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1.Správa obsahuje 
 

a/ Základné identifikačné údaje o škole 
 

1. Názov:    Stredná odborná škola drevárska (od 1.1.2009) 

      (SOŠ v období od 1.9.2009 – do 31.12.2009) 

 IČO:    37942492 

 Právna forma:   331 príspevková organizácia 

 Odvetvie ekonomickej činnosti: hlavná činnosť (OKEČ) 

      80220 Stredné technické a odborné školstvo 

 Dátum vzniku: 01.09.2004 (Predchodca – SOU papierenské, 

ktorého vznik sa datuje od 01.09.1976) 

2. Adresa:    Vranov nad Topľou, Lúčna 1055, 093 01 

3. Telefónne číslo:   informátor: 057/4462755 

      riaditeľ: 057/4423862 

 Číslo faxu:     057/4462755 

4. Internetová adresa:  www.sosdvv.edupage.org 

 Adresa elektronickej pošty: sekretariat@sosdrev-vt.vucpo.sk 

5. Údaje o zriaďovateľovi:  Prešovský samosprávny kraj 

      Námestie mieru 2, 080 01 

      (IČO: 37870475) 

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy a funkcia: 
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia vedúceho zamestnanca 

1. Ing. Igor Šesták riaditeľ školy 

2. RNDr. Katarína Feníková zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

3. Ing. Michal Šulič zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie 

4. Ing. Anna Bujková zástupkyňa riaditeľa pre TEČ 

5. Ing. Jozef Feník hospodár školy 
 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy v šk.r. 2018-2019 

 
Zloženie Rady školy: 

 

Ing. Miroslav  Vaterka predseda Rady školy, zástupca zamestnancov školy 

PaedDr. Jana  Kováčová zástupca zamestnancov školy 

Ing. Jozef  Fenik zástupca zamestnancov školy 

Martina  Streňová zástupca rodičov žiakov školy 

Marek  Holp zástupca rodičov žiakov školy 

Marek  Sepeši zástupca rodičov žiakov školy 

Mgr. Kocák Peter zástupca PSK 

PhDr. Baran Jozef zástupca PSK 

Jakubová Mária zástupca PSK 

JUDr. Patrik  Hamaš zástupca PSK – stavovskej komory 

Mihalková Ľudmila zástupca žiakov školy 

 

 

http://www.sosdvv.edupage.org/
mailto:sekretariat@sosdrev-vt.vucpo.sk
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Zasadnutia Rady školy sa konali v nasledovných termínoch: 

 

20.september 2018 

Program:  

1. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2017/18         

2. Informácia o plnení hlavných úloh školy 

3. Plnenie rozpočtu SOŠD za I. polrok 2018 

4. Informácia o práci žiakov na odbornom výcviku za školský rok 2017/2018 

5. Informácia o zapojení školy do projektov a súťaží 

6. Návrh na úpravy učebných plánov na školský rok 2018/2019 

7. Skladba vyučovacích povinných a nepovinných predmetov v školskom roku  

     2018/2019 

8. Návrh počtu tried a prijímaných žiakov na  školský rok 2019/2020 

9. Rôzne, diskusia  

 

19. december 2018 

Program:  

1. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za prvý štvrťrok školského roka 2018/19         

2. Návrh plánu zasadnutí Rady školy na ďalší kalendárny rok  

3. Rôzne, diskusia  

 

14. marca 2019 

Program:  

1. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za prvý polrok školského roka 2018/19         

2. Správa o výsledkoch hospodárenia SOŠD za rok 2018 

3. Návrh rozpočtu SOŠD na rok 2019 

4. Prejednanie kritérií pre prijímacie skúšky pre školský rok 2019/2020 

5. Rôzne a diskusia 

6. Záver 

 

11. júna 2019 

Program:  

1. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za tretí štvrťrok školského roka 2018/19         

2. Správa o výsledkoch prijímacieho konania a podmienky prijímacieho konania pre prijímanie  

    uchádzačov  so základným vzdelaním o štúdium v II. kole pre školský rok 2019/2020 

3. Odsúhlasenie plánovaného počtu prijímaných žiakov v štruktúre učebných a študijných  

    odborov SOŠD pre školský rok 2020/2021 

4. Rôzne, diskusia 

 

Žiacka školská rada  

 

Žiacka školská rada  pri SOŠ drevárskej  vo Vranove nad Topľou  vytvára priestor pre 

demokraciu žiakov priamo v škole a zastupuje ich záujmy, názory, postoje a potreby vo vzťahu 

k riaditeľovi, vedeniu školy i zástupcom rodičov. Je poradným orgánom vedenia školy, podieľa 

sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, predkladá vedeniu školy stanoviská, návrhy 

a vyjadrenia, volí a odvoláva zástupcu do Rady školy, prispieva k vytváraniu priaznivých 

podmienok pre štúdium, uzatvára partnerské vzťahy so študentskými orgánmi a študentskými 

organizáciami stredných škôl v SR a zahraničí, dokumentuje svoju činnosť a túto dokumentáciu 
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uchováva, informuje o svojej činnosti žiakov SOŠD, vedenie SOŠD a verejnosť. V spolupráci 

s pedagogickým zborom zabezpečuje kultúrne a športové akcie pre žiakov SOŠD. V legislatíve 

SR zriadenie žiackej školskej rady v škole ustanovuje zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde jej 

vznik a poslanie upravuje § 26 uvedeného zákona, ktorý bol v roku 2017 novelizovaný.  

ŽŠR pri SOŠD v školskom roku 2018/2019 mala 11 členov.  

Ľudmila Mihaľková (III.M) – predsedníčka ŽŠR a zároveň zástupca žiakov v Rade školy 

Prvý ročník: I.A – Filip Cibrík, I.F – František Capko, I.M – Tobias Kozák, I.G – Kristián 

Šesták 

Druhý ročník: II.A – Dávid Fejko, II.F – Diana Tabačková, II.M – Peter Baník 

Tretí ročník: III.A – Martin Revák 

Štvrtý ročník: IV.A – Marko Holp, IV.M – Viktor Kamenský 

 

ŽŠR zasadala 7 krát počas školského roka: 

25.09.2018 

24.10.2018 

17.12.2018 

16.1.2019 

15.2.2019 

25.4.2019 

18.6.2019 

25.9.2018 -  voľba predsedu ŽŠR a zároveň aj zástupcu žiakov v ŽŠR -   Ľudmila Mihaľková 

z triedy III.M.  

Prerokovanie Vnútorného poriadku školy – bez pripomienok. 

20.11.2018 - Konferencia pre členov a koordinátorov ŽŠR.  Konferencia sa konala v spolupráci 

s Prešovským samosprávnym krajom a pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerníka, 

PhD. Témou bola Efektívna činnosť ŽŠR. Inšpiratívnymi hosťami: Jakub Čech – český 

aktivista a novinár, člen ŽŠR, Katka Ratkošová – predsedníčka ŽŠR na Gymnáziu sv. Moniky 

v Prešove, Marek Lavčák a Lukáš Hrošovský. Téme Efektivita a efektívnosť sa vo svojom 

príspevku venovala aj psychologička PhDr. Viera Hybenová.  

1.12.2018 – zapojenie školy do kampane Červené stužky usporiadaním besedy v spolupráci 

s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou pre žiakov tretieho 

ročníka – Svetový deň  boja proti AIDS. 

6.12.2018 -  Mikuláš.  

20.12.2018 – Uchaľák pre žiakov I.M vo forme súťaží 20.12.2018.  

16.01.2019 -  Uchaľák pre žiakov I.F a I.A 

28.3.2019- Deň učiteľov a vyhodnotenie ankety o naj učiteľa/ naj majstra (Mgr. Ján Hajuch, p. 

František Petro) 

ŽŠR spolupracovala aj s Materským centrom Slniečko. 

 

Zapojili sme sa aj do verejných zbierok: 

3.10. - 5.10.2018 – Dni nezábudiek 2018. Žiaci tried: II.F a III.M. 

9.11.2018 sme sa zapojili do zbierky Hodina deťom 2018. Pomáhali 4 tímy: zo IV.A, II.M, II.A 

a II.F. 

19. - 21.03.2019 Detské slniečka 2019  v spolupráci s organizátorom verejnej zbierky – JÓNA, 

n.o. (žiaci z II.F a II.M, III.M). 

 

11.4.2019 - Deň narcisov. Žiaci tried: I.F, II.M, III.M.  
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15.5.2019 – celoslovenská zbierka pre pacientov so sklerózou multiplex. Žiaci tried: I.A, I.M 

a I.F. 

 

Všetci členovia ŽŠR boli dostatočne a včas informovaní prostredníctvom facebookovej stránky 

Žiacka školská rada. Stretnutia sa realizovali v klubovni ŽŠR. 

 

Zloženie predmetových komisií: 
 

2.2.3.1 PK humanitných predmetov 

      Vedúci PK:  Mgr. Virbová 

 Členovia:  PaeDr. Kováčová, Mgr. Demčáková, vyučujúci náboženskej výchovy 

       

 

2.2.3.2 PK cudzích jazykov 

Vedúci PK:  Mgr. Nadzamová  

       Členovia:      PaedDr..Kováčová,  Ing. Tokárová 

 

 

2.3.3.3 PK informatiky, výpočtovej techniky, elektrotechniky a prírodovedných 

            predmetov  

Vedúci PK:  Ing. Rada 

       Členovia: Mgr. Hermanovská, Ing. Demčák, Mgr. Smolák, 

   Ing. Kovaľová, Ing. Mihalčin Marcel, RNDr. Feníková,         

   Mgr. Hajduch,  Ing. Bugra, Bc. Mašľanka, Ing. Molnár 

 

 

2.2.3.4  PK telesnej a športovej výchovy a ochrany života a zdravia  

             Vedúci PK: Mgr. Hajduch 

      Členovia: Mgr. Smolák 

 

 

2.2.3.5 PK drevárskych odborných predmetov 

     Vedúci PK: Ing. Kokinda 

     Členovia:  Ing. Demčák, Ing. Šesták, Ing. Šestáková, Ing. Vaterka, Ing. Sepešiová 

 

 

2.2.3.6 PK strojárskych a ekonomických odborných predmetov a automobilovej techniky 

Vedúci PK: Ing. Hric Peter 

Členovia : Ing. Mihalčin Anton, Ing. Bujková, Ing. Demčák, PaedDr. Kováčová, 

                           Mgr. Smolák, Ing. Pavol, Ing. Šestáková,  Ing. Mihalčin Marcel, 

                           Ing. Šulič,  Ing. Kováč, Frajkor, Horváth, Bc. Kolesár, Klapák,  

     Ing. Štofan 
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b/ Údaje o počte žiakov 
 

Školský rok: 2018/2019 k 15.09.2018 288 z toho   15 dievčat                                  

    k 30.06.2019 249 z toho   12 dievčat  
      

 

 

Počet žiakov - Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055 vo Vranove nad Topľou vo  

všetkých triedach  v ročníku 

 - študijné odbory  v školskom roku 2018/2019   (k 15.09.2018) 

 

Číselný kód Študijný odbor Trieda 
1. 

roč. 
2. roč. 

3. 

roč. 

4. 

roč. Spolu 

2413 K 

(1.,2.,3.,4..ro

čník) 

mechanik strojov a zariadení 

 I. A 

(1,00) 
21    

69 

II. A 

(1,00) 
 18   

III. A 

(0,66) 
  22  

IV. A 

(0,50) 
   8 

2426 K  

(1.,2. ročník) 

programátor obrábacích 

a zváracích strojov  

a zariadení  

  I. F 

(0,50) 
14    

25 
II. F 

(0,33) 
 11   

     

     

2682 K  

(1.,2.,3.,4. 

ročník) 

mechanik počítačových sietí 

  I. M 

(0,50) 

14     

 

55 II. M 

(1,00) 

 19   

III. M 

(0,33) 

  12  

IV. M 

(0,50) 

   10 

 

3341 K 

(1.,2.,3.,4. 

ročník) 

 

 

 

operátor drevárskej a nábytkárskej 

výroby 

 

   I. M 

(0,50) 

8     

 

30   II. F 

(0,33) 

 8   

III. A 

(0,33) 

  6  

 IV.A 

(0,50) 

   8 

3760 M  

(3.,4.  ročník) 
prevádzka a ekonomika dopravy 

     

19 

     

III. M 

(0,33) 
  9  

 IV. M 

(0,50) 
   10 

Celkový počet žiakov v škole – školský rok 2018/2019 Počet žiakov Počet tried 

Študijné odbory 228 10 

Učebné odbory 41 2 

Nadstavbové štúdium – 2-ročná denná forma štúdia 19 1 

S p o l u   ( k 15.09.2018) 288 13 
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3964 M 

(1.,2.,3. 

ročník) 

ochrana osôb a majetku pred 

požiarom 

   I. F 

(0,50) 

13     

 

30   II. F  

(0,33) 

 8   

III. M 

(0,33) 

  9  

     

 

Študijné odbory spolu    (triedy / žiaci) 

(9,97) 

 10 

 

70 

 

64 

 

58 

 

36 

 

228 

 

 

 

Počet žiakov – Stredná odborná škola, Lúčna 1055 vo Vranove nad Topľou vo  všetkých 

triedach v ročníku - študijné odbory v školskom roku 2018/2019   -   NADSTAVBOVÉ 

ŠTÚDIUM – 2-ročná denná forma štúdia (k 15.09.2018) 

 

Číselný 

kód 
Študijný odbor Trieda 1. roč. 

 

2. roč. 

 

Spolu 

3757 L  

(1. ročník) 
dopravná prevádzka 

II. K 

(1,0) 
19 0 19 

 

Nadstavbové štúdium spolu   (triedy / žiaci) 

 

1 

 

19 

 

0 

 

19 

 

 

Počet žiakov - Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055 vo Vranove nad Topľou vo  

všetkých triedach  v ročníku 

 - učebné odbory  v školskom roku 2018/2019   (k 15.09.2018) 

 

Číselný kód Študijný odbor Trieda 
1. 

roč. 
2. roč. 

3. 

roč. 

4. 

roč. Spolu 

2487 H 01 

(1. a 3. 

ročník) 

autoopravár - mechanik  

I. G 

(1,00) 
25   x 

33 
    x 

III. G 

(0,50) 
  8 x 

    x 

3355 H  

(3. ročník) 
stolár  

    x 

8 

    x 

III. G 

(0,50) 
  8 x 

    x 

 

Učebné odbory spolu    (triedy / žiaci) 

 

 2,00 

 

25 

 

0 

 

16 

 

x 

 

41 

 

 

Študijný – Učebný odbor Počet tried Spolu 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

2413 K  (1.,2.,3.,4. ročník) 

mechanik strojov a zariadení 
1,00 1,00 0,66 0,50 3,16 

2426 K  (1., 2. ročník) 

programátor obrábacích a zváracích strojov 

a zariadení 

0,50 0,33 - - 0,83 

2682 K  (1.,2.,3.,4. ročník) 

mechanik počítačových sietí 
0,50 1,00 0,33 0,50 2,33 

3341 K  (1.,2.,3.,4. ročník) 

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
0,50 0,33 0,33 0,50 1,66 
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3760 M  (3.,4. ročník) 

prevádzka a ekonomika dopravy 
- - 0,33 0,50 0,83 

3964 M  (1.,2.,3. ročník) 

ochrana osôb a majetku pred požiarom 
0,50 0,33 0,33 - 1,16 

2487 H 01 (1. a 3. ročník) 

autoopravár - mechanik 
1,00 - 0,50 x 1,50 

3355 H (3. ročník)  

Stolár 
- - 0,50 x 0,50 

 

Počet tried (bez nadstavbového štúdia) - s p o l u  
4,00 2,99 2,98 2,00 11,97 

 

Nadstavbové štúdium – študijný odbor 

(2-ročná denná forma štúdia) 
Počet tried Spolu 

1. 2. x x 

3757 L   

dopravná prevádzka 
1,00 - x x 

 

1,00 

 

 

Nadstavbové štúdium - s p o l u  

 

1,00 

 

- 

 

x 

 

x 

 

1,00 

 

Celkový prehľad o počte žiakov v školskom roku 2018/2019  k 15.09.2018 

Študijný – Učebný odbor Počet žiakov/ z toho dievčat Spolu 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

2413 K  (1.,2.,3.,4. ročník) 

mechanik strojov a zariadení 
21/0 18/0 22/0 8/0 69/0 

2426 K  (1., 2. ročník) 

programátor obrábacích a zváracích strojov 

a zariadení 

14/0 11/0 - - 25/0 

2682 K  (1.,2.,3.,4. ročník) 

mechanik počítačových sietí 
14/0 19/1 12/0 10/0 55/1 

3341 K  (1.,2.,3.,4. ročník) 

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
8/0 8/0 6/0 8/0 30/0 

3760 M  (3.,4.  ročník) 

prevádzka a ekonomika dopravy 
- - 9/1 10/4 19/5 

3964 M  (1.,2.,3. ročník) 

ochrana osôb a majetku pred požiarom 
13/3 8/3 9/2 - 30/8 

2487 H 01 (1. a 3. ročník)  autoopravár – mechanik 

(učebný odbor) 
25/0 - 8/0 x 33/0 

3355 H (3. ročník)   stolár (učebný odbor) - - 8/0 x 8/0 

Počet žiakov (bez nadstavbového štúdia) - s p o l u  95/3 64/4 74/3 36/4 269/1

4 

Nadstavbové štúdium – študijný odbor 

(2-ročná denná forma štúdia) 
Počet žiakov NŠ Spolu 

I. roč. II. roč.  x x 

3757 L  (1. ročník)   

dopravná prevádzka 
19 - x x 19 

Nadstavbové štúdium - s p o l u 19 - x x 

 

19 

 

 

c/ Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ (SOŠD neuvádza) 
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d/ Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka 
 

Štatistika prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019 – Talentové + 1. a 2. kolo 

(bežné štúdium)  
+ Nadstavbové štúdium (2-ročná denná forma štúdia) 

Kód 

odboru 

Názov odboru Plá

n 

trie

d 

Plá

n 

žiak

ov 

Talentové 1. kolo 2. kolo Tal. + 1. 

+2.kolo 

S P O L U 

Záuje

m 

Prijat

í 

(zapís

.) 

Záuje

m 

Prija

tí 

(zapí

s.) 

Záuj

em 

Prijat

í 

(zapís

.) 

Prijat

í 

Zapís

aní 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Študijné odbory  

2413 K 
mechanik strojov 

a zariadení 
1,00 24 x x 35 25 2 2 25 22 

2426 K 

programátor 

obrábacích 

a zváracích 

strojov a 

zariadení 

0,50 12 x x 26 14 0 0 14 14 

2682 K 

mechanik 

počítačových 

sietí 

0,50 12 x x 43 14 0 0 14 14 

3341 K 

operátor 

drevárskej 

a nábytkárskej 

výroby 

0,50 12 x x 12 11 1 1 12 8 

3760 M 

prevádzka  

a ekonomika 

dopravy 

0,00 0 x x 0 0 0 0 x x 

3964 M  

ochrana osôb 

a majetku pred 

požiarom 

0,50 12 x x 10 10 3 3 12 12 

Učebné odbory  

2487 H 

01 

autoopravár – 

mechanik 
0,66 14 x x 47 24 0 0 24 23 

3355 H stolár 0,33 6 x x 9 8 0 0 8 0 

S p o l  u 3,99 92 x x 182 106 6 46 109 93 

NADSTAVBOVÉ 

ŠTÚDIUM 

(2-ročná denná forma 

štúdia) 

 

3757 L 
dopravná 

prevádzka 
1,00 31 x x 14 14 5 5 19 19 

Nadstavbové štúdium – 

s p o l u 

 

1,00 31 x x 14 14 5 5 19 19 
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e/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa  poskytovaného 

stupňa vzdelania    
 

P R O S P E C H 

ŠTUDIJNÉ ODBORY 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Prospel s vyznamenaním 5 2 1 0 8 

Prospel veľmi dobre 6 7 8 0 21 

Prospel 53 42 37 34 166 

Neprospel 4 2 6 1 13 

Neklasifikovaný 1 4 2 0 7 

Spolu  69 57 54 35 215 

 

P R O S P E C H 

UČEBNÉ ODBORY 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Prospel s vyznamenaním 0 - 0 x 0 

Prospel veľmi dobre 1 - 0 x 1 

Prospel 21 - 13 x 34 

Neprospel 2 - 0 x 2 

Neklasifikovaný 0 - 1 x 1 

Spolu  24 - 14 x 38 

 

P R O S P E C H 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Prospel s vyznamenaním 0 - x x 0 

Prospel veľmi dobre 1 - x x 1 

Prospel 14 - x x 14 

Neprospel 4 - x x 4 

Neklasifikovaný 0 - x x 0 

Spolu  19 - x x 19 

 

P R O S P E C H 

ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODB. – 

SPOLU 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Prospel s vyznamenaním 5 2 1 0 8 

Prospel veľmi dobre 7 7 8 0 22 

Prospel 74 42 50 34 200 

Neprospel 6 2 6 1 15 

Neklasifikovaný 1 4 3 0 8 

Spolu  93 57 68 35 253 

 

PRIEMERNÝ PROSPECH 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Škola 

Denné štúdium – 4-ročné študijné 

odbory 

2,65 2,85 2,65 2,88 2,78 

Denné štúdium – 3-ročné učebné odbory 3,01 - 2,94 x 2,98 

Nadstavbové štúdium (2. roč. denná 

forma) 

2,96 - x x 2,96 

 

PRIEMERNÝ PROSPECH  

študijné a učebné odbory – S P O L U 
1. roč. 2. roč. 2. roč. 4. roč. Škola 

Denné štúdium  2,83 2,85 2,80 2,88 2,84 

Nadstavbové štúdium (2-roč. denná 

forma) 

2,96 - x x 2,96 
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Študijné odbory 
Počet žiakov 

Škola 
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Komisionálne skúšky - opravné  4 2 6 0 12 

Komisionálne skúšky – v náhrad. 

Termíne 

1 4 2 0 7 

 

Učebné odbory 
Počet žiakov 

Škola 
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Komisionálne skúšky - opravné  2 0 0 x 2 

Komisionálne skúšky - v náhrad. 

Termíne 

0 0 1 x 1 

 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 
Počet žiakov 

Škola 
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Komisionálne skúšky - opravné  0 - x x 0 

Komisionálne skúšky - v náhrad. 

termíne  

0 - x x 0 

 

Študijné a učebné odbory – spolu 

(KS žiaci konali v auguste 2019) 

Počet žiakov 
Škola 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Komisionálne skúšky - opravné  6 2 6 0 14 

Komisionálne skúšky - v náhrad. 

termíne  

1 4 3 0 8 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY 

 

Úspešne 

Neúspešne 

v riad. term. 

Oprav. 

skúšky 

úspešne 

v riadnom 

termíne 

v 

mimoriadno

m termín 

Denné štúdium  (4-ročné študijné 

odbory) 

16 18 18 18 

Nadstavbové štúdium (2-roč. denná 

forma) 

- - - - 

 

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 

 

Úspešne 

Neúspešne 

v riad. term. 

Oprav. 

skúšky 

úspešne 

v riadnom 

termíne 

v 

mimoriadno

m termín 

Denné štúdium  (3-ročné učebné 

odbory) 

12 1 1 1 

 

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 

 

PV PVD P N5  Opravné 

skúšky 

Priem. 

prospech 

Denné štúdium  (3-ročné učebné odbory) 0 1 12 1 0 2,98 

 

S P R Á V A N I E 

Denné štúdium – študijné odbory 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Veľmi dobré  58 33 42 32 165 

Uspokojivé  3 5 0 1 9 

Menej uspokojivé 2 4 4 0 10 

Neuspokojivé  1 9 0 1 11 

S p o l u  64 51 46 34 195 
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S P R Á V A N I E 

Denné štúdium  - učebné odbory 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Veľmi dobré 13 - 12 x 25 

Uspokojivé 6 - 0 x 6 

Menej uspokojivé 2 - 1 x 3 

Neuspokojivé 1 - 0 x 1 

S p o l u  22 - 13 x 35 

 

S P R Á V A N I E 

študijné a učebné odbory – spolu  

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Veľmi dobré 71 33 54 32 190 

Uspokojivé 9 5 0 1 15 

Menej uspokojivé 4 4 5 0 13 

Neuspokojivé 2 9 0 1 12 

S p o l u  (bez NŠ – 19 žiakov) 86 51 59 34 230 

 

 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

Denné štúdium – študijné odbory 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Pochvala triednym učiteľom (majstrom 

OV) 

7 1 0 0 8 

Pochvala riaditeľom školy 6 2 4 10 22 

Pokarhanie triednym učiteľom 

(majstrom OV) 

5 5 3 0 13 

Pokarhanie riaditeľom školy 4 2 1 0 7 

Podmienečné vylúčenie  0 0 0 0 0 

Vylúčenie zo školy 0 0 0 0 0 

 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

Denné štúdium  - učebné odbory 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Pochvala triednym učiteľom (majstrom 

OV) 

0 - 0 x 0 

Pochvala riaditeľom školy 1 - 2 x 3 

Pokarhanie triednym učiteľom 

(majstrom OV) 

0 - 2 x 2 

Pokarhanie riaditeľom školy 3 - 0 x 3 

Podmienečné vylúčenie 0 - 0 x 0 

Vylúčenie zo školy 0 - 0 x 0 

 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

študijné a učebné odbory - spolu 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Pochvala triednym učiteľom (majstrom 

OV) 

7 1 0 0 8 

Pochvala riaditeľom školy 7 2 6 10 25 

Pokarhanie triednym učiteľom 

(majstrom OV) 

5 5 5 0 15 

Pokarhanie riaditeľom školy 7 2 1 0 10 

Podmienečné vylúčenie 0 0 0 0 0 

Vylúčenie zo školy 0 0 0 0 0 
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DOCHÁDZKA (študijné odbory) 1. roč.  2. roč. 3. roč. 4. roč. Škola 

Priemerný počet zameškaných  hodín / 

žiak  

95,53 129,84 108,35 105,29 109,75 

V tom: ospravedlnené  90,26 103,96 103,87  97,88    98,99 

            neospravedlnené  5,27  25,88    4,49   7,42    10,77 

 

DOCHÁDZKA (učebné odbory) 1. roč.  2. roč. 3. roč. 4. roč. Škola 

Priemerný počet zameškaných  hodín / 

žiak  

174,96 - 289,00 x 231,98 

V tom: ospravedlnené  161,46 - 219,00 x 190,23 

            neospravedlnené  13,50 -  70,00 x   41,75 

 

DOCHÁDZKA (študijné odbory - NŠ) 1. roč.  2. roč. 3. roč. 4. roč. Škola 

Priemerný počet zameškaných  hodín / 

žiak  

214,47 - x x 214,47 

V tom: ospravedlnené  130,68 - x x 130,68 

            neospravedlnené   83,79 - x x   83,79 

 

DOCHÁDZKA  

(študijných a učebných  odborov - 

spolu) 

1. roč.  2. roč. 3. roč. 4. roč. Spolu 

Priemerný počet zameškaných hodín / 

žiak  

135,25 129,84 198,68 105,29 141,52 

V tom: ospravedlnené  125,86 103,96 161,44  97,88 122,29 

            neospravedlnené    9,39  25,88   37,25   7,42 19,99 
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f/ Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 
 

Študijné, učebné odbory, odbory nadstavbového štúdia a pomaturitného štúdia 

zaradené v sieti pre školský rok 2018/2019  
 
Kód odboru Názov odboru 

ŠTUDIJNÉ ODBORY (dĺžka štúdia – 4 roky) 

2413 K mechanik strojov a zariadení 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

2682 K mechanik počítačových sietí 

2848 M chemická informatika 

3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo 

3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo 

3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 

3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

3760 M prevádzka ekonomika dopravy 

3917 M 12  technické a informatické služby – spracúvanie dreva 

3918 M technické lýceum 

3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 

8269 M tvorba nábytku a interiéru 

UČEBNÉ ODBORY  (dĺžka štúdia – 3 roky) 

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 

2487 H 02  autoopravár - elektrikár 

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 

2889 H 01 chemik – chemicko-technologické procesy 

3355 H stolár 

3663 H tesár 

8541 H umelecký kováč a zámočník 
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM – 2-ročná denná forma štúdia  

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 

2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 

3347 L drevárska a nábytkárska výroba 

3757 L dopravná prevádzka 
POMATURITNÉ ŠTÚDIUM – 2-ročná denná forma štúdia  

6292 N hospodárska informatika (PMŠ) 
 

 

 Študijné a učebné odbory, v ktorých bola zabezpečovaná výchova a vzdelávanie     

 v školskom roku 2018/2019                  

 

 

Číselný kód Študijné odbory 

2413 K      

(1., 2., 3., 4. ročník) 

mechanik strojov a zariadení 

2426 K 

(1., 2. ročník) 

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

2682 K      

(1., 2., 3., 4. ročník) 

mechanik počítačových sietí 

3341 K      

(1., 2., 3., 4 ročník) 

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

3760 M     

(3., 4. ročník) 

prevádzka a ekonomika dopravy 

 

3964 M 

(1., 2., 3.  ročník) 

ochrana osôb a majetku pred požiarom 
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Číselný kód Učebné odbory 

2487 H 01  

(1. a 3. ročník) 

autoopravár - mechanik 

3355 H 

(3. ročník) 

stolár 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM – 2-ročná denná forma štúdia 

3757 L     

(1. ročník) 

dopravná prevádzka 

 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2018-2019 
 

ŠTUDIJNÉ ODBORY 

 
2413 K mechanik strojov a zariadení  

 

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka:  

Školský vzdelávací program „STROJÁRSTVO“ schválený riaditeľom školy dňa 30. 

augusta 2013 po prerokovaní v pedagogickej rade školy a Rade školy dňa 19. septembra 2013 

– vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A pre skupinu študijných 

odborov 23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II, 

schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. 

januára 2013 pod číslom 2013-762/1853:8-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 

prvým ročníkom – prvý , druhý,  tretí a štvrtý  ročník. 

 

                 2682 K mechanik počítačových sietí   

 

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka:  

Školský vzdelávací program „POČÍTAČOVÉ TECHNOLÓGIE“ schválený riaditeľom 

školy dňa 30. augusta 2013 po prerokovaní v pedagogickej rade školy a Rade školy dňa 19. 

septembra 2013 – vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A pre 

skupinu študijných odborov 26 ELEKTROTECHNIKA, schválenom Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-

762/1857:9-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom – tretie 

revidované vydanie - prvý , druhý,  tretí a štvrtý ročník. 

 

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby   
  

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka: 

Školský vzdelávací program „OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ 

VÝROBY“ schválený riaditeľom školy dňa 30. augusta 2013 po prerokovaní v pedagogickej 

rade školy a Rade školy dňa 19. septembra 2013 – vypracovaný v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom ISCED 3A pre skupinu študijných odborov 33 SPRACÚVANIE 

DREVA, schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1848:4-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom. – prvý, druhý, tretí a štvrtý  ročník. 
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3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 

 

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka: 

Školský vzdelávací program  „DOPRAVA“ schválený riaditeľom školy dňa 30. augusta 

2014 po prerokovaní v pedagogickej rade školy a Rade školy dňa 9. októbra 2014 – 

vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A pre skupinu študijných 

odborov 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE, schválenom Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-

762/1857:10-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom – tretí  

a štvrtý ročník.  

 

3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 

 

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka: 

 

Školský vzdelávací program  „OCHRANA OSÔB A MAJETKU PRED POŽIAROM“ 

schválený riaditeľom školy dňa 31. augusta 2016 po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

a Rade školy dňa 20. októbra 2016 – vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom ISCED 3A pre skupinu študijných odborov 39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ 

ODBORY, v súlade s Dodatkom č.1 schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky dňa 19. júna 2014 pod číslom 2014-2143/30016:9-10E0 

s účinnosťou od 1. septembra 2014 začínajúc prvým ročníkom –prvý, druhý a tretí ročník. 

 

3727 L dopravná prevádzka 

 

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka: 

Školský vzdelávací program  „ELEKTROZARIADENIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL“ 

schválený riaditeľom školy dňa 30. augusta 2014 po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

a Rade školy dňa 9. októbra 2014 – vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 

ISCED 3A pre skupinu študijných odborov 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE, 

schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. 

januára 2013 pod číslom 2013-762/1857:10-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 

prvým ročníkom -  prvý ročník. 

 

UČEBNÉ ODBORY 

 

2487 H 01 autoopravár mechanik 

 

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka: 

Školský vzdelávací program „AUTOOPRAVÁR“ schválený riaditeľom školy dňa 30. 

augusta 2013 po prerokovaní v pedagogickej rade školy a Rade školy dňa 19. septembra 2013 

– vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3C pre skupinu učebných 

odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II, schválenom Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-

762/1853:8-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom – prvý a tretí  

ročník. 
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3355 H   stolár 

  

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka: 

Školský vzdelávací program „STOLÁR“ schválený riaditeľom školy dňa 31. augusta 2016 

po prerokovaní v pedagogickej rade školy a Rade školy dňa 20. októbra 2016 – vypracovaný 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3C pre skupinu učebných odborov 33 

spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov, schválenom Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1848:4-925 

s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom – tretí ročník. 

 
g/ Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy (k 15.09.2018) 

Pedagogickí zamestnanci   

 

 

Pracovné zaradenie 

 

 

Počet 

(FO) 

 

v tom 

 

Bez 

DPŠ 
Zaradení 

v platovej triede 

kvalifikovaní nekvalifikov

aní 
7 8 9 10 11 12 

 

Riaditeľ a zástupcovia 
4 4 - - - - - - 3 1 

 

Učitelia (celý úväzok) 
18 18 - 1 - - 1 4 6 7 

Učitelia (kratší prac. čas) 1 1 - - - - - 1 - 

 

- 

 

 

Majstri OV vrát. hlavný 

majster 
9 9 - - - 3 1 2 1 2 

Vychovávatelia vrát.  VV 

(od 01.08.2012 

pozastavená činnosť 

školského internátu) 

x x x x x x x x x x 

Spolu 

 

32 

 

 

32 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

7 

 
10 

 

10 

 

Dohody o prac. činností 

- učitelia náb. výchovy; 

informatiky 

 

4 4 - - - - - 3 1 - 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci (k 15.09.2018)  
 

Pracovné zaradenie Počet v tom Admini-

stratívni 

Prevá-

dzkoví 

Ostatní 

kvalifikovaní nekvali- 

fikovaní 

v škole (hlavná činnosť) 12 12 - 6 6 - 

v školskej jedálni 

(pozastavená činnosť od 

01.07.2018) 

- - - - - - 

v školskom internáte 

(pozastavená činnosť od 

01.08.2012) 

- - - - - - 

podnikateľská činnosť 3 3 - - 3 - 

v stredisku odb. praxe  - - - - - - 

S p o l u  15 15 - 6 9 - 
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h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 

Cieľom školy bolo zabezpečovať pravidelnú účasť na vzdelávacích podujatiach ako 

prostriedku na kariérny rast pedagogických zamestnancov školy v súlade s plánom 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2018-2019. 

Kontinuálnym vzdelávaním ako súčasťou celoživotného vzdelávania zabezpečovať u 

pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, 

zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné 

kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so 

zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  

 

Uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe – 0 zamestnancov  

 

Inovačné štúdium 

0 pedagogických zamestnancov                                                                                       

Aktualizačné štúdium 

-14 pedagogických zamestnancov 

 

Funkčné štúdium 

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 

- 1 pedagogický zamestnanec – RP MPC Prešov – prebieha 

 

 

Funkčné štúdium inovačné 

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 

0 pedagogických zamestnancov                                                                                       

 

Špecializačné kvalifikačné štúdium  
  

0 pedagogických zamestnancov 

 

Prípravné atestačné vzdelávanie   

       

Prípravné atestačné vzdelávanie pred I. atestáciou  
-0 pedagogických zamestnancov  

 

 

Prípravné atestačné vzdelávanie pred II. atestáciou  
- 0 pedagogických zamestnancov 

 

Atestácie 
                                                        

II. atestácia – 1 pedagogický zamestnanec – PF KU Ružomberok – úspešne ukončené 
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i/ Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti    
  

Priebežne sa realizuje propagácia školy na verejnosti osobným 

informovaním žiakov základných škôl v okrese Vranov ako aj 

rodičov žiakov na triednych schôdzach ZR 9. ročníkov a tiež 

v médiach (Vranovské noviny, Región VT, TV JOJ, ...).  

 

 

HOLOKAUST 

Pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia sme si pripomenuli 11.9.2018 besedou  s Mgr. 

Máriou Čellárovou. Besedy sa zúčastnili žiaci II.A , II.F a II.M triedy. 

 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV  

 

26.septembra 2018 sa škola aktívne zapojila do Európskeho dňa jazykov 

aktivitami z anglického a ruského jazyka. Vo vestibule školy bola zriadená 

„Výstava anglickej a ruskej študijnej aj populárnej literatúry“, Vystavované 

boli aj prezentačné materiály o Veľkej Británii, USA a Rusku so 

zameraním na geografický, historický, kultúrny a  politický profil krajín 

ako aj na turistické a stravovacie zaujímavosti. Súčasťou prezentácií boli aj panely 

učebných materiálov v anglickom  a ruskom jazyku pre jednotlivé odbory s odborným 

zameraním. Všetky aktivity boli prístupné aj verejnosti.  

 

ŠMYKALKA 

Dňa 27.9. 2018 sa  naši žiaci zúčastnili prezentácie výrobku „ŠMYKALKA“, ktorý 

organizovala Karpatská nadácia zo sídlom v Košiciach. Cieľom bola spolupráca základných, 

stredných a vysokých škôl na výrobku, ktorý si vysnívali deti 1-4. ročníka základných škôl. 

Prezentácií projektov sa zúčastnili aj ďalšie 3 stredné školy vrátane Košického samosprávneho 

kraja. Prezentácie sa zúčastnili v hojnom počte aj žiaci základných škôl, ktorých „sny“ sa skrz 

žiakov stredných a vysokých škôl stali realitou. Úroveň prác bola kladne hodnotená zo strany 

organizátorov s prísľubom spolupráce  v ďalšom období. 

 

DEŇ NEZÁBUDIEK 

V dňoch 3.10 – 5.10 2018 sa naši žiaci  zúčastnili celoslovenskej kampane Dňa  nezábudiek 

a prispeli k šíreniu posolstva o dôležitosti duševného zdravia. Verejnú zbierku organizuje  

Materské centrum SLNIEČKO v spolupráci a Ligou za duševné zdravie. 

 

ŠIKANOVANIE 

V utorok 9.októbra 2018 sa v priestoroch našej školy zrealizovala prednáška pre I.A, II.M, II.G, 

IV.M  na tému "Šikanovanie". V spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru vo 

Vranove nad Topľou nám na túto tému prednášala kapitánka JUDr. Anna  Katreničová.  

 

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ  NA  TUKE 

Dňa 16. októbra 2018 žiaci zo študijného  odboru mechanik počítačových sietí a strojárskych 

študijných odborov mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích a zváracích strojov a 

zariadení  navštívili TUKE Košice počas dňa otvorených dverí dňa. 

 

DEŇ PSK 

23.októbra 2018 v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja sa uskutočnila beseda 

s poslancom PSK Mgr. Petrom Kocákom. Zúčastnili sa jej žiaci IV.A, IV.M, III.M 
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a II.M. Dozvedeli sa dôležité informácie o našom kraji. Mgr. Peter Kocák porozprával žiakom 

aj o problémoch, ktoré sa týkajú nášho mesta a jeho najbližšieho okolia.  

 

VZNIK ČSR  

Dňa  24. októbra 2018 sa žiaci II.M zúčastnili prednášky v priestoroch Hornozemplínskej 

knižnice, ktorá bola venovaná 100-ročnici vzniku ČSR.  Prednášateľom bol PhDr. Václav  

Ihnát, pracovník Archívu v Michalovciach. Žiakom priblížil históriu Rakúsko-uhorskej 

monarchie, priebehu I. svetovej vojny, ako aj povojnového rozdelenia územia a vzniku I. ČSR.   

 

SLOVENSKO V EURÓPE  

Dňa 26.októbra 2018 našu školu navštívila Dr. Aneta Világi, ktorá prednáša na Katedre     

politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Témou spoločného     

stretnutia so žiakmi štvrtého ročníka (IV.A, IV.M) a tretieho ročníka (III.A a III.M)     

bolo „Postavenie Slovenska v rámci EÚ.“ V rámci tejto témy sa venovalo problémom,     

ktoré trápia mladých ľudí, ako napr. nízke platy, migrácia, odpad v mestách, Brexit,     pracovné 

podmienky a pod.  

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC  

Aj tento rok  sme si pripomenuli si Medzinárodný deň školských 

knižníc, ktorý je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri 

vzdelávaní detí a mládeže. 29. október 2018 sa niesol v duchu priblížiť 

knihu a čítanie všetkým žiakom. Vyučujúce slovenského jazyka 

a literatúry si pripravili prezentácie, v ktorých sa žiaci dozvedeli mnoho z 

histórie kníh. Ďalšou aktivitou bola práca s literárnym textom a vedomostný kvíz z teórie 

literatúry. Jednotlivé aktivity pomohli študentom overiť si svoje jazykové zručnosti a vedomosti 

v praxi, nadobudli praktické skúsenosti pri triedení literatúry a objavili krásu literárneho diela. 

Zistili, že aj takouto zaujímavou a netradičnou formou sa dajú získať nové poznatky, ktoré 

využijú pri ďalšom štúdiu  i pri samovzdelávaní. 

 

HODINA DEŤOM 

9.11.2018 sa naša škola zapojila do verejnej finančnej zbierky Hodina deťom s cieľom pomôcť 

všetkým deťom a mladým ľuďom, ktorí pomoc druhých potrebujú. 
 

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ 

23. novembra  2018 sa v priestoroch našej školy realizoval Deň otvorených dverí. Viac ako     

400 deviatakov z 18 základných škôl  malo možnosť oboznámiť sa s priestormi teoretického     

aj praktického vyučovania a tiež s možnosťami štúdia na našej škole.  

 

ČERVENÉ STUŽKY 

30.novembra 2018 si žiaci tried III.A, III.M a I.G si pripomenuli 12. ročník celoslovenskej  

kampane Červené stužky. Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS a sú symbolom 1. 

decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. AIDS alebo syndróm získanej imunitnej 

nedostatočnosti je vždy  aktuálnym, individuálnym, dlhodobým a spoločenským problémom. 

Dotýka sa každého z nás. Počas tohto dňa sa rozdávajú symbolické červené stužky, organizuje 

sa tzv. Sviečkový pochod alebo besedy. Aj naša škola sa zapojila do tejto kampane formou 

besedy s pani Velikou, pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove  

nad Topľou. 
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OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV 

4. decembra 2018 sa 9 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola Olympiády ľudských práv, 

ktorej cieľom je posilňovanie základných demokratických pilierov na Slovensku medzi 

študujúcou mládežou. Víťazkou školského kola OĽP sa stala žiačka II.M Tatiana Kruschová. 

 

DRÓGY A ZÁVISLOSTI 

Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila odborná prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníka na tému                  

„Drogy  a závislosti“. Prednášajúcou bola pracovníčka Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove 

nad Topľou kpt. JUDr. Anna Katreničová. 

 

PUTUJÚCE PERO 

Pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja, Prešovskej univerzity v Prešove,    

Gréckokatolíckej teologickej fakulty, Spolku slovenských spisovateľov,  prešovskej odbočky  

Spolku slovenských spisovateľov sa  12. decembra 2018 v priestoroch auly Gréckokatolíckej  

teologickej fakulty PU v Prešove uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže vo vlastnej 

literárnej tvorbe s názvom Putujúce pero. Osem našich žiakov získalo za svoje práce čestné     

uznanie.  

 

ČAS A PRIESTOR 

29. januára 2019 sa študenti II.M na chvíľu preniesli v čase i priestore. Svojou prednáškou 

v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou im v tom pomohol Mgr. Ján Jusko, 

absolvent klasickej archeológie v Trnave. Prostredníctvom pútavého rozprávania z ciest jeho 

archeologických výskumov zaviedol žiakov do krajín Blízkeho východu i na Východnú Sibír. 

Študenti mali možnosť vidieť zaujímavé archeologické nálezy nielen zo Slovenska, ale i zo 

zahraničia. Dozvedeli sa kuriózne poznatky z archeológie či histórie. 

 

NÁVŠTEVA  OKRESNÉHO SÚDU 

29. januára 2019 žiaci tried II.F a III.M navštívili Okresný súd vo Vranove nad Topľou a  

zúčastnili sa súdneho pojednávania, ktoré viedla JUDr. Dubová. To, čo sa vidí často v   

televízii, mali žiaci možnosť zažiť priamo na vlastnej koži. 

 

FINANČNÁ AKADÉMIA 

8. februára 2019 sa zrealizoval vzdelávací cyklus Finančnej akadémie pre žiakov  končiacich 

ročníkov – IV.A a IV.M. Spolu s pánom Martinom Gállom z Nadácie Partners Group  prebrali 

prvé 3 lekcie: úvodnú lekciu, lekciu o hospodárení a lekciu o bývaní. Ďalší cyklus prebehol dňa. 

Ďalší cyklu sa uskutočnil 27.2.2019. 

 

SPOTREBITEĽSKÝ  SEMINÁR 

12.februára.2019 medzi žiakov druhého a tretieho ročníka (II.A, II.M, II.F, III.G a III.M) 

zavítala Mgr. Katarína Zalaiová, hlavný štátny poradca odboru ochrany spotrebiteľov. Pani 

Zalaiová žiakom objasnila podstatu reklamácie, rozdiel chýb odstrániteľných a 

neodstrániteľných, čomu sa v budúcnosti vyhýbať a  ako postupovať, ak sa ocitneme v zúfalej 

situácii, napr. na letisku so zmiznutým kufrom.  

 

MANŽELSTVO JE STÁLE IN... 

13. februára 2019 sa žiaci druhého ročníka (tried: II.A, II.M a II.F)  zúčastnili prednášky na 

tému: Manželstvo je stále in...  Prednáška sa konala  v Mestskom  dome kultúry vo Vranove  



 

23 

nad Topľou a jej prednášateľom bol  duchovný otec Mgr. Pavol Bober. Vo svojom príhovore  

vysvetlil  žiakom  zásadné   rozdiely  medzi  partnerstvom  a  manželstvom, vnímaním muža a  

ženy,  tolerantnosťou  a  zraniteľnosťou,  láskou  a  sexom.  Zrealizovaný  bol  aj   rozhovor  so  

žiakmi: Jánom Vaňušom (II.A), Nikolasom Janočom (II.F) a Petrom Baníkom (II.M),  

s koordinátorom PaedDr. Janou Kováčovou a  moderátorkou  Líviou Godovou z Rádia Regina,  

ktorý bol odvysielaný 07.03.2019 o 15.30 hod. 

 

DEŇ REMESIEL 2019 

Dňa 1. marca 2019 sa uskutočnil v SOŠD už 7. ročník tohto zaujímavého podujatia. Výstava 

výrobkov žiakov školy v oblasti drevárskych, strojárskych a elektrotechnických profesií ako aj 

prekrásnych diel remeselníkov spojená s prezentáciou remeselnej výroby  od drevených plastík, 

drevených figuriek, lodí,  fujár, huslí a iných hudobných nástrojov, darčekových predmetov, 

tkáčskych a pletených výrobkov, ľudových krojov, perníkov, šperkov vytváraných starou 

technológiou, moderná zváracia technika, výroba hlinených nádob, majolika a praktické ukážky 

výroby ľudových tradičných remesiel a  mnoho ďalších zaujímavostí dotváralo obraz Dňa 

remesiel. Vynikajúca atmosféra sprevádzaná členmi folklórneho súboru Cifroško, 

Heligonkármi, detského folklórneho súboru Lipovec, ale aj bojových umení (Red Dragon). 

Súčasťou tohto podujatia bolo vyhodnotenie súťaže pre žiakov základných škôl  o najkrajší 

drevený módny doplnok. Spestrením bola účasť známej slovenskej spevíčky Celeste 

Buckingham.  

 

OBCHODOVANIE  S ĽUĎMI 

Dňa 15. marca 2019 sa na našej škole zrealizovala beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi  

pre žiakov II.A, II.M, III.A, III.G, IV.M a IV.A triedy. Prednášali: kapitánka JUDr. Anna 

Katreničová z ORPZ vo Vranove n/T a PaedDr. Jana Stašková z ÚPSVaR vo Vranove n/T. 

 

DETSKÉ SLNIEČKA 

Od 19. do 21. marca 2019  naši žiaci  vypomáhali pri  verejnej zbierke na podporu a rozvoj MC 

Slniečko  ponúkaním slniečok ako symbolu spolupatričnosti. Vyzbierané dobrovoľné príspevky 

boli vložené na účet neziskovej organizácie JÓNA. 

        

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

12. apríla 2019 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, súťažnej prehliadky   v  

umeleckom prednese poézie a prózy, ktorého sa zúčastnilo  9 recitátorov. Komisia neudelila 

prvé miesto s postupom na okresné kolo, na 2. mieste sa umiestnil žiak I.F triedy – Vladislav 

Trecak a 3. miesto získal žiak I.M Adam Frena. 

 

DEŇ NARCISOV 

11. apríla 2019 sme sa aktívne zúčastnili 23. ročníka zbierky na podporu boja proti rakovine. Z 

výnosu Dňa narcisov Liga proti rakovine pravidelne podporuje aktivity v oblasti prevencie a 

informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam.  

 

MAFIA  NA  SLOVENSKU 

25. apríla 2019 8 študentov našej školy z tried II.M  a III.M  sa v popoludňajších hodinách 

zúčastnili besedy "Mafia na Slovensku". Podujatie sa realizovalo v rámci projektu Vranovské 

knihodni v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Prednášateľom bol 

pán Gustáv Murín z Bratislavy. Pôsobí ako vedecký pracovník na Katedre botaniky 

http://sosdvv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=138
http://sosdvv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=150
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Prírodovednej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Publikoval  desiatky článkov a  

rozhovorov z oblasti kultúry a biológie. 

       

STAŇ SA KADETOM 

26.apríla 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnili dve prednášky s pracovníkmi OR PZ  

vo Vranove n/T. Prednáška "Staň sa kadetom" bola určená predovšetkým študentom končiacich 

štvrtých ročníkov (IV.A a IV.M trieda). Pracovníci OR PZ priniesli študentom informácie o 

možnosti stať sa policajtom - kadetom. Ide o nový druh štátnej služby, ktorá umožní už 

v služobnom pomere získať policajné vzdelanie mladým ľuďom bezprostredne po získaní 

maturity. Prednáška bola obohatená aj o ukážku práce policajného kynológa. Druhá prednáška 

priniesla študentom našej školy informácie o hrozbách extrémizmu, xenofóbií, antisemitizmu, 

intolerancii a rasizmu, ktoré sa v súčasnosti stali vysoko aktuálnym problémom ľudskej 

spoločnosti. Prednášky viedla kapitánka JUDr. Anna Katreničová. 
 

SATURNIN 

 21. mája 2019 žiaci študijných odborov našej školy vycestovali za umeleckým zážitkom až   

do Prešova, kde sa zúčastnili na divadelnom predstavení Saturnin. 
    

BESEDA  S  UROLÓGOM 

24.mája 2019 chlapci druhého ročníka (II.M a II.F)    sa zúčastnili prednášky s lekárom – 

urológom MUDr. C. Fedorom, ktorý porozprával o chorobách týkajúcich sa chlapcov. Každým 

rokom chorobnosť  mužov stúpa.  Prispieva k tomu  nezdravý životný štýl, stres,  fajčenie, 

alkohol a sedavé zamestnanie.  Mnohé z chorôb sú liečiteľné, a preto je potrebné vedieť o ich 

príznakoch a vedieť, na koho sa v danej chvíli obrátiť. MUDr. Fedor porozprával chlapcom aj 

o poslaní a úlohách oddelenia urológie. 
 

 

DOMÁCE NÁSILIE 

7. júna 2019 sa zrealizovala prednáška na tému Domáce násilie s pracovníčkou ORPZ pre 

žiakov 2. ročníka. 

 

SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU 

Dňa 12. júna 2019 v rámci Svetového dňa bez tabaku sa zrealizovala besedu na tému 

„Negatívne účinky fajčenia na ľudský organizmus a zdravý životný štýl“. Na uvedenú tému 

bola pripravená aj propagačnú nástenku vo vestibule školy s premietaním škodlivosti fajčenia 

cez dataprojektor v čase prestávok s cieľom  zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných 

následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť mládež pred aktívnym, 

ale aj pasívnym fajčením. 

 

TÝŽDEŇ UDRŽATEĽNEJ ENERGIE 

V dňoch 24. až 26. júna 2019 sa uskutočnili 

v priestoroch školy v rámci Európskeho týždňa 

udržateľnej energie aktivity zamerané na 

informácie o udržateľných zdrojoch energie, 

spojené s prezentáciami k uvedenej problematike 

vo vestibule školy. Pre žiakov boli premietané    

filmy zamerané na ochranu životného prostredia a triedenia odpadu. 
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INÉ AKTIVITY 

Funkciu predsedov predmetových maturitných komisií na maturitných skúškach vykonávali 

Ing. Vaterka, Ing. Demčák   (SOŠD Spišská Nová Ves), Ing. Rada SPŠ Snina ),  PaedDr. 

Kováčová ( Cirkevné gymnázium Vranov), Ing. Mihalčin M. a RNDr. Feníková (Gymnázium 

C. Daxnera Vranov).  

Žiak IV.M Maroš Sepeši  sa zúčastnili obvodného kola olympiády v anglickom  jazyku 

v Humennom kde sa umiestnil na 4. mieste.  

Žiaci  1. ročníka v rámci vyučovacích hodín slovenského jazyka navštívili Okresnú knižnicu vo 

Vranove nad Topľou, kde sa oboznámili so systémom a štruktúrou práce knižnice s cieľom 

rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov.  

Žiaci študijného odboru sa zapojili do projektu Karpatskej nadácie MYMachine. Ide o prácu 

s deťmi ZŠ, ktoré navrhnú výrobok, študenti vysokých škôl spracujú dokumentáciu 

a stredoškoláci zrealizujú. Na základe návrhu vyrobili šmýkalku, ktorá bola prezentovaná na 

výstave v Košiciach dňa 27.9.2018. 

Počas celého školského roka sme spolupracovali s Materským centrom Slniečko a zúčastňovali 

sa rôznych zbierok a kampaní napríklad Liga proti rakovine,.Deň narcisov a podobne.  

Naši žiaci sú každoročne vzdelávaní vo Finančnej akadémii, ktorú realizuje PartnersGroup             

Sk. Po ukončení vzdelávania dostávajú tí, ktorí sú  úspešní v testovaní certifikát o absolvovaní 

vzdelávania. 

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE A AKTIVITY 

Účasť družstiev a jednotlivcov školy na telovýchovných a športových podujatiach a súťažiach 

s konkretizáciou dosiahnutých výsledkov: 

1. Zapojenie žiakov do súťaží organizovaných SAŠŠ (podľa rozpisu a kalendára súťaží) 

    - volejbal, futbal, basketbal 

    - cezpoľný beh, stolný tenis. 

2. Dosiahnuté výsledky v športových súťažiach v školskom roku 2017/2018:    

    Okresné kolo -       Cezpoľný beh- 2.družstvo SOŠD  

                            Cezpoľný beh - 2.miesto – František Capko - jednotlivci  

                            Futsal - družstvo SOŠD - 2. miesto 

                            Basketbal - družstvo SOŠD - 3. miesto 

                            Volejbal - družstvo SOŠD - 2. miesto 

                            Futbal - družstvo SOŠD - 1. miesto 

                                   Minivolejbal – 1. miesto 

                                   Streetballe – 3. miesto 

     Regionálne kolo – Futbal – družstvo chlapcov – 1. miesto 

     Krajské kolo –       Futbal – družstvo chlapcov – 4. miesto 

                                   

Olympijský festival detí a mládeže – 27. jún 2019 (realizovali sa športové disciplíny -  

nohejbalové zápasy žiakov SOŠD, florbalové zápasy žiakov, futbal žiakov a pedagogických 

zamestancov). 

Rozvoj športu vo voľnom čase žiakov: 

- uskutočnili sa medzitriedne turnaje vo futbale (školská futbalová miniliga) – priebežne   

  počas   školského roka, 

- krúžková činnosť realizovaná cez vzdelávacie poukazy 

- futbalový krúžok  - futbalová miniliga 

- florbalový krúžok 

            . 
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Zrealizovali sa:  

- účelové cvičenia zamerané na ochranu života a zdravia pre žiakov I. a II. ročníka   

  1. účelové cvičenie a 2. účelové cvičenie. – I. ročník  

  3. účelové cvičenie a 4. účelové cvičenie – II. ročník 

- kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ročníka študijných odborov  

  22.05. - 24.05. 2019 – III.A,III.F,  III.G, III.M  internou formou) 

-kurz pohybových aktivít (lyžiarsky) – pre žiakov I. ročníka sa uskutočnil pre 35 žiakov na  

Donovaloch 11.2. -15.2.2019 

- kurz pohybových aktivít ( turistický) pre žiakov II. ročníka -13.5. – 15.5.2019 

 

FUTBALOVÁ MINILIGA 2019 

V júni 2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie školskej futbalovej miniligy. 

Prítomní rozhodovali hlasovaním o najlepšieho hráča, obrancu aj 

brankára tejto sezóny.. Ocenení žiaci  získali krásne drevené poháre.  

 
 
OSTATNÉ SÚŤAŽE: 

 

SÚŤAŽ ZRUČNOSTI 

Zručnosť žiakov bola sledovaná v celoškolskej  súťaži zručností , do ktorej bolo zapojených 

160  žiakov vo všetkých profesiách. Na základe hodnotenia výsledkov teoretickej a praktickej 

časti súťaže boli na celoškolskom zhromaždení ocenení 14 najlepší žiaci v jednotlivých 

profesiách a ročníkoch. 

 

ETUDY Z DREVA – ZVOLEN 

Aktívna účasť v súťaži „Etudy z dreva“ vo Zvolene  - drevená sedacia súprava, ktorú vyrobili 

žiaci pod vedením MOV Ing. Kokindu. 

 

j/ Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL 

Získali sme dotáciu 824 053,21 eur na vybavenie a modernizáciu priestorov praktického 

vyučovania a tiež strojových zariadení v rámci projektu s názvom“ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ 

drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní“. 

 

ERASMUS PLUS 

Naša škola sa vďaka aktivitám z minulých období úspešne zapojila do ďalšieho programuj  

v rámci   medzinárodného projektu Erasmus plus – „ Vzdelávacia mobilita jednotlivcov“. Piati 

zamestnanci sa zúčastnili aktivít v Poľsku, Nórsku  Finsku, štyria na Malte.. 

 

SIEŤOVÁ AKADÉMIA CISCO 

Škola je zapojená do projektu od roku 2009. V rámci akadémie pripravuje žiakov študijného 

odboru mechanik počítačových sietí.   

Program Sieťových akadémií Cisco pomáha žiakom rozvíjať praktické schopnosti a znalosti 

sieťových technológií v prostredí, v ktorom si môžu žiaci všetko praktický overiť. Absolventi 

v Cisco akadémii pri škole majú možnosť získať certifikát CISCO NetAcad úrovne CCNA 1 

Routing & Switching a CCNA 2 Routing & Switching. 

  

http://sosdvv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=200
http://sosdvv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=200
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k/ Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

 

Od roku 2000 sa v škole uskutočnili tematické a čiastkové inšpekcie uskutočnené Štátnou 

školskou inšpekciou školského inšpekčného centra v Prešove. V uvedenom období sa 

uskutočnila iba jedna komplexná školská inšpekcia v dňoch 10.10.- 29.10.2002. 

Na základe Usmernenia MŠ SR č.10/2006-R sme výsledky komplexnej školskej inšpekcie 

zverejnili v správe z r. 2006, takže ich už tohto roku nepredkladáme. 

 

 

l/ Údaje o priestorových a materiálno –technických podmienkach školy 

 

Stredná odborná škola drevárska, ul. Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou je organizácia s 

právnou subjektivitou, jej právna forma je príspevková organizácia. Zastupuje ju riaditeľ školy 

a je zriadená Prešovským samosprávnym krajom. V rámci povinností určených zriaďovacou 

listinou je jej hlavným poslaním poskytovanie vzdelania a odbornej prípravy na výkon 

povolania.  

Stredná odborná škola drevárska a školské zariadenie pri nej zriadené má v správe hnuteľný a 

nehnuteľný majetok, ktorý jej zriaďovateľ poskytol na zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho 

procesu, disponuje finančnými prostriedkami poskytovanými zo štátneho rozpočtu, z príjmov 

VÚC a získavané vlastnou činnosťou organizácie. Súčasne má v rámci svojich kompetencií 

povolený výkon podnikateľskej činnosti na získavanie finančných prostriedkov pre ďalšie 

financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovanie bežných prevádzkových 

potrieb. 

Priestory, ktoré škola využíva sú zariadené a prispôsobené potrebám fungovania odborných 

učební a potrebám fungovania tried pre teoretické vyučovanie. ODBORNÉ UČEBNE sú 

priebežne dopĺňané o potrebné vybavenia a techniku tak, aby výchovno-vzdelávací proces 

spĺňal požiadavky kladené školským vzdelávacím programom. Financovanie vybavenia je 

zabezpečované buď na základe účelovo pridelených finančných prostriedkov zo strany 

zriaďovateľa, z vlastných zdrojov alebo prostriedkami v rámci schválených projektov. 

V rámci teoretického vyučovania má škola pre vyučovanie k dispozícií 9 odborných učební 

vybavených zariadením potrebným pre výchovno-vzdelávací proces a 14 klasických učební – 

kmeňových. Teoretické vyučovanie je po materiálno-technickej stránke dobre vybavené. 

K dispozícii na vyučovanie sú odborné učebne vybavené interaktívnou technikou – 

informatiky a výpočtovej techniky, CISCO akadémie, drevárskych grafických systémov, 

strojárskych grafických systémov, ekonomiky a účtovníctva, administratívy 

a korešpondencie, cudzích jazykov a multimediálna učebňa. K dispozícii na telesnú a 

športovú výchovu je telocvičňa, posilňovňa, atletický štadión, futbalové miniihrisko 

s umelým trávnikom, tenisové ihrisko.       

Praktické vyučovanie žiakov SOŠD sa uskutočňuje v týchto hlavných formách: odborný 

výcvik a odborná prax . Zákon o odb. vzdelávaní  č.61/2015 nám umožňujú realizovať 

jednotlivé formy  vo vlastných školských zariadeniach, alebo v organizáciách (na pracovisku 

zamestnávateľa). 

V školskom roku 2018/2019 bola realizácia praktického vyučovania  formou  odborného 

výcviku v 24 študijných skupinách / šs / z toho 22 šs v školských dielňach 2 šs na pracovisku 

zamestnávateľa.  

 V priestoroch školy žiaci využívali nasledovné pracoviská: 

a) drevárske profesie – jedna dielňa delená na strojovú časť a dve ručné dielne 

b) strojárske profesie -  tri dielne pre ručné opracovanie kovov ( strojové dielne sú 

v rekonštrukcii) 



 

28 

c) elektrotechnické profesie – dve odborné učebne a dve  dielne 

d) autoopravári – dve  dielne    

Pozastavením činnosti školského internátu sa ubytovacie priestory v plnej miere začali využívať 

na poskytovanie ubytovania pre cudzie osoby v rámci podnikateľskej činnosti, čím si škola 

zabezpečuje už spomínané ďalšie príjmové zdroje na financovanie prevádzkových potrieb a 

výchovno-vzdelávacieho procesu 

Prevádzka školskej jedálne má pozastavenú činnosť od 1. júla 2018 z dôvodu nízkeho počtu 

stravníkov zo strany žiakov a vlastných zamestnancov. 

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou, ktorej bolo ako základné poslanie 

dané zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu je stavaná do pozície organizácie, ktorá 

si má na pokrytie všetkých svojich potrieb zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov 

výkonom ďalšej činnosti. To, čo nepokryje normatívne financovanie škola dorába v nie malej 

miere vlastnou činnosťou. Nestačí to však na to, aby mohla byť financovaná bežná prevádzka 

školy a súčasne vybavenie odborných učební. Ak škola chce zachovať úroveň vzdelania a 

získavať nových žiakov, ktorí nadobudnú remeselné a odborné vzdelanie potrebné pre 

hospodárstvo štátu, princíp normatívneho financovania túto potrebu žiadnej odbornej školy 

nerieši. Pri ňom sa totiž pozabudlo na to, že hlavným poslaním školy nie je podnikať, ale 

vychovávať a vzdelávať žiakov a tým zabezpečiť ekonomicky činnú populáciu nie pre úrady 

práce, ale pre tie oblasti národného hospodárstva, kde chýbajú odborne zdatní pracovníci. 

 

m/  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  výchovno – vzdelávacej činnosti 
 

Na priebežné vyhodnotenie ekonomickej a finančnej situácie školy sú štvrťročne 

vypracovávané a predkladané rozbory hospodárenia, ktoré sa v rámci porád vedenia školy 

prehodnocujú. Tieto údaje o hospodárení školy sú spolu s dokladmi účtovnej závierky 

zasielané zriaďovateľovi. Správa o hospodárení Strednej odbornej školy, ul. Lúčna 1055, 

Vranov nad Topľou k 31.12.2018 je samostatnou prílohou tejto hodnotiacej správy. 

Samostatne však v tejto časti poukážeme na údaje, ktoré v Správe o hospodárení nie sú 

uvádzané podrobne. 

 

I.  PREHĽAD POUŽITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA VZDELÁVACIE POUKAZY 

V ŠK.ROKU 2018/2019 

 

Obdobie  10-12/2018 01-06/2019 

Počet žiakov uplatňujúcich si 

vzdelávacie poukazy 

185 žiakov 185 žiakov 

Úbytok žiakov za sledované 

obdobie 

5 4 

Suma pridelená podľa 

rozpočtových opatrení 

2 214,00 € 3 552,00 € 

 

Rozpočtové opatrenie  

(číslo a dátum pridelenia 

finančných prostriedkov) 

412/03/V/2018 

05.02.2018 

 

2120/40/V/2018 

09.11.2018 

408/04V/2019 

06.02.2019 

Dátum pripísania finančných 

prostriedkov na účet školy 

14.11.2018 7.2.2019 

Odmeny     600,00 €  1 080,00 € 

Odvody 209,70 € 377,46 € 

Réžia školy 683,56 €   156,44 € 

Rozvoj krúžkov 887,54 € 1 637,50 € 

Spolu použité prostriedky 2 380,80 € 3 251,40 € 
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II. Prehľad hospodárenia Rodičovského združenia pri SOŠD v školskom roku 

2018/2019 

 
Príjmy / členenie podľa príjmu z tried a ročníkov / : Spolu  3.322,00 € 

 
Čerpanie rozpočtu  Rodičovského združenia pri SOŠD v školskom roku 2018/2019 
 
 

POR. 
ČÍSLO 

AKCIA - ÚČEL POUŽITIA 
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

  SUMA ČERPANIE ZOSTATOK 

I. 

Úsek teoretického vyučovania – súťaže, kvízy, projekty ,vzdelávací proces 

1. Hviezdoslavov Kubín – aktivity na SJL 50,00 € 08,90 € 41,10 € 

2. Besedy a akcie – výdavky  50,00 € 37,63 € 12,37 € 

3. Európsky deň jazykov, Olympiáda z ANJ 50,00 € 39,13 € 10,87 € 

4. Lyžiarsky výcvik 100,00 € 100,00 € 00,00 € 

5. Žiacka školská rada 60,00 € 60,00 € 00,00 € 

6. Finančná gramotnosť 20,00 € 19,56 € 00,44 € 

7. Olympiáda ľudských práv a exkurzia BA 80,00 € 18,27 € 61,73 € 

8. Školské kolo SOČ 50,00 € 00,00 € 50,00 € 

9. Futbalový turnaj  pre ZŠ – náborová akcia 60,00 € 60,00 € 00,00 € 

10. Futbalová miniliga – dresy pre najlepších, potlač 100,00 € 100,00 € 00,00 € 

11. Deň remesiel- drevárska súťaž – odmeny pre 

žiakov 
60,00 € 60,00 € 00,00 € 

12. Najlepší žiak, najlepšia trieda – koniec školského 

roka 
100,00 € 100,00 € 00,00 € 

13. Deň otvorených dverí – občerstvenie 90,00 € 86,33 € 03,67 € 

14. Turistický kurz - cestovné náklady 60,00 € 60,00 € 00,00 € 

15. Vybavenie odbornej učebne AUO 50,00 € 00,00 € 50,00 € 

16. Odborná literatúra pre OOMPP 33,00 € 32,22 € 00,78 € 

17. Historická exkurzia – cestovné náklady 100,00 € 00,00 € 100,00 € 

18. Estetizácia priestorov školy 50,00 € 48,95 € 01,05 € 

 
 Spolu úsek  TV                                           1.163,00 €         830,99 €                  332,01 € 

IA 
 

IF 
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POR. 

ČÍSLO 
AKCIA - ÚČEL POUŽITIA 

FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
SUMA ČERPANIE  ZOSTATOK 

II. 

Úsek odbornej výchovy  

19. Notebook – odbor programátor 400,00 € 400,00 € 00,00 € 

20. Súťaž zručností a odbornej spôsobilosti 200,00 € 200,00 € 00,00 € 

21. Učebná pomôcka Arduino 200,00 € 200,00 € 00,00 € 

28. Stolár 2019 32,80 € 32,80 € 00,00 € 

 
SPOLU  úsek OVY                                     

832,80 € 832,80 € 00,00 € 

 
 

POR. 
ČÍSLO 

AKCIA - ÚČEL POUŽITIA 
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

SUMA ČERPANIE ZOSTATOK 

IV. 

Iné Výdavky 

22. VÝDAVKY SÚVISIACE s činnosťou výboru RZ  100,00 € 64,99 € 35,01 € 

23. ZAKÚPENIE VECNEJ ODMENY pre členov 

výboru 
90,00 € 90,00 € 00,00 € 

24. KNIŽNÉ ODMENY pre žiakov na konci 

školského roka 
250,00 € 135,43 € 114,57 € 

25. ÚRAZOVÉ POISTENIE žiakov 313,99 € 313,99 € 00,00 € 

26. DOD  a Deň remesiel 500,00 € 500,00 € 00,00 € 

25. Rezerva RŠ pre potreby školy 150,00 € 150,00 € 00,00 € 

 
 SPOLU  iné                                                 1.403,99 €        1 254,41 €              149,58 € 

 
SPOLU ZA VŠETKY ÚSEKY                  3.399,79 €        2 918,20 €               481,59 € 

 

n/  Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy a jeho plnenie v uplynulom školskom 

roku 
 

Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy bol stanovený v Pláne práce SOŠD pre školský rok  

2018/2019  strategický plán. Bol taktiež rozpracovaný na hlavné ciele vyhodnotené aj v tejto 

správe a konkrétne úlohy jednotlivých pedagogických úsekov školy. Vyhodnotenie plnenia 

koncepčného zámeru rozvoja školy a stanovených cieľov je nasledovné: 
 

Strategický plán rozvoja školy 
 

Strategickým plánom rozvoja školy pre šk. r. 2018/2019  je inovovať učebné dokumenty 

v strojárskych odboroch tak, aby boli prepravené novému obsahu vyučovania pre 

moderné technológie, ktoré sa v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ drevárskej 

vo Vranove n.T. na praktickom vyučovaní“ v strojárskych dielňach a ďalších učebniach 

vybudujú a nainštalujú. Informovať verejnosť o projekte a tak nasmerovať povedomie 
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verejnosti o tom, že SOŠ drevárska je modernou vzdelávacou inštitúciou – strednou 

školou, ktorá poskytuje kvalitné odborné vzdelávanie technického smeru. A to nie len 

ponukou študijných a učebných odborov, ale predovšetkým odborným vzdelávaním, ktoré 

naozaj reflektuje na potreby odbornej praxe v regióne, ale aj v širšom európskom 

priestore. Pripraviť podmienky pre vznik Regionálneho centra odborného vzdelávania 

a prípravy a zapojenie do systému celoživotného vzdelávania, čo je v zmysle POP na tento 

šk.r. jednou z priorít MŠVVaŠ SR. 

 

Plnenie: 

SOŠ drevárska začína dominovať výraznejšie v strojárskych odboroch. Vyžiadala si to 

súčasnosť, keď v našom regióne prevažujú výrobné subjekty so strojárskymi technológiami, 

a čoraz častejšie zamerané na výrobu pomocou CNC strojov a zariadení. Tomu sa prispôsobila 

aj naša škola, keď popri jestvujúcom strojárskom odbore Mechanik strojov a zariadení už pred 

dvoma rokmi zaradila do siete a do štruktúry svojich odborov nový študijný odbor Programátor 

obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Zároveň sme sa zapojili do výzvy IROP a úspešne 

implementujeme projekt „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ drevárskej vo Vranove n.T. na 

praktickom vyučovaní “. Učebné dokumenty tohto odboru boli pripravené tak, aby akceptovali 

podmienky vytvorené na škole a zároveň požiadavky podnikateľských subjektov v regióne. 

Budú sa upravovať aj v nasledujúcom školskom roku, keď bude jasné, aký softvér budú 

používať nové stroje a technologické zariadenia dodávané v rámci projektu do našich 

strojárskych dielní.  

 

Ciele dané na školský rok 

1./   Realizácia modernizácie dielní odborného výcviku strojárskych odborov v zmysle          

schváleného projektu v rámci výzvy IROP „ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ  drevárskej vo 

Vranove n.T. na praktickom vyučovaní “. 

Plnenie: 

Projekt „ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ drevárskej vo Vranove n.T. na praktickom vyučovaní “ 

prechádza do záverečnej fázy. Aj keď mal byť ukončený do polovice augusta 2019, boli sme 

nútení požiadať riadiaci orgán o odklad termínu ukončenia projektu. Nie je to našou vinou , ale 

paradoxne neadekvátnym, veľmi zdĺhavým procesom kontroly zmlúv, verejného obstarávania 

a procesných úkonov riadiacej jednotky IROP. Stavebná časť projektu je ukončená takmer celá, 

ostáva dokončiť už len vrchnú vrstvu podlahy v dielňach. Tá sa však môže realizovať až po 

inštalácií strojov a zariadení. Tie sú už všetky vysúťažené, zmluvy s dodávateľmi podpísané, ale 

všetko je to odovzdané riadiacemu orgánu na odkontrolovanie a odsúhlasenie viac ako dva 

mesiace. Bez tohto odsúhlaseného procesu nemožno zariadenia inštalovať. Modernizácia dielní 

a strojového parku je tak tesne pred dokončením, bohužiaľ spomenutými problémami dnes už 

vieme, že od septembra 2019 vyučovanie v nových priestoroch a s novým strojným zariadením 

ešte nebude možné.  

 

2./     Dosiahnuť celkový priemerný prospech minimálne  2,70 

Plnenie: 

Dosiahnutý priemerný prospech v uplynulom klasifikačnom období bol 2,83, čo je na desatinu 

rovnaký priemer oproti rovnakému obdobiu minulého školského roka. Stanovený cieľ sa teda 

nepodarilo splniť. Ukazuje sa, že zhoršený prospech ide súbežne so zhoršenou dochádzkou na 

vyučovanie, ktorá sa neúmerne výrazne zhoršila. Najlepší prospech zaznamenali triedy I.F a 

I.M (2,42), II.F (2,65), III.M (2,67) a najhorší triedy II.A ( 3,18), I.A (3,13) a I.G (3,01).  
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3./ Spoluprácou s rodičmi, orgánmi miestnej samosprávy a štátnej správy            

dosiahnuť, aby priemerný počet zameškaných hodín na žiaka v danom polroku 

neprekročil  90 hodín.       

 Plnenie: 

Absencia  žiakov na vyučovaní ide v priamej súvislosti s dosahovanými výchovno - 

vzdelávacími výsledkami žiakov a taktiež s ukazovateľmi kvality SOŠD. Zároveň je to veľmi 

dôležitý ukazovateľ spolupráce pedagogických zamestnancov so žiakom a rodičmi 

Bohužiaľ tento cieľ sa nám v uplynulom školskom roku opäť nepodarilo splniť. Naopak počet 

hodín absencie za uplynulý polrok sa nám oproti sledovaným obdobiam v minulosti ešte viac 

zvýšil, a to na 113,95 hodín na žiaka, z čoho 16,39 hodiny na žiaka boli neospravedlnené. 

Celková absencia za školu tak dosiahla hranicu 20,1 %. A to ešte nerátame do celkového 

výsledku absenciu žiakov nadstavbového štúdia, ktorí si vzhľadom na dosiahnutý vek hodiny 

ospravedlňujú sami a popri škole, si občas vybavili aj brigády. Keďže aj tohto roku je to 

historicky jeden z najhorších výsledkov za posledné roky. Preto je potrebné prijať ďalšie 

opatrenia. Už od prvých dní byť v neustále v kontakte s rodičmi žiakov prvých ročníkov, aby 

tento negatívny jav bol eliminovaný hneď zo začiatku štúdia. Najlepšiu dochádzku v minulom 

školskom roku dosiahli triedy I.F (78,81 h/ž.), I.M (88,58 h/ž.), III.M (88,58 h/ž). Najhoršiu 

dochádzku okrem triedy nadstavbového štúdia I.K (najhoršia dochádzka) zaznamenali triedy 

I.G (174,96 h/ž.), III.G (132,71 h/ž.), a II.A. (145,88 h/ž.). 

 

4./   Realizovať ciele schváleného projektu SOŠD programu Erasmus + v podprograme          

„ Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania „  s názvom „ Budúcnosť          

mladých ľudí v našich rukách “. Vypracovať  nový projekt, aby sa aj naši žiaci          

mohli  zúčastniť odborných  praxí v zahraničí, na  podobných  typoch  a štruktúre          

odborných škôl, ako je SOŠD. 

Plnenie: 

Tento projekt, ktorý nám bol úspešne schválený bol rozplánovaný na realizáciu aktivít na roky 

2017 a 2018. V školskom roku 2018/2019 pokračoval plánovanými aktivitami. Päť členné 

skupiny pedagogických zamestnancov sa zúčastnili tzv. „jobshadowing“, čiže hospitácií 

a pozorovania spôsobov vyučovania v Poľsku (október 2018), v Nórsku (apríl  2019), a vo 

Fínsku (máj 2019).  Na tieto aktivity nadväzuje aj nový úspešne získaný projekt v rámci 

Erasmus+ s názvom „Angličtina - jazyk technikov, ktorý sa realizoval v septembri 2018. Tieto 

aktivity budú pomáhať osobnostnému rozvoju našich pedagogických zamestnancov v rámci 

pedagogiky, ale aj zvládaniu zručností v cudzích jazykoch.  

V projektoch Erasmus+ budeme naďalej pokračovať v ďalšom školskom roku. Podali sme až 

dva projekty a v oboch sme boli úspešní. Pre odbornú prax žiakov na dvojtýždňových stážach 

vo výrobných závodoch zameraných na drevárstvo, elektrotechniku a strojárske technológie 

máme schválený projekt v Poľsku a Nemecku, pre pedagógov jobshadowing v Španielsku, 

Slovinsku a Turecku. Realizovať sa budú v priebehu budúceho školského roka. 
 

5./   Pôsobením preventívnych aktivít a primeraných opatrení predchádzať vzniku          

drogových a iných závislostí u žiakov a ich šíreniu v SOŠD. Monitorovať situáciu v tejto 

oblasti a pri akýchkoľvek podozreniach okamžite informovať vedenie školy,          

preveriť  primeranými opatreniami oprávnenosť podozrenia. 
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Plnenie: 

Aj v minulom školskom roku sa uskutočnilo množstvo preventívnych opatrení a podujatí v tejto 

oblasti. Okrem formálnych aj neformálnych besied a prednášok s príslušníkmi OR PZ SR, 

psychológmi aj lekármi, boli to aj výchovné koncerty a súťažné podujatia. V septembri na 

triednych schôdzach 1.ročníkov triedni učitelia informovali rodičov o opatreniach proti šíreniu 

legálnych a nelegálnych drog, v januári sa uskutočnila beseda  na tému „Drogy a závislosti“  

s pracovníčkou CPPPaP pre 1. ročník, v marci na triednických hodinách besedy na tému 

„Alkohol, fajčenie a ich vplyv na zdravie“. V júni sa zrealizovala beseda s pracovníčkou RÚVZ 

pri príležitosti Dňa boja proti tabaku pre žiakov 3. ročníkov.  

 

6./     Zamerať zvýšenú pozornosť ochrane žiakov pri používaní internetu a bezpečnosti 

na internete v zmysle odporúčania POP na šk.r. 2018/2019. Zároveň okrem sledovania 

akýchkoľvek náznakov kyberšikany, naďalej sa sústreďovať aj na sledovanie fyzického 

spoločenského správania sa žiakov s dôrazom na prevenciu pred sociálno - negatívnym 

javom,  ktorým  je fyzické šikanovanie. Pokračovať  v uplatňovaní  princípu  stanoveného 

v minulom školskom roku „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych 

podobách!“ 

Plnenie: 

V tomto školskom roku sme viac naše aktivity v rámci vyučovania zamerali na ochranu žiakov 

pri používaní internetu a pre pre ich bezpečné správanie sa na internete tak, ako to požadujú aj 

POP na tento šk.r. v časti 1.6.17 Digitálne technológie. Žiaci na hodinách, pri ktorých sa 

používal internet boli upozornení na nástrahy, ktoré internet prináša. Dňa 9.10. 2018 sa 

uskutočnila beseda s pracovníčkou ORPZ na tému „Kyberšikana“ pre žiakov prvého až štvrtého 

ročníka a dňa 25.3. 2019 beseda so zamestnancami CPPPaP na tému „Šikanovanie a 

kyberšikanovanie“ pre 2.,3., ročník. Pozorne sme počas vyučovacích hodín aj prestávok 

sledovali činnosť žiakov. Občasné konflikty (ojedinele aj fyzické) vznikli, ale jednalo sa o 

jednorázový konflikt, bez dlhodobého pôsobenia, či prejavov a znakov šikany. Nemali sme ani 

konflikty medzi žiakmi z majoritnej skupiny a žiakmi margilizovaných komunít. 

 

7./     Zamerať sa na podporu rozvoja podnikateľských zručností žiakov v zmysle POP na 

školský r. 2018/2019, rozvíjať ich kľúčové kompetencie ako je samostatnosť rozhodnosť 

vlastná tvorivosť, schopnosť prezentácie výsledkov práce, vrátane podnikateľských 

zručností. 

Plnenie: 

Jedným z hlavných cieľov PPŠ v uplynulom šk.roku bolo implementovať širokospektrálne do 

viacerých odborných predmetov aj učivo na osvojenie si kľúčových kompetencií ako je 

samostatnosť rozhodnosť, vlastná tvorivosť, schopnosť prezentácie výsledkov práce, vrátane 

podnikateľských zručností, finančnej gramotnosti a projektového myslenia v zmysle dokumentu 

Národný štandard finančnej gramotnosti, ale aj webových pomôcok MŠVVaŠ SR, Yuventy, 

JAS SR, Pen world wide, scf a statpedu.   

Prvou z kompetencií bola finančná gramotnosť. Na našej škole jej bola venovaná profesionálna 

starostlivosť . Naši žiaci absolvovali účasť na Finančnej akadémii, čo bol súbor šiestich 

dvojhodinových lekcií v oblasti finančnej gramotnosti. Školiteľmi Finančnej akadémie boli 

nezávislí odborníci na financie z finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti PARTNERS 

GROUP SK, ktorí sa do projektu nadácie PARTNERS zapájajú v rámci programu firemného 

dobrovoľníctva. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií venovaných investovaniu boli 

predstavitelia investičnej skupiny Pioneer Investments. Okrem finančnej akadémie boli 

zorganizované ďalšie viaceré podujatia. Vo februári 2019 pre žiakov II.A, II.M, II.F, III.G  
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a III.M bol  zrealizovaný Spotrebiteľský seminár s Mgr. Katarínou Zalaiovou – hlavným 

štátnym poradcom odboru ochrany spotrebiteľov.  

Na úseku OV sa sledoval remeselná zručnosti a vedomosti žiakov pri praktických činnostiach 

a ich overovanie organizovaním súťaži a výstav  / TOP výrobok a súťaž zručností  / respektíve 

na základe poznatkov pri umiestňovaní žiakov v prevádzkach. V uplynulom školskom roku na 

základe zmlúv so zamestnávateľmi z regiónu praxovali 39 žiakov  u 14 zamestnávateľov 

v regióne. Do súťaže zručnosti v jednotlivých profesiách sa zapojilo 160 žiakov školy. Žiaci 

prezentovali svoje výrobky aj odbory na februárovom podujatí Deň remesiel SOŠD. 

 

o/  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých súnedostatky, 

vrátane návrhov a opatrení pre zlepšenie úrovni výchovy a vzdelávania 

 

Predpokladom využitia „toho najlepšieho“ je vypracovaná SWOT analýza školy, ktorá 
poukazuje na silné a slabé stránky. 
 

Silné stránky školy Slabé stránky školy 

 

 postavenie školy v regióne,  

 komplexnosť školy a jej poloha, 

 spolupráca s inštitúciami,  

 kvalita a skúsenosť pedagogických 

zamestnancov,  

 dlhoročné medzinárodné aktivity 

v projektoch ERASMUS+ 

 mimoškolské aktivity a krúžky, 

 dobrá spolupráca so SOŠD vo Zvolene a 

drevárskou fakultou Technickej univerzity vo 

Zvolene, 

 zabezpečenie odborného výcviku v 

kmeňových a zmluvných podnikateľských 

subjektoch, 

 čiastočné materiálno – technické v 

kmeňových a zmluvných podnikateľských 

subjektoch, 

 čiastočné materiálno – technické 

zabezpečenie školy aj vlastnou výrobnou 

činnosťou,  

 výrazné výstavné a propagačné aktivity školy 

 

 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu a vybavenie odborných učební 

modernými technológiami, telocvične, dielní,  

 sociálne a ekonomicky slabší región, 

 telocvičňa, 

Príležitosti Riziká 

 vybudovaný priemyselný park vo Vranove 

nad Topľou,  

 fungujúce partnerstvo s podobnými školami, 

na Slovensku aj v zahraničí,  

 otvorenie nových študijných odborov, 

 možnosti realizácie rekvalifikačných kurzov 

podľa potrieb úradu práce vo Vranove nad 

Topľou,  

 dobrá a funkčná spolupráca so 

zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ  a 

ŠIOV ako predpokladu dobrých koncepčných 

a poradenských služieb, 

 zlepšenie podmienok praxe vďaka zaradeniu 

školy do Akčného plánu regiónu v zmysle 

Zákona o podpore najmenej rozvinutých 

okresov,  

 vybavenie školy modernými technológiami a 

IT technikou v zmysle zákona o podpore 

zaostalým regiónom 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

obnovu a prevádzku školy a na modernizáciu 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich 

žiakov zo základných škôl, 

 nízka priemerná mzda v regióne, 

 klesajúci záujem rodičov a žiakov o vyučenie 

v profesiách, resp. o štúdium v SOŠ na 

Slovensku,  

 slabá spolupráca s rodičmi problémových 

žiakov pre nezáujem rodičov,  

 neustála klesajúca populačná krivka 

absolventov ZŠ 
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje d o b r é výsledky: 
- Výborné výsledky propagácie školy na regionálnych, národných a medzinárodných  

výstavách a prehliadkach, ale aj v printových a elektronických médiách  

- Dobrá technická a personálna vybavenosť školy v IKT  

- Úspešnosť v projektoch, spolupráca so zahraničnými školami  

- Úspechy v športových súťažiach SŠ  

- Podnikateľská činnosť v oblasti poskytovania služieb (zváračská škola, 

ubytovanie) Spolupráca s verejnosťou pri organizovaní kurzov  

- Dobré vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie a výkonu štátnej správy 

1.stupni 
 

Oblasti, v ktorých škola má nedostatky: 

Nedarilo sa naplniť stanovený plán výkonov prijatia žiakov do 1.ročníka na  

100 % (nezáujem o drevárske odbory – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby) 
 

Opatrenia na odstránenie nedostatku: 

- zaraďovať také nové odbory, o ktoré je záujem nielen na trhu práce, ale aj u rodičov a 

žiakov končiacich ročníkov základných škôl 

- zvýšiť propagáciu ponúkaných odborov školy formou prezentácií v masmédiách, na 

výstavách, workshopoch a pod 

- zmeniť a zatraktívniť formy propagácie 
 

Nesplnenie cieľov v oblasti priemerného prospechu a dochádzky 
 

Opatrenia na odstránenie nedostatku: 

- zlepšiť spoluprácu triedneho učiteľa, majstra, vychovávateľa a rodiča, s cieľom včas 

zabrániť záškoláctvu a tendencii zhoršovania prospechu, 

- ponúknuť v rámci systému vzdelávacích poukazov také krúžky, ktoré pomôžu doplniť 

vedomosti získané v škole, zopakovať a zafixovať ich zvlášť u tých žiakov, u ktorých sa 

prejavujú problémy s prospechom 

- Nedostatočné priestorové podmienky pre interiérový šport (absencia gymn. telocv.) 

 

Opatrenie na odstránenie nedostatku: 

- napriek neúspechu pri dvojnásobnom podávaní projektu v rámci ROP z európskych 

fondov hľadať ďalšie možnosti financovania výstavby naprojektovanej gymnastickej 

telocvične s posilňovňou 
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p/  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov 

na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium  
 
(Počty absolventov v školskom roku 2018/2019) 

(z aktuálnych počtov k 15.09.2018) 

          

   Školský rok 

2018/2019 

  z toho:    

 

% prijatých 

žiakov  

celkový 

počet 

prijatí  

na VŠ 
% 

pokraču

jú 
% 

počet 

zamest. 

počet 

nezistené 

evidova

ní 
% 

na VŠ, ktorí 

ukončili 

absolventov  
v NŠ, 

PMŠ 
 % % na ÚP 

 

 

SŠ v šk. r. 

2017/2018 

47 2 4,25 0 0,0 
počet:  20 

%  42,55 

počet: 0 

 %  0,00 
26 55,32 15,29 

z toho: 

Študijné odbory 

34 2 5,88 0 0,0 
počet: 13 

% 38,23 

počet: 0 

 %  0,00 
19 55,88 19,64 

Učebné odbory 

14 x x 0 0,0 
počet:  7 

%  50,00 

počet: 0 

%  0,00 
7 50,00 x 

Nadstavbové štúdium  

0 0 0 x x x x x x 

 

x 

 

          

Školské exkurzie 

 

21.5.2019 – žiaci študijných odborov školy sa zúčastnili na divadelnom predstavení Saturnin 

v divadle Jonáša Záborského v Prešove. 

 

16.10.2018  žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka  študijného odboru 

mechanik počítačových sietí, mechanik strojov a zariadení, programátor 

obrábacích a zváracích strojov a zariadení z  teoretického vyučovania 

zúčastnilo na Dni otvorených dverí TUKE  v Košiciach, kde žiaci dostali 

základné informácie o možnostiach bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na 

TU. Centrom ich záujmu bola predovšetkým katedra informatiky, teoretickej a priemyselnej 

elektrotechniky a laboratórium počítačových sietí. 

 

Dňa 6.mája 2019 sa žiaci II.F zúčastnili odbornej exkurzie Vodné dielo Domaša.  Žiaci 

navštívili pracoviská Slovenskej vodohospodárskej správy a pracovisko  Východoslovenskej 

energetiky n avodnom diele Domaša - Dobrá. 

Dňa 15.mája 2019 žiaci II.A a II.F(programátori) triedy sa zúčastnili exkurzie vo firme PSS 

Svidník. Účelom exkurzie bolo získať informácie študentov o možnostiach zamestnania sa 

priamo v PSS Svidník , s pracovnými a mzdovými podmienkami ako aj s novými výrobnými 

technológiami. 

Žiaci I.G pod vedením majstra OV sa dňa 19.11.2018 zúčastnili exkurzie Š- Autoservis Vranov 

n/T. Žiaci sa oboznámili s prevádzkou autoservisu ako aj s jednotlivými postupmi pri opravách 

vozidiel. 
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1. Ďalšie informácie o škole 
 

Voľnočasové aktivity školy   

V školskom roku 2018-2019 bolo vydaných 286 vzdelávacích poukazov. Naspäť sa vrátilo 185 

vzdelávacích poukazov, ktoré si žiaci uplatňovali v našej škole.   

Od 1. októbra 2018 sa začala činnosť 7 záujmových krúžkov: 

 

 

 

 

V priebehu školského roka došlo k poklesu žiakov v krúžkoch z dôvodu zanechania štúdia 

a prestupu na iné školy o 10 žiakov. 

Krúžky pracovali podľa časového harmonogramu, ktorý si zvolili jednotliví vedúci krúžkov 

podľa rozvrhu hodín. V prípade, ak krúžková činnosť nebola z prevádzkových dôvodov 

realizovaná v stanovenom termíne, bol stanovený náhradný termín. 

Zameranie krúžkov bolo podľa ponuky vypracovanej vedúcimi krúžkov. Boli orientované na 

šport – futbalová miniliga, florbalový krúžok,   zdokonaľovanie v práci s PC a internetom – 

Bity a bajty, Programovanie a Arduino. V záujmových útvaroch pracovali žiaci v počte od 21 

do 32. Najväčší záujem mali žiaci o futbalovú miniligu, v ktorej po dlhodobom turnaji boli 

vyhlásené najlepšie družstvá, najlepší strelci, najaktívnejší hráči ako aj najlepšia fotografia zo 

stretnutí.  

 

Spolupráca s ďalšími fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní 

v školách podieľajú 

 

Spolupráca školy s ďalšími fyzickými  a   právnickými  osobami, ktoré sa podieľajú na výchove 

a vzdelávaní  v oblasti praktickej prípravy má tieto formy: 

 realizácia praktického vyučovania na pracoviskách zamestnávateľa na základe zmluvy 

o poskytovaní praktického vyučovania 

 účasť delegovaných zástupcov profesijných komôr na záverečných a maturitných 

skúškach 

 konzultácie a stanoviská k školskému vzdelávaciemu programu od zamestnávateľov 

s ktorými máme uzavretú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania  (v zmysle 

zákona  č.61/2015 Z.z., §23 od.2) 

 

        Pre zabezpečenie praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa boli v školskom 

roku 2018/2019 uzavreté zmluvy s 18 firmami v zmysle  § 8  zákona NR SR č.61/2015 Z.z  

medzi SOŠD a vybranými podnikateľskými subjektmi. 

Počty žiakov z jednotlivých učebných a študijných odborov umiestnených vo vybraných 

firmách sú uvedené v tabuľke. 

  

 

Por. č. Krúžok Vedúci krúžku 
Počet 

žiakov 

1. Florbalový krúžok Demčák Ján, Ing. 23 

2. Programovanie a Arduino Mihalčin Marcel, Ing. 31 

3. Futbalová miniliga I Vaterka Miroslav, Ing. 30 

4. Futbalová miniliga II Vaterka Miroslav, Ing. 21 

5. Futbalová miniliga III Vaterka Miroslav, Ing. 23 

6. Counter Strike Pavol Ján, Ing. 32 

7. Bajty a bity Rada Michal, Ing. 25 

              SPOLU   185 
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odbor / ročník 
Mechanik strojov a zariadení  

2413 K 

Autoopravár 

– mechanik 

2487 H 01 

stolár Mechanik 

poč. sieti 

2682  K 

ODaNV 

3341 K 
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druhý tretí štvrtý tretí tretí tretí štvrtý 

Počet žiakov 3 21 8 2 2 1 2 

 

 

V zmysle vyhlášky č.289/2009 Z.z. bol k záverečným skúškam delegovaný zástupca Slovenskej 

obchodnej  a priemyselnej komory  z firmy Škoda Autoservis Vranov n/T do skúšobnej komisie 

pre odbor autoopravár.  K maturitným skúškam boli do jednotlivých komisií delegovaní 

zástupcovia SOPK zo strojárskych, drevárskych a elektrotechnických firiem. 

Účasť odborníka z praxe  v komisii  prispieva k zvyšovaniu úrovne ZS, čím sa  napĺňa záujem  

zvyšovania úrovne vzdelávania a prípravy mládeže na povolanie pre trh práce. 
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Záver 
 

 

Táto „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach“ podrobne 

a pravdivo zobrazuje všetky parametre edukačnej, výchovnej, riadiacej a ekonomickej 

činnosti školy, práce jej vedenia a zamestnancov. Je vonkajšou vizitkou podanou verejnosti a 

zároveň reflexiou aj pre samotné vedenie SOŠD, ktoré si tak ešte jasnejšie uvedomí stav 

plnenia jednotlivých úloh a ukazovateľov a prinúti prijať viac opatrení na odstránenie 

nedostatkov, resp. na plnenie stanovených cieľov. 

 

„Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v SOŠ drevárskej 

vo Vranove nad Topľou za rok 2018/2019“ vnímame za jeden zo základných strategických 

materiálov školy. Je teda východiskovým materiálom pre ďalšie plánovanie rozvoja školy a 

výchovno - vzdelávacieho procesu. 

 

Táto „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v SOŠ 

drevárskej za školský rok 2018/2019“ bola prerokovaná a schválená pedagogickou 

radou SOŠD dňa  22.  októbra 2019 a Radou školy pri SOŠD dňa 29.  októbra 2019. 

 

     Vo Vranove nad Topľou dňa 4 . októbra  2019 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

odbor školstva  schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach v SOŠ 
drevárskej za školský rok 2018/2019 
 
 
 
 
 
 

 

................................................................. 

Prílohy: Vyjadrenie Rady školy SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou 
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Rada školy pri SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou, Lúčna 1055 ,  

093 01 Vranov nad Topľou 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy k „Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach“ v SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rada školy pri SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou prerokovala a súhlasí so „ Správou o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach“ v SOŠ drevárskej 

Vranov nad Topľou za školský rok 2018/2019. 

 

Správa bola prerokovaná dňa 29. októbra 2019  na riadnom zasadnutí RŠ pri SOŠD. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vo Vranove nad Topľou, 29.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


