
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za

školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021
Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školy Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
Adresa školy Sasinkova 45, 010 01 Žilina
Telefón +421415622493
E-mail info@sospza.sk
WWW stránka https://sospza.edupage.org
 www.sospza.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno telefón e-mail
Riaditeľ Mgr. Alena Chupáčová 5002466 director@sospza.sk
ZRŠ Ing. Mária Poliačková 5622493 poliackova@sospza.sk
ZRŠ Ing. Miroslava Deckárová 5621981 deckarova@sospza.sk
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko,
meno Kontakt Funkcia

predseda Ing. Šenoldová Zora 5622493,
senoldova@sospza.sk predseda

pedagogickí
zamestnanci

PhDr. Albrechtová
Zdenka

5622493,
albrechtova@sospza.sk tajomník

    
    

ostatní zamestnanci Mgr. Martina
Mažgútová 5640537  

  mazgutova@sospza.sk  
zástupcovia rodičov Cipková Gabriela 0944360543 gabrielacipkov380@azet.sk
 Zábojníková Jana 0908780100 janamuchova@zoznam.sk
 Andrea Šutá 0902116186 andrea.suta@azet.sk
žiačka Dominika Puterová 0949673288 dominika.puterova.2003@gmail.com
zástupca
zriaďovateľa JUDr. Krištofík Ján 5032152 jan.kristofik@zilinskazupa.sk

 Mgr.Ing. Milová Sylvie 5032423 sylvie.milova@zilinskazupa.sk

 Mgr.Kubaščíková
Dana 5032109 dana.kubascikova@zilinskazupa.sk

 Mgr. Kašša Róbert 0905649442 bobby@centrum.sk



§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov Žilinský samosprávny kraj
Sídlo Žilina, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
Telefón 5032205
E-mail skolstvo@zilinskazupa.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Vyhodnotenie činnosť rady školy

25.10.2021 Vyjadrenie orgánu školskej samosprávy k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2020/2021

28.1.2022

Vyjadrenie členov Rady školy pri SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina ku kritériám prijímacieho konania
uchádzačov na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2022/2023.

01.04.2022

Vyjadrenie členov Rady školy pri SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina k návrhu plánu výkonov na školský rok
2022/2023 - nadstavbové štúdium:

1.06.2022

Vyjadrenie členov Rady školy pri SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina spôsobom per rollam k návrhu plánu
výkonov na školský rok 2023/2024

Vyhodnotenie činnosti výchovného a akriérneho poardcu

September 2021

Vypracovala som plán práce výchovného a kariérového poradcu na školský rok 2021/2022 v zmysle Sprievodcu
školským rokom 2021/2022 Ministerstva školstva SR, kde sa podrobne vytýčili úlohy, ciele a aktivity, ktoré sú
zamerané na predchádzanie výchovných problémov a ich prípadne riešenie tak, aby boli súčasťou výchovného -
vzdelávacieho procesu.

S CPPPaP som nadviazala spoluprácu na tento školský rok, za účelom poskytovania aktivít ponúkaných centrom v
rámci zabezpečenia dobrých vzťahov a dobrej klímy v triedach medzi žiakmi, vykonávaním besied a iných aktivít,
ktoré má v ponuke CPPPaP v Žiline.

Bol založený denník výchovného a kariérového poradcu na školský rok 2021/2022. Aktualizácia nástenky
výchovného a kariérového poradcu. Spolupráca s Mgr. Gunčagovou a žiakmi zo ŽŠR pri aktivitách.

03. 09. 2021 Informácie študentom IV.ŠA, IV.ŠD a II.BE ohľadom Európskeho veľtrhu pomaturitného a
celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS, ktorý sa v tomto roku v mesiaci október v Bratislave.

08. 09. 2021 Aktualizácia nástenky výchovného a kariérového poradcu.

08. 09. 2021 Kompletizácia plánu práce výchovného a kariérového poradcu na školský rok 2021/2022.

Dňa 16.09.2021 CPPPaP v Žiline organizovalo online školenie pre výchovných a kariérových poradcov, ktorého
som sa zúčastnila, a na ktorom sa riešili tieto témy:

ü predstavenie tímu zamestnancov CPPPaP Žilina, ktorí sa budú venovať kariérovému poradenstvu a
preventívnym aktivitám,



ü kariérové poradenstvo v aktuálnom školskom roku a možnosti využitia online metód diagnostiky a poradenstva,

ü realizácia kariérového poradenstva CPPPaP Žilina na Vašej škole (dohoda na predbežnom termíne, spôsobe jeho
realizácie a súčinnosti),

ü realizácia preventívnych aktivít a besied v aktuálnom školskom roku na Vašej škole CPPPaP Žilina,

16. 09. 2021 Zaslanie pozvánky na pohovor so žiačkou II.ŠA triedy Zuzanou Škorubovou.

30.09.2021 Triedna učiteľka Mgr. Sabina Tamásová po telefonickom rozhovore s matkou Zuzany Škorubovej
dohodla zmenu termínu na pohovor.

Ďalšie informácie žiakom končiacich ročníkov o zmene ohľadom burzy VŠ GAUDEAMUS a ďalšie informácie
študentom o ponuke štúdia na VŠ, prostredníctvom online časopisu ,,Kam po strednej“. Informácie cez EduPage.

Priebežne sme riešili problémy hlavne so žiakmi prvého ročníka a ich triednymi učiteľkami, ohľadom dochádzky na
teoretické a praktické vyučovanie, kvôli povinnej školskej dochádzke.

Október 2021

Aktualizácia nástenky s novými ponukami štúdia na VŠ a informácie o konferencií pre končiace ročníky o trhu
práce. O virtuálnych dňoch ,,KAM PO STREDNEJ“.

11. 10. 2021 Nastali opätovne problémy u žiačky Zuzany Škorubovej a matka bola pozvaná na pohovor.

13. 10. 2021 Po telefonickom dohovore s pani Zimenovou z CPPPaP Žilina, bola zaslaná pedagogická
charakteristika žiaka I.ŠD triedy Pavla Miroslava Baša, o ktorú žiadali. Padagogická charakteristika bola
vypracovaná v spolupráci s triednou učiteľkou Ing. Darinou Stasinkovou.

13. 10. 2021 Sa konal pohovor s pani Škorubovou ohľadom jej dcéry Zuzany Škorubovej, dôvodom pohovoru boli
vymeškané hodiny na teoretickom a praktickom vyučovaní, celkom 23 NH. Mal sa konať aj pohovor so žiakom
III.ŠA triedy Filipom Faturom, zákonný zástupca sa na pohovor nedostavil, žiak má zníženú známku zo správania
na 2. stupeň za 20 neospravedlnených hodín.

13. 10. 2021 sa začali virtuálne DOD ,,Kam po strednej“ - informácie boli žiakom končiacich ročníkov
sprostredkované prostredníctvom nástenky a EduPage.

20. 10. 2021 Sa mal konať pohovor so žiačkou II.ŠD triedy Šárkou Sádeckou, matka sa na pohovor nedostavila,
žiačka má množstvo vymeškaných hodín na TV a PV za 33 pracovných dní k dnešnému dňu nebola v škole a na
odbornom výcviku 22 dní. Niektoré dni má ospravedlnené, no niektoré hodiny nie sú ospravedlnené. So žiačkou
sa riešila náhrada na odbornom výcviku, ktorý si musí nahradiť v spoločnosti TESCO po dohode s inštruktorom a
pani MOV. Matka bude opätovne pozvaná na pohovor.

20. 10. 2021 Konzultácie ohľadom výberu VŠ - žiačky IV.ŠA (Klára Hrochová a Marianna Ričková), dievčatá chceli
poradiť s výberom VŠ a dohodli sme sa na ďalšom stretnutí, ktoré sa uskutoční budúci týždeň, dostali čas na
premyslenie a odkonzultovanie návrhu s rodičmi.

Prišla ponuka prednášky na tému ,,Domáce násilie“ od spoločnosti NEXTRA, dohodli sme termíny na prednášku
pre našich žiakov z triedy I.A a II.A.

21. 10. 2021 Pohovor so žiakom III.ŠD triedy Dušanom Rucekom, matka bola oboznámená so situáciou ohľadom
dochádzky svojho syna na TV a OVY, nakoľko k dnešnému dňu má žiak 21 NH, ak sa situácia nezlepší žiak bude
neklasifikovaný z viacerých predmetov a bude robiť komisionálne skúšky pred skúšobnou komisiou.

22. 10. 2021 Bola opätovne zaslaná pozvánka (výzva č.1) na pohovor pani Urbanovej kvôli absencií dcéry, žiačky
II.ŠD triedy Šárky Sádeckej.

27. 10. 2021 On-line konferencia READYCON pre končiace ročníky, konkrétne IV.ŠA sa zúčastnila on-line
konferencie, ktorá bola zameraná na aktuálne trendy na trhu práce, kde boli prednášky z jednotlivých spoločnosti
o možnosti práce v konkrétnej spoločnosti.

Dnes sa mala dostaviť na pohovor pani Urbanová, ktorej bola zaslaná výzva č. 1, pani sa na pohovor nedostavila.
Dnes bola zaslaná pozvánka pani Urbanovej na pohovor - výzva č. 2.



Informácie študentom končiacich ročníkoch o STUDYFEST 2021, ktorý bude prebiehať 17. 11. 2021 od 10,00 -
15,00 hod. a DOD Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

27. 10. 2021 informácie o burze VŠ GAUDEAMUS, informácie o na celoslovenské dni otvorených dverí univerzít a
fakúlt-ŽU, ktorý sa bude konať priebežne v rôznych mestách.

November 2021

03.11.2021 pohovor so žiačkou II.ŠD triedy Šárkou Sádeckou, ktorá má vysokú absenciu na OVY u
zamestnávateľa TESCO, často vymeškáva aj v škole. Matka bola prizvaná na pohovor, aby sa tento problém riešil
hneď na začiatku, žiačka má k dnešnému dňu 24 NH, a teda zníženú známku zo správania na 3. stupeň. Sľúbila,
že sa polepší a matka sľúbila, že na dcéru dohliadne.

03. 11. 2021 Online prednáška ,,Domáce násilie“ pre triedu I.A prostredníctvom Poradne - Áno pre život, ktorá sa
presunula, kvôli organizačným problémom v poradni. Informácie žiakom ,,Prevencia kriminality pod názvom
,,Nebezpečne v sieti“, prostredníctvom webovej lokality: <https://myslim.eu/wp-
content/uploads/2021/10/Nebezpecne-v-sieti.pdf>

10. 11. 2021 Online prednáška ,,Domáce násilie“ pre triedu II.A prostredníctvom Poradne - Áno pre život -
prednáška sa nekonala, nakoľko ju zrušila Poradňa pre život.

V priebehu mesiaca november žiaci získavali informácie prostredníctvom mailov a Edupage, ohľadom VŠ a DOD
na VŠ.

Prerokovali sme aj žiakov IUP, ako pracujú a zapájajú sa k hodinám, pracujú na úlohách. Či majú nejaké problémy
ohľadom vyučovania a práce na zadaní, technické problémy počas dištančného vzdelávania. Boli sme oboznámení
s termínmi na praktickú a teoretickú časť maturitnej skúšky v školskom roku 2021/2022.

December 2021

21. 12. 2021 Sledovanie ponuky VŠ a trhu práce pri poskytovaní služieb výchovného a kariérového poradenstva
individuálne prostredníctvom EduPage a mailovou komunikáciou. Informácie žiakom končiacich ročníkov - IV.ŠA,
IV.ŠD a II.BE

22. 12. 2021 Odoslanie pozvánok na pohovor pre žiačku Sádeckú z II.ŠD, ktorá má problémy a dochádzkou na
odborný výcvik. A pre žiaka III.ŠA Filipa Faturu, ktorý má vysokú absenciu na vyučovaní.

Január 2022

10. 01. 2022 Komunikácia so žiakmi končiacich ročníkov, zaslanie materiálov k virtuálnym DOD na VŠ, ohľadom
podávania prihlášok, informácie o vysokých školách, individuálne konzultácie so žiakmi, ktorí majú záujem
študovať na VŠ, aktualizácia nástenky.

12. 01. 2022 Sa uskutočnil pohovor so žiačkou Šárkou Sádeckou, ktorej vypovedala spoločnosť TESCO zmluvu v
duálnom vzdelávaní a následne zistenie ďalších závažných problémov viedlo k prerušeniu štúdia ku dňu 13. 01.
2022 zo strany zákonného zástupcu žiačky pani Urbanová.

12. 01. 2022 Pohovor so žiakom III.ŠA Filipom Faturom, ktorý sa na základe rodinných problémov rozhodol o
prerušenie štúdia k dátumu 13. 01. 2022

13. 01. 2022 Individuálne poradenstvo - žiak IV.ŠA triedy František Hrivik ohľadom výberu VŠ.

17. 01. 2022 Pohovor so žiačkou III.ŠA triedy Natáliou zajacovou ohľadom neospravedlnenej absencie s
výsledkom zníženej známky na 3. stupeň.

17. 01. 2022 pohovor so žiačkou III.ŠA triedy Zuzanou Tavačovou ohľadom neospravedlnenej absencie s
výsledkom znížená známka zo správania na 2. stupeň.

19. 01. 2022 Pohovor žiačka I.ŠA triedy Veronika Kramarová, ktorá mala aj zdravotné a iné problémy a neskoré
dochádzanie na PRX.

19. 01. 2022 Pohovor žiačka III.A triedy- Laura Marmorsteinová, ktorej ukončili zmluvu na odbornom výcviku a
musel sa vzniknutý problém urgentne vyriešiť. S rodičmi bol dohodnutý postup, ako ďalej, je potrebné zabezpečiť



novú prevádzku pre ich dcéru. V prípade neúspechu s hľadaním novej prevádzky, bude ďalšie stretnutie
vyriešeniu vzniknutej situácie.

19. 01. 2022 Riešenie problémov s triednou učiteľkou žiačky IV.ŠA Romany Puškárovej ohľadom nedokladovanej
dochádzky.

24. 01. 2022 Matka žiačky IV.ŠA triedy sa dostavila na pohovor, kvôli dcérinej dochádzke, nakoľko
neospravedlnená absencia bola k uvedenému dňu 32 NH, žiačka zostala doma, matka ju nechala doma a
momentálne nemá svojho ošetrujúceho lekára.

24. 01. Pohovor so žiačkou III.ŠA triedy Zuzanou Tavačovou, ktorá nedoložila ďalšiu absenciu, čím sa jej zvýšila
neospravedlnená absencia na 38 NH so záverom znížená známka so správania na 3. stupeň s podmienečným
vylúčením.

26. 01. 2022 Sa mal konať pohovor so žiačkou III.A triedy Ivanou Tabačíkovou, jej zákonný zástupca ani žiačka
sa na pohovor nedostavili. Žiačka má nezdokladovanú absenciu vo výške 45 NH s výsledkom znížená známka zo
správania na 3. stupeň s podmienečným vylúčením.

V priebehu mesiaca január boli žiaci končiacich ročníkom informovaní prostredníctvom nástenky výchovného a
kariérového poradcu, ale aj prostredníctvom EduPage o DOD na jednotlivých VŠ. Taktiež boli informovaní postupe
podávania prihlášok na VŠ.

Priebežná komunikácia s pedagógmi a MOV prevažne ohľadom dochádzky, plnenie úloh aj počas dištančného
vzdelávania a plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov prvých ročníkov. Taktiež adaptácia žiakov prvých
ročníkov. Žiakom končiacich ročníkov sa pribežne poskytovali informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na VŠ a
pomaturitnom štúdiu, prostredníctvom EduPage a nástenky výchovného a kariérového poradcu.

Priebežne sa v rámci pedagogickej rady riešili výchovno-vzdelávacie výsledky IUP žiakov, zvládanie učiva,
možnosti pomoci týmto žiakom. Riešili sa aj vzniknuté problémy jednotlivých žiakov počas dištančného
vzdelávania, ktoré boli spôsobené aj technikou, ale aj iné vzniknuté problémy.

Február 2022

02. 02. 2022 Informácie o DOD na VŠ prostredníctvom aktualizácie nástenky a aplikácie EduPage.

02. 02. 2022 Individuálne rozhovory ohľadom prihlášok na VŠ so žiakmi IV.ŠA triedy (Ričková, Brezinová,
Hrochová)

02. 02. 2022 príprava propagačných materiálov na web stránku školy a školský fb.

03. 02.2022 Spolupráca so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Emíliou Berešíkovou a prerokovanie študijných
výsledkov žiakov ŠVVP.

3. 02. 2022 Príprava prezentácie študijných a učebných odborov našej školy na portál ,,Kam na strednú“

09. 02. 2022 pozvánky na pohovor pre žiakov, ktorí majú problémy s dochádzkou na TV a PV.

11. 02. 2022 Individuálny rozhovor so žiakmi ohľadom výchovných opatrení trieda II.A.

15. 02. 2022 On-line školenie pre kariérových poradcov v spolupráci s CPPPaP Žilina Ing. Moravčík, ponuka práce
so žiakmi a informácie k VŠ.

16. 02. 2022 Individuálna konzultácia so žiačkou IV.ŠA Hrochovou a pomoc pri prihláške na VŠ.

17. 02. 2022 Individuálna konzultácia so žiačkou Gužíkovou IV.ŠA ohľadom prihlášky na VŠ.

18. 02. 2022 Individuálne konzultácie o prihláške na VŠ Pialová IV.ŠD.

21. 02. 2022 Kontrola a overenie prihlášok na VŠ - Gužíková, Ričková IV.ŠA.

22. 02. 2022 Konzultácie k prihláške na VŠ - Hrochová IV.ŠA.

23. 02. 2022 Pohovor so žiačkou III.ŠD



23. 02. 2022 Práca na prezentácií školy na nábor žiakov ZŠ.

Marec 2022

01. 03. 2022 Pohovor so žiačkou I.ŠA triedy Veronikou Kramarovou, ohľadom vymeškávania, ktoré matka doložila
potvrdením od lekára žiačky, že bola v karanténe, riešila sa aj možná šikana, žiačka sa vyjadrila, že ju spolužiaci
šikanujú, no neskôr priznala, že spolužiakom povedala klamstvá o sebe a hanbí sa chodiť do školy.

03. 03. 2022 On-line školenie prevencia kriminality pod názvom ,,Okrúhly stôl“ v spolupráci so ŽSK.

04. 03. 2022 Pomoc pri podávaní prihlášok na VŠ žiačke IV.ŠD triedy Erike Pialovej.

14. 03. 2022 Rozposlané pozvánky na pohovor žiačok II.A triedy (Kotrčová, Ftorková, Branská, Danešová,
Chachulová a Šegárová), kde sa rozmohla šikana spolužiačok, v riešení s koordinátorkou SPJ a triednou učiteľkou
Buc Balickou.

15. 03. 2022 Pani Kramarová prišla oznámiť, že žiačka I.ŠA triedy Veronika Kramarová je v domácej liečbe a bude
hospitalizovaná na psychiatrii v Martine.

16. 03. 2022 Aktualizácia nástenky VP_KP o možnosti štúdia na VŠ.

18. 03. 2022 Pomoc pri podávaní prihlášok na VŠ žiakovi IV.ŠD triedy Branislavovi Rybárikovi.

21. 03. 2022 Pohovory so žiačkami II.A triedy Eliška Ftorková, pokarhanie od triedneho učiteľa, Veronika Šefárová
sa cítila šikanovaná, šikanátor Zoja Branská s rodičmi sa na pohovor nedostavili. Pohovor ohľadom šikany sa konal
aj so žiačkami Chachulovou a Danešovou, v prítomnosti koordinátora SPJ Mgr. Bohovičovej, žiačky sa pomerili a
šikana sa nepreukázala. V tomto dni boli zaslané ďalšie pozvánky na pohovor z triedy II.A.

22. 03. 2022 Zverejnenie ponuky ,,Staň sa vojakom

23. 03. 2022 Pomoc pri vypĺňaní prihlášok na VŠ - Hrivik IV.ŠA a Rybárik IV.ŠD

24. 03. 2022 Pohovor s rodičmi žiačky I.ŠA triedy Kristíny Bollovej ohľadom prospechu hlavne z predmetu ANJ,
záver pohovoru bola dohoda s rodičmi a žiačkou o zvýšení aktivity z jej strany.

Riešenie problémov so žiačkou I.ŠD Tamarou Kopčíkovou ohľadom slabého prospechu, pohovor sa konal za
prítomnosti matky, triednej učiteľky a špeciálnej pedagogičky.

28. 03. 2022 Prihláška na VŠ bývala žiačka Vladimíra Kopásková - kontrola a overenie.

29. 03. 2022 Pomoc s prihláškou na VŠ Rybárik IV.ŠD iná VŠ

Riešenie problémov s dochádzkou pri žiačke Štepánke Danešovej, nezrovnalosti pri 33 NH.

30. 03. 2022 Zaslanie pozvánok na pohovor II.A Branská a III.ŠD Rucek. Mal sa konať pohovor so žiačkou
Bránskou II.A, matka sa nedostavila. Konal sa pohovor so žiačkou Kotrčovou, výsledkom pohovoru bola znížená
známka zo správania na 2. stupeň.

30. 03. 2022 Kontrola a pomoc žiakom pri vypĺňaní prihlášok na VŠ.

Apríl 2022

1. 04. 2022 Pohovor so žiačkou Mičudovou IV.ŠD trieda, kvôli vymeškaným hodinám a dochádzke do školy pred
ukončením IV. ročníka, výsledok pohovoru pokarhanie riaditeľom školy.

4. 04. 2022 Informácia od rodičov žiačky I.ŠA o hospitalizácií žiačky na psychiatrickom oddelení.

6. 04. 2022 Pohovor so žiakom III.ŠD triedy Dušanom Rucekom ohľadom dochádzky na OVY a TV. Mal sa konať
pohovor so žiačkou I.A triedy Pšenákovou, zákonný zástupca sa na pohovor nedostavil. Konal sa pohovor so
žiačkou I.A triedy Mažgútovou, výsledok pohovoru - matka bola upozornená na včasné predkladanie
ospravedlneniek a tiež informácie triednemu učiteľovi o neprítomnosti dcéry na vyučovaní. Ďalší pohovor so
žiačkou Žiakovou trieda I.A, výsledok pohovoru znížená známka zo správania na 2. stupeň za 21 NH.



6. 04. 2022 Pohovor so žiačkou III.ŠD triedy, nakoľko žiačka má množstvo vymeškaných hodín na TV a OVY,
matke bolo doporučené vyhľadať psychológa na predchádzajúcom stretnutí, matka s dcérou nevyhľadali
psychológa, lebo to vraj dcéra odmietla, na základe množstva vymeškaných hodín zamestnávateľ ukončil so
žiačkou učebnú zmluvu, nakoľko sa žiačka pripravovala v SDV, výsledkom pohovoru bol návrh na vylúčenie zo
štúdia pre nezáujem o štúdium, ale ďalší deň žiačka prišla so žiadosťou o prerušenie štúdia.

8. 04. 2022 Pohovor so žiačkou Zojou Branskou, ktorá mala byť šikanátorom. Pohovor sa konal v prítomnosti
koordinátora SPJ Mgr. Bohovičovej, šikana sa nbepotvrdila, žiačka má svojské správanie čo potvrdili aj rodičia a
žiačke bolo vysvetlené, že sa nemôže správať takýmto spôsobom k svojim spolužiačkam, výsledok pohovoru bola
znížená známka zo správania na 2. stupeň.

8. 04. 2022 Pohovor so žiakom III.ŠA triedy ohľadom problémov na PRX, v prítomnosti MOV pani Murínovej, kde
sa sťažovali na správanie žiaka a nezáujem o prácu z jeho strany, výsledkom pohovoru bola znížená známka zo
správania na 2. stupeň.

20. 04. 2022 riešenie problémov so žiačkou I.A triedy Pšenákovou, v prítomnosti jej triednej učiteľky Mgr. Buc
Balickej ohľadom dochádzky do školy. Pozvánka na pohovor žiačky Danešovej II.A, ktorá sa rozhodla podať
žiadosť o prerušenie štúdia.

22. 04. 2022 Žiaci hlásili, že sa na dievčenských toaletách fajčí, boli upozornení aj triedni učitelia, ktorí mali
upozorniť žiakov na tento problém a mala sa zvýšiť pozornosť dolnej chodby na dozore.

27. 04. 2022 Pohovor so žiačkou Kotrčovou II.A, nakoľko žiačka nasprejovala okno a mala ďalšie prehrešky voči
školskému poriadku. Výsledok pohovoru znížená známka zo správania na 3. stupeň s podmienečným vylúčením.

V priebehu mesiaca apríl sa žiakom končiacich maturitných ročníkov poskytovali informácie o možnosti štúdia na
VŠ.

Máj 2022

2. 05. 2022 Pohovor so žiačkou Kotrčovou II.A, nakoľko spolužiačky sa sťažovali triednej učiteľke, že sa boja
chodiť do školy kvôli uvedenej žiačke, na pohovore sa objasnili určité skutočnosti a zistilo sa, že je za tým iná
spolužiačka. Záver pohovoru bol, že ak nastanú problémy so správaním žiačky, pôjde návrh na vylúčenie žiačky zo
štúdia, s čím súhlasila aj matka menovanej.

V tento deň sa konal aj pohovor so žiačkou Frátrikovou II.A trieda, ktorá obhajovala svoju spolužiačku
neprimeraným spôsobom začo jej bolo navrhnuté pokarhanie od triednej učiteľky.

3. 05. 2022 pohovor so žiačkami I.BE triedy Ďurinovou a Baučekovou na podnet žiačok z I.A triedy, ktoré
koordinátorke SPJ Mgr. Bohovičovej povedali, že sú zo strany týchto dievčat šikanované, po vzájomnom rozhovore
sa žiačky I.BE triedy ospravedlnili žiačkam I.A triedy sa ich nevhodné správanie voči ním a uvedomili si svoje
správanie. Výsledok pohovoru pokarhanie riaditeľom školy pre žiačky I.BE triedy.

11. 05. 2022 Jamborová, Martiniaková, Stolárová s týmito žiačkami sa konal pohovor kvôli vzniknutým problémom
v triede II.A v znení ,, Dôvod pohovoru:

Pohovor sa konal na základe toho, že v triede II.A sa dňa 30. 03. 2022 mal nachádzať alkohol a žiaci mali požívať
alkohol v tento deň. Pani riaditeľka dostala anonymný telefonát, že sa v tejto triede pije alkohol, skontrolovali sa
všetci žiaci, ale nič sa preukázateľne nenašlo. 27. 04. 2022 Spolužiačka posunula informácie triednej učiteľke, že
konkrétne uviedla: ,,S nápadom piť alkohol v škole prišla Patrícia Stolárová. Alkohol ukrývala na dne tašky Andrea
Jamborová. V týchto aktivitách ich podporovala Simona Dudíková a alkohol pre všetkými pila Angelika
Martiniaková.“ Zákonných zástupcov sme pozvali na pohovor, aby sa tento problém vyriešil, nepreukázalo sa, že
by sa alkohol v triede naozaj pil.

Záver pohovoru:

Zákonných zástupcov žiakov sme upozornili na požívanie a navádzanie iných na pitie alkoholu, ak by sa situácia
opakovala do školy bude prizvaný BOZP pracovník, ktorý dá žiakom fúkať, pri preukázaní požitia alkoholu bude
konkrétny žiak vylúčený zo štúdia.“ Žiačky boli poučené a bude sa postupovať podľa vyššie uvedeného, ak by sa
situácia opakovala.

16. 05. 2022 Nábor žiakov tretieho ročníka na štúdium nadstavbového štúdia. Informíácie o projekte ,,Študuj
doma“ pre vysokoškolákov o možnosti získania štipendia.



18. 05. 202 Aktualizácia nástenky výchovného a kariérového poradcu.

18. 05. 2022 Zaslanie prezentácie do káblovej /lokálnej televízie v Kysuckom Novom meste na nábor žiakov do
nadstavbového štúdia.

18. 05. 202 Informácie pre maturantov ,,Študuj doma“ o možnosti získať štipendium na VŠ.

25. 05. 2022 Aktualizácia nástenky k brigádam cez prázdniny a informácie k ,,Letnej škole“, ktorú poriada
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pre stredoškolákov v dňoch 21.-22. 06. 2022.

25. 05. 2022 Prihlášky na nadstavbové štúdium pre žiakov III.A triedy a informácie o ,,Aktuálne trendy na trhu
práce“.

27. 05. 2022 Rozhovor s pani Hološovou z CDR v Bytči o žiačke z I.ŠA triedy veronike Vričanovej.

27. 05. 2022 Rozhovor so žiačkou Simonou Dudíkovou, ktorá sa mala zúčastniť so spolužiačkami na pití alkoholu,
ktoré sa ukázalo nepravdivé a žiačka v tom čase mala zdravotné problémy, nebola v škole od 23. 04. 2022 do 1.
04. 2022, teda sa nemohla podieľať na tejto aktivite. Zistené informácie som odovzdala triednej učiteľke Mgr. Buc
Balickej.

30. 05. 2022 Z pozície triedneho učiteľa som riešila Veroniku Vričanovú s pani riaditeľkou a pani učiteľkou Ing.
Stasinkovou, ktorá mne ako triednej učiteľke oznámila, že pani učiteľka Ing. Stasinková ju obviňuje, že ma
informuje o dianí na jej hodinách v triede pred spolužiakmi, ktorí sa začali od nej dištancovať a práve túto situáciu
som riešila 27. 05. 2022 s pani Hološovou z CDaR Bytča, kde je Veronika Vričanová umiestnená. K tomu sme
zistili, že žiačka má zdravotné problémy po hodinách s pani učiteľkou Ing. Satsinkovou. Počas stretnutia u pani
riaditeľky kolegyňa Stasinková tvrdila, že Veroniku Vričanovú nebude komentovať, určite nič také nerobí, že
Veronika ju počas hodín ignoruje, hrá sa na mobile a má slúchadlá, na to som sa spýtala, prečo ma o tejto
skutočnosti neinformovala, nedostala som odpoveď. Z rozhovoru vyplynulo, že kolegyňa má od žiakov rôzne
informácie aj o ich rodinných pomeroch, o ktorých ma neinformovala ako triednu učiteľku, a ani ako výchovného
poradcu a neinformovala ani pani riaditeľku. Na adresu Veroniky Vričanovej ešte dodala, že ona sa odťahuje od
spolužiakov. Veronika Vričanová uviedla, že spolužiaci ju ignorujú po hodinách s kolegyňou Stasinkovou. Trieda
ako celok je aktívna pri rozhovoroch, komunikatívna, podporujú sa, spolu sa učia, neriešia, ak má niekto nejaký
problém a ich sa to netýka.

Jún 2022

1. 06. 2022 Aktualizácia nástenky VP_KP, informácie k veľtrhu Gaudeamus pre školský rok 2022/2023.

7. 06. 2022 sa konal pohovor so žiačkou III.ŠA triedy Alexandrou Simonidesovou, ktorá sa v poslednej dobe
správa odmerane, býva nesústredená a nepripravuje sa na vyučovanie. Žiačka má rodinné problémy, ktoré sa
snaží riešiť aj v spolupráci s psychologičkou, ktorú navštevuje. Vznikla jej neospravedlnená absencia celkom 31
neospr. hodín, pohovor sa skončil so zníženou známkou zo správania na 3. stupeň.

8. 06. 2022 Sa konal pohovor so žiačkou III.ŠA triedy Natáliou Zajacovou, ktorej vznikla neospr. absencia v
celkovom počte 55 hodín, pohovor skončil so zníženou známkou zo správania na 3. stupeň s podmienečným
vylúčením.

10. 06. 2022 Som riešila neustále neskoré príchody do školy s matkou žiaka I.ŠA Nikolasa Kučáka, pani
Kučákovou, a taktiež jeho správanie sa na vyučovaní. S matkou sme sa dohodli, že synovi dohovorí.

13. 06. 2022 Sa mal konať pohovor so žiačkou III.ŠD triedy Lenkou Harvanovou, zákonný zástupca sa na pohovor
nedostavil, matka chcela vedieť dôvod pohovoru prostredníctvom telefonátu s triednou učiteľkou. žiačka má
neospravedlnenú absenciu 21 neospr. hodín. Má taktiež problémy s dochádzkou na odborný výcvik v spoločnosti
TESCO. Bola jej znížená známka zo správania na 2. stupeň.

20. 06. 2022 Sa konali pohovory so žiakmi III.ŠA triedy Emmou Poláčkovou, ktorý skončil so zníženou známkou
zo správania na 2. stupeň a Kristiánom Kováčikom, ktorý skončil so zníženou známkou zo správania na 3. stupeň
za neospravedlnenú absenciu a neskoré predkladanie ospravedlneniek triednej učiteľke.

22. 06. 2022 Vyhotovenie záverečnej správy za výchovné a kariérové poradenstvo.

Priebežne v mesiaci jún sa riešili problémy s dochádzkou jednotlivých žiakov, tak na teoretické ako aj praktické
vyučovanie. Riešili sa problémy s integrovanými žiakmi, ktorí sa vzdelávajú podľa IUP.



Výchovné problémy a problémy záškoláctva sa riešili počas celého školského roka priebežne, na začiatku
školského roka boli ešte stále v platnosti výnimky kvôli pandémií v súvislosti s ochorením COVID. Aj preto sa riešili
problémy a triednické záležitosti online, a to so žiakmi, rodičmi, majstrami odborného výcviku a odbornej praxe,
triednymi učiteľmi, prípadne vyučujúcimi, ktorí požiadali o pomoc pri riešení problémov vo výchovno-vzdelávacom
procese. Žiaci boli posudzovaní podľa školského poriadku, čo sa týka neospravedlnenej absencie na praktickom
vyučovaní a neboli doložené ospravedlnenky za neprítomnosť žiaka na OVY a PRX. Priebežne boli individuálne
prerokovaní aj integrovaní žiaci a ich komunikácia a práca počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich výchovno-
vzdelávacie výsledky, práca na hodinách, celkové zvládanie učiva. Nástenka výchovného a kariérového poradcu sa
aktualizovala pribežne počas celého školského roka a aktuálnej ponuky napr. VŠ, práce, či brigády na leto. V
mesiaci október prebehla integračná komisia, na ktorú boli prizvaní rodičia, žiaci začlenení do IUP. Za školský rok
2021/2022 som vypracovala hodnotiacu správu výchovného a kariérového poradcu.

V školskom roku 2021/2022 bolo:

- odoslaných 35 pozvánok poštou a 5 pozvánok elektronicky cez EduPage na pohovor žiakov,

- vykonaných 49 pohovorov,

- 1 zasadnutie integračnej komisie.

Výstupy z pohovorov:

Pohovory rôzne: 15

Pokarhanie od triedneho učiteľa: 4

Pokarhanie od riaditeľa školy: 3

2 stupeň zo správania: 9

3 stupeň zo správania: 7

3 stupeň zo správania s podmienečným vylúčením: 6

4 stupeň zo správania a vylúčenie zo štúdia: 1

Ukončenie štúdia pre nezáujem o štúdium: 4

V Žiline dňa: 30. 06. 2022 Výchovný a kariérny poradca - Mgr. Mária Patylová

Vyhodnotenie činnosti prevencie sociálno-patologických javov

Koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov v SOŠP je:

Mgr. Helena Bohovičová

September

Mgr. Bohovičová vypracovala harmonogram primárnej prevencie sociálno-patologických javov na šk. r. 2021/2022

Nadviazali sme spoluprácu CPPP v Žiline, CPPP v Bytči, PZ SR - odbor protidrogovej prevencie v Žiline, Nadáciou
LÚČ a Krajskou knižnicou v Žiline, Mestská polícia Žilina

Október

,,Dní nádeje”, ktoré organizuje Nadácia LÚČ v Žiline pod záštitou predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej sa
neuskutočnili z dôvodu opatrení Covid 19.

November

- žiakom prvých, druhých a tretích ročníkoch bol daný anonymný dotazník zameraný na monitorovanie
šikanovania. Po spracovaní údajov z dotazníka som vedenie školy, všetkých pedagógov oboznámila s výsledkami
dotazníka. Ankety sa zúčastnilo 125 žiakov.

- z dotazníka vyplynulo :



2 žiaci uvádzajú, že sú šikanovaní, a to v triedach I.A -1 žiak (čka) , I.ŠD - 1 žiak (čka). Problém šikanovania v
týchto triedach neustále monitorujeme v spolupráci s triednymi učiteľmi a výchovnou poradkyňou.

- problém šikanovania sme riešili v rámci triednických hodín viď. tr. knihy,

-v priestoroch školy sme nalepili informačné letáky, ktoré upozorňujú na problém šikanovania a spôsob ako sa
žiaci majú brániť , tieto letáky boli rozmnožené a rozdané žiakom prvých ročníkov.

Žiaci boli upozornení, že šikanovanie je trestný čin.

Vzhľadom k tomu, že žijeme v čase rôznych opatrení v súvislosti s Covidom 19 , tak sa neuskutočnili plánované
besedy zamerané na problematiku šikanovania. Cieľom všetkých týchto besied je navodenie pozitívnej zmeny v
správaní žiakov , keďže vzťahy bez stresu, šikanovania sú základom pre zdravý životný štýl. Tieto besedy
plánujeme uskutočniť v mesiacoch marec - apríl v spolupráci s CPPPaP v Bytči

December

- dňa 1. decembra sme odvysielali v školskom rozhlase reláciu k 1. december Svetový deň boja proti AIDS,

-po odvysielaní relácie študenti diskutovali o tejto problematike na triednických hodinách. Veríme, že sme
študentov usmernili k tomu, aby v budúcnosti pristupovali zodpovednejšie k výberu partnera,

- žiakom všetkých ročníkov bol daný anonymný dotazník zameraný na monitorovanie ich postojov k návykovým
látkam. Ankety sa zúčastnilo 151 žiakov.

Z dotazníka nasledovné:

Fajčenie: 49 žiakov fajčí každý deň, 33 príležitostne, 69 žiakov vôbec nefajčí

Pitie alkoholických nápojov: 13 žiakov pije často, 78 príležitostne, 60 žiakov vôbec nepije

Skúsenosť s nelegálnymi drogami: až 17 žiakov uviedlo, že skúsili marihuanu, 5 lieky, 129 žiakov neskúsilo žiadnu
z nelegálnych drog.

Na otázku, či užívajú niektorú z tzv. nelegálnych drog odpovedali : príležitostne 8 žiakov, nie 143 respondentov

Je dôležité, aby sa triedni učitelia zaoberali touto problematikou v spolupráci s rodičmi, výchovným poradcom a
koordinátorom prevencie. Tento problém budeme neustále monitorovať. V spolupráci s pracovníkmi CPPPaP v
Žiline a Mestskou políciou v Žiline sa uskutočnia besedy na danú problematiku v mesiacoch apríl- máj. Cieľom
týchto besied bude navodenie pozitívnej zmeny v správaní žiakov, poukázanie na zdravý životný štýl.

Január

- poskytovanie informácií pedagogickým zamestnancom, žiakom aj rodičom o tom, čo robiť v prípade, keď sa
dozvedia o šikanovaní .

-Vyhodnotenie činnosti prevencie sociálno-patologických javov v 1. polroku šk. roku 2021/2022

Február

- v triedach I.A a I ŠD, v ktorých sa vyskytlo šikanovanie sme opätovne dali žiakom dotazník. Výsledok dotazníka :
nulový výskyt šikanovania.

- priebežne poskytovanie poradenskej služby, informácií, rád pre rodičov a ak ich dieťa užíva drogy.

Marec

- v dňoch 1.3. a 14.3. 2022 sa trieda I. ŠD zúčastnila besedy zameranej na problematiku šikanovania a
kyberšikanovania.

- dňa 22.3. 2022 sa triedy I.A a I. ŠA tiež zúčastnili besedy zameranej na danú problematiku.

Tieto besedy boli uskutočnené v spolupráci s CPPPaP v Bytči.

Apríl



-v triede II.A, kde sa vyskytlo šikanovanie sme zrealizovali dňa 12.4. 2022 besedu zameranú na problematiku
šikanovania a kyberšikanovania.

-dňa 5.4. 2022 pokračovali triedy I.A, I. ŠA v cykle besied zameraných na problematiku šikanovania a
kyberšikanovania.

-dňa 26.4. 2022 pokračovala trieda II.A v cykle besied zameraných na danú problematiku.

Cieľom všetkých týchto besied zameraných proti šikanovaniu bolo navodenie pozitívnej zmeny v správaní žiakov ,
keďže vzťahy bez stresu, šikanovania sú základom pre zdravý životný štýl. Tieto besedy boli uskutočnené v
spolupráci s CPPPaP v Bytči.

-dňa 26.4. 2022 sa trieda III.A zúčastnila besedy ,,Obchod s ľuďmi, nebezpečenstvá práce v zahraničí’’. Cieľom
besedy bolo poukázať na nebezpečenstvá, ktoré hrozia mladým ľuďom pri práci v zahraničí., beseda bola
realizovaná v spolupráci s CPPPaP v Bytči.

Máj

- dňa 30.5. 2022 sa trieda III. ŠD zúčastnila besedy „Drogy, trestno-právna zodpovednosť mládeže“, beseda bola
realizovaná v spolupráci s Mestskou políciou v Žiline.

Jún

- dňa 8.6. 2022 sa trieda III. ŠA zúčastnila besedy „Drogy, trestno-právna zodpovednosť mládeže“, beseda bola
realizovaná v spolupráci s Mestskou políciou v Žiline.

Cieľom besied bolo poukázať na škodlivosť drog a na trestno-právna zodpovednosť mládeže. -priebežne
poskytovanie poradenskej služby, poskytovanie informácií a rád pre rodičov ak ich dieťa užíva drogy.

- poskytovanie informácií pedagogickým zamestnancom, žiakom aj rodičom o tom, čo robiť v prípade, keď sa
dozvedia o šikanovaní.

Vyhodnotenie činnosti prevencie sociálno-patologických javov v šk. roku 2021/2022

V Žiline, 23.jún 2022 Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov - Mgr. Helena Bohovičová

Vyhodnotenie činnosti Žiackej školskej rady

1. Počet členov ŽŠR:

- koordinátor: Mgr. Kristína Gunčagová

- členovia:

I.A Laura Eva Mažgútová

I.ŠA Vanesa Mičencová, Nikola Mravcová

I.ŠD Šimon Bardy

II.A Andrea Jamborová

II.ŠA Alexandra Mahútová

II. ŠD Samuel Rybárik

III.A Simona Hrabovská

III.ŠA Estera Burdová, Daniel Ševčík

III.ŠD Dominika Puterová - členka RŠ, predseda ŽŠR

IV.ŠA Klára Hrochová

IV.ŠD Darina Oslíková



I.BE Jakub Podhorský

II.BE Nikola Brodňanová

2. Počet zasadnutí ŽŠR:

Žiacka školská rada sa stretáva dvakrát mesačne, prítomný je koordinátor a pozvaný je zástupca vedenia školy.
Stretnutia sa uskutočňujú v stredu v danom mesiaci cez 20 min. prestávku po 3. vyučovacej hodine. Celkovo sa
uskutočnilo 15 stretnutí ŽŠR niektoré boli aj dištančne. Keďže sme sa kvôli zlej epidemiologickej situácii nemohli
stretávať od začiatku roka, koordinátorka žiakov priebežne informovala o aktivitách dištančne, ktoré bolo možné
usporiadať, keďže sa nemohli žiaci z rôznych tried nemohli spájať na stretnutiach prezenčne v škole.

Žiacka školská rada pracovala s menšími obmedzeniami podľa plánu práce, ktorý bol schválený riaditeľkou školy.

3. Zhodnotenie činnosti ŽŠR:

Aktivity organizované žiackou školskou radou:

1. Voľba nových členov ŽŠR z prvých ročníkov- september 2021

2. Organizácia triednych volieb kandidátov do Rady školy a následne výber jedného žiaka do Rady školy-
september 2021

3. Aktualizácia nástenky na šk. rok 2021/2022 podľa aktuálnosti

4. Zbierka Biela pastelka september 2021

5. Kampaň k Svetovému dňu duševného zdravia- Dni nezábudiek- október 2021

6. Zbierka ,,Hodina deťom“- október 2021

7. Spolupodieľanie sa na kampani „Červené stužky“- december 2021

8. Mikulášska show - oblečenie s vianočnou tematikou - odmenenie žiakov za ich nápaditosť

9. Separovanie plastov na našej škole

10. Aktivita s názvom „Valentínsky semafor“ - oblečenie študentov podľa ich vzťahového statusu

11. Zbierka pre Ukrajinu pre Červený kríž dvakrát

12. „No backpack day“ - máj 2022

13. Akcia ku dňu detí a Imatrikulácie prvých ročníkov - jún 2022

14. Záverečné stretnutie žiackej školskej rady a vyhodnotenie jej činnosti.

V Žiline dňa 23.06.2022 koordinátorka ŽŠR : Mgr. Kristína Gunčagová

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 223

Počet tried: 22

Podrobnejšie informácie:
 Trieda Počet žiakov

I.A 10
I.A 9
I.BE 17
I.ŠA 10



I.ŠA 10
I.ŠD 19
II.A 8
II.A 8
II.A 1
II.BE 8
II.ŠA 6
II.ŠA 6
II.ŠD 11
III.A 8
III.A 7
III.A 3
III.ŠA 7
III.ŠA 9
III.ŠD 13
IV.ŠA 6
IV.ŠA 10
IV.ŠD 10

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný
pomer

Počet pedag.
prac.

Počet nepedag.
prac.

Počet úväzkov pedag.
prac.

Počet úväzkov nepedag.
prac.

TPP 20 5 20 5
DPP     
Znížený
úväzok 2 2 2 2

ZPS 4 3 4 3
Na dohodu 2 2 2 2

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov  19 19
vychovávateľov    
asistentov učiteľa    
majster OVY  3 3
spolu  22 22

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
2.A stroje a zariademia 1
3.A stroje a zariadenia 1

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vzhľadom na školský rok, v ktorom boli ešte obmedzené aktivity kvôli COVID 19 sa nekonali uvedené aktivity



§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

MŠVVaŠ SR

ITMS2014 OPĽZ Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Rozvoj myslenia prostredníctvom digitalizácie-
cesta k úspešnej kariére Podaný - schválený VIII/2020 IX./ 2022 132.684,25 0 6.634,2

NUCEM Systém elektronického testovania začal pokračuje prebieha 0 0 0

English Go Využívanie didaktických pomôcok na vyučovanie ANJ podaný 2017 prebieha 420 0 0

B) Krátkodobé

ŽSK

Vráťme šport do škôl Pohyb-základ zdravia Podaný- schválený 6188,80 200 1000

Komunitný život mládeže „Poznania-kľúč k úspechu“ Podaný - neschválený 610 122 488

C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty

Výmena plynových kotlov v SOŠP MŽP- ekologické kúrenie Podaný 01/2021 nechválený

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: v šk. roku 2021/2022 nebola zo strany ŠŠI vykonaná inšpekcia.

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v
ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestory školy

1 budova školy



23 učebne , z toho 4 odborné, 3 IKT

1 posilňovňa

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

učebné pomôcky sú priebežne dopĺňané v súlade s normatívom pre jednotlivé učebné a študijné odbory

- stručnú analýzu súčasného stavu

škola je dlhodobo stabilizovaná v počte žiakov a odborov, ktoré sa darí napĺňať, je vybavená IKT, dataprojektormi,
interaktívnymi tabuľami, pracuje v systéme duálneho vzdelávania v odbore 6442 k obchodný pracovník a od šk.
roku v učebnom odbore 2955 H mäsiar lahôdkár, škola dlhodobo spolupracuje s podnikateľkou verejnosťou v
oblasti praktického vyučovania, má zabezpečené pre všetky odbory zmluvne dohodnuté podnikateľské subjekty,

- potreby a pripravované plány

opätovne sa zapájať do projektov ERAZMUS+, aby žiaci získavali zahraničné skúsenosti,

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- úspešnosť absloventov na trhu práce, vďaka kvalitne zabezpečenému praktického vyučovania v súkromnom
sektore

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- skvalitniť prípravu žiakov v maturitných predmetoch, aby dosiahli lepšie výsledky na MS

Návrh opatrení:

- dôsledne kontrolovať dochádzku do školy

- spolupráca s rodičmi

- zabespečiť projekty v ERAZMUS+, aby sa zvýšila jazyková úroveň žiakov

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 31

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat : 98 +24 NŠ

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat 66 +24 NŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat 66 +24 NŠ

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat: 66 + 25 NŠ

 Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení    98     



prijatí    66     
% úspešnosti    97     

§ 2. ods. 4 c

Prihlášky na SŠ

K 30.4.2022 bolo doručených 72 prihlášok a v II. kole v júni 2022 bolo doručených 26 prihlášok. Spolu do školy
bolo doručených 98 prihlášok na štúdium.

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sa konali v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z.§ 62 až 68 . a podľa harmonogramu, ktorý vydal
MŠVVaŠ SR.

Prihlášky boli do školy dučované v papierovej forme a v systéme EDUPAGE.

Prijímacie skúšky prebehli hladko z matematiky a jazyka slovenského v študijných odboroch. Žiaci do učebných
odborov boli prejatí na štúdium bez PS v zmysle harmonogramu.

Rodičia mali tento rok povinoosť odovzdať "Potvrdenie o záväznom nastúpení do školy, ktoré vo väčšine prípadov
odovzdali v zmysle harmonogramu. Počas mesiaca máj a jún postupne prijatí študenti odchádzali na iné stredné
školy a "potvrdenia o záväznom nástupe si vyzdvihli a dali na školu , kde sa dostali postúpením z pod čiary.

Problém nastal u 2 rodičov, ktorí takýmto spôsobom odišli, ale potvrdenie nechali aj na nasej škole aj na škole na
ktorú postúpili. Takíto žiaci sa potom objavili v Eduzbere na 2 školách a bol problém s RISom.

§ 2. ods. 4 e

Odbory

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
I.A 6451 H aranžér  
I.A 2964 H cukrár  
I.BE 6403 L podnikanie v remeslách a službách  
I.ŠA 6405 K pracovník marketingu  
I.ŠA 6405 K pracovník marketingu  
I.ŠD 6442 K obchodný pracovník  
II.A 6451 H aranžér  
II.A 2964 H cukrár  
II.A 2955 H mäsiar, lahôdkar  
II.BE 6403 L podnikanie v remeslách a službách  
II.ŠA 6405 K pracovník marketingu  
II.ŠA 6405 K pracovník marketingu  
II.ŠD 6442 K obchodný pracovník  
III.A 6451 H aranžér  
III.A 2964 H cukrár  
III.A 2955 H mäsiar, lahôdkar  
III.ŠA 6405 K pracovník marketingu  
III.ŠA 6405 K pracovník marketingu  
III.ŠD 6442 K obchodný pracovník  
IV.ŠA 6405 K pracovník marketingu  
IV.ŠA 6405 K pracovník marketingu  
IV.ŠD 6442 K obchodný pracovník  



§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

Trieda ADK ADP ADC ACH ANJ API ARN ARP AUT BAK BNP BOC BIN CKV UCC
I.A     3,4  2,2         
I.A     3,11           
I.BE   2,47  3,47           
I.ŠA     2,5           
I.ŠA     2,8           
I.ŠD 2,26    2,74           
II.A     4,13  2,75         
II.A     2,88           
II.A     1        2   
II.BE   1,88  3,14           
II.ŠA     2           
II.ŠA     2,83           
II.ŠD     2,64           
III.A     3           
III.A     3           
III.A     3,5           
III.ŠA     3,43 2,29          
III.ŠA     2,89 1,67          
III.ŠD     3,23 2,38          
IV.ŠA     2,5           
IV.ŠA     2,7           
IV.ŠD     3,2 2,9          

Trieda CFA DPV DNV DEJ DUp DUP DEU DGR DZM DOV EKL EKL EFI EKO EOR
I.A      2,6          
I.A                
I.BE  3,12            3,59  
I.ŠA    2,2          2,6  
I.ŠA    2,5          2,4  
I.ŠD              2,26  
II.A      3,38   3     3,5  
II.A              3,5  
II.A              2  
II.BE 2,38 3,13            3,38  
II.ŠA    1,83          2,67  
II.ŠA    2,5          3  
II.ŠD    2,36          3,45  
III.A      2,63   1,88     3,25  
III.A              3  
III.A              2,67  
III.ŠA 3       2,43      3,86  
III.ŠA        2,11      3,22  
III.ŠD        2,31      3,46  
IV.ŠA 1,67             3,33  
IV.ŠA              3,8  
IV.ŠD              3,7  

Trieda EKP EKR ETP EOB EsV ESV ETN ETV FRJ FYZ GOR HOK HPP HVY HOT
I.A                
I.A                



I.BE                
I.ŠA                
I.ŠA                
I.ŠD                
II.A                
II.A                
II.A                
II.BE                
II.ŠA           1,83     
II.ŠA                
II.ŠD                
III.A      2          
III.A                
III.A                
III.ŠA                
III.ŠA           3,11     
III.ŠD                
IV.ŠA                
IV.ŠA                
IV.ŠD                

Trieda CHE INS INF CUJ AJK NJK LDA LGD MNZ MPC MKT MKG MAT MBI NBV
I.A 2,6            3,7   
I.A 2,78            2,89 2,78  
I.BE 3,06  2,59      3,18  3,29  3,71   
I.ŠA 2  1,4          2,9   
I.ŠA 2,6  1,6          3,7   
I.ŠD 2,37  2,26          3,16   
II.A   2,38          3,75   
II.A   1,5          3 2,25  
II.A   1    2      1   
II.BE   2,63          3,63   
II.ŠA 2  1,5        2,17  2,17   
II.ŠA 2,67  1,67        3,17  3,17   
II.ŠD 2,27  1,45          2,73   
III.A   2,38             
III.A   2,14             
III.A   3,5    2         
III.ŠA 2,71          2,86 2,86 3,43   
III.ŠA 2         2,33 1,44  2,89   
III.ŠD 2,46            3,08   
IV.ŠA           1,67 1,67 2,67   
IV.ŠA          2,6 2  3,4   
IV.ŠD             3,2   

Trieda NAB NAS NEJ OBN OHO OCH PRX ODK OBO OVY PER PIS POK PDN DPP
I.A    2,4      1,3      
I.A    2,78     1,22 2,33      
I.BE    2,71          3,06  
I.ŠA   2,6 1,8  3,1 2,1         
I.ŠA   2,9 2   1         
I.ŠD      3,42    1,42      
II.A          2,38      
II.A          2,25      
II.A      2    2      



II.BE   4 2,63          2,88  
II.ŠA   2 1,67   1,5         
II.ŠA   3,17 2,5   1,83         
II.ŠD    2,36  3,09    1,18      
III.A          1,25      
III.A          1,43      
III.A      2,33    1,67      
III.ŠA   3,71 3,43   2,43         
III.ŠA   3,11 2,56   1,22         
III.ŠD      3,31    2      
IV.ŠA   2,67    1         
IV.ŠA   2,7    1,1         
IV.ŠD      3,1    1,2      

Trieda VCR PKK PAL PPF PDS PVY PCOZ PRN PPW PRX PAO PRO PPA PGK POB
I.A              2,7  
I.A      2,22          
I.BE         3,29       
I.ŠA                
I.ŠA                
I.ŠD                
II.A              3,13  
II.A                
II.A                
II.BE  2,75       3,38       
II.ŠA                
II.ŠA                
II.ŠD                
III.A              2  
III.A                
III.A                
III.ŠA        2,71        
III.ŠA        2,56        
III.ŠD                
IV.ŠA                
IV.ŠA 2,4               
IV.ŠD                

Trieda PSY PSP PPU PSD PST PTP PSO RKB RUJ SJL SRH SEV KMM SPM Spr
I.A        2,2  3,2   2,8  1
I.A          3,11     1,44
I.BE          3,47      
I.ŠA          3,1   2,5  1
I.ŠA          2,9 3  2,1  1
I.ŠD          3,32   2,05  1
II.A        2,63  3,63   3,38  1,88
II.A          2,88     1
II.A          1     1
II.BE          3,25      
II.ŠA          2,5 2,33    1
II.ŠA          3,67     1
II.ŠD          3,18     1
III.A        1,63  3,38     1
III.A          3     1
III.A          3     1



III.ŠA          3,71     1,86
III.ŠA          3 2,67    1,22
III.ŠD          3,31     1,23
IV.ŠA          2,17     1
IV.ŠA          2,8 3,3    1
IV.ŠD          2,9     1,2

Trieda STZ STR SUR SEE SCT TEA TPY TEC TSV TEV TCOZ TVZ TOV TRH UCT
I.A                
I.A   2,22     1,67        
I.BE               3,82
I.ŠA      2,5      2,4    
I.ŠA      2 2,1         
I.ŠD            2,53    
II.A                
II.A 1,63  1,5     1,63        
II.A 2       2    2    
II.BE               3,88
II.ŠA      1         2,67
II.ŠA      1,33      2,33   3,33
II.ŠD            1,27    
III.A                
III.A 1,71  1,86     1,43        
III.A 2       2,33        
III.ŠA            2,86   3,86
III.ŠA               3,89
III.ŠD            2,62   3,23
IV.ŠA            2,5   3,5
IV.ŠA               3,6
IV.ŠD    1,8        3   3,4

Trieda UCS USP VDG ENV VYT ZAA ZAE ZAF
I.A         
I.A         
I.BE         
I.ŠA         
I.ŠA         
I.ŠD         
II.A         
II.A         
II.A         
II.BE         
II.ŠA   1,5      
II.ŠA   1,33      
II.ŠD   1,64      
III.A  2,63       
III.A  2,57       
III.A  3,33       
III.ŠA         
III.ŠA         
III.ŠD         
IV.ŠA  1,83       
IV.ŠA  3       
IV.ŠD         



Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi
dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie

2
Správanie

3
Správanie

4
I.A 10 0 1 9 0 0 0 0 0
I.A 9 2 0 6 1 0 2 1 0
I.BE 17 0 2 9 7 0 0 0 0
I.ŠA 10 2 1 5 2 0 0 0 0
I.ŠA 10 0 3 6 1 0 0 0 0
I.ŠD 19 2 3 13 1 0 0 0 0
II.A 8 0 0 6 2 0 1 3 0
II.A 8 1 2 5 0 2 0 0 0
II.A 1 0 1 0 0 0 0 0 0
II.BE 8 0 0 6 2 0 0 0 0
II.ŠA 6 1 2 3 0 0 0 0 0
II.ŠA 6 0 1 5 0 0 0 0 0
II.ŠD 11 0 4 7 0 2 0 0 0
III.A 8 1 0 7 0 0 0 0 0
III.A 7 0 2 5 0 1 0 0 0
III.A 3 0 0 2 0 1 0 0 0
III.ŠA 7 0 1 5 1 2 2 2 0
III.ŠA 9 0 2 6 1 0 0 1 0
III.ŠD 13 0 2 9 2 1 1 1 0
IV.ŠA 6 0 1 5 0 0 0 0 0
IV.ŠA 10 0 1 9 0 1 0 0 0
IV.ŠD 10 1 1 7 1 2 0 1 0

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Celkový počtu absolventov v študijných odborov- 30,

pokračujúci na VŠ - 13

zamestnaní absolventi - 12

evidovaníé absloventi na NÚPSVaR - 1( obchodný pracovník )

Celkový počtu absolventov v ušebných odborov - 18,

pokračujúci na NŠ - 11

zamestnaní absolventi - 7

evidovaníé absloventi na NÚPSVaR - 0

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

za školský rok 2021/2022 boli na NUSVaR K 31.8.2022 evidovaní žiaci:

- 6442K obchodný pracovník : 1

- 6405K pracovník marketingu : 0



- 2964 H cukrár :0

- 2955 H mäsiar lahôdkár :0

- 6451 H aranžér :0

- 6403 L podnikanie v remeslách službách :0

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...825 982 €, z toho 744 746 € - mzdy a odvody

81 236 € - prevádzka školy

vlastné zdroje : 22 629 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...0

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...678 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických
osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...0

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...0

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Moderná informatika 0  Ing. Ivo Vít
Pomoc s angličtinou 8  Mgr. Kristína Gunčagová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Vzhľadom na COVID prebiehali triedne stretnutia on line.

Záver

Vypracoval: Mgr. Alena Chupáčová

V Žiline, 27. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29.9.2022

Vyjadrenie rady školy



Rada školy na svojom zasadnutí dňa 12.10.2022 prerokovala Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2021/2022 a odporučila zriaďovateľovi na schválenie.


