. 08. 2019 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 5 111 6   5 112 6   

2. ročník 4 97 10   4 93 5   

3. ročník 5 96 10   5 94 9   

4. ročník 3 80 1   3 79 1   

5. ročník           

6. ročník           

Nadstavbové, 
pomaturitné a vyššie 
odborné štúdium 

1. ročník           

2. ročník           

3. ročník           

Externé a kombinované štúdium 1 12    1 12    

Spolu: 18 396 27   18 390 21   

 
 
 

5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY  

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  4 0 4 0 7 0 5 0 

2. ročník  14 1 1 0 14 1 1 0 

3. ročník  10 1 6 0 11 1 6 0 

4. ročník  18 0 1 0 18 0 1 0 

5. ročník x x x x x x x x 

Spolu: 46 2 12 0 46 2 13 0 

Spolu CH + D: 48 12 48 13 

 
 

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Počet 

žiakov 
určený zo 

strany 
ŽSK 

Stupeň 
vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

2682 K mechanik počítačových. 
sietí   

1 27 20 3A 4 roky 50 98 20 

2697 K mechanik elektrotechnik  2 60 40 3A 4 roky 60 116 38 

2683 H 11 elektromechanik 
silnoprúdová technika  

1 18 18 3C 3 roky 20 47 18 

2675 M elektrotechnika 1 20 20 3A 4 roky 18 54 18 
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Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Počet 

žiakov 
určený zo 

strany 
ŽSK 

Stupeň 
vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

počet 
tried 

Počet 
žiakov  

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

2697 K mechanik elektrotechnik  2 60 40 3A 4 roky 60 116 38 

2675 M elektrotechnika 1 20 20 3A 4 roky 18 54 18 

 
7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

 

* denné štúdium 

 
 
 
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  
 
Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

ANJ Anglický jazyk  2,6 2,94 2,77 2,73   2,75 

API Aplikovaná informatika  2,1 1,84 2,42 2,67   2,14 

CIS Číslicová technika  3,25 3,54     3,45 

DEJ Dejepis  2,2 2,49     2,32 

EKO Ekonomika   3,63 3,25 2,51   2,88 

ELR Elektrické merania  1,27 3,68     3,20 

ESP Elektrické stroje a prístroje  1,09 3,43 2,8    2,83 

ELE Elektronika  1,55 3,84     2,69 

ELC Elektrotechnické kreslenie 3,05      3,05 

EOT Elektrotechnické materiály  3,33      3,33 

FYZ Fyzika  2,73 3,17 2,72    2,86 

INF Informatika  2,33 2,32     2,32 

MAT Matematika  3,31 3,61 3,5 3,62   3,49 

MZT 
Merania v automatizačnej 

technike  

  2,17 2,44   2,26 

MRS 
Merania v silnoprúdovej 

technike  

  3,75 3,39   3,51 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet žiakov  393 X 392 X 

Prospech prospeli s vyznamenaním 11 2,8 8 2,04 

prospeli s priemerom 1,00 1 0,25 0 0 

prospeli veľmi dobre 40 10,18 44 11,22 

prospeli 258 65,65 320 81,63 

neprospeli 83 21,12 14 3,57 

neklasifikovaní 1 0,25 6 1,53 

celkový prospech za školu  X  X 

Správanie* veľmi dobré 363 95,28 353 92,89 

uspokojivé 15 3,94 18 4,74 

menej uspokojivé 3 0,78 9 2,36 

neuspokojivé 0 0 0 0 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 24874 X 26760 X 

počet ospravedlnených hodín 23879 96,00 25793 96,39 

počet neospravedlnených hodín 995 4,00 967 3,61 
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NEJ Nemecký jazyk   2,63 2,83 3,17   2,88 

OBN Občianska náuka  2,25 2,51 2,7    2,47 

OAG Odborná angličtina   2,8 2,84    2,82 

ODN Odborná nemčina   2,75 2,67    2,71 

OVY Odborný výcvik  1,77 2,24 2,18 1,39   1,94 

PCI Počítačové siete   2,7 2,31 2,84   2,62 

PXA Prax 1,85      1,85 

PML Priemyselná elektronika  1,18  3,63    2,40 

PRO Programovanie    1,77 2,48   2,12 

SWW 
Programové vybavenie 

počítačov  

 2,3 2,54 2,28   2,37 

REE Rozvod elektrickej energie  1,91 2,79 3,09 3,11   3,04 

SJL Slovenský jazyk a literatúra  2,97 3,17 3,11 3,51   3,15 

TKR Technické kreslenie  3,05      3,05 

HWW 
Technické vybavenie 

počítačov  

2,71 3 2,58 3,16   2,86 

TŠV Telesná a športová výchova  1,95 2,2 2,47 2,29   2,22 

USP Úvod do sveta práce    2,81    2,81 

VYU Využitie elektrickej energie   3,84 3,5 3,02   3,34 

ZRI 
Základy automatického 

riadenia  

  2,86 3,11   2,94 

ZYA Základy automatizácie    3,06 2,63   2,77 

ZEN Základy elektroniky   3,53 3,13 2,76   3,25 

ZAE Základy elektrotechniky  3,03 3,35     3,11 

Spolu:  2,34 3,01 2,83 2,81   2,737 

 
 
 

 
8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 

 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 

* uviesť konkrétny cudzí jazyk 
 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

* uviesť konkrétny cudzí jazyk 

 

predmet úroveň  počet žiakov priemerná úspešnosť 

slovenský jazyk a literatúra  79 46,1 

Anglický jazyk 
B1 65 54,9 

B2 1 79,2 

Nemecký jazyk 
 

B1 12 37,1 

   

Matematika  10 32,7 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

79 60,2 

Anglický jazyk 
B1 65 58,8 

B2 1 70 

Nemecký jazyk B1 12 43,3 
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Ústna / praktická forma internej časti maturitnej skúšky: 

* uviesť konkrétny názov maturitného predmetu 

 
Údaje o záverečných skúškach 
 

 

 
9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 

 
A) Aktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 

2697 K mechanik elektrotechnik denná 3A 

2682 K mechanik počítačových sietí denná 3A 

26836 H 11 elektromechanik -  silnoprúdová technika denná 3C 

2675 M  elektrotechnika denná 3A 

 
 
B) Neaktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Neaktívne od šk. 

roku 

2675 L 01 elektrotechnika energetika denná 3A 2015/2016 

2675 L 03 elektrotechnika elektronické zariadenia denná 3A 2015/2016 

2683 H 12 elektromechanik - automatizačná technika denná 3C 2011/2012 

2683 H 13 elektromechanik - telekomunikačná technika denná 3C 2010/2011 

2683 H 14 elektromechanik – oznam. a zabezpeč. technika denná 3C 2010/2011 

2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika denná 3C 2010/2011 

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách denná 3A 2010/2011 

 
C) Experimentálne overovanie 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Doba trvania 
experimentu 

(od – do) 

--- ---    

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

79 2,67 

Anglický jazyk 
B1 66 2,51 

B2 1 1 

Nemecký jazyk B1 12 2,75 

Teoretická časť odbornej zložky  79 2,63 

Praktická časť odbornej zložky  79 2,29 

Kód Učebný odbor Počet 
žiakov 

Prospech Počet žiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová 
technika 

17 1 1 15 0 1 
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10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 17   

Muži 25 1  

Spolu (kontrolný súčet): 42 1  

Kvalifikovanosť v %: 97,61 X 

Veková štruktúra do 30 rokov 4 1 0 

do 40 rokov 6   

do 50 rokov 10   

do 60 rokov 10   

nad 60 rokov 7   

dôchodcovia 5   

Spolu (veková štruktúra): 42 1  

 
 

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

Ženy 18 

Muži 1 

Spolu (kontrolný súčet): 19 

Veková štruktúra do 30 rokov 1 

do 40 rokov 1 

do 50 rokov 4 

do 60 rokov 11 

nad 60 rokov 0 

dôchodcovia 2 

Spolu (veková štruktúra): 19 

 
 

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 

(napr. MPC, VŠ a iné) 

absolventi 
vysokých škôl 

ženy    

muži    

do 30 rokov ženy    

muži 4 kombinovaná MPC Trenčín, SOŠE Žilina 

do 40 rokov ženy    

muži 3 externá, kombinovaná FHV ŽU v Žiline, DTI Dubnica nad Váhom, SOŠE Žilina 

do 50 rokov ženy 2 kombinovaná Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, o.z. 
UCM Trnava 

muži 4 kombinovaná FEIT  ŽU v Žiline, SOŠE Žilina,  
CCV PV KU Ružomberok,  
UK Bratislava – centrum Ďalšieho vzdelávanai 

do 60 rokov ženy 3 kombinovaná,  externá CCV PF KU v Ružomberku, CEEV Živica, IT akadémia,  
NSS  ŽU v Žiline, 

muži 2 kombinovaná SOŠE Žilina, MPC Trenčín 

nad 60 rokov ženy    
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13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  
VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

 
P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 

Odbornosť 

1. Anglický jazyk  100 % 

2. Aplikovaná informatika  100 % 

3. Číslicová technika  100 % 

4. Dejepis  0 % 

5. Ekonomika  100 % 

6. Elektrické merania  100 % 

7. Elektrické stroje a prístroje  100 % 

8. Elektronika  100 % 

9. Elektrotechnické kreslenie 100 % 

10. Elektrotechnické materiály  100 % 

11. Etická výchova 100 % 

12. Fyzika  100 % 

13. Informatika    50 % 

14. Matematika   86,11 % 

15. Merania v automatizačnej technike  100 % 

16. Merania v silnoprúdovej technike  100 % 

17. Náboženská výchova 100 % 

18. Nemecký jazyk  100 % 

19. Občianska náuka  100 % 

20. Odborná angličtina  100 % 

21. Odborná nemčina  100 % 

22. Odborný výcvik  100 % 
23. Počítačové siete  100 % 

24. Prax 100 % 

25. Priemyselná elektronika  100 % 

26. Programovanie  100 % 

27. Programové vybavenie počítačov  100 % 

28. Rozvod elektrickej energie  100 % 

29. Slovenský jazyk a literatúra  100 % 

30. Technické kreslenie  100 % 

31. Technické vybavenie počítačov  100 % 

32. Telesná a športová výchova  100 % 

33. Úvod do sveta práce  100 % 

34. Využitie elektrickej energie  100 % 

35. Základy automatického riadenia  100 % 

36. Základy automatizácie  100 % 

37. Základy elektroniky  100 % 

38. Základy elektrotechniky  100 % 

Celkový priemer (%): 96 % 

 

muži 1 kombinovaná FEIT  ŽU v Žiline, 

dôchodcovia ženy    

muži    

Spolu: 19 - - 
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14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 
 
- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:  
 
Plán výchovného poradcu bol postavený na 10 mesiacov školského roka. Všetky úlohy boli splnené. Výchovný 
poradca sa venoval žiakom prvých ročníkov a bol im nápomocný pri ich aklimatizácii na strednej škole. V 
súčinnosti s Mestskou políciou prebehli prednášky na tému trestnoprávna zodpovednosť mladistvých pre 
1.ročníky. Spolupracovali sme aj s CPPPaP v Žiline, ktorého zástupcovia uskutočnili pre 2. a 3.ročníky 
workshopy na tému šikanovanie. Žiakom štvrtých ročníkov pomáhal výchovný poradca pri uplatnení sa na trhu 
práce a pri prihlasovaní sa na vysoké školy. Pre 4.ročníky sa v rámci Študentskej kvapky krvi úspešne 
uskutočnilo hromadné darovanie krvi našich žiakov. Počas celého školského roka spolupracoval výchovný 
poradca s integrovanými žiakmi a ich rodičmi. Mnohými pohovormi a radami sa pomohlo žiakom pri 
prekonávaní ich problémov, vyplývajúcich z ich znevýhodnenia. Výchovné problémy žiakov boli riešené 
osobnými pohovormi so žiakmi a aj ich rodičmi.  
Výchovný poradca spolupracoval aj s výchovnými poradcami zo základných škôl pri prezentácii školy v 
končiacich ročníkoch základných škôl, či už na rodičovských združeniach, alebo prezentáciách 
organizovaných Úradom práce a na dni otvorených dverí na našej škole.  
 
 
- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:  
 
Plán práce koordinátora prevencie bol postavený na 10 mesiacov školského roka. Všetky úlohy boli splnené. 
Hlavnou úlohou koordinátora prevencie bolo predchádzať šíreniu omamných látok medzi žiakmi školy, 
zamedziť prejavom šikany a fajčeniu v areáli školy. Školský rok 2018/2019 bol zameraný na prevenciu proti 
šikane. V prvých ročníkoch sa konala prednáška s preventistkou z Mestskej polície. Žiaci navštívili výchovný 
koncert zameraný na boj proti kyberšikane. Spolupracovali sme aj s CPPPaP v Žiline, ktorého zástupcovia 
uskutočnili pre 2. a 3.ročníky workshopy na tému šikanovanie.  
 
 
- spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:  
 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline, v Kysuckom Novom Meste, 
v Považskej Bystrici a v Martine, Súkromné špeciálne pedagogické centrum prevencie a poradenstva v Žiline, 
Mestská polícia, ÚPSVaR v Žiline. 
 

 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 
- multimediálne prezentácie:  

 Prezentácia školy a nábor žiakov na rodičovských združeniach končiacich ročníkov základných škôl 

v okresoch Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca 

 Burza informácií, v priestoroch Hotela Slovakia, Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Žilina, 

 Dni profesie 2019, Mestský úrad Bytča, ZŠ, Ulica mieru Bytča 

 Deň otvorených dverí  - pozvané všetky ZŠ okresu Žilina, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Čadca, Martin, 

Tvrdošín, Námestovo, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Považská 

Bystrica a Púchov emailom a informáciou na stránke školy a sponzorovaným podujatím na Facobooku 

 Celoslovenská súťaž odborných zručností a vedomostí elektrotechnických škôl 

 Prezentácia školy na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií na podujatí UNIZA 

MASTERS na ŽU 
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- spolupráca školy s rodičmi: 
 
Triedny učiteľ spolupracuje s rodičom na zlepšení výchovno-vzdelávacích výsledkoch jednotlivých žiakov 
osobnými pohovormi. Stretnutia prebiehajú individuálne, ale aj na úrovni rodičovského združenia a plenárneho 
rodičovského združenia. 
Rodičovské združenie  zase napomáha škole pri zabezpečovaní nevyhnutného zlepšovania pracovných 
podmienok žiakov v triedach, pri zabezpečovaní motivačných súťaží a skrášľovaní vonkajšieho prostredia 
školy. Rodičia individuálne sú nápomocní pri materiálno technickej pomoci.  
 
 
 
- formy prezentácie školy na verejnosti:  
 

 Prezentácia školy a nábor žiakov na rodičovských združeniach končiacich ročníkov základných škôl 

v okresoch Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca. 

 Burza informácií, v priestoroch Hotela Slovakia, Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Žilina, 

 Dni profesie 2019, Mestský úrad Bytča, ZŠ, Ulica mieru Bytča 

 Deň otvorených dverí Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline 

 roSOŠEbot - vlastná robotická súťaž – 1.ročník súťaže 

 Tlač, periodiká 

 www.soseza.sk 

 www.facebook.com/soseza18 

 www.facebook.com/covapza 

 www.facebook.com/2675M 

 www.facebook.com/2697-K-mechanik-elektrotechnik-690132104706529/ 

 www.facebook.com/2682-K-mechanik-počítačových-sietí-370749860334718/ 

 www.facebook.com/2683H11elektromechanik-269433780427072/ 

 Inzercia  

 propagačné a informačné materiály 

 členstvo a prezentácia činnosti školy na Valnom zhromaždení Zväzu zamestnávateľov energetiky 

Slovenska  

 Celoslovenská súťaž odborných zručností a vedomostí elektrotechnických škôl, Nižná 

 úspechy v regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových 

olympiád,  postupových a športových súťaží 

 reprezentácia Slovenska a ŽSK na medzinárodnej prehliadka ENERSOL 

 Výstava Výrobky stredných odborných škôl – ŽSK 

 Výstava Výrobky stredných odborných škôl – ZOC MAX 

 Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja 2019. 

 Festival vedy a techniky 

 Aktivity a zasadnutia Z@ITC 

 Spolupráca so zamestnávateľmi 

 školenie inštruktorov 

 IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie – partnerská škola 

 tematické popoludnie pre žiakov ZŠ -  „Stromček ako darček“, rovesnícke vzdelávanie 

 Kvalifikácia na UNIZA Masters v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií ŽU 

http://www.soseza.sk/
http://www.facebook.com/soseza18
http://www.facebook.com/covapza
http://www.facebook.com/2675M
http://www.facebook.com/2697-K-mechanik-elektrotechnik-690132104706529/
http://www.facebook.com/2682-K-mechanik-počítačových-sietí-370749860334718/
http://www.facebook.com/2683H11elektromechanik-269433780427072/
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 Prezentácia našej školy na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií na podujatí UNIZA 

MASTERS na ŽU 

 Technická výchova pre žiakov 8.ročníka v dielňach našej školy 

 Získanie ocenenia za dlhoročnú a nadštandardnú spoluprácu od Fakulty elektrotechniky 

a informačných technológií ŽU 

 Záverečná konferencia Qualifications for the third millennium in electrical engineering (Q3MEE), Praha 

 My Machine Slovakia 

 Seminár „Perspektíva štúdia elektrotechnických a informatických odborov na Slovensku“, FEIT ŽU 

 

- školský časopis:  
 
Internetové noviny SOŠE  

 vedie Mgr. Darina Chramostová v internetovej forme a je prezentovaný na nástenných novinách 

a v tlačenej podobe v rámci krúžkovej činnosti. 

 www. adresa pre Internetové noviny: https://soseza.edupage.org/text/?text=kruzky/202011 

 Tlačená forma, vianočné číslo, júnové číslo 

 
- činnosť žiackej školskej rady 

za školský rok 2018/2019, koordinátor: Mgr. Petra Jurgová 
 
- Začiatkom šk. roka sa nám  v spolupráci so ŽŠR podarilo rozbehnúť zber separovaného papiera, najprv po 
jednotlivých triedach a následne aj v rámci ekonomického úseku a odborného výcviku. Nádoba na zber 
papiera nám bola dodaná z MÚ Žilina v septembri 2018 a ako aj pri plastoch, bude nám vyvážaná 1x týždenne 
zadarmo. 
- V mesiaci september zorganizovali členovia ŽŠR imatrikulácie pre žiakov prvých ročníkov, akcia bola 
úspešná, pokúsime sa aj v budúcnosti, aby sa z tejto udalosti stala tradícia. 
- V 1.polroku šk. roka sa ŽŠR zúčastnila Olympiády Žiackych školských rád žilinského kraja, sami si 
zorganizovali aktivity podľa pokynov, vytvorili, natočili a odprezentovali krátky vlog, týkajúci sa našej školy ako 
školy naklonenej k separovaniu najmä elektronického charakteru. Celá akcia vyvrcholila dňa19.12.2018 
v priestoroch VÚC, kde sme dostali ocenenie a možnosť ísť navštíviť Národnú radu SR. 
- V mesiaci apríl sa mne a členom ŽŠR podarilo zorganizovať akciu LESY SR,  
kde sme v spolupráci so spoločnosťou Lesy, SR a spolu s triedami III.MP a I.AP   v priebehu dvoch dní 
vysádzali stromčeky v lokalite Lietavskej Lúčky a realizovali výstavbu ohradníkov pre mladé stromčeky 
v lokalite Porúbka. Akcia mala úspech u oboch strán a dúfame, že akákoľvek  spolupráca bude nasledovať 
i v ďalšom školskom roku. 
- V závere šk. roka zorganizovala ŽŠR aktivitu, kde sa prostredníctvom dotazníka zisťovala obľúbenosť 
pedagogických zamestnancov za teóriu  – špeciálne ocenenie (diplom) získali Ing. Janove, PhD. a Ing. 
Hudecová. 
 
- iné aktivity:  

 Prezentácia školy na školení inštruktorov pre praktické vyučovanie. 

 Prezentácia školy na porade riaditeľov a zástupcov škôl Českej a Slovenskej republiky – Hluboká nad 

Vltavou. 

 Účasť na odbornej konferencii „Možnosti a cíle spolupráce firem se středními školymi“ – České 

Budějovice. 

 11. ročník Celoštátnej súťaže ČR v odbore elektrotechnika. 

 4. ročník Celoštátnej súťaže ČR v odbore informačné technológie. 

https://soseza.edupage.org/text/?text=kruzky/202011


 12 

 Valné zhromaždenie členov sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK ŽRK 

Žilina. 

 Facebooková podpora Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity. 

 Facebooková podpora Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. 

 Facebooková podpora Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. 

 Facebooková podpora ZŠ v kraji.  

Dátum  Názov Počet žiakov 

05.09.2018  Poznaj svoje mesto    56 

05.09.2018  Poznaj svoje mesto   55 

11.09.2018  Propagácia aktivít Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity 393 

11.09.2018  Tanečná škola - ponuka  173 

18.09.2018  Imatrikulácie žiakov I. ročníka   48 

18.09.2018  Imatrikulácie žiakov I. ročníka   64 

20.09.2018  Futurikon   25 

20.09.2018  Žilinské dni zdravia   24 

28.09.2018  Noc výskumníkov 256 

       9/2018  Propagácia nedostatkových odborov – motivačný program  žiaci ZŠ a rodičia 

02.10.2018  Dni nádeje – plavecká štafeta   15 

03.10.2018  Dni nádeje – beseda „Nebojme sa hovoriť“   25 

08.10.2018  Propagácia aktivít PEDAS Žilinská univerzita 393 

10.10.2018  Výstava historických počítačov – legendy výpočtovej techniky 240 

12.10.2018  Inovačný workshop – Inovačný piatok   15 

12.10.2018 – 30.5.2019       GOOD AND USERFUL FOR ME  41 

17.09.2018  Začiatok separovaného zberu – elektroodpad (CEEV Živica) 393 

19.10.2018  Vodné dielo Gabčíkovo   47 

20.10.2018  Poľsko – Slovenské remeselnícke dni 393 

15.-18.10.2018 Školenie o dobrovoľníckej činnosti  

21.10.2018  Podpora odborného vzdelávania žiaci ZŠ a rodičia 

22.10.2018  Propagácia odborného vzdelávania, Systém duálneho vzdelávania žiaci ZŠ a rodičia 

24.10.2018  Popoludnie príležitosti (Banka ZA, OZ V.I.A.C, Rada mládeže ŽSK) 393 

26.10.2018  Propagácia aktivít FRI Žilinská univerzita – Startup Weekend Žilina 393 

29.10.2018  Technická myšlienka roka – FEIT Žilinská univerzita 393 

     10/2018  Dotazník spotrebiteľa elektroniky (projekt Elektroodpad – dopad 2) 114 

08.11.2018  Kurz k projektu Elektroodpad – dopad 2     2 

06.11.2018  Súťaž odborných zručností „Vzdeláni a řemeslo 2018“     3 

09.11.2018  Elektromobilita   36 

12.11.2018  Študentská kvapka krvi   43 

07.11.2018  Exkurzia do krajskej knižnice   17 

05.11.2018  Exkurzia do krajskej knižnice   24 

12.11.2018  Exkurzia do Krajskej knižnice   23 

14.11.2018  Deň otvorených dverí FRI ŽU - online   79 

15.11.2018  Burza informácií     3 

15.11.2018  Súťaž plná energie žiaci ZŠ a rodičia 

15.11.2018  Literárna Orava   75 

16.11.2018  Kyberšikana - predstavenie 275 

16.11.2018  Energeticky dispečing - exkurzia   27 

19.11.2018  Ekotopfilm   50 

22.11.2018  Deň otvorených dverí SOŠEZA   15 

22.11.2018  Súťaž plná energie žiaci ZŠ a rodičia 

01.12.2018  Vianočná zbierka hračiek – propagácia aktivity ŽSK 393 

07.12.2018  FRI DAY 2018   20 

07.12.2018  DOD Fakulte riadenia a informatiky ŽU   50 

11.12.2018  Exkurzia Viedeň   50 

17.12.2018  Multimediálne predstavenie – Fyzika – Zvuk z konzervy. 114 

17.12.2018  Multimediálne predstavenie – Matematika – Jazyk prírody 115 

17.-19.12.2018 Vianočný predaj kníh 395 

21.12.2018  Vianočná akadémia 390 

30.01.2019 Klasifikácia na UNIZA MASTERS, podpora odb. vzdelávania 392, žiaci ZŠ 

     02/2019  Propagácia DOD FEIT ŽU   79 
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04.02.2019  Propagácia systému duálneho vzdelávania žiaci ZŠ 

05.02.2019  DOD Žilinská univerzita   27 

06.02.2019  Dni profesie Bytča 2019     2 

14.02.2019  Varín – el. stanica – odborná exkurzia   26 

22.02.2019  Varín – el. stanica- odborná exkurzia   27 

25.02.2019  Propagácie aktivít na jarné prázdniny (video predsedníčky ŽSK na FB) 395 

12.03.2019  Mastný hrniec – divadelné predstavenie 180 

18.03.2019  Web seminár Elektroodpad – dopad 2     4 

18.-23.3.2019 Jarná škola programovania     3 

21.03.2019  Literárna exkurzia    44 

21.03.2019  Matematický klokan   22 

28.03.2019  Literárna exkurzia   45 

01.04.2019  Odborná exkurzia  - KIA   27 

09.04.2019  Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých   21 

10.04.2019  Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých   24 

11.04.2019  Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých   18 

12.04.2019  Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých   11 

15.04.2019  Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých   20 

08.04.2019  Obnoviteľné zdroje v teórii a praxi –medzinárodná súťaž     1 

09.04.2019  Enersol – celoslovenská súťaž     1 

9.-10.4.2019 Dobrovoľnícka aktivita Sadenie stromčekov   46 

13.05.2019  Workshop – šikanovanie (CPPPaP ZA)   24 

14.05.2019  Workshop - šikanovanie (CPPPaP ZA)   19 

15.05.2019  Workshop – šikanovanie (CPPPaP ZA)   24 

16.05.2019  Workshop – šikanovanie (CPPPaP ZA)   23 

20.05.2019  Workshop – šikanovanie (CPPPaP ZA)   66 

23.05.2019  Workshop – šikanovanie (CPPPaP ZA)   52 

   máj 2019  Sprostredkovanie pracovných ponúk (4.ročník MS)   75 

23.05.2019  Školenie ECDL   15 

27.05.2019  Testovanie ECDL     8 

28.05.2019  Testovanie ECDL     7 

18.06.2019  My Machine Slovakia     3 

    jún 2019  Sprostredkovanie pracovných ponúk (3.ročník ZS)   17 

26.06.2019  Malinô Brdo   25 

26.06.2019  Laserová šou   19 

  Školské kolo odborných a predmetových súťaží: 

  iBobor  10 

  itfitnes  60 

  Zenit v programovaní    3 

  Hviezdoslavov Kubín  15 

  Olympiáda ANJ  12 

  Okresné kolo ANJ     1 

  Olympiáda ľudských práv  93 

  Stredoškolská odborná činnosť  15 

  Školské kolo odborných zručnosť  20 

1.polrok  Olympiáda žiackych školských rád ŽSK    3 

Máj 2019  Obľúbený učiteľ/majster (Anketa žiackej školskej rady) 395 
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16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 
2018/2019 

 
 

Projekt 
/ 

Grant 
Názov projektu / grantu 

Stručná char. projektu / 
grantu 

Schválený/Ne
schválený/V 

procese 
hodnotenia 

Termín 
začiatku 
realizácie 

pr. 

Termín 
ukončenia 

realizácie pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufinancovanie 

Š
ko

la
 

Ž
S

K
 

Ž
S

K
 

Posilňovňa – 
centrum fyzickej 
zdatnosti  

Rozvíjanie 
pohybovej 
výkonnosti a 
zdatnosti žiakov v 
rámci TSV, krúžkov 
a poskytnutie aj pre 
zamestnancov 
a verejnosť. 

Schválený  15.5. 2018  21.12.2018  6055,90 603,3 5452,6 

M
Š

V
V

aŠ
 

S
R

 

        

F
o

n
d

y 

E
U

         

IN
É

 

GOOD AND 

USERFUL FOR 

ME 

(eTwinning) 

Projekt v spolupráci 
s Tureckou 
strednou školou 
zameraný na 
spoznávanie krajiny 
a zlepšovanie 
medziľudských 
vzťahov a rozvíjanie 
IT znalostí 
v anglickom jazyku. 

Schválený 12.10. 
2018 

30.5. 2019 0  0 0 

Separovaný zber S mestom Žilina 
separujeme ďalšiu 
komoditu – papier. 
Aktivita žiackej 
školskej rady. 

Schválený Od 
2018/2019 

trvalý 0 0 0 

ElektroOdpad- 
Dopad  
(Centrum 
enviromentálnej 
a etickej výchovy 
Živica, o.z.) 

Rovesnícke 
vzdelávanie na 
tému 
elektroodpadu, 
poukázať na životný 
cyklus od výroby 
cez používanie až 
po likvidáciu 
elektroodpadu. 

 
 
Schválený 

 
 
17.9.2018 

 
 
30.06. 2019 

 
 
300 

 
 
0 

 
 
0 

My Machine 
Slovakia (Karpatská 
nadácia), Košice 

zhmotnenie nápadu 
žiaka ZŠ, ktorý 
vyhotovili žiaci 
SOŠEZA, podľa 
spracovania 
študentmi 
a zamestnancami 
FEIT ŽU . 

Schválený 1.10. 2018 18.6.2019 1 200 0 0 
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17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 
V školskom roku 2018/2019 nebola Štátnou školskou inšpekciou vykonaná v našej 
škole inšpekčná činnosť.   
 

 
 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 

 

Technické 
vybavenie 
špecializovaných 
dielní 
(Nadácia KIA) 

       

 

Doplnenie 
vybavenia dielní 
pneumatiky a 
hydrauliky, 
elektrických 
pohonov a IT.  

 

Schválený 1.10.2018 21.12.2018 15717,2 717,2 0 

Rozvoj 
a modernizácia 
výučby 
automatizácie 
(Nadácia KIA) 

Technické 
a didaktické 
vybavenie pracovísk 
elektropneumatiky, 
elektrických 
pohonov a číslicovej 
techniky. 

 
Schválený 

 
27.5. 2019 

 
30.10. 2019 

 
15 885 

 
885 

 
0 

Prepojenie 
grafického 
programovania 
s priemyselnými 
technológiami 
(Nadácia Orange) 

Programovanie 
Arduina a Lego 
systému pomocou 
LabVIEW.  

Neschválený   1 800 300 0 

Kapacita školy 
k 01.09.2018 

444 Skutočný počet 
žiakov: 

383 Naplnenosť 
školy (%): 

86,26 

  

 Počet Počet skutočne 
využívaných učební 

Priestor v m3  / m2                                                                              Poznámka 

Budovy celkom 2  32 520 / 116 114  

 Učebne 29 29 11 616 / 4 148  

Z
 t

o
h

o
 

Kmeňové 16  X  

Jazykové 3  X  

Odborné 2  X  

IKT 4  X  

Laboratória 4  X  

Šatne                                  
(Áno/Nie) 

nie  29  

Dielne                                 
(Áno/Nie) 

áno  16577,49 / 5920,53  

Školský internát               
(Áno/Nie) 

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

 
 

B) športoviská 
 

 
Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie 
ihrisko...)  
 

C) školský internát 
 

 
Názov školského internátu, adresa 

 

 

 

Charakteristika ŠI Počet Poznámka 

Kapacita internátu (počet lôžok)  / m2  

 
  

Poplatok za ubytovanie v školskom internáte za školský 
rok 2018/2019 
 

  

Školská jedáleň                
(Áno/Nie) 

nie  x  

Výdajná školská jedáleň  
(Áno/Nie) 

áno  178,60 / 66,15  

Telocvičňa                         
(Áno/Nie) 

áno  3022,36 / 480  

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia)  

nie  x  

T
ec

h
n

ik
a 

 PC                             
(ks) 

198  X  

Dataprojektory         
(ks) 

12  X  

Interaktívne tabule   
(ks) 

8  X  

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  áno 28,90 m 
x 

16,60 m 

parkety nevyhovujúci Podlaha sa bude meniť 
(11/2019), nutnosť maľby, 

celkovej 
rekonštrukcie, vrátane 
stavebných úprav a 
elektroinštalácie 

Výmena 
okien 
12/2015 

 

Ihrisko - futbalové  nie      

Ihrisko – florbalové nie      

Viacúčelové ihrisko nie      

Atletický ovál nie    Uviesť počet dráh  

Atletická rovinka  nie    Uviesť počet dráh  

Atletické doskočisko nie X     

Vrhačský sektor nie X     

Posilňovňa áno 5 x 10  čiastočne Nutná výmena podlahy, maľovka  

Tenisové kurty nie Počet     

Plaváreň nie    Uviesť počet dráh  

Sauna nie X X    

Pohybové štúdio nie      

Lezecká stena áno 6 m x 4 m  vyhovujúci   

Šatne Uviesť počet a stav:  2 malé šatne, staré, nevyhovujúce 

Hygienické zariadenia Uviesť počet a stav:  1 x umývací žľab ,nevyhovujúce 
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Celkový počet izieb Jednoposteľových   

Dvojposteľových   

Trojposteľových   

Štvorposteľových   

Počet ubytovaných žiakov / 
Naplnenosť  internátu 

 
 

k 15.9.2018    

k 1.1.2019    

k 15.9.2019    

Počet iných ubytovaných za školský rok 2018/ 2019   

Počet iných ubytovaných za školský rok 2018/ 2019   

Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2018 
 
 

  

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2017 
 
 

  
Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie) 
 

  

 
Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných 
žiakov  

k 31.12.2018   

k 30.6.2019   

Vlastné príjmy ŠI od iných 
ubytovaných 

k 31.12.2018   

k 30.6.2019   

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :  
 

  

Plocha jednej izby  (m²) 
 

  

Umiestnenie hygienických  
zariadení  
 

Spoločné  (na chodbe) 
 

  

V rámci „bunky“   

Spoločné priestory  ŠI 
 

Študovne               
(počet a plocha) 

   

Kuchynky 
(počet a plocha) 

   

Miestnosti vychovávateľov  
(počet  a plocha) 

   

Počet podlaží  ŠI   
 
Vykurovanie  

vlastné  
 

  

zo školskej kotolne   

iné (názov dodávateľa 
tepla) 
 

  

Výťah   
Áno/nie 
 

 

  
Rok poslednej 
rekonštrukcie 
 
 

  

 
 
 
Odkanalizovanie  
 
 

Verejná kanalizácia 
 

  
Vlastná ČOV 
 

  
ČOV školy 
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D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 
 

 
Názov školského zariadenia , adresa 

Výdajná školská jedáleň pri SOŠ elektrotechnickej,  

Komenského 50,  010 01 Žilina  

 

Charakteristika ŠJ Počet Poznámka 

Kapacita školskej jedálne  
 
 
 

48  

Celkový počet zamestnancov 
ŠJ alebo výdajnej ŠJ  

šéfkuchár   

kuchár    
zaučený kuchár   
zamestnanci v prevádzke 2 50% 

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

áno ------------  

nie nie  
Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať 
do poznámky využitie ) 

nie  

 
Vlastné príjmy ŠJ   

k 31.12.2018   
k 30.6.2019   

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2018   
k 30.6.2019   

Rok výstavby / začiatok  užívania ŠJ :  
 

2004  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 
 

22,05  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 
 

66,15  

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

  

zo školskej kotolne   
iné (názov dodávateľa tepla) 
 

Žilinská 

Teplárenská a.s. 
 

 
 
Kanalizácia  
 
 

verejná kanalizácia 
 

áno  
vlastná ČOV 
 

  
ČOV školy 
 

  

    

 
 

19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
 
- definícia cieľa pre školský rok 2018/2019 (jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný a terminovaný): 
 
 

1. Aktualizovať podklady pre projekt podpory odborného vzdelávania – Integrovaný regionálny operačný 

program (IROP) – podľa požiadaviek a pokynov Rozvojovej agentúry ŽSK, n.o. 

2. Propagovať odborné školstvo a naše ponúkané odbory vzdelávania. 

3. V rámci finančných možností spríjemniť školské prostredie v triedach a v spoločných priestoroch.  

4. Pokračovať v modernizácii technického vybavenia pre vzdelávacie potreby. 

5. Aktívne sa zapájať do projektovej činnosti.  

6. Zapájať sa do vyhlásených odborných súťaží, športových súťaží a predmetových olympiád.  
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7. Rozvíjať a skvalitňovať spoluprácu s firmami v oblasti odbornej prípravy.  

8. Spolupracovať so ZŠ pri propagácií odborného vzdelávania a nábore žiakov pre nasledujúci školský 

rok v zmysle plánu výkonov. 

9. Zabezpečiť po všetkých stránkach zavedenie Duálneho systému vzdelávania od školského roka 

2019/2020.  

10. Vytvárať podmienky a rozvíjať dobrovoľnícku činnosť.  

11. Dobudovať sieťový polygón VN 22 KV, vypracovať vzdelávacie materiály – úlohy, ktoré sa tu budú 

precvičovať s víziou akreditácie činností a využívania sieťového polygónu pre firmy zaoberajúcou sa 

touto činnosťou.  

 
- vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2018/2019: 
 

1. Aktualizovať podklady pre projekt podpory odborného vzdelávania – Integrovaný regionálny 

operačný program (IROP) – podľa požiadaviek a pokynov Rozvojovej agentúry ŽSK, n.o. 

V školskom roku 2018/2019 sme aktualizovali podklady pre novopripravovaný projektový zámer, ktorý bol 

schválený. Intenzívne sme spolupracovali s Rozvojovou agentúrou ŽSK, n.o., s projektantmi a s prípravou 

energetického auditu. Realizovali sme aktivity pre zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky pre nami 

požadované technické vybavenie. Úlohy sme plnili včas podľa požiadaviek jednotlivých aktérov. 

K pripravovanému projektu „Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ elektrotechnickej v Žiline“ je vydané 

platné územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Odovzdanie podkladov je určené na november 2019. 

úloha splnená 

2. Propagovať odborné školstvo a naše ponúkané odbory vzdelávania. 

Aktívne propagujeme odborné vzdelávanie a našu ponuku vzdelávania o čom svedčí aj skutočnosť, že sme 

v tomto školskom roku mali percentuálne druhý najväčší záujem o nami ponúkané odbory. Naplnili sme na 

100% aj učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika a v tomto školskom roku záujem 

o náš učebný odbor prevyšoval naše možnosti. V rámci odvolacieho konania bolo až 41 odvolaní sa proti 

rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí žiaka na štúdium, ktoré riešil zriaďovateľ. 

úloha splnená 

 

 

3. V rámci finančných možností spríjemniť školské prostredie v triedach a v spoločných 

priestoroch.  

V školskom roku 2018/2019 sme modernizovali školské prostredie v triedach a spoločné priestory – pokračovali 

sme v maľovaní tried, spoločných priestoroch, vymenili sme školské stoličky a lavice, výzdoba, nástenky, 

oprava podláh. Na úseku odborného výcviku sme vymenili všetky okná za plastové a tým dokončili kompletnú  

výmenu okien v celom objekte školy. Pripravili sme podklady pre rekonštrukciu podlahy v telocvični, ktorá 

prebehne v novembri 2019. Pre žiakov sme zabezpečili oddychovú zónu vo vestibule budovy školy. 

úloha splnená 
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4. Pokračovať v modernizácii technického vybavenia pre vzdelávacie potreby. 

V školskom roku 2018/2019 sa realizovala modernizácia odbornej počítačovej učebne z podpory od Kia Motors 

Slovakia s.r.o.. a realizovaná modernizácia technického vybavenia vďaka projektom – tab. č.16. 

úloha splnená 

 

5. Aktívne sa zapájať do projektovej činnosti.  

Aj v školskom roku sme sa zapojili do projektovej činnosti, najmä do výziev nadácií. Bližšie info v tabuľke č. 16. 

Pozornosť venujeme príprave projektu „Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ elektrotechnickej 

v Žiline“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. 

úloha splnená 

 

6. Zapájať sa do vyhlásených odborných súťaží, športových súťaží a predmetových olympiád.  

Školský rok 2018/2019 hodnotíme ako veľmi úspešný z pohľadu účasti a dosiahnutých výsledkov a umiestnení 

v odborných súťaží. Ide o súťaže najmä na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Bližšie info v bode č. 23. Aj 

v školskom roku 2019/2020 budeme naďalej rozvíjať potenciál našich žiakov. V tomto školskom roku začali 

prípravy na organizovanie celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov 

v skupine odborov 26 elektrotechnika, ktorá sa uskutoční v novembri 2019. Usporiadali sme vlastnú súťaž pre 

žiakov ZŠ s názvom roSOŠEbot. O túto robotickú súťaž bol veľký záujem zo ZŠ Žilinského  

a Banskobystrického kraja. Súťažou sme zároveň propagovali odborné vzdelávanie a naše odbory vzdelávania. 

úloha splnená 

 

7. Rozvíjať a skvalitňovať spoluprácu s firmami v oblasti odbornej prípravy.  

Praktické vyučovanie formou odborného výcviku sme zabezpečovali v rámci zmlúv o zabezpečení praktického 

vyučovania pre všetkých žiakov 4.ročníka. Praktické vyučovanie sme zabezpečovali aj u zamestnávateľov so 

sídlom mimo pôsobnosť Žilinského samosprávneho kraja.Spoluprácu so zamestnávateľmi sprostredkovávali 

koordinátori praktického vyučovania s firmami. MOV Bc. Jozef Kumičík pre žiakov IV.MA a IV. MB, študijný 

odbor 2997 K mechanik elektrotechnik, MOV Miroslav Blánsky pre IV.MP,  študijný odbor 2682 K mechanik 

počítačových sietí. Počet žiakov vykonávajúcich praktické vyučovanie vo firmách v odbore 2697 K mechanik 

elektrotechnik - 48 žiakov, počet firiem 20 a v odbore 2682 K mechanik počítačových sietí - 26 žiakov, počet 

firiem 18. 

Zorganizovali sme pracovné stretnutie zmluvných zamestnávateľov žiakov IV. ročníkov s koordinátormi 

praktického vyučovania a vedenia školy. Cieľom tohto stretnutia bola vzájomná informovanosť k plneniu ŠkVP 

v uplynulom školskom roku, odborná úroveň a pracovné a vedomostné výsledky našich žiakov, uzatváranie 

nových zmlúv o vykonávaní PV v zmysle novelizovaného zákona č.61/2015 Z.z., návrh zmien a prípadné 

korekcie v ŠkVP od nového školského roka.    

Od 30. 08. 2018 do 19. 09. 2018 sme zabezpečovali prípravu inštruktorov pre praktické vyučovanie 

u zamestnávateľov na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania. Školenie zabezpečovali 
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poverení školitelia z našej školy. Po úspešnom absolvovaní boli účastníkom vydané certifikáty. Zoznam 

vydaných certifikátov bol odoslaný v zmysle metodického pokynu stavovskej organizácií – SOPK RK Žilina. 

Celkovo sa prípravy a školenia zúčastnilo 23 inštruktorov z dvanástich firiem. Školenie sa uskutočňovalo 

v rozsahu 8 hodín, podľa predchádzajúceho pôsobenie v pozícií inštruktora  v zmysle zákona č. 61/2015 Z.z., 

zákon o odbornom vzdelávaní a o príprave a o zmene a doplnení. 

 
V dôvodu zabezpečenia aktuálnosti obsahu vzdelávania pedagogický zamestnanci absolvovali odborné 

školenia:  

- „SLABOPRÚD zo zameraním na projektovanie, montáž prepäťových ochrán SALTEK 

v slaboprúdových aplikáciách“ (MaR , riadiace systémy , automatizácia, EZS, EPS, dátové siete).  

- „Nové trendy a efektívne riešenie bezpečnej dátovej komunikácie v náročných podmienkach 

priemyselného prostredia“ (spoločnosť ControlTech spol s r.o). 

 

Centrum odborného vzdelávanie a prípravy pre elektrotechniku  v našej škole  usporiadalo odborné školenia: 

- v spolupráci s firmou EATON ELECTRIC s.r.o. Drieňová 1/b Bratislava pre elektro projektantov 

a učiteľov odborných predmetov a majstrov OV pre oblasť silnoprúdu s názvom  E-Config – 

Rozvádzače a kryty ľahko a rýchlo. Účasť 22 firiem a 5 pedagogických zamestnancov. 

- v spolupráci s firmou SALTEK Slovakia s.r.o. na tému: Vnútorná ochrana objektov pred bleskom 

a prepätím, pre cieľovú skupinu: žiaci III. ročníkov študijného odboru mechanik elektrotechnik zo 

zameraním na silnoprúd, majstri OV a učitelia odborných predmetov. Odborné školenie bolo spojené aj 

s praktickými ukážkami výrobného sortimentu SPD ochrán.  

- v spolupráci s firmou Eaton Electric s.r.o. na tému: Spínanie a riadenie elektrických pohonov pomocou 

softštartérov a frekvenčných meničov pre cpeľovú skupinu: žiaci III. a IV. ročníkov študijného odboru 

mechanik elektrotechnik zo zameraním na automatizáciu, majstri OV a učitelia odborných predmetov. 

Pre vzdelávacie účely bola darovaná našej škole formou vecného daru  celá technická podpora 

školenia.   

úloha splnená 

 

 

8. Spolupracovať so ZŠ pri propagácií odborného vzdelávania a nábore žiakov pre nasledujúci 

školský rok v zmysle plánu výkonov. 

 

Výchovný poradca školy v spolupráci s pedagogickými zamestnancami sa zúčastňovali rodičovských združení 

na ZŠ v okresoch Žilina, Bytča, Rajec a Kysucké Nové Mesto. Organizovali sme Deň otvorených dverí 

v spolupráci so zamestnávateľmi regiónu (KIA Motors Slovakia) a Žilinskou univerzitou (Fakulta elektrotechniky 

a informačných technológií a fakulta riadenia a informatiky). Na deň otvorených dverí sme pozývali žiakov ZŠ, 

ich rodičov a výchovných poradcov, ktorí sa zúčastnili Burzy informácií formou tlačených pozvánok a zapojením 

sa do súťaže. Zároveň boli pozvaní žiaci formou emailu zaslaného na všetky základné školy v Žilinskom 

samosprávnom kraji a tiež na všetky základné školy v okrese Považská Bystrica a Púchov. Súčasťou pozvánky 
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bol plagát pripravený pre tento účel. Bola využitá aj platená inzercia, zameraná na cieľovú skupinu žiakov ZŠ 

a ich rodičov. Aktívne sme sa prezentovali  na Burze informácií v Žiline 15.11.2018, Dni profesie 2019 v Bytči. 

V rámci spolupráce zo ZŠ a popularizácie elektrotechnického vzdelávania na stredných školách sme 

organizovali akciu „Rovesnícke vzdelávanie“. Uskutočnila sa v decembri 2018 v priestoroch odbornej dielne 

elektronika. Do aktivity sa prihlásili najmä žiaci CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline. Patronát nad podujatím mal 

MOV p. Miroslav Blánsky a žiaci našej školy. Úlohou žiakov bolo vyrobiť elektronický vianočný stromček. 

Kompletný a funkčný výrobok si mohli žiaci odniesť domov. 

Účasť žiakov 8. ročníka Základnej školy sv. Cyrila a Metóda v Žiline v sprievode učiteľa  v rámci predmetu 

technika v  dielňach OV SOŠE dňa 18. 2. 2019. Cieľom tejto aktivity centra bolo oboznámiť žiakov ZŠ 

s odborným vzdelávaním s ukážkou praktického vyučovania na našej škole a prehliadkou špecializovaných 

odborných dielní. O naše aktivity bol mimoriadne veľký záujem.  

 

úloha splnená 

 

9. Zabezpečiť po všetkých stránkach zavedenie Duálneho systému vzdelávania od školského 

roka 2019/2020.  

Po postupných rokovaniach a krokoch prípravy (2018/2019) s firmami KIA Motors Slovakia s.r.o. Teplička nad 

Váhom a Elektrizace železníc Praha a.s. pobočka Žilina sme postupne spracovali organizačné a materiálno 

technické podmienky pre úspešné zavedenie systému duálneho vzdelávania. Bol vypracovaní 

a odkonzultovaný nový ŠkVP pre duálne vzdelávanie od 1.9.2019  začínajúc 1. ročníkom. Výrazným spôsobom 

naša škola spolupracovala pri nábore a výbere žiakov do systému s uvedenými firmami. V súčinnosti 

s pobočkou ŠIOV sme vytvárali poradenstvo pre úspešné certifikovanie pracovísk praktického vyučovania 

zamestnávateľov.  

Od školského roka 2019/2020 sme zaviedli systém duálneho vzdelávania v odbore 2697 K mechanik 

elektrotechnik v spolupráci s Kia Motors Slovakia s.r.o. a Elektrizace železnic Praha a.s.. pre vzdelávaciu 

oblasť automatizačná technika a silnoprúdová technika. V systéme duálneho vzdelávania študuje s riadne 

uzatvorenými zmluvami celkovo 11 žiakov. 

 

úloha splnená 

 

10. Vytvárať podmienky a rozvíjať dobrovoľnícku činnosť.  

Zorganizovali sme dobrovoľnícku aktivitu ku Dňu zeme 2019, kde sme v spolupráci so spoločnosťou Lesy SR a 

spolu s triedami III.MP a I.AP v priebehu dvoch dní vysádzali stromčeky v lokalite Lietavskej Lúčky a 

realizovali výstavbu ohradníkov pre mladé stromčeky v lokalite Porúbka. Akcia mala úspech u oboch strán 

a dúfame, že akákoľvek  spolupráca bude nasledovať i v ďalšom školskom roku. 

Koordinátor pre dobrovoľnícku činnosť absolvoval 3 dňové vzdelávanie k dobrovoľníckej činnosti, ktoré 

zabezpečovalo občianske združenie Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, o.z  Banská Bystrica. 
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úloha splnená 

 

11. Dobudovať sieťový polygón VN 22 kV, vypracovať vzdelávacie materiály – úlohy, ktoré sa 

tu budú precvičovať s víziou akreditácie činností a využívania sieťového polygónu pre 

firmy zaoberajúcou sa touto činnosťou.  

Zabezpečili sme vytýčenie trasy VN vedenia a následne sme realizovali výkopové práce žiakmi III. ročníkov 

v rámci plnenia tém ŠkVP. V ďalšej etape sme vypracovali postup pre osadenie betónových stožiarov. Výzbroj 

nám zabezpečila v rámci spolupráce firma EEM s.r.o. Žilina. V spolupráci s firmou JARS elektro, s.r.o. Žilina, 

sme zabezpečili osadenie a betonáž stožiarov. Vykonali sme montáž výzbroje vrátane úsekového odpojovača 

s možnosťou ručného a diaľkového ovládania. Ostáva ešte montáž vedenia VN a následné pripojenie 

k transformačnej stanici, ktorú musíme ešte zabezpečiť - obstarať. Obstaranie transformátorovej stanica 

pôvodne bolo plánované v rámci projektu IROP, vzhľadom na priebeh prípravy IROP-u musíme  hľadať  iný 

spôsob financovania – obstarania. 

Polygón VN bude slúžiť pre žiakov III. ročníkov zo zameraním na energetiku a silnoprúdovú techniku a po 

úplnej kompletizácií sa poskytne aj pre odbornú verejnosť pre komerčné účely. 

       úloha čiastočne splnená,  
  úloha sa posúva do ďalšieho obdobia 

 
 
- definícia cieľa pre školský rok 2019/2020: 
 
návrh cieľov 
 
 

1. Pripraviť podklady pre projekt podpory odborného vzdelávania – Integrovaný regionálny operačný 

program (IROP) – podľa požiadaviek a pokynov Rozvojovej agentúry ŽSK, n. o. 

2. Propagovať odborné školstvo a naše ponúkané odbory vzdelávania. 

3. Spríjemňovať školské prostredie v triedach a v spoločných priestoroch pre žiakov a zamestnancov. 

4. Pokračovať v modernizácii technického vybavenia pre vzdelávacie potreby. 

5. Aktívne sa zapájať do projektovej činnosti.  

6. Zapájať sa do vyhlásených odborných súťaží, športových súťaží a predmetových olympiád.  

7. Rozvíjať a skvalitňovať spoluprácu s firmami v oblasti odbornej prípravy. 

8. Rozvíjať a skvalitňovať spoluprácu so Žilinskou univerzitou. 

9. Spolupracovať so ZŠ pri propagácií odborného vzdelávania a nábore žiakov pre nasledujúci školský 

rok v zmysle plánu výkonov. 

10. Realizovať technické vzdelávanie pre žiakov ZŠ. 

11. Zabezpečiť po všetkých stránkach rozširovanie systému duálneho vzdelávania 

12. Vytvárať podmienky a rozvíjať dobrovoľnícku činnosť.  
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13. Dobudovať sieťový polygón VN 22 KV, vypracovať vzdelávacie materiály – úlohy, ktoré sa tu budú 

precvičovať s víziou akreditácie činností a využívania sieťového polygónu pre firmy zaoberajúcou sa 

touto činnosťou. (pokračovanie cieľa z predchádzajúceho školského roka). 

14. Realizovať vlastnú robotickú súťaž roSOŠEbot pre žiakov ZŠ. 

15. Implementovať obsah vzdelávania – systém LabVIEW. 

16. Realizovať vlastné aktualizačné vzdelávanie. 

17. Realizovať vzdelávanie, kurzy a prezentácie  pre žiakov školy a zamestnávateľov v elektrotechnike 

v gescii Centra odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku 

18. Realizovať celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v elektrotechnike. 

19. Vytvoriť podmienky na prechod k elektronizácii pedagogickej dokumentácie. 

 
 
 

20. SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

 

 história a postavenie školy, poloha, dostupnosť 

 stabilná a žiadaná ponuka študijných a učebných odborov 

 rozšírená ponuka vzdelávania o študijný 

(priemyslovácky) odbor– 2675 M elektrotechnika 

 motivačné štipendium pre žiakov odboru 2683 H 11 

elektromechanik – silnoprúdová technika 

 uplatniteľnosť nášho absolventa  

 dlhodobý záujem o ponúkané odbory 

 príprava a aktívna účasť žiakov na odborných, 

športových a spoločenských súťažiach 

 skúsenosti a realizácia projektovej činnosti  

 záujem našich žiakov o ďalšie vzdelávanie 

 prevencia sociálno-patologických javov pre našich žiakov 

 bezpečná škola – kamerový systém 

 medzinárodná spolupráca so školami elektrotechnického 

zamerania  

 zavedený informačný systém školy aSc agenda 

 aktívna internetová žiacka knižka 

 stredoškolská odborná činnosť 

 vybudovaná a udržiavaná PC sieť školy 

 systém organizácie odborného výcviku – špecializovane 

zameraní majstri odborného výcviku a špecializované 

dielne 

 realizácia projektu Moderné vyučovanie v SOŠE 

 spolupráca s výrobnou sférou a profesijnými 

organizáciami 

 vybavenosť školy vysoko prevyšujúca schválené 

normatívy pre jednotlivé odbory 

 vybudované Centrum odborného vzdelávania a prípravy 

 aktívna spolupráca školy na burzách stredných škôl  

 organizovanie dní otvorených dverí                                       

 spolupráca s SOPK pri ukončovaní štúdia (MS a ZS) 

 modernizácia budovy – vymenené okná na hlavnej 

budove, telocvični a vo výdajni jedál a na odbornom 

výcviku 

 

 morálne zastarané hardwarové  vybavenie 

počítačových učební 

 nedostatočné pokrytie školy WIFI signálom 

 nemáme vonkajšie športovisko 

 bez vlastnej kuchyne 

 nemáme vlastný internát 
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 upravené spevnené plochy pred budovou školy 

 koordinácia vzdelávania a aktivít školy a hľadanie 

talentov pre technické vzdelávanie so zástupcami 

združenia  Z@ict klastra 

 nové osobné skrinky pre každého žiaka 

 nové šatníky na odbornom výcviku 

 skúsenosti s organizáciou odborných súťaží na 

celoslovenskej a medzinárodnej úrovni 

 vysoký záujem o našich absolventov zo strany 

zamestnávateľov 

 Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania 

elektrotechnickej spôsobilosti pre verejnosť(§21, §22 a 

§23) 

 možnosť absolvovať programu CISCO 

 realizácia vlastnej robotickej súťaže pre záujemcov 

z radov žiakov ZŠ a našich žiakov 

 

 

Príležitosti: Riziká: 

 

 Vo väčšom rozsahu zaviesť do vzdelávania oblasť 

Robotiky 

 realizácia schváleného projektového v programe IROP 

 ďalšia akreditácia vzdelávacích programov  

 zmluvne zabezpečiť spoluprácu s ďalšími podnikmi 

a podnikateľskými subjektmi 

 rozširovanie prípravy žiakov v systéme  duálneho 

vzdelávania – žiak – prax – ukončenie vo firme – 

zamestnanie - Kia Motors Slovakia s.r.o. elektrizace 

železníc Praha, a.s., a Žilinská teplárenská, a.s. 

 spolupráca pri napĺňaní cieľov národných projektov 

a využívanie výstupov národných projektov 

 aktívna forma propagácie odborného vzdelávania 

 pokračovať v účasti v súťažiach spojených s podporou 

školy (KIA, SIEMENS, ORANGE, Strojnícka olympiáda 

STU, ŽU, Dobrý nápad, Skills Slovakia) 

 prispôsobenie sa potrebám nových investorov do 

výrobnej sféry 

 rozvíjanie kariérneho poradenstva na našej škole 

 aktívne zapojenie a využívanie štrukturálnych fondov EÚ 

a iných zdrojov financovania vzdelávania, nadácie, 

neziskové fondy 

 príprava  vlastných učebníc resp. učebných textov  pre 

odborné predmety 

 rozvíjanie spolupráce s firmami na základe zmlúv 

o vzájomnej spolupráci. 

 rekonštrukcia a stavebné úpravy v telocvični  

 štruktúra elektrotechnických firiem v regióne 

 príprava a získanie zamestnancov na pozíciu majstrov 

odborného výcviku z radov našich absolventov 

 rozvoj, propagácia a ďalšia realizácia dobrovoľníckej 

činnosti 

 

 

 demografický vývoj populácie 

 konkurencia pri podávaní projektov a ich 

schvaľovaní 

 priestorové podmienky pre umiestnenie nového 

vybavenia a pre nové technológie (ak sa nezrealizuje 

IROP) 

 nedostatok produktívnych prác 

 konkurencia v súťažiach spojených s podporou 

školy 

 prirodzený odchod kvalifikovaných zamestnancov 

(veková štruktúra)  

 odchod kvalifikovaných zamestnancov zo školy za 

lepšími platovými podmienkami a ich náhrada 

 získanie nových odborných pedagogických 

zamestnancov na pozíciu učiteľ a majster odborného 

výcviku 

 
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
 
 všestranne podporovať a vytvárať podmienky pre zvyšovanie kapacít v duálnom systéme vzdelávania,  

 vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov a ich motiváciu, 

 realizovať benefity s cieľom získať nových pedagogických zamestnancov,  

 v rámci finančných možností spríjemniť školské prostredie v triedach a v spoločných priestoroch, 
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 pokračovať v modernizácii technického vybavenia pre vzdelávacie potreby a aktívne zapájanie sa do projektovej 

činnosti, 

 zapájanie sa do vyhlásených súťaží, 

 rozvíjať a skvalitňovať spoluprácu s firmami v oblasti odbornej prípravy,  

 spolupráca so ZŠ pre nábory, 

 propagácia ponúkaných odborov a odborného školstva. 

 
21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 

A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 
 
Kód Kód a názov 

študijných 
a učebných odborov   

Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov  

počet žiakov 
ďalšieho 

štúdia 

počet 
zamestnanýc

h žiakov 

z toho: počet evidovaných 
nezamestnaných 

žiakov                
 k 15. 09. 2019 

počet žiakov 
zamestnaných 
v odbore, ktorí 

vyštudovali 

2697 K 
2697 K mechanik 
elektrotechnik 

52 14 37 37 1 

2682 K 
2682 K mechanik 
počítačových sietí 

23 7 9 9 7 

2683 H 11 
2683 H 11 
elektromechanik 
silnoprúdová technika 

26 10 15 15 1 

Spolu: 101 31 61 61 9 

 
 
 

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

 
- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  
 
 
Výučba prebieha v dvoch budovách – v hlavnej budove – pôvodná budova s prístavbou pre odborný výcvik 
a v bloku „C“ ŽSK. 

Výučba prebieha podľa rozvrhu v členení na párny a nepárny týždeň a preraďovacieho plánu na odbornom 
výcviku. Dni odborného výcviku majú žiaci organizované v dňoch za sebou, počet závisí od ŠkVP pre daný 
odbor. 

V priebehu vyučovania žiaci majú určenú prestávku, počas ktorej je organizovaný výdaj stravy – obed. Počas 
odborného výcviku je to v čase od 11,15 do 11,45 a pre žiakov s odbornou praxou od 11,30 do 12,00. Na 
teoretickom vyučovaní v čase od 11,50  do 12,20. 

Na hlavnej budove (teoretické vyučovanie) sú vymenené všetky okná, zrekonštruované sociálne zariadenia, 
vymenené sú aj pôvodné okná v telocvični a vo výdajni stravy. V školskom roku 2018/2019 boli vymenené 
okná na celom úseku odborného výcviku. 
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23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2018/2019: 
 

Zaradenie Názov krúžku 
Počet 
žiakov 

Vedúci krúžku 
(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Internetové noviny 8 Mgr. Darina Chramostová 

Literárny krúžok 7 Mgr. Darina Chramostová 

Zaujímavá slovenčina 27 Mgr. Beáta Šípošová 

Technické CISCO 11 Ing. Mária Čerňanská, PhD. 

Elektronika 5 Miroslav Blánsky  

Elektrotechnika 3 Ivan Frištík 

Krúžok počítačových sietí a hardware 4 Bc. Daniel Paňák 

Programovanie a robotika 12 Mgr .Milan Macháček 

Testovanie panelov na pripájaní spotrebičov 7 Bc . Jozef Dipčár 

Testovanie PC komponentov 7 Bc. Ľubomír Samák 

Výpočty v elektrotechnike I. 22 Ing. Ladislav Golian 

Výpočty v elektrotechnike II. 27 Ing. Ladislav Golian 

ZELKO I 18 Ing. Dagmar Múthová 

ZELKO II 33 Ing. Dagmar Múthová 

Športové Karate 7 Mgr. Milan Macháček 

Kondičné posilňovanie 5 Mgr. Tibor Štefánik  

 
 
- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád 
a postupových súťaží (nie regionálne kolá): 
 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo 
Enersol SK 

František Kováčik 1.miesto 

Milan Hreuš 3.miesto 

Stredoškolská odborná činnosť 

Simeon Klunda,  
Pavol Rechtorík 

6.miesto 
 

František Kováčik účasť 

Zenit v programovaní Peter Vríčan 10.miesto 

Zenit v elektronike 

Jakub Kvočka  účasť 

Marek Kovalíček účasť 

Matúš Prcín účasť 

Matej Kohút účasť 

Celoslovenské 
kolo  

Enersol František Kováčik 4.miesto 

Technická myšlienka roka Zuzana Kružliaková postup do finále 

Celoslovenská súťaž odborných vedomostí 
a praktických zručností žiakov SOŠ  
v odbore 26 elektrotechnika so zameraním na 
silnoprúdovú techniku 

Peter Kotula 
 

9.miesto 
 

Tomáš Mieres 17.miesto 

Medzinárodné 
kolo Enersol EU 

František Kováčik nehodnotené  – 
prehliadka najlepších 
prác za Slovensko 

Obnoviteľné zdroje v teórii a praxi  
(Český Ťešín) 

František Kováčik 2.miesto 
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Trenčiansky robotický deň  
 

Zuzana Kružliaková, 
Ján Ďuraňa,  
Martin Ďuratný,  
Matúš Melicherík,  
Jakub Sabela,  
Martin Hegedüš,  
Marek Žiaček 

kategória DoIt! >16 
1.miesto   
Follower Hard >16  
1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 
5.miesto 
Follower Easy >16  
7.miesto 
11.miesto 
Freestyle >16  
6.miesto 

ISTROBOT 
Matúš Melicherík,   
Martin Ďuratný,  
Ján Ďuraňa  

účasť 

Mezinárodní soutěž odborných dovedností 
žáku elektrotechnických oborů České a 
Slovenské republiky, Plzeň 

Ivan Belanec 3. miesto (slaboprúd) 

družstvo žiakov –slaboprúd 2.miesto 

 
družstvo žiakov - silnoprúd 

 
3.miesto 

Medzinárodné remeselné hry – elektro (Třinec) Peter Kotula 3.miesto 

Celoštátna súťaž ČR v odbore elektrotechnika 
Timotej Černoch 
Štefan Olbert 

účasť 
účasť 

Celoštátna súťaž ČR v odbore IT Pavol Mihálek účasť 

 
- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie 
regionálne kolá): 
 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Kalokagatia 2018 družstvo chlapcov 1.miesto 

Majstrovstvá kraja v šachu  Jerguš Pecháč 1.miesto 

Celoslovenské 
kolo  

Majstrovstvá Slovenska v šachu Jerguš Pecháč 1.miesto 

Medzinárodné 
kolo 

 
  

  

 
 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za 
školský rok 2018/2019 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 

 
 
 
 
 
 
Dátum:      25. 10. 2019 
 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:  Ing. Ľubomír Králik, v.r. 


