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 Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2005/2006 

 
Správu predkladá riaditeľ školy na základe  správ zástupcov riaditeľa školy, vedúcich 

PK, školskej  psychologičky, výchovnej poradkyne, koordinátorov jednotlivých výchov 
a projektov.  

 
Základné identifikačné údaje 

 
Názov školy Združená stredná škola, Komenského 12, Trebišov 
Adresa školy Komenského 12, 075 01 Trebišov 
IČO 000 162 663  
Telefónne číslo 056/ 668 13 10 
Faxové číslo 056/ 672 52 01 
Internetová adresa www.zsskomtv.edu.sk 
Elektronická pošta skola@zsskomtv.edu.sk 
Zriaďovateľ Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie 

Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
Štatutárny zástupca RNDr. Juraj Seiler 
Zástupcovia riaditeľa Mgr. Jana Šcerbová – pre pedagogickú činnosť  

Ing. Peter Koščo – pre praktické vyučovanie  
Ing. Slávka Hazalová – pre technicko-ekonomické činnosti 

Predseda rady školy Ing. Jozef Čičatko 
Predseda rady rodičov p. Zlatica Chomová 

 
 

I. Strategické plánovanie školy a vzdelávací program 
 

      ZSŠ je strednou odbornou školou. Jej cieľom je pripravovať žiakov na široké spektrum 
odborných činnosti, ktoré je možné uplatniť na úseku technológie, ekonomiky, stredného 
stupňa riadenia, administratívy, služieb v sociálnej oblasti a výchovno-vzdelávacích 
inštitúciách. 

Obsah vzdelávania a prípravy je založený na širokom základe a pozostáva zo 
všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov. Absolventi 4-ročných študijných odborov 
získavajú úplne stredné odborné vzdelanie. Nastupujú na pracovný  trh alebo pokračujú 
v štúdiu na vysokých školách. 

Koncepcia školy vychádza z histórie a súčasnosti tejto školy s prihliadnutím na 
prebiehajúce spoločensko-ekonomické zmeny a potreby regiónu, v ktorom sa škola nachádza 
so zreteľom na požiadavky osobnosti absolventa strednej odbornej školy.  

ZSŠ v Trebišove je špecifická v Košickom kraji tým, že je jedinou štátnou strednou 
školou, ktorá poskytuje vzdelanie v študijných odboroch potravinárstvo, učiteľstvo pre MŠ 
a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník. V pomaturitnom štúdiu sú to št. odbory 
Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník – kvalifikačné štúdium 
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a špecializačné  štúdium (vyššie odborné vzdelanie) v št. odboroch potravinárstvo – hygiena 
potravín a špeciálna pedagogika. 

Od školského roku 2006/07 boli do siete školy zaradené ďalšie študijné odbory a to 
životné prostredie a kozmetička a vizážistka a pre školský rok 2008/09 sme žiadali ďalší 
študijný odbor, biotechnológia a farmakológia. 

Koncepcia rozvoja školy je rozpracovaná do roku 2010.  
Strategickým cieľom školy je vytvárať optimálne podmienky pre zachovanie na škole už 
zavedených študijných odborov. Zároveň využiť názov „Združená stredná škola“  
a zavádzaním nových študijných odborov  pružne reagovať na meniace sa požiadavky trhu 
práce a potrieb pri rozvoji regiónu s prihliadnutím na záujmy rodičov a žiakov.   
Koncepcia je rozpracovaná v 9 oblastiach: 

Oblasť výchovno-vzdelávacia 
Oblasť ľudských zdrojov 
Oblasť investičná a materiálno-technická 
Oblasť propagácie a budovania imidžu školy 
Oblasť spolupráce s inými výchovno-vzdelávacími inštitúciami 
Oblasť spolupráce s inými organizáciami 
Oblasť podnikateľskej činnosti 
Oblasť zapájania sa do projektov 
Vízia na ďalšie roky 
Od tohto plánu sa odvíjajú ročné plány práce školy. Škola napĺňa strategický plán 

postupne vo všetkých oblastiach.  
 

I.1 Študijné odbory, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 
 
I.1.1 Počty žiakov v jednotlivých študijných odboroch 
 

Vzdelávacie 
programy školy 

Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch  
v školskom roku 2006/07 

 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.  
Študijné odbory 

denné štúdium 4 - ročné 
29466 potravinárstvo 0 0 18 34 52 
76496 učiteľstvo pre MŠ 
a vychovávateľstvo 

61 42 64 65 232 

76616 sociálno-výchovný 
pracovník 

74 47 33 67 221 

Spolu 135 89 115 166 505 
Pomaturitné štúdium 
diaľkové - kvalifikačné 2 - ročné 
76496 učiteľstvo pre MŠ 
a vychovávateľstvo 

14 22 0 0 36 
Pomaturitné štúdium 
diaľkové - kvalifikačné 2 – ročné 
Špeciálna pedagogika 0 13 0 0 13 
Spolu pomaturitné 14 35 0 0 49 
Celkový počet žiakov 
školy 

 554 
Z toho dievčat -denné/PM  390/48 



Združená stredná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov 
tel.:056/668 13 10  fax: 056/672 52 01  e-mail: skola@zsskomtv.edu.sk 

                                                                                                                                                      4 

Počet tried na škole 
Denné štúdium/pomaturitné 

17/3 Priemerný počet žiakov na triedu 
Denné štúdium/pomaturitné 

32,6/16,3 

 
 
 
I.2  Zoznam a hodnotenie uplatňovaných študijných plánov 

  
I.2.1 Študijný odbor:  2940 6 potravinárstvo  
         Forma a typ štúdia:      denné štúdium absolventov základnej školy 
 
Kategórie a názvy   Počet týždenných vyučovacích hodín Spolu 
vyučovacích predmetov   v ročníku 

     1.      2.  3.      4.    
A Povinné vyučovacie predmety 33      34  33      33  133  
1. Spoločenskovedné   9(1)      9(1)  6      7  31(2) 
    slovenský jazyk a literatúra          3      2  2      3  10 
    cudzí jazyk    3      3  3      3  12 
    občianska náuka   -      1  1      1  3 
    dejepis    2      2  -      -  4 
    etická výchova/ 
    náboženská výchova  1(1)      1(1)  -      -  2(2) 
 
2. Matematicko – prírodovedné 9(2)      3  2      2  16(2) 
   matematika    3      3  2      2  10 
   fyzika    4      -  -      -  4 
   informatika    2(2)      -  -      -  2(2) 
3.Telesná výchova   2      2  2      2  8 
 
4.Odborné    13      20  23      22  78 
   chémia    3(1)      3  1      2(2)  9(3) 
   biológia a ekológia   3(2)      3(2)  -      -  6(4) 
   strojníctvo    2(1)      2  -      -  4(1) 
  automatizácia   -      -  2(1)      -  2(1) 
  elektrotechnika   -     2(1)  -      -  2(1) 
  technológia    3      3  -      -  6 
  analytická chémia   -      2(2)  -      -  2(2) 
  ekonomika a riadenie  -      -  2(1)      2(1)  4(2) 
  učebná prax    -      3  -      -  3 
  voliteľný predmet   2      2  2      2  8 

 
 

B. Odborné zamerania                    -      -  16      16  32 
01 výroba cukru a cukroviniek     -      -  16(5)      16(5) 32(10) 
   technológia              -      -  4      4  8 
   strojníctvo              -      -  2      2  4 
   analytická chémia              -      -  4(3)      4(3)  8(6) 
   biológia              -      -  3(2)      3(2)  6(4)        
   učebná prax               -      -  3(3)      3(3)  6(6) 
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02 priemyselná výroba           
    krmív a mlynárstvo    -      -  16(5)      16(5)32(10) 
   technológia       -      -  4      4  8 
    strojníctvo      -      -  3      3  6 
   analytická chémia    -      -  4(3)      4(3)  8(6) 
   biológia        -      -  2(2)      2(2)  4(4) 
   učebná prax                 -      -  3(3)      3(3)  6(6) 

 
03 spracúvanie múky   -      -  16(5)      16(5)         32(10) 
   technológia     -      -  4      4  8 
   strojníctvo     -      -  3      3  6 
   analytická chémia    -      -  4(3)      4(3)  8(6) 
   biológia     -      -  2(2)      2(2)  4(4) 
   učebná prax                -      -  3(3)      3(3)  6(6) 
 
04 kvasná technológia   -      -  16(5)      16(5) 32(10) 
   technológia     -      -  4      4  8 
    strojníctvo     -      -  2      2  4 
    analytická chémia    -      -  4(3)      4(3)  8(6) 
    biológia     -      -  3(2)      3(2)  6(4) 
    učebná prax                -      -  3(3)      3(3)  6(6) 

 
05 spracúvanie mlieka   -      -  16(5)      16(6) 32(11) 
    technológia     -      -  4      4  8 
    strojníctvo     -      -  2      3  5 
    analytická chémia    -      -  4(3)      3(3)  7(6) 
    biológia     -      -  3(2)      3(3)  6(5) 
    učebná prax     -      -  3(3)      3(3)  6(6) 

 
06 spracúvanie mäsa   -      -  16(4)      16(5) 32(9) 
     technológia    -      -  4      4  8 
     strojníctvo     -      -  2      2  4 
     analytická chémia               -      -  4(3)      3(3)  7(6) 
     biológia     -      -  3(1)      4(2)  7(3) 
     učebná prax    -      -  3      3  6 
 
07 konzervárenstvo    -      -  16(5)      16(5) 32(10) 
    technológia     -      -  4      4  8 
    strojníctvo     -      -  2      3  5 
    analytická chémia    -      -  4(3)      3(3)  7(6) 
    biológia     -      -  3(2)      3(2)  6(4) 
    učebná prax                           -      -  3      3  6 

 
08 podnikanie v potravinárstve      -               -  16(3)      16(3) 32(6) 
    technológia     -      -  4      4  8 
    podnikanie, obchod, služby  -      -  2      2  4 
    tovaroznalectvo    -      -  2      2(1)  4(1) 
    účtovníctvo                      -      -  4(3)      4(3)  8(6) 
    právna náuka    -      -  1      1  2 
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   učebná prax                -      -  3      3  6 
 

09 potravinár – kvalitár  -      -  16(7)      16(7) 32(14) 
   biológia    -      -  4(3)      4(3)  8(6) 
   tovaroznalectvo   -      -  3      3  6 
     analytická chémia  -      -  5(4)      5(4)  10(8) 
      strojníctvo   -      -  1      1  2 
      učebná prax  -      -  3      3  6 

 
10.syrárstvo a fermentované výrobky -  16(5)      16(5) 32(10) 
     technológia  -      -  4      4  8 
      strojníctvo   -      -  2      2  4 
      analytická chémia  -      -  4(3)      4(3)  8(6) 
      mikrobiológia  -      -  3(2)      3(2)  6(4) 
      učebná prax            -      -  3      3  6 
 
C. Voliteľné vyučovacie predmety 
    2      2  2      2  8 
    úvod do sveta práce       1 
    hospodárske výpočty       1 -2 
    spoločenská výchova       1 -2 
   technika administratívy                   1 -2 
    cvičenia z informatiky       1 -6 
    racionálna výživa        1 -2 
    aplikovaná ekonómia       1 -2 
    výchova k podnikaniu       1 -4 

podnikanie, obchod, služby      1 -2 
     psychológia práce        1 -2 
     právna náuka        1 -2 
     účtovníctvo a štatistika       1 -2 
     marketing         1 -2 

hygiena a sanitácia        1 -2 
     životné prostredie        1 -2 
     biochémia         1 -4 
     druhý cudzí jazyk        1 -4 

 
D. Nepovinné vyučovacie predmety 
    druhý cudzí jazyk          
    jazyková konverzácia         

cvičenia z matematiky          
    estetická výchova          

etická výchova          
životné prostredie          
písanie na stroji          
športové hry          
základy rodinnej výchovy         
fyzikálny seminár          
spoločensko–vedný seminár        
chemický seminár          
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biologický seminár          
technika administratívy         
odpadové hospodárstvo 
manažment osobných financií 

 
 
Počet týždňov v ročníku 

           Činnosť      1. 2. 3. 4. 
vyučovanie podľa rozpisu učiva   33 33 30 29 
odborná prax      2 2  2 2 
lyžiarsky – výcvikový kurz    1alebo 1 alebo 1 - 
kurz na ochranu človeka a prírody   - - 1 - 
maturitná skúška      - - - 2 
časová rezerva (opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno – vzdelávacie 
akcie apod.)      3-4 4-5 6-7 5 
S p o l u      40 40 40 38 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 12. marca 2004 pod číslom   
CD-2004-2934/6082-1:093 s účinnosťou od 1. septembra 

  
Tento študijný odbor má na našej škole najdlhšiu tradíciu (od r.1974). Absolvovala ho 

tisícka znamenitých odborníkov a podnikateľov. Po rokoch úpadku potravinárstva je opäť 
dopyt po potravinároch (Spiš, západné Slovensko, Česko, Anglicko, Belgicko Írsko, 
Nemecko...). Po druhom ročníku si žiaci volia jedno z 10 študijných zameraní, ktoré sú 
v učebnom pláne uvedené. Žiaci sú úspešní aj na vysokých školách. 
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I.2.2 Študijný odbor:   7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
         Forma, spôsob a organizácia štúdia:  denné štúdium pre absolventov základnej školy 

 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 
Kategórie a názvy  
vyučovacích predmetov 

1. 2. 3. 4. S p o l u 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

15 13 10 10 48 

slovenský jazyk a literatúra  a) 3 3 3 3 12 
prvý cudzí jazyk  a), b) 3 3 3 3 12 
druhý cudzí jazyk1  a), b) 2 2 2 2 8 
dejepis 2 2 - - 4 
občianska náuka - - - 2 2 
etická výchova/ 
náboženská výchova  c) 

1 1 - - 2 

matematika  a) 2 2 2 - 6 
informatika  a) 2 - - - 2 

Odborné predmety 16 19 21 12 68 

pedagogika  a) 2 2 2 2 8 
psychológia  a) 2 2 2 2 8 
špeciálna pedagogika - 1 1 1 3 
biológia a starostlivosť o zdravie  a) 2 2 2 - 6 
hudobná výchova s metodikou2  a) 2 2 2 - 6 
výtvarná výchova s metodikou  a) 2 2 2 - 6 
telesná výchova s metodikou  a), d) 3 3 3 2 11 
literárna a jazyková výchova 
s metodikou3  a) 

1 1 1 - 3 

hra na hudobný nástroj4  a) 2 2 - - 4 
tvorivá dramatika  a) - - 2 2 4 
aplikovaná informatika  a) - 2 - - 2 
prax  a), e) - - 4 3 7 

Volite ľné predmety  a), f) - - 2 8 10 

administratíva a korešpondencia      
aplikovaná ekonómia      
augmentatívna komunikácia      
dejiny výtvarného umenia      

                                                 
1 Netýka sa žiakov so sluchovým postihnutím; namiesto druhého cudzieho jazyka sa vyučuje predmet rozvoj 

komunikačných zručností s tou istou časovou dotáciou v priebehu štúdia, t. j. v 1. – 4. ročníku 2 hodiny 
týždenne. 

2 Učebné osnovy predmetu sú pre žiakov so sluchovým postihnutím upravené. 
3 Učebné osnovy predmetu sú pre žiakov so sluchovým postihnutím upravené. 
4 Netýka sa žiakov so sluchovým postihnutím. 



Združená stredná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov 
tel.:056/668 13 10  fax: 056/672 52 01  e-mail: skola@zsskomtv.edu.sk 

                                                                                                                                                      9 

hra na hudobný nástroj      
informatika      
konverzácia v cudzom jazyku      
kreatívna hudobná výchova      
literárny seminár      
metodika vyučovania cudzieho jazyka 
v MŠ 

     

multikultúrne spolužitie      
pohybová kultúra      
praktikum logopédie      
seminár z biológie      
seminár z dejepisu      
seminár z geografie      
seminár z matematiky      
sociálno-psychologický výcvik      
spoločenskovedný seminár      
technické praktikum      
úvod do sveta práce      
vedenie krúžku záujmovej činnosti      
výtvarné techniky      
základy školského manažmentu      

Rozširujúce hodiny  g)  2 1 - 3 6 

S p o l u  33 33 33 33 132 

Nepovinné predmety  h) 4-6 4-6 4-6 4-6 16-24 

ochrana človeka a prírody  i)      

 

 Študijný odbor 7649 6 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo sme začali vyučovať v r. 
1994. Absolventi sa uplatňujú v predškolských zariadeniach nielen doma ale aj v zahraničí, 
dokonca aj na štátnych školách. Absolventi sú úspešní na vysokých školách predovšetkým 
s humanitným zameraním. Základné pedagogické dokumenty (ZPD) tohto študijného odboru 
prešli prehodnotením. Počnúc školským rokom 2005/06 sa vyučuje podľa inovovaných ZPD. 
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I.2.3 Študijný odbor:   7661 6 sociálno-výchovný pracovník 
         Forma a typ štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy 
 

Kategórie a názvy  Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku                                                    
vyučovacích predmetov    
  1. 2. 3. 4.  Spolu 
Celkový počet vyučovacích hodín 33 33 33 33  132 
 
I. Povinné vyučovacie predmety 33 33 31 31  128 
 
A. Všeobecnovzdelávacie predmety  18 13 11 9 51 
 slovenský jazyk a literatúra 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12 (12) 
 cudzí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12 (12) 
 dejepis 3 2 1 - 6   
 občianska náuka - -  1 1 
 etická výchova / náboženská výchova 1 1 - - 2 
 matematika 2 2 2 2 8 
 informatika - - 2(2) - 2(2) 
 fyzika 2 - - - 2 
 chémia 2 - - - 2 
 geografia 2 2 - - 4 
 
B. Odborné predmety 15 20 20 22 77 
 pedagogika 1 1 1 - 3 
 psychológia 2 3 1 2 8 
 špeciálna pedagogika - 1 1 1 3 
 sociálna pedagogika - 2 -  - 2 
 sociálno-právna starostlivosť - - 2 2 4 
 sociológia 2 2 2 2 8 
 sociálno-psychologický výcvik 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) 
 metódy sociálnej práce - - 2 2 4 
 biológia a starostlivosť o zdravie 2 2 2 2 8 
 estetická výchova 1(1) 2(2) 1(1) - 4(4) 
 telesná výchova s metodikou 3(3) 3(3) 2(2) 2(2) 10(10) 
 právna náuka - - 1 - 1 
 manažment a marketing sociálnej 
 práce - - - 2 2  
 administratíva a korešpondencia 2(2) 2(2) - - 4(4) 
 informatika - - - 2(2) 2(2) 
 prax - - 3(3) 3(3) 6(6) 
 
 Voliteľné vyučovacie predmety - - 2 2 4 
 tvorivá dramatika - - 2 2 4 
 sociálna práca so zdravotne 
 postihnutými a starými ľuďmi - - 2 2 4 
 tvorba životného štýlu - - 2 2 4 
 augmentatívna komunikácia - - 2 2 4 
 riadenie záujmovej činnosti - - 2 2 4 
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 Kategórie a názvy Počet týždenných vyučovacích hodín     
 vyučovacích predmetov  v ročníku                                                     
  1. 2. 3. 4.  Spolu 
II. Nepovinné vyučovacie predmety 
 ďalší cudzí jazyk 2 2 2 2 2 až 8 
 konverzácia v cudzom jazyku 2 2 2 2 2 až 8 
 dopravná výchova - - 2 2 2 až 4 
 zborový spev 2 2 2 2 2 až 8 
 športové hry 2 2 2 2 2 až 8 
 seminár z matematiky  - - - 2 2 
 seminár z dejepisu - - - 2 2 
 seminár z geografie - - - 2 2 

  
 

Prehľad využitia týždňov v období september - jún 
 
Činnosť Počet týždňov v ročníku 
  1. 2. 3. 4. 
 
vyučovanie podľa rozpisu učiva 34 34 34 30 
odborná prax 2 2       2    3 
turistický kurz s metodikou      -    1    - - 
maturitná skúška           -    -    -    1 
časová rezerva (opakovanie učiva, exkurzie a pod.)        4    3    4     3 

Spolu                            40        40               40        37 

 Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 6. augusta 2001 pod číslom 
1955/2001-42 s platnosťou od 1. septembra 2001, začínajúc 1. ročníkom. 

 ZPD tohto študijného odboru boli prehodnotené po ukončení experimentu a od 
1.9.2001 sa vyučuje podľa nových ZPD. Tento študijný odbor pripravuje odborníkov pre 
širokú sféru sociálnej práce. Absolventi sú úspešní na vysokých školách predovšetkým 
humanitného charakteru a špecificky v oblasti sociálnej práci. 

 

I.2.4  Študijný odbor: 3916 6 životné prostredie 

Denné štúdium absolventov základnej školy 

 

Kategórie a názvy      Počet týždenných vyučovacích hodín      Spolu 

vyučovacích predmetov                                              v ročníku 

  1.          2.       3.       4. 

A Povinné vyučovacie  predmety  33       33        33       31    130 
1 Spoločensko-vedné                          9  9  6  7  31 
    slovenský jazyk a literatúra                       3(1) 2 2 3(1)  10(2) 
    cudzí jazyk      3(3)      3(3)      3(3)     3(3)     12(12)        
    občianska náuka                -         1         1        1         3 
    dejepis     2         2         -        -        4 
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    etická výchova/ 
   náboženská výchova           1(1)      1(1)      -        -        2(2) 
 
2. Matematicko-prírodovedné   10        5         2        2        19 
   matematika                   4(1)      3(1)      2        2       11(2) 
   fyzika                         2         2         -        -         4 
   chémia                        4(1)      -         -        -        4(1) 
 
3. Telesná výchova               2         2         3        3        10 
 
4. Odborné                      12        17        22       19       70 
   technické kreslenie          2(2)      -         -        -        2(2) 
   strojníctvo                   -         3         -        -         3 
   výpočtová technika            -        2(2)      2(2)      -        4(4) 
   automatizácia                 -         -        3(1)      -        3(1) 
   stroje a zariadenia           -         -         2        3         5 
   biochémia                     -        4(1)      -        -        4(1) 
   stresové faktory 
   v krajine                      -         2         -        -         2 
   základy fyzickej 
   geografie                     2         -         -        -         2 
   abiotické zložky 
   krajiny                       3(1)      3(1)      -        -        6(2) 
   biotické zložky 
   krajiny                       3(1)      3(1)      -        -        6(2) 
   základy ekológie              -         -        4(1)      -        4(1) 
   ekonomika                     -         -        3(1)      -        3(1) 
   základy monitoringu 
   životného prostredia          -         -        4(2)      -        4(2) 
   základy krajinnej 
   ekológie                      -         -         -       3(1)      3(1) 
   stavby v životnom 
   prostredí                      -         -         -        2         2 
   právne normy                  -         -         -        2         2 
   technológie ochrany 
   životného prostredia          -         -         4        3         7 
   aplikácia ekologických 
   princípov                     -         -         -       3(1)      3(1) 
   prax                          2(2)     -         -       3(3)      5(5) 
 
B. Voliteľné vyučovacie 
   predmety              -        -               -      2          2 
   základy ochrany 
   zdravia                       -         -         -        2          2 
   základy práva                 -         -         -        2          2 
   výpočtová technika             -         -         -       2(2)      2(2) 
 
C. Nepovinné vyučovacie 
   predmety 
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   jazyková konverzácia          2         2         2         2        2-8 
   druhý cudzí jazyk             2         2         2         2        2-8 
   cvičenia z matematiky        -         -         2         2        2-4 
   fyzikálny seminár             -         -         2 alebo 2        2 
   seminár z chémie              -         -         2 alebo 2        2 
   seminár z biológie            -         -         2 alebo  2        2 
   písanie na stroji             -         -         2 alebo  2        2 
   dopravná výchova              -         -         -         2        2 
   športové hry                  2         2         2         2        2-8 
   náboženská výchova            1         1         -         -        2 
 
Prehľad využitia týždňov v období september - jún 
Činnosť      Počet týždňov v ročníku 
                                                                        1.  2.  3.  4. 
Vyučovanie podľa rozpisu učiva   34  34  34 30 
Odborná prax      -  2  2  - 
Telovýchovno-výcvikový kurz   1  -  -  - 
Maturitná skúška     -  -  -  1 
Kurz na ochranu človeka a prírody   -  -  1  - 
Časová rezerva (opakovanie učiva, exkurzie) 5  4  3  6 

Spolu       40  40  40  37 

          Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 7. júla 1997 pod číslom           
3449/1997 – 152 s platnosťou od 1. septembra 1997 začínajúc prvým ročníkom 
 
    

I.2.5 Študijného odboru :  6362  6 kozmetička a vizážistka 

Forma a typ štúdia :  denné štúdium pre absolventky základnej školy 
 
Kategórie a názvy  Počet týždenných vyučovacích hodín vyučovacích predmetov 
v ročníku 
      1. 2. 3. 4.  spolu 
Celkový počet vyučovacích hodín  33 33 33 33  132 
 
I. Povinné vyučovacie predmety  33 33 27 27  120 
 
A. Všeobecnovzdelávacie predmety 23 17 14 14  68 
1. Povinné     23 17 12 12  64 
   slovenský jazyk a literatúra   3/1 2 2 3  10/1 
   cudzí jazyk     3/3 3/3 3/3 3/3  12/12 
   občianska náuka    - 1 1 -  2 
   dejepis     2 2 - -  4 
   etická výchova/náboženská výchova 1/1 1/1 - -  2/2 
   matematika     4/1 2 2 2  10/1 
   fyzika     2 1 - -  3 
   chémia     2 2 2 2  8 
   informatika     2/2 - - -  2/2 
   ekológia     1 - - -  1 
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   telesná výchova    3/3 3/3 2/2 2/2  10 
 
2. Voliteľné     - - 2 2  4 
   konverzácia v cudzom jazyku                    4 
   cvičenia z matematiky        2 
   seminár z chémie         2 
   spoločensko-vedný seminár                     2 
   seminár z dejepisu         2 
 
B. Odborné predmety   10 16 19 19  64 
1.  Povinné     10 16 15 15  56 
     kozmetika     2 2 2 2  8 
     materiály     1 2 - -  3 
     zdravoveda     1 2 1 1  5 
     estetická a výchova a vizáž              2/2 2/2 1/1 1/1  6/6 
     psychológia                - 2 - -  2 
     ekonomika                 - - 2 2  4 
     prístroje a zariadenia               - 1/1 - -  1/1 
     techniky líčenia a úprava účesov  - - 3/3 3/3  6/6 
     prax                4/4 5/5 6/6 6/6  21/21 
  
2. Voliteľné     - - 4 4  8 
   prístrojová technika         2 
   dejiny umenia         2 
   modelové práce         2         
   administratíva služieb                     2 
   cvičenia z  vizáže         4 
 
II. Nepovinné vyučovacie predmety 
   seminár z biológie         2 
   športové hry          4 
   ďalší cudzí jazyk         4 
   aplikovaná ekonómia                     4 
  

Študijné odbory životné prostredie a kozmetička a vizážistka boli zaradené do siete na 
našu školu v marci 2006, keď prihlášky pre školský rok 2006/07 mali žiaci ZŠ už vyplnené. 
Takže  od školského roka 2006/07 ponúkame pre žiakov a rodičov aj tieto dva študijné 
odbory.  
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I.2.6 Pomaturitné štúdium 
 

Študijný odbor: 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a 
vychovávateľstvo 

Forma, spôsob a organizácia 
štúdia: 

diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium 

 

Počet konzultačných hodín v ročníku 
Kategórie a názvy 

vyučovacích predmetov 
1. 2. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety 
20 20 40 

cudzí jazyk  a) 20 20 40 

Odborné predmety 
190 180 370 

pedagogika 30 20 50 
psychológia 30 20 50 
špeciálna pedagogika - 20 20 
biológia a starostlivosť o zdravie 15 15 30 
hudobná výchova s metodikou 15 15 30 
výtvarná výchova s metodikou 15 15 30 
telesná výchova s metodikou  b) 15 10 25 
literárna a jazyková výchova s metodikou 10 10 20 
hra na hudobný nástroj 15 15 30 
tvorivá dramatika 15 10 25 
aplikovaná informatika 10 10 20 
seminár z odbornej praxe 20 20 40 

S p o l u  
210 200 410 

 
 S týmto študijným odborom sme začínali pomaturitné vyučovanie. Jeho vznik bol 
podmienený   uspokojením požiadaviek zo širokého okolia o nadobudnutie odborného 
vzdelania  v oblasti MŠ a vychovávateľstva. V súčasnosti štúdium využívajú najmä ľudia , 
ktorí zvyšujú možnosť získania zamestnania.    
 

 
  

Študijný odbor: 7518 7  špeciálna pedagogika 
Forma, spôsob a organizácia 
štúdia: 

štúdium popri zamestnaní – diaľkové 
pomaturitné štúdium špecializačné 
pre absolventov študijných odborov: 
7640 6  učiteľstvo pre materské školy 
7641 6  vychovávateľstvo 
7644 6  pedagogická škola 
7646 6  vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 
7649 6  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
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Počet konzultačných hodín v ročníku  a) 
Kategórie a názvy  
vyučovacích predmetov 

1. 2. S p o l u  

Odborné predmety 
180 150 330 

cudzí jazyk  b) 20 20 40 
základy špeciálnej pedagogiky  15 10 25 
psychológia a patopsychológia dieťaťa 20 15 35 
sociológia 10 - 10 
biológia a starostlivosť o postihnuté dieťa 15 10 25 
telesná výchova so špeciálnym zameraním  15 15 30 
metodika výchovno-vzdelávacích činností 15 15 30 
základy manažmentu 10 10 20 
etopédia  15 15 30 
psychopédia  15 10 25 
neurológia a psychiatria 15 15 30 
foniatria 15 - 15 
seminár z odbornej praxe - 15 15 

Volite ľné predmety  c) 
30 30 60 

I. logopédia   20 
   tyflopédia    20 
   somatopédia   20 
   surdopédia   20 
   výchova a vzdelávanie detí s autizmom   20 
II. hudobná výchova   20 
    výtvarná výchova   20 
    pracovná výchova    20 
    dramatická výchova    20 

S p o l u  210 180 390 

 
 

Študijný odbor  7518 7  špeciálna pedagogika  využívajú absolventi určených odborov 
na prehĺbenie a získanie vyššieho odborného vzdelania ukončeného získaním absolutória. 
Ukončením štúdia spĺňajú požiadavku odbornej spôsobilosti.  
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I.3  Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka na jednotlivé študijné odbory pre  
školský rok 2006/07 
 

Št. odbor – denné štúdium Počet prihlásených 
žiakov 

Počet prijatých 
žiakov 

Počet zapísaných 
žiakov 

29466 potravinárstvo 5  5  -  

76496 učiteľstvo pre MŠ 
a vychovávateľstvo 65 62 48 

76616 sociálno-výchovný pracovník 94             94 49 

39166 životné prostredie 12 12 - 

63626 kozmetička a vizážistka 36 36 23 

Spolu 212 209 120 

 
 
II. Zamestnanci a ich rozvoj 
II.1 Pedagogickí zamestnanci 
 

V školskom roku 2006/2007 sa na zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu 
denného a pomaturitného štúdia podieľalo celkovo 55 pedagogických zamestnancov, z toho 
12 mužov.  38 učiteľov pracovalo  na plný  3 učitelia na dohodu ( ANJ, PSY, INF), 2 učitelia 
náboženskej výchovy na skrátený úväzok. Na zabezpečenie odbornej praxe na externých 
pracoviskách pracovalo na základe dohôd 5 zamestnancov.  

Vyučovanie na pomaturitnom diaľkovom štúdiu zabezpečilo 7 externých pracovníkov 
na základe dohôd o vykonaní práce z toho 6 žien.        
 V domove mládeže zabezpečovali  výchovnú činnosť pre 110 ubytovaných žiakov  3 
vychovávateľky.  

Technicko - ekonomickú prevádzku na škole zabezpečovalo 13 a v domove mládeže 7 
nepedagogických zamestnancov.   

Súčasťou školy je aj školské stravovacie zariadenie, kde pracuje 6 zamestnancov.  
 
Kvalifika čná štruktúra pedagogických zamestnancov  v šk. roku 2006/07: 
 
Počet pedagogických zamestnancov školy 55 

externých  12 
na skrátený úväzok 5 
s I.  kvalifikačnou skúškou 29 
s II. kvalifikačnou skúškou 6 
s vedecko-akademickou hodnosťou  6 
dopĺňa si pedagogickú odbornosť                                      - 
rozširuje si kvalifikáciu                                      1 

 
 
 
z toho 

nekvalifikovaný - 
 
Celkový počet pedagogických zamestnancov 55 
Vyučujúci všeobecno- vzdelávacích predmetov 17 
Vyučujúci odborných predmetov 38 
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Výučba všetkých  všeobecno-vzdelávacích predmetov bola plne zabezpečená 

kvalifikovanými vyučujúcimi.  
Odborné predmety, okrem predmetu  administratíva a korešpondencia  (AKO) 

vyučujú učitelia s pedagogickou a odbornou spôsobilosťou.  
Vyučujúci počas školského roka vymeškali spolu 1372 hodín. 

Dôvody:  
• školenie – 216 h. 
• Študijné voľno – 161 h. 
• Nemoc  - 75h. 
• Lekárske vyšetrenia – 452 h. 
• Dovolenky – 297 h. 
• Náhradné voľno -  143 h. 
• Súťaže – 26 h. 

 
 Škola DM ŠSZ 
Počet nepedagogických zamestnancov   

13 
 
7 

 
6 

hospodárka/vedúca ŠSZ 1 1 1 
upratovačky 5 2 + 1 PČ  
vrátnici  4  
Údržbár 1   
Školník 1   
Mzdová účtovníčka 1   
Účtovníčka -rozpočtárka 1   
Sekretárka 1   
Školská psychologička 50% 1   
Informatik  50 % 1   
Laborantka 50 % 1   
Bufetárka   50% 1 PČ   
Hlavná kuchárka   1 
Pomocná kuchárka   3 

  
 
 
 
 
 
 
z toho: 

Prevádzkový pracovník kuchyne   1 
 
 
2.2 Ďalšie vzdelávanie zamestnancov 
 

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali  vzdelávacích podujatí organizovaných 
hlavne Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove, zapájajú sa do vzdelávacích projektov 
financovaných ESF - jazykové kurzy na Gymnáziu v Trebišove.  Väčšina učiteľov   sa 
zúčastnila vzdelávania Komunikačné zručnosti. V nadväznosti na školenie IKT v rámci 
projektu Infovek sme pokračovali interným školením pre vyučujúcich Práca s prístrojmi a 
zariadením v multimediálnej učebni. Tieto vzdelávacie aktivity sa uskutočňovali 
v popoludňajších hodinách. Traja vyučujúci sa zúčastnili vzdelávania programovanie hravou 
formou v programovacom jazyku BALTIE 4. Výchovná poradkyňa sa zúčastnila vzdelávania 
v rámci projektu profesionalizácie výchovného poradcu.    
Dvaja vedúci pracovníci školy sa zúčastnili  vzdelávania v rámci projektu  „Kvalita školy“. 
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Pre  učiteľov odborných predmetov sme zorganizovali v priestoroch našej  školy 
v popoludňajších hodinách za pomoci MPC v Prešove školenie k novej maturitnej skúške. 
Rozširujúceho vzdelávania sa zúčastňujú 2 pracovníci. 
Vedenie školy podporuje celoživotné vzdelávanie učiteľov a ich profesijný rozvoj. Cez 
aktivity cieľa č. 3 sme sa snažili zvýšiť odbornosť a kvalitu práce zamestnancov. 
Na základe toho každý učiteľ podľa vlastného zváženia má spracovaný plán osobného 
profesijného rastu, svoj diel zodpovednosti za fungovanie našej organizácie zamerané 
predovšetkým na žiakov školy a mimoškolské aktivity. Tie sú súčasťou plánu práce školy. 
Svoj plán osobného rastu, podiel na humanizácií vzťahov na škole a podiel na rozvoji školy 
každý hodnotí na zasadnutí predmetovej komisii a predmetová komisia na pracovnej porade.   
 Nepedagogickí zamestnanci si dopĺňanú svoje odborné vedomosti účasťou na 
rôznych odborných seminároch podľa svojho pracovného zamerania. 
    Všetci zamestnanci preukázali ochotu vzdelávať sa, s vedomím, že to prispeje 
k rozšíreniu ich obzoru a ku skvalitneniu práce. Uvítali by sme také  semináre a školenia, 
ktoré by sa uskutočňovali v meste pre školy z nášho mesta a blízkeho okolia.  
 
III. Materiálne a finan čné zdroje 
 
III.1.1 Priestorové  a materiálové podmienky a vybavenie školy  
 
 
Združená stredná škola v Trebišove má 17 klasických tried, 12 odborných učební a 3 
laboratória: 

• 2 chemické laboratória, ktoré slúžia na výučbu odborných premetov v št. odbore 
potravinárstvo,  

• 1 chemicko-biologické laboratórium, kde prebieha výučba fyzikálnej chémie 
a cvičenia z biológie, vybavené kamerou na preparáty prepojenou s videom 
a televízorom,  

• 2 učebne cudzích jazykov, ktoré plánujeme vybaviť modernou výpočtovou technikou, 
v súčasnosti vyučujúci využívajú hlavne CD prehrávače a video,  

• 2 počítačové učebne, väčšia učebňa INF obsahuje 18 žiackych počítačových zostáv + 
1 učiteľskú zostavu, 5 tlačiarní, 1dataprojektor, 1 skener; v menšej učebni je   11 PC 
zostáv z toho 1 učiteľská stanica, všetky počítače sú pripojené na Internet 
prostredníctvom vysokorýchlostného pripojenia SANET, 

• 2 multimediálne učebňe, vybavené počítačom pripojeným na školskú počítačovú sieť 
a Internet, dataprojektorom, premietacím   plátnom , DVD prehrávačom a v jednej 
navyše s episkopom a spätným projektorom,  

• 2 učebne pre hudobnú výchovu, základným hudobným nástrojom je klavír, učitelia 
HV využívajú aj gitaru, Orfeove hudobné nástroje, mini vežu na prehrávanie 
reprodukovanej hudby  a CD prehrávače, 

• 1 učebňa výtvarnej výchovy s maliarskymi stojanmi, modelmi a pomôckami na VV,   
• 1 učebňa dramatickej výchovy,  
• 2 učebne strojopisu – spolu pre 40 žiakov so samostatným stolom a mechanickým 

písacím strojom, 
• 1 učebňa elektrotechniky na výučbu  fyziky, automatizácie, elektriky, strojníctva, 

vybavená učebnými pomôckami na názorné vyučovanie spomínaných predmetov,   
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•  učebne praxe pre študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
vybavené novými učebnými pomôckami a didaktickými hračkami, 

• telocvičňa slúži na vyučovanie TEV i na záujmovú činnosť žiakov, v rámci 
vzdelávacích  poukazov  mali žiaci raz týždenne zaplatenú mestskú plaváreň,  

• posilňovňa – univerzálny posilňovací stroj, stacionárne rotačné bicykle, jednoručky, 
stroj na posilňovanie končatín,  

• koncertná sála – slúži na reprezentačné účely, konajú sa v nej školské koncerty  
a prezentácie projektového vyučovania odborných predmetov št. odboru učiteľstvo pre 
MŠ a vychovávateľstvo, 

• vonkajší športový areál – futbalové, hádzanárske, basketbalové, volejbalové ihrisko, 
bežecká dráha, doskočisko. 

• učiteľská a žiacka knižnica – knižný fond je priebežne dopĺňaný a spravovaný cez PC.  
 

Priestory školy  svojou rozlohou  v prepočte na jedného žiaka zodpovedajú Nariadeniu 
vlády  č.362/2006 o podrobnostiach na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti 
a mladistvých.  
 
  Vedenie školy vytvára priaznivé pracovné podmienky nielen pre žiakov, ale  aj pre 
zamestnancov školy. Učitelia majú k dispozícii v zborovni školy 3 PC pripojené na 
vysokorýchlostný Internet prostredníctvom  SANET, spolu s tlačiarňou a skenerom. Okrem 
toho majú učitelia PC s pripojením na Internet a tlačiarňami aj v 4 kabinetoch.    
 Riaditeľ školy, zástupcovia a všetci administratívni  pracovníci  využívajú pri svojej 
práci osobné počítače s pripojením na Internet. 
 Technické a materiálne vybavenie školy  sa snažíme postupne dopĺňať a modernizovať 
nielen z rozpočtových prostriedkov, ale aj zapájaním sa do rôznych projektov, kde môžeme 
získať dodatočné finančné zdroje. Materiálne vybavenie sme doplnili aj vďaka vzdelávacím 
poukazom (notebook, počítač, tonery do tlačiarní, knihy do knižnice a pod.) 
  

Počas letných prázdnin sme zlepšili pracovné  podmienky v niekoľkých miestnostiach 
na škole, boli vymaľované  chodby školy, triedy pre 1. ročník,  toalety pre žiakov,  bufet, 
sekretariát a pracovňa zástupkyne.   
 
 
III.1.2 Priestorové  a materiálové podmienky DM  a ŠSZ 

Súčasťou školy je aj domov mládeže (DM)). Kapacita sedem pochodového domova 
mládeže  je 240 lôžok. 

 Prvé poschodie bolo zrekonštruované na odborné učebne pre št. odbor učiteľstvo pre 
MŠ a vychovávateľstvo. Tri poschodia 2. až 4. využívame na poskytovanie ubytovania 
cudzím osobám v rámci podnikateľskej činnosti. Žiaci bývajú na troch horných poschodiach 
(5. až 7. poschodie) v izbách bunkového typu. Každá bunka má dve izby: dvojposteľovú  
a trojposteľovú so spoločným WC a umývadlom. Na každom poschodí sú 4 spoločné sprchy. 
Počas  vianočných prázdnin  boli zrekonštruované sprchy pre žiakov na 2. poschodí  DM 
z prostriedkov  podnikateľskej činnosti,. 
 Ubytovaní žiaci majú k dispozícii žiacku knižnicu, študovne, spoločenskú miestnosť – 
vybavené televízormi, DVD prehrávačom, videoprehrávačom, mini vežou. V každej študovni 
sú  žiakom k dispozícii aj počítače. Vychovávatelia majú PC zostavu spolu s tlačiarňou 
v zborovni DM. 
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      V šk. roku  2006/07 bolo ubytovaných 109 žiakov (z toho 97 dievčat)  nielen 
z našej, ale aj z iných stredných škôl v Trebišove V priebehu roka počet ubytovaných žiakov 
kolísal.    
 
 Stravovanie pre ubytovaných žiakov, ostatných žiakov i zamestnancov  školy 
zabezpečuje školské stravovacie zariadenie ( ŠSZ) situované v budove DM. Kapacita 
školskej kuchyne  je 350 obedov denne, kapacita jedálne 500 stravníkov.  
 ŠSZ poskytuje ubytovaným žiakom celodennú stravu, ostatným žiakom 
a zamestnancom obedy. Dvakrát týždenne je výber z dvoch jedál. 
 V šk. roku 2006/07 sa v ŠSZ stravovalo 247 osôb, z toho 177 žiakov denného štúdia, 
60 zamestnancov  školy a 10 cudzích stravníkov.  
 
 
III.2 Finan čné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
 
Vybraný ukazovateľ v tis. Sk Funkčná 

klasifikácia 
r. 2006 

zo štátneho rozpočtu  škola 18 769 
z podielových daní – domov mládeže  DM 2 935 

 
Dotácia 

z podielových daní – školské stravovacie 
zariadenie  

ŠSZ 1 022 

Škola 0 

DM 365 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených  
s hmotným  
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má 
voči žiakovi vyživovaciu povinnosť ŠSZ 426 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy  415 
Finančné prostriedky  získané od rodičov alebo zákonných 
zástupcov žiakov, PO lebo FO  (dary ) 
Použitie darov: 

• spolufinancovanie  
• nákup materiálu pre ŠSZ 

 24 
 
 

-19 
-5 

Iné finančné prostriedky : 
• vlastné príjmy 
• zisk PČ 
• projekty  
• SANET  
• kultúrne poukazy 
• poistná udalosť 
• príspevok KSK na daň z nehnuteľnosti  

  
13 

276 
213 
135 

3 
58 
94 

 
V prílohe k správe je súhrnná spáva o hospodárení na Združenej strednej škole za rok 2006, 
v ktorej je podrobne rozčlenené použitie finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov, 
vrátane zisku podnikateľskej činnosti a darov. 
Prehľad čerpania finančných prostriedkov   zo vzdelávacích poukazov  za rok 2006 tvorí 
samostatnú prílohu. 
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III.4 Projekty, ktoré škola vypracovala a zaslala 
 

Projekty podané v šk. roku 2006/ 2007  

P.č. Názov projektu 

D
át

um
 p

od
an

ia
 

 
P

ož
ad

ov
an

á 
do

tá
ci

a 

S
po

lu
fin

an
-

co
va

ni
e 

S
ch

vá
le

ný
 

pr
ís

pe
vo

k Úspešnos ť 

1. 
Týždeň vedy na Slovensku v 
roku 2006 

2.10.2006 50 000 Sk 3 000 Sk 
50 000 Sk schválené 

2. Škola budúcnosti 3.10.2006 250 000 Sk 10 000 Sk   neschválené 
3. Grafické systémy 19.4.2007 100 000 Sk 6 000 Sk   neschválené 
4. Enviroment 24.4.2007 75 000 Sk 8 500 Sk   neschválené 

5. 
Otvorená škola, oblasť športu 
2007 

11.5.2007 150 000 Sk 20 000 Sk 70 000 Sk 
schválené 

6. Zdravie v školách 14.5.2007 70 000 Sk 4 000 Sk   neschválené 
7. Škola budúcnosti 6.6.2007 50 000 Sk 3 000 Sk   nevyhodnotené 

8. 
Elektronizácia a revitalizácia 
školských knižníc 2007 19.6.2007 100 000 Sk 5 500 Sk   

nevyhodnotené 
9. Jazykové laboratóriá 26.6.2007 200 000 Sk 28 000 Sk   neschválené 

10. Otvorená škola 2007 28.6.2007 200 000 Sk 68 000 Sk   nevyhodnotené 

11. 
Revitalizácia a elektronizácia 
DM 2007 

28.6.2007 200 000 Sk 24 000 Sk 
200 000 
Sk schválené 

12. 
Revitalizácia a elektronizácia 
škol. jedální 2007 30.7.2007 100 000 Sk 0 Sk   

neschválené 
13. Škola budúcnosti INFOVEK  hodnota projektu 190 000 Sk schválené 

 
 
  
 IV. Kvalita výu čby 
 
 Pre školský rok  2006/07 strategický plán bol spracovaný v hlavných  zámeroch plánu 
práce školy   v oblasti vzdelávania a výchovy, praktického vyučovania a  mimoškolskej 
činnosti, v oblasti financovania a materiálneho vybavenia a v oblasti vedenia školy 
prostredníctvom 8 cieľov, ktoré boli realizované cez viacero aktivít. Pre kontinuálne 
skvalitňovanie vyučovacieho procesu v priebehu školského bola realizácia týchto cieľov  
analyzovaná  hodnotená v jednotlivých predmetových komisiách a na pracovných poradách. 

V oblasti vzdelávania a výchovy každá predmetová komisia sa sústredila na zlepšenie 
kvality vzdelávania, proces výučby orientovala na rozvoj plnohodnotnej osobnosti, 
humanizáciu a vzdelávanie otvorené životu.   
 
1. Plánovanie programu výučby učiteľmi  

V časovo tematických plánoch každý vyučujúci po dohode na PK urobil úpravy   
v zmysle štandardov a cieľových požiadaviek a aj smerom k možnostiam využitia učiva na 
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uplatnenie výchovných cieľov k výchovám protidrogovej, sexuálnej, k vytváraniu 
environmentálneho vedomia, etického hodnotového systému, postoja k sebe , k práci, ľuďom 
a motivácie pre produktívny život. V tematický plánoch jednotlivých vyučovaných 
predmetoch je určený obsah, ciele, metóda a formy výučby a materiálne prostriedky 
a pomôcky použité pri výučbe.  
Plnenie časovo-tematických plánov bolo posudzované na zasadnutiach PK, hospitačnou 
činnosťou a kontrolou triednych kníh so zreteľom na zápisy preberaného učiva mesačne 
zástupkyňou riaditeľa školy.  Plnenie tematického plánu predmetu je pre každého učiteľa 
záväzné, čo učitelia aj v školskom roku 2006/07 dodržiavali. 

Keďže sme strednou odbornou školou a nie pre všetky odborné predmety sú centrálne 
spracované štandardy, členovia PK odborných predmetov chýbajúce  štandardy dopracovali 
podľa jednotlivých učebných osnov a profilu absolventov,   aby sa zosúladili ich požiadavky 
a podľa nich spracovali ročníkové testy.  

 
 

2. Priebeh a štruktúra výučby 
Na škole boli v šk. roku 2006/07 pripravovaní žiaci v 3 študijných odboroch.  
Vo vyučovacom procese    vyučujúci využili okrem klasických metód vyučovania aj  

informačno-komunikačné technológie, výukový softvér, ktorý škola má k dispozícií a aj  
internet. Najviac sa to darilo v PK prírodovedných predmetov, odborných predmetov, 
výchovných predmetov a spoločenskovedných predmetov. V snahe skvalitniť prácu 
a aktivizovať záujem vyučujúcich o nové moderné trendy vyučovania vyučujúci realizovali 
vzájomné hospitácie (PK spoločensko-vedných predmetov, cudzích jazykov, prírodovedných 
predmetov, výchovných predmetov, odborných predmetov). 

 Dôležitou súčasťou práce jednotlivých PK bolo zobjektívnenie, zefektívnenie a tým aj  
skvalitnenie  spôsobov získavania spätno-väzbovej informácie o dosiahnutých výsledkoch 
výučby a ich premietnutia do hodnotenia. Za týmto účelom okrem obvyklého preverovania 
vedomosti jednotlivé PK pripravili a realizovali vstupné a výstupné testy, ako aj testy 
z jednotlivých tematických celkov a ročníkové testy (PK cudzích jazykov, spoločensko-
vedných predmetov telesnej výchovy, prírodovedných predmetov). Prejavilo sa to okrem 
iného aj vo zvýšenom počte maturujúcich žiakov na vyššej úrovni, úrovni A, na maturitných 
skúškach 

Pri hodnotení žiakov učitelia dodržiavali klasifikačný poriadok a dohodnuté pravidlá 
hodnotenia na PK alebo PR dbajúc o výchovné  využitie hodnotenia. 

V prípade nespokojnosti žiak môže svoj názor vyjadriť jednak vyučujúcemu, alebo 
triednemu, prípadne vedeniu školy aj cestou požiadania o komisionálne preskúšanie.   

Cez aktivity cieľa č. 2 sme sledovali zvýšenie aktivity, tvorivosti, sebaregulácie, 
zručnosti v práci s informáciami, schopnosť prezentovať sa a zodpovednosť žiakov za 
výsledky svojej práce. Presadzovaním prvkov projektového vyučovania žiaci 1.,2. aj 3. 
ročníka zrealizovali individuálne, skupinové alebo ročníkové projekty. Najlepšie práce boli 
odporúčané na prezentáciu v SOČ. Zlepšila sa úroveň a obhajoba vlastného projektu na 
praktickej časti odbornej zložky na maturitných skúškach (65 projektov). Vytvorili sa tým aj 
podmienky pre predmetové olympiády a ostatné súťaže v hudobnej, výtvarnej výchove 
v športových súťažiach. Čoraz viac žiakov sa realizuje v projektoch Škola podporujúca 
zdravie, ako peer aktivisti v projektoch v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva  a 
SČK. Účinná pomoc zo strany učiteľov sa prejavila aj v kvalite školského časopisu, ktorý 
zaujal účastníkov Šťúrovho pera svojou profesionalitou. 

Podporovali sme rozvoj riadiacich a podnikateľských schopnosti žiakov vo viacerých 
projektoch mimovládnej organizácie Junior Achievement Slovensko Mládež pre budúcnosť. 
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Žiaci mali možnosť voľby absolvovať jednotlivé projekty ako povinne alebo nepovinne 
voliteľný predmet alebo ako krúžok. V rámci projektu  Junior Achievement Slovensko žiaci 
pracovali v dvoch programoch a to Aplikovaná ekonómia a Poznaj svoje peniaze.  
Výber metód a foriem výučby je pestrý, od klasických základných typov vyučovacích hodín 
cez cvičenia v odborných učebniach a laboratóriách cez výcviky a prax vo vlastnej odbornej 
učebni MŠ cez školské a sociálne zariadenia ako aj výrobné podniky a laboratória. 
Jednotlivé sledované vyučovacie hodiny spoločensko-vedného charakteru počas hospitácií 
alebo otvorených hodín  sa niesli v pozitívnej a optimálnej atmosfére, vyznačovali sa 
výraznou stimuláciou a veľmi dobrou komunikáciou prejavujúcou sa v kooperácii učiteľ – 
žiak. Činnosť  pedagógov na vyučovacích hodinách bola efektívna, prebiehajúca v pozitívnej  
psychosociálnej klíme. Vyučujúci využívali vhodné metódy, zážitkové  učenie, ktoré 
podporovali tvorivosť žiakov a rozvoj osobnosti žiakov. Úroveň kognitívnych poznatkov 
a vedomostí zodpovedá individuálnym možnostiam žiakov. 
 

Na hodinách prírodovedných predmetov a odborných predmetov, ktorých charakter 
úzko súvisí s prírodovednými predmetmi (študijný odbor potravinárstvo) výber metód 
a foriem činnosti učiteľov bol rôzny, prevládali prvky problémového vyučovania. Na 
teoretické vyučovanie nadväzujú hodiny cvičení, kde učitelia uplatňovali skupinové 
a kooperatívne vyučovanie, čo prispelo k sebaregulácií učenia sa žiakov. Zároveň si mnohí 
učitelia vytvorili priestor pre individuálny prístup ku žiakom, diferenciáciu náročnosti úloh.  
Učitelia na praktických cvičeniach vytvárali priaznivú pracovnú atmosféru a vytváranie 
podmienok pre rozvoj tvorivosti žiakov malo výrazne motivačný účinok.  Úroveň praktických 
zručností   výrazne podporila úroveň kognitívnych vedomostí, čo je však podmienené 
rôznymi individuálnymi schopnosťami žiakov. Aktívni žiaci výsledky učebnej činnosti 
prejavili v samostatnej práci  (úspešnosť žiakov v SOČ, úspešní riešitelia matematických 
súťaži KLOKAN, MAX, úspešnosť žiakov na veľtrhoch a v projektoch APE ).  
 Na hodinách teoretických, výchovných predmetov, hudobno-didaktických 
a metodických v študijnom odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo sa prejavila dobrá 
úroveň v oblasti interakcie a kooperácie. Kultivovaná komunikácia sa prejavila v   pozitívnej 
tvorivej psychosociálnej klíme. Žiaci získané vedomosti a zručnosti dokázali prakticky 
aplikovať v projektovej práci, prezentáciou na verejnosti a  na rôznych súťažiach a pestrých 
aktivitách v mimovyučovacom čase.  

V študijnom odbore sociálno-výchovný pracovník v niektorých teoretických hodinách 
prevládali prvky tradičného vyučovania.   Túto voľbu vyučovania do značnej miery v týchto 
odborných predmetoch podmieňujú chýbajúce respektíve neschválené učebnice v tomto 
pomerne mladom študijnom odbore. Na delených hodinách, výcvikoch a voliteľných 
predmetoch viedla výučba k vyváženej proporcionalite rozvoja kognitívnej, sociálno-
afektívnej a psychomotorickej stránky. Viacej bola využitá skupinová práca, aktivita, 
samostatnosť a tvorivosť žiakov, sebahodnotenie a integrácia poznatkov z jednotlivých 
predmetov. V predmete administratíva a korešpondencia uskutočnili vyučujúci  ročníkovú 
súťaž. 

V telovýchovnom procese sa účelne a efektívne využívali pomôcky a náradie 
v súčinnosti s priestorovými možnosťami telocvične, posilňovne aj vonkajšieho areálu 
s ihriskami a športoviskami. Žiaci preukázali dobrú úroveň pohybových schopnosti. Účelové 
cvičenia, kurz ochrany človeka a prírody, plavecké, turistické a lyžiarsky kurz sa konali 
v súlade s legislatívou a splnili svoj účel a prispeli k vytváraniu pozitívnej psychosociálnej 
klímy.  

V rámci hodín povinných predmetov sme dbali hlavne na zvládnutie základného učiva 
predpísaného učebnými osnovami jednotlivých predmetov všetkými žiakmi. V odbornej časti 
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vyučovania rozširujúce učivo žiaci zvládli na povinne voliteľných predmetoch podľa 
jednotlivých odborov a odborných zameraní. Rozširujúce vedomosti poskytli žiakom 
nepovinne voliteľné predmety, semináre, v cudzích jazykoch konverzácie, ktoré si volili 
najmä žiaci 4. ročníka  pre skvalitnenie prípravy na maturitné skúšky. Značnú časť 
záujmového vzdelávania žiaci 4. ročníka využili  k úspešnému zvládnutiu maturitných 
skúšok.  
 
3. Pracovné podmienky pre výučbu 

Priemerný počet žiakov v triedach je 32 žiakov. V študijnom odbore učiteľstvo pre 
MŠ a vychovávateľstvo sú dievčatá, prípadne v niektorých triedach 1 – 2 chlapci. V triedach 
študijného odboru potravinárstvo prevládajú chlapci a na študijnom odbore sociálno-
výchovný pracovník je pomer chlapcov a dievčat vyváženejší. 

Kontinuita edukačného procesu bola zabezpečená vytvorením rozvrhu hodín na PC, 
v ktorom boli rešpektované základné pedagogické, psychologické a psychohygienické 
požiadavky. Vyučovanie bolo súvislé, bez voľných hodín, vyučovanie povinných predmetov 
bolo ukončené spravidla 7. vyučovacou hodinou s výnimkou cvičení a praxe. Nepovinné 
predmety a záujmová činnosť boli vykonávané od 7. vyučovacej hodiny.  

Každý učiteľ má vypísané konzultačné hodiny jeden deň v týždni. V prípade záujmu 
a potreby môžu žiaci, ale aj rodičia  využiť tento čas na individuálne konzultácie s učiteľom.  
 Vedenie školy svoju pozornosť sústredilo aj na podporné služby na škole. Do činnosti 
školy je zavedený inštitút školského psychológa a vyčlenilo sa pracovné miesto pre 
informatika. Značná pozornosť je venovaná profesionalizácií jednotlivých koordinátorov 
(výchovné poradenstvo, protidrogový koordinátor). 
 K dispozícií žiakom je podobne cez  konzultačné hodiny  výchovná poradkyňa a školská 
psychologička, ktorá konzultácie má zverejnené a tiež je možnosť dohody so žiakom 
a rodičom aj telefonicky. 

Každá trieda má svoju kmeňovú učebňu a pre každý študijný odbor má škola 
vybavené potrebné odborné učebne aj s príslušnými pomôckami a zariadením. K dispozícií 
pre výučbu sú navyše dve multimediálne učebne, ktorých zariadenie sa podľa finančných 
možnosti stále doplňuje.  
 Vyučovacie priestory sú štandardné vybavené. Škola je pripojená na vysokorýchlostný 
internet (SANET). Uvítali by sme širšie softvérové vybavenie ako aj učebnice pre odborné 
predmety v novších študijných odboroch, ktoré v ponuke školskej distribúcie učebníc 
chýbajú. 

V priebehu školského roka sme reagovali na ponuku vhodných odborných titulov pre 
učiteľskú knižnicu. Boli zakúpené knihy pre výuku metodík, s tematikou duševného zdravia, 
predmanželskej výchovy, odborné časopisy pre potravinárstvo (Mäso, Mliekarenstvo, 
Pekárstvo, Trend), pre U pre MŠ a V (Vychovávateľ) pre SVP (Sociálna politika) pre SJL 
(Literárny týždenník, SJL v škole).  
Reagovali sme na ponuku nových učebníc pre žiakov.  Naďalej v  ponuke učebníc najviac 
chýbajú  učebnice pre študijný odbor sociálno-výchovný pracovník.  

Z prostriedkov získaných za vzdelávacie poukazy a ZRPŠ sa zaplatili  služby za 
mestskú plaváreň a fitnescentrum, preplatili sa výdaje za celoslovenskú prehliadku mladých 
skupín a sólistov „Kremnické laso“, cestovné za KK  v SOČ a majstrovstvá SR v športových 
disciplínach a činnosť turistického krúžku. 

Veľkú pozornosť venovalo vedenie školy aj PK seminárom k problémom novej 
maturitnej skúške, ktoré usporiadalo MŠ,  MPC a iné inštitúcie, na ktorých sa aktívne 
zúčastňovali učitelia delegovaní vedením školy alebo PK. 
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V priebehu školského roka sme organizovali počas vyučovania akcie tak, aby čo 
najmenej narušovali organizáciu vyučovania a dotvárali vzdelávacie a výchovné poslanie 
školy (návšteva divadla v Košiciach alebo Prešove- triedne akcie, školské akcie – návšteva 
divadelných predstavení v MKS – podľa odporučenia PK spoločensko- vedných predmetov, 
exkurzie). Ďalej akcie, ktoré súvisia so študijnými plánmi jednotlivých študijných odborov a 
učebnými osnovami jednotlivých predmetov (OČAP, lyžiarsky, plavecké, turistické kurzy 
a exkurzie do podnikov, detských domovov, sociálnych zariadení). Na týchto akciách nebolo 
zaznamenané porušovanie školských predpisov alebo školského poriadku.  

Za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu sme sa snažili skvalitniť výber žiakov 
v prijímacom pokračovaní na školu. V kritériách sme zohľadňovali výsledky MONITORU 
a prospech za ZŠ. Vedúci PK, výchovná poradkyňa a zástupcovia RŠ sa zúčastňovali na 
aktívoch ZRPŠ pre 9. ročník k problematike prijímacieho pokračovania. Zorganizovali sme 
deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníkov, rodičov a učiteľov ZŠ. Pripravili sme 
komplexný propagačný materiál o škole a články do regionálnej tlače (Korzár, Slovo 
Zemplína) ako aj propagáciu školy prostredníctvom televízie Zemplín. 
Pre záujemcov o študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo sme zrealizovali 
oboznamovací kurz pre zvýšenie úrovne výchovných predmetov. Napriek týmto snahám, pre 
všeobecne nedostatočný počet žiakov 9. ročníka na počet miest na SŠ, sa nám nepodarilo 
naplniť študijný odbor –potravinárstvo a životné prostredie. Podiel na tom má aj nefungujúci 
potravinársky priemysel v meste a blízkom okolí. 
 
4. Sociálna klíma výučby 

Posilniť výchovnú funkciu školy sme sa snažili dôsledným spracovaním jednotlivých 
poriadkov. Do rozhodovacieho procesu na škole okrem pedagogických rád (PR) 
a predmetových komisií (PK) sme sa snažili zapojiť školskú radu, radu študentov, radu 
rodičov a ostatné organizácie školy 

Život školy sa riadi jasnými pravidlami, ktoré sú žiakom aj rodičom sprostredkované 
triednymi učiteľmi a sú v triedach k dispozícií žiakom v priebehu školského roka. Sú to 
školský poriadok, ktorý vychádza z Dohovoru o právach dieťaťa, klasifikačný poriadok, 
pravidlá medzitriednej súťaže a o najlepšieho žiaka školy. V projekte zdravá škola bol jedným 
z cieľov „Humanizácia vzťahov“.                                        

Ako pozitívnu motiváciu pri hodnotení žiakov sme využili udelenie pochvál triednym 
učiteľom (4%) riaditeľom školy (4%) knižné odmeny (7,3%) zápis do kroniky školy (1 
žiačka) 

Závažnejšie problémy boli riešené na pedagogických radách uložením výchovných 
opatrení: pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom školy, znížením známky zo správania na 
uspokojivé 23 žiakov, menej uspokojivé 9 žiakov, s podmienečným vylúčením 5 žiakov 
a vylúčenie zo štúdia 1 žiačka.      

Súťaž o najlepšiu triedu v školskom roku 2006/07 vyhrala   trieda 2.G, tr. učiteľ Mgr. 
Záhorský , odmena 1500 Sk od rady rodičov. 

Celková atmosféra v triedach, na škole je prijateľná. Žiaci samotní dokážu na 
problémy poukázať, vyjadriť ich na stretnutiach zo zástupcom vedenia školy, na konferencií 
Zdravej školy, v školskom časopise, pomenovať nezdravé prejavy a zaujať k ním svoj postoj 
a názor,   ako aj diskutovať o problémoch s učiteľmi alebo spolužiakmi.  Ak žiaci chceli ostať 
v anonymite využili  schránku Bútľavej vŕby.  
  Dobré vzťahy a vzájomná dôvera žiakov a učiteľov sa upevňuje a umocňuje v bohatej 
mimoškolskej činnosti ako aj pri realizácií projektov a príprave mnohých vystúpení 
a prezentácií žiakov školy v škole, v meste a na rôznych súťažiach, ktorých bolo v priebehu 
školského roku pomerne dosť.    
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 Silnou stránkou v upevňovaní vzťahov medzi žiakmi je pôsobenie Peear aktivistov 
z radov našich žiakov v oblasti protidrogového pôsobenia a predmanželskej a manželskej 
výchove – Zdravý partnerský život. 

 So spoluprácou školskej rady a rady rodičov môžeme byť spokojní. Školská rada 
i rada rodičov podporili koncepciu rozvoja školy. Rada školy prejednala počty žiakov 
v prijímacom pokračovaní, výchovné a vzdelávacie výsledky a závažné problémy práce školy.  

Vytvorila sa fungujúca študentská rada K rôznym problémom vzdelávania, výchovy 
i práce školy sa môžu žiaci vyjadriť aj cestou „Bútľavej vŕby“ (schránka dôvery) a školského 
časopisu. Žiaci školy boli zainteresovaní do úpravy vnútorných noriem (vnútorný školský 
poriadok, klasifikačný poriadok, plán práce školy, súťaž o najlepšieho žiaka a najlepšiu 
triedu).   
 Snažili sme sa zvýšiť vzájomnú informovanosť učiteľov, rodičov, žiakov pomocou 
triednických hodín, triednych aktívov. Často krát  účasť rodičov na triednych aktívoch bola 
veľmi nízka. Triedni učitelia však o výchovných problémoch žiakov rodičov včas informovali 
telefonicky alebo písomne. 
 
5. Výsledky výučby 

Celkový študijný priemer sa výrazne nezmenil oproti minulému školskému roku. 
Najlepšie výsledky dosiahol študijný odbor učiteľstvo pre MŠ, druhý v poradí bol študijný 
odbor sociálno-výchovný pracovník a najhorší priemer mali žiaci v študijnom odbore 
potravinárstvo.  
Výsledky po ročníkoch sú uvedené v tabuľke. Celkové podľa konštatovania pedagogických 
rád v priebehu školského roka najproblémovejšími sú vždy triedy prvého ročníka.  
 Učitelia splnili zámery vytýčené v tematických plánoch s výnimkou posledných hodín 
v niektorých predmetoch z dôvodu narušenia vyučovania v priebehu školského roka. 
 S dochádzkou žiakov sme neboli spokojní (výsledky v tabuľke) napriek dôslednej 
práci triednych učiteľov v zmysle školského poriadku a spolupráci s rodičmi a školskou 
psychologičkou. Pre neospravedlnené hodiny bola zo štúdia vylúčená jedna žiačka.    

Koncoročná analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov ako aj vízia školy premietnutá 
do  plánu práce školy na školský rok 2007/08 predstavujú istú stratégiu  k zdokonaľovaniu 
školy, k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov, k pocitu spoluzodpovednosti všetkých 
pedagogických pracovníkov a žiakov školy za výsledky vlastné ako aj školy. 
 
 V oblasti mimo vyučovacej činnosti smerovali  naše ciele a aktivity na zvýšenie 
záujmu žiakov o mimovyučovaciu činnosť, tak aby pomohla rozvíjaniu talentu, rozširovaniu 
vedomosti a zručnosti.  Zároveň, aby sa realizovali záujmy žiaka, oddych, kultúrne 
a spoločenské vyžitie. Žiaci mali možnosť vybrať si zo 42 ponúkaných záujmových krúžkov, 
z pestrého kalendára mimoškolských akcií ako boli návštevy divadiel, kina múzeí, vystúpenia 
umelcov, rôzne súťaže (výtvarné, spevácke, hudobné, umelecké slovo, spoločenské, 
športové), školské akcie (ples, školské medzitriedne súťaže, vianočný koncert, aktivity 
v rámci projektov ŠPZ ), vydávanie školského časopisu, účinkovanie v školskej hudobnej 
skupine alebo v školskom spevokole.  
  Ďalšie možnosti boli vytvorené realizáciou projektu 100 NET a rozumIT na škole. 
  
 
 
 
V. Klíma školy 

Klímu našej školy ovplyvňujú dva dôležité „mikrosvety“: 
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 – vonkajší, zahrňujúci faktory, ktoré škola môže meniť len minimálne (počet žiakov 
končiacich ročníkov na ZŠ, pracovné príležitostí pre absolventov, sociálna politika.....), 

–  vnútorný, zahrňujúci faktory, ktoré sa škola snaží upravovať v svoj prospech v maximálne 
možnej miere, 
 
Na ZSŠ sa pripravovali v šk. roku 2006/07 žiaci v 3 študijných odboroch denného štúdia  

a v 2  št. odboroch    pomaturitného štúdiu  (kvalifikačné a špecializačné). 
 Z uvedených skutočností vyplýva, že na našej škole sa stretávajú pomerne veľké 

skupiny žiakov, študentov, ale aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov 
s rôznymi záujmami, názormi a pod. Práve preto škola citlivo pristupuje k riešeniu otázok 
spojených so zdravou atmosférou a príjemnou klímou v škole.  

Najpočetnejšou a najdôležitejšou skupinou z pohľadu edukačného procesu sú žiaci. Ich 
základné práva a povinnosti obsahuje pomerne obsiahly školský poriadok, s ktorým ich 
oboznamuje triedny učiteľ(TU) každý rok pri nástupe do školy a majú ho k dispozícii na 
triednej nástenke a u TU. Kladieme dôraz na rovnaký výklad školského poriadku zo strany 
TU, aby žiaci nemali pocit, že niektoré triedy sú zvýhodňované, resp. že sú zvýhodňovaní 
určití jedinci v triede. Triedy totiž súťažia o najlepšiu triedu na škole a najlepšieho žiaka 
školy, ktorá je finančne ohodnotená, takže sa navzájom  kontrolujú, lebo pravidlá sú pre 
všetkých rovnaké.  

TU na triednických hodinách so žiakmi diskutujú o aktuálnych problémoch spojených 
s vyučovaním, ale aj o rôznych negatívnych javoch (fajčenie, drogy, šikanovanie, 
protekcionárstvo, rasová nenávisť). Vo vyšších ročníkoch aj o výchove k manželstvu, štúdiu 
na VŠ a podobne. V mnohých prípadoch sa TU obracali na školskú psychologičku 
a výchovnú poradkyňu, ktoré komunikovali so žiakmi individuálne a pomohli im vyriešiť 
ich problémy. 

 Ďalšou skupinou, ktorá stojí na pomyselnej druhej strane katedry sú študenti na 
pomaturitnom štúdiu. Keďže sú to ľudia z praxe,  vzájomná spolupráca medzi učiteľmi 
a študentmi je na kvalitatívne vyššej úrovni, pretože tu získava učiteľ oveľa viac informácií 
z praktickej činnosti od študentov. Na základe spätnej väzby môže okamžite reagovať na 
potreby študentov, čím sa upevňuje vzájomný rešpekt a dobrá komunikácia.          
   Všeobecne vzťah učiteľov a žiakov, či študentov sa zlepšil. Napomáhajú tomu jednak 
neformálne rozhovory počas prestávok, ale aj využívanie vzdelávacích poukazov na krúžkovú 
činnosť, keď obidve strany strávia spolu zákonite viac času, čo dobre vplýva na vzájomne 
akceptovanie a rešpekt. K zlepšeniu prispievajú aj rôzne spoločné akcie (povinné kurzy, 
exkurzie, výlety, divadelné a filmové predstavenia) a  pod.  Prípadne problémy sa riešia     
spoločným dialógom a v zmysle školského poriadku.   
 Osobitnou skupinou sú zamestnanci školy. Súčasná pracovná skupina školy sa skladá 
z pedagogického zboru a zo skupiny hospodárskych pracovníkov. Formálna štruktúra 
pedagogického zboru na našej skole je podobná iným školám. Na čele stojí riaditeľ školy a 
jeho traja zástupcovia. K vedeniu školy patria výchovná poradkyňa a školská psychologička. 
Predseda školskej rady a odborového zväzu sa zúčastňuje zasadnutí vedenia podľa riešených 
problémov. Ďalšiu skupinu tvoria vedúci predmetových komisii, koordinátori, triedny učitelia 
a napokon všetci učitelia školy a vychovávatelia v domove mládeže. 
Okrem tejto formálnej štruktúry pracovného kolektívu sa v pedagogickom zbore vytvorili tiež 
neformálne vzťahy ovplyvnené najmä spolupatričnosťou v kabinetoch podľa predmetov, 
alebo na osobne výberových vzťahoch, vzájomných sympatii alebo antipatii členov.  
Odrazom pre ozdravenie klímy na škole bolo a bude okrem efektívnosti vo všetkých smeroch, 
vytvoriť najmä zdravú školu, zdravú organizáciu a to vo viacerých smeroch: 
 – reagovali sme na potreby regiónu. Z toho vyplýva, že sme na škole vytvorili ďalšie nové 
odbory, u ktorých je predpoklad, že by mohli prilákať záujem žiakov (životné prostredie 
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a kozmetička – vizážistka). To sa však premieta do náročnosti na  vlastnú pracú pre každého 
jedinca kolektívu, ak má v príprave žiakov obstáť z hľadiska požiadaviek rodičov a trhu práce  
– usilovali sme sa o humanizácia vzťahov učiteľ – učiteľ, učiteľ– žiak, učiteľ -vedenie, 
vedenie – žiaci,  
 – snažili sme sa o pravdivú propagáciu dobrých výsledkov  práce žiakov, učiteľov a vedenia 
školy,  ktorá je pre zvýraznenie školy veľmi dôležitá. V práci našej školy sme na to využili 
dni otvorených dverí, organizovanie školských, obvodových, krajských a celoslovenských 
súťaží odborného,  športového i záujmového charakteru,  propagáciu práce výsledkov žiakov i 
cestou tlače, regionálnej televízie, 
– súčasné vedenie sa usiluje cez  efektívnosť výchovno-vzdelávacej práce, humanizáciu 
vzťahov, zlepšovanie materiálno - technického vybavenia školy, umožňovanie realizácie sa 
pracovníkom školy, vytváranie podmienok pre záujmovú činnosť žiakov, zverejňovanie 
výsledkov prace žiakov a učiteľov školy, aby sa vytvorili predpoklady pre zdravú klímu školy 
a  pocit identity zamestnancov a žiakov so svojou školou 

V cieli č.4 – otvorenosť pôsobenia našej školy sme realizáciou projektu 100 NET 
a RozumIT umožnili vzdelávanie v oblasti informatiky nielen našim žiakom, ale aj ich 
rodinným príslušníkom. V školskom športovom stredisku sme podporili okrem našich žiakov 
aj rozvoj talentov žiackych talentov z mestá a okolia. Aj v tomto školskom roku pokračovala 
spolupráca so školami v rámci Karpatského Euroregiónu Slovensko a družobnými školami 
z Poľska a Maďarska.   
  
 
 
VI. Riadenie, manažment  školy a poradenstvo 
 
VI.1 Štruktúra riadenia na škole 

Organizácia školy je dostatočne a funkčne rozpracovaná, má presne stanovené 
pravidlá fungovania a činnosti. 

Požiadavky na kvalitu výkonu na každom úseku práce ZSŠ a na každého jednotlivca 
boli dané, zverejnené cestou organizačného a pracovného poriadku školy, náplne práce 
každého jednotlivca, plánu práce školy s určením zodpovednosti a termínu, klasifikačného 
poriadku, školského poriadku, žiackej a medzitriednej súťaže, vnútroškolskej smernice pre 
komisionálne skúšky, štatútu PK a vedúceho predmetu ako aj všeobecne platnými 
a záväznými normami, vyhláškami a zákonmi v rezorte školstva. Ďalej študijnými plánmi, 
učebnými osnovami a tematickými plánmi jednotlivých predmetov. 

Kompetencie sú na pedagógov delegované na základe schopností a výsledkov práce. 
Angažovanosť učiteľov je veľmi dobrá nielen v škole, ale aj mimo nej (odborné komisie 
ŠIOV- tvorba učebných osnov, práca v regionálnych a krajských komisiách SOČ, pomoc pri 
organizovaní regionálnych seminárov SOČ, školení študentských rád, organizovanie 
krajských kôl športových súťaži ).  

V činnosti metodických orgánov má svoje miesto vedúci učiteľ predmetu,  výraznú 
kontrolnú a riadiacu funkciu majú predmetové komisie, ktorých na škole pracovalo 7. Na 
škole sú ustanovení koordinátori a to pre koordináciu patologických javov, environmentálnu 
výchovu, pre projekt Škola podporujúca zdravie a výchovný poradca. V pláne práce školy 
boli kompetencie prenesené adresne na jednotlivých pedagogických pracovníkov školy. 

Vedenie školy v kontrolnej činnosti postupovalo podľa dôsledne vypracovaného 
systému kontroly vo všetkých oblastiach činnosti s využitím rôznych foriem kontroly 
(hospitácie, rozhovory, kontrola a analýza pedagogickej dokumentácie a štatistických 



Združená stredná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov 
tel.:056/668 13 10  fax: 056/672 52 01  e-mail: skola@zsskomtv.edu.sk 

                                                                                                                                                      30 

výsledkov, účasť na zasadnutiach PK, dodržiavanie pracovného poriadku a vnútorného 
poriadku školy).   
Systém vnútorného toku informácií je cez pedagogické  a pracovné porady, cez porady 
vedúcich PK, triednych učiteľov a zasadnutí jednotlivých PK, alebo vyučujúcich jednotlivých 
predmetov, cez informačnú tabuľu v zborovni školy a   pred pracovňou zástupkyne riaditeľa 
školy pre pedagogickú činnosť ďalej školský rozhlas,  web stránku školy, ktorá slúži aj 
k vonkajšiemu informačnému toku. 
Manažment školy svoje vzdelávanie orientoval hlavne na získavanie nových manažérskych 
vedomosti a zručnosti v oblasti certifikácie systému kvality práce. Bola vypracovaná príručka 
kvality školy a v nasledujúcom školskom roku sa    začnú práce na zavádzaní systému 
manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001. 
 
VI.2 Spolupráca a údaje o rade školy 

Rada školy pozostáva so zástupcov učiteľov (2), nepedagogických pracovníkov (1), 
žiakov (1), rodičov (3), Mestského zastupiteľstva (1), zástupcov VÚC (2) a odberatelia (1). 
Spolupráca rady školy a školy je dobrá. Rada školy prejednáva materiály školy týkajúce sa 
činnosti školy, prijímacieho konania, rozvoja a stratégie školy, hodnotiace správy.  
 
VI.3 Poradné orgány školy 

Predmetové komisie považujeme za stredný článok riadenia činnosti, hlavne 
v pedagogickej činnosti školy. Práca PK bola aj pri koordinácii svojich členov v tomto smere 
veľmi nápomocná manažmentu školy, ktorý vzdelávacie aktivity a zodpovednosť 
zamestnancov školy ocenil v rámci svojich možnosti. Ďalej je to pedagogická rada, triedny 
učitelia a koordinátori. 
 
VI.4 Zabezpečovanie kvality na škole 

Za prvoradú úlohu pre kvalitnú organizáciu výučby považujeme  dobré organizovanú 
a usporiadanú činnosť, rozdelenie práce, priradenie zodpovednosti. Organizácia školy má 
presne stanovené pravidlá fungovania a opisu činnosti. Kompetencie boli na pedagógov 
delegované premyslene a vychádzali zo schopností a výsledkov vyučujúcich. 
Pri kontrole procesov na škole vedenie školy postupovalo podľa stanoveného plánu 
vnútroškolskej kontroly. Kvalitu práce pomáhajú napĺňať aj ďalšie poriadky: pracovný, 
organizačný, plán práce školy, školský poriadok, klasifikačný poriadok a ďalšie vnútorné 
smernice.  
 
VII. Spolupráca s vonkajšími partnermi, marketing 

Škola v oblasti spolupráce s partnermi, kladie najväčší dôraz na úzku spoluprácu 
s rodičmi žiakov našej školy. Samozrejme, že na druhej strane vytvárame kontakty aj so 
všetkými organizáciami, firmami a zariadeniami, ktoré môžu škole pomôcť pri zabezpečovaní 
praxe, prípadne pomôcť škole pri iných aktivitách. A tá je vzhľadom na široké zameranie 
školy  rozmanitá.  

Pádom veľkých potravinárskych podnikov v meste a blízkom okolí spolupracuje škola 
pri vyhľadávaní nových pracovísk najmä s rodičmi žiakov. Nadväzuje kontakty s novo 
vznikajúcimi podnikateľskými subjektmi a spoločnosťami v našom okrese. Keďže ich nie je 
veľa a neustále sa boria s rôznymi problémami, je ich pomoc škole pomerne slabá. 
Vychádzajú nám však v ústrety aspoň  formou umožnenia praxe našich študentov a to v 
oblasti potravinárskej, podnikateľskej, pedagogickej a sociálnej. Naši študenti tam 
prichádzajú do styku s  modernejšou technikou využívanou týmito subjektmi v pracovnom 
procese a na  ekonomických úsekoch. Za všetky spomenieme aspoň Daňový úrad Trebišov, 
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Slovensku poisťovňu, Sociálnu poisťovňu a pod.  V potravinárskej oblasti nám vychádzajú  
takýmto spôsobom v ústrety strední a malí podnikatelia: pekárne BFR Trebišov, Brutus s.r.o. 
Trebišov, Maral Trebišov, Sandra Trebišov, Tajba Čaňa a ďalší. 
Dobrú spoluprácu máme pri uskutočňovaní praxe zo ZŠ na území mesta, kde naši žiaci 
vykonávajú učebnú a odbornú prax. Pre  deti týchto škôl, ale aj pre ďalšie ZŠ a  MŠ 
organizujeme divadelné a muzikálové predstavenia, ktoré pripravujú naši žiaci a ktoré sa tešia 
veľkej obľube najmä u najmladších divákov.  

Zaradenie odboru sociálno-výchovný pracovník si vyžiadalo vytvoriť aj nepretržitú 
spoluprácu zo sociálnymi zariadeniami v meste pôsobenia školy, ale aj blízkom okolí. Tak 
škola spolupracuje s ÚPSVaR v  Trebišove, Územným spolkom SČK Trebišov (pracoviská 
Maják a Prameň nádeje), Detským domovom v Sečovciach, Charitným domom sv. E. 
Steinerovej vo Vojčiciach,  Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb 
v Trebišove. 
V menšom rozsahu, prevažne formou exkurzii sa však koordinuje činnosť s DPL v Hrani, RD 
v Bačkove, DeD v Slovenskom Novom Meste, diagnostickom centre v Košiciach a podobne.   

Snažíme sa nadviazať spoluprácu aj s firmami v oblasti výpočtovej techniky. Naša 
škola je uzlom pre pripojenie vysoko rýchlostného internetu SANET. Pri činnosti  nám 
pomáhajú aj súkromné počítačové firmy so sídlom v Trebišove, ale len veľmi malým 
podielom (nevyhnutné opravy, zľavy pri nákupe tovaru a pod.)  
Škola ma veľmi dobré vzťahy s Mestským úradom v Trebišove, Vlastivedným múzeom a 
ďalšími okresnými a mestskými inštitúciami, pre ktoré žiaci a učitelia často pripravujú 
kultúrne vystúpenia a programy pri rôznych príležitostiach a oslavách. 
Dlhoročne je nadštandardná spoločná činnosť s Úradom verejného zdravotníctva v Trebišove 
a Územným spolkom SČK. Naši žiaci sa aktívne zapájajú do rôznych akcií organizovaných 
z príležitosti medzinárodných dní ( napr. zeme, boja proti fajčeniu, vody.....) a pomáhajú 
zvyšovať jednak informovanosť ľudí o danej problematike a jednak v mnohých prípadoch 
odovzdajú aj finančný príspevok. Spoločne organizujú aj zaujímavé odborné besedy na 
aktuálne témy- zdravej racionálnej výživy, ochrany od závislostí a pod. 
 Škola sa snaží motivovať aj samotných žiakov a maximálne ich zapájať do spolupráce 
s partnerskými organizáciami, lebo vyhodnocujeme  a vhodne odmeňujeme najlepších  žiakov 
na jednotlivých prevádzkach zmluvných zariadení a vybratým jedincom štvrtých ročníkov 
pomôžeme nájsť zamestnanie v organizáciách, kde sa prax vykonáva.     

Na dobrej úrovni bola spolupráca vedenia školy, triednych učiteľov a rodičov. Rodičia 
boli informovaní o výchovno–vzdelávacích  výsledkoch svojich ratolestí na pravidelných 
rodičovských združeniach a známkami v študentských preukazoch. U problémových žiakoch 
bola bežná komunikácia cez telefón, resp. písomnou formou. Na podnet rodičov bola 
upravená aj forma ZRPŠ v niektorých triedach, kde klasická schôdzka sa zmenila na 
individuálne pohovory v rôznych vymedzených a dohodnutých časoch. Prevažná časť  
rodičov aktívne spolupracuje s učiteľmi a ich prostredníctvom sa podieľa na potrebných 
zmenách v organizácii práce.  Produktívnu činnosť žiakov nemalou mierou podporuje 
Rodičovské združenie pri ZSŠ, ktoré spolufinancuje rôzne akcie (imatrikulačný ples, 
stužkové slávnosti, rôzne spevácke a tanečné vystúpenia), ale aj cestovné náhrady pri 
odborných súťažiach a nákup potrebnej techniky. Dôležitú úlohu hrá aj rada školy, ktorá sa 
živo zaujíma o všetky problémy vznikajúce na škole, ale  aj o ich riešenie, prípadne aktívne 
vstupuje svojimi návrhmi na riešenie. Škola cíti určitý tlak  zo strany rady školy, avšak to 
nevplýva negatívne na jej činnosť, ba práve naopak.   
 Aktívne spolupracujeme a vytvárame kontakty aj so školami v zahraničí. Škola má 
podpísanú dohodu o spolupráci so školami v zahraničí a to konkrétne: Zespól skól 
chemických v Jasle  /Poľsko/ , Westik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakkozépiskola es Szakiskola 
Nyriegyháza /Maďarsko/ a  Zespól szkól Spozywczych im. T. Rylskiego w Rzeszowie 
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/Poľsko/. Oblasti spolupráce sa týkajú výchovnej činnosti škôl – spoločenské, kultúrne 
podujatia, športové súťaže, odborné programy. V tomto roku sa  realizovali hlavne športové 
súťaže. Všetky uvedené školy sa aktívne zúčastnili na volejbalovom turnaji, usporiadaného 
z príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov v marci. Súčasne sa  vyučujúci   zúčastnili  na  
vyučovacích hodinách telesnej výchovy a vymenili si navzájom odborné skúsenosti. 
  Z posledne menovanej školy - Zespól szkól Spozywczych w Rzeszowie boli študenti na 
dvojtýždennej praxi v prevádzkach našich zmluvných podnikov.   Perspektívne uvažujeme o 
odborných stážach učiteľov cudzích jazykov, odborných a výchovných predmetov. 

Naša škola je zapojená do projektu medzinárodnej spolupráce - Sieť škôl Karpatského 
Euroregiónu Slovensko (zahŕňa školy zo susedných krajín- Poľska, Slovenska, Maďarska 
a Ukrajiny).   
Vyššie uvedené aktivity školy sa snažíme prezentovať na verejnosti všetkými dostupnými 
informačnými kanálmi. Škola má zriadenú internetovú stránku – www.zsskomtv.sk, ktorá 
ponúka veľké množstvo údajov o škole, ale aj fotoalbumy z rôznych akcii usporiadaných 
školou s písomným komentárom, prípadne vloženým videom. Výsledky prezentujeme aj 
v regionálnej tlači (Slovo Zemplína, Zemplínsky Korzár), v oblastnej a miestnej televízii 
(Zemplín- uvedená muzikálová rozprávka   Bacily a zlé špiny , trebišovský infokanál). Žiaci a 
vyučujúci školy prispievajú svojimi článkami o mnohorakej činnosti (odbornej, chemickej, 
zdravotnej, charitatívnej, športovej...) a dosiahnutých výsledkoch okrem uvedených titulov aj 
do špecializovaných  novín Sokola na Slovensku,  Junior Achievement Slovensko, a pod. 
Zamestnancov školy nesmierne teší, že škola distribuuje vlastný časopis „Šepkanie“, 
v ktorom sa žiaci dotýkajú úsmevne i vážne života na škole.     
 
 
VIII. Vonkajšie hodnotenie školy 
VIII.1 Celoštátny monitoring, výsledky externej časti maturitnej skúšky 

                                            
 

EČ       PFIČ  
Predmet 

 
Úroveň 

 
Počet ž.   (M/Ž) Priemer    Priemer    

ANJ B  109         22/87  36,75%  68,49% 
NEM A  1              0/1  60 %  90 % 
NEM  B  53          23/30  33,32% 48,58 %       
SJL A  14            0/14   68,11 %         
SJL B 149         45/104  60,92 %      
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VIII.2 Hodnotenie štátnou školskou inšpekciou 
Komplexná inšpekcia na kontrolu  a hodnotenie  kvality,  podmienok  riadenia,  

výchovy a vzdelávania a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu bola na našej škole 
vykonaná v dňoch 24.  - 28. 01. 2005. Túto správu sme uvádzali pri hodnotiacej správe za 
školský rok 2005/06. 
  
VIII.3 Hodnotenie školy prípadnými ďalšími externými hodnotiteľmi 
 Škola v školskom 2006/07 nebola hodnotená žiadnymi ďalšími externými 
hodnotiteľmi 
 

IX. Výsledky školy, uplatnenie absolventov 
 
IX.1 Zmeny v počtoch žiakov v priebehu školského roka 

 
V školskom roku 2006/2007 navštevovalo školu 589 žiakov. Z toho na dennom štúdiu 

bolo 518 žiakov z toho 345 dievčat. Na diaľkovom štúdiu študovalo 71 študentov z toho 70 
žien.   

 
• prerušili štúdium:                                  4 
• nastúpili po prerušení štúdia:                1 
• sami ukončili štúdium:                         1 
• vylúčení zo štúdia:                                1 
• nepostúpili do vyššieho ročníka:         30 

z toho nebolo povolené opakovanie:   16 
• prestúpili z inej školy:                           1 
• prestúpili na inú školu:                          7 
• iný dôvod zmeny:                                  1 
 
 
IX.2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 
 

 % prospievajúcich žiakov počet vymeškaných hodín na žiaka 

Denné št. s 
vyznamenaním 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli z toho 
ospravedlnené 

z toho 
neospravedlnené 

1. ročník 14,06 17,18 51,56 17,18 63,60 3,22 
2. ročník 24,44 17,77 55,55 2,22 66,95 0,01  
3. ročník 16,81 26,54 54,86 1,76 66,48 1,00 
4. ročník 14,11 26,38 58,28 1,22 45,11 0,68 
Celkovo 16,59 22,46 55,28 5,66 58,77 1,31 
pomaturitné       
1.ročník 27,77 33,33 33,33 5,57 0 0 
2.ročník 35,50 51,60 12,90 0 0 0 
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IX.3 Mimoškolské výsledky žiakov 
 

P.č. Žiak, priezvisko 
a meno 

Tr. Súťaž Kolo súťaže Umiestnenie Učiteľ 

1. Mackulinová 
Kmecová 

4.A SOČ KK 
Reg.K 

2. 
1. 

KOR 

2. Buzinkai 
Mackulínová 

4.A SOČ Reg.K 3. GKOR 

3  Tothová 3.S  SOČ Reg.K 3. LIT 
4. Šimková, 

Prančíková, 
Kolesár, 
Turčíková,Jaremko, 
Kerestešová   
  

4.P 
4.G 
3.G 
4.G 
4.P 

Súťaž hud. skupín  
Kremnické laso 
kat.B2 

Celoslov. 2. ČVE 

5. Pacúrová. 
Saríková 

3.P Slovanská 
pieseň 

Celošt. 
súťaž 

1. HVO 

6. L. Pacúrová 3.P 
 

Ľud. Pieseň koš. 
mládeže 

 KK 2. HVO 

7. Saríková 3.P Slovanská 
pieseň 

 3. HVO 

8. Marušinská 4.V Matičná jeseň 
vlastná lit. 
tvorba 

KK 1 KIO 

9.  17 žiakov školy 1.-
2.r. 

KLOKAN  K-O medzin.s. 147. m. 
z 246 škôl 

HRA 

10. 13 žiakov  
Hirjaková  .  
Demeterová  
Jakubová  

 
2.G 
3.G 
3.G 

KLOKAN  K-P medzin.s. 94m. z 227 
škôl 
úspeš. 
riešiteľ 
+ pero 

HRA 

11.  Fitere    
Čísovská 
Vojtková 
Takáčová 

4.A 
3.S 
3.S 
3.S 

Génius logicus  Úspešní 
riešitelia 
 
 
 
 
 

HRA 

12. Hirjaková 
Danková 
Rusnáková 
Nováková 

2.G 
2.G 
2.P 
4.G 

MAX medzin.s. 
v kraji 

Úspešní 
riešitelia. 

KOŠ 

13. Zubová 1.G Hviez. Kubín  KK  1.  SIK 
14. Šimková 1.P Hviez.Kubín KK 3. SIK 
15. Danková 4.P ONJ OK 3. ZUZ 
16. Reváková 3.G OAJ OK 2. LAZ 
17. Galaganová 3.P ORJ OK 3. GOČ  
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 18.  Kolesár 3.P Arst poetica KK 2. GOČ 
 19. Koroľová 

Kraľová 
Dombajová 

3.S 
3.S 
3.P 

Pribinove 
poklady 

 Reg.K 2. BOR 

20. Dančíková    Kvet lipy    2. KON 
21. Kráľová    Koš.mat.sl.a 

tvor.jeseň   
   2  ZAH 

22. Družstvo-d.   br.-šp. 
všestrannosť SŠ 

Majstrovstvá 
SR 

3.  KRA 

23. Družstvo –chl.        br.-šp. 
všestrannosť SŠ 

Majstrovstvá 
SR 

4.  DAK 

24. Lukáčová,   3.G br.-šp. 
všestrannosť SŠ 

Majstrovstvá 
SR 

2. KRA 

25. Mydla 4.A br.-šp. 
všestrannosť SŠ 

Majstrovstvá 
SR 

5. DAK 

26. Družstvo – d.   Beh T. Foxa OK 
  

3. KRA 

27. Družstvo – chl.   Beh T. Foxa OK 1. DAK 
28. Družstvo – chl.   Veľký futbal OK 1. IVA 
29.  Družstvo – d.  Basketbal   OK 3. DAK 
30 Družstvo – chl.   Basketbal    OK 4. DAK 
31. Družstvo  Volejbal –d. OK 2.                                                KRA 
32. Družstvo  Volejbal- ch. OK 3.                                                                KRA 
33.  Družstvo  2.P Druž. prvej 

pomoci  
KK 1. ĎUR 

 
Vysvetlivky:  
 
ŠK - školské kolo, Reg.K – regionálne kolo - oblastné, OK – okresné kolo, KK – krajské kolo, CK – celoštátne 
kolo, RK – republikové kolo, MS – majstrovstva  Slovenska, CP – celoštátna prehliadka 
 

Žiaci sa zúčastnili aj ďalších súťaží, v ktorých nezískali výrazné umiestnenia, napriek 
tomu súťaže prispeli k zvýšeniu ich vedomostí, zručností a celkovému rozhľadu. Sú to    
Štúrovo pero - workschop (Malý, 3.S), výtvarná súťaž detí a mládeže v rámci   Gorazdovho 
festivalu. 

Ďalšie aktivity, ktoré sme organizovali boli: prednáška a beseda na tému „Kriminalita 
mládeže a vplyv drogovej závislosti na jej páchanie“, Deň zdravia, Deň zeleného jablka, Deň 
boja proti drogám, Imatrikulačný večierok, Deň narcisov, Vianočný koncert spolu aj z deťmi 
MŠ, muzikálová rozprávka pre deti MŠ a 1. stupeň ZŠ Bacily a zlé špiny, Deň boja proti 
AIDS, kampaň – Nefajčiarsky deň, Deň boja proti hladu, návšteva a program pre starých ľudí 
obyvateľov Prameňa nádeje, príprava a predaj perníkov (výťažok pre Maják), volejbalový 
turnaj z príležitosti Dňa učiteľov, Deň otvorených dverí, prehliadka a účasť žiakov na 
realizácií projektu Evička nám ochorela, Kvapka krvi, Adamko, Mládež SČK. 

Vybraní žiaci 2.-3. ročníka získali osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti lektor 
v rovesníckom prostredí pri realizácií projektu „Zdravý partnerský život pre mladých“. Žiaci 
vystupovali s kultúrnym programom na mnohých podujatiach v meste – Deň učiteľov, 
v múzeu z príležitosti otvárania vernisáži,  v detských domovoch a domovoch dôchodcov, pre 
SČK.  
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V závere školského roka žiaci uskutočnili konferenciu Zdravej školy za účasti učiteľov 
aktívnych pri realizácií projektu a pozvaných hostí. 

Sme presvedčení, že tieto mimoškolské aktivity prispievajú výraznou mierou 
k formovaniu správneho profilu osobnosti  našich žiakov aj ich organizačných schopnosti. 

V záujmovej činnosti bolo žiakom ponúknutých spolu 42 krúžkov na škole a domove 
mládeže.  
 
IX.4 Výsledky maturitných skúšok 
 
 
Hodnotenie  1 2 3 4 5 
Predmet Úroveň Počet Priemer      

ANJ B 106 2,48 20 27 48 10 1 
NEM A    1 1,00 1 - - - - 
NEM B 53 2,32 14 10 27 2 - 
SJL A 14 1,79 7 3 4 - - 
SJL B   146 2,73 27 31 48 34 6 
CHE B   1 3,00 - - 1 - - 
BIO B   1 3,00 - - 1 - - 

TČOZ - 160 2,48 35 48 45 30 2 
PČOZ - 163 2,00 61 61 26 10 5 

 
V praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) boli realizované   nasledovné formy:  
Študijný odbor: 
potravinárstvo: 
odborné zameranie – podnikanie v potravinárstve - forma a) praktická realizácia                        
                                  a predvedenie komplexnej úlohy – 20 žiakov.  
odborné zameranie - potravinár–kvalitár:  forma a) praktické prevedenie   
                                                                                   a realizácia komplexnej úlohy – 11 žiakov   
                                                                      forma b) obhajoba vlastného projektu   -   3 žiaci     
učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo:      forma a) praktická realizácia a predvedenie   
                                                                                   komplexnej úlohy – 64 žiakov 
sociálno-výchovný pracovník:                     forma b) obhajoba vlastného projektu -65 žiakov 
 
 
 

         Na maturitné skúšky bolo prihlásených 163 žiakov. V riadnom termíne sa ústnej 
formy maturitných skúšok zúčastnilo 160 žiakov. Úspešne zmaturovalo 150 žiakov, 
neúspešným 10 žiakom bola povolená opravná maturitná skúška v opravnom termíne. 
V septembrovom maturitnom termíne úspešne zmaturovalo všetkých 6 prihlásených žiakov.  
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IX.5 Uplatnenie absolventov školy za školský rok 
 

 Uplatnenie absolventov za školský rok2006/2007 
 

odbor potravinárstvo  

  z toho  na VŠ v odbore 5 14.70%  
Celkový počet pokračujúci  na VŠ iný odbor 3 8.82%  

absolventov:34 v štúdiu iné štúdium 0 0%  

    odborne 15 44.11%  

  v zamestnaní neodborne 5 14.70%  

    v zahraničí 0 0.00%  

  nemáme evidenciu 6 17.64%  
      

 Uplatnenie absolventov za školský rok2006/2007 
 

odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  

  z toho  na VŠ v odbore 37 56.92%  

Celkový počet pokračujúci  na VŠ iný odbor 3 4.61%  

absolventov:65 v štúdiu iné štúdium 0 0%  

    odborne 15 23.07%  

  v zamestnaní neodborne 0 0.00%  

    v zahraničí 3 4.61%  

  nemáme evidenciu 7 10.76%  
      

 Uplatnenie absolventov za školský rok2006/2007 
 

odbor sociálno - výchovný pracovník  

  z toho  na VŠ v odbore 18 27.27%  

Celkový počet pokračujúci  na VŠ iný odbor 4 6.06%  

absolventov: 66 v štúdiu iné štúdium 0 0%  

    odborne 20 30.30%  

  v zamestnaní neodborne 8 12.12%  

    v zahraničí 5 7.57%  

  nemáme evidenciu 11 16.66%  

 
 
 

  
 
    

 Uplatnenie absolventov za školský rok 2006/2007 
 

Združená stredná škola , Trebišov  

  z toho  na VŠ v odbore 60 36.36%  

Celkový počet pokračujúci  na VŠ iný odbor 10 6.06%  

absolventov: 165 v štúdiu iné štúdium 0 0%  

    odborne 50 30.30%  

  v zamestnaní neodborne 13 7.87%  

    v zahraničí 8 4.84%  

  nemáme evidenciu 24 14.54%  
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 Absolventi jednotlivých študijných odborov odchádzajú študovať na vysoké školy 
v svojom študijnom odbore. Hlavne absolventky odboru učiteľstvo pre materské školy 
a vychovávateľstvo sú prijímané na študijný program predškolská a elementárna pedagogika 
bez prijímacích skúšok a počas štúdia na VŠ vykazujú výborné študijné výsledky a zapájajú 
sa do mimoškolskej činnosti. Absolventi odboru sociálno-výchovný pracovník uplatňujú 
svoje vedomosti pri práci v sociálnej oblasti, ako aj v štúdiu na VŠ v študijnom programe 
sociálna práca a iných VŠ, predovšetkým humanitného smeru. Počas štúdia získavajú aj 
praktické zručnosti v komunikácii a poradenských službách. 

 
 

Záver správy 
 

Analýza podmienok školy 
SWOT analýza 

 
Východiska:  Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti 
  Záverečné správy za školský rok 2004/05, 2005/06 2006/2007 
  Hodnotiaca správa Rady školy 
  Hodnotiace správy Rady rodičov 
  Školský časopis (žiacky) 
 Hodnotenie školy mestským zastupiteľstvom 
 Koncepcia rozvoja školy 
                       Správa o hospodárení školy za rok 2006 
 
 
Silné stránky 
 
v ľudskom potenciáli: 

• silný manažment 
• optimálna veková skladba pedagogických zamestnancov 
• dobrá kvalifikovanosť učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov 
• na škole je zriadená funkcia školského psychológa 
• vhodné rozdelenie a prenesenie kompetencií na učiteľov 
• ochota v prístupe pracovníkov k zmenám 
• všetci pedagogický pracovníci absolvovali kurz IKT a majú certifikát akreditovaný 

MŠ SR 
• škola má štatút ŠCI – školiace centrum Infoveku 
• máme odborný personál v oblasti IKT, ktorý môže poskytnúť odbornú pomoc pri 

pokročilej digitalizácii edukačného obsahu 
• máme programátorské kapacity pre tvorbu e-learningového portálu, ktorý je 

umiestnený na vysokorýchlostnej sieti SANET 
• fungujúca rada školy 
• fungujúca rada rodičov 
• fungujúca rada študentov 

 
v pedagogickom procese a mimoškolskej práci 

• prepojenie medzi jednotlivými odbornými predmetmi vo všetkých troch študijných 
odboroch 
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• aplikácia sústavy teoretických, pedagogických, hudobno-didaktických a metodických 
zručností v projektovej práci prezentovanej aj na verejnosti (št. odbor učiteľstvo pre  
MŠ a V) 

• pozitívny prístup žiakov ku praxi, v ktorej tvorivo aplikujú teoretické vedomosti 
a zručnosti (št. odbory U pre MŠ a V a sociálno-výchovný pracovník)  

• škola vytvára žiakom širokú ponuku aktivít prostredníctvom záujmového vzdelávania 
• škola realizuje významné aktivity za účelom jej zospoločenšťovania, podporuje 

estetické cítenie žiakov organizáciou výstav, kultúrnych programov, divadelných 
predstavení, tvorivých dielní, umeleckých súťaži 

• za účelom rozvoja osobnosti žiaka, formovania triedneho kolektívu a vytvárania 
pozitívneho vzťahu k škole,  škola sama  vytvára tradičné celoškolské súťaže   

• výchovu k zdravému životnému štýlu okrem vyučovacieho procesu vedie škola aj 
prostredníctvom projektu Škola podporujúca zdravie 

• pozitívne výsledky dosahujú žiaci na celoslovenskej, krajskej aj regionálnej úrovni 
v SOČ (4.m.v rep. kole v minulom šk.roku), v olympiáde anglického  jazyka (1. m. 
v KK min. šk. r.), v matematickej medzinár. súťaži Klokan 4. m. (v minulom šk.r.). 1.-
3. m. na celoslov. prehliadke podnikov mladých (Baťa Junior), v športových 
súťažiach, výtvarných aj spevácko-hudobných 

• dobrá pripravenosť a úspešnosť žiakov št. odboru U pre MŠ a V na vysokých školách 
pedagogického charakteru  (prijímaní bez absolvovania talentových skúšok) 

• dobrá úroveň školského  študentského časopisu 
• školiace centrum peear aktivistov pre manželskú a rodičovskú výchovu, naši žiaci po 

absolvovaní kurzu  robia aktivistov pre spolužiakov (SŠ) a žiakov ZŠ 
 
v materiálnom vybavení: 

• zriadené odborné učebne pre všetky   študijné odbory,  v ktorých na škole vyučujeme 
• vytvorenie odbornej učebne pre prax pre študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a V 
• dobrá spolupráca so zmluvnými pracoviskami praxe 
• dobré podmienky pre telesnú výchovu a šport 
• sprístupnenie telocvične a športového areálu pre žiakov a verejnosť 
• školské športové stredisko pre volejbal pre stredné školy v meste 
• kvalitné stravovanie vo vlastnej ŠJ  
• kvalitné ubytovanie pre žiakov v domove mládeže 
• prístup žiakov na PC a internet 
• škola sa stala uzlom Sanet-u  

 
v ostatných faktoroch: 

• atraktívnosť študijných odborov (učiteľstvo pre MŠ a V,  sociálno-výchovný 
pracovník, životné prostredie, kozmetička a vizážistka) 

• medzinárodná spolupráca so školami v Poľskej a Maďarskej republike 
• propagácia školy cestou Dňa otvorených dverí, regionálnej tlače, regionálnej televízií, 

webovej stránky školy, vystupovaním žiakov školy na mestskej aj krajskej úrovni pri 
rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach 

• dobrá informovanosť školy smerom k rodičom  a spolupráca s rodičmi 
• podnikateľská činnosť 
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Slabé stránky 
 
v ľudskom potenciáli 

• nedostatočné ovládanie cudzích jazykov pedagógmi   
• nemotivujúce finančné ohodnotenie   nad rámec práce učiteľa 
• malá univerzálnosť vyučujúcich (problém vzdelávania súčasných i budúcich 

pedagógov) 
• nepripravenosť učiteľov pracovať s modernou technológiou 

 
v pedagogickom procese a mimoškolskej práci 

• celkove zhoršenie sa prichádzajúcich žiakov na školu v chovaní, disciplíne, 
sebakritike a v prístupe k štúdiu a povinnostiam 

• nejednotnosť vo vyučovaní a tým aj rôznorodá úroveň vo vedomostiach žiakov 
z rôznych ZŠ v cudzích jazykoch    

• neexistujú učebnice pre  žiakov študijných odborov sociálno-výchovný pracovník, 
životné prostredie a niektoré učebnice v učiteľstve pre MŠ a V 

• chýbajú investície do nových učebných pomôcok, , IKT pre učiteľov 
• zvýšiť výchovné pôsobenie  

 
v materiálnom vybavení: 

• chýba oplotenie školy 
• výmena starých okien kvôli úniku tepla 
• celkové zateplenie budovy školy 
• riešenie plochej strechy, ktorá zateká 
• rekonštrukcia elektrických rozvodov 
• rekonštrukcia vodovodného a kanalizačného potrubia  
• kompletné vymaľovanie školy 
• výmena podláh v triedach 
• zlepšiť materiálne vybavenie kabinetov  

 
v ostatných faktoroch: 

• nedostatočný vzťah žiakov k materiálnemu vybaveniu školy a vlastnej triedy 
• slabé sociálne pomery v rodinách žiakov (nezamestnanosť) 
• slabé výchovné zázemie v rodinách (rodičia odcestovaní za prácou v cudzine na dlhšie 

obdobie ) 
 
Možnosti školy 

• výraznejšia propagácia úspechov školy 
• získanie grantov z ESF 
• rozširovanie podnikateľskej činnosti 
• viacej diferencovať odmeňovanie učiteľov podľa dosahovaných výsledkov 
• širšie uplatnenie moderných vyučovacích metód 
• intenzívnejšia, lepšia komunikácia so žiakmi ZŠ aj cez radu študentov a rodičov 

 
 
Hrozby, riziká  

• pokles počtu žiakov (demografický vývoj) 
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• zložité dopravné spojenie 
• nepriaznivo sa vyvíjajúca sa sociálna situácia v okrese 
• postupný príchod slabých žiakov 

 
 
 
Schválené pedagogickou radou dňa 10.10.2007 
 
 
Prílohy: 
  

1. Vyjadrenie rady školy 
   

2. Súhrnná správa o hospodárení na ZSŠ za rok 2006, Trebišov 
 

3. Prehľad čerpania finančných prostriedkov zo vzdelávacích poukazov za rok 2006 
 
 
 

Všetky prílohy sú k dispozícií na škole. 
 
 
 


