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

školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školy Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 07501 Trebišov
Adresa školy Komenského 12, 075 01 Trebišov
Telefón +421 56 668 1310
E-mail skola@sostv.sk
WWW stránka zsskomtv.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno telefón e-mail
Riaditeľ Mgr. Miroslav Tóth 6884576 riaditel@sostv.sk
ZRŠ PaedDr. Ingrid Hvozdovičová 6681310 hvozdovicova@sostv.sk
ZRŠ PhDr. Ingrid Pokrivňáková 6681310 pokrivnakova@sostv.sk
Výchovná poradkyňa Mgr. Anna Bandoľová 6681310 bandolova@pobox.xk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predseda PhDr. Ján Holonič, PhD.
pedagogickí zamestnanci RNDr. Natália Goblová
 Mgr. Miloš Mantič
ostatní zamestnanci Anna Wilková
zástupcovia rodičov Klaudia Majerniková Toroniová
 Silvia Bandoľová
 Zdenko Marcin
zástupca zriaďovateľa Ing. Marek Nikel
iní Ing. Eva Kolesárová
 Ing. Jozef Čičatko
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Údaje o zriaďovateľovi

Názov Deutsch - Slowakische Akademien, a. s.
Sídlo Školská 136/5, 977 01 Brezno
E-mail info@dsakademien.sk
web www.dsakademien.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy



Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy
žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní
funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnili nasledovné zasadnutia Rady školy s uvedenými uzneseniami:

• zasadnutie Rady školy dňa 09. október 2020:

Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

Informácie o zaradení nového študijného odboru mechanik nastavovač v šk. roku 2022/23

Informácie k investíciám v šk.roku 2020/21

• zasadnutie Rady školy dňa 28. júna 2021:

Počet zapísaných žiakov všetkých študijných odborov na šk.rok 2021/22

Informácie o partneroch spolupracujúcich v systéme SDV a partneroch školy, ktorí uzavreli so žiakmi zmluvu o
budúcej pracovnej zmluve.

Predmetové komisie v školskom roku 2020/21 boli pevnou súčasťou vnútorného systému riadenia školy,
participovali pri rozhodnutiach o základných otázkach školy, vypracované plány a navrhnuté úlohy boli v súlade s s
pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR aj keď iich naplnenie bolo značne ovplyvnené pandemickou
situáciou.

PK Všeobecné vzdelávanie UČ - BIO - TVV - Mgr. J. Konturová (spoločenskovedné predmety)

• 28.8..2020

Oboznámenie sa so Sprievodcom školského roka 2020/2021

Schválenie Plánu práce PK

Stanovenie osobných cieľov učiteľa

Aktualizácia učebných plánov

• 25.11.2020

Analýza VVV 1.štvrťrok šk.roka 2020/2021

Príprava DOD - online

Uplatňovanie tvorivých metód pri vyučovaní MLJ

Medzipredmetové vzťahy v praxi

• 17.3.2021

Analýza VVV žiakov za 1. polrok šk.roka 2020/2021

Schválenie maturitných zadaní na SJL a CUJ

Schválenie kritérií na talentové skúšky denné a pomaturitné štúdium

• 29.4.2021

Analýza VVV za 3.štvrťrok šk.roka 2020/2021

Príprava testov na prijímacie skúšky zo SJL

• 28.6.2021

Analýza VVV a vyhodnotenie dištančného vzdelávania za šk. rok 2020/2021

Zhodnotenie práce a zverených úloh



PK Všeobecné vzdelávanie UČ - BIO - TVV - RNDr. Z. Štefková (prírodovedné predmety)

• 31.8..2020

Oboznámenie sa so Sprievodcom školského roka 2020/2021

Schválenie Plánu práce PK

Stanovenie osobných cieľov učiteľa

• 2.2.2021

Analýza VVV žiakov za 1. polrok šk.roka 2020/2021

Využívanie moderných vyuč. metód a aplikácií počas dištančného vzdelávania

• 29.4.2021

Analýza VVV za 3.štvrťrok šk.roka 2020/2021

Príprava testov z MAT na prijímacie skúšky

• 29.6.2021

Analýza VVV a vyhodnotenie dištančného vzdelávania za šk. rok 2020/2021

Zhodnotenie práce a zverených úloh

PK Odborné vzdelávanie BIOFAR - RNDr. N. Göblová

• 28.8..2020

Oboznámenie sa so Sprievodcom školského roka 2020/2021

Schválenie Plánu práce PK

• 18.11.2020

Analýza VVV žiakov za 1.štvrťrok šk.roka 2020/2021

Príprava online DOD

Návrhy na rozvíjanie zručností žiakov počas dištančného vzdelávania

• 29.3.2021

Analýza VVV žiakov za 1. polrok šk.roka 2020/2021

MS v školskom roku 2020/2021

• 29.4.2021

Analýza VVV za 3.štvrťrok šk.roka 2020/2021

Schválenie skupín príbuzných predmetov na PČOZ a TČOZ

• 28.6.2021

Analýza VVV a vyhodnotenie dištančného vzdelávania za šk. rok 2020/2021

Zhodnotenie práce a zverených úloh

PK Odborné vzdelávanie Učiteľstvo - Mgr. O. Marcinčáková

•28.8.2021

Oboznámenie sa so Sprievodcom školského roka 2020/2021



Schválenie Plánu práce PK

Etický kódex ped. a odb. zamestnancov

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Učebné plány pre št-odbory v SDV

• 25.11.2020

Analýza VVV 1.štvrťrok šk.roka 2020/2021

Príprava DOD - oniline

Metodické rady a odporúčania pre dištančné vyučovanie

• 16.3.2021

Analýza VVV žiakov za 1. polrok šk.roka 2020/2021

Schválenie kritérií PS pre denné i pomaturitné štúdium

Schválenie tém a zadaní na PČOZ MS pre odbor 7649 M

• 29.4.2021

Analýza VVV za 3.štvrťrok šk.roka 2020/2021

Schválenie skupín príbuzných predmetov na PČOZ a TČOZ

• 28.6.2021

Analýza VVV a vyhodnotenie dištančného vzdelávania za šk. rok 2020/2021

Zhodnotenie práce a zverených úloh

PK Odborné vzdelávanie TVV - Ing. H. Vargová

•2.9.2020

Oboznámenie sa so Sprievodcom školského roka 2020/2021

Schválenie Plánu práce PK

BOZP v odborných predmetoch

• 15.11.2020

Analýza VVV 1.štvrťrok šk.roka 2020/2021

Príprava DOD - online

• 2.2.2021

Analýza VVV žiakov za 1. polrok šk.roka 2020/2021

Dištančné vzdelávanie - analýza

• 30.4.2021

Analýza VVV za 3.štvrťrok šk.roka 2020/2021

Schválenie skupín príbuzných predmetov na PČOZ a TČOZ

• 28.6.2021

Analýza a vyhodnotenie dištančného vzdelávania za šk. rok 2020/2021



Zhodnotenie práce a zverených úloh

Úlohy pre jednotlivých členov PK boli rovnomerne rozdelené, ich činnosť bola upriamená na edukáciu, využívanie
nových metód a foriem práce, na revíziu školských vzdelávacích programov ako aj mimoškolskú činnosť.

Okrem vzdelávacieho procesu bola edukácia rovnako ako aj mimoškolská činnosť posilňovaná cez prácu
koordinátora prevencie, prácu koordinátora environmentálnej výchovy, koordinátora prosociálnej výchovy a
duševného zdravia, koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu a zdravému životnému štýlu (viď hodnotiace
správy).

Pedagogická rada - poradný orgán riaditeľa školy

25.8.2020

•Organizácia šk.roka 2020/21 - plán práce školy

•Predmetové komisie a koordinátori

•Talentové skúšky PMŠ

18.11.2020

•Hodnotenie výsledkov za 1. štvrťrok šk. roka 2020/2021,

•Dištančné vyučovanie

•DOD - online

•Implementácia 3 soft skillls do vyučovacieho procesu

28.1.2021

•Klasifikácia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

•Hodnotenie dištančného vyučovania

•Zverejnenie kritéríí hodnotenia na 2. polrok

•Návrh kritérií na PS

•Spracovanie zadaní na PČOZ a TČOZ

29.4.2021

•Organizačné zabezpečenie prijímacích skúšok

•Návrat k prezenčnej forme vyučovania žiakov 1.-3. ročníka

10.5.2021

•Klasifikácia za 2. polrok šk. roka 202/2021 - maturujúce triedy

•Organizácia ukončenia šk.roka - maturujúce triedy

•MS 2020/2021

25.6.2021

•Klasifikácia za 2. polrok šk. roka 2020/21

•Organizácia záveru školského roka 2020/21
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Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 416



Počet tried: 21

Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu: 1

Pčet žiakov, ktorí zanechali štúdium: 1

Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium: 1

Podrobnejšie informácie: Počet žiakov v dennej forme štúdia: 316

Počet tried denného štúdia: 16

Počet žiakov vo večernej forme štúdia: 102

Počet tried večernej formy štúdia: 5
Trieda Počet žiakov

I.P 29
I.G 28
I.B 18
I.V 10
I.PMŠ A 23
I.PMŠ B 25
I.ŠPE 14
II.P 25
II.G 23
II.B 16
II.V 20
II. PMŠ A 20
II. PMŠ B 19
III.P 24
III.B 18
III.G 23
III.V 14
IV.P 17
IV.G 16
IV.B 16
IV.V 18

Vzdelávacie  programy

 
 

1. 2. 3. 4. Spolu
Študijné odbory -
denné štúdium ŠVP triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci

7649M učiteľstvo pre MŠ a
vychovávateľstvo

ŠVP  76
učiteľstvo 2 58 2 48 2 47 2 33 8 186

2840Mbiotechnológia
a farmakológia

ŠVP 28  technická
a aplikovaná
chémia

1 18 1 16 1 18 1 16 4 68

3667 K technik vodár
vodohospodár

ŠVP 36
stavebníctvo,
geodézia...

1 10 1 20 1 14 1 18 4 62

7649 N učiteľstvo pre MŠ a
vychovávateľstvo

ŠVP  76
učiteľstvo 2 50 2 38     4 88

7518 Q špeciálna
pedagogika

ŠVP 75
pedagogické vedy 1 14 - - - - - - 1 14

Celkom 7 150 5 122 4 79 4 67 21 418
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Zamestnanci

Pracovný
pomer

Počet pedag.
prac.

Počet nepedag.
prac.

Počet úväzkov pedag.
prac.

Počet úväzkov nepedag.
prac.

TPP 29 27 29 27
Znížený
úväzok 4 5 1,55 2,92

Na dohodu 9 6   
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 1 25 26
vychovávateľov - 3 3
spolu 1 28 29
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Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet
žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo Priezvisko/trieda

Ruské slovo - próza 1  1. miesto 1.miesto  K. Hlavatá, II.P
SOČ 2  1. miesto 4. miesto  A. Romančák, IV.V
   4. miesto   M. Majerský, IV.V
Zelený Andel 2  1. miesto   A. Romančák, IV.V
   účasť   M. Majerský, IV.V
Olympíáda zo SJL 1 1.miesto 10. miesto   D. Zavacká, III.B
Olympiáda z NEJ 1 1.miesto účasť   E. Goreová, III.B
Hviezdoslavov Kubín 1 2.miesto    M. Vasiľová, II.P
Akú hodnotu má
život 1  účasť   D. Zavacká, III.B

Expert geniality 12     výber všetky odbory
Finančná olympiáda 1 1.miesto účasť   R. Jacková, III.P
Šaliansky Maťko 1  účasť   K. Bojačková, I.G
IBobor 4  účasť    
Matematický klokan 2  účasť    
Expert Geniality 9  účasť    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

• zierka Biela pastelka (18.9.2020)

• celoslovenská zbierka HODINA DEŤOM Nadácie pre deti Slovenska

• celoslovenská zbierka DNI NEZÁBUDIEK

• EKOTOPFILM-ENVIROFILM online

• DOD online (8. - 10. 12. 2020)

• Poviem Ti,čo čítam (marec 2021)

• webinár „Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine“ (marec 2021)

• webinár Finančnej gramotnosti (26.5. 2021 - 14ž)



• webinár Klimatická zmena - jej prejavy a naša aktivita (21.4.2021)

• softskilllový workshop na tému Efektívna komunikácia

• webinár finančnej gramotnosti cez projekt 5 peňaz (26. 5. 2021 - 14ž)

• „Recyklohry“ enviro-projekt - spoločnosti ASEKOL

• Baterky na správnom mieste

• environmentálne úlohy: „Čo s klimatickou krízou?“ (žiaci BIOFAR)

• organizovanie RELAXAČNÝCH HODÍN

• organizovanie PODPORNÝCH STRETNUTÍ pre dobrovoľných záujemcov

• Podpora duševného zdravia jednotlivcov počas učenia na diaľku prostredníctvom chatu, telefonátov a FB stránky
Duša vie

• celoročne Šepkanie- časopis (KIČ)

• 4.-6.6.2021 10 žiakov bronzová a strieborná dobrodružná expedícia programu Medzinárodná cena vojvodu z
Edingburghu

• 22.8.2021 Spoznaj Trebišov Behom (10ž sprievodný kreatívny a športový program pre deti spojený s maľovaním
na tvár)
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Projekty

Projekty, do ktorých je SSOŠ DSA zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:

Projekty v spolupráci s ÚPSVaR Trebišov:

1. „CHRÁNENÁ DIELŇA 1“ § 60 - Dohoda č. 20/45/060/82

- schválený dlhodobý projekt s platnosťou na 1 rok, prostredníctvom ktorého je čiastočne refundovaná mzda
zamestnanca so zdravotným postihnutím

- na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí finančného príspevku o výške 3.596, 28 € je kvartálne refundovaná
mzda zamestnanca so zdravotným postihnutím

- zamestnanec na pracovnej pozícii vrátnik školského internátu

2. „CHRÁNENÁ DIELŇA 2“ § 60 - Dohoda č. 20/45/060/81

- schválený dlhodobý projekt s platnosťou na 1 rok, prostredníctvom ktorého je čiastočne refundovaná mzda
zamestnanca so zdravotným postihnutím

- na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí finančného príspevku o výške 7.192, 60 € je kvartálne refundovaná
mzda zamestnanca so zdravotným postihnutím

- zamestnanec na pracovnej pozícii bufetárka

3. „CHRÁNENÁ DIELŇA 3“ § 60 - Dohoda č. 20/45/060/80

- schválený dlhodobý projekt s platnosťou na 1 rok, prostredníctvom ktorého je čiastočne refundovaná mzda
zamestnanca so

zdravotným postihnutím

- na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí finančného príspevku o výške 6.473, 28 € je kvartálne refundovaná
mzda

zamestnanca so zdravotným postihnutím



- dvaja zamestnanci na pracovných pozíciách administratívna pracovníčka a informátorka na recepcii školy

4. „PRVÁ POMOC - OPATRENIE č. 1“ - Dohoda č. 20/45/54E/1612

- schválený krátkodobý projekt, prostredníctvom ktorého je zamestnávateľovi, ktorý v čase vyhlásenia
mimoriadnej situácie,

núdzového stavu alebo výnimočného stavu uzatvoril prevádzku, čiastočne refundovaná náhrada mzdy
zamestnancov

5. „PRVÁ POMOC - OPATRENIE č. 3A“ - Dohoda č. 20/45/54E/1756

- schválený krátkodobý projekt, prostredníctvom ktorého je zamestnávateľovi, ktorý v čase vyhlásenia
mimoriadnej situácie udrží

pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti v rámci projektu „Prvá
pomoc“ -

Opatrenie č. 3, čiastočne refundovaná náhrada mzdy zamestnancov

6. PRAXOU K ZAMESTNANIU 2“ - Dohoda č. 20/45/054/425

- schválený dlhodobý projekt s platnosťou na 9 mesiacov, prostredníctvom ktorého je zamestnávateľovi
poskytnutý finančný

príspevok na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa vo výške 7. 789,40 €

- obsadené pracovné miesto pomocná vychovávateľka

7. „PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT“- AKTIVITA č. 3 PODPORA ZAMESTNÁVANIA UoZ -

Dohoda č. 20/45/54X/21

- schválený dlhodobý projekt s platnosťou na 9 mesiacov, prostredníctvom ktorého je zamestnávateľovi
poskytnutý finančný

príspevok na podporu vytvárania pracovných miest vo výške 3. 999,24 €

- obsadené pracovné miesto kuchárka

8. „POMOC V HMOTNEJ NÚDZI § 10 - Dohoda č. 20/45/010/101

- schválený dlhodobý projekt s platnosťou na 1 rok, prostredníctvom ktorého vykonávajú znevýhodnení UoZ u
zamestnávateľa dobrovoľnícku činnosť v rozsahu 32 h mesačne

- projekt bez nároku na finančný príspevok

9. „CHRÁNENÁ DIELŇA 1“ § 60 - Dohoda č. 21/45/060/117

- schválený dlhodobý projekt s platnosťou na 1 rok, prostredníctvom ktorého je čiastočne refundovaná mzda
zamestnanca so zdravotným postihnutím

- na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí finančného príspevku o výške 6.667, 96 € je kvartálne refundovaná
mzda zamestnanca so zdravotným postihnutím

- dvaja zamestnanci na pracovných pozíciách administratívna pracovníčka a informátorka na recepcii školy

10. „CHRÁNENÁ DIELŇA 2“ § 60 - Dohoda č. 21/45/060/116

- schválený dlhodobý projekt s platnosťou na 1 rok, prostredníctvom ktorého je čiastočne refundovaná mzda
zamestnanca so zdravotným postihnutím

- na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí finančného príspevku o výške 7.408, 88 € je kvartálne refundovaná
mzda zamestnanca so zdravotným postihnutím

- zamestnanec na pracovnej pozícii bufetárka



. NÁZOV PROJEKTU ÚČEL PROJEKTU VÝŠKA FP STAV VYBAVENIA

„CHRÁNENÁ DIELŇA 1“  § 60 Úhrada prevádzkových nákladov
chránenej dielne -  mzdy a
prevádzka

3.596, 28 € Schválený projekt

 

Dohoda č. 20/45/060/82
„CHRÁNENÁ DIELŇA 2“  § 60 Úhrada prevádzkových nákladov

chránenej dielne - mzdy a
prevádzka

7. 192, 60 € Schválený projekt

 

Dohoda č. 20/45/060/81
„CHRÁNENÁ DIELŇA 3“  § 60 Úhrada prevádzkových nákladov

chránenej dielne - mzdy a
prevádzka

6. 473, 28 € Schválený projekt

 

Dohoda č. 20/45/060/80
„PRVÁ POMOC – OPATRENIE č. 1“ Úhrada časti náhrady mzdy pre

zamestnávateľov, ktorí v čase
vyhlásenia mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo
výnimočného stavu uzatvorili
prevádzky

 Schválený projekt

 

Dohoda č.
20/45/54E/1612

„PRVÁ POMOC – OPATRENIE č. 3A“ Úhrada náhrady mzdy pre
zamestnávateľa, ktorí v čase
vyhlásenia mimoriadnej situácie
udrží pracovné miesta aj v
prípade prerušenia alebo
obmedzenia svojej prevádzkovej
činnosti v rámci projektu „Prvá
pomoc“ - Opatrenie č. 3

 Schválený projekt

 

Dohoda č.

20/45/54E/1756

„PRAXOU K ZAMESTNANIU 2“ Poskytnutie FP na mentorované
zapracovanie a prax u
zamestnávateľa

7. 789,40 € Schválený projekt

 

Dohoda č.

20/45/054/425
„PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT“-
AKTIVITA č. 3 PODPORA
ZAMESTNÁVANIA UoZ

Poskytnutie FP na podporu
vytvárania pracovných miest pre
UoZ

3. 999,24 € Schválený projekt

 

Dohoda č. 20/45/54X/21

„POMOC V HMOTNEJ NÚDZI § 10 Dobrovoľnícka činnosti UoZ
v rozsahu 32 h mesačne 0 € Schválený projekt

 

Dohoda č.

20/45/010/101

„CHRÁNENÁ DIELŇA 1“  § 60 Úhrada prevádzkových nákladov
chránenej dielne -  mzdy a
prevádzka

6. 667, 96 € Schválený projekt

 

Dohoda č.

21/45/060/117

„CHRÁNENÁ DIELŇA 2“  § 60 Úhrada prevádzkových nákladov
chránenej dielne -  mzdy a
prevádzka

7. 408, 88 € Schválený projekt

 

Dohoda č.

21/45/060/116

„CHRÁNENÁ DIELŇA 3“  § 60 Úhrada prevádzkových nákladov
chránenej dielne -  mzdy a
prevádzka

3. 704, 44 € Schválený projekt

 

Dohoda č.

21/45/060/112
?



ERASMUS +
 

Schválený projekt

„ZLEPŠENIE VYBAVENIA

ŠKOLSKÝCH JEDÁLNI“

Zlepšenie materiálneho vybavenia
školskej jedálne – nákup
konvektomatu

5. 000 € Schválený projekt

„MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU

Z EDINBURGU (DofE)“

Rozvojový program, ktorý dáva
mladým ľuďom vo veku 14 až 24
rokov šancu rozvinúť svoje
schopnosti, naplniť svoj potenciál
a pomôcť uspieť v živote.

 Schválený projekt

Projekt SOČ absolventa školy

Adama Romančáka pod názvom

„VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY ZO

STRECHY BUDOVY STREDNEJ

ŠKOLY DSA V TREBIŠOVE“

Stredoškolská odborná činnosť  1. miesto krajského kola

SOČ

Projekt SOČ absolventa školy

Michala Majerského pod názvom „

PREHĽAD PRÍSTROJOV

POUŽÍVANÝCH NA TRASOVANIE

A LOKALIZÁCIU PORÚCH NA

VODOVODNEJ SIETI“

Stredoškolská odborná činnosť  4. miesto krajského kola

SOČ

„MODERNEJŠIA ŠKOLA“ Poskytnutie dotácie  na
modernizáciu školy – oddychové
zóny

 Neschválený projekt

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2020/2021 nebola na škole vykonaná inšpekčná činnosť.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Komenského 12, Trebišov, ktorá je vybavená triedami,
odbornými učebňami a laboratóriami.

Kapacita školy

Vyučovacie interiéry

• Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (16)

• Laboratórium chémia

• Laboratórium biológie

• Multimediálna učebňa

• Učebňa pre jazykové vzdelávanie

• 2 počítačové učebne

• Odborné triedy/ - učebne pre vyučovanie odborných predmetov (ateliér - VV hudobné výchova (2), koncertná
sála)

• Relaxačná miestnosť

• Centrum excelentnosti - dielne a odborné učebne s vodárenskou technikou

• Odborné učebne CNC



• Telocvičňa

Vyučovacie exteriéry

• Školské ihrisko

• Detské ihrisko pre deti z cvičnej SMŠ DSA - odborná učebňa

Školský internát - (súčasť školy)

• 36 izieb pre žiakov

• Izby vychovávateľov

• Zborovňa

• Spoločenská miestnosť

• Študovne pre žiakov

• Klubovňa

• Koncertná sála

• Odborné učebne - Cvičná SMŠ DSA

• Hygienické zariadenia (WC, sprchy)

Školská jedáleň a kuchyňa (s celodennou prevádzkou)

Ďalšie priestory:

• hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne,

• sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky,

• knižnica - žiacka/učiteľská

• školský bufet,

Školský manažment:

• kancelária riaditeľa školy,

• kancelária pre zástupkyne riaditeľa školy pre teoretické vzdelávanie a odborné vzdelávanie,

• kancelária pre sekretariát,

• kabinet pre výchovnú poradkyňu,

• kancelárie pre THP pracovníkov,

• kabinet pre správcu siete

Pedagogickí zamestnanci školy:

• zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,

• kabinety pre učiteľov,

Nepedagogickí zamestnanci školy:

• kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu

• príručný sklad s odkladacím priestorom,

• dielňa,



• kotolňa,

• vzduchotechnika,

• archív.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza

Silné stránky - Čo robíme dobre?

• Kvalitné odborné vzdelávanie v atraktívnych študijných odboroch

• Využívanie najmodernejších technológií a učebných pomôcok (laboratórne zariadenia...)

• Výborné podmienky pre prax žiakov (VVS, a.s., RÚVZ KE, Súkromná MŠ DSA, Mesto TV...)

• Spolupráca s inštitúciami, firmami a odborníkmi z praxe (VVS, a.s., SVP, š.p., Mesto TV...) - využitie dobrého
mena odborníkov

• Využívanie e-learningu

• Odborné učebnice pre žiakov vypracované vlastnými pedagógmi

• Zrekonštruovaná časť školského internátu (office, vynovená školská jedáleň, opravená strecha na ŠI)

• Úspešná účasť školy v rôznych národných projektoch (ÚPSVaR TV- Podpora zamestnávania UoZ, Úrad vlády SR-
Vybudovanie

RCV, Podpora rozvoja športu)

• Úspechy žiakov v rôznych súťažiach (chemická olympiáda, anglický jazyk, hádzaná, basketbal...),

• Individuálny prístup k žiakom

• Výborná spolupráca s odborníkmi z praxe

• Bohatá mimoškolská činnosť

• Možnosť ubytovania a stravovania sa vo vlastných školských zariadeniach

• Vybudované chill out zóny v jednotlivých sekciách

• Výborná dostupnosť školy a jej poloha

• Dobré meno školy na verejnosti

• Pozitívna atmosféra školy vrátane pozitívneho nastavenia zamestnancov pre projekty a rozvoj

• Rozšírené vyučovanie NJ - nemčina v praxi

Slabé stránky - Čo nerobíme dobre?

• Umiestnenie vedenia školy na internáte

• Nevyhovujúci stav a značne opotrebovaný inventár a materiálne vybavenie školskej kuchyne a netesniace a
nevyhovujúce

okná v školskej jedálni a telocvični

• Nevyhovujúci stav športoviska

• Nevyriešené parkovanie pred školou na pozemku vo vlastníctve mesta TV a tankodrom pred školou



• Nespustenie SDV pre vodárov s VVS a SDV pre odbor biotechnológia

• Nedostatok výučbového softvéru, interaktívnych tabúľ, smart TV

• Neustála amortizácia IKT techniky, zastaralá technika IKT

• Nevyhovujúci stav koncertnej sály

• Nedokončená rekonštrukcia školskej knižnice, spoločenského priestoru, chill out zóny

• Vybavenie tried (lavice, stoličky, katedra,...)

• Nedostatočný výkon a kvalita niektorých zamestnancov

• Chýbajúce nástroje na meranie výkonu a kvality

Príležitosti - Čo by sme chceli dosiahnuť?

• Udržať si naďalej status podnikovej školy

• Duálne vzdelávanie vo všetkých študijných odboroch

• Po konzultácii so zamestnávateľmi (SVP, VVS, PTVS) pokryť severovýchod Slovenska pre odbor vodár

• Zaradiť po ukončení experimentálneho overovania večerné štúdium v odbore vodohospodár

• Spustiť Regionálne centrum vzdelávania a jednotlivé akreditované rekvalifikačné kurzy v odbore vodár a
biotechnológ

• Posilniť študijné odbory technického smeru - zaradiť nové odbory do siete škôl a školských zariadení - mechanik
nastavovač a

programátor zváracích strojov a zariadení

• Na základe schváleného projektu Podpora rozvoja športu - zakúpiť nové športové náradie a náčinie na TŠV

• Rozšíriť možnosti vzdelávania aj pre cudzincov (napr. Ukrajina)

• Zavádzať inovačné metódy a postupy vo vzdelávaní žiakov (ANJ, NJ)

• Využiť možnosť zahraničnej praxe, jazykových kurzov a exkurzií

• Pokračovať v rekonštrukcii budovy školy, školského internátu a telocvične

• Obnoviť inventár a materiálne vybavenie školskej kuchyne

• Rekonštrukcia koncertky

• Nastaviť obsah vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi

• Získať odborného garanta pre študijný odbor biotechnológia a farmakológia

• Ukončiť revitalizáciu knižnice

• Revitalizovať školské átriá z prostriedkov OZ Umenie & remeslá

Ohrozenia - Čo/aké sú externé riziká?

• COVID 19 - vplyv na praktické vzdelávanie

• Stav učebnicového fondu - nedostatok odborných učebníc

• Nedostatok firiem s ochotou vstúpiť do SDV

• Málo pracovných príležitostí pre absolventov v regióne

• Presýtenosť trhu pre absolventov odboru vodár v okrese TV



• Administratívna záťaž

Naďalej je potrebné zlepšovať oblasti, v ktorých máme rezervy a z toho dôvodu navrhujeme nasledovné
opatrenia v záujme ich odstránenia:

1. Nadviazať a prehlbovať spoluprácu so zamestnávateľmi s cieľom zvyšovania odbornostii žiakov cez duálne
vzdelávanie

2. Pokračovať v ďalšej modernizácii a zlepšovaní technického vybavenia školy.

3. Zvýšiť motiváciu žiakov v soft skills.

4. Podporiť spoluprácu medzi slabšie prospievajúcimi a výbornými žiakmi.

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

V školskom roku 2020/2021 sme na škole mali jedného žiaka so ŠVVP v št. odbore 2840 M biotechnológia a
farmakoógia.

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

V šk. roku 2020/2021 sa prijímacie skúšky vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti s Covid -19, riadili
Usmernením MŠVVaŠ SR .

Študijný odbor 7649 M 00: prijatí 63 /neprijatí 4 žiaci

1. termín talentových skúšok 5.5.2021 sa zúčastnilo 61 žiakov. Talentovej skúške vyhovelo 48 žiakov, nevyhoveli 4
žiačky a nezúčastnilo sa 9 žiačok.

2. termín talentových skúšok 12.5.2021 sa zúčastnilo 14 žiakov. Nezúčastnilo sa 10 žiakov, 1 žiačka náhradný
termín, vyhoveli všetky žiačky.

Počet zapísaných žiakov k 30.6.2021 - 46 žiakov

Počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021 - 46 žiakov

Študijný odbor 2840 M 00: prijatí 30 žiakov

Prvého termínu sa v št.odbore Biofar zúčastnili všetci uchádzači, druhého termínu sa nezúčastnili 4.

Počet zapísaných žiakov k 30.6.2021 -18 žiakov

Počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021 - 18 žiakov

Študijný odbor 3667 K 00: prijatí 26 žiakov

V odbore TVV sa nezúčastnili prvého termínu 3 žiaci a druhého termínu 2 žiaci, 1 žiak náhradný termín.

Počet zapísaných žiakov k 30.6.2021 - 21

Počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021 - 21

Prijímacie skúšky 1. a 2 termín prebehli bez rušivých momentov, za dodržania podmienok v súlade s platnými
vyhláškami UVZ a Usmernením MŠVVaŠ zo dňa 22.4.2021.

Študijný odbor 7649 N 00: prijatí 60 žiakov / neprijatí 11 žiakov

Talentová skúška prebehla 22.6.2021

Talentovej skúšky 22.6.2021 pomaturitného štúdia sa zúčastnilo 71 uchádzačiek, 10 uchádzačov sa nezúčastnilo.

Počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021 - 52



Študijný odbor 7518 Q 00: prijatí 16

Počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021 - 16

§ 2. ods. 4 c

Prihlášky na SŠ

Študijný odbor 7649 M 00:

Na talentové skúšky sa prihlásilo 80 žiakov 9.ročníka

1.termín - 61 žiakov

2. termín - 19. žiakov

Študijný odbor 2840 M 00:

Počet prihlásených uchádzačov:

1.termín 3.5.2021 - 13 žiakov

2.termín 10.5. 2021 - 21 žiakov

Študijný odbor 3667 K 00:

Počet prihlásených uchádzačov:

1. termín: 3.5.2021 - 20 žiakov

2. termín: 10.5.2021 - 9 žiakov

Druhé kolo prijímacích skúšok bolo vyhlásené RŠ 2.6.2021 na študijné odbory biotechnológia a farmakológia (3
miesta) a učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (3 miesta) Do uvedeného termínu (18.6.) si podali 3 žiaci
prihlášku na št. odbor biotechnológia a farmakológia.

2. kola prijímacích skúšok sa dňa 22.6. 2021 zúčastnili 3 žiaci št. od odboru 2840 M biotechnológia a
farmakológia, všetci žiaci splnili kritériá prijímacích skúšok a boli prijatí.

Študijný odbor 7649 N 00:

Na talentové skúšky pomaturitného štúdia sa prihlásilo 85 uchádzačov

Študijný odbor 7518 Q špeciálna pedagogika:

Počet uchádzačov na špecializačné štúdium 16 uchádzačov.

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

Študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo  7649 M

Do 1. ročníka štvorročného štúdia študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo sme prijali žiakov 9.
ročníka ZŠ na základe súčtu bodov:

1. Za úspešné  vykonanej talentovej skúšky, max. 80 bodov.
2. Získaných na základe výchovno-vzdelávacích výsledkov zo ZŠ (8. ročník koncoročná klasifikácia, 9. ročník za

1.polrok)
3. Získaných za predmetové olympiády a súťaže vyhlasovaných MŠVVaŠ SR, max. 5 bodov.

Základným kritériom pre prijatie bolo úspešné vykonanie talentovej skúšky, ktorá pozostávala z
výchov: jazykovej, hudobnej, výtvarnej a telesnej. Za každú z výchov mohol žiak získať max. 20 bodov.

Aby žiak vyhovel skúškam musel splniť podmienky:



1. bezchybná výslovnosť (O tejto skutočnosti c skúšobná komisia jazykovej  výchovy).

2.  zdravotná skupina 1, prípadne 2

3. Vzhľadom na profil absolventa tohto študijného odboru a budúce povolanie pedagóga žiak nemôže mať
vážne poruchy učenia a správania.

4. žiak vyhovel talentovým skúškam, ak vyhovie vo všetkých častiach talentovej skúšky, t.j., ak
získa v každej z výchov (jazykovej, hudobnej, výtvarnej, telesnej) min. 5 bodov

Výnimka je možná len v prípade, ak žiak získal aspoň z jednej výchovy maximálny počet  bodov, vtedy z
celkového poradia nevypadáva.

 Na základe výsledkov za jednotlivé kritériá sa uchádzačom pridelili body a zostavilo sa poradie úspešných
uchádzačov.

 

Študijné odbory:

·       Biotechnológia a farmakológia

·       Technik vodár vodohospodár

Do 1. ročníka štvorročného štúdia uvedených študijných odborov boli kritériá pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ
rovnaké. Testy prijímacej skúšky pozostávali  z profilových predmetov, ktoré boli pre jednotlivé študijné odbory
nasledovné:

·       technik vodár vodohospodár – slovenský jazyk a literatúra a matematika

·       biotechnológia a farmakológia – slovenský jazyk a literatúra a matematika

Kritériá pre prijatie na štúdium:

1.   Bez prijímacej skúšky

     podľa § 65 ods. 4 zákona 245/2008 bol  žiak prijatý bez prijímacej skúšky, ak v celoslovenskom  testovaní 
žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahne v každom predmete samostatne úspešnosť  najmenej 90 %.

2.   Prijatie na základe

a)     výsledkov prijímacej skúšky z písomných testov profilujúcich predmetov (max. 60b)

b)     prospechu zo ZŠ - 8. ročník koncoročná klasifikácia, 9. ročník za 1.polrok  (25b)

c)   umiestnenia na olympiádach  a súťažiach vyhlasovaných MŠVV a Š SR (5b)

d)  celkový súčet bodov max. 90

Na základe výsledkov za jednotlivé kritériá sa uchádzačom pridelili body a zostavilo sa     poradie úspešných
uchádzačov.

 

Študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo  7649 N

Do 1. ročníka dvojročného pomaturitného štúdia bolo základným kritériom pre prijatie úspešné vykonanie
talentovej skúšky, ktorá pozostávala z výchov: jazykovej, hudobnej, výtvarnej a telesnej. Za každú z výchov
mohol žiak získať max. 10 bodov – min. 3.body

 

Študijný odbor 7518 Q 00 špeciálna pedagogika

            Do 1.ročníka dvojročného špecializačného štúdia bolo základným kritériom pre prijatie úspešné
absolvovanie študijného odboru so zameraním na učiteľstvo a vychovávateľstvo alebo sociálno-výchovný
pracovník (skupina študijných odborov 76 Učiteľstvo).



§ 2. ods. 4 e

Odbory

V školskom roku 2020/21 sme pripravovali žiakov:

- v troch študijných odboroch denného štúdia, kde absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie ukončené
maturitnou skúškou

a v odbore technik vodár vodohospodár aj výučným listom

• 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (ŠkVP - Zlatý kľúčik)

• 2840 M biotechnológia a farmakológia (ŠkVP - BIOFARM)

• 3667 K technik vodár vodohospodár (ŠkVP VODÁR)

- v dvoch odboroch pomaturitného štúdia

• 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - ukončené maturitnou skúškou

• 7518 Q špeciálna pedagogika - ukončené absolventskou skúškou.

Vo všetkých študijných odboroch bol proces zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií, výsledkom ktorých sú
žiaci a absolventi, ktorí

disponujú vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami, schopní komunikovať, konať, tvoriť, rozhodovať sa a byť
schopní obstáť na trhu

práce, či pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v celoživotnom vzdelávaní.

Základnou hybnou silou pri dosahovaní kvalitného vyučovacieho procesu je vyvážený vzťah učiteľ - žiak a
implementovanie moderných

postupov a metód do vyučovania, napr. vhodne využité formy projektového vyučovania, ročníkové práce, e-
learning vzdelávanie,

prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania ako aj diferencovaný prístup k žiakom. 
Trieda Študijný (učebný) odbor Duálne vzdelávanie

I.P 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo SDV
I.G 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo SDV
I.B 2840 M biotechnológia a farmakológia  
I.V 3667 K technik vodár vodohospodár SDV
I.PMŠ A 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  
I.PMŠ B 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  
I.ŠPE 7518 Q špeciálna pedagogika  
II.P 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo SDV
II.G 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo SDV
II.B 2840 M biotechnológia a farmakológia  
II.V 3667 K technik vodár vodohospodár SDV
II. PMŠ A 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  
II. PMŠ B 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  
III.P 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo SDV
III.B 2840 M biotechnológia a farmakológia  
III.G 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo SDV
III.V 3667 K technik vodár vodohospodár SDV
IV.P 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  
IV.G 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  
IV.B 2840 M biotechnológia a farmakológia  
IV.V 3667 K technik vodár vodohospodár  



§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

Trieda ACH ANJ1 AIN ART BOC BIO BSZ BIČ BLC BIT CFB DEJ EKO ERT ETT
I.P  1,53    1,93      1,21    
I.G  1,64    2,5      1,36    
I.B  1,7    2,78   2,17   1,67    
I.V  1,38              
I.PMŠ A   1,2    1,76         
I.PMŠ B   1,28    2,6         
I.ŠPE  1 1 1          1,29 1,29
II.P  1,2     3     2,56    
II.G  1,13     2,43     2,26    
II.B 2,13 1,45    2,56  2,25 1,56 2,25      
II.V  2              
II. PMŠ A   1,1    1,7         
II. PMŠ B   1,11    1,84         
III.P  1,27     1,79         
III.B 3,06 2   3   3  2,78      
III.G  1,3     2,09         
III.V  1,82              
IV.P  1,88     1,88         
IV.G  1,81     1,69         
IV.B  1,57   2   1,63  2,31 1,63  1,5   
IV.V  2,36              

Trieda FAB FAC FAR FYZ GEO GIS HNN CHE CLC CVY INF KAJ KNJ KRJ KHV
I.P     1,66  1,66    1,38     
I.G     2,36  2,5    1,5     
I.B    2,67    2,5 2,44 2,44 1,94     
I.V    2,7       1,3     
I.PMŠ A       1,84         
I.PMŠ B       2,08         
I.ŠPE                
II.P       2,4         
II.G       2,04         
II.B   1,81 2,38    2,5 2,13 2,88 1,25     
II.V    2,35            
II. PMŠ A       2         
II. PMŠ B       1,89         
III.P       1,38         
III.B 1,78 2,83 2,83      2,22       
III.G       1,91         
III.V      2,07          
IV.P       1,76     1,88 1,33 1 1,65
IV.G       2,19     1,31   1,75
IV.B 1,63 1,44 2,13      1,63   1,5 1 1  
IV.V                

Trieda LAT MAT MTE MEC MHU MLJ MOP MRM MTN MTC MVR MBI MUZ NEP NEJ1
I.P  1,38   1,1 1,83  1,62 1,62  1,28   1,45 1
I.G  2,57   1,75 2,18  1,96 1,04  1,32   1,43  
I.B  2,78            1,61 2
I.V  2,5 1,9           1,7  
I.PMŠ A     1,24 1,92   2,28  1,28     
I.PMŠ B     1,2 1,8   2  1,2     



I.ŠPE    1      1,57   1   
II.P  2,12   1,88 2,2  1,6 1,04  1,2    2
II.G  1,87   1,83 2,3  1,35 1,48  1,52     
II.B  2,25          2,25   2
II.V  2,55             1,67
II. PMŠ A     2,4 1,6   1  1,05     
II. PMŠ B     1,47 1,42   1  1,32     
III.P  1,67   1,08 1,54 1,58 1,17       1
III.B 2 2,61             1,5
III.G  1,83   1,26 1,65 2,13 1,39        
III.V  3,07             3
IV.P      1,29 2        1,33
IV.G      2 2,06         
IV.B               1
IV.V  2,89             2,5

Trieda NEP OBN PRX ODK OAJ ODV PBS PED PEC PXA PRS PPO PSY PPA PSP
I.P  1,83 1,31     2  1,32   1,1   
I.G  1,93 1,54     1,54  1,54   1,46   
I.B  1,83              
I.V  2,5  2  1          
I.PMŠ A        2,04  2,2   1,8   
I.PMŠ B        1,8  2,16   1,8   
I.ŠPE 1,86    1  2,21       1,64 1,14
II.P  1,92      2  1,76   1,88   
II.G  1,61      2  1,7   1,48   
II.B  1,81          2,19    
II.V  2,15  1,95  1,25          
II. PMŠ A        2,15  1,75   1,7   
II. PMŠ B        1,68  1,42   1,79   
III.P  1,92      1,17 1,04 1,08   1,25   
III.B  2,44        2,83      
III.G  2,22      1,83 1,35 1,78   1,57   
III.V  2,64    1,14          
IV.P        1,59 1,41 1,82   1,82   
IV.G        2,19 1,75 2,06   2,06   
IV.B  2,07        1,69      
IV.V  2,5    1,22     1,94     

Trieda RUJ1 SOP SJL SPA SOC SOT STK ŠPP TFL TOX TDA VHT VVS VOP VOZ
I.P 1,6  1,45             
I.G   2,64             
I.B 3  2,72       2,61      
I.V 3  3,1         1,9  1  
I.PMŠ A        1,4   1,88     
I.PMŠ B        1,56   1,84     
I.ŠPE  1  1,5 1,71 1,29  1,14        
II.P 1,2  1,72     2,04        
II.G   1,7     1,87        
II.B 2  2,5             
II.V 2,67  3    1,85     1,15 1,8   
II. PMŠ A        1,2   1,75     
II. PMŠ B        1   1     
III.P 1,1  1,38     1,5   1,71     
III.B 1,5  3,06      3,06       
III.G   1,87     2,17   1,35     
III.V 1  2,5         2,07 2,07  1,79



IV.P 1,17  1,59        1,53     
IV.G   2,25        1,19     
IV.B 2  1,94      2,69       
IV.V 4  3,17         1,56   2

Trieda VYY ZHV ZAM ZTG
I.P     
I.G     
I.B    1,83
I.V     
I.PMŠ A     
I.PMŠ B     
I.ŠPE   1  
II.P     
II.G     
II.B     
II.V     
II. PMŠ A     
II. PMŠ B     
III.P 1,08    
III.B  2,39   
III.G 1,26    
III.V     
IV.P 1,35    
IV.G 1,38    
IV.B     
IV.V     

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi
dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie

2
Správanie

3
Správanie

4
I.P 29 17 7 4 1 0 0 0 0
I.G 28 6 10 11 1 0 0 0 0
I.B 18 6 1 10 1 0 0 0 0
I.V 10 1 4 5 0 0 0 0 0
I.PMŠ
A 23 10 9 4 0 0 0 0 0

I.PMŠ
B 25 8 9 6 2 1 0 0 0

I.ŠPE 14 9 4 0 1 1 0 0 0
II.P 25 6 9 10 0 0 0 0 0
II.G 23 11 5 5 2 0 0 0 0
II.B 16 3 4 9 0 0 0 1 0
II.V 20 4 7 9 0 0 0 0 0
II.
PMŠ A 20 6 9 5 0 1 0 0 0

II.
PMŠ B 19 11 7 1 0 2 0 0 0

III.P 24 14 9 1 0 0 0 0 0
III.B 18 2 2 14 0 0 1 1 0
III.G 23 10 9 3 1 0 0 1 0
III.V 14 3 3 8 0 0 2 1 0
IV.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV.G 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV.V 0 0 0 0 0 0 0 0 0

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021

Organizácie maturitnej skúšky 2021 sa uskutočnila v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 318/2008 Z.
z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, Rozhodnutia ministra školstva o
termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku,2020/2021
č: 2021/11902:1-A1810 a rozhodnutia PK na SSOŠ DSA schváleného dňa o určení skupiny príbuzných predmetov,
ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu maturitnej skúšky v jednotlivých študijných
odboroch.

Predmetové maturitné komisie pracovali zodpovedne. Dbali na presnosť stanovenia výslednej známky.
Pedagogická dokumentácia a všetky požadované tlačivá boli pripravené podľa pokynov a usmernení v súlade s
platnou legislatívou a vyššie spomenutými rozhodnutiami.. Organizačné zabezpečenie a harmonogram kontroly
aritmetického priemeru a výslednej známky v jednotlivých maturitných predmetoch boli vypracované precízne.
Maturitná skúška prebehla bez akýchkoľvek problémov. Žiaci výsledné hodnotenie prijali bez výhrady a nikto
neprejavil záujem o opravu pridelenej známky.

1.  Celkové hodnotenie

Kód
odboru

Názov odboru P N Spolu
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní

7649M učiteľstvo pre MŠ a
V 31 - - - 31 -

2840M biotechnológia
a farmakológia 16 - 0 - 16 -

3667 K technik vodár
vodohospodár 18 - 0 - 18 -

7649 N učiteľstvo pre MŠ a
V - 39 - 0 - 39

Spolu  65 39 0 0 65 39

 

2  Interná časť MS

- ústna časť

Maturitný predmet Počet žiakov
s prospechom 1

Počet žiakov
s prospechom 2

Počet žiakov
s prospechom 3

Počet žiakov
s prospechom 4

Počet žiakov
s prospechom 5

Priemerná známka

Slovenský jazyk
a literatúra 16 17 23 9 0 2,28

Anglický jazyk 20 17 8 2 0 1,43

Nemecký jazyk 3 2 4 1 0 2,30

Ruský jazyk
3

 
3 1 1 0 2,00

Teoretická časť
odbornej zložky 51 32 27 2 0 1,82
Praktická časť
odbornej zložky 55 43 6 0 0 1,53

 

§ 2. ods. 4 h



Uplatnenie žiakov

1. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich
úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.

Záujem o štúdium na vysokých školách bol vyšší ako v minulom školskom roku. V odbore technik vodár a
vodohospodár si podali prihlášku na VŠ z celkového počtu 18 žiakov 6 žiaci. V odbore Biotechnológia a
farmakológia si podalo z počtu 16 žiakov 11 žiakov. Odbore Učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo študovalo 33
žiakov. 19 z nich si podalo prihlášku na vysokú školu.

Kód odboru s názvom Pokračujú
v štúdiu

Vojenská služba -
profesionálna

Zamestnaní k
30.10. 2021

Nezamestnaní k
30.10.2021 Celkom

7649 M 00 Učiteľstvo
pre MŠ a V 18 - 7 6 31

2840 M 00
Biotechnológia a
farmakológia

8 - 4 4 16

3667 K 00 Technik vodár
vodohospodár 6 - 9 3 18

Spolu 32 (49,23%) - 20 (30,77%) 13 (20%) 65
(100%)

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

- normatívne finančné prostriedky na základe správy o hospodárení za rok 2020 - Protokol BNRCSNMBEW

•Normatívne: 1 133 528

•Nenormatívne: 25 700 z toho - odchodné 3120

- lyžiarsky výcvik 12 750

- vzdelávacie poukazy 9830

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

• vzdelávacie poukazy 9830 - odmeny 1544€

- poistné 579€

- materiál 7372€ (učebné pomôcky 7098,87, dezinfekčné prostriedky - 273,46)

- údržba 335€ (ladenie klavirov, oprava gitár)

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

- dotácia KSK ŠJ - 23 588€

- dotácia KSK ŠI - 142 073€

5. Investície v šk. roku 2020/21

• Výmena - Dvojdielne vchodové dvere, šk. internát

Dvojdielne vchodové dvere, šk. jedáleň

• Inštalácia kazetového stropu v šk. jedálni



• Inštalácia kazetového stropu vstup na internáte

• Výmena vstupnej brány na školský dvor

• Výmena okien v koncertnej sále

• Celková oprava vodovodného potrubia.

- Zakúpené učebné pomôcky:

• klavír, fotoaparát,dataprojektor, grafický lis - 7098,87€

• atlasy 90€

• komôrka počítacia 152,88€

• PC pre učiteľov (dotácia DIGI) 4980€

• športové potreby13,30€

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 12  RNDr. Zuzana Štefková
Čítanie anglickej literatúry 4  PaedDr. Lukáš Michalčík
Čitateľský krúžok 2  Mgr. Jaroslava Koreňová
Čo s voľným časom? (DofE) 17  Mgr. Jana Konturová
Das Bedminton 11  Mgr. Marián Kičinko
DofE - od cieľa k osobnému úspechu 12  Mgr. Oktávia Marcinčáková
Domáci údržbár 0  Bc. Rastislav Koli
Dramatické čítanie 0  PhDr. Ingrid Pokrivňáková
Duša vie 14  Mgr. Zuzana Perdíková
Environmentálny krúžok a SOČ 13  RNDr. Jitka Kordischová
Hádzaná 10  Mgr. Miroslav Tóth
Chemický krúžok 2  RNDr. Natália Göblová
Informatický krúžok 9  Mgr. Andrea Bačková
Klavír hravo 6  PaedDr. Ingrid Hvozdovičová
Krúžok šikovných rúk 3  Monika Šomská
Krúžok športových hier 44  Mgr. Daniel Szücs
Nemčina pre maturantov 0  Ing. Helena Vargová
Paparazzi TV 1  Mgr. Miloš Mantič
Predškolská pedagogika - prax 13  PhDr. Tatiana Vyšňovská
Skupinové cvičenie pre všetkých 1  Mgr. Dominika Olejníková
Spevácky krúžok 23  Mgr. Ján Čverčko
Turistický oddiel mladých 13  Alžbeta Taššová
Tvorivá dielňa 0  Dominika Matinová
Urob si sám 0  Bc. Ján Marunič
Veda nás baví 0  Mgr. Helena Burdová
Výtvarné techniky 10  Mgr. Marek Záhorský
Základy španielčiny 5  Mgr. Anna Bandoľova
Zdravie a kvalita života 13  Mgr. Eva Rešetárová
Zlepším si pravopis 6  PhDr. Božena Ňaršanská

§ 2. ods. 5 c



Spolupráca školy s rodičmi

Rodičia sú členmi Rady školy a ZRPŠ. Sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a
individuálnych konzultáciách s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné študijné výsledky prostredníctvom
internetu (edupage).

Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom www
stránok školy, newsletterom priamo zasielaným e-mailom a prostredníctvom sociálnych sietí (facebook,
instagram).

Jednou z hlavných úloh našej školy je otvorená spolupráca s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým
pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Vyhodnotenie praktického vyučovania v školskom roku 2020/2021

 

Z dôvodu pandemických opatrení bolo praktické vyučovanie  na Súkromnej strednej odbornej škole DSA
v Trebišove v školskom roku 2020/21 realizované v obmedzenom režime. Praktické vyučovanie v jednotlivých
študijných odboroch  sa riadilo ustanoveniami  zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  /školský zákon/
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 238/ 2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti
a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov §3 odst.4 a zákona 61/2015 a jeho novelizácie č. 209/2018
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Študijný odbor 7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Praktické vyučovanie v študijnom odbore 7649 M prebiehalo v 1. a 2. ročníku v systéme duálneho vzdelávania.
 Praktická príprava žiakov pozostáva z dvoch častí:  súvislá pedagogická prax a priebežná pedagogická  prax.

V školskom roku 2020/2021 prax v jednotlivých ročníkoch prebehla nasledovne:

Priebežná pedagogická prax         

Priebežná pedagogická prax prebiehala v každom ročníku.

1.ročník – 2 hod. týždenne/66 hodín – realizovala sa v škole formou teoretických hodín praxe pod vedením
učiteľky praxe/inštruktorky PhDr. T. Vyšňovskej. Bola realizovaná v systéme duálneho vzdelávania.

2. ročník – 5 hodín týždenne/150hodín – prax prebiehala na zmluvných pracoviskách praxe v SDV pod vedením
hlavnej inštruktorky PhDr. Tatiany Vyšňovskej a školených inštruktoriek praxe. Z dôvodu karanténnych opatrení
časť praxe prebiehala dištančnou formou. Žiačky realizovali prax počas školského roka v materských školách
a školských kluboch v meste Trebišov, Vranov nad Topľou a Budkovce.

3. ročník -  4 hodiny týždenne - spolu 132 hodín

Prax prebiehala v Súkromnej materskej škole DSA, Komenského 12 v Trebišove pod vedením cvičnej učiteľky
PhDr. T. Vyšňovskej. Žiaci pracovali v štyroch skupinách.  Na začiatku praxe študenti vykonávali hospitácie, kde
intenzívne sledovali správanie detí a učiteľky pri spontánnych činnostiach. Spoznávali prostredie a vybavenie
materskej školy, spájali teóriu s praxou a postupne sa zapájali do jednotlivých pracovných činností. Nasledovali
vlastné výstupy žiakov, ktoré sa spájali do väčších časových celkov tak, že  od 2. polroka jeden žiak mal vždy
samostatný výstup v priebehu celého dňa. Prax sa uskutočňovala na základe dohody o zabezpečení praktického
vyučovania medzi SSOŠ DSA a SMŠ DSA v Trebišove.

4. ročník -3 hodiny týždenne - spolu 90 hodín

Priebežná prax prebiehala v ŠKD na ZŠ M.R. Štefánika, na ZŠ Komenského 1962/8 a na ZŠ Pribinova v Trebišove
pod vedením skúsených vychovávateliek. Študenti pozorovali riadenie a organizáciu činností detí a vychovávateľov
v rozličných organizačných formách. Poznávali prostredie a vybavenie školského klubu, uvedomujúc si postavenie
vychovávateľa vo výchovno-vzdelávacom procese. Väčšia časť praxe bola venovaná vlastným výstupom
študentov. Prax v ŠKD sa uskutočňovala na základe dohody vedenia našej  školy a spomenutých ZŠ.



Kontrolu praxe vykonávala učiteľka praxe Mgr. A Bandoľová.

Zástupkyňa pre praktické vyučovanie koordinovala činnosť medzi SSOŠ DSA, cvičným učiteľom, 
vychovávateľkami, hlavným inštruktorom a inštruktorkami praxe. Mala prehľad o rozdelení do skupín, dochádzke,
správaní študentov. Za konkrétnu činnosť študentov zodpovedal cvičný učiteľ, hlavný inštruktor, inštruktor a
vychovávateľky, ktoré zároveň mali evidenciu o príprave a výstupoch študentov z jednotlivých výchovných zložiek
počas školského roka.

Súvislá pedagogická prax

1. ročník  l0 dní /v 2. polroku -  ŠKD – 5 hodín za jeden deň

2. ročník 10 dní /v 1.polroku -  MŠ/ŠKD - 6 hodín za jeden deň prax prebiehala v obmedzenom režime
individuálne, žiaci sa prispôsobovali režimu jednotlivých MŠ a ŠKD a 5 dní  prezenčne v 2.polroku

3. ročník 10 dní / 2. polrok –MŠ - 6 hodín za jeden deň

4. ročník súvislá odborná prax žiakov sa mala realizovať na prelome októbra, novembra 2020 v rozsahu 2
týždňov, avšak z dôvodu prechodu na dištančnú formu vyučovania prax nebolo možné realizovať prezenčne.

Súvislá pedagogická prax nadväzovala na priebežnú prax, spočiatku bola zameraná na hospitácie v uvedených
zariadeniach, neskôr sa študenti zapájali do pedagogickej činnosti uvedených zariadení v plnej miere, využívajúc
svoje teoretické vedomosti i praktické zručnosti pri práci s deťmi, s rodičmi  aj s ostatnými zamestnancami
zariadenia. V prvom a v druhom ročníku súvislá prax prebiehala v SDV priamo na pracovisku zamestnávateľa.

 

Študijný odbor  2804 M  – biotechnológia a farmakológia

Študijný odbor 2804 M pripravuje žiaka na činnosť predovšetkým v oblasti výroby
biotechnologických, farmaceutických a potravinárskych produktov. Praktické vyučovanie bolo zamerané na
nadobudnutie a precvičovanie zručností potrebných pri práci v biochemických, mikrobiologických a chemických
laboratóriách.

Priebežná odborná prax

3. ročník -  4 hodiny týždenne - spolu 132 hodín

Priebežná prax sa realizovala podľa platných učebných osnov predmetu prax v biologických a chemických
laboratóriách SSOŠ DSA. Cieľom praxe bolo umožniť žiakom overiť si teoretické poznatky z biotechnológie
a farmakológie na formou praktických laboratórnych cvičení. Na praktických cvičeniach nadväzovali na poznatky
z biochémie, mikrobiológie, analytickej a fyzikálnej chémie, využívali znalosti diagnostiky, či ďalšie laboratórne
metódy.

Vyučujúce odbornej praxe pre školský rok 2020/21: RNDr. Natália Göblová, RNDr. Jitka Kordischová     

4. ročník -  5 hodín týždenne - spolu 150 hodín

Praktické úlohy vedľa základných informácií poskytli žiakom možnosť oboznámiť sa s postupmi prípravy
jednotlivých druhov liekových foriem a metódami kontroly ich kvality. V priebehu praktického riešenia úlohy je
nevyhnutná konfrontácia praktických postupov s teoretickými poznatkami o príslušnej liekovej forme, presnosť,
svedomitosť, plné sústredenie pri práci, náročnosť na čistotu a poriadok, dodržiavanie zásad bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a hygieny.

Vyučujúci odbornej praxe pre školský rok 2020/2021: RNDr. Natália Göblová, Mgr. Eva Rešetárová         

Súvislá odborná prax

1. ročník - 1 týždeň, spolu 30 hodín/ jún 2021 Z dôvodu pandemických opatrení prax prebiehala počas jedného
týždňa na zmluvných pracoviskách praxe, kde si overovali nadobudnutú vedomosti. Exkurzií sa tohto roku žiaci
nemohli zúčastniť.

 2. ročník - 1 týždeň, spolu 30 hodín,  jún 2021     

Súvislá odborná prax nadväzovala na vedomosti získané v odborných predmetoch, prebiehala počas jedného
týždňa. Žiaci vykonávali súvislú odbornú prax v podnikoch a laboratóriách podľa vlastného výberu. Oboznamovali



sa s chodom a prístrojovým vybavením vybraných pracovísk.

3.ročník – 2 týždne, spolu 60 hodín, jún 2021

Súvislá prax žiakov prebiehala v podnikoch a laboratóriách podľa individuálneho výber. výberu.   na základe
dohody o zabezpečení praxe medzi SSOŠ DSA  a jednotlivými zariadeniami.

4. ročník  - súvislá odborná prax žiakov sa mala realizovať na prelome októbra, novembra 2020 v rozsahu 2
týždňov, avšak z dôvodu prechodu na dištančnú formu vyučovania prax nebolo možné realizovať prezenčne.

 

Študijný odbor  3667 K  - technik vodár vodohospodár

Počas praxe si žiaci overili odborné vedomosti, zručnosti a technologické postupy pri úpravách brehov riek,
vodných tokov, nádrží a priehrad, ktoré získali na teoretických hodinách, pracovali so stavebné materiálmi, ktoré
sa využívajú pri zhotovení vodohospodárskych stavieb.

Priebežná odborná prax

          Odborná prax sa realizovala podľa osnovy predmetu odborný výcvik. Cieľom odborného výcviku je, aby si
žiaci osvojili zručnosti v oblasti opracovania  kovových a nekovových  materiálov rezaním, strihaním, vŕtaním,
ohýbaním a sekaním, opracovania a spájania plastových  materiálov rezaním, lepením a zváraním, spracovania
drevených materiálov na stavebné konštrukcie pri výstavbe vodných objektov, opravovania kovových a drevených
konštrukcií výmenným spôsobom, vymerania pôdorysných a výškové bodov.

1.ročník - 15 hodín týždenne,  spolu 495 hodín za rok. Prax prebiehala v školskej dielni pod vedením majstra Bc.
Jána Maruniča v SDV.

2.ročník – 17,5 hodín týždenne, spolu 577,5 hodín za rok – prax prebiehala v SDV pod vedením majstrov Bc.
Jána Maruniča a Bc. Rastislava Koliho.

3.ročník a.4.ročník – 14 hodín týždenne, spolu 462 hodín za rok

Odbornú prax žiaci vykonávajú na pracoviskách Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. v Trebišove a na
pracoviskách Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Trebišov na základe Dohody o vykonávaní odbornej praxe so
spomínanými podnikmi.

Zodpovedný majster: Bc. Rastislav Koli

Súvislá odborná prax

1. ročník - 1 týždeň, spolu 30 hodín,  jún 2021        

Počas súvislej praxe si žiaci overovali nadobudnuté vedomosti v jednotlivých  zmluvných pracoviskách v systéme
duálneho vzdelávania.

2. ročník - 1 týždeň, spolu 30 hodín,  jún 2021        

Súvislá odborná prax nadväzovala na vedomosti a zručnosti získané v odborných predmetoch.

Počas  súvislej praxe si žiaci  overovali nadobudnuté vedomosti v jednotlivých podnikoch podľa zmluvných
pracovísk v SDV.

3. ročník - 2 týždne, spolu 60 hodín,  jún 2021

Odborná prax  v treťom ročníku nadväzovala na praktické zručnosti z predchádzajúcich ročníkov a vedomostí 
získané v odborných predmetoch. Žiaci vykonávali odbornú prax na prevádzkach v jednotlivých podnikoch podľa
individuálneho výberu na základe Dohody o vykonávaní praktického vyučovania medzi školou a zamestnávateľmi.

4. ročník  - súvislá odborná prax žiakov sa mala realizovať na prelome októbra, novembra 2020 v rozsahu 2
týždňov, avšak z dôvodu prechodu na dištančnú formu vyučovania prax nebolo možné realizovať prezenčne.

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslav Tóth



V Trebišove, 25. október 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25.10.2021

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Komenského 12, Trebišov, berie na vedomie a odporúča
zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach za školský rok
2020/2021 dňa 27. októbra 2021.


