
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

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

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školy Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
Adresa školy Demänovská cesta 669
Telefón 044/5521849
E-mail sekretariat@polytechnika.sk
WWW stránka https://sosplm.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno telefón e-mail
Riaditeľ Ing. Renáta Benikovská 044/5521849 riaditel@polytechnika.sk
ZRŠ Ing. Karel Vyskočil 044/5521849 vyskocil@polytechnika.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno Kontakt Funkcia
predseda Ing. Stanislav Ferianc  predseda
pedagogickí zamestnanci Mgr. Katarína Grantnerová  člen
    
ostatní zamestnanci Darina Beňová  podpredseda
    
zástupca žiakov Alžbeta Ľudmila Vlčková do 10.06.2022  člen
    
zástupcovia rodičov Monika Bukovinská do 22.09.2022, Marta Bruková do 31.01.2022, Ivana Kunová  člen
 Anna Horvátová  člen
 Mgr. Martina Tučeková  člen
    
zástupca zriaďovateľa Mgr. Alena Čerňanská  člen
 Ing. Marta Gajdičiarová, od 07.02.2022 Mgr. Ján Bulla  člen
 Ing. Dana Flórová  člen
 Ing. Erik Gemzický, PhD.  člen
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Údaje o zriaďovateľovi

Názov Žilinský samosprávny kraj
Sídlo Komenského 48, 011 09 Žilina
Telefón 041 / 50 32 111
E-mail info@zilinskazupa.sk
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Činnosť rady školy

Činnosť rady školy

1. Prehľad činností vykonávaných v školskom roku 2021/2022

Členov Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „Rady školy“) zvolával na zasadnutia predseda Rady školy pozvánkou prostredníctvom e-mailu. Zo zasadnutí Rady školy boli
vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny. Rada školy sa v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Štatútu rady školy vyjadrovala k predloženým skutočnostiam a to:

15. 10. 2021 - hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 4/2021:

(Rada školy prerokovala a súhlasila so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy/školského zariadenia za školský rok 2020/2021)

14. 12. 2021 - ustanovujúce zasadnutie rady školy

(Novo zvolení zástupcovia Rady školy si zvolili predsedu a podpredsedu Rady školy na nasledujúce 4-ročné funkčné obdobie. Rada školy bola ustanovená dňom 05. 01. 2022)

15. 03. 2022 - hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 1/2022

Rada školy bola oboznámená a súhlasí s Výročnou správou Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej Liptovský Mikuláš za rok 2021.

15. 03. 2022 - hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 2/2022

Rada školy bola oboznámená a súhlasí s čerpaním rozpočtu a so správou o výsledkoch hospodárenia Strednej odbornej školy polytechnickej Liptovský Mikuláš za rok 2021.

30. 05. 2022 - hlasovaním per rollam prijaté uznesenie č. 3/2022:

Prerokovanie návrhu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a návrhu počtu spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné
učebné odbory s počtom žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024

2. Zmeny v zložení Rady školy

Počas školského roka 2021/2022 došlo v zložení rady školy k niekoľkým zmenám a to nasledovne:

- od 22. 09. 2021 došlo k zmene zástupcu delegovaného zriaďovateľom, pani Mgr. Janku Školovú nahradila pani Mgr. Alena Čerňanská

- v decembri 2021 v zmysle Čl. 5 bodu 7 - j) Štatútu Rady školy zaniklo členstvo nebohej pani Ing. Marte Gajdičiarovej,

- dňa 14. 12. 2021 zasadali novo zvolení zástupcovia Rady školy. Rada školy bola ustanovená od 05. 01. 2022.

- dňa 31. 01. 2022 bola posledný deň dcéra pani Brukovej žiačkou SOŠP - prestúpila na inú SŠ, nahradila ju pani Ivana Kunová

- od 07. 02. 2022 delegoval ŽSK za člena rady školy pána Mgr. Jána Bullu

- dňa 10. 06. 2022 úspešne zmaturovala žiačka Alžbeta Ľudmila Vlčková, ktorá prestala byť žiačkou školy a tým jej skončilo aj členstvo v rade školy

3. Ročná účtovná závierka

Rada školy nehospodári samostatne a nemá vlastný majetok. Svoju činnosť zabezpečuje v rámci rozpočtu Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Rada školy počas celého roka aktívne pracovala v súlade s platnými právnymi predpismi a všetkým členom Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej Liptovský Mikuláš sa chceme poďakovať za ich aktívnu prácu i napriek nepriaznivej situácii v
súvislosti pandémiou COVI-19.

Činnosť predmetových komisií

Predmetové komisie pracujú v priebehu školského roka podľa plánov práce, ktoré vychádzajú zo sprievodcu školským rokom, štátnych vzdelávacích programov, školských vzdelávacích programov, školského poriadku, atď. Predmetové komisie sa stretávajú
podľa potreby a naliehavosti. Jednotlivé sretnutia vedú predsedovia predmetových komisií a zúčatňujú sa ich učitelia príslušných predmetov za účelom prerokovania aktuálnych otázok vyučovacích predmetov, výmeny skúseností, rozboru hospitácií, hľadania
nových, moderných foriem metód práce na dosahovanie čo najlepších výchovno-vzdelávacích výsledkov.

Predmetová komisia pre všeobecnovzdelávacie predmety vedúci: Ing. Zuzana Lovásová

Predmetová komisia pre odbory poľnohospodárske a potravinárske vedúci: Ing. Andrea Ilavská

Predmetová komisia pre odbory elektrotechnické a strojárske vedúci: Ing. Zdeno Morávek

Pedagogická rada

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa školy a organizuje sa spravidla za účelom:

- riešenia špecifických problémov na škole (dochádzka žiakov, dosahované študijné výsledky a iné),

- ďalšieho vzdelávania zamestnancov školy,

- riešenia koncepčných zámerov smerovania školy,

- pedagogické čítanie a pod.

Rada rodičov

- je zložená zo zástupcov rodičov žiakov zo všetkých tried. Z pomedzi nich zvolený zástupca odsúhlasoval použitie finančných prostriedkov z príspevkov rodičov.

Činnosť Školského parlamentu

- Príhovor na začiatku školského roka

- Biela pastelka - rozhlasová relácia

- Voľby do Školského parlamentu

- Aktívna spolupráca zástupcov Školského parlamentu s vedením školy

- Imatrikulácie prvákov

- Červeném stužky - aktivity + rozhlasová relácia

- Vianočná výzdoba tried

- Beh do schodov

- Stolnotenisový turnaj

- Novoročný príhovor - rozhlasová relácia

- Deň sv. Valentína - valentínska pošta + rozhlasová relácia

- Úprava okolia školy

- Premietanie filmov z projektu NEHEJLUJ - kyberšikana, rasizmus, film Zlodejka kníh, Anna Franková, APOKALYPSA I. a II. svetová vojna

- Práca s príručkou KOMPAS

- Pravidelné rozhlasové relácie na tému Bezpečnostné opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19

- Stavanie mája - upevňovanie ľudových tradícií

- Športový deň na konci škoksého roka

- Koncoročný rozhlasový príhovor

Zloženie školského parlamentu:

Predseda: Alžbeta Ľudmila Vlčková

Podpredseda: Lukáš Golis

Zapisovateľka: Kristína Bolcarovičová

Kultúrni referenti: Martin Kráľ, Šimon Papaj

Športoví referenti: Andrej Gajdoš, Jakub Mokoš
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Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy k 15. 09. 2021: 176

Počet tried: 13

Študijný odbor - 4210 M 11 Agropodnikanie - agroturistika

I. ročník - I.A 14 žiakov

II. ročník - II.A 17 žiakov

IV. ročník - IV.A 18 žiakov

Študijný odbor - 2413 Mechanik strojov a zariadení a 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

I. ročník - I.S 15

II. ročník - II.SC 18

III. ročník - III.S 18

IV. ročník - IV:S 17

Učebný odbor - 4524 H agromechanizátor, opravár a 2987 H 01 Biochcemik - mliekarská výrova

I. ročník - I. AMB 19 žiakov

II. ročník - II.AM 12 žiakov

III. ročník - III.AMB 12 žiakov

Učebný odbor - 2982 F potravinárska výroba

I. ročník - I.PT 10 žiakov

II. ročník - II.PT 6 žiaci

V školskom roku 2021/2022 13 žiakov absolvovalo kurz získania nižšieho stredného vzdelania (kurz ZŠ)

Výsledky hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej

formy internej časti maturitnej skúšky - % priemernej úspešnosti

v školskom roku 2021/2022

predmet EČ MS PFIČ MS

SJL 45,9% 69,8%

celoslovenský priemer EČ MS (v SOŠ) 59,6% (52,1%)

Výsledky teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej

zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky v školskom

roku 2021/2022

aritmetický priemer za školu

teoretická časť OZ MS 2,1

praktická časť OZ MS 1,7

absolventská skúška -

záverečná skúška (H odbory) 2,6

záverečná skúška (F odbory) 1,8

Trieda Počet žiakov
I.A 14   
I.S 15   
I.AMB 19   
I.PT 10   
II.A 17   
II.SC 18   
II.AM 12   
II.PT 6   
III.AMB 12   
III.S 18   
IV.A 18   
IV.S 17   
I.K 13 Kurz ZŠ - kurz pre nižšie stredné vzdelávanie  
    
    
    
    
    
   
    

   
   

    
    
    
   

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 17 6 17 x 100 % 6 x 100 %
DPP     
Znížený úväzok 2 2 1 x 36,36 % 1 x 80 %
   1 x 75 % 1 x 70 %
ZPS     
Na dohodu 1   1 hod. týždenne

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 0 10 10
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 0 0 0
majstrov odborného výcviku 0 8 8
školský špeciálny pedagóg 0 1 1
dohodári - farár 0 1 1
spolu 0 20 20

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
IV.A, II.AMB Telesná a športová výchova 3
IV.A Účtovníctvo 3
I.A Biológia 2
IV.A, III.AMB, I.S, II.SČ, III.S, IV.S Matematika 9
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Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
Hodnotenie a bonitácia hovädzieho dobytka v Paríži 2    x
Olympiáda ľudských práv 1  x   
Mladý Európan 3   x  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

MULTIMEDIÁLNA PREZENTÁCIA

- Facebook stránka školy

- web stránka školy - www.polytechnika.sk

FORMY PREZENTÁCIE ŠKOLY NA VEREJNOSTI

- DOD dňa 03. 12. 2021 prostredníctvom živého vysielania na You Tube kanáli

- Burza stredných škôl - online

- ERASMUS+ Francúzsko

- reprezentácia školy na okresnom kole SOŠ

- reprezentácia školy na súťaži EXPERT geniality show

ŠKOLSKÝ ČASOPIS

Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš vydáva školský časopis - občasník s názvom SOPKA. a v školskom roku 2021/2022 bolo vydaný jedno číslo.

VÝZNAMNÉ REPREZENTÁCIE ŠKOLY

1/ CELOURÓPSKA SÚŤAŽ MLADÝCH BONITÉROV HD V PARÍŽI

Kristína BLOCAROVIČOVÁ 5. miesto

Alžbeta Ľudmila VLČKOVÁ 24. miesto

/ 35 súťažiacich z 15 štátov /

2/ UVEREJNENIE NÁŠHO ČLÁNKU V SLOVENSKOM CHOVE, AGROBIZNISE, NA STRÁNKE ŽSK, O NAŠEJ ÚČASTI NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI MLADÝCH BONITÉROV V PARÍŽI

3/ 27. ROČNÍK CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA V PODTÚRNI

Kristína BLOCAROVIČOVÁ + Alžbeta Ľudmila VLČKOVÁ = hodnotenie exteriéru v rámci neprofesionálnej komisie . Súčasť obsahu článkov o podujatí v SLOVENSKOM CHOVE, AGROBIZNISE, Zväz chovateľov PINZGAUSKÉHO DOBYTKA

4/ I. NÁRODNÝ ŠAMPIONÁT SIMMENTAL CUP 2022

Nominácia Kristíny BOLCAROVIČOVEJ do hodnotiacej skupiny bonitérov pod vedením talianského odborníka Lorenza Degana. / Kvôli ochoreniu sa podujatia nemohla zúčastniť /

5/ 37. MEDZINÁRODNý FILMOVÝ FESTIVAL AGROFILM 2021

Ľuboš TEKELJAK / už bývalý žiak, ale ocenenie bolo v októbri 2021 + L. TÓTHOVÁ + L. PALMAY = CENA RTVS V KATEGÓRII : PROPAGAČNÉ FIMY za skupinovú snímku Môj život na gazdovstve

Poznámka : Ľuboš získal v auguste 2021 za svoje samostatné video : Môj život na gazdovstve = CENU ZDRUŽENIA MLADÝCH FARMÁROV SLOVENSKA a v školskom roku 2021/2022 sa do tejto súťaže, svojim videom, zapojila Kristína / ZLEJŠIA

6/ PROJEKT ERASMUS +

Odborné stáže vo Francúzsku . Prvá júl - august 2021 / neviem či už nebola zaradená do správy o výchovnovzdelávacích výsledkoch za rok 2020/2021 / a druhá stáž bola, myslím že v apríli 2022. Pre istotu si to over u Zuzky Lovásovej.

7/ MS V SILOVOM TROJBOJI

Filip PECHO IV.S : Majster sveta v silovom trojboji / Miškolc /

8/ SÚŤAŽ RECYKLUJ A VYHRAJ / Organizátor MILK - AGRO spol. s.r.o. /

I MIESTO V KATEGÓRII SŠ = pesnička SABI BÁGER / N. OVSÁKOVÁ II.A a kapela M. KUBALU /

9/ PROJEKT CODE WEEK EU

Získanie certifikátu EUROPE CODE WEEK 2021 / v novembri 2021 /
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Projekty

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

A) Dlhodobé

ERASMUS+

B) Krátkodobé

Grantový prgram ŽSK - Vráťme šport do škôl

Grantový prgram ŽSK - Talentovaná mládež

Grantový program ŽSK - Podaj mi ruku

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

Grant Stručná char. Projektu / grantu Schválený/Neschválený/V
procese hodnotenia

Termín začiatku
realizácie pr.

Termín ukončenia
realizácie pr.

Celkový
rozpočet

Spolufinancovanie
škola

Spolufinancovanie
ŽSK

Vráťme šport do škôl/Skáčeme pre zdravší
život

Hlavným cieľom projektu bolo oživenie, inovácia a zatraktívnenie TŠV zakúpením jumping
trampolín + uskutočnenie súťaže medzi školami podporený 04/2022 10/2022 1800,00 € 300,00 € 1500,00 €

Talentovaná mládež/Hodnotenie a
bonitácia hovädzieho dobytka v Paríži

Účasť dvoch žiačok na medzinárodnej súťaži hodnotenia a bonitácie hovädzieho dobytka v
Paríži podporený 02/2022 10/2022 420,00 € 70,00 € 350,00 €

Podaj mi ruku 2022/Školská klubovňa Vytvorenie moderného kultivovaného priestoru na stretávanie sa žiakov cez prestávky, voľné
hodiny, mimoškolské aktivity a na stretnutia Školského parlamentu podporený 04/2022 10/2022 1200,00 € 200,00 € 1000,00 €

TESCO/Nadácia pontis Zdravie a podpora zdravého životného štýlu - Nakup jumping trampolin na spestrenie hodín
TŠV nepodporený 03/2022 06/2022 1300,00 € 0,00 € 0,00 €

ERASMUS+/Praxujeme vo Francúzsku Mobilita študentov (odborná zahraničná stáž) podporený 09/2020 08/2022 62627,00
€ 0,00 € 0,00 €

ERASMUS+/2021-1-SK01-KA121-VET-
000010573 Mobilita odborných učiteľov a majstrov odborného výcviku podporený 09/2021 11/2022 7730,00 € 0,00 € 0,00 €

ERASMUS+/2022-1-SK01-KA121-VET-
000062264 Mobilita študentov (odborná zahraničná stáž) podporený 06/2022 08/2023 40580,00

€ 0,00 € 0,00 €
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Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2021/2022 v Strednej odbornej škole polytechnickej Liptovský Mikuláš nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou.
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Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

A) budovy, dielne, odborné učebne      
      

Kapacita školy: 300 Skutočný počet žiakov: 176 Naplnenosť školy (%): 58,66  
      

Počet Priestor v m 3 Poznámka     
Budovy celkom 2 20915    
Učebne 22 3660    
Z toho Kmeňové 12 X   
Jazykové 2 X    
Odborné 5 X    
IKT 2 X    
Laboratória 1 X    
Šatne (Áno/Nie) Áno 240    
Dielne (Áno/Nie) Áno 1174    
Školský internát (Áno/Nie) Nie     
Školská jedáleň (Áno/Nie) Nie     
Výdajná školská jedáleň (Áno/Nie) Nie     
Telocvičňa (Áno/Nie) Áno 810    
Iné (chaty, ubytovne, rekreačné zariadenia) 2 7230 Rekreačné zariadenie    
Technika PC (ks) 168 X   
Dataprojektory (ks) 13 X    
Interaktívne tabule (ks) 4 X    
Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne ktoré zariadenie škola spravuje       

      
B) športoviská      

      
Športoviská       
Názov športoviska Áno      
/       
Nie Rozmery Povrch Stav    
(vyhovujúci/       
nevyhovujúci) Poznámka      
(v prípade nevyhovujúceho popísať závady) Posledná rekonštrukcia (dátum)      
Telocvičňa Áno 18 x 9 Guma Nevyhovujúci  
Ihrisko Nie     
Viacúčelové ihrisko Nie     
Atletický ovál Nie    Uviesť počet dráh
Atletická rovinka Nie    Uviesť počet dráh
Atletické doskočisko Nie X    
Vrhačský sektor Nie X    
Hokejové ihrisko Nie     
Posilňovňa Áno 10 x 8 Protišmykový koberec vyhovujúca  
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 Uviesť počet a stav      
Hygienické zariadenia Uviesť počet a stav      
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Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- zdokonalenie žiakov a učiteľov vo využívaní IKT

- zníženie počtu sociálno-patologických javov reálne v škole

- záujmové zvdelávanie v krúžkoch, ktoré podporujú kreativitu a odborný rast žiakov

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

- pri nástupe žiakov do I. ročníkov badateľné nedostatky zo ZŠ v dôsledku pandémie (nižšia vedomostná úroveň, v dôsledku nedostatočnej socializácie nevhodné správanie žiakov, ...)

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:

- neustála modernizácia učební, priestorov a vybavenia školy

- podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov a zvyšovanie odbornej úrovne a kvalifikácie

- dostatočná psychohygienická starostlivosť o zamestnancov

- väčší dôraz na prípravu žiakov končiacich ročníkov školy na maturitné a záverečné skúšky

Silné stránky školy: Slabé stránky školy:
Spolupráca s LPPK a SOPK Študenti so slabšími výchovno-vzdelávacími výsledkami
Podpora z klubu strojárov Vysoké náklady na energie (nezateplené časti školy)
OZ polytechnika Nevyhovujúca telocvičňa a posilňovňa pre športové aktivity
Perspektívne strategické odbory štúdia a duálne vzdelávanie Zastarané vybavenie priestorov na ubytovanie
Modernizácia vzdelávania, moderné vybavenie tried Klesajúci počet žiakov 9. roč. ZŠ
Medzinárodné projekty Pozastavenie PČ
Spolupráca s firmami v oblasti strojníctva a poľnohospodárstva
Úspešnosť projektovej činnosti školy
Vysoká odborná úroveň zamestnancov školy
Škola s nadregionálnou pôsobnosťou
Rozsiahly zaujímavý areál školy
Štipendiá pre žiakov odborov v duálnom vzdelávaní
Vysoká možnosť zamestnania našich absolventov
Mimoškolské aktivity
Podpora školy zo strany zriaďovateľa (sústruh CNC)
Príležitosti: Riziká:
Členstvo v plastikárskom klastri, LPPK, Klub strojárov Demografický vývoj
Projektová činnosť školy Konkurenčný boj škôl o žiaka
Odborné stáže a praxe v zahraničí Nedostatočné normatívne financovanie školy
Rozvíjanie spolupráce s odbornými organizáciami Nedostatok investičných finančných prostriedkov na modernizáciu vybavenia školy
Rozvoj strojárstva na území Slovenska Neriešené havarijné situácie školy
Zvyšujúci sa záujem firiem o absolventov školy
Možnosť vytvorenia centra odborného vzdelávania
Využívanie prírodných zdrojov a ľudského potenciálu v regióne
Rozvoj duálneho vzdelávania
Rozvoj podnikateľskej činnosti
Vybudovanie oddychovej zóny pre žiakov a návštevníkov školy
Aktivita Školského parlamentu  

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

- pri normatíve 1974,08,-€ na žiaka: na 133 žiakov spolu: 262552,64,-€

na žiakov so ŠVVP - 43 žiakov: spolu: 123932,74,-€

---------------------------------------------------------------------------------------

spolu: 386485,38,-€

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

-

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

- finančné prostriedky spolu za školský rok: 3872,00,-€ - všetky boli použité na nákup MTZ krúžku a na energie.

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

- finančné zdroje darované škole rodičmi: suma celkom: 2556,64,-€ (záverečné a maturitn é skúšky - 449,29,-€, účasť zástupcov školského parlamentu na stretnutiach rád ŽSK - 44,00,-€, účasť na súťažiach - 464,00,-€, odmeny žiakom na konci školského roka
- 95,41,-€, materiálna podpora výchovnovzdelávacej činnosti - 1046,8,,-€, akcie pre žiakov na pôde škoy - 457,14,-€)

- finančné zdroje darované občianskym združením OZ POLYTECHNIKA: 5950,22,-€ (využité na MTZ a modernizáciu vyučovacích priestorov pre všetky odbory v škole.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

-

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Jazdecký krúžok 17 1 Ing. Andrea Ilavská
Kreatív 34 1 PaedDr. Jana Krčahová, Ing. Zuzana Kubáňová
Mladý občan 16 1 Mgr. Adriana Guothová
Mladý poľnohospodár 19 1 Ing. Stanislav Ferianc
Pestovateľstvo a chovateľstvo 19 1 Ing. Marika Domiterová
Športový krúžok 11 1 Bc. Miroslav Kubala

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola spolupracovala v priebehu školského roka 2021/2022 s rodičmi v prvom rade prostredníctvom triednych učiteľov. Nakoľko vyučovanie prebiehala zväčša prezenčnou formou, stretnutia s rodičmi fungovali za dodržiavania COVID opatrení, ako aj
prostredníctvom aplikácie Edupage alebo telefonicky.

Škola aktívne spolupracovala aj s Radou rodičov a s Radou školy a ich členovia boli informovaní predovšetkým o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, o plánoch výkonov, maturitných a záverečných skúškach, o krúžkoch v škole či medzinárodnej
spolupráci v rámci projektu ERASMUS+.

Zorganizované stretnutia:

- v nevyhnutných prípadoch individuálne stretnutia - každý triedny učiteľ podľa potreby

- individuálne pohovory - každý triedny učiteľ podľa potreby

- telefonická a emailová komunikácia s rodičmi - pravidelne

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO A PREVENCIA

Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného/kariérového poradcu:

Činnosť výchovného a kariérového poradenstva bola realizovaná na podklade plánu práce na školský rok 2021/2022.

Medzi hlavné úlohy v oblasti výchovného poradenstva patrilo:

• dôsledne plniť úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a vzdelávaním v oblasti ľudských práv v SR predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd,

• výchovnými princípmi prispieť ku kultúrnej občianskej vyspelosti, k schopnostiam aktívne a zodpovedne sa zúčastňovať verejného života,

• v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov posilňovať pozíciu výchovného poradcu v súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom MŠ SR na školský rok 2021/2022.

• šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy,

• sústrediť pozornosť na hodnotovú orientáciu zamestnancov a žiakov, ktorá bude viac prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov,

• na základe autodiagnostiky systematicky získavať, spracúvať a analyzovať spätnoväzbové informácie a na ich základe kvalitatívne realizovať proces výchovného poradenstva

• dôsledne sledovať v prístupe všetkých učiteľov dodržiavanie odporúčaní pre prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskom prostredí so zameraním sa na uplatňovanie individuálneho prístupu vzhľadom na špeciálne
vzdelávacie a výchovné potreby týchto žiakov

• zabezpečiť diagnostiku a evidenciu žiakov s poruchami správania a učenia a venovať sa príčinám a analýze školskej neúspešnosti žiakov s poruchami spávania, žiakov s vývinovými a špeciálnymi poruchami učenia, taktiež žiakov s viacnásobným
postihnutím

• kooperovať s triednymi učiteľmi pri vypracovaní IVP, dôsledne sledovať pokyny a odporúčania poradenského zariadenia a zohľadňovať potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese

• aktívne sa zúčastňovať porád výchovných poradcov organizovaných CPPPaP s cieľom nadobudnutia nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu viesť

k dôkladnejšiemu pochopeniu a analyzovaniu pokynov z psychologických a špeciálno-pedagogických správ vypracovaných poradenskými zariadeniami

Výchovné poradenstvo v našej škole plnilo úlohu individuálnej konzultačnej činnosti s problémovými žiakmi a ich rodičmi, učiteľmi, predstaviteľmi vedenia školy, majstrami odborného výcviku a vychovávateľmi.

Najdôležitejšie úlohy, ktoré výchovné a kariérové poradenstvo napĺňalo:

• vykonáva pohovory so žiakmi v kooperácii triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku a vedie písomnú evidenciu problémových žiakov

• v spolupráci s ďalšími učiteľmi vyhľadáva, analyzuje a rieši všetky výchovno-vzdelávacie problémy v škole

• uskutočňuje primárnu prevenciu, ktorá predstavuje preventívne pôsobenie na študentov a preventívne opatrenia uskutočnené vo vzťahu ku konkrétnym situáciám

• v zmysle dohovoru a právach dieťaťa zabezpečuje aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitoruje zmeny správania detí, v prípade oprávneného podozrenia fyzického alebo psychického týrania bezodkladne rieši problém v spolupráci s
vedením školy a ďalšími orgánmi

• zúčastňuje sa odborných školení a seminárov zameraných na analyzovanie a problematiku sociálno- patologických javov a iných špecifických javov, ohrozujúcich zdravý vývin detí

• vedie pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi a so žiakmi, ktorí zanedbávajú štúdium a hľadá konštruktívne riešenie vzniknutých problémových situácií,

• sleduje najnovšie informácie a odborné články uverejňované na stránke VÚDPAP - Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (priebežne)

• spolupracuje s ďalšími subjektmi a inštitúciami, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní, v spolupráci s učiteľmi a majstrov odborného výcviku sa zúčastňuje návštev ZŠ (po vzájomnej dohode v súvislosti sa aktuálnou epidemiologickou situáciou) s cieľom
informovať žiakov 9. ročníkov, prípadne aj nižších ročníkov

o možnostiach štúdia na našej škole

• poskytuje poradenské služby v škole - pedagogické, psychologické, informačné,

cieľ bol realizovaný pomocou rôznych kreatívnych aktivít v spolupráci s odbornými subjektmi pôsobiacimi v rámci regiónu, predovšetkým aktívna spolupráca s CPPPaP - prednášky zamerané na témy: Prevencia ohrozenia detí vo virtuálnom svete -
kyberšikanovanie, Prevencia drogových a iných závislostí, Sekty a psychická manipulácia, Šikanovanie - Mgr. Ivana Frajtová a Mgr. Jana Glutová ( odborný pracovník CPPPaP Liptovský Mikuláš) a v rámci spolupráce s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši organizovaná odborná prednáška - Prevencia používania nikotínu a alkoholu ( MUDr. Ľubica Benková), tiež realizovaný dotazník v rámci spolupráce s RÚVZ LM tematicky zameraný na: Zdravotné uvedomenie a
správanie sa obyvateľov SR ( MUDr. Ľubica Benková)

• pomáha pri poskytovaní sociálnoprávnych a poradensko-preventívnych služieb v úzkej spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši

• spolupracuje s ďalšími subjektmi a inštitúciami, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní - ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši, Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva L. Mikuláš, s Červeným krížom , s OR PZ Liptovský Mikuláš - špeciálne s
preventistkou OR PZ kpt. JUDr. Annou Poljakovou

• aktívne pomáha pri organizácii Dňa otvorených dverí a aktívne sa zúčastňuje Burzy stredných škôl - akcie zameranej na ďalšie profesionálne orientovanie žiakov a v spolupráci s učiteľmi a študentmi školy

• usmerňuje záujemcov o štúdium na vysokej škole a podáva žiakom maturitných ročníkov aktuálne informácie s prehľadom možnosti štúdia na vysokých školách a taktiež možnosti nadstavbového a pomaturitného štúdia a rekvalifikačných kurzov

• pre žiakov končiacich ročníkov bola v rámci spolupráce s ÚPSVaR LM zorganizovaná prednáška pracovníčkami PhDr. Turčaniková a Ing.Halušková zameraná na Preventívne poradenstvo (marec, apríl 2022)

• zabezpečuje organizovanie prednášok zameraných na možnosti ďalšieho štúdia na vysokých školách so zameraním na študijné odbory korešpondujúce s odborom na strednej škole.

• v rámci spolupráce so Žilinskou univerzitou bola pre študentov strojárskych odborov uskutočnená odborná prednáška zameraná na možnosti štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline so špeciálnym zameraním sa štúdium na Strojníckej fakulte Žilinskej
univerzity - prednášku viedol doc.Mgr.Branislav Ftorek, Phd.

• sledovanie a preposielanie informácií ohľadom konania sa DOD príslušných univerzít a fakúlt

• podporuje a zabezpečuje účasť žiakov na dňoch otvorených dverí na rôznych vysokých školách a univerzitách, napr. účasť žiakov odboru mechanik strojov a zariadení na dni otvorených dverí na Žilinskej univerzite, ktorá ponúka široké spektrum
akreditovaných študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia - v tomto školskom roku realizované virtuálnou formou

• zúčastňuje sa odborných školení a seminárov zameraných na analýzu uplatňovania sa absolventov na trhu práce

Spôsob vzdelávania kariérového poradcu:

- permanentne sledoval metodické a informačné zdroje zamerané na potrebu rozvoja kariérovej výchovy a jej zavádzania do praxe

- študoval informačné zdroje špecificky zamerané na rozvoj životných a sociálno-emocionálnych zručností v kariérovej výchove

• absolvovanie inovačného vzdelávania - program kontinuálneho vzdelávania:

Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách (VÚDPaP Bratislava september - december 2021)

• účasť na pracovnom seminári výchovných poradcov - organizované CPPPaP v Liptovskom Mikuláši - september 2021

• absolvovanie online stretnutia „ Postavme sa za deti“ - organizované v rámci odboru školstva a športu ŽSK 11/2021

• účasť na odbornom online seminári - Sebapoškodzovanie u adolescentov - CPPPaP LM 01/2022

• účasť na odbornom seminári Extrémizmus a jeho prejavy - CPPPaP LM - 03/2022

• účasť na pracovnom seminári výchovných poradcov - zameraný na vyhodnotenie spolupráce s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši a ponukou preventívnych aktivít CPPPaP v budúcom školskom roku - 06/ 2022

Aktivity školy v oblasti podpory kariérového poradenstva:

• realizácia aktivít kariérového poradenstva - poradenské služby týkajúce sa predovšetkým ďalšieho kariérového smerovania

• podporovalo a zabezpečovalo účasť žiakov na dňoch otvorených dverí na rôznych vysokých školách a univerzitách ( uskutočňované prevažne - online formou)

• zapojenie sa do projektu Končím školu, zabezpečenie účasti na virtuálneho DOD na portáli Kam na strednú

• kariérové poradenstvo aktívne pomáhalo pri organizácii Dňa otvorených dverí a aktívne sa zúčastnilo Burzy stredných škôl v Liptovskom Mikuláši - akcie zameranej na ďalšie profesionálne orientovanie žiakov a v spolupráci s učiteľmi a študentmi školy a sa
zúčastňuje návštev ZŠ, z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie boli uskutočnené online formou (12/2021)

• kariérový poradca v rámci individuálnych konzultácií so žiakmi sa snažil so žiakmi hľadať správnu cestu k otvoreniu sa smerom k svetu práce a s tým súvisiaci rozvoj zručností potrebných pre budúce riadenie kariéry a plánovanie vlastnej vzdelávacej a
profesijnej dráhy

Spolupráca s vysokými školami:

• kariérové poradenstvo podporuje a zabezpečuje účasť žiakov na dňoch otvorených dverí na rôznych vysokých školách a univerzitách, napr. účasť žiakov odboru mechanik strojov a zariadení na dni otvorených dverí na Žilinskej univerzite, ktorá ponúka
široké spektrum akreditovaných študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia. Dohoda o bližšej spolupráci prevažne so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity. Doposiaľ bola s uvedenou univerzitou nadviazaná spolupráca v rámci konzultačnej činnosti
učiteľov odborných predmetov.

• zabezpečuje organizovanie prednášok zameraných na možnosti ďalšieho štúdia na vysokých školách so zameraním na študijné odbory korešpondujúce s odborom na strednej škole, napr. organizovanie prednášky pracovníkmi Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, konkrétne Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, ktorá je organicky spätá s vývojom poľnohospodárskej výroby a rozvoja vidieka

Zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora primárnej prevencie:

Činnosť primárnej prevencie drogových závislostí a iných patologických javov bola realizovaná na podklade plánu práce na školský rok 2021/2022.

Hlavná úloha koordinátora primárnej prevencie bola v súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom MŠ SR na školský rok 2021/2022. Základným cieľom činnosti primárnej prevencie bolo plnenie stanovených cieľov s dôrazom na vytváranie zdravých
postojov , čiže zameranie sa na všetky zložky postoja žiakov, na zložku myslenia, cítenia a správania sa. Z uvedeného vyplýva, že cieľom činnosti bola cielená podpora komplexného rozvoja osobnosti žiaka.

Cieľom činnosti koordinátora primárnej a protidrogovej prevencie, vedenia školy a celého pedagogického zboru bolo viesť žiaka k osobnej zodpovednosti za svoje správanie a rozhodnutia, za svoje zdravie, rozvíjať pozitívne vzťahy medzi rovesníkmi, rozvíjať
prosociálne správanie žiakov, rozvíjať kritické myslenie a hodnotenie, informovať žiakov o problematike patologických javov. Do prevencie patologických javov boli zapojení všetci vyučujúci cez výchovné pôsobenie v rámci svojich predmetov.

Koordinátor primárnej prevencie opätovne na začiatku školského roka upriamil pozornosť pedagogických pracovníkov na uplatňovanie Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá upravuje
základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov a možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa § 144 ods. 1 písm. o) a § 153 ods. 1 zákona a na práva
žiaka podľa § 144 ods. 1 písm. i) a k) zákona.

V zmysle Deklarácie práv dieťaťa v školách bolo nutné permanentne monitorovať zmeny v správaní žiakov, vytvoriť priestor na pomoc pri riešení problému závislosti v školskom prostredí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. V
prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu žiakov bolo úlohou multidisciplinárneho tímu zabezpečiť ochranu študentov a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami.

Triedni učitelia v rámci triednických hodín venovali pozornosť problematike drog a iných návykových látok, ich dôsledkoch na zdravie a život človeka, aby si žiaci 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 a riešiť problémy. Učitelia diskutovali so žiakmi o ich názoroch, ako sa dá vhodným spôsobom predchádzať uživeniu drog, prípadne
ochrániť návyk užívania, podporovali žiakov v rozvoji ich záľub, ktoré upevňovali kolektív. Splnenie cieľa bolo realizované pomocou aktivít v spolupráci s odbornými subjektmi pôsobiacimi v rámci regiónu.

- spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného / kariérového poradenstva a prevencie sociálno-patologických javov:

• CPPPaP Liptovský Mikuláš

• CŠPPaP Liptovský Mikuláš

• ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

• pracovníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru Liptovský Mikuláš

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši

• VÚC Žilina

• SČK Liptovský Mikuláš

• rodičia, príp. zákonní zástupcovia

Aktívna spolupráca sa uskutočňoavala predovšetkým s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši - prednášky boli zamerané na témy: Šikanovanie a prevencia ohrozenia detí vo virtuálnom svete - kyberšikanovanie, Prevencia látkových a nelátkových závislostí, Sekty a
psychická manipulácia. Prednášky realizovali odborné pracovníčky z CPPPaP LM: Mgr. Ivana Frajtová a Mgr. Jana Glutová.

Efektívna a konštruktívna spolupráca sa uskutočnila aj s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, kde preventistka ORPZ kpt. JUDr. Anna Poljaková realizovala v spolupráci s koordinátorom prevencie stretnutia zamerané na
tematiku - Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých, Ohrozenia vo virtuálnom svete a tiež diskutovala so žiakmi o aktuálnej problematike - Obchodovanie s ľuďmi.

Spolupráca sa rozvíjala aj s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, v rámci ktorej realizovala MUDr. Ľubica Benková odbornú prednášku zameranú na prevenciu používania nikotínu a alkoholu v rámci Medzinárodného dňa
proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ( jún 2022).

Koordinátor primárnej prevencie si vopred veľmi dôkladne preveril ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických
organizácií na študentov.

-Aktivity v rámci prevencie závislosti a javov sociálnej patológie v školskom roku 2021/2022:

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

• Realizácia odbornej prednášky pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov zameraná na tému Obchodovanie s ľuďmi, ktorá bola realizovaná preventistkou ORPZ v LM kpt. JUDr. Annou Poljakovou v spolupráci s Mgr. Zuzanou Šúlekovou -
koordinátorkou ochrany detí pred násilím - ÚPSVaR Lipt.Mikuláš (07/2022)

• Využívanie zážitkových foriem tematických zamestnaní práce so študentmi, ktoré sú zamerané na formovanie zmeny postoja k drogám a sociálno-patologických javov

• K rozvoju prirodzených schopností žiakov a k výchove správneho využívania voľného času prispela aj športová aktivita OZAŽ.

• Využívanie videoprogramov s programom prevencie orientovanej na globálne témy a hodnotovú výchovu žiakov/ filmové spracovania programov Nehejtuj, film HAKA - problematika xenofóbie, film Biele ovce - problematika rasizmu, následná analýza a
diskusia k filmovým spracovaniam

• Využívanie nástenných novín a propagačných materiálov - napr. zamerané na prevenciu šikanovania, prevencie kriminality, fajčenia, drogových závislostí, materiály podporujúce správne stravovanie s cieľom predchádzať poruchám príjmu potravy

• Účasť koordinátora na uvedených odborných vzdelávaniach a seminároch:

• Účasť koordinátora na pracovnom seminári koordinátorov prevencie - organizované CPPPaP v Liptovskom Mikuláši 09/2021

• Účasť na pracovnom stretnutí - Prevencia kriminality, Extrémizmus v online priestore na Slovensku - Odbor školstva a športu Žilinský samosprávny kraj 11/2021

• „ Postavme sa za deti“ - odbor školstva a športu ŽSK si online stretnutie 11/2021

• Okrúhly stôl k prevencii kriminality v Žilinskom kraji - online stretnutie - ŽSK 11/2021

• Odborný seminár - Sebapoškodzovanie u adolescentov - január 2022 - CPPPaP LM 01/2022

• Odborný seminár Seminár - Látkové a nelátkové závislosti - Paracetamolová výzva ( CPPPaP LM) - 03/2022

• Účasť na odbornom seminári - Extrémizmus a jeho prejavy - ( CPPPaP LM) - 03/2022

• Účasť koordinátora na pracovnom seminári koordinátorov prevencie- organizované CPPPaP v Liptovskom Mikuláši, seminár bol zameraný na tému Sebapoškodzovanie u adolescentov 06/2022

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

V školskom roku 2021/2022 bolo v starostlivosti školského špeciálneho pedagóga spolu 52 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, jeden žiak na metodických pokynoch. V študijných odboroch bolo evidovaných 30 žiakov z toho 8 dievčat a
v učňov-skom obore 2 dievčatá.

Všetci žiaci sa vzdelávali formou školskej integrácie v bežnej triede školy, ich edu-kačné výsledky boli hodnotené podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žia-kov , Príloha č.2 k metodickému pokynu č.22/2011 a vo výchovno-vzdelávacom
procese postupovali podľa individuálnych vzdelávacích programov .

Na individuálnych intervenciách u školského špeciálneho pedagóga sa zúčas-tňovali žiaci pravidelne podľa platného rozvrhu hodín.

Všetky špeciálno-pedagogické metódy a formy realizované so žiakmi smerovali k ľahšiemu prekonávaniu konfrontácie s vlastným neúspechom a k vyrovnávaniu podmie-nok vzdelávania so skupinou intaktných spolužiakov.

Aktivity školského špeciálneho pedagóga :

- vedenie záznamov intervencií integrovaných žiakov na tlačivách ŠEVT

- sledovanie frekvencií kontrolných vyšetrení pre rediagnostiku

- vykonávanie pedagogického dozoru raz týždenne,

- účasť ako pedagogický dozor návštevy v Belopotockého knižnici v Liptovskom Mikuláši na prednáške o hoaxoch

- prítomnosť na rodičovských pohovoroch ,

- konzultovanie akútnych problémov školskej klímy s triednymi učiteľmi ohľadom porušovania školského poriadku: vymeškávanie vyučovacích hodín, slabá príprava na vyučovanie, nerešpektovanie príkazov vyučujúcich, nedodržiavanie poriadku v šatni..

- prítomnosť na opakovaných pohovoroch so žiačkou 1.A triedy za prítomnosti triednej učiteľky a výchovnej poradkyni, triedna učiteľka si viedla zápisnicu z pohovoru,

- prítomnosť na opakovaných pohovoroch so žiakom 1.AMB triedy za prítomnosti triednej učiteľky a výchovnej poradkyni, majstra odborného výcviku a zástupcu ria-diteľky školy; triedna učiteľka si viedla zápisnicu z pohovoru,

- spolupráca s poradňami CPPPaP pri rediagnostike žiakov a rezervovanie socio-metrie v triede 1.A v novom školskom roku,

- skríning na odbornom výcviku a vo firmách Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. - Lip-tovský Hrádok a Esox Uhorská Ves,

- poskytovanie konzultácií pedagógom ohľadne vzdelávania intaktných žiakov,

- účasť pri zápise prvákov do učebných a študijných odborov,

- prítomnosť na písomných prijímacích pohovoroch,

- zrealizovane rozšírenie odbornej knižnice školského špeciálneho pedagóga o kompenzačnú pomôcku Magnetická matematika,

- kompletizovanie a uzatvorenie dokumentáciu všetkých integrovaných žiakov po ukončení Koncoročnej pedagogickej porady

- vydanie rovnopisu k školskej integrácii pre odchádzajúcich žiakov, ktorí úspešne zvládli maturitné skúšky a majú záujem o ďalšie štúdium,

- usporiadanie agendy žiakov s ŠVP podľa Registratúry listín.

Žiaci sa pravidelne zúčastňovali intervencií, školská integrácia bola bezproblémová. Prítomnosť žiaka na intervencii u školského špeciálneho pedagóga je ospravedlnenou absenciou na vyučovacej hodine v Triednej knihe formulkou /S/ Špeciálny pedagóg.

U žiakov v školskej integrácii ( § 7a , ods. 2 školského zákona) je kladený zreteľ na hodnotenie individuálneho progresu s dôrazom na ich špecifické potreby v konkrétnej vzdelávacej situácii.

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

1. Podporovala a stimulovala výchovnovzdelávací proces školy

- zabezpečovanie diel určených na povinné čítanie

- zapojenie študentov do projektu "Záložka do knihy" 1. a 2. ročníky

- organizovanie literárnych exkurzií (Knižnica G. F. Belopotockého, Tatrín, ..)

- spolupráca na organizovaní súťaží (školksé kolo OĽP, EXPERT geniality show, Maratón písania listov, Maturita v knižnici, Mladý Európan,

- pokračovanie v aktivitách Ambasádorskej školy EÚ

- žiaci školekého parlamentu - príprava rozhlasových reláciíí (Deň národného jazyka, Biela pastelka, 100. výročie smrti P. O Hviezdoslava, A. Dubčeka, Červené stužky, OĽP.

2. Podpora a rozvíjanie individuálnych záujmov mládeže

- žiaci si vyhľadávali a tvorili materiál na nástenku, do prác SOŠ, do rôznych projektov a úloh

3. Rozvíjala čitateľskú gramotnosť

Stimulovaním k tvorivosti, vedením diskusií o prečítaných dielach a prezentovaním vlastného názoru. Pravidelnou prácou s originálnymi literárnymi a historickými dielami stimulovala k záujmu o čítanie a tvorbu prezentácií na zadané témy, rozvíjala
prezentačné zručnosti.

Záver

Vypracoval: Ing. Renáta Benikovská

V Liptovskom Mikuláši, 16. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 05. 10. 2022

Vyjadrenie rady školy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti bola prerokovaná Radou školy pri SOŠ polytechnickej Liptovský Mikuláš dňa 11. 10. 2022.


