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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 
ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA 

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 
 
 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
Názov školy: 
 

Stredná odborná škola polytechnická 

Organizačné zloţky školy:  

Adresa školy: Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Telefónne čísla školy: 
Sluţobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

0905 738843 

Faxové čísla školy:  
 

044 55218 49 kl. 36 

Internetová stránka školy: 
 

www.polytechnika.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

sekretariat@polytechnika.sk 
fuzakova@polytechnika.sk 

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

Bez súčasti 

Zriaďovateľ: 
 

Ţilinský samosprávny kraj,  
Ul. Komenského 48, 011 09 Ţilina 

 
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 
 

Malvína Fuzáková Dvoroţňáková, Ing. 

Zástupca 
pre pedagogické činnosti 

Renáta Benikovská, Ing. 

Zástupca 
pre prax a odborný výcvik 

Ján Maruškin, Ing. 

Zástupca  
pre technicko - ekonomické činnosti 

Pavel Krupa, Mgr. 

Zástupca 
pre … 

- 

Výchovný poradca 
 

Tatiana Kůsová, PhDr. 

Koordinátor prevencie 
 

Jozef Čontofalský, Mgr. 

Školský psychológ 
 

 

Kariérový poradca  

 

mailto:sekretariat@polytechnika.sk
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: 

 
Volený/ delegovaný za... 

1. Ing. Zuzana Lovásová - predseda pedagogický zástupca 

 Ing. Petra Zahradníková nepedagogický zástupca 

 Ing. Zdeno Morávek pedagogický zástupca 

 Jana Švecová zástupca rodičov 

 Dušan Pleva zástupca rodičov 

 Jana Tvaruţková zástupca rodičov 

 Ing. Dana Flórová zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Dana Maţgutová zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Anna Klimíková zástupca zriaďovateľa 

 Marián Vojtík zástupca zriaďovateľa 

 Pavol Kovács zástupca ţiakov 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:  

 
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
1. PK pre humanitné predmety  

2. PK pre prírodovedné predmety  

3. PK pre odbory poľnohospodárske a potravinárske 

4. PK pre odbory elektrotechnické a strojárske  

 

 
 
 

5A. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV ŠKOLY 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2015 Stav k 31. 08. 2016 

počet tried celkový  
počet ţiakov 

z toho počet 
začlenených 

ţiakov 

počet tried celkový  
počet ţiakov 

z toho počet 
začlenených 

ţiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 4 69 7 -  4 68 6   

2. ročník 4 41 4 1  4 61 8 1  

3. ročník 3 36 6 -  3 29 8   

4. ročník 2 19 3 -  2 19 2 1  

5. ročník           

6. ročník           

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník           

2. ročník           

Externé a kombinované štúdium           

Spolu: 13 165 20 1  13 177 24 2  

 
 
 
 



 3 

 
 
 
 

5B. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA 
 
Denná forma štúdia Stav k 15. 09. 2015 Stav k 31. 08. 2016 

počet tried celkový 
počet ţiakov 

z toho počet 
začlenených 

ţiakov 

počet tried celkový 
počet ţiakov 

z toho počet 
začlenených 

ţiakov 

A B C A B C 

1. ročník - prima           

2. ročník - sekunda           

3. ročník - tercia           

4. ročník - kvarta           

5. ročník - kvinta           

6. ročník - sexta           

7. ročník - septima           

8. ročník - oktáva           

Spolu:           

 
 

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

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  2 1   2 1   

2. ročník     1    1 

3. ročník          

4. ročník  1     1   

5. ročník         

Spolu:         

Spolu CH + D:     

 
 

5D. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY V OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÁCH 

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník - prima         

2. ročník - sekunda         

3. ročník - tercia         

4. ročník - kvarta         

5. ročník - kvinta         

6. ročník - sexta         

7. ročník - septima         

8. ročník - oktáva         

Spolu:         
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Spolu CH + D:     

 
6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŢIAKOV NA VZDELÁVANIE 

 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺţka 
štúdia 

Počet ţiakov 

počet 
tried 

počet 
ţiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

2413 K Mechanik strojov a zariadení 1  ISCED 
3A 

4 12 36 24 

4210 M 11 Agropodnikanie – agroturistika 1  ISCED 
3A 

4 11 19 17 

4524 H Agromechanizátor, opravár 1  ISCED 
3C 

3 13 23 17 

4572 F Poľnohospodárska výroba 1  ISCED 
2C 

2 10 13 11 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺţka 
štúdia 

Počet ţiakov 

počet 
tried 

počet 
ţiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

2940 M 08 Potravinárstvo-podnikanie 
v potravinárstve 

1  ISCED 
3A 

4 2 9 0 

2987 H 01 Biochemik-mliekarenská výroba 1  ISCED 
3C 

3 1 2 0 
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7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŢIAKOV 
 

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

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

SJL slovenský jazyk a literatúra 2,43 2,62 2,48 2,74   2,55 

ANJ anglický jazyk 3,00 3,22 3,11 3,13   3,12 

APE aplikovaná ekonómia - - 1,87 -   1,87 

NEJ nemecký jazyk 1,87 3,62 - -   2,75 

MAT matematika 2,65 2,65 2,82 -   2,07 

OBN občianska náuka 2,42 2,25 1,48 -   2,12 

INF informatika 2,5 2,92 - -   2,76 

TEV telesná a športová  výchova 1,41 1,48 1,03 1,22   1,32 

ADK administratíva a korešpondencia 2,43 1,9 - -   2,16 

AFHZ anatómia a fyziológia hosp. zvierat 2,93 - - -   2,93 

TRP tradičné poľnohospodárstvo - - - 1,44   1,44 

BIO biológia 2,79 2,36 1,56 -   2,57 

CIT číslicová technika 2,74 - - -   2,74 

DEJ dejepis 1,91 2,2 - -   2,06 

POD podnikanie - - 2 -   2 

EKN ekonomika - - 2,13 2,9   2,32 

ELE elektrotechnika 2,26 2,38 1,82 -   2,15 

ETV etická výchova 1,47 1,24 - -   1,4 

ELM elektrické meranie 2,84 - - -   2,84 

FYZ fyzika 2,82 3,09 - -   2,96 

TEM technická mechanika - 2,75 - -   2,75 

CHE chémia - - 3,27 -   3,27 

HECH Histológia a etológia chovu a koní - 2,00 - -   2,00 

CHK chov koní - - 1,22 1,78   1,5 

GAT grafické systémy v aut. technike - - - 3,6   3,6 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet ţiakov  148 X  X 

Prospech prospeli s vyznamenaním 12  13  

prospeli s priemerom 1,00     

prospeli veľmi dobre 29  30  

prospeli 79  90  

neprospeli 25  5  

neklasifikovaní 3  3  

celkový prospech za školu 2,41 X 2,36 X 

Správanie veľmi dobré 81  101  

uspokojivé 19  9  

menej uspokojivé 12  19  

neuspokojivé 8  4  

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 12440 X 13398 X 

počet ospravedlnených hodín 11616  12521  

počet neospravedlnených hodín 824  877  
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KOT komunálna technika - - 2,5 -   2,5 

KAP kováčstvo a podkováčstvo - 2,09 - -   2,09 

MEC mechanizácia 3,07 2,27 - -   2,67 

MOV motorové vozidlá - 2,82 1,58 -   2,2 

NAB náboţenská výchova 1 1 - -   1 

PRA prax 1,36 1,55 1,72 1,44   1,75 

OVY odborný výcvik 1,95 1,55 1,64 3,3   1,93 

PET pedagogika tréningu - - 1,11 2   1,56 

PER pestovanie rastlín 2,07 2,27 - -   2,17 

POS podnikanie a sluţby - - 2,44 2   2,22 

PVY poľnohospodárska výroba 1,5 2,25 - -   1,75 

POHDZ prevádzka osobných horských dopr.zar. - - 2,57 -   2,57 

PAZ programovanie automatiz. zariadení - - - 3,7   3,7 

RIS riadiace systémy - - - 3,5   3,5 

SER sedlárstvo a remenárstvo - - 1 -   1 

RJ ruský jazyk 3,33 - - -   3,33 

SAZ stroje a zariadenia 2,79 3 3,07    2,95 

STR strojníctvo 2,82 2,25 - -   2,63 

STT strojárska technológia 2,81 2,75 - -   2,79 

TEC technológia - - 3,45 -   3,45 

TEK technické kreslenie 2,37 2,38 - -   2,37 

TEM technológia montáţe 2,89 2 - -   2,45 

TEO technológia opráv 2,64 2,9 3,07 -   2,87 

TRV technológia rastlinnej výroby 2,79 2,6 2,71 -   2,7 

TŢV technológia ţivočíšnej výroby - 2,2 2,43 -   2,31 

TJK teória jazdy na koni - - 1,11 1,33   1,22 

UČT účtovníctvo - - 2,23 2,11   2,19 

VYT výpočtová technika - 2,63 - 3   2,81 

VYK výţiva a kŕmenie - - - 1,22   1,22 

ZAR základy automatického riadenia - - - 4   4 

Spolu: 2,37 2,34 2,16 2,5   2,39 
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Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka: 
 
Kód. Názov vyučovacieho 

predmetu 
Priemerný prospech Spolu 

1.  
ročník 

2.  
ročník 

3.  
ročník 

4.  
ročník 

5.  
ročník 

6.  
ročník 

7.  
ročník 

8.  
ročník 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
Spolu:           

 
8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 

 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
 

Predmet Úroveň  Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

 Slovenský jazyk  18 44,77 

   

Anglický jazyk B1 18 52,02 

   

    

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

 Slovenský jazyk  18 51,39 

   

Anglický jazyk B1 18 59,06 
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Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
Údaje o záverečných skúškach 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 
 
A) Aktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 

2413 K mechanik strojov a zariadení 4 3A 

4210 M 17  agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 4 3A 

2940 M 08 potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve 4 3A 

4210 M 11 agropodnikanie - agroturistika 4 3A 

4210 M 17  agropodnikanie - chov koní a jazdectvo 4 3A 

4524 H agromechanizátor, opravár 3 3C 

4572 F poľnohospodárska výroba 2 2C 

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk   18 2 

   

Anglický jazyk B1 18 2,83 

   

Teoretická časť odbornej zloţky  18 2,39 

   

Praktická časť odbornej zloţky  18 2,17 

   

    

   

Kód Učebný odbor Počet 
ţiakov 

Prospech Počet ţiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

4524 H Agromechanizátor, opravár 14 0 0 14 0 0 

4572 F Poľnohospodárska výroba 4 1 0 3 0 0 
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B) Neaktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Neaktívne od šk. 

roku 

2962 F 00 potravinárska výroba  2 2C - 

4512 4 poľnohospodárstvo NŠ 3A - 

2841 6 technológia ochrany a tvorby ţivotného prostredia 4 3A  

4243 M  mechanizácia pôdohospodárstva  4 3A - 

2987 H 01 biochemik – mliekarenská výroba 3 3C 2007/2008 

2982 F 04 potravinárska výroba – mliekarenská výroba  NŠ 3A 2006/2007 

4561 H 01   poľnohospodár - mechanizácia 3 3C - 

4561 H 02   poľnohospodár - farmárstvo 3 3C 2005/2006 

 záhradník 3 3C  

     

     

     

     

     

     

     

 
C) Experimentálne overovanie 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Doba trvania 
experimentu 

(od – do) 

     

     

     

     

     

     

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ţeny 9   

Muţi 13 2 2 

Spolu (kontrolný súčet): 22   

Kvalifikovanosť v %:                                          90,91 X 

Veková štruktúra do 30 rokov 2 2 2 

do 40 rokov 2   
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do 50 rokov 7   

do 60 rokov 9   

nad 60 rokov 1   

dôchodcovia 1   

Spolu (veková štruktúra): 22 2 2 

 

 
11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

Ţeny 5 

Muţi 2 

Spolu (kontrolný súčet):                                              7 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 2 

do 50 rokov 1 

do 60 rokov 3 

nad 60 rokov  

dôchodcovia 1 

Spolu (veková štruktúra): 7 

 
 

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
ŠKOLY 

 

 
13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  

VYUČOVACÍCH PREDMETOV 
 
P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

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

Odbornosť 

1 Slovenský jazyk a literatúra 100 % 

2 Anglický jazyk 100 % 

3 Nemecký jazyk 100 % 

4 Občianska náuka 100 % 

Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 
(napr. MPC, VŠ a iné) 

Absolventi 
vysokých škôl 

ţeny    

muţi    

do 30 rokov ţeny    

muţi    

do 40 rokov ţeny    

muţi 2 prezenčná MPC ZA, MPC TN, MPC PO 

do 50 rokov ţeny 5 prezenčná JASR, NUCEM, MPC ZA, MPC BB, AV LM 

muţi    

do 60 rokov ţeny 1 prezenčná MPC ZA  

muţi 4 prezenčná MANI konzult.,  e-Twinning MPC ZA 

nad 60 rokov ţeny    

muţi    

dôchodcovia ţeny    

muţi    

Spolu:  - - 
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5 Dejepis 100 % 

6 Etická výchova 100 % 

7 Matematika 100 % 

8 Fyzika 100 % 

9 Výpočtová technika 100 % 

10 Informatika 100 % 

11 Biológia 100 % 

12 Chémia 100 % 

13 Telesná výchova 100 % 

14 Odborné predmety v odbore mechanik strojov a zariadení 100 % 

15 Odborné predmety poľnohospodárskych odborov 100 % 

16 Odborné predmety v odbore mechanik elektrotechnik 100% 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Celkový priemer (%):  

 
 

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 
 
- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:  
 
- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:  
 
- spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:  
 
- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:  
 
Činnosť výchovného poradenstva  bola realizovaná na podklade plánu práce na školský rok 2014/2015. Medzi hlavné  
úlohy na úseku výchovného poradenstva patrilo: 

 plniť úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv v SR a 
predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou 
základných ľudských práv a slobôd z roku 1990, 

 prehlbovať poznatky a právne  vedomie ţiakov o ľudských hodnotách, 
 výchovnými princípmi prispieť ku kultúrnej občianskej vyspelosti dospievajúcej generácie, k 

schopnostiam aktívne a zodpovedne sa zúčastňovať verejného ţivota, 
 osobitnú pozornosť venovať realizácii projektu Národného programu podpory zdravia, 
 zabezpečiť uplatňovanie zákona o ochrane nefajčiarov v školských priestoroch. 

Výchovné poradenstvo na našej škole plnilo úlohu individuálnej konzultačnej činnosti s problémovými ţiakmi a 
ich rodičmi, učiteľmi, MOV, vychovávateľmi a predstaviteľmi vedenia školy. 
 
Medzi najdôleţitejšie úlohy, ktoré výchovné poradenstvo napĺňalo: 

 s pomocou ostatných učiteľov vyhľadáva všetky výchovno – vzdelávacie problémy v škole, 



 12 

 pohovory s problémovými ţiakmi, 
 vedenie písomnej evidencie problémových ţiakov, 
 konzultačné pohovory s rodičmi problémových ţiakov, 
 spolupráca s triednymi učiteľmi, kde sú problémoví ţiaci, 
 konzultácie s MOV, 
 pohovory so slabo prospievajúcimi ţiakmi, 
 pohovory so ţiakmi, ktorí pravidelne zanedbávajú štúdium, 
 usmernenie záujemcov o štúdium na VŠ, nadstavbovom štúdiu, 
 servisné sluţby v škole – pedagogické, psychologické, informačné, osvetové, sociálno – právne - 

spolupráca s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši, 
 spolupráca so širokým spektrom rôznych subjektov a inštitúcií, ktoré participujú na výchove a 

vzdelávaní -   so ŠZÚ Liptovský Mikuláš, s ČK, s OR PZ Liptovský Mikuláš, NÚP Liptovský Mikuláš, 
 v spolupráci  s učiteľmi a MOV návštevy ZŠ v okrese s cieľom informovania ţiakov 9. ročníka o 

moţnosti štúdia na našej škole, 
 pomoc pri organizácii Dňa otvorených dverí, 
 pohovory so ţiakmi, ktorí majú sklon k šikanovaniu spoluţiakov, 
 v zmysle dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno – 

patologickými javmi, monitorovať zmeny správania detí, v prípade oprávneného podozrenia z 
fyzického  alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu, bezodkladne riešiť problém v 
spolupráci s vedením školy a ďalšími orgánmi, 

 pokračovať v činnosti v Asociácii VP, 
 podľa potreby dopĺňať a aktualizovať plán práce VP. 

- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:  
Činnosť primárnej prevencie drogových závislostí a iných patologických javov bola realizovaná na podklade plánu 

práce na školský rok 2015/2016. Plnila stanovené ciele ako je podporovať harmonický rozvoj osobnosti ţiaka, 
vychovávať ho k osobnej zodpovednosti za svoje zdravie, za svoje rozhodnutia, rozvíjať pozitívne vzťahy medzi 
rovesníkmi, rozvíjať prosociálne správanie ţiakov, informovať ţiakov o problematike patologických javov. Do prevencie 
patologických javov boli zapojení všetci vyučujúci cez výchovné pôsobenie v rámci svojich predmetov. 

V rámci triednických hodín  sa triedni učitelia venovali problematike drog  a protidrogovej prevencii. Hlavným cieľom 
boli priame diskusie o problematike drog, o ich dôsledkoch na zdravie a ţivot človeka, aby si ţiaci uvedomili a vytvorili 
vlastný hodnotový rebríček, aby spoznali seba, vedeli vytvárať zdravé vzťahy s rovesníkmi aj v rodine, naučili sa 
komunikovať, byť asertívnymi a empatickými , aby sa naučili zvládať konflikty, riešiť problémy a prekonávať prekáţky. 
Učitelia sa rozprávali so ţiakmi o ich názoroch, ako sa dá vhodným spôsobom predchádzať uţívaniu drog, prípadne 
odstrániť návyk uţívania, zdôrazňovali prevenciu vo forme zmysluplného trávenia voľného času, povzbudzovali k 
vytváraniu hodnotných priateľstiev, vyzdvihovali význam vzdelania pre plnohodnotný rozvoj človeka a ako základňu pre 
jeho ďalší osobný rozvoj . Podporovali ţiakov v rozvoji ich záľub , organizovali s triedami rôzne športové alebo kultúrne 
podujatia, ktoré upevňovali kolektív. Zdôrazňovali význam komunikácie a medziľudských vzťahov a vyjadrovali svoj 
názor. Viedli ţiakov k zodpovednosti za prostredie , v ktorom pracujú a ţijú. V kaţdej situácii kládli na prvé miesto úctu k 
ţivotu – svojmu i druhých ľudí v nádeji, ţe práve tento zdravý rešpekt uchráni mladých ľudí pred nepremyslenými 
rozhodnutiami a činmi.  

K rozvoju prirodzených schopnosti ţiakov ak k výchove správneho vyuţívania voľného času prispeli mnohé športové 
aktivity (interliga, volejbalová liga, stolnotenisová súťaţ, lyţiarsky výcvik, OZAŢ a iné). Ďalej to boli aktivity na 
umeleckom poli napr. Hviezdoslavov Kubín, olympiáda ľudských práv a iné. 

Aktivity v rámci prevencie závislostí a javov sociálnej patológie za šk.rok 2015/2016: 

 Prieskum drogovej scény na škole pomocou dotazníka v 3. a 4. Ročníku 

 Prednášky v rámci prevencie vykonane CPPPaP 

 Protidrogová razia v škole s drogovým psom 

 Prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie – šikanovanie v 1. a 2. ročníku 

 Tvorba plagátov a výtvarných prác 

 Spolupráca s CPPPaP, pracovníkmi Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,  Mestskou  a štátnou 
políciou 

 Vyuţívanie videoprogramov s programom prevencie 

 Vyuţívanie záţitkových foriem tematických zamestnaní práce so študentmi, ktoré sú zamerané na formovanie 
zmenu postoja k drogám a sociálno-patologických javov 
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 Informovanie rodičov o rizikách závislosti a sociálnej patológie na ZR 

 Vyuţívanie nástenných novín 

 Spolupráca s Políciou s drogovým psom 

 Organizovanie výchovných koncertov s tematikou prevencie závislostí 

 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 
- multimediálne prezentácie:  
 
- spolupráca školy s rodičmi: 
 
- formy prezentácie školy na verejnosti:  
 
- školský časopis:  
 
- činnosť ţiackej školskej rady:  
 
- iné aktivity:  

 
- multimediálne prezentácie:  

 

 články v regionálnom týţdenníku Liptov  

 tlačové správy na webovej stránke školy 

 príspevky do časopisu Zemědělská – Poľnohospodárska škola     

 príspevky do časopisu Slovenský chov         
 
- spolupráca školy s rodičmi: 
 

 rodičovské schôdze 3-4 x ročne 

 plenárne zasadnutie 2x ročne 

 individuálne pohovory, komunikácia s rodičmi telefonicky a emailom 

 organizovanie stuţkových slávností IV.A, IV.ME 
 
- formy prezentácie školy na verejnosti:  
 

 Deň otvorených dverí , 

 účasť na Burze informácií stredných škôl Liptovský Mikuláš, 

 účasť na rodičovských zdruţeniach v ZŠ regiónu Liptov, 

 účasť na súťaţiach: Mladý Slovák, Mladý Európan, Priateľské kraje v zjednotenej Európe, Olympiáda ľudských 
práv, stolný tenis, floorbal, futsal, volejbal, Sárova Bystrica,  

 Interliga-súťaţ ţiakov partnerských škôl v Roţňove pod Radhoštěm a Liptovskom Mikuláši 

 broţúry – výstupy projektov, propagačné letáky a materiály o škole 

 zapojenie sa ţiakov školy do darcovstva krvi - Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi, 

 Deň zeme v MŠ Palúdzka, ţiaci 3. a 4. ročníka, 

 Svetový deň vody – tvorba plagátov, 

 Poľnohospodársko-potravinársky deň 4. ročník, 

 účasť na „Poďakovaní za úrodu“ v Pribyline, Deň poľa – PD Smrečany, 

 INTRALAVEX – odborná exkurzia Liptovarény zameranú na Dni lanoviek,  

 ZELENÁ ŠKOLA – Vermikompostovisko, audit školy, separovanie 

 KOMPRAX – 5 študentov úspešne realizovalo projekt (telocvičňa, učebňa etiky, Mladý jazdec) 

 NAJ-AGRO: finálna súťaţ v Nitre 

 Maratón písania listov – medzinárodná akcia Amnesty International 

 MLADÝ BONITÉR hospodárskeho dobytka v Paríţi,  
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- činnosť ţiackej školskej rady:  

 aktívne pracuje, zasadnutie 1x mesačne, počet členov 11, 

 spolupráca s vedením školy, 

 koordinuje mimoškolské aktivity v protidrogovej činnosti,  

 organizovala aktivity: Svetový deň výţivy, Valentínska kvapka krvi, Vianočná výzdoba tried + Vianočná 
besiedka, Liga proti rakovine – Deň narcisov, Červená stuţka, Deň jablka, Deň vody, Deň školských kniţníc, 
imatrikulácie, Študentská kvapka krvi, Vianoce s knihou – predaj kníh, Mesiac knihy, beseda s vedením mesta 
Liptovský Mikuláš, Bez nenávisti – kampaň, Úsmev ako dar – finančná zbierka pre detské domovy, zber 
papiera, 

 
- iné aktivity:  

 Spolupráca s Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou pri zabezpečovaní aktívnej účasti 
ţiakov a pedagógov na odborných podujatiach, seminároch a školeniach: Chovateľský deň Pinzgauského 
dobytka v Podturni,   

 Súťaţ zručnosti v jazde traktorom s prívesom, 

 zorganizovanie imatrikulácií, 

 „Týţdeň zdravej výţivy“, organizácia a realizácia aktivít prispôsobených téme zdravej výţivy v kaţdom odbore 
školy. Organizátor – Ministerstvo poľnohospodárstva SR, 

 „Hore Váhom dolu Váhom“ – Dňa chôdze v Liptovskom Mikuláši, 

 „Bezpečný návrat domov“ – prednášky pre ţiakov školy na témy „Riziká fajčenia a nadmerné pouţívanie 
alkoholu“, 

 „Enviromentálny deň na Liptove“ – čistenie a upratovanie brehov Liptovskej Mary a okolitých potokov pri 
príleţitosti Dňa zeme, 

 návšteva divadelných predstavení, filmových predstavení, divadlo v anglickom jazyku,  

 školská kniţnica – Deň školských kniţníc, Záloţka do knihy, Celoslovenská konferencia školských kniţníc, 

 zapojenie sa do aktivít: Svetový deň duševného zdravia, Týţdeň boja proti stresu,  Svetový deň nefajčenia, 
Európsky týţdeň boja proti drogám, Svetový deň prevencie HIV/AIDS, Súťaţ v prednese a próze – 
Hviezdoslavov Kubín, Európsky deň jazykov,  

 Olympiáda AJ – postup na okresné kolo, Olympiáda NJ 

 
 
 

16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 
2015/2016 

 
 

Projekt 
/ 

Grant 

Názov projektu / 
grantu 

Stručná char. 
Projektu / grantu 

Schválený/
Neschvále

ný/V 
procese 

hodnoteni
a 

Termín 
začiatku 

realizácie pr. 

Termín 
ukončenia 

realizácie pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufina
ncovanie 

Š
ko

la
 

Ţ
S

K
 

Ţ
S

K
 

Elektronizácia 
vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva 

Aktivity projektu sú 
zamerané na pouţívanie 
digitálnej techniky vo 
výučbe – tvorba 
učebných materiálov (pre 
odbory Agropodnikanie – 
Chov koní a jazdectvo, 
Agromechanizátor-
opravár a vytvorenie 
toolu folklórneho tanca 
Cindruška z Vaţca. 

schválený marec 2014 jún 2015 11736 € 0 0 

„Vráťme šport do škôl 
2016“ 

Podpora medzinárodnej 
súťaţe Interliga schválený marec 2015 Október 2016  617,28 € 

67,2
8€ 

55
0 
€ 

NÚCEM „Zvyšovanie 
kvality vzdelávania na 

Testovanie ţiakov 
prostredníctvom e-testov. 

schválený 11.9.2014 2016    
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17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

základných a stredných 
školách s vyuţitím 
elektronického 
testovania“. 

ŠIOV „Rozvoj 
stredného odborného 
vzdelávania“ 

 
schválený 25.9.2013  1720 € 0 0 

CVTI Bratislava 
„Moderné vzdelávanie 
– digitálne vzdelávanie 
pre 
všeobecnovzdelávacie 
predmety“. 

Technické vybavenie 
učební. 

schválený 2014 2015 514 € 0 0 

M
Š

V
V

aŠ
 S

R
 

Premena tradičnej 
školy na modernú 

Z odborných učební do 
praxe 

prebieha 2013 2017    

ERASMUS + 
Odborná a zahraničná 
stáţ ţiakov našej školy. 

schválený 2015 2017 103 844 €   

Mesto Liptovský 
Mikuláš „Podpora 
floorbalu na škole“. 

Nákup floorbalových 
hokejok. neschválený 2015 2015 286,-€   

Elektronizácia 
vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva 

Aktivity projektu sú 
zamerané na pouţívanie 
digitálnej techniky vo 
výučbe – tvorba 
učebných materiálov (pre 
odbory Agropodnikanie – 
Chov koní a jazdectvo, 
Agromechanizátor-
opravár a vytvorenie 
toolu folklórneho tanca 
Cindruška z Vaţca. 

schválený marec 2014 jún 2015 11736 € 0 0 

F
o

n
d

y 
E

U
 

NÚCEM „Zvyšovanie 
kvality vzdelávania na 
základných a stredných 
školách s vyuţitím 
elektronického 
testovania“. 

Testovanie ţiakov 
prostredníctvom e-testov. 

schválený 11.9.2014 2016    

ŠIOV „Rozvoj 
stredného odborného 
vzdelávania“ 

 
schválený 25.9.2013  1720 € 0 0 

CVTI Bratislava 
„Moderné vzdelávanie 
– digitálne vzdelávanie 
pre 
všeobecnovzdelávacie 
predmety“. 

Technické vybavenie 
učební. 

schválený 2014 2015 514 € 0 0 

Premena tradičnej 
školy na modernú 

Z odborných učební do 
praxe 

prebieha 2013 2017    

IN
É

 

ERASMUS + 
Odborná a zahraničná 
stáţ ţiakov našej školy. 

schválený 2015 2017 103 844 €   

Mesto Liptovský 
Mikuláš „Podpora 
floorbalu na škole“. 

Nákup floorbalových 
hokejok. neschválený 2015 2015 286,-€   

Elektronizácia 
vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva 

Aktivity projektu sú 
zamerané na pouţívanie 
digitálnej techniky vo 
výučbe – tvorba 
učebných materiálov (pre 
odbory Agropodnikanie – 
Chov koní a jazdectvo, 
Agromechanizátor-
opravár a vytvorenie 
toolu folklórneho tanca 
Cindruška z Vaţca. 

schválený marec 2014 jún 2015 11736 € 0 0 

NÚCEM „Zvyšovanie 
kvality vzdelávania na 
základných a stredných 
školách s vyuţitím 
elektronického 
testovania“. 

Testovanie ţiakov 
prostredníctvom e-testov. 

schválený 11.9.2014 2016    
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Zistenia: 
 
 
 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 
 

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

 
 

B) športoviská 
 

Kapacita školy 
k 01.09.2015 

300 Skutočný počet 
ţiakov: 

179 Naplnenosť 
školy (%): 

53,7 

  

 Počet Počet skutočne 
vyuţívaných učební 

Priestor v m 3  / m2                                                                              Poznámka 

Budovy celkom     

 Učebne                          

Z
 t

o
h

o
 

Kmeňové                        X  

Jazykové                        X  

Odborné                        X  

IKT                        X  

Laboratória                        X  

Šatne                                  
(Áno/Nie) 

                         

Dielne                                 
(Áno/Nie) 

                         

Školský internát               
(Áno/Nie) 

    

Školská jedáleň                
(Áno/Nie) 

    

Výdajná školská jedáleň  
(Áno/Nie) 

    

Telocvičňa                         
(Áno/Nie) 

    

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia)  

    

T
ec

h
n

ik
a 

 PC                             
(ks) 

                       X  

Dataprojektory         
(ks) 

                       X  

Interaktívne tabule   
(ks) 

                       X  

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  áno 18x9 guma    

Telocvičňa      - - 

Ihrisko  nie    - - 

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

C) školský internát 
 

 
Názov školského internátu, adresa 

 

 

 

Charakteristika ŠI Počet Poznámka 

Kapacita internátu (počet lôţok)  / m2  

 
  

Poplatok za ubytovanie v školskom internáte za školský 
rok 2015/2016 
 

  

Celkový počet izieb Jednoposteľových   

Dvojposteľových   

Trojposteľových   

Štvorposteľových   

Počet ubytovaných ţiakov / 
Naplnenosť  internátu (%)  

 
 

k 15.9.2015    

k 1.1.2016    

k 15.9.2016    

Počet iných ubytovaných za školský rok 2014/ 2015   

Počet iných ubytovaných za školský rok 2015/ 2016   

Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2016 
 
 

  

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2016 
 
 

  

Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie) 
 

  

 
Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných 
ţiakov  

k 31.12.2015   

k 30.6.2016   

Vlastné príjmy ŠI od iných 
ubytovaných 

k 31.12.2015   

k 30.6.2016   

Viacúčelové ihrisko áno 36x12 betón vyhovujúci - - 

Atletický ovál nie    Uviesť počet dráh  

Atletická rovinka  nie    Uviesť počet dráh  

Atletické doskočisko nie X     

Vrhačský sektor nie X     

Hokejové ihrisko nie      

Posilňovňa       

Tenisové kurty nie Počet     

Plaváreň nie    Uviesť počet dráh  

Sauna áno X X    

Pohybové štúdio nie      

Gymnastická telocvičňa nie      

Floorbalové  ihrisko nie      

Iné (uviesť)       

       

Šatne počet – 2     stav - dobrý 

Hygienické zariadenia počet  - 2     stav - dobrý 
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Rok postavenia resp. začiatku uţívania ŠI :  
 

  

Plocha jednej izby  (m²) 
 

  

Umiestnenie hygienických  
zariadení  
 

Spoločné              (na 
chodbe) 
() 

  

V rámci „bunky“   

Spoločné priestory  ŠI 
 

Študovne               
(počet a plocha) 

   

Kuchynky 
(počet a plocha) 

   

Miestnosti vychovávateľov  
(počet  a plocha) 

   

Počet podlaţí  ŠI   

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

  

zo školskej kotolne   

iné (názov dodávateľa 
tepla) 
 

  

Výťah   

Áno/nie 
 

 

  

Rok poslednej 
rekonštrukcie 
 
 

  

 
 
 
Odkanalizovanie  
 
 

Verejná kanalizácia 
 

  

Vlastná ČOV 
 

  

ČOV školy 
 

  

    

 
D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 

 
Názov školského zariadenia , adresa 

 

 

 

Charakteristika ŠJ Počet Poznámka 

Kapacita školskej jedálne  
 
 
 

  

Celkový počet zamestnancov 
ŠJ alebo výdajnej ŠJ  

šéfkuchár   

kuchár    

zaučený kuchár   

zamestnanci v prevádzke   

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

áno ------------  

nie 
-----------  

Vyuţívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať 
do poznámky vyuţitie ) 

  

 
Vlastné príjmy ŠJ   

k 31.12.2015   

k 30.6.2016   

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2015   
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k 30.6.2016   

Rok výstavby / začiatok  uţívania ŠJ :  
 

  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 
 

  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 
 

  

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

  

zo školskej kotolne   

iné (názov dodávateľa tepla) 
 

  

 
 
 
Kanalizácia  
 
 

verejná kanalizácia 
 

  

vlastná ČOV 
 

  

ČOV školy 
 

  

    

 
 

19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
 
- definícia cieľa pre školský rok 2015/2016 (jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný a terminovaný): 
 
- vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2015/2016: 
 
- definícia cieľa pre školský rok 2016/2017: 
 
 

20. SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Príleţitosti: Riziká: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
-  
-  
-  
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21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 

A UPLATNENIE ŢIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 
 
Kód Kód a názov 

študijných 
a učebných 
odborov   

Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov  

počet 
ţiakov 

ďalšieho 
štúdia 

počet 
zamestnaných 

ţiakov 

počet ţiakov 
zamestnaných 
v odbore, ktorý 

vyštudovali 

počet evidovaných 
nezamestnaných ţiakov                

k 15. 09. 2016 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Spolu:      

 
 

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

 
- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  
 
 
 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
 
Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2015/2016: 
 

Zaradenie Názov krúţku Počet ţiakov 
Vedúci krúţku 

(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Literárny krúţok - Mladý občan 11 Mgr .A.Guothová 

Študentská spoločnosť 20 Ing. V.Nahalková 

Veselo so Slovenčinou 4 PaedDr. J.Kollárová 

Prírodovedné    

   

   

Technické Elektrotechnický 10 Ľ.Krajčí 



 21 

Grafické systémy 7 Ing. Z.Morávek 

Motorové vozidlá 6 Ing. J.letavaj 

 Zámočnícky 9 I.Hlavatý 

    

Umelecké Záhradnícko-aranţerský 6 A. Bielená 

   

   

Športové Florbalový 45 Mgr.J.Čontofalský 

Westernové jazdenie 25 Ing.A.Ilavská 

   

Iné Drobnochovateľský 9 D.Mráz 

Zmaturuj 22 Ing.Z.Lovásová 

Zelená škkola 10 Mgr.A.Guothová 

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

Úroveň Súťaţ 
Meno ţiaka  

(druţstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo    

   

   

   

Celoslovenské 
kolo  

   

   

   

   

Medzinárodné 
kolo 

   

   

   

   

   

   

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

Úroveň Súťaţ 
Meno ţiaka  

(druţstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo    

   

   

   

Celoslovenské 
kolo  

   

   

   

   

Medzinárodné 
kolo 
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24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
 
- stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát, centrum voľného 
času, stredisko odbornej praxe):  
A)  
 

Druh školského zariadenia 
Kapacita šk. 
zariadenia 

Počet ţiakov  

Z toho počet 
ţiakov, ktorí 
nie sú ţiakmi 

školy 

Naplnenosť v % 

Centrum voľného času     

Stredisko odbornej praxe     

 
 

B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť) 
 
 
 
 
C) CVČ 
 

P.č. Názov krúţku Počet ţiakov periodicita Vedúci krúţku 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za 
školský rok 2015/2016 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1 

 
 
Dátum: 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:  


