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1.Správa obsahuje 
 

a/ Základné identifikačné údaje o škole 

 

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

       (SOŠ v období od 1.9.2009 – do 31.12.2009) 

IČO:       37942492 

Právna forma:    331 príspevková organizácia 

Odvetvie ekonomickej činnosti:   hlavná činnosť (OKEČ) 

       80220 Stredné technické a odborné školstvo 

Dátum vzniku: 01.09.2004 (Predchodca – SOU papierenské, 

ktorého vznik sa datuje od 01.09.1976) 

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

3. Telefónne číslo:    informátor: 057/4462755 

       riaditeľ: 057/4423862 

Číslo faxu:      057/4462755 

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

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

5. Údaje o zriaďovateľovi:  Prešovský samosprávny kraj 

      Námestie mieru 2, 080 01 

      (IČO: 37870475) 

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy a funkcia: 
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia vedúceho zamestnanca 

1. Ing. Igor Šesták riaditeľ školy 

2. RNDr. Katarína Feníková zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

3. Ing. Michal Šulič zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie 

4. Ing. Anna Bujková zástupkyňa riaditeľa pre TEČ 

5. Ing. Jozef Feník hospodár školy 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy v šk.r. 2020-2021 

Zloženie Rady školy: 

 

Ing. Miroslav  Vaterka predseda Rady školy, zástupca zamestnancov školy 

PaedDr. Jana  Kováčová zástupca zamestnancov školy 

Ing. Jozef  Fenik zástupca zamestnancov školy 

Martina  Streňová zástupca rodičov žiakov školy 

Bc. Františka Kozáková, MBA zástupca rodičov žiakov školy 

Vladislav Trecák zástupca rodičov žiakov školy 

Mgr. Kocák Peter zástupca PSK 

PhDr. Baran Jozef zástupca PSK 

PaedDr. Jakubová Mária zástupca PSK 

JUDr. Patrik  Hamaš zástupca PSK – stavovskej komory 

Vladislav Trecak predseda ŽŠR, zástupca žiakov v Rade školy 

 

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

 

22.9.2020 - Návrh zmien v učebných dokumentoch  pre školský rok 2020/2021 – per rollam (do 

29.9.2020) 
 

11.10.2020 – Hodnotiaca správa za školský rok 2019/2020 – per rollam (do 15.10.2020) 

 

18.2.2021 – Kritéria pre prijímacie skúšky na SOŠ drevárskej pre školský rok 

2021/2022 – per rollam (do 22.2.2021) 

 

20.5.2021 – Problematika budovy bývalých školských dielní v areáli podniku Bukóza Holding 

a.s. Hencovce – per rollam  

 

3.6.2021 – Počet tried a žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch pre školský rok 

2022-2023 – per rollam (do 7. júna 2021) 

 

Žiacka školská rada pri SOŠD vo Vranove nad Topľou  vytvára priestor pre demokraciu 

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

k riaditeľovi, vedeniu školy i zástupcom rodičov. Je riadne zvoleným orgánom, ktorý vznikol 

priamymi voľbami (triednymi voľbami formou tajného hlasovania) a reprezentuje žiakov. 

V legislatíve SR zriadenie žiackej školskej rady v škole ustanovuje zákon NR SR č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, kde jej vznik a poslanie upravuje § 26 uvedeného zákona, ktorý bol v roku 2017 

novelizovaný.  

ŽŠR pri SOŠD mala v školskom roku 2020/2021 11 členov. Zasadala 5 krát počas školského 

roka. 

Prvé zasadnutie - 23.9.2020 sme volili predsedu ŽŠR. Stal sa ním Vladislav Trecak z triedy 

III.F. Podpredsedom ŽŠR ostala aj naďalej Diana Tabačková a zapisovateľom Tobias Kozák 

z III.M. Na tomto ustanovujúcom  zasadnutí   bola schválená voľba Vladislava Trecaka   ako 

zástupcu za členov ŽŠR do Rady školy. 

Prerokovaný bol aj Vnútorný poriadok školy – bez pripomienok. 

Základné úlohy ŽŠR  

- Voliť, odvolávať zástupcu žiakov v Rade školy  

- Podieľať sa na tvorbe, zmenách a dodržiavaní školského poriadku   

- Dávať návrhy k výchove, vzdelávaniu a mimoškolským aktivitám   

- Riešiť problémy, sťažnosti žiakov voči vedeniu školy a opačne  

-  Prijímať, konzultovať, iniciovať návrhy na zveľadenie priestorov školy   

- Vyjadrovať sa k podstatným otázkam v oblasti práce s mládežou v školskom prostredí 

- Diskutovať o dôležitých veciach pre mládež a navrhovať riešenia   

- Spolupodieľať sa pri organizovaní dodatočných študijných aktivít v škole   

- Hľadať možnosti ako získať financie na fungovanie ŽŠR a jej aktivity   

- Podporovať atmosféru spolupráce medzi žiakmi a učiteľmi   

- Zapájať žiakov do aktivít ŽŠR   

- Spolupracovať s inými inštitúciami v oblasti práce so ŽŠR a inými ŽŠR   

- Poskytovať žiakom priestor na rozhodovanie o dôležitých veciach, zmenách súvisiacimi 

s chodom školy  

- Komunikačne „prepojiť“ žiakov a vedenie školy 

22.-23.10.2020 sa realizoval seminár – základný modul pre členov ŽŠR. Bol venovaný témam 

ako štatút ŽŠR, úlohy ŽŠR, práva a povinnosti členov ŽŠR, motivácia k učeniu. Základného 

modulu sa zúčastnili Vladislav Trecak – III.F, Jaroslav Kuzdas – I.M a Dávid Kulman – I.A. 
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19.11.2020 sa konala online konferencia ŽŠR pod názvom „Aktivizmus mladých“ – Vladislav 

Trecak, Jaroslav Kuzdas, PaedDr. Jana Kováčová. 

 

17.3.2021 – online workshop: „Ako vyhľadávať  informácie v otvorených zdrojoch“ – 

Vladislav Trecak, Jaroslav Kuzdas, PaedDr. Jana Kováčová. 

 

26.5.2021 sa koordinátor ŽŠR zúčastnil online seminára „Ako motivovať seba aj druhých“. 

 

8.6.2021 – webinár – projekt Klick – Up pre koordinátorov ŽŠR – predstavenie sady 

metodických príručiek, ktoré majú pomôcť zlepšiť participáciu žiakov na školách a budovať 

a viesť ŽŠR. Hlavným hosťom bol Tomáš Halzbauer. 

 

10.6.2021 – akcia: “Čistá rieka“  pre členov ŽŠR aj iných žiakov v spolupráci s Ing. 

Miroslavom Vaterkom a projektu „200 ton z lesa von“. Žiaci vyzbierali spolu 96,5 kg odpadu 

za necelé 3 hodiny práce. Čistilo sa okolie rieky Topľa a okolie za priemyselným parkom.  

 

Ďalšie zasadnutia ŽŠR: 

 

Druhé online zasadnutie sa konalo 16.01.2021. Venované bolo Vyhodnoteniu aktivít a návrhu 

nových aktivít pre nový školský rok. 

 

3. zasadnutie ŽŠR sa uskutočnilo online 29.03.2021. Členovia ŽŠR sa vyjadrovali k projektu 

„zlepsimeto“, ktorý ponúkal ŽŠR financie vo výške 500 €, pričom každá ŽŠR mala spoluúčasť 

na financovaní projektu vo výške 20%. Táto spoluúčasť bola aj základným problémom, prečo 

ŽŠR pri SOŠ drevárskej sa nezapojila do projektu. Nedarilo sa zohnať potrebné peniaze od 

podnikateľov  ani zo školy, nakoľko nebolo zasadnutie Rady   rodičov a preto neboli ani 

prerozdelené financie. Členovia ŽŠR porovnávali dištančnú formu vzdelávania s prezenčnou 

a konštatovali, že sa tešia do školy a dištančná forma vyučovania im zaberá oveľa viac času.  

Chýbajú im spolužiaci, učitelia i priestory školy.  

Štvrté zasadnutie sa konalo 27.5.2021. Vyhodnotil sa online seminár „Ako motivovať seba aj 

druhých“, ktorého sa zúčastnila PaedDr. Jana Kováčová.  Koordinátor ŽŠR poďakoval členom 

ŽŠR – Diane Tabačkovej a Petrovi Baníkovi za aktívnu prácu v ŽŠR. 

 

Piate zasadnutie sa konalo 29.06.2021. Venované bolo Vyhodnoteniu aktivít za celý školský 

rok. 

 

Členovia ŽŠR: 

 

I.A – Dávid Kulman 

I.M – Jaroslav Kuzdas 

II.A – Daniel Kmec 

II.M –  Dominik  Dzuričko 

III.M – Tobias Kozák 

III.F – Vladislav Trecak 

III.G – Kristián Šesták 

IV.F – Diana Tabačková 

IV.M – Peter Baník 
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Zloženie predmetových komisií: 
 

2.2.3.1 PK humanitných predmetov 

      Vedúci PK:  Mgr. Virbová 

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

       

 

2.2.3.2 PK cudzích jazykov 

Vedúci PK:  Mgr. Nadzamová  

       Členovia:      PaedDr.Kováčová,  Mgr. Gajdošová 

 

 

2.3.3.3 PK informatiky, výpočtovej techniky, elektrotechniky a prírodovedných 

            predmetov  

Vedúci PK:  Ing. Rada 

       Členovia: Ing. Demčák, Mgr. Smolák, Ing. Kovaľová, Ing. Mihalčin Marcel, RNDr.  

            Feníková, Mgr. Hajduch,  Ing. Bugra, Bc. Mašľanka, Ing. Pavol,  

  Ing. Mihalčin A., Ing. Kovalčin 

 

2.2.3.4  PK telesnej a športovej výchovy a ochrany života a zdravia  

             Vedúci PK: Mgr. Hajduch 

      Členovia: Mgr. Smolák 

 

 

2.2.3.5 PK drevárskych odborných predmetov 

     Vedúci PK: Ing. Kokinda 

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

 

 

2.2.3.6 PK strojárskych a ekonomických odborných predmetov a automobilovej techniky 

Vedúci PK: Ing. Hric Peter 

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

Mgr. Smolák, Ing. Pavol, Ing. Šestáková,  Ing. Šulič,  Ing. Kováč, 

Frajkor, Horváth, Bc. Kolesár, Ing. Štofan, Ing. Madura, Ing. Kubišová, 

Bc. Višňovský, Ing. Vaterka 
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b/ Údaje o počte žiakov 

Školský rok: 2020/2021 k 15.09.2020 301 z toho     6 dievčat                                  

    k 30.06.2021 225 z toho     2 dievčatá     

 

Počet žiakov - Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055 vo Vranove nad Topľou vo  všetkých triedach  v ročníku 

 - študijné odbory  v školskom roku 2020/2021   (k 15.09.2020) 
 

Číselný kód Študijný odbor Trieda 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
Spolu 

2413 K 
(1.,2.,3.,4. ročník) 

mechanik strojov a zariadení 

   I.A (0,33) 10    

48 
 II.A (0,66)  13   
III.A (1,00)   16  

IV.F (0,33)    9 

2426 K  
(1.,2.,3.,4. ročník) 

programátor obrábacích a zváracích strojov  
a zariadení  

   I.A (0,66) 20    

70 
  II.F (1,00)  22   

III.F (0,66)   18  

IV.M (0,33)    10 

2682 K  
(1.,2.,3.,4. ročník) 

mechanik počítačových sietí 

   I.M (0,66) 16     
 

69 
  II.M (1,00)  19   

III.M (0,66)   17  

IV.M (0,66)    17 

 
3341 K 
(1.,2.,3.,4. ročník) 
 

 
 
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
 

    I.M (0,33) 10     
 

29 
   II.A (0,33)  8   

  III.M (0,33)   6  

  IV.F (0,33)    5 

 
3760 M  
 

prevádzka a ekonomika dopravy 

     

0 
     

     

     

3964 M 
(3.,4. ročník) 

ochrana osôb a majetku pred požiarom 

         
 

16 
     

  III.F (0,33)   7  

  IV.F (0,33)    9 

 
Študijné odbory spolu    (triedy / žiaci) 

 
 10 

 
56 

 
62 

 
64 

 
50 

 
232 

 

 

Počet žiakov – Stredná odborná škola, Lúčna 1055 vo Vranove nad Topľou vo  všetkých triedach v ročníku - študijné odbory v školskom 

roku 2020/2021   -   NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM – 2-ročná denná forma štúdia (k 15.09.2020) 

Číselný kód Študijný odbor Trieda 1. roč. 
 

2. roč. 
 

Spolu 

 
3757 L  
 

dopravná prevádzka - - - 0 

 
Nadstavbové štúdium spolu   (triedy / žiaci) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Počet žiakov - Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055 vo Vranove nad Topľou vo  všetkých triedach  v ročníku 

 - učebné odbory  v školskom roku 2020/2021   (k 15.09.2020) 
 

Číselný kód Študijný odbor Trieda 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
Spolu 

2487 H 01 
(1.,2.,3. ročník) 

autoopravár - mechanik  

I.G (0,66) 12   x 

59 II.G (1,00)  24  x 
III.G (1,00)   23 x 

2466 H 02 
(1. ročník) 

mechanik opravár – stroje a zariadenia 
  I.G (0,33) 10   x 

10     x 

    x 

Učebné odbory spolu    (triedy / žiaci) 2,99 22 24 23 x 69 
 

Celkový počet žiakov v škole – školský rok 2020/2021 Počet žiakov Počet tried 

Študijné odbory 232           10 

Učebné odbory   69 3 

Nadstavbové štúdium – 2-ročná denná forma štúdia     0 0 

S p o l u   ( k 15.09.2020) 301 13 
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Študijný – Učebný odbor Počet tried Spolu 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
2413 K  (1.,2.,3.,4. ročník) 
mechanik strojov a zariadení 

0,33 0,66 1,00 0,33 2,32 

2426 K  (1., 2., 3., 4. ročník) 
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

0,66 1,00 0,66 0,33 2,65 

2682 K  (1.,2.,3.,4. ročník) 
mechanik počítačových sietí 

0,66 1,00 0,66 0,66 2,98 

3341 K  (1.,2.,3.,4. ročník) 
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

0,33 0,33 0,33 0,33 1,32 

3760 M   
prevádzka a ekonomika dopravy 

- - - - - 

3964 M  (3.,4. ročník) 
ochrana osôb a majetku pred požiarom 

- - 0,33 0,33 0,66 

2487 H 01 (1., 2., 3. ročník) 
autoopravár - mechanik 

0,66 1,00 1,00 x 2,66 

2466 H 02 (1. ročník) 
mechanik opravár – stroje a zariadenia 

0,33 - - x 0,33 

 
Počet tried (bez nadstavbového štúdia) - s p o l u  

2,97 3,99 3,98 1,98 12,92 

 

Nadstavbové štúdium – študijný odbor 
(2-ročná denná forma štúdia) 

Počet tried Spolu 

1. 2. x x 

3757 L   
dopravná prevádzka 

- - x x 
 

0,00 
 

Nadstavbové štúdium - s p o l u  - - x x 0,00 

 
Celkový prehľad o počte žiakov v školskom roku 2020/2021  k 15.09.2020 

Študijný – Učebný odbor Počet žiakov/ z toho dievčat Spolu 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
2413 K  (1.,2.,3.,4. ročník) 
mechanik strojov a zariadení 

10/0 13/0 16/0 9/0 48/0 

2426 K  (1., 2.,3., 4.  ročník) 
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

20/0 22/0 18/0 10/0 70/0 

2682 K  (1.,2.,3.,4. ročník) 
mechanik počítačových sietí 

16/0 19/0 17/0 17/1 69/1 

3341 K  (1.,2.,3.,4. ročník) 
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

10/0 8/0 6/0 5/0 29/0 

3760 M  
prevádzka a ekonomika dopravy 

- - - - - 

3964 M  (3.,4. ročník) 
ochrana osôb a majetku pred požiarom 

- - 7/2 9/3 16/5 

2487 H 01 (1.,2.,3. ročník)  autoopravár – mechanik (učebný odbor) 12/0 24/0 23/0 x 59/0 
2466 H 02 (1. ročník)  mechanik opravár – stroje a zariadenia (učebný 
odbor) 

10/0 - - x 10/0 

Počet žiakov (bez nadstavbového štúdia) - s p o l u  78/0 86/0 87/2 50/4 301/6 

Nadstavbové štúdium – študijný odbor 
(2-ročná denná forma štúdia) 

Počet žiakov NŠ Spolu 

   

 

Nadstavbové štúdium – študijný odbor 
(2-ročná denná forma štúdia) 

Počet žiakov NŠ Spolu 

1. roč. II. roč.  x x 

3757 L dopravná prevádzka - - x x 0 

Nadstavbové štúdium - s p o l u - - x x 0 
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c/ Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ (SOŠD neuvádza) 

d/   Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka 

 
Štatistika prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 – Talentové + 1. a 2. kolo (bežné štúdium)  
+ Nadstavbové štúdium (2-ročná denná forma štúdia) 
 
Kód 
odboru 

Názov odboru Plán 
tried 

Plán 
žiakov 

Talentové 1. kolo 2. kolo Tal. + 1. +2.kolo 
S P O L U 

Záujem Prijatí 
(zapís.) 

Záujem Prijatí 
/zapís. 

Záujem Prijatí 
/zapís. 

Prijatí Zapísan
í 

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

Študijné odbory  

2413 K 
mechanik strojov 
a zariadení 

0,33 10 x x 24 10/9 1 1/1 11 10 

2426 K 
programátor 
obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení 

0,66 20 x x 28 20/20 0 0 20 20 

2682 K 
mechanik počítačových 
sietí 

1,00 24 x x 25 24/14 1 1/1 25 15 

3341 K 
operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby 

0,33 10 x x 15 10/10 0 0 10 10 

3964 M 
ochrana osôb 
a majetku 
pred požiarom 

0,66 14 x x 3 3/0 0 0 0 0 

Učebné odbory  

2487 H 01 
autoopravár – 
mechanik 

0,66 20 x x 35 20/14 0 0 20 16 

2466 H 02 
mechanik opravár – 
stroje a zariadenia 

0,33 10 x x 7 7/5 1 1/1 8 6 

S p o l  u 3,99 108 x x 137 94/72 3 3 94 76 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 

(2-ročná denná forma štúdia) 
 

3757 L dopravná prevádzka x x x x 0 0 0 0 0 0 

Nadstavbové štúdium – s p o l u 

 
x x x x 0 0 0 0 0 0 

 

e/   Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa  poskytovaného stupňa vzdelania     

 

P R O S P E C H 
ŠTUDIJNÉ ODBORY 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Prospel s vyznamenaním 4 2 6 3 15 

Prospel veľmi dobre 9 14 13 8 44 

Prospel 40 42 42 37 161 

Neprospel 3 0 1 0 4 

Neklasifikovaný 0 2 0 1 3 

Spolu  56 60 62 49 227 

 

P R O S P E C H 
UČEBNÉ ODBORY 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Prospel s vyznamenaním 1 1 0 x 2 

Prospel veľmi dobre 0 1 3 x 4 

Prospel 16 19 17 x 52 

Neprospel 5 2 0 x 7 

Neklasifikovaný 0 0 1 x 1 

Spolu  22 23 21 x 66 
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P R O S P E C H 
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Prospel s vyznamenaním x x x x x 

Prospel veľmi dobre x x x x x 

Prospel x x x x x 

Neprospel x x x x x 

Neklasifikovaný x x x x x 

Spolu  x x x x x 

 

P R O S P E C H 
ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODB. - SPOLU 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Prospel s vyznamenaním 5 3 6 3 17 

Prospel veľmi dobre 9 15 16 8 48 

Prospel 56 61 59 37 213 

Neprospel 8 2 1 0 11 

Neklasifikovaný 0 2 1 1 4 

Spolu  78 83 83 49 293 

 

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

Denné štúdium – 4-ročné študijné odbory 2,54 2,63 2,55 2,61 2,58 

Denné štúdium – 3-ročné učebné odbory 3,16 3,03 2,70 x 2,96 

Nadstavbové štúdium (2. roč. denná forma) - - x x - 

 

PRIEMERNÝ PROSPECH  
študijné a učebné odbory – S P O L U 

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

Denné štúdium  2,85 2,83 2,63 2,61 2,738 

Nadstavbové štúdium (2-roč. denná forma) - - x x - 

 

Študijné odbory 
Počet žiakov 

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

Komisionálne skúšky - opravné  3 0 1 0 4 

Komisionálne skúšky – v náhrad. termíne 0 0 0 0 0 

 

Učebné odbory 

Počet žiakov 
Škola 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Komisionálne skúšky - opravné  5 0 0 x 5 

Komisionálne skúšky - v náhrad. termíne 0 0 0 x 0 

 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 
Počet žiakov 

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

Komisionálne skúšky - opravné  - - x x - 

Komisionálne skúšky - v náhrad. termíne  - - x x - 

 

Študijné a učebné odbory – spolu 
(KS žiaci konali v auguste 2021) 

Počet žiakov 
Škola 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Komisionálne skúšky - opravné  8 0 1 0 9 

Komisionálne skúšky - v náhrad. termíne  0 0 0 0 0 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY 
 

Úspešne 
Neúspešne 

v riad. term. 

Oprav. skúšky 

úspešne 
v riadnom 

termíne 
v mimoriadnom 

termín 

Denné štúdium  (4-ročné študijné odbory) 48 0 0 0 

Nadstavbové štúdium (2-roč. denná forma) - - - - 
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MATURITNÉ SKÚŠKY 
 

PV PVD P N Opravné 
skúšky 

Priem. 
prospech 

Denné štúdium  (4-ročné študijné odbory) 3 7 38 0 0 2,68 

Nadstavbové štúdium (2-roč. denná forma) - - - - - - 
 
 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 
 

Úspešne 
Neúspešne 

v riad. term. 

Oprav. skúšky 

úspešne 
v riadnom 

termíne 
v mimoriadnom 

termín 

Denné štúdium  (3-ročné učebné odbory) 20 0 0 0 
 
 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 
 

PV PVD P N5  Opravné 
skúšky 

Priem. 
prospech 

Denné štúdium  (3-ročné učebné odbory) 0 3 19 0 0 3,18 
 
 

S P R Á V A N I E 
Denné štúdium – študijné odbory 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Veľmi dobré  51 41 57 41 190 

Uspokojivé  4 4 2 7 17 

Menej uspokojivé 1 3 3 1 8 

Neuspokojivé  0 12 0 0 12 

S p o l u  56 60 62 49 227 
 
 

S P R Á V A N I E 
Denné štúdium  - učebné odbory 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Veľmi dobré 17 6 9 x 32 

Uspokojivé 5 5 4 x 14 

Menej uspokojivé 0 2 7 x 9 

Neuspokojivé 0 10 1 x 11 

S p o l u  22 23 21 x 66 
 
 

S P R Á V A N I E 
študijné a učebné odbory – spolu  

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Veľmi dobré 68 47 66 41 222 

Uspokojivé 9 9 6 7 31 

Menej uspokojivé 1 5 10 1 17 

Neuspokojivé 0 22 1 0 23 

S p o l u  78 83 83 49 293 
 
 
* NŠ v nadstavbovom štúdiu sa správanie nehodnotí, neudeľujú sa tresty a pochvaly 
 
 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

Denné štúdium – študijné odbory 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Pochvala triednym učiteľom (majstrom OV) 2 0 7 0 9 

Pochvala riaditeľom školy 5 2 1 0 8 

Pokarhanie triednym učiteľom (majstrom OV) 0 1 3 0 4 

Pokarhanie riaditeľom školy 0 2 3 0 5 

Podmienečné vylúčenie  0 0 0 0 0 

Vylúčenie zo školy 0 0 0 0 0 
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VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

Denné štúdium  - učebné odbory 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Pochvala triednym učiteľom (majstrom OV) 0 0 0 x 0 

Pochvala riaditeľom školy 1 0 0 x 1 

Pokarhanie triednym učiteľom (majstrom OV) 2 0 0 x 2 

Pokarhanie riaditeľom školy 5 2 0 x 7 

Podmienečné vylúčenie 0 0 0 x 0 

Vylúčenie zo školy 0 0 0 x 0 

 
 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

študijné a učebné odbory - spolu 

Počet žiakov Spolu: 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Pochvala triednym učiteľom (majstrom OV) 2 0 7 0 9 

Pochvala riaditeľom školy 6 2 1 0 9 

Pokarhanie triednym učiteľom (majstrom OV) 2 1 3 0 6 

Pokarhanie riaditeľom školy 5 4 3 0 12 

Podmienečné vylúčenie 0 0 0 0 0 

Vylúčenie zo školy 0 0 0 0 0 

 
 

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

Priemerný počet zameškaných  hodín / žiak  46,47 84,03 74,55 70,70 68,94 

Z toho: ospravedlnené  43,36 41,48 69,85 63,27 54,49 

             neospravedlnené 3,11 42,55 4,70 7,43 14,44 

 
 
 

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

Priemerný počet zameškaných  hodín / žiak  95,41 184,78 177,62 x 152,60 

Z toho: ospravedlnené  84,86 115,30 138,38 x 112,85 

             neospravedlnené 10,55 69,48 39,24 x 39,46 

 
 
 

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

Priemerný počet zameškaných  hodín / žiak  - - x x - 

Z toho: ospravedlnené  - - x x - 

             neospravedlnené - - x x - 

 
 
 

DOCHÁDZKA  

(študijných a učebných  odborov - spolu) 

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

Priemerný počet zameškaných hodín / žiak  70,94 134,41 126,09 70,70 100,54 

Z toho: ospravedlnené  64,11 78,39 104,12 63,27 77,47 

             neospravedlnené 6,83 56,02 21,97 7,43 23,06 
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f/  Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 
Študijné, učebné odbory, odbory nadstavbového štúdia a pomaturitného štúdia  zaradené v sieti 

pre školský rok 2020/2021  

Kód odboru Názov odboru 

ŠTUDIJNÉ ODBORY (dĺžka štúdia – 4 roky) 

2413 K mechanik strojov a zariadení 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

2682 K mechanik počítačových sietí 

2848 M chemická informatika 

3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo 

3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo 

3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 

3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

3760 M prevádzka ekonomika dopravy 

3917 M 12  technické a informatické služby – spracúvanie dreva 

3918 M technické lýceum 

3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 

8269 M tvorba nábytku a interiéru 

UČEBNÉ ODBORY  (dĺžka štúdia – 3 roky) 

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 

2487 H 02  autoopravár - elektrikár 

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 

2889 H 01 chemik – chemicko-technologické procesy 

3355 H stolár 

3663 H tesár 

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

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

2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 

3347 L drevárska a nábytkárska výroba 

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

6292 N hospodárska informatika (PMŠ) 
 

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

2020/2021                   

Číselný kód Študijné odbory 

2413 K      
(1., 2., 3., 4. ročník) 

mechanik strojov a zariadení 

2426 K 
(1., 2., 3. , 4. ročník) 

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

2682 K      
(1., 2., 3., 4. ročník) 

mechanik počítačových sietí 

3341 K      
(1., 2., 3., 4 ročník) 

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

3964 M 
(3., 4.  ročník) 

ochrana osôb a majetku pred požiarom 

Číselný kód Učebné  odbory 

2487 H 01 
(1., 2., 3.  ročník) 

autoopravár - mechanik 

2466 H 02 
(1. ročník) 

mechanik opravár - stroje a zariadenia 
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Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola   

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

Študijné a učebné odbory zaradené v sieti   

 

Čís. kod odb. Názov odboru 
ŠTUDIJNÉ ODBORY (dĺžka štúdia – 4 roky) 
2413 K mechanik strojov a zariadení 
2682 K mechanik počítačových sietí 
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
2848 M chemická informatika 
3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 
3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 
3917 M 12 technické a informatické služby - spracúvanie dreva 
3918 M technické lýceum  
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 
8269 M tvorba nábytku a interiéru 
UČEBNÉ ODBORY  (dĺžka štúdia – 3 roky) 
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia   
2487 H 01 autoopravár - mechanik 
2487 H 02 autoopravár - elektrikár 
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 
2889 H 01 chemik – chemicko-technologické procesy   
3355 H  stolár 
3663 H tesár 
8541 H umelecký kováč a zámočník 
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM – 2-ročná denná forma štúdia  
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení 
2675 L 02  elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 
3347 L drevárska a nábytkárska výroba  
3757 L  dopravná prevádzka  
POMATURITNÉ ŠTÚDIUM – 2-ročné štúdium 
6292 N  hospodárska informatika (PMŠ) 

 
 

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

v školskom roku 2020-2021   

 

Číselný kód Študijné odbory 
2413 K mechanik strojov a zariadení 
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
2682 K mechanik počítačových sietí 
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 

Číselný kód Učebné odbory 
  2487 H 01 autoopravár – mechanik 

       2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia   
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2020-2021 

 

Študijné odbory 

 

2413 K mechanik strojov a zariadení  

 

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka: 

   

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

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

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

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

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

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

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

 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  

  

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka: 

Školský vzdelávací program „CNC“ schválený riaditeľom školy dňa 31. augusta 2017 po 

prerokovaní v pedagogickej rade školy a Rade školy v septembri  2017 – vypracovaný v súlade 

so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A pre skupinu študijných odborov 23, 24 

STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II, schválenom 

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

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

prvý , druhý a  tretí   ročník. 

 

 

2682 K mechanik počítačových sietí   

 

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka: 

Školský vzdelávací program „POČÍTAČOVÉ TECHNOLÓGIE“ schválený riaditeľom školy 

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

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

študijných odborov 26 ELEKTROTECHNIKA, schválenom Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1857:9-925 

s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom – tretie revidované vydanie - 

prvý , druhý,  tretí a štvrtý ročník. 

 

 

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby   

  

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka: 

Školský vzdelávací program „OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY“ 

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

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

programom ISCED 3A pre skupinu študijných odborov 33 SPRACÚVANIE DREVA, 

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

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

prvým ročníkom. – prvý, druhý, tretí a štvrtý  ročník. 
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3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 

 

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka: 

 

Školský vzdelávací program  „OCHRANA OSÔB A MAJETKU PRED POŽIAROM“ 

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

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

ISCED 3A pre skupinu študijných odborov 39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY, v súlade 

s Dodatkom č.1 schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 19. júna 2014 pod číslom 2014-2143/30016:9-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 

2014 začínajúc prvým ročníkom – tretí a štvrtý ročník. 

 

Učebné odbory 

 

2487 H 01 autoopravár mechanik 

  

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka: 

 

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

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

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

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

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

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

tretí  ročník. 

 

 

2466 H 02   mechanik opravár – stroje a zariadenia 

 

Uplatňovaný učebný plán – schvaľovacia doložka: 

 

Školský vzdelávací program „MECHANIK“ schválený riaditeľom školy dňa 31. augusta 2020 

po prerokovaní v pedagogickej rade školy a Rade školy dňa 25. septembra 2020 – vypracovaný 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3C pre skupinu učebných odborov 23, 24 

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II, schválenom Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1853:8-925 

s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom – prvý  ročník. 
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g/  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických  

zamestnancov školy (k 15.09.2020) 

Pedagogickí zamestnanci   

 

 
 
Pracovné zaradenie 

 
 

Počet 
(FO) 

 
v tom 

 
Bez 
DPŠ 

Zaradení 

v platovej triede 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 4 5 6 7 8 9 

 
Riaditeľ a zástupcovia 

4 4 - - - - - - 1 3 

 
Učitelia (celý úväzok) 

17 17 - - - - - 6 5 6 

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

 
Majstri OV vrát. hlavný 
majster 

10 10 - - - 2 2 3 1 2 

Vychovávatelia vrát.  VV 
(od 01.08.2012 pozastavená 
činnosť školského internátu) 

x x x x x x x x x x 

Spolu 
 

31 
 

 
31 

 

 
- 
 

 
0 
 

- 2 2 9 7 11 

Dohody o prac. činností 
- učitelia náb. výchovy; 
informatiky, elektrotech. 
odborných predmetov 
 

4 4 - - - - - 3 1 - 

 

Nepedagogickí zamestnanci  
 

Pracovné zaradenie Počet v tom Admini-
stratívni 

Prevá-
dzkoví 

Ostatní 

kvalifikovaní nekvali- 
fikovaní 

v škole (hlavná činnosť) 11 11 - 6 5 - 

v školskej jedálni 
(pozastavená činnosť od 01.07.2018) 

- - - - - - 

v školskom internáte 
(pozastavená činnosť od 01.08.2012) 

- - - - - - 

podnikateľská činnosť 3 3 - - 3 - 

v stredisku odb. praxe  - - - - - - 

S p o l u  14 14 - 6 8 - 

 

h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 
Cieľom školy bolo zabezpečovať pravidelnú účasť na vzdelávacích podujatiach ako 

prostriedku na kariérny rast pedagogických zamestnancov školy v súlade s plánom 

profesijného rastu pedagogických zamestnancov na školský rok 2029-2021. Vzdelávanie na 

zvyšovanie profesijného rastu pedagogických a odborných zamestnancov je súčasťou 

celoživotného vzdelávania a zabezpečuje u pedagogických a odborných zamestnancov 

sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, 

obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej 

praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  
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Uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe 

1 pedagogický zamestnanec  

 

Adaptačné vzdelávanie  
1 pedagogický zamestnanec 

 

Inovačné štúdium 

1 pedagogický zamestnanec                                                                                       

Aktualizačné štúdium 

30 pedagogických zamestnancov 

 

Funkčné štúdium 

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 

1 pedagogický zamestnanec – RP MPC Prešov – úspešne ukončené  

 

Funkčné štúdium - rozširujúci modul 

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 

1 pedagogický zamestnanec                                                                                       

 

Špecializačné kvalifikačné štúdium  

 

0 pedagogických zamestnancov 

 

Prípravné atestačné vzdelávanie   
       

 Prípravné atestačné vzdelávanie pred I. atestáciou  

0 pedagogických zamestnancov  

    

Prípravné atestačné vzdelávanie pred II. atestáciou  

0 pedagogických zamestnancov 

 

Atestácie 

                  

I. atestácia  –  2 pedagogickí zamestnanci – PF KU Ružomberok – úspešne ukončené 

                                       

II. atestácia – 2 pedagogickí zamestnanci – PF KU Ružomberok – úspešne ukončené 

 

       Vzhľadom na prerušenie vyučovania v dôsledku pandémie v súvislosti so šírením 

koronavírusu neboli realizované žiadne vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií. 
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i/ Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti    

 
  

Priebežne sa realizuje propagácia školy na verejnosti osobným 

informovaním žiakov základných škôl v okrese Vranov ako aj 

rodičov žiakov na triednych schôdzach ZR 9. ročníkov a tiež 

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

 

 

BIELA PASTELKA 

 

18.9.2020 sa uskutočnil 19. ročník celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a 

slabozrakým občanom pod názvom Biela pastelka. Našu školu pri tejto zbierke  reprezentovali 

Ondrej Tömöry, Peter Semko a Šimon Višňovský z III.F  triedy. Zbierka bola povolená 

rozhodnutím Ministerstva vnútra 000-2019-030715.  

 

                                                                                                                           

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV  

 

9.októbra 2020 sa škola aktívne zapojila do Európskeho dňa jazykov 

aktivitami z anglického a ruského jazyka. Kvôli účasti vyučujúcich na 

mobilite v rámci projektu ERASMUS + sa tento deň uskutočnil 

v náhradnom termíne, počas ktorého si žiaci anglického jazyka pozreli 

film Volanie divočiny a žiaci ruského jazyka sa online zúčastnili 

interaktívnej hodiny z ruského jazyka. Témou hodiny bolo: "Čo nám dá mesto" a jej 

vyučujúcou  bola pani Jevkaterina z Ruskej federácie. 

 

 

DEŇ  NEZÁBUDIEK 

 

V dňoch 7.10 – 9.10 2020 sa naši žiaci  zúčastnili celoslovenskej kampane Dňa nezábudiek 

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

LIGA  ZA  DUŠEVNÉ  ZDRAVIE  SR o.z.. Zbierky sa zúčastnili tri trojčlenné tímy. 

 

     

VIRTUÁLNA  HODINA  DEŤOM 

 

Dňa 19.11.2020 sa virtuálnym spôsobom konala zbierka HODINA DEŤOM. Kvôli 

pandemickým opatreniam tento rok bolo spájanie všetkých deti na Slovensku len virtuálne. 

Podpora  detí v ohrození a krízových situáciách, bola realizovaná  zaslaním SMS na mobilné 

číslo. 

 

 

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV 

4. decembra 2020 sa konalo školské kolo  Olympiády ľudských práv, ktorej cieľom je 

posilňovanie základných demokratických pilierov na Slovensku medzi študujúcou mládežou. 

Realizované bolo formou online testov. Zúčastnili sa žiaci III.F ( 23) a III.M(17)   

 

 

http://sosdvv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=172
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SACHAROVOVA CENA 2020 

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku organizuje podujatie "Laureáti Ceny Andreja 

Sacharova za slobodu myslenia" a diskusiu na tému: "Udelenie ceny Andreja Sacharova za rok 

2020 bieloruskej demokratickej opozícii". Podujatie sa  uskutoční online 8. decembra 2020 od 

10.00 hod. do 11.30 hod. v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a 

zúčastnia sa ho žiaci tried  III.F a IV.F.  

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 

11. februára 2021 sa žiaci druhého ročníka (tried: III.F a III.A)  zúčastnili podujatia       

v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou. Beseda a tému        

„Bezpečie manželstva“ s p. Pavlom Boberom sa konala online. 

 

BESEDA S EUROPOSLANCOM 

15. februára 2021 sa žiaci  III.F zúčastnili online besedy s europoslancom p. Vladimírom       

Bilčíkom na tému Sociálne siete a šírenie dezinformácií. 

 

 

AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA 

Naši žiaci úspešne absolvovali program kancelárie Európskeho parlamentu Ambasádorská 

škola.  Do finále postúpili 4 školy a medzi nimi aj naša, SOŠ drevárska. Následne v septembri 

na slávnostnom odovzdávaní cien Epas sme získali 2. miest , teda striebornú medailu.  

 

  

INÉ AKTIVITY 

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

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

rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov.  

Naši žiaci sú každoročne vzdelávaní vo Finančnej akadémii, ktorú realizuje Partners Group       

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

o absolvovaní vzdelávania. 

Besedy:  

26.4.2021 -   Informačné siete v praxi, trieda II.M 

7.5. 2021  -   Deň víťazstva nad fašizmom, triedy II.M, III.A 

12.5.2021 –  online diskusia:  „ Mysli kriticky s EÚ o EÚ“, triedy III.F, III.M, I.M, IV.F   

20.5.2021 -  Svetový deň masmédií, trieda III.F 

   

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE A AKTIVITY 

Vzhľadom na obmedzenia z dôvodu pandémie sa konala iba súťaž v cezpoľnom behu. 

Okresné kolo cezpoľný beh - družstvo SOŠD  - 2. miesto 

Olympijský festival detí a mládeže – nebol zrealizovaný v dôsledku pandémie 

Zrealizovali sa:  

Účelové cvičenia zamerané na ochranu ŽaZ: 

1.účelové cvičenie – I.A, I.G, I.M, – 07.09.2020 

3.účelové cvičenie – II.A,  II. M – 14.9.2020 

2. účelové cvičenie – I.A, I.G, I.M, – 24.6.2021 

4.účelové cvičenie – II.A, II.F,  II. M – 25.6.2021 
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Kurz na Ochranu života a zdravia pre žiakov III.A, III.F, III.M  sa uskutočnil v dňoch 16.9  

– 18.9. 2020.          

Kurz pohybových aktivít (turistický) pre žiakov 3.ročníka (za šk. rok 2019/20) sa uskutočnil 

v dňoch 9.9. – 11.9.2020. 

Kurz pohybových aktivít (turistický) pre žiakov 2.ročníka  sa uskutočnil v dňoch 28.9. – 

30.9.2020. 

Lyžiarsky kurz zrealizovaný nebol. 

 

FUTBALOVÁ MINILIGA 
Tento ročník futbalovej miniligy sa neuskutočnil z dôvodu prerušenia prezenčného vyučovania.   

j/ Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

                                                                                                                             

ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL 

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

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

drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní“. Momentálne je projekt 

ukončený. 

 

ERASMUS PLUS 

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

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

Piati zamestnanci sa zúčastnili aktivít v Slovinsku 27.9. – 2.10.2020. 

Ďalšie mobility v dôsledku pandémie realizované neboli. 

 

SIEŤOVÁ AKADÉMIA CISCO 

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

odboru mechanik počítačových sietí.   

Program Sieťových akadémií Cisco pomáha žiakom rozvíjať praktické schopnosti a znalosti 

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

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

Routing & Switching a CCNA 2 Routing & Switching. 

 

200 TON Z LESA VON 

 

Cieľom projektu je zvýšiť environmentálne povedomie mládeže. Do projektu sa zapojilo 33 

škôl z celého Slovenska a jedno občianske združenie. V rámci projektu bola vyhlásená súťaž 

o grafický návrh vystihujúci tento projekt. Z tridsiatich návrhov najviac zaujal návrh Jakuba 

Bančanského, žiaka II.A triedy. Koordinátorom projektu je Ing. Vaterka. 

 

k/ Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

http://sosdvv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=200
http://sosdvv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=200
http://sosdvv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=200
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l/ Údaje o priestorových a materiálno –technických podmienkach školy 

 

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

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

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

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

povolania.  

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

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

vzdelávacieho procesu, disponuje finančnými prostriedkami poskytovanými zo štátneho 

rozpočtu, z príjmov VÚC a získavané vlastnou činnosťou organizácie. Súčasne má v rámci 

svojich kompetencií povolený výkon podnikateľskej činnosti na získavanie finančných 

prostriedkov pre ďalšie financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovanie 

bežných prevádzkových potrieb. 

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

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

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

spĺňal požiadavky kladené školským vzdelávacím programom. Financovanie vybavenia je 

zabezpečované buď na základe účelovo pridelených finančných prostriedkov zo strany 

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

       Teoretické vyučovanie je po materiálno-technickej stránke dobre vybavené. K dispozícii 

na vyučovanie sú odborné učebne vybavené interaktívnou technikou– informatiky a výpočtovej 

techniky, CISCO akadémie, drevárskych grafických systémov, strojárskych grafických 

systémov, ekonomiky a účtovníctva, administratívy a korešpondencie, cudzích jazykov 

a multimediálna učebňa. K dispozícii na telesnú a športovú výchovu je telocvičňa, posilňovňa, 

atletický štadión, futbalové miniihrisko s umelým trávnikom, tenisové ihrisko.        

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

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

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

zamestnávateľa) 

V školskom roku 2020/2021 bola realizácia praktického vyučovania  formou  odborného 

výcviku v 30 študijných skupinách / šs / z toho 26 šs v školských dielňach 4 šs na pracovisku 

zamestnávateľa   

 V priestoroch školy žiaci využívali nasledovné pracoviská: 

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

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

v rekonštrukcii doposiaľ neskolaudované) 

c) elektrotechnické profesie – dve odborné učebne a dve  dielne 

d) autoopravári – dve  dielne    

      

     Pozastavením činnosti školského internátu sa ubytovacie priestory v plnej miere začali 

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

škola zabezpečuje už spomínané ďalšie príjmové zdroje na financovanie prevádzkových potrieb 

a výchovno-vzdelávacieho procesu. 

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

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

si má na pokrytie všetkých svojich potrieb zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov 

výkonom ďalšej činnosti. To, čo nepokryje normatívne financovanie škola dorába v nie malej 
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miere vlastnou činnosťou. Nestačí to však na to, aby mohla byť financovaná bežná prevádzka 

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

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

hospodárstvo štátu, princíp normatívneho financovania túto potrebu žiadnej odbornej školy 

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

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

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

 

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

 

       Na priebežné vyhodnotenie ekonomickej a finančnej situácie školy sú štvrťročne 

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

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

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

Topľou k 31.12.2020 je samostatnou prílohou tejto hodnotiacej správy. Samostatne však v tejto 

časti poukážeme na údaje, ktoré v Správe o hospodárení nie sú uvádzané podrobne.  

 

1.Prehľad použitia finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy v šk. roku    
   2020/2021            
 

       Vzhľadom na prebiehajúce dištančné vzdelávanie žiakov krúžková činnosť 

neprebiehala.  Finančné prostriedky poukázané na vzdelávacie poukazy boli použité na 

nákup osobných ochranných pomôcok, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov a ďalšie 

nákupy na protipandemické opatrenia.  

 
Prehľad hospodárenia Rodičovského združenia pri SOŠD v školskom roku 

2020/2021             

 

Čerpanie rozpočtu  Rodičovského združenia pri SOŠD 

OR. 
ČÍSLO 

AKCIA - ÚČEL POUŽITIA 
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Suma ČERPANIE ZOSTATOK 

 

INÉ VÝDAVKY 

1. KNIŽNÉ ODMENY pre žiakov na konci školského 
roka 

61,02 € 61,02 € 0,00 € 

2. ÚRAZOVÉ POISTENIE žiakov 
 

338,96 € 
 

338,96 € 
0,00 € 

 

Spolu                                                              399,98 €            399,98 €                    0,00 € 

 
 

Príjmy 

 

      Vzhľadom na pandemickú situáciu a prerušenie prezenčnej výučby v tomto školskom roku 

od 16. októbra 2020 neboli žiadne finančné príjmy Rodičovského príspevku od žiakov SOŠD. 
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n/  Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy a jeho plnenie v uplynulom školskom roku 

 

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

2020/2021 ako strategický plán. Bol taktiež rozpracovaný na hlavné ciele vyhodnotené aj v tejto 

správe a konkrétne úlohy jednotlivých pedagogických úsekov školy. Vyhodnotenie plnenia 

koncepčného zámeru rozvoja školy a stanovených cieľov je nasledovné:  

 

Strategický plán rozvoja školy a jeho plnenie 

 

a./  Strategickým plánom rozvoja školy pre šk. r. 2020/2021  bolo opätovne vzhľadom na 

posunutie realizácie projektu pripraviť technické, personálne, priestorové a organizačné 

podmienky pre plné využívanie nových technológií v školských dielňach a učebniach, 

ktoré budú realizované v rámci projektu IROP „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ drevárskej vo 

Vranove n.T. na praktickom vyučovaní“. Zároveň inovovať učebné dokumenty 

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

moderné technológie.  

 

Plnenie: 

Tento strategický plán sa podarilo naplniť, nie však úplne. Strojové zariadenie získané v rámci 

projektu IROP „Zvyšovanie počtu žiakov SOŠD na praktickom vyučovaní“ bolo nainštalované 

v dvoch dielňach a troch učebniach. Už aj v rámci dištančného vyučovania cez platformu 

ZOOM slúžili niektoré z týchto zariadení ako demonštračná pomôcka na odbornú prípravu 

obsluhy týchto zariadení. Niektoré zariadenia však napriek deklarácii dodávateľa nezodpovedali 

príslušným európskym technickým normám, čo skonštatovala Technická inšpekcia ako účastník 

kolaudačného konania. Preto po reklamácii u dodávateľa technológie prebiehajú ním úpravy 

tak, aby zariadenia zodpovedali požadovaným normám. Takže napriek tomu, že v posledných 

týždňoch po návrate žiakov na prezenčný spôsob vyučovania títo nemohli na daných 

zariadeniach pracovať, veríme, že od septembra už budú strojové zariadenie spôsobilé pre plnú 

prevádzku. 

 

b./ Vzhľadom na nenaplnený počet stanovených miest v prijímacom konaní pre šk.r. 

2020/2021 bolo strategicky nevyhnutné inovovať spôsob propagácie a náborových aktivít 

školy tak, aby sa záujem o štúdium v našej škole u žiakov končiacich ročníkov základných 

škôl  a ich rodičov zvýšil. Systematickou propagáciou, zatraktívnením vyučovania 

a zverejňovaním dobrých výsledkov školy dosiahnuť zvýšený záujem verejnosti o našu 

školu, ako o vzdelávaciu inštitúciu, ktorá je lídrom technického odborného vzdelávania 

v našom regióne. 

 

Plnenie: 

Dištančný spôsob vyučovania a obmedzené aktivity v oblasti náborov, propagačných podujatí 

a priameho kontaktu so žiakmi základných škôl či ich rodičmi, zúžil propagačné aktivity len na 

internetový priestor. V januári 2021 sme zabezpečili výrobu jedného naozaj kvalitného 

a atraktívneho propagačného šotu, ktorý sme nasadili na sociálne siete, aj na školskú webovú 

stránku. Taktiež sme vyrobili printové propagačné letáky predstavujúci študijné a učebné 

odbory, ktoré sme zaslali na všetky základné školy v okrese. Bohužiaľ, kvôli protipandemickým 

opatreniam sme nemohli uskutočniť priame propagačné podujatia ako Deň otvorených dverí, 

Deň remesiel, Technickú olympiádu, otvorené hodiny v školských dielňach, či prezentácie 

školy na rodičovských združeniach končiacich ročníkov základných škôl. Stanovený plán 

naplniť 83 voľných miest pre nasledujúci 1.ročník sa tak nepodarilo naplniť o sedem miest – 

ostali voľné 2 miesta v učebnom odbore autoopravár-mechanik a bohužiaľ 5 miest v študijnom 

odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. 
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Stanovené ciele dané na školský rok a ich plnenie 

 

1./ Na začiatku šk. roka vykonať zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov našej 

školy po ukončení prerušenia školského vzdelávania v školách v uplynulom školskom 

roku. Upraviť učebné dokumenty 2.- 4. ročníka tak, aby zistené prípadné výpadky v učive 

boli doplnené, a požadované vedomosti a zručnosti plynulo nadväzovali na učivo tohto 

školského roka. 

 

Plnenie: 

Hneď po nástupe žiakov v septembri 2020 do školy začalo postupné zisťovanie úrovne 

vedomostí a zručností žiakov 2. - 4. ročníka. Tento proces sa však nepodarilo dokončiť, pretože 

druhá vlna pandémia „vyhnala žiakov zo škôl“ opätovne už v októbri, pričom späť sa žiaci 

vrátili na prezenčné vyučovanie až v máji 2021. Na základe takto získaných, len čiastočných  

údajov, tak nebolo možné analyticky vyhodnotiť túto úlohu. Po nástupe žiakov na prezenčné 

vyučovanie v máji tohto roku si vyučujúci vzhľadom na potrebu postupne uzatvárať klasifikáciu 

vedomosti a zručnosti preverovali, hoci na to veľa priestoru nemali. Z týchto poznatkov možno 

hodnotiť to, čo bolo aj predpokladané. Dištančná forma nemôže nahradiť formu prezenčnú, 

vedomosti žiakov nie sú tak komplexné ako v minulosti a predovšetkým zručnosti získavané 

v školských dielňach a na pracoviskách zmluvných partnerov tentokrát chýbajú.  

 

2./  Vykonať mapovanie priebehu dištančného vzdelávania v mesiacoch marec– jún 2020 

s cieľom zistiť, aké prekážky (technické, osobné) nastali na strane učiteľov a na strane 

žiakov a navrhnúť spôsob ich odstránenia alebo minimalizácie dôsledkov v prípade 

nutnosti opätovného prerušenia vyučovania. 

 

Plnenie: 

Aj na analýzu tejto problematiky nebolo veľa priestoru – po krátkom čase sme opäť     museli 

realizovať vyučovanie dištančnou formou. Na ňu sme však boli viac pripravení – personálne aj 

technicky. Vyučujúci omnoho viac využívali online metódy dištančného vyučovania cez 

EduPage, ZOOM, MS Teams a pod. Zvládali to už omnoho lepšie a efektívnejšie, rovnako žiaci 

si zvykali na tento spôsob vyučovania. Aj technicky sme sa posunuli ďalej.  Vo viacerých 

nákupoch bola zadovážená IKT technika (notebooky, vizualizéry a pod.), vyučujúci si na 

základe požiadania uplatnili možnosť bezplatného navýšenia dát u operátorov mobilných sietí 

pre účely dištančného vyučovania. 

 

3./  Ukončenie realizácie modernizácie dielní odborného výcviku strojárskych odborov 

v zmysle schváleného projektu v rámci výzvy IROP „ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ 

drevárskej vo Vranove n.T. na praktickom vyučovaní “, plné využitie nových technológií 

vo vyučovacom procese v strojárskych odboroch. 

 

Plnenie 

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

vyučovaní“ mal byť ukončený v auguste minulého roka. Administráciou dokumentácie na 

riadiacom orgáne v Bratislave (schvaľovanie zmlúv a odsúhlasenie VO) sa nie našou vinou 

projekt vtedy neukončil, postupne však došlo k ukončeniu stavebných prác, k nákupu 

a inštalácii technológií do finálnej podoby, ako aj k zaškoleniu pedagogických zamestnancov na 

obsluhu týchto zariadení. Na niektorých zariadeniach (CNC sústruhoch, na laserovej 

gravírovačke, aj na zváračskom simulátore) už žiaci končiacich maturitných ročníkov mali aj 

možnosť po návrate k prezenčnej forme vyučovania pracovať. Napriek tomu ešte stále prebieha 

kolaudácia, pretožetak, ako sme uviedli pri hodnotení plnenia plánu strategického rozvoja 

školy, niektoré zariadenia napriek deklarácii dodávateľa nezodpovedali príslušným európskym 

technickým normám, čo skonštatovala Technická inšpekcia ako účastník kolaudačného konania. 

Toto však bude dané do súlady v najbližších týždňoch tak, aby v septembri celá strojárska 

dielňa bola plne skolaudovaná a prevádzkovateľná. 
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4./  Dosiahnuť celkový priemerný prospech minimálne  2,70 

 

Plnenie: 

Priemerný študijný prospech bol v školskom roku 2020/2021 dosiahnutý na úrovni 2,67.  Po 

dlhšom čase niekoľkých rokov sa nám tento stanovený cieľ teda podarilo splniť. Je pravdou, že 

tento prospech bol dosiahnutý predovšetkým počas dištančného vyučovania, avšak v tomto roku 

už nebolo nemožné v prípade nezáujmu o vyučovanie zo strany žiaka ohodnotiť stupňom 

„nedostatočný“, ako tomu bolo pred rokom. No napriek tomu, citlivým prístupom 

pedagogického zboru s primeranou náročnosťou na zvládnutie požiadaviek, pedagogický proces 

sa darilo zavŕšiť aj splnením stanovenej úlohy s dosiahnutím koncoročného priemerného 

prospechu pod stanovenú hranicu. Celkový počet prospievajúcich bolo 278 žiakov, 

neprospievajúcich 15. Najlepší priemer dosiahla trieda III.F (2,25), najhorší I.G ( 3,15) 

 

5./  Spoluprácou  s rodičmi,  orgánmi   miestnej   samosprávy  a  štátnej  správy 

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

neprekročil  90 hodín.   

 

Plnenie: 

Aj tento cieľ po dlhšom čase sa nám podarilo splniť – priemerný počet hodín absencie bol 

dosiahnutý na úrovni 88,11 hodiny na žiaka. Tento výsledok je však obtiažnejšie 

verifikovateľný vzhľadom na prevažnú časť formou dištančného vyučovania. Je však pravda, že 

v tomto školskom roku sa zapájali žiaci do dištančného vyučovania aktívnejšie než v minulom 

školskom roku počas prvej vlny pandémie. Najlepšiu dochádzku dosiahla trieda I.M ( 38,8 

hodiny na žiaka), najhorší III.G (až 177,62 hod./ž.) 

 

6./  Realizovať ciele schválených projektov SOŠD  programu Erasmus +  s cieľom  zlepšiť 

jazykové a pedagogické kompetencie pedagógov, a zlepšiť jazykovú a odbornú prípravu 

žiakov v novoschválených dvoch projektoch. 

 

Plnenie: 

Projekty SOŠ drevárskej v rámci programu medzinárodných mobilít žiakov a pedagógov 

ERASMUS+ sú dlhoročne úspešné. Vďaka kvalite a množstva projektov bola dokonca v marci 

tohto roku udelená našej škole tzv. akreditácia, čo znamená zjednodušené podávanie projektov 

našej školy a predschválenie mobilít bez nutnosti zaradenia našich projektov do výberovej 

procedúry. Takúto akreditáciu má v našom regióne okrem SOŠD už len jedna škola. Sľubný 

rozlet v plnení aktivít prebiehajúcich dvoch projektov pandémia COVID. Akékoľvek cestovanie 

bolo zastavené a situácia nedovolili mobility v iných štátov. Možné to bolo iba v relatívne 

krátkom čase na prelome septembra a októbra minulého roku, čo sme využili aspoň na mobilitu 

skupiny našich pedagógov v rámci jobshadowing v Slovinsku na strednej škole v meste 

Slovenske Kojnice. Po tomto čase už bolo cestovanie zablokované a tak sme požiadali národnú 

agentúru SAAIC o predĺženie oboch projektov o rok, čomu bolo vyhovené.   

 

7./  Rozvíjať podnikateľské zručností žiakov v zmysle „Sprievodcu školským rokom 

2020/2021“, rozvíjať ich kľúčové kompetencie ako je samostatnosť, rozhodnosť, 

tvorivosť, schopnosť prezentácie výsledkov práce a podnikateľských zručností. 

 

Plnenie: 

Veľmi ťažko sa dajú rozvíjať vyššie uvedené kľúčové kompetencie dištančným vzdelávaním. 

Čiastočne však áno – správne formulovaným zadaním samostatných prác a zadaní žiakom a ich 

vypracovaním v domácom prostredí sa dá rozvíjať aj ich samostatnosť a tvorivosť. Zadania 

a práce však musia byť tak aj smerované. Na druhej strane, mnohí vyučujúci aj online 

spôsobom cez aplikácie vytvorili podmienky pre aktívnu prezentáciu a obhajobu výsledkov 

týchto prác samotným žiakom pred kolektívom, hoci len cez web kamery. Rozvíjali tak ďalšiu 

kľúčovú kompetenciu – schopnosť prezentácie výsledkov práce, čo je jedna z podnikateľských 

zručností. Ostatné zručnosti však budú môcť rozvíjať až pri plnom prezenčnom vyučovaní.   
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8./  V súlade so  „Sprievodcom školským rokom 2020/2021“ sústrediť pozornosť k plneniu 

úloh v rámci finančnej a čitateľskej gramotnosti, digitálneho a inkluzivného vzdelávania, 

ochrany ľudských práv a práva dieťaťa a vytvárania podmienok pre vzdelávanie 

integrovaných žiakov. 

 

Plnenie: 

Aj pri plnení týchto úloh zasiahla negatívne pandemická situácia. Jednotlivé úlohy a aktivity 

v oblasti finančnej gramotnosti v školskom roku 2020/2021 sa nemohli realizovať. Dôvodom 

bola dištančná forma vyučovania a ukončenie štúdia žiakov končiacich ročníkov v máji 2021, 

kedy epidemiologická situácia nedovoľovala organizovanie hromadných podujatí a vstup 

cudzích ľudí na pôdu školy. Preto sme sa sústredili iba na zakomponovanie učiva zasahujúcich 

do týchto oblastí v rámci dištančného vzdelávania - pri výučbe finančnej gramotnosti sa kládol 

dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkali boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa, ako 

aj na spotrebiteľské práva na hodinách OBN v 2. ročníku. Pre podporu práv detí zverejniť na 

viditeľnom a prístupnom mieste všetky dôležité čísla telefonických a internetových liniek pre 

prípady psychického, fyzického, sexuálneho, alebo iného týrania detí a mládeže. Dôležité bude 

pozorne sledovať, podchytiť a eliminovať budúci školský rok akékoľvek náznaky šikanovania, 

pretože dlhý čas dištančného vzdelávania eliminovalo sociálne návyky 

a interpersonálne správanie sa jednotlivcov v kolektíve. 

 

9./ Naďalej výrazne spolupracovať  pri tvorbe a zmenách ŠkVP so stavovskými  

organizáciami a profesijnými organizáciami. Zapájať do ich tvorby aj samotné 

podnikateľské subjekty, u ktorých sú naši žiaci na odbornej praxi na základe      zmlúv. 

Naďalej ich pozývať na praktickú, aj teoretickú časť odbornej zložky maturitných skúšok 

v študijných odboroch, a na záverečné skúšky v učebných odboroch. 

 

Plnenie: 

Naša škola už dlhodobo spolupracuje s podnikateľskými výrobnými subjektmi v regióne, ale aj 

so stavovskými organizáciami – predovšetkým so Slovenskou obchodnou a priemyselnou 

komorou. Na základe ich pripomienok aj požiadaviek dochádza k úpravám v ŠkVP tak, aby 

absolvent našej školy bol čo najlepšie profesne pripravený zvládnuť požiadavky praxe.  Taktiež 

naši žiaci vyšších pôsobili v rámci praktického vyučovania na pracoviskách zmluvných 

organizácií. V šk. roku 2020/21 k 1.10.2020  bolo podpísaných 16 zmlúv ( príloha) 

o poskytovaní praktického vyučovania medzi školou a zamestnávateľmi a od 1.10 na 

pracoviská nastúpilo 30 žiakov . Rozpracované boli ešte ďalšie zmluvy na celkový počet 45 

žiakov , ale k 12.10.2020 boli všetky zmluvy po vzájomnej dohode školy a dotknutých firiem 

pozastavené z dôvodu prerušenia vyučovania až do konca šk. roku. Na základe záujmu rodičov 

jedna zmluva bola obnovená a žiak (Hlad Martin ) v mesiaci máj a jún absolvoval odborný 

výcvik v rodinnej firme ( STRODO , s.r.o) 

Spolupráca s podnikateľskými subjektmi však nezanikla – v rámci rozvíjajúceho sa projektu 

Svetovej banky, Európskej komisie a nášho zriaďovateľa – PSK s názvom  „ Catching Up 

Regions“ bola naša škola vybraná medzi 10 škôl v kraji, kde v najbližších rokoch bude 

realizovaná výrazná zmena technologických zariadení v našich školských drevárskych dielňach.  

Aj preto sa hlbšie nadviazala spolupráca s podnikateľskými subjektami v oblasti spracovania 

dreva v našom regióne, aby sa na základe požiadaviek odbornej praxe definovala skladba týchto 

technologických zariadení. Prvé stretnutie so zástupcami firiem bolo 6.5.2021, ďalšie sa ešte 

budú v najbližšej dobe pripravovať.  
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o/  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky, vrátane 

návrhov a opatrení pre zlepšenie úrovni výchovy a vzdelávania 

 

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

 
 
Silné stránky školy: 

 
Slabé stránky školy: 

 komplexnosť školy a jej poloha, 

 spolupráca s inštitúciami, 

 kvalita a skúsenosť pedagogických 

zamestnancov, 

 výrazná modernizácia dielní a stroj. 

vybavenia pre strojárske odbory, 

 úspechy žiakov v súťažiach na rôznych 

úrovniach, 

 mimoškolské aktivity a krúžky, 

 dobrá spolupráca so SOŠD vo Zvolene 

a drevárskou fakultou Technickej 

univerzity vo Zvolene, 

 zabezpečenie odborného výcviku 

v kmeňových a zmluvných 

podnikateľských subjektoch, 

 čiastočne materiálno-technické 

zabezpečenie školy aj vlastnou výrobnou 

činnosťou, 

 výrazné výstavné a propagačné aktivity 

školy, 

 výrazné medzinárodné mobility žiakov aj 

pedagógov v projektoch ERASMUS+. 

 zastaralý strojový park v drevárskych 

dielňach, 

 nižší záujem o štúdium v drevárskych 

odboroch, 

 nízky záujem o stravovanie  sa v ŠJ – 

pozastavená činnosť. 

 

 

 

Príležitosti: Riziká: 

 vybudovaný priemyselný park vo Vranove 

nad Topľou – možnosť spolupráce 

s novými podnikateľskými subjektmi, 

 fungujúce partnerstvo s podobnými 

školami na Slovensku aj v zahraničí,, 

 otvorenie nových študijných odborov, 

 možnosti realizácie rekvalifikačných 

kurzov podľa potrieb úradu práce vo 

Vranove nad Topľou, 

 dobrá a funkčná spolupráca so 

zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ 

a ŠIOV ako predpokladu dobrých 

koncepčných a poradenských služieb, 

 vybavenie školy modernými technológiami 

a IT technikou v zmysle zákona o podpore 

zaostalým regiónom. 

 zapojenosť školy do  projektu CATCHING 

UP REGIONS – modernizácia drevárskych 

dielní. 

 nízky finančný normatív na obnovu 

a prevádzku školy a na modernizáciu 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 nízka a stále klesajúca vedomostná 

úroveň prichádzajúcich žiakov zo 

základných škôl,  

 klesajúci záujem rodičov a žiakov 

o vyučenie v profesiách, resp. o štúdium 

v SOŠ na Slovensku, 

 slabá spolupráca s rodičmi problémových 

žiakov pre nezáujem rodičov, 

 neustála klesajúca populačná krivka 

absolventov ZŠ a zmena štruktúry žiakov 

(zvýšenie počtu žiakov 

z marginalizovaných skupín), 

 ohrozenie prezentačného vyučovania 

pandémiou COVID 19. 
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje d o b r é výsledky: 

 
- Výborné výsledky propagácie školy na regionálnych, národných a medzinárodných  

výstavách a prehliadkach, ale aj v printových a elektronických médiách.  

- Dobrá technická a personálna vybavenosť školy v IKT. 

- Úspešnosť v projektoch, spolupráca so zahraničnými školami v projektoch   

ERASMUS+ a Ambasádorská škola. 

- Dobrá spolupráca s podnikateľskými subjektmi v regióne. 

- Úspechy v športových súťažiach SŠ . 

- Podnikateľská činnosť v oblasti poskytovania služieb (zváračská škola, ubytovanie) 

Spolupráca s verejnosťou pri organizovaní kurzov.  

- Dobré vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie a výkonu štátnej správy 

1.stupni. 
 

Oblasti, v ktorých škola má nedostatky: 

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

 

Opatrenia na odstránenie nedostatku: 

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

žiakov končiacich ročníkov základných škôl 

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

výstavách, workshopoch a pod 

- zmeniť a zatraktívniť formy propagácie 

 

p/ Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na pracovnom 

trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium  

 
(Počty absolventov v školskom roku 2020/2021) 
(z aktuálnych počtov k 15.09.2020) 

          

   Školský rok 2020/2021   z toho:    
 

% prijatých žiakov  

celkový 
počet 

prijatí  
na VŠ 

% pokračujú % počet zamest. 
počet 

nezistené 
evidovaní % 

na VŠ, ktorí ukončili 

absolventov  v NŠ, PMŠ  % % na ÚP 
 
 

SŠ v šk. r. 2019/2020 

68 4 5,88 0 0,0 
počet:  43 
63,23 % 

počet: 4 
5,88 % 

17 25,00 22,64 

z toho: 

Študijné odbory 

48 4 8,33 0 0,0 
počet: 31 
64,58 % 

počet: 4 
8,33 % 

9 18,75 22,64 

Učebné odbory 

20 x x 0 0,0 
počet: 12 
60,00 % 

počet: 0 
0,00 % 

8 40,00% x 

Nadstavbové štúdium  

x x x x x x x x x x 
          

 

Školské exkurzie 

       Neboli realizované z vyššie uvedených dôvodov.  
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2. Ďalšie informácie o škole 

 
Voľnočasové aktivity školy 

 
V školskom roku 2020-2021 bolo vydaných 301 vzdelávacích poukazov. Naspäť sa vrátilo 244 

vzdelávacích poukazov, ktoré si žiaci uplatňovali v našej škole.   

Od 1. októbra 2020 sa začala činnosť 10 záujmových krúžkov: 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

       

       V priebehu školského roka v dôsledku pandémie šírenia koronavírusu bola realizácia 

krúžkov  pozastavená. 

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

šport – futbalová miniliga, loptové športové hry, fit & box, turistický krúžok,  zdokonaľovanie 

v práci s PC a internetom – Bity a bajty, 3D tlač, CNC hrou, jazyky – Improve your English,    

Slovenčina trochu iná.  

 
 

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

v školách podieľajú            

 

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

a vzdelávaní  v oblasti praktickej prípravy má tieto formy: 

 realizácia praktického vyučovania na pracoviskách zamestnávateľa na základe zmluvy 

o poskytovaní praktického vyučovania 

 účasť delegovaných zástupcov profesijných komôr na záverečných a maturitných 

skúškach 

 konzultácie a stanoviská k školskému vzdelávaciemu programu od zamestnávateľov 

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

zákona  č.61/2015 Z.z., §23 od.2) 

 

 

 

 

Por. č. Krúžok Vedúci krúžku Počet žiakov 

1. Improve your English Nadzamová Slávka, Mgr. 30 

2. Bajty a bity Rada Michal, Ing. 15 

3. 3D tlač Pavol Ján, Ing. 31 

4. Fit&box Smolák Marián, Mgr. 17 

5. Futbalová miniliga I Hajduch Ján, Mgr. 30 

6. Futbalová miniliga II Hajduch Ján, Mgr. 30 

7. CNC hrou Štofan Milan, Ing. 31 

8. Loptové športové hry Hajduch Ján, Mgr. 12 

9. Turistický krúžok Vaterka Miroslav, Ing. 14 

10. Slovenčina trochu iná Demčáková Viera, Mgr. 34 

              SPOLU   244 
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        Pre zabezpečenie praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa bolo v školskom 

roku 2020/2021 uzavreté k 1.10.2020  16 zmlúv s 14 firmami v zmysle  § 8  zákona NR SR 

č.61/2015 Z.z  medzi SOŠD a vybranými podnikateľskými subjektmi. 

Počty žiakov z jednotlivých učebných a študijných odborov umiestnených vo vybraných 

firmách sú uvedené v tabuľke. V dôsledku prechodu na dištančnú formu výučby bolo praktické 

vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa od 16.10.2020 pozastavené. 

  
 

odbor / 

ročník 

Mechanik strojov a zariadení  

2413 K 

Autoopravár – 

mechanik 2487 H 

01 

Programátor 

OaZSaZ 

Mechanik poč. 

sieti 2682  K 
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druhý tretí štvrtý druhý tretí tretí štvrtý 

Poč.ž. 1 6 7 7 5 1 3 

 
       Záverečné skúšky sa v školskom roku 2020/21  realizovali administratívne bez účasti zástupcov 
zamestnávateľov. 
 
 

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom, rodičom 

 
       Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Školská rodičovská rada sa aktívne zapája do 

života školy a má záujem o jej skvalitňovanie. Dôkazom toho je aj finančné podporovanie 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Prispieva na vylepšovanie materiálno technického 

zabezpečenia školy, finančne sa podieľa na projektoch, súťažiach žiakov a výstavách.  

      Žiaci školy majú k dispozícii učebne výpočtovej techniky až do večerných hodín s 

prístupom na internet, majú možnosť sebarealizácie v záujmových útvaroch. Pri škole pracuje aj 

športový klub boxu, ktorý dosahuje výborné výsledky na domácom ale aj medzinárodnom poli.  

      V popoludňajších hodinách škola poskytuje svoje športoviská, predovšetkým však 

telocvičňu ale aj tenisové kurty a posilňovňu na rozvoj masovej telesnej výchovy. Okrem klubu 

boxu využívajú priestory telocvične aj rekreační športovci a rodičia našich žiakov na volejbal a 

tenis a to aj v sobotu a nedeľu. 
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