SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008
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:

ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA

Adresa školy:

Sasinkova 45, 010 01 Žilina

Telefónne čísla školy:

Faxové čísla školy:

041/5622218-riaditeľ,041/5622493-ústredňa,041/5623847zástupkyne riaditeľa pre TV,PV ,041/5621981-zástupkyňa
TEČ,041/5640537-ek.úsek
041/5622218

Internetová stránka školy:

www.zsszilina.sk

Elektronická adresa školy:

info@zsszilina.sk

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

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

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Riaditeľ

Mgr. Alena Chupáčová

Zástupca pre teor.vyuč.všeob.vzd.predmety
Zástupca pre teor.vyuč.odb.predmety
Zástupca pre
praktické vyučovanie
Zástupca
pre TEČ
Výchovný poradca

PhDr. Zdenka Albrechtová

Koordinátor prevencie

Mgr. Helena Bohovičová, Anna Máliková

Školský psychológ

-

Ing. Mária Poliačková
Ing. Helena Kmeťová
Ing. Miroslava Deckárová
Bc. Emília Hauserová
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
P.č.

Meno, priezvisko členov rady školy:

Volený/delegovaný za...

1.
Anton Adamus - predseda
2.
Vlasta Majerčáková – podpredseda
3.
Ing. Zora Šenoldová - tajomníčka
4.
Iveta Lampelová
5.
Róbert Boháč
6.
Adriána Ščípová
7.
Ľudmila Nováková
8.
Mgr. Anna Lovritšová
9.
Ing. Andrej Sočuvka
10.
Ing. Tibor Mintál
11.
Lucia Boháčová
Dátum ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

zástupca právnickej osoby
zástupca pedagogic.zamest.
zástupca pedagogic.zamest.
zástupca neped.zamest.
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca obce
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca žiakov
11.10.2007

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Poradné orgány školy a ich funkcia:
Pedagogická rada – prerokúva plán práce školy, hodnotí jeho plnenie, hodnotenie výchovno –
vzdelávacích výsledkov žiakov za každé klasifikačné obdobie, rokuje o výchovných opatreniach Predmetové komisie - pripravujú a realizujú podklady pre ŠVP, MS, ZS, PS, podieľajú sa na
zvyšovaní metodickej úrovne výchovy a vzdelávania
Prijímacia komisia - posudzuje predpoklady uchádzačov o štúdium podľa stanovených kritérií na
prijatie

5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Forma štúdia

Stav k 15. 09. 2007
počet tried

Denné štúdium

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

Nadstavbové
a pomaturitné
štúdium
Štúdium popri zamestnaní

Spolu:

celkový
z toho počet
počet žiakov integrovaných žiakov

6
7
6
2
2
3

148
161
147
57
63
73

26

1
650

1
3
1

1

6

Stav k 31. 08. 2008
počet tried

celkový
z toho počet
počet žiakov integrovaných žiakov

6
7
6
2

145
159
137
57

2
3

45
72

26

1
616

1
3
1

1

6

Poznámka pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia: domovy mládeže (školské internáty) - trieda ako výchovná
skupina, centrum voľného času - trieda ako záujmový útvar.
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5B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA
Denná forma štúdia

Stav k 15. 09. 2007
počet tried

Stav k 31. 08. 2008

celkový
z toho počet
počet žiakov integrovaných žiakov

počet tried

celkový
z toho počet
počet žiakov integrovaných žiakov

Prima
Sekunda
Tercia
Kvarta
Kvinta
Sexta
Septima
Oktáva
Spolu:

6. ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ ( MÁJ 2008 )
Názov študijného odboru/
učebného odboru
63416 škola podnikania
64414 kníhkupec
64424 obchodný pracovník
64054 pracovník marketingu
64602 predavač
64512 aranžér
29642 cukrár
29622 pekár
6411401 prevádzka obch.-vnút. obchod
2982402 potravinárska výroba

Plán
počet
žiakov

Druh Dĺžka
Počet žiakov
a typ štúdia prihlásení úspešní prijatí
štúdia

34
12
22
34
68
12
24
12
34
34

DŠ
DŠ
DŠ
DŠ
DŠ
DŠ
DŠ
DŠ
DŠ
DŠ

počet
tried

1
0,5
0,5
1
2
0,5
1
0,5
1
1

4
4
4
4
3
3
3
3
2
2

90
2
37
63
57
28
58
9
37
37

90
2
37
63
57
28
58
9
34
31

32
0
22
32
22
12
0
0
34
31

Poznámka: Druh a typ štúdia – DŠ – denné štúdium, ŠPZ – štúdium popri zamestnaní, PMŠ – pomaturitné štúdium,
VOŠ – vyššie odborné štúdium, NDŠ – nadstavbové štúdium.

Nenaplnené študijné/ učebné odbory:
Kód
64414
29642
29622
64602

Názov študijného a učebného odboru
kníhkupec
cukrár
pekár
predavač
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7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENCIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Ukazovateľ

1. polrok
počet
percentá
X
7
1,1
0
0
46
7,5
305
49,7
255
41,5
1
0,2
614
X
548
89,2
37
6
28
4,6
1
0,2
45438
X
43938
96,7
1500
3,3

Celkový počet žiakov
prospeli s vyznamenaním
Prospech
prospeli s priemerom 1,00
prospeli veľmi dobre
prospeli
neprospeli
neklasifikovaní
celkový prospech za školu
veľmi dobré
Správanie
uspokojivé
menej uspokojivé
neuspokojivé
Vymeškané celkový počet vymeškaných hodín
hodiny
počet ospravedlnených hodín
počet neospravedlnených hodín

2. polrok
počet
percentá
X
6
1,0
0
0
52
8,4
512
83,3
29
4,7
16
2,6
615
X
543
88,3
38
6,2
24
3,9
10
1,6
44349
X
42003
94,7
2346
5,3

Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:
P.č. Názov vyučovacieho
predmetu

Priemerný prospech

1.
ročník
administratíva a korešpondencia 2,86
administratíva predajne
analytická chémia
2,5
anglický jazyk
2,97
aplikovaná informatika
aranžovanie
bankovníctvo
biochémia
cvičenia z účtovníctva
daňovníctvo
dejepis
dejiny umelecko - remeselnej
práce
dejiny
umeleckoremeselnej
práce
dizajn a modelovanie
ekológia
ekológia
ekonomické cvičenia v cvičnej
firme
ekonomika
ekonomika a podnikanie
ekonomika a riadenie
estetická
a
spoločenská
výchova
estetická výchova

2.
ročník

3.
4. ročník
ročník
3,43

2,64
3,41

2,98

3,09

2,03

2,74

5.
ročník

Spolu
6.
ročník

2,86
3,43
2,57
3,15

3,47

3,16
2,09

2,39
2,23
2,43
2,45
3,05
2,5
3,32
2,09

3,45

2,91

3,18

1,45

1,45
2,98
2,26
1,85

2,45

2

2,43
2,71
3,04

2,18
3,07

2,5

2,98
2,26
1,85
3,18
3,21
2,64

3,49
2,5
2,6
2,45
2,09

4

3,3

2,73

3,27
2,86
2,62
2,45
2,09

fyzika
hospodárske právo
hospodárske výpočty
chémia
informatika
konverzácia v anglickom jazyku
konverzácia v nemeckom jazyku
manažment
marketing
marketingová komunikácia a
propagácia
matematika
mikrobiológia
náuka o spoločnosti
nemecký jazyk

3,39
2,5
3,06
2,44
2,31

3,6
2,36
2,55
3,06

občianska náuka
obchodná administratíva
obchodná prevádzka
odborná prax
odborné kreslenie
odborný výcvik
podnikanie a drobné podnikanie
podnikateľská komunikácia
potraviny a výživa
právna náuka
prax
propagácia a aranžovanie
propagácia a reklama
propagácia v obchode
psychológia práce
psychológia práce a trhu
slovenský jazyk a literatúra
spoločenská
a
estetická
výchova
spoločenská komunikácia
stroje a zariadenia
suroviny
špeciálne cukrárske techniky
technika administratívy
technológia
telesná výchova
tovaroznalectvo
účtovníctvo
úvod do sveta práce
výpočtová technika
základy ekológie

Spolu:

2,36
2,36
2,96
2,47
2,18

2,48

2,88
2,45
3,05
2,3
2,18
2,7
2,16
2,79
2,94
2,14

1,88
2,03
2,78
2,24

2,61
2,09

3,16
1,98

2,39
2,48

3,55

3,59

3,39

2,53
3,13

3,19

2,57

3,56
2,36
2,6
2,99

2,34

2,65

2,39

1,33

2,43

2,86
3,11
1,43
2,28
2,2

2,88
3,45
1,36
1,87
2,06
3,96

2,85
2,27

3,15

2,24

2,02

2,29
2,95

1,64
3,04

2,87
3,13
1,4
2,08
2,13
3,96
2,05
2,56
2,76
2,32
2,56
2,64
3,48
1,72
2,09
3,11

2,82

2,79
2,95

2,05

2,56

2,35
3,09

2,76
2,32
2,6
2,41

3,48
1,72
1,89
3,32

3,1
1,92

3,2
3,33
3,71
3,57

3,17
2,58
2,97
2,65

2,76

2,76

3,23
1,68
3,16
3,79

2,84
1,55
3,04
3,39

1,92
1,94
2,44
2,61

3,28
3
1,5
3,26
3,09
2,66

1,28
3,23
3,32
2,52

2,61

2,54

2,6
3

2,82

2,65
5

3,18
2,68
3,14
2,94
2,86
3
1,59
3,16
3,32
2,56
2,6
3

Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka:
P.č.

Názov vyučovacieho
predmetu

Priemerný prospech
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník

Spolu:
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Spolu

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA
Údaje o maturitnej skúške
Externá časť maturitnej skúšky:
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

matematika

Úroveň
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
Predmet
Úroveň
Slovenský jazyk a literatúra
A
B
C
Anglický jazyk
A
B
C
Nemecký jazyk
A
B
C

7

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

129

51,2

36
18

36,6
47,2

33
37

30,7
61,5

2

46,7

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

129

54,43

36
18

36,25
33,33

33
37

45,76
47,43

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:
Predmet
Úroveň
slovenský jazyk a literatúra
A
B
C
anglický jazyk
A
B
C
nemecký jazyk
A
B
C
matematika
A
B
C
náuka o spoločnosti
A
B
C
teoretická časť odbornej zložky

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

124

2,84

35
17

2,74
3,41

30
37

2,83
3,11

1

3,00

4

2,50

124

2,55

124

2,15

praktická časť odbornej zložky

Výsledky externej časti maturitnej skúšky a porovnanie školy v rámci Slovenskej republiky:
P.č. Predmet
Úroveň
Percentuálny
Umiestnenie v rámci
prepočet
Slovenskej republiky
1. Slovenský jazyk a literatúra
B

Údaje o záverečných skúškach
P.č. Učebný odbor
Počet
žiakov
1.
2.

6460 2 02 predavač –
rozličný tovar
2964 2 cukrár

prospeli
s vyznamenaním

prospeli
veľmi
dobre

prospeli

neprospeli

Počet žiakov,
ktorí
nekonali
skúšku

46

1

6

38

1

0

20

2

2

16

0

0

Prospech

8

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ
P.č.

Názov študijného a učebného
odboru

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

6442 4 obchodný pracovník
6405 4 pracovník marketingu
2964 2 cukrár
2962 2 pekár
6451 2 aranžér
6460 2 02 predavač- rozličný
tovar
2982 4 potravinárska výroba

7.

8.

9.

10.

11.

Forma štúdia
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná

Aktívny –
neaktívny odbor
Aktívny
Aktívny
Aktívny
Aktívny
Aktívny
Aktívny

Denné
nadstavbové
štúdium
6403 4 podnikanie v remeslách a Denné
službách
nadstavbové
štúdium
6411 4 01 prevádzka obchodu- Denné
vnútorný obchod
nadstavbové
štúdium
6411 4 02 prevádzka obchodu- Denné
propagácia
nadstavbové
štúdium
6443 4 obchodník
Denné
nadstavbové
štúdium

Experimentálne
overovanie
(doba experimentu)

experiment

Aktívny

Aktívny

Aktívny

Aktívny

Aktívny

experiment

Poznámka: U neaktívnych študijných/ učebných odboroch uveďte rok neaktívnosti.

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Ukazovateľ

Počet
kvalifikovaní

Ženy
Muži
Absolventi
Veková štruktúra do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
dôchodcovia
Spolu:

52
6
0
4
9
25
17
3
58

nekvalifikovaní

-

9

dopĺňajúci
si kvalifikáciu

-

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Ukazovateľ
Ženy
Muži
Veková štruktúra

Počet

do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
dôchodcovia

Spolu:

5
3
1
2
5
8

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Por
.č.
1.

2.

3

4

Meno

Dátum

Cieľ

Miesto

Ing. Janka
Vajdová, (do
60r.)
Ing. Ivana
Kvašňovská,
(do 50r.)
Ing. Mária
Poliačková (do
50 r.)
Ing. Miroslava
Deckárová, (do
40r.)
p.Iveta
Lampelová, (do
50r.)
Ing. Ivo Vít,
(do 40r.)
Ing. Janka
Balalová, (do
40r.)
Ing.Helena
Kmeťová (do
60r.)
Bc. Emília
Hauserová (do
50r.)

12.9.2007
U

ALFA,OMEGA,OLYMP Žilina
– účt. Programy

Kros a.s.,
Rudnaya 21,
Žilina

12.9.2007
U

Zavedenie eura
v Slovenskej republike
a podniková sféra.
(Základné a praktické
informácie k zavedeniu
eura v SR od 1.1.2009)

Žilina,
Hálkova 31,
zasadačka
SOPK

SOPK ŽRK
Žilina

28.9.2007
U

1. celoslovenská
konferencia
koordinátorov prevencie
škôl a školských
zariadení.

MsÚ,
Námestie
obetí
kominizmu1,
Žilina

Mgr. Alena
19.9.2007
Chupáčová, (do U
50r.)
Ing. Miroslava
Deckárová (do

Zákonník práce,
kolektívne vyjednávanie.

Zasadačka
SOPK Žilina,
Hálkova 31

Národná
spoločnosť
pre prevenciu
kriminality,
trestné právo
a súdnictvo
Žilina
SOPK

10

Organizátor

5

6.

40r.)
Mgr. Alena
Chupáčová,(do
50r.)
Ing. Miroslava
Deckárová (do
40r.)
Mgr. Alena
Chupáčová (do
50r.)

26.9.2007
U

Pracovno – právne
vzťahy a odmeňovanie
v školstve.

Dom techniky, Academia
ZSVTS, s.r.o., Istropolitana
Vysokoškolák Bratislava
ov 4, Žilina

27.9.2007
U

Konferencia:
Implementácia národnej
stratégie celoživotného
vzdelávania –
Vzdelávanie a odborná
príprava 2010.

Ministerstvo
školstva
Slovenskej
republiky,
odbor pre
celoživotné
vzdelávanie

Metodicko – informačný
seminár: Grantové
programy ŽSK.

Slovenská
sporiteľňa,
a.s.,
Kongresová
sála,
Záhradnícka
ulica 95,
Bratislava
Kongresová
sála úradu
ŽSK,
Komenského
48, Žilina
Mestský úrad
Žilina,
Námestie
obetí
komunizmu
č.1, Žilina
Ústav
ďalšieho
vzdelávania
ŽU, Ulica 1.
mája 32,
Žilina
Hotel Altis,
Oravská
priehrada,
Námestovo

MPC,
Tomášikova
4, Bratislava

7.

Mgr.
Bohovičová,
p. Máliková
(do 50r.)

28.9.2007
U

8.

Mgr. Daniela
Kováčiková
(do 60r.)

9

p. Galovičová
Margita (do
60r.)

10

Mgr. Helena
Bohovičová,
p. Anna
Máliková (do
50r.)
Mgr. Zipserová
Iveta (do 60r.)

26.10.2007 VMR – sexualita
v slobode
U
a zodpovednosti. Téma:
Materstvo a otcovstvo
v súčasnej kultúre: výzvy
a šance.
26.9 –
Účtovníctvo štátu
28.9. 2007 a samosprávy podľa
princípov
U
Medzinárodných
účtovných štandardov
pre verejný sektor.
6.10. –
3. sústredenie v rámci
9.10. 2007 vzdelávania pod názvom:
Primárna a sekundárna
U
prevencia v podmienkach
SŠ.
5. –
Maturita zo SJL
6.11.2007 2007/2008
U

11

12.

13.

Ing.
Kvašňovská
Ivana, (do 50r.)
Ing. Mária
Poliačková, (do
50r.)
Ing.Zora
Šenoldová (do
50r.)
Mgr. Alena

5.10.2007
U

Olymp – úvodné
školenie

12.10.2007 Národný projekt
11

ŽSK odbor
školstva

UPJŠ
v Košiciach

ŽSK, MŠSR,
MPC, ICM
Orava

Hotel DIXON,
Švermova 32,
Banská
Bystrica
Kros a.s.
Žilina

MPC Banská
Bystrica

ZSŠ,

ŠIOV

Kros
a.s.Žilina

Chupáčová, (do
50r.)
Ing. Mária
Poliačková, (do
50r.)
Ing. Helena
Kmeťová, (do
60r.)
Ing. Gabriela
Adamíková,
(do 60r.)
Ing. Janka
Balalová, (do
40r.)
Mgr. Martina
Dilongová, (do
30r.)
Ing. Mária
Brezániová,
(do 60r.)
Mgr. Zuzana
Fajbíková, (do
30r.)
Ing. Jaroslav
Knapek,
(dôch.)
Ing. Ivana
Kvašňovská,
(do 50r.)
Ing. Dušan
Mikáč, (do
60r.)
Mgr. Lenka
Slovíková, (do
30r.)
Ing. Iveta
Suríková, (do
40r.)
Ing. Zora
Šenoldová, (do
50r.)
Ing. Oľga
Šutáková, (do
60r.)
Ing. Janka
Vajdová, (do
60r.)
Ing. Ivo Vít,
(do 40r.)
Mgr. Lýdia
Viziková,
Ing. Katarína
Záborská (do

15.10.2007
19.10.2007
22.10.2007
24.10.2007
25.10.2007
26.10.2007
29.10.2007
30.10.2007

ďalšieho vzdelávania
učiteľov odborných
predmetov v oblasti
ukončovania štúdia na
stredných školách.
1.kurz: Tvorba
maturitných tém pre
teoretickú časť odbornej
zložky MS.
2.kurz: Tvorba
maturitných tém pre
praktickú časť odbornej
zložky MS.
3. kurz: Metodológia
hodnotenia a klasifikácie
žiaka v jednotlivých
častiach odbornej zložky
MS
4.kurz: Uplatňovanie
vyhlášky MŠ SR
o ukončovaní štúdia na
stredných školách. Práca
s dokumentáciou
k maturitnej skúške.

12

Sasinkova 45,
Žilina

Bratislava
(Európsky
sociálny fond)

14

50r.)
Mgr. Helena
Tužinská (do
60r.)

23.10.2007 Odborný seminár
v súvislosti
U
s Olympiádou ľudských
práv
24.10.2007 Národný strategický
referenčný rámec na roky
U
2008 – 2013 a jeho
význam pre regionálny
rozvoj

15

Mgr. Alena
Chupáčová (do
50r.)

16

Mgr. Jaroslav
Zaťko (do 50r.)

8.11.2007
U

Cyklické vzdelávanie:
Ako písať záverečnú
prácu na 1. kvalifikačnú
skúšku. Cieľ: Účastník sa
naučí: metodiku na
identifikáciu edukačného
problému (situácie) na
svojom vyučovaní.

17

Mgr. Jaroslav
Zaťko (do 50r.)

5. a 6.12.
2007 U

18

Mgr. Lenka
Slovíková (do
30r.)

6.11.2007
U

Cyklické vzdelávanie:
Ako písať záverečnú
prácu na 1. kvalifikačnú
skúšku. Cieľ: Účastník sa
naučí: zdôvodniť svoj
projekt kvalifikačnej
práce, korigovať cieľ
a štruktúru svojej
kvalifikačnej práce.
Cyklické vzdelávanie:
Hodina výtvarnej
výchovy netradične.

19

Mgr. Helena
Tužinská (do
60r.)

20

Ing. Anna
Vítkovská (do
60r.)

21

Ing. Marcela
Červenáková
(do 50r.)

15.11.2007 Cieľ seminára: Získať
informácie k tvorbe
U
maturitných zadaní na
internú časť maturitných
skúšok.
28.11.2007 Cieľ seminára: Získať
informácie k tvorbe
U
maturitných zadaní na
internú časť maturitných
skúšok.
7.12.2007 Cieľ seminára: Získať
informácie k tvorbe
U
maturitných zadaní na
internú časť maturitných
skúšok.
13

Gymnázium
Sv. Františka,
Hurbanova 44,
Žilina
Účelové
zariadenie
Centra
vzdelávania
MPSVR SR
v Malej
Lučivnej
ZŠ, Gaštanová
56, Žilina

ŽSK + CVČ
Žilina

MPC Banská
Bystrica

ZŠ, Gaštanová
56, Žilina

MPC Banská
Bystrica

Štátna galéria,
expozícia
Dominika
Skuteckého,
Horná 55,
Banská
Bystrica
Žilina

MPC Banská
Bystrica

Centrum
vzdelávania
MPSV a R SR
Bratislava

MPC Banská
Bystrica

Žilina

MPC Banská
Bystrica

Žilina

MPC Banská
Bystrica

22

Bc. Emília
Hauserová (do
50r.)

23

Mgr. Iveta
Zipserová (do
60r.)

24

Mgr. Miroslav
Mihálik (do
50r.)

25

Mgr. Daniela
Kováčiková
(do 60r.)

26

Ing. Ivana
Kvašňovská ,
(do 50r.)
Ing.Zora
Šenoldová, (do
50r.) Ing.Mária
Poliačková (do
50r.)
Mgr. Iveta
Zipserová (do
60r.)

27

28

Mgr. Lenka
Slovíková (do
30r.)

28.11.2007 Záverečné stretnutie
špecializačného
U
inovačného štúdia pre
zamestnancov
základných a stredných
škôl “Výchovné
poradenstvo“
17.10.2007 Stretnutie učiteľov SJL.
Prednáška: Kam smeruje
U
súčasná slovenská
literatúra, literárne
súťaže a ocenenia,
publikačné možnosti pre
mladé talenty,
prekladová literatúra, jej
kvalita a štruktúra.
16.11.2007 Cyklické vzdelávanie:
Diagnostikovanie
U
pedagogicko –
psychologických javov
v školskej triede.
Cieľ: Základy
metodológie
pedagogicko –
psychologického
skúmania.
30.11.2007 Stretnutie škôl žilinského
regiónu v rámci
U
celoslovenskej kampane
Červené stužky
5.12.2007
U

4.12.2007
U

Olymp – výpočet mzdy

Maturita zo SJL
2007/2008
Cieľ: Získať poznatky
k príprave žiakov na
realizovanie internej
a externej formy
maturitnej skúšky zo
SJL.
12.12.2007 Cyklické vzdelávanie:
Hodiny výtvarnej
U
výchovy netradične:
V galérii.
Cieľ: Vedieť plánovať
výtvarné aktivity
14

SOU
stavebné,
Tulipánova 2,
Žilina

ŽSK a MPC
Bratislava

ŽSK

MsÚ,
Námestie
obetí
komunizmu 1,
Žilina

MPC Banská
Bystrica

Veľká
zasadačka
MsÚ,
Predmestská 1
– Žilina
Kros a.s.,
budova
Vuralu, Žilina

Gymnázium
sv. Františka,
J.M. Hurbana,
Žilina

Osemročné
gymnázium,
Lettrichova 2,
Martin

MPC Banská
Bystrica

Stredoslovens
ká galéria,
Bethlenov
dom, Dolná 8,
Banská
Bystrica

MPC Banská
Bystrica

Kros a.s.

29

Mgr. Helena
Bohovičová
(do 50r.)
p. Anna
Máliková (do
50r.)

30

PhDr. Janka
Sedlačková (do
60r.)

31

Ing. Magdaléna
Pavličková (do
60r.)
Ing. Ivo Vít(do
40r.)
Mgr. Lenka
Slovíková (do
30r.)

32

v galérii. Vedieť
pripraviť pracovný list so
zameraním na rôzne
možnosti interpretácie
výtvarného diela.
17.12.2007 Téma vzdelávania:
Kriminalita detí
U
a mládeže
2. metodicko –
informačný seminár:
Trestnoprávna
zodpovednosť mládeže.
17.1.2008 Cyklické vzdelávanie:
Ako hodnotiť na
U
hodinách nemeckého
jazyka (základný
tréningový program).
Cieľ: 1. Analyzovať
vlastný prístup
k hodnoteniu procesov
učenia sa žiaka.
2. Pomenovať funkcie
hodnotenia s ohľadom na
pedagogickú koncepciu.
3. Poznať súvislosti
medzi učebným cieľom
a hodnotením.
28.1.2008 Seminár: CLIL – Content
and Language Integrated
U
Learning

12.2.2008
U

33

Bc. Emília
Hauserová (do
50r.)

14.
a 15.2.200
8U

34

Mgr. Miroslav
Mihálik (do
50r.)

28.2.2008
U

Cyklické vzdelávanie:
Hodiny výtvarnej
výchovy netradične.
Cieľ: Získať spätnú
väzbu k prezentovanému
pracovnému listu.
Pracovná dielňa, ktorá je
vyvrcholením prípravy
pedagógov na prácu
kariérnych poradcov
v rámci projektu: Rozvoj
efektívnych nástrojov
kariérneho poradenstva
na stredných školách.
Konzultácie
k vzdelávaciemu
programu: 2.KS –
Diagnostikovanie
pedagogicko –
psychologických javov
v školskej triede.
15

Kongresová
sála Úradu
ŽSK, Ul.
Komenského
011 09 Žilina

ŽSK

Cirkevná ZŠ
R. Zaymusa,
Žilina

MPC Banská
Bystrica

SOU
stavebné,
Tulipánova 2,
Žilina – Bôrik

ŠIOV Bellova
54/A
837 63
Bratislava 37

MPC, Horná
97, Banská
Bystrica

MPC Banská
Bystrica

Nimnica –
hotel Neptún.

MPC Banská
Bystrica
a KABA
Slovensko,
Komenského
19, Martin.

Stredisko
služieb škole,
Varšavská 2,
Žilina

MPC Banská
Bystrica

35

36

37.

38.

39.

40.

Ing. Magdaléna
Pavličková, (do
60r.)
PhDr. Janka
Sedlačková (do
60r.)
PhDr. Janka
Sedlačková (do
60r.)

4.3.2008 U Preškolenie predsedov
predmetových
maturitných komisií
cudzích jazykov.

MsÚ,
Námestie
obetí
komunizmu 1,
Žilina

MPC Banská
Bystrica

14.3.2008
U

Stredisko
služieb škole,
Varšavská
cesta 2, Žilina

MPC Banská
Bystrica

Ing.Marcela
Červenáková,
(do 50r.)
PhDr.Janka
Sedlačková (do
60r.)
Mgr. Alena
Chupáčová, (do
50r.)
Ing. Janka
Balalová, (do
40r.)
Ing. Mária
Poliačková (do
50r.)
PhDr. Janka
Sedlačková (do
60r.)

18.4. 19.4.
25.4., 26.4
2008 U

Gymnázium
sv. Františka
z Assisi,
J.M.Hurbana
44, 010 01
Žilina
Trenčianske
Teplice, hotel
Flóra

ŠPÚ

Stredisko
služieb škole,
Varšavská 2,
Žilina

MPC Banská
Bystrica

Ing. Miroslava
Deckárová (do
40r.)

10.4.2008
U

22.4.2008
U

19. a 20.
máj 2008
U

Cyklické vzdelávanie:
Ako hodnotiť na
hodinách nemeckého
jazyka (základný
tréningový program).
Cieľ: 1. Vedieť hodnotiť
učebnú čin nosť žiaka pri
nižších úrovniach učenia
2. Zostaviť hodnotiaci
dotazník pre
sebahodnotenie žiaka.
Ďalšie vzdelávanie
učiteľov
všeobecnovzdelávacích
predmetov v oblasti
ukončovania štúdia na
stredných školách.
Projekt: Skúsenosti
s prípravou na zavedenie
eura.

Cyklické vzdelávanie:
Ako hodnotiť na
hodinách nemeckého
jazyka (základný
tréningový program).
Cieľ: 1. Vedieť hodnotiť
učebnú činnosť žiaka pri
nižších úrovniach učenia
sa.
2. Zostaviť hodnotiaci
dotazník pre
sebahodnotenie žiaka.
Sústredenie prípravy
vedúcich pedagogických
zamestnancov “Školský
manažment.“
Cieľ: Vytvoriť
predpoklady pre tvorivú
a profesionálnu prácu
vedúceho pedagogického
zamestnanca.
16

Centrum pre
európsku
politiku,
Panenská 30,
Bratislava

SOU
MPC
stavebné,
Bratislava
Žilina – Bôrik,
Tulipánova 2

41.

42.

43.

44.

45.

Mgr. Helena
Bohovičová,
(do 50r.)
RNDr.Alena
Ševčíková (do
50r.)
Mgr. Alena
Chupáčová, (do
50r.)
Ing. Mária
Poliačková (do
50r.)
Ing. Janka
Balalová, (do
40r.)
Ing. Mária
Poliačková (do
50r.)
PhDr. Zdenka
Albrechtová,
(do 50r.)
Ing. Miroslava
Deckárová, (do
40r.)
Bc. Martina
Mažgútová (do
40r.)
Mgr. Helena
Tužinská (do
60r.)

30.4. – 2.5. Ďalšie vzdelávanie
učiteľov
2008 U
všeobecnovzdelávacích
predmetov v oblasti
ukončovania štúdia na
stredných školách.
22.5.2008 Úvodné školenie ku
školským vzdelávacím
U
programom

Gymnázium
Hlinská 22,
Žilina

11.6.2008
U

Školenie ku školským
vzdelávacím programom

SOU
dopravné,
Moldavská
cesta 2,
Košice

13.6.2008
U

Školenie k zberu
štatistických údajov za
stredné školy
prostredníctvom novej
excelovskej aplikácie
Škol (MŠ SR) 2-01
o stredných školách.

Zasadacia
KŠÚ Žilina
miestnosť
Mestského
úradu v Žiline,
Námestie
obetí
komunizmu 1,
011 31 Žilina

1.7., 2.7.,
3.7. 2008
U

Vzdelávanie učiteľov pre
náuku o spoločnosti:
Ďalšie vzdelávanie
učiteľov všeobecnovzdel.
Predmetov v oblasti
ukončovania štúdia na
stredných školách.
Pracovné stretnutie
výchovných poradcov.

Gymnázium
sv. Františka
z Assisi, J. M.
Hurbana 44,
010 01 Žilina

ŠPÚ

Kongresová
sála Úradu
Žilinského
samosprávneh
o kraja,
Komenského
48, Žilina
rôzne

ŽSK Žilina

46.

Bc. Emília
Hauserová (do
50r.)

25.6.2008
U

47.

Mgr. Alena
Chupáčová
Do 50 r.)

Sept.2008okt.2009
P

II. kvalifikačná skúška

Poznámka: Priebeh vzdelávania – začal (Z), pokračuje (P), ukončil (U).
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ŠPÚ

SOU
stavebné,
Tulipánova 2,
Žilina

KŠÚ Žilina

MC
B.Bystrica

13. ODBORNOSŤ
PREDMETOV

VYUČOVANIA

PODĽA

P.č. Zoznam vyučovacích predmetov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

JEDNOTLIVÝCH

VYUČOVACÍCH

Percentuálne vyjadrenie
vyučovania podľa odbornosti

slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazyk
konverzácia v nemeckom jazyku
anglický jazyk
konverzácia v anglickom jazyku
dejepis
občianska náuka
náuka o spoločnosti
spoločenská a estetická výchova
etická výchova
náboženská výchova
matematika
chémia
fyzika
telesná výchova
ekológia
mikrobiológia
analytická chémia
biochémia
informatika
aplikovaná informatika
ekonomika
ekonomika a podnikanie
ekonomika a riadenie
obchodná prevádzka
obchodná administratíva
propagácia a aranžovanie
daňovníctvo
právna náuka
tovaroznalectvo
hospodárske výpočty
potraviny a výživa
psychológia práce a trhu
technika administratívy
marketing
hospodárske právo
odborné kreslenie
suroviny
stroje a zariadenia
účtovníctvo
manažment
úvod do sveta práce
dejiny umelecko - remeselnej práce
propagácia a reklama
estetická výchova
technológia
aranžovanie
dizajn a modelovanie
ekonomické cvičenia v cvičnej firme
spoločenská komunikácia
cvičenia z účtovníctva
špeciálne cukrárske techniky
marketingová komunikácia a propagácia

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
85
75
100
100
100
85
100
100
0
100
100
100
100
100
0
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

podnikateľská komunikácia

100
18

bankovníctvo
manažment
podnikanie
administratíva a korešpondencia
poisťovníctvo pre podnikateľov

55.
56.
57.
58.
59.

100
100
100
100
100

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII
-

stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:

september 2007
- plán práce výchovného poradcu na celý školský rok 2007/2008 v zmysle Pedagogicko organizačných pokynov Ministerstva školstva SR, vytýčené úlohy, ciele a aktivity, ktoré sú
zamerané na predchádzanie výchovných problémov a ich prípadne riešenie tak, aby boli súčasťou
výchovného procesu.
3. 9. 07 - Krajskú pedagogicko – psychologickú poradňu a Dafné – Úniu centier prevencie za
účelom dohodnutia aktivít a zážitkových besied podľa ich ponukového listu.
4. 9. 07 – telefonicky dohodnuté termíny návštevy so žiakmi prvých ročníkov - Diagnostického
ústavu v Lietavskej Lúčke.
7. 9. 07 – v spolupráci s triednymi učiteľmi bol uskutočnený prieskum možných integrovaných
žiakov v prvých ročníkoch.
11. 9. 07 – návšteva KPPP s 1. A triedou za účelom prvého kontaktu s KPPP a poznania, aké služby
poradňa žiakom poskytuje.
11. 9. 07 – nadviazanie spolupráce s Okresnou hygienickou stanicou za účelom realizácie projektu
„ Hrou proti AIDS“
13. 9. 07 – návšteva KPPP s 1. C triedou za účelom prvého kontaktu s KPPP a poznania, aké
služby poradňa žiakom poskytuje.
25. 9. 07 – plenárne ZRŠ – oboznámenie rodičov o postihoch žiakov v prípade záškoláctva
v povinnej školskej dochádzke, šikanovania a krádeži, ale aj poskytnutí pomoci v prípade potreby
a taktiež oboznámenie s úlohami výchovného poradcu a školským poriadkom našej školy.
25. 9. 07 – uskutočnená registrácia v Asociácií výchovných poradcov.
október 2007
- riešenie prvých výchovných problémov žiakov a problémy záškoláctva.
- spolupráca s KPPP a triednymi učiteľmi kvôli integrácií nových žiakov prvých ročníkov.
4. 10. 07 – návšteva Diagnostického ústavu v Lietavskej Lúčke so žiakmi 1. ŠA a 1. ŠB triedy.
8. 10 – 12. 10. 07 realizácia projektu „ Čo viem, čo chcem, čo môžem“ za účelom efektívneho
rozvoja karierového poradenstva. / 7 žiakov druhých ročníkov /.
18. 10. 07 sa uskutočnil prieskum sociálne znevýhodneného prostredia Rómskych žiakov z našej
školy pre MPC v Prešove, ktoré realizuje v tomto smere výskum.
11. 10. 07 – návšteva Diagnostického ústavu v Lietavskej Lúčke so žiakmi 1. A triedy.
26. 10. 07 – sa realizovala zážitková beseda Úniou centier prevencie - Dafné a to v triedach 1. A,
1. C, 1. ŠA, a 1. ŠP. Beseda bola zameraná na prevenciu šikanovania a boja proti všetkým formám
diskriminácie.
november 2007
- spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi
- riešenie vážnych výchovných problémov, ktoré sa týkali ťažkých foriem záškoláctva.
- poskytovanie poradenstva pri výbere vhodnej VŠ žiakom maturitných ročníkov a to aj pomocou
osobnostných testov.
19. 11. 07 - ZŠ na Limbovej ul. za účelom podania informácií o možnostiach štúdia na našej škole.
19

21. 11. 07 –skontaktovanie sa s pani Raždíkovou z ÚPSVaR v Bytči, aby nám pomohla vyriešiť
problém dochádzky žiačok Majerových z 1. B triedy, ktoré vynechali štúdium zo sociálnych
dôvodov.
28. 11. 07 – obhajobou práce „Skupinové kariérne poradenstvo na SŠ“ ukončenie Špecializačné
inovačné štúdium „Výchovného poradenstva“ určené pre Výchovných poradcov.
29. 11. 07 – „Deň otvorených dverí“- sprevádzanie žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí sa rozhodli
poznať prostredie našej školy a prezentovali sme jednotlivé študijné a učebné zamerania.
december 2007
pomoc sestrám Majerovým pri získavaní dokladov potrebných na sociálne štipendium, ktoré dnes
už žiačky dostávajú.
6. 12. 07 – II. pracovná porada výchovných poradcov stredných škôl. Porada bola zameraná na
koncepciu poradenstva / KPPP/, Implementáciu Kariérneho programu a prevenciu a riešenie
šikanovania na stredných školách.
13. 12. 07 – mám pani Tlacháčová oznámila, že jej dcéra sa nezdržiava doma už 3 dni a nakoľko
aj v škole má vysokú neospravedlnenú absenciu a je podozrenie na požívanie drog, poradili sme
matke kde má vyhľadať odbornú pomoc a obrátiť sa na políciu.
17. 12. 07 - metodicko – informačného seminára s názvom „Trestnoprávna zodpovednosť
mládeže“.
január 2008
pani Tlacháčová sa dostavila do školy. Dcéru má už doma a 18. 1. 2008 podala žiadosť o prerušenie
štúdia na našej škole.
-riešenie výchovné problémy a problémy záškoláctva a to individuálnym pohovorom so žiakmi za
prítomnosti rodičov, triednych učiteľov a MOV. Z každého pohovoru bol spísaný záznam
- priebežne poskytovanie informácie o žiakoch s vývinovými poruchami a o integrácií žiaka.
V tomto polroku nebola nutná spolupráca s Kuratelou mladistvých ani s Justičným úradom
kriminálnej polície. Nevyskytli sa žiadne krádeže – pohovory sa týkali porúch správania
a neospravedlnenej absencie.
V prvom polroku školského roku 2007/2008 bolo vykonaných 72 pohovorov.
V druhom polroku školského roku 2007/2008 sa riešili problémy v otázkach výchovy,
vzdelávania, profesionálnej orientácie a prevencie problémového správania žiakov, prípadov
záškoláctva, nedodržania povinnej školskej dochádzky, porušovania školského poriadku a integrácií
žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania, individuálne konzultácie pre žiakov ale aj
rodičov v Pedagogicko-psychologickej poradni pri riešení výchovných problémov a riešení
problémov učenia.
- spolupráca s Diagnostickým ústavom v Lietavskej Lúčke, s Úradom práce sociálnych vecí
a rodiny v Žiline a v Bytči a v niektorých prípadoch aj s Obecnými úradmi pri riešení problémov
žiakov zo sociálne slabších rodín.
-usmerňovanie žiakov maturitných ročníkov pri výbere ďalšieho vhodného štúdia a pomoc pri
vypisovaní prihlášok na VŠ. Na nástenku výchovného poradcu
- priebežné aktuálne informácie s prehľadom možnosti štúdia na VŠ u nás aj v zahraničí.
- v prípadoch falšovania ospravedlnenia – čo sa vyskytuje v čoraz väčšej miere, spolupráca aj
s ošetrujúcimi lekármi žiakov.
február 2008
- individuálne pohovory so žiakmi a s rodičmi žiakov, ktorí majú výrazné poruchy správania.
Prejavujú sa neprimeraným správaním na hodinách, vulgárnym vyjadrovaním, agresivitou voči
vyučujúcim, opakovaným záznamom v triednej knihe pre nedisciplinované správanie a preto, že na
hodinách nespolupracujú, čo sa v podstate priebežne riešilo celý druhý polrok v spolupráci
s triednymi učiteľmi a majstrami OV. V niekoľkých prípadoch bola doporučená návšteva
Pedagogicko-psychologickej poradne.
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marci 2008
- integrácia žiakov s vývinovými poruchami učenia. Keďže dvaja žiaci v našej škole majú
doporučenú integráciu, vykonávala som informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických
pracovníkov a diagnostickú činnosť pre žiakov v spolupráci s PPP.
Dňa 5. 3. 2008 žiačka Z. Komadová na žiadosť matky ukončila pobyt v Diagnostickom ústave
v Lietavskej Lúčke a znova pokračovala v štúdiu na našej škole.
12. 3. 2008 sa v 2. B triede realizovala zážitková beseda Úniou centier prevencie DAFNÉ, ktorá
bola zameraná na primárnu prevenciu drogových závislostí.
13. 3. 2008 bola na základe dohody s rodičom prijatá do Diagnostického ústavu žiačka Ivana
Turská na dobu tri mesiace.
Pomocou dostupných informácií a pomocou nástenky výchovného poradcu ale aj individuálne som
usmerňovala žiakov maturitných ročníkov pri výbere vhodnej vysokej školy, kontrolovala
prihlášky na VŠ a doporučovala vhodnú literatúru.
apríl 2008
- riešenie prípadov záškoláctva, snažila som sa usmerňovať žiakov, ale aj rodičov, vykonávala som
individuálne pohovory, pretože ťažké prípady záškoláctva sa nám vyskytujú vo zvýšenej miere.
11. 4. 2008 sa pre žiakov 3. C triedy v spolupráci s koordinátormi primárnej prevencie drogových
závislostí realizovala zážitková beseda, ktorá bola spojená s filmovým predstavením na tému
„Obchodovanie s ľuďmi.“
14. 4. 2008 sa uskutočnilo zasadnutie riaditeľa školy s pedagógmi, rodičmi, triednym učiteľom,
výchovným poradcom a špeciálnym pedagógom a psychológom za účelom prerokovania návrhu na
prijatie dvoch žiačok so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami na individuálnu integráciu.
Návrh na integráciu bol prijatý a riaditeľom školy odsúhlasený.
Dňa 16. 4. 2008 som navštívila PPP za účelom odsúhlasenia individuálnych učebných plánov
integrovaných žiakov.
V 1. ŠA triede som riešila vzťahové konflikty na pracovisku OV, kde sa dvaja žiaci odmietli
prispôsobiť k požiadavkám zamestnancov. Po pohovore za prítomností MOV svoj postoj zmenili.
máj 2008
- zintenzívnenie spolupráce s rodičmi, majstrami OV a triednymi učiteľmi, pretože sa začali vo
väčšej miere vyskytovať vážne formy záškoláctva a falšovanie ospravedlnenia od ošetrujúcich
lekárov. Taktiež sa zhoršilo správanie žiakov na hodinách, o čom svedčia aj časté záznamy
v triednych
knihách
a sťažnosti
učiteľov
na
nedisciplinovanosť
žiakov.
28. 5. 08 som zabezpečila pre žiakov: 3. ŠA, 3. ŠB, triedy besedu z Úradu práce soc. vecí a rodiny
na tému: „Príprava nezamestnaných pre trh práce“ so snahou poukázať na rôzne možnosti, ako
sa uplatniť na trhu práce ako brigádnik počas prázdnin, aj ako zamestnanec po skončení štúdia.
V prípade dvoch žiakov sme za prítomnosti rodičov riešili problém požitia omamných látok počas
veľkej prestávky a tým aj hrubé porušenie bezpečnostných predpisov.
jún 2008
- na pracovisku OV Billa riešenie krádeže, žiačkou konzumovaný nezaplatený tovar.
11. 6. 2008 bola realizovaná pre žiakov 3. C triedy beseda z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
na tému: „Príprava nezamestnaných pre trh práce.“ Tieto informácie ocenili žiaci, ktorí nevedia
ako sa zaradiť do pracovného procesu po skončení školy.
Na pracovisku OV Coop Jednota Solinky Žilina som riešila porušenie pracovnej disciplíny. Žiaci
1. ŠB triedy znečistili steny skladových priestorov vajíčkami tak, že ich po sebe hádzali. K tomuto
činu sa nik nepriznal. Po dohode s vedením predaje žiaci Protuš a Ondrejka sklad vyčistili
a vymaľovali.
V tomto mesiaci som výchovné problémy a problémy záškoláctva riešila priebežne individuálnymi
pohovormi.
Realizácia grafických projektov v priestoroch školy:
Informácie o štúdiu na VŠ
Zdravý životný štýl
........niečo o sektách
Rôzne aktuálne informácie
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Pri riešení výchovných problémov som spolupracovala s rodičmi, triednymi učiteľmi, majstrami
OV a vedením školy.
V druhom polroku školského 2007/2008 roku bolo vykonaných 68 pohovorov. Z každého
pohovoru bol vykonaný záznam. Väčšina sa týkala neospravedlnenej absencie, nedisciplinovaného
správania a opakovaného porušovania školského poriadku.
V tomto školskom roku sa pohovory so žiakmi a rodičmi týkali hlavne neospravedlnenej absencie a
rôznych foriem záškoláctva, napriek tomu nebola nutná spolupráca s Kuratelou mladistvých ani
s Justičným úradom kriminálnej polície. Táto neospravedlnená absencia sa netýkala žiakov
v povinnej školskej dochádzke a v iných vážnejších prípadoch rodičia svoje dieťa umiestnili do
Diagnostického ústavu v Lietavskej lúčke na vlastnú žiadosť.
Spolupráca s Diagnostickým ústavom a našou školou je veľmi efektívna, nakoľko sa využíva nový
„Program otvorenej skupiny.“ Cieľom programu je zabezpečiť plynulú dochádzku do školy aj počas
pobytu v ústave. V tomto školskom roku sme mali v ústave umiestnených troch žiakov.
V tomto roku sme pozorovali a častejšie ako v iných rokoch riešili problémy žiakov s prejavmi
správania, o čom svedčia aj opakované záznamy v triednych knihách:
nedisciplinované správanie na hodinách
úteky z vyučovania
požitie alkoholického nápoja počas veľkej prestávky
agresívne vystupovanie žiakov voči vyučujúcim
znevažujúce správanie žiakov voči vyučujúcim
Po konzultácií s rodičmi sme v niektorých prípadoch doporučili návštevu Pedagogickopsychologickej poradne.
V tomto školskom roku bolo vykonaných spolu: 140 pohovorov.
- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:
Koordinátormi prevencie drogových závislostí v ZSŠ sú: Mgr. Helena Bohovičová
Anna Malíková
Prevencia zneužívania alkoholu a drog je úloha komplexná a ťažká. Činnosť koordinátorov
prevencie drogových závislostí spočíva v primárnej prevencii zameranej na študentov našej školy,
hlavne študentov prvých a druhých ročníkov. Na našej škole v školskom roku 2007/2008 pracovali
2 koordinátorky prevencie drogových závislostí, ktoré aj v tomto roku pokračovali
v špecializačnom inovačnom štúdiu (ŠIŠ) „Koordinátor drogových závislostí a iných závislostí“.
Počas celého roku sme spolupracovali s Úniou centier prevencie a pomoci DAFNÉ a PZ SR –
odbor protidrogovej prevencie. V druhom polroku sme vypracovali projekt „Memento“. Tento
projekt sme zrealizovali za spolupráce s ÚCPP DAFNÉ a PZ SR – odbor protidrogovej prevencie.
Našim cieľom je:
1. poskytnúť základné informácie o vplyve drog na zdravie mladých ľudí, aby študenti
spoznali nebezpečenstvo a škodlivosť týchto látok.
2. rozvinúť u mladých ľudí sociálne zručnosti, to znamená schopnosť rozhodovania,
komunikačné zručnosti, schopnosť čeliť sociálnemu tlaku, vedieť povedať NIE
3. poskytnúť informácie o trestno-právnej zodpovednosti mládeže v styku s drogou.
4. preferovať zdravý životný štýl a vytvárať podmienky pre formovanie zdravej osobnosti
žiaka.
5. spolupracovať s učiteľmi a rodičmi pri realizovaní plánu práce protidrogovej prevencie.
Vypracovali sme harmonogram primárnej prevencie závislostí na školský rok 2007/2008.
Dňa 28.9.2007 sme sa zúčastnili metodicko-informačného seminára: Grantové programy
ŽSK
Počas Dní nádeje sme uskutočnili tieto akcie:
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•

dňa 16.10.2007 sa vybraní žiaci zúčastnili s Mgr. Kováčikovou súťaže v plávaní Plávanie
nádeje na Mestskej krytej plavárni, žiačka Barbora Halamová z 1.B triedy obsadila 3
miesto. Triedy 1.B a 2.D sa zúčastnili besedy s odborníkmi „ Nebojme sa hovoriť“
•
dňa 17.10.2007 sa tejto besedy zúčastnili žiaci 2. ŠB, beseda bola spojená s vernisážou
výtvarných prác žiakov ZŠ a SŠ žilinského kraja „Dúhové odpovede “
•
dňa 18.10.2007 sa besedy zúčastnili žiaci 1. ŠB triedy
•
dňa 19.10.2007 sa žiaci 1. ŠP triedy zúčastnili besedy na tému kriminalita, domáce násilie
s príslušníkmi PZ SR.
•
naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže na témy:
„ Drogy? To je moja odpoveď! “ „ Ja vo svete, ja v živote “
•
dňa 26.10.2007 sa triedy 1. ŠA, 1 ŠP, 1.A a 1.C zúčastnili besedy na tému trestno-právna
zodpovednosť mládeže.
•
dňa 12.11.2007 sa žiaci párneho týždňa zúčastnili koncertu „Rockova hudba “ vo filme
proti šikanovaniu.
•
Koordinátori vypracovali projekt škola bez drog, tabaku a alkoholu „ Memento “
•
dňa 17.12.2007 sa koordinátori zúčastnili metodicko-informačného seminára „Trestnoprávna zodpovednosť mládeže “
•
dňa 20.12.2007 sa žiaci nepárneho týždňa zúčastnili koncertu s antidiskriminačnou
tematikou „Ži a nechaj žiť“
•
dňa 21.12.2007 sa uskutočnila akcia korčuľovania v rámci protidrogovej prevencie na
zimnom štadióne.
•
dňa 18.1. 2008 sa žiaci 3.C zúčastnili besedy na tému: „Obchod s ľuďmi“
Koordinátori sa stretli s Bc. Hurtošovou z DAFNÉ za účelom realizácie projektu „Memento“
v mesiacoch február - jún 2008
V rámci projektu škola bez drog, tabaku a alkoholu „ Memento “ sa uskutočnili tieto akcie:
•

V dňoch 7.3. a 17.3. 2008 sa uskutočnili zážitkové besedy na tému : ´´Drogy, trestnoprávna zodpovednosť mládeže´´ s triedami 1.B, 2.ŠA, 2.ŠB, 2.B a 2.C
•
dňa 11.3. 2008 sme sa so žiakmi nepárneho týždňa zúčastnili filmu ´´Noc v múzeu´´
•
dňa 17.3. 2008 sme sa so žiakmi párneho týždňa zúčastnili koncertu s protidrogovou
tematikou ´´Slepá ulica´´
•
dňa 11.4. 2008 sa trieda 3.C zúčastnila zážitkovej besedy s protidrogovou tematikou
•
dňa 4.4. 2008 sa uskutočnila v našej škole v spolupráci s KRPZ Žilina odbor protidrogovej
prevencie, akcia s cvičenými psami za účelom vyhľadávania drog
•
dňa 3.6. 2008 sme s triedou 3.ŠB navštívili Krízové centrum Náruč v Zádubní
•
dňa 4.6. 2008 sme s triedou 1.C navštívili výstavu v Považskej galérii “Fotografie
najznámejších Žilinčanov“
•
dňa 5.6. 2008 sa uskutočnil turisticky pochod do Lesoparku v Žiline s triedami
1.ŠB,1.ŠP,2.ŠC, 3.ŠC
•
v niektorých triedach žiaci písali práce, robili plagát na tému ,,Drogy“
Akcie boli uskutočňované v spolupráci s ÚCPP DAFNÉ a KRPZ v Žiline – oddelenie protidrogovej
prevencie
V spolupráci so žiakmi sme vytvorili informačný Spravodaj, ktorý obsahoval informácie týkajúce
sa danej problematiky a tiež výtvarné a slohové práce našich žiakov. Keďže obsahová stránka
Spravodaja bola rozsiahlejšia, nedistribuovali sme ho do jednotlivých tried, ale sme z neho urobili
nástenku.
ANALÝZA
Všetky akcie boli uskutočňované tak, aby sa splnili očakávané ciele. Akcie, ktoré sme naplánovali
na začiatku školského roka a tiež v projekte „Memento“ sa postupne realizovali. Akciami sa nám
podarili uskutočniť väčšinu cieľov. Rezervy máme v spolupráci s ostatnými učiteľmi, rodičmi
a v práci s rovesníckymi skupinami.
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NÁVRHY A OPATRENIA NA ZLEPŠENIE PRÁCE
1. zlepšiť spoluprácu koordinátorov protidrogovej prevencie s triednymi učiteľmi a rodičmi
2. pokračovať v ďalších školeniach týkajúcich sa danej problematiky
3. zlepšiť spoluprácu s výchovnou poradkyňou
4. zlepšiť schopnosť rozhodovania, komunikačných zručností, schopnosť čeliť sociálnemu
tlaku, vedieť povedať NIE! – pri tom využiť pozitívnu silu rovesníckych skupín

- spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:
NÁZOV ORGANIZÁCIE
Detské krízové centrum „ Náruč „
Žilina – Zádubnie
Mládežnícke centrum „ Kompas „
V. Spanyola 37, Žilina
Únia centier prevencie „ Dafné „
Nám. Ľ. Štúra, Žilina
SOU pre telesne postihnutú mládež
Vlčince – Žilina
Považská galéria
Hlinkovo nám., Žilina
Detský domov
Rázusová 798, Bytča
Nadácia „ LÚČ „
Žilina
Centrum preven. liečby drog. záv.
Považský Chlmec – Žilina
Krajská pedagogická psych. poradňa
Moyzesová 54, Žilina
Špeciálno pedagogická poradňa
Vojtašáka 13, Žilina
Diagnostické centrum
Skalka 36, Lietavská Lúčka
Krajské riad. policajného zboru
Kuzmányho 26, Žilina
Okresná prokuratúra
Nám, M.R. Štefánika, Žilina
Úrad práce soc. vecí a rodiny:
Hurbanova 16, Žilina
Nám. SNP 1, Rajec
Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto
Zámok 104, Bytča
Mestský úrad:
Predmestská 1 Žilina
Nám. SR 1, Bytča
Nám. Slobody 94, Kysucké Nové Mesto
Nám. SNP 1, Rajec
Obecné úrady:
Kolárovice, Setechov, Veľké Rovné
Kotešová, Paština Závada, Varín,
Dolný Hričov
Veľtrh stredných a vysokých škôl
Bratislava

VYUŽITIE
Exkurzia spojená s besedou
Zážitkové besedy s výchovnou tematikou
Široké využitie zážitkových besied
Sprístupnenie života postihnutej mládeže
Výstavy s výchovnou tematikou
Návšteva detí spojená s akciou na sv. Mikuláša

Výchovné akcie s protidrogovou tematikou
Zážitkové besedy s protidrogovou tematikou
Konzultácie žiakov so psychológom, záž. besedy
Integrácia žiakov s vývinovými poruchami
Zážitkové besedy spojené s návštevou DC
Prevencia patologických javov – zážitkové besedy
Riešenie ťažkých prejavov záškoláctva
Oznámenie neplnenia povinnej šk. dochádzky
Spolupráca so sociálnou kuratelou pre mladistvých
Modernizácia služieb zamestnanosti – beseda
Príprava nezamestnaných pre trh práce
Oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej
dochádzky
Neospravedlnená absencia
Oznámenia o zanedbávaní povinnej šk. dochádzky
Spolupráca školy a starostu obce pri riešení
prejavov záškoláctva, pomoc žiakom zo sociálne
slabších rodín
Sprostredkovanie informácií a materiálov
o možnostiach štúdia na VŠ a nadstav. štúdia
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15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY
- multimediálne prezentácie:
Do povedomia širokej verejnosti sa ZSŠ dostávala informáciami v regionálnej tlači (Žilinské
noviny, Žilinský Večerník), v regionálnej TV Patriot a v Učiteľských novinách.
- spolupráca školy s rodičmi:
Pri ZSŠ je zriadená Rada rodičov pri ZSŠ, ktorá sa pravidelne minimálne 3x v školskom
roku stretáva na schôdzkach. Aktívne finančne prispieva na dofinancovanie učebných pomôcok ,
učebníc pre žiakov.
Každý školský rok sú spracované kritéria čerpania finančných prostriedkov, ktoré RR odsúhlasí
a na základe ktorých sa v danom školskom roku čerpajú finančné prostriedky zo ZRŠ.
Rada rodičov sa aktívne zaujíma o prácu v škole, o pedagogický proces, prichádzajú s podnetnými
návrhmi.
Ďalšie formy spolupráce :
- triedne schôdzky
- písomné oznámenia rodičom o prospechu, dochádzke a správaní sa žiakov
- individuálne pohovory rodičov s výchovným poradcom
- možnosť telefonického a mailového kontaktu rodičov s triednymi učiteľmi
- formy prezentácie školy na verejnosti:
Účasť na súťažiach zručnosti v darčekovom balení s celoslovenskou i medzinárodnou účasťou:
5. ročník medzinárodnej súťaže v darčekovom balení
usporiadateľ: SOU obchodné S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava;
odbory: predavač, obchodný pracovník
termín: 18. 3. 2008
Zdenka Loncková -1. miesto v súťažnej kategórii „Darček pre kamaráta k ukončeniu štúdia na
strednej škole“, celkovo sa umiestnila za všetky kategórie na 2. mieste.
Mladý tvorca v Nitre – 17. 4. 2008 – stánkový predaj (MOV + žiaci)
Staromestské slávnosti – v dňoch 29. - 31. 5. 2008 – stánkový predaj rozličného tovaru z odbornej
učebne DÚHA
Široká verejnosť mala možnosť oboznámiť sa s tvorivou prácou žiakov 2. ročníka z odboru 6451 2
aranžér počas aranžovania výkladných skríň vybratých zmluvných predajní v rámci odborného
výcviku v mesiaci jún 2008. Ohlas personálu predajní bol veľmi priaznivý, majú záujem aj o ďalšiu
spoluprácu v budúcnosti.
- školský časopis: škola nevydáva
činnosť žiackej školskej rady: podieľa sa na riešení problémov, ktoré podávajú žiaci
prostredníctvom ŽŠR
- pravidelne sa zástupca ŽŠR zúčastňuje na zasadnutiach RŠ
- podieľa sa na imatrikuláciách žiakov l. ročníkov
- pripravujú relácie v školskom rozhlase k jednotlivým výročiam
- iné aktivity:
- organizátor regionálneho a celoslovenského kola v spolupráci s firmou KROS v účtovníctve
- školské súťaže: ( víťazi postupujú do okresných.....kôl)
• praktických zručností UKÁŽ, ČO VIEŠ“ v odboroch 6460 2 02 predavač –
rozličný tovar, 6442 4 00 obchodný pracovník, 6405 4 00 pracovník marketingu
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•
•
•
•
•
•

Hviezdoslavov Kubín
Písnaie na stroji
Olympiády v cudzom jazyku
Matematická súťaž KLOKAN
Šortové súťaže
Výtvarné súťaže

16. ÚDAJE O PROJEKTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 2007/2008
P.č.

Názov projektu

1.

Škola bez tabaku, alkoholu a ŽSK
drog
Učiteľ v procese humanizácie ŽSK
regionálneho školstva

2.

3.

4.

5.

Vyhlasovateľ

ProEnviro

Stručná
charakteristika
projektu
Prevencia
vzniku
drogových závislostí
Aplikácia netradičných
metód a organizačných
foriem, vyučovania
Urobme svet čistejší

Slovenská
agentúra
životného
prostredia
Spoločná
Spoločný vzdelávací projekt Metro
príprava
ZSŠ Žilina,VOŠ Ostrava a SŠP CASH@CARRY absolventa, ktorý sa
Slovakia
Olomouc a MAKRO ČR
dokáže
úspešne
presadiť na trhu práce
Fit od hlavy po päty
ComeniusProjekt
propaguje
školské
duševnú ako aj telesnú
partnerstvá
výkonosť
medzi
mládežou

Fáza
projektu
Podanéneprijatý
Podanéneprijatý
Podanéneprijatý

Podanýprijatý

Podaný
prijatý

-

Poznámka: Fáza projektu – prijatý, neprijatý, realizovaný, ukončený.

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
Záver zo správy:
V šk. roku 2007/2008 nebola vykonaná inšpekcia.
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18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH
ŠKOLY

Kapacita školy (počet žiakov):
Naplnenosť (%):
Iné súčasti školy:
Telocvičňa
Ihrisko
Tenisové kurty
Plaváreň
Posilňovňa
Sauna
Šatne
Dielne
Jazyková učebňa
Učebňa informatiky
Odborné učebne pre vyučovanie:

568
100
vlastní (V) - nevlastní (N)
N
N
N
N
V-1
N
N
N
V
V- 3
Cvičná firma
Odborný výcvik – predavač
Odborný výcvik – aranžér
Technika administratívy

19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY
Cieľom školy bolo zrealizovať združenie 2 právnych subjektov, čo sa k 1.9.2007 podarilo
a vznikla Združená stredná škola.
Ostatné ciele boli definované v Pláne hlavných úloh na šk. rok 2007/2008, ktoré vychádzali z POP
pre daný školský rok a boli orientované na :
- kvalitu vyučovania
- rozvoj osobnosti žiaka a jeho uplatnenie v praxi
- materiálno- technické zabezpečenie vyučovacieho procesu
- budovanie dobrého mena školy na verejnosti
20. SWOT ANALÝZA
Silné stránky školy/ školského zariadenia:
1. Súčinnosť vedenia školy, metodika
a ostatných pedagógov
2. Príklad dospelých: zákaz fajčenia vo všetkých
priestoroch školy
3. Využívanie preventívnych programov
4. Spolupráca s pedagogicko-psychologickou
poradňou
5. Dotazníkové anonymné akcie
6. Spolupráca s odborníkmi
7. Webová stránka- internet
8. Prepojenie prevencie s bežnou výučbou

Slabé stránky školy/ školského zariadenia:
1.
Finančná
podpora
pre
pravidelnú
mimoškolskú činnosť
2. Striedanie teórie a praxe
3. Veľký počet fajčiarov medzi študentmi
4. Záujmová činnosť študentov takmer nulová

5. Absencia telocvične v budove školy
6. Poloha školy
7. Väčšia osveta pre rodičov
8. Sociálny problém rodiny- odmietanie
spolupráce
9. Praktický nulový výskyt drog v škole (mimo 9. Zlá spolupráca s rodičmi
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tabaku)
10. Praktický nulový výskyt žiakov pod
vplyvom drog v škole
11. Realizácia projektu : Zdravý od hlavy po
päty „
12. Začlenenie sociálno-patologických javov do
vyučovania predmetov- NOS, ekológia atď.
13. Záujem o zlepšenie prostredia v škole
14. Kultúrne a čisté prostredie školských
priestorov
15.Centrá preventívnej starostlivosti- exkurzie
16. Prax- exkurzia- príprava pre život
17. Pravidelné protidrogové programy
18. Spolupráca s Políciou SR
19. Odborne vyškolení pracovníci v oblasti
protidrogovej prevencie
20. Možnosť žiakov, kolegov a rodičov obrátiť
sa na odborníkov
Odborný výcvik
-veľmi dobré výsledky v celoslovenskej súťaži
v darčekovom balení
- veľmi dobrá spolupráca so súkromnými
podnikateľmi a ostatnými subjektami pri
organizovaní OV žiakov
- včasné a rýchle riešenie problémov žiakov na
pracoviskách OV
- vybavenie odborných učební novými
pokladňami a OU – Dúha novým programom
PC
- mimoriadny úspech na výstave ,, Mladý
tvorca“ v Nitre
- dobré výsledky na akcií ,,Staromestské
slávnosti“ v Žiline
- veľmi dobré výsledky v odborných učebniach
–bufety

10. Spolupráca škola- rodičia
11. Malý priestor pre kontakt učiteľ- žiak mimo
vyučovania
12. Nedostatok odbornej literatúry – učebníc
pre odborné predmety
13. Absencia školskej jedálne

Odborný výcvik
- vysoká ospravedlnená aj neospravedlnená
absencia žiakov na OV
- arogancia žiakov voči zamestnancom na
pracoviskách OV
- krádeže žiakov na OV
- vybavenie PPV – Hollého, 2 internetovým
pripojením

Príležitosti:
1. Výtvarné aktivity

Riziká:
1. Na akcie mimo vyučovania nechcú študenti
chodiť
2. Športové aktivity
2. Škola nemôže tejto problematike venovať čas
určený na výučbu
3. Zlepšiť spoluprácu s rodičmi
3. Požívanie alkoholu
4. Získať podporu a spoluprácu rodičov
4. Veľká koncentrácia študentov
5. Pracovať na lepšej informovanosti
5. Malý záujem rodičov o voľný čas študentov
6. Realizovať viac projektov
6. Preferovanie komunikácie cez internet pred
priamou komunikáciou
7. Spolupráca škola- rodič v prípade problému
7. Záškolácvto, šikanovanie , nealkoholové
závislosti
8. Podchytenie žiakov pri príchode na strednú 8. Nezáujem rodiny o spoluprácu
školu k iným aktivitám (šport, iné záujmové
činnosti)
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9. Zvýšenie kvalifikácie všetkých učiteľov 9. Fajčenie medzi mládežou
v drogovej problematike
10. Poznať rodinné zázemie
10. Migrácia žiakov s problémom drog po
rôznych školách
11. Diskusie, besedy s odborníkmi z praxe
11. Ľahký prístup žiakov k alkoholickým
nápojom
12 Zvyšovať kvalifikácie všetkých učiteľov
v problematike sociálno-patologických javov
13. Viac času venovať komunikácii s rodičmi
14. Krúžky
15. Väčšia ponuka protidrogových programov
16. Rodičia – škola- odborník
17. Voľný čas študentov
Odborný výcvik
- využitie ponúk zo strany súkromných
podnikateľov na prezenčné akcie, ktoré sú
zamerané na najnovšie trendy jednotlivých
druhov výrobkov, ktoré sa objavujú na
trhu ako novinky
- vytvorenie zaujímavého a pre žiaka
príťažlivého školského vzdelávacieho programu

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:
- zvyšovať zodpovednosť každého zamestnanca za svoju prácu
- zvýšiť delegovanie právomocí vedúcich PK
- podnecovať rodičov problémových žiakov k aktívnej spolupráci so školou ( elektronické
žiacke knižky ),
- zodpovedný prístup k práci všetkých zamestnancov
- zamerať odborný rast učiteľov nielen na vyštudovanú odbornosť, ale aj na výchovnú
činnosť ( prístup k neprispôsobivým žiakom, asertivita ),
- vytvorenie priestoru na tvorivú prácu žiakov formou krúžkov
- počas prestávok odvysielať relácie zo školského rozhlasu,
- viac sa zapájať do tvorby projektov vyhlasovaných MŠ a ŽSK.
- užšia spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi slabo prospievajúcich žiakov
- zjednotenie prístupu pedagógov pri posudzovaní dochádzky pri klasifikácii žiakov
- motivovať žiakov, aby sa zapájali do matematických súťaží
- zapojenie vyučujúcich sa do cyklických vzdelávaní, organizovaných MC Banská Bystrica
- vybudovanie odbornej učebne SJL, DEJ, OBN, ETV – využitie medzipredmetových vzťahov.
- zakúpenie DVD prehrávača a dataprojektoru do uvdenj učebne
- sústavne sledovať vydávanie odbornej literatúry a vzájomne sa na zasadnutiach informovať
o pedagogických a metodických aktualitách.
- zvyšovať zodpovednosť každého zamestnanca za svoju prácu
- vzájomná výmena skúseností v rámci PK
- venovať zvýšenú pozornosť dochádzke žiakov na vyučovanie
- koordinovať mimoškolské aktivity tak , aby sa čo najmenej narúšal vyučovací proces
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21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA
A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU NUP
Integrovaná skupina študijných
a učebných odborov

Ukazovateľ
celkový
počet
absolventov

počet žiakov
ďalšieho
štúdia

počet
zamestnaných
žiakov

počet
evidovaných
nezamestnaných
žiakov k 30. 08.
2008

195

37(NŠSOŠ)

128

30

Všeobecné (gymnaziálne) vzdelávanie
Hutníctvo, strojárstvo a ostatná kovospracúvacia
výroba
Elektrotechnika a informačné systémy
Technická chémia a potravinárstvo
Spracúvanie kože, plastov, gumy a výroba obuvi
Textil a odevníctvo
Doprava, pošty a telekomunikácie
Stavebníctvo, geodézia a kartografia, baníctvo
a banícka geológia
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,
vodohospodárstvo
Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Pedagogika, sociálna starostlivosť
a knihovníctvo
Spracúvanie dreva, výroba hudobných
nástrojov, polygrafia
Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
Ekológia a ochrana prostredia, zdravotníctvo

Spolu:

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA
Úroveň psychohygienických podmienok v škole je na vysokej úrovni. Budova školy bola zateplená
zvonku a kompletné vymaľovaná .
Dodržiavané sú prestávky na oddych, obed v zmysle vyhl. MŠ SR 314/2008. Žiakom je
zabezpečené stravovanie v školských jedálňach základných a stredných škôl počas teoretického ako
i praktického vyučovania.
Žiakom sú vytvorené podmienky na riadne uschovanie osobných vecí – uzamykateľné šatňové
skrinky.
Vo všetkých triedach je nový školský nábytok zakúpený v roku 2007, čo pozitívne vplýva na
psychiku žiakov počas vyučovania.
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23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
Záujmová činnosť:
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania v školskom roku 2007/2008:
Krúžky
Financie World
Florball
Futsal
Literárny krúžok
Volejbal
Tvorivá dieľňa
Spolu

Vedúci krúžku
Ing. Janka Balalová
Mgr. Dušan Hajdúch
Mgr. Dušan Hajdúch
Mgr. Zuzana Fajbíková
Mgr. Daniela Kováčiková
Mgr. Lenka Slovíková

Počet žiakov
7 žiakov
3 žiaci
39 žiakov
8 žiakov
29 žiakov
9 žiakov
93 žiakov

- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách
predmetových olympiád a postupových súťaží:
Celoslovenská prehliadka s medzinárodnou účasťou na súťaži
,, Ukáž, čo vieš “: 18. 3. 2008 Bratislava
-Veronika Mehešová získala 1. miesto za najoriginálnejší nápad „ Darček pre
novomanželov“ a 9 . miesto v celkovom hodnotení.
-Zdenka Loncková získala 1. miesto za najoriginálnejší nápad „Darček pre priateľa pri
príležitosti ukončenia školy“ .V celkovom poradí sa umiestnila na 2. mieste

iBobor - Juniori

Eva Bukovinská
Lucia Boháčová
Dominika Jurečková
Matej Brozman
Mária Cigániková
Marián Chalupianský
Michaela Holtanová
Pavol Maťavka

Regionálne súťaže
Mladý účtovník – Monika Ozaníková
regionálne kolo
Radoslava
Bohušíková

1. SP
1. SP
1. SP
1. SP
1. SP
1. SP
1. SP
1. SP

353-799 miesto

Celoslovenské súťaže

3. ŠB
3. ŠB

27
40

informatická
súťaž

UK, BA

11.6.2008

Žilina

Podvojné
účtovníctvo na
počítači

SKCÚ
Kros, sro

18.3. 2008

Žilina

Okresné kolo olympiády v NEJ 10.1.2008
Róbert Laurinc z 2. PV sa na ňom umiestnil na 6. mieste
Okresné kolo olympiády v ANJ 17.1.2007.
Terézia Mezeyová zo 4.ŠC, ktorá sa umiestnila na 5. mieste
Michaela Ľudviková z 1.ŠP , ktorá sa umiestnila na 8. mieste.
Súťaž EXPERT: zúčastnilo sa 28 žiakov. Na bodovaných miestach v rámci Slovenska sa
umiestnili a diplom Expert získali za nemecký jazyk: Staňová, Melišová –2.C, Kajdová, Palková
– 1.ŠP, Vraňanová, Mazúr, Čičman, Hvolková – 2. ŠC.
Staromestské slávnosti - vedomostná súťaž medzi strednými školami – kolektív žiakov 1. ŠA
( Berger, Janíček, Vráblová ) sa umiestnilo na 5. mieste.
Okresné kolo:
Žilinská „ Kalokagátia „ - 3. miesto
Futsalova liga dievčat - 6. miesto
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-prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách
športových súťaží:
Medzinárodný Vítkovský trojboj 2. miesto – zmiešané družstvo

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY
Škola nemá žiadne súčasti školy.

Poznámka: Škola alebo školské zariadenie priloží Správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.

Dátum:23.septembra 2008

Podpis riaditeľa a pečiatka školy: Mgr. Alena Chupáčová
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