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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2007/2008 
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 
 

Kontaktné údaje školy 
Názov školy (v súlade 

so zákonom č.245/2008 
Z.z.) 

Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov 
   

Pôvodný názov školy Združená stredná škola 
Telefónne číslo 056/668 13 10 

Faxové číslo 056/672 52 01 
Elektronická adresa e-mail: skola@zsskomtv.edu.sk 

Internetová adresa www.zsskomtv.edu.sk 

Zriaďovateľ 

 
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu 
mieru 1, 042 66 Košice;  Odbor školstva               
 

Riaditeľ školy Juraj Seiler, RNDr. Tel. kontakt: 0905 387 709 
Jana Ščerbová, Mgr. Tel. kontakt: 056/6681310 
Peter Koščo, Ing. Tel. kontakt: 056/6681310 Zástupcovia riaditeľa 
Slávka Hazalová, Ing. Tel. kontakt: 056/6681310 

Rada  školy Jozef Čičatko, Ing. -predseda  Tel. kontakt: 0905202451 
 Anna Magnesová - tajomník Tel. kontakt: 056/6681310 

Výchovné poradenstvo  Mgr. Helena Košarová Tel. kontakt: 056/6681310 
Školská psychologička PhDr. Beáta Furdová Tel. kontakt: 056/6681310 

 
I. poslanie  a vízia  
 
SWOT analýza školy: 
 
Silné stránky: 
1. Školský vzdelávací program s veľkou 

možnosťou diferenciácie  podľa záujmov 
študenta 

2. Súčinnosť vedenia školy, PK, koordinátorov 
jednotlivých programov, vedúcich predmetov 
a ostatných pedagógov 

3. Vysoká odborná úroveň väčšiny vyučujúcich 
4. Vhodná veková štruktúra učiteľov 
5. Ochota učiteľov pre vzdelávanie 
6. Kvalitné psychologické služby školskej 

psychologičky na škole 
7. Kvalitné výchovné poradenstvo 
8. Možnosť vytvárania skupín žiakov takmer vo 

všetkých predmetoch s možnosťou delenia 
9. Vyučovanie nepovinných predmetov 
10. Využívanie medzipredmetových vzťahov 

Slabé stránky: 
1. Relatívne veľký počet slabo prospievajúcich  

žiakov 
2. Vysoký počet vymeškaných hodín zo strany  

žiakov 
3. Nedostatok financií pre získavanie neustále sa 

modernizujúcej techniky IKT  
4. Nízka podpora snáh o rozvoj školy zo 

strany rodičov 
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11. Prepojenie prevencie s bežnou výučbou 
12. Začlenenie sociálno-patologických javov do 

vyučovacích predmetov – SPV, SOC, PSY, 
OBN, atď. 

13. Práca s talentovaní žiakmi 
14. Podnetná vnútorná klíma školy pre 

vzdelávanie 
15. Úspechy žiakov v súťažiach 
16. Aj keď sme odbornou školou vysoká je 

úspešnosť prijatia absolventov na VŚ 
17. Dobré podmienky pre realizáciu praktického 

vzdelávania a praxe 
18. Spolupráca s odborníkmi z praxe 
19. Prax – exkurzia – príprava pre život 
20. Využívanie preventívnych programov, 
21. Kvalitná práca  peear aktivistov (Zdravý 

partnerský život), pomoc aj ostatným 
stredným a základným školám 

22. Ponuka voľno-časových aktivít, 40 krúžkov 
záujmovej činnosti   PC učebne otvorené do 
19:00 hod., posilňovňa, telocvičňa, učebne 
hudobnej výchovy   

23. Schôdzky študentskej rady 
24. Dobré vzťahy učiteľ – žiak - rodičia   
25. Interakcia učiteľ – žiak - rodič 
26. Webová stránka – internet 
27. Realizácia projektu “Zdravá škola” 
28. Vytváranie celkového postoja nielen 

k drogám 
29. Pravidelné protidrogové programy pre I. 

ročníky 
30. Žiaci hovoria o problémoch  
31. Záujem o zlepšenie prostredia v škole 
32. Rozvíjanie sebavedomia a 

komunikatívnosti študentov 
 
Príležitosti: 
1. Zapájanie sa do medzinárodných projektov 

a projektov ESF 
2. Využívanie moderných aktivizujúcich foriem 

– osobitne  e-learningu a ďalších foriem IKT 
3. Otvorenosť trhu práce v EÚ  
4. Výraznejšia popularizácia a propagácia 

študijných odborov v sieti školy 
5. Využiť vlastné organizačné schopnosti 

v zabezpečovaní kvality vo výchovno-
vzdelávacom procese 

6. Zavádzať a využívať netradičné formy 
vyučovania 

 

Ohrozenie: 
1. Stále klesajúci počet žiakov na ZŠ 
2. Stále nižšia vedomostná úroveň žiakov 

prichádzajúcich zo ZŠ 
3. Nedostatok kvalitných a motivovaných   

učiteľov anglického jazyka v regióne 
4. Neustála amortizácia a inovácia IKT techniky 

a možný nedostatok financií na jej obnovu a 
dopĺňanie  

5. Zníženie úrovne výsledkov vzdelávanie 
dôsledkom prijímania prospechovo slabých    
žiakov 

6. Celospoločenský problém s násilím, 
agresivitou, drogami, alkoholom, kriminalitou, 
fajčením 

 



Školský rok: 2007/2008 

strana 5 / 41 

  
 Stredná odborná škola,  

Komenského 12, Trebišov  
výtlačok č. 1 

 

 

 
Vízia školy: 

Postupným zavádzaním a neustálym zvyšovaním kvality v hlavných činnostiach – 
výchove a vzdelávaní stať sa v Trebišovskom okrese najúspešnejšou strednou odbornou 
školou. 

 Škola plná pohody, radosti, tvorivosti a úsilia. Škola kvalitná a otvorená. Škola 
otvorená zavádzaniu nových jedinečných študijných odborov podľa neustále monitorovaných 
požiadaviek trhu.  

Vo vzťahu učiteľ- žiak dosiahnuť vyvážený vzťah učiteľa – odborníka – priateľa, tak, 
aby sa učiteľ aj žiak stali základnou silou pri dosahovaní želaných cieľov vo výchove 
a vzdelávaní. 
   
Vyhodnotenie: 

Uplynulý školský rok môžeme vo všeobecnosti hodnotiť ako úspešný. Naša škola 
v ňom splnila väčšinu stanovených cieľov.  

Do histórie našej školy sa školský rok 2007/2008 zapísal ako rok, v ktorom sa škola 
stala držiteľom certifikátu PQM. Certifikát potvrdzuje, že naša škola zaviedla a používa 
systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2001 v odbore výchovno-vzdelávacia 
činnosť. 

Ďalším výnimočným krokom bolo zavedenie nového atraktívneho študijného odboru 
do siete našej školy – biotechnológia a farmakológia pre naplnenie záujmu žiakov 
o prírodovedné predmety s využitím dobrých materiálnych a personálnych podmienok, ktoré 
škola má k dispozícii pre tento odbor. Začali sme vyučovanie v 1. ročníku v študijnom odbore 
kozmetička a vizážistka. 

Za účelom pružnejšej a efektívnejšej  informovanosti a komunikácie s rodičmi bol 
zavedený proces internetovej komunikácie so žiakmi a rodičmi formou internetovej žiackej 
knižky. 

Pre zabezpečenie  primeraných a motivujúcich podmienok prostredia pre žiakov aj 
zamestnancov školy boli zrekonštruovaná žiacke toalety, šatne, sprchy pre športovú činnosť 
a z väčšej časti vymaľovaný interiér školy.   

Vo vzdelávacích výsledkoch sme  priemer školy udržali podobný ako v minulom 
školskom roku. Uviedli sme do praxe systém projektového vyučovania, využívanie IKT vo 
všetkých predmetoch aj s podporovaním otvorených hodín. Okrem voliteľných predmetov 
boli využité aj nepovinne voliteľné predmety.  

Zmyselnosť aj veľkú radosť žiakom aj učiteľom priniesla práca v medzinárodnom 
projekte eTwinning. Naši žiaci a vyučujúca anglického jazyka Mgr. Eva Lešková v tomto 
projekte obsadili 1. miesto na Slovensku.   

Žiakom školy sme ponúkli pestrú záujmovú činnosť v mimovyučovacom čase. 
Zodpovedný prístup učiteľov sa prejavil v úspechoch žiakov dosiahnutých v rôznych 
súťažiach, v radosti a zážitkoch z aktivít a reprezentácii školy ako aj  seba samých.   

Zlepšila sa práca žiackej školskej rady, čo sa prejavilo vo väčšej samostatnosti, 
aktivite  a komunikácii smerom k vedeniu školy aj rodičovskej rady.  

Nezastupiteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej  činnosti pri riešení problémov 
s prípravou na vyučovanie, v prevencii patologických javov alebo aj pri riešení akútnych 
problémov žiakova rodičov má psychologické a výchovné poradenstvo na škole.  

K motivačným činiteľom pre zlepšovanie vzdelávacích a výchovných výsledkov pre 
kolektívy tried patrí aj medzitriedna súťaž podporovaná radou rodičov.  
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Rezervy pretrvávajú vo vymeškávaní žiakov na vyučovaní, čo často súvisí so skrytým 
záškoláctvom. Škola ostáva bezmocná proti často nezmyselným lekárskym potvrdeniam alebo 
obhajobe rodičov.  

Vstupné testy poukázali, na nižšiu  úroveň žiakov prijatých do  prvého ročníka. 
Nedostatočné sú aj finančne zdroje pre moderné vybavenie jazykových učebni a vôbec    

modernejšiu techniku pre ostatne predmety.   
 

Poslanie školy (MISIA):   
Naším poslaním je vychovávať a vzdelávať zodpovedných, celoživotné sa 

vzdelávajúcich  mladých ľudí; vyzbroji ť ich mravnými postojmi, ideálmi a hodnotovým 
systémom, schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami potrebnými pre úspešný život 
v neustále sa meniacej, učiacej sa, kultúrne rozmanitej, globálnej spoločnosti.  
 
Vyhodnotenie:  

Sme strednou odbornou školou, preto medzi naše základné priority patrí príprava 
žiakov pre prax, pre pokračovanie v štúdiu na vysokých školách a pre celoživotné 
vzdelávanie. V uplynulom školskom roku sme pripravovali žiakov v študijných odboroch 
potravinárstvo, učiteľstvo pre materská školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný 
pracovník a kozmetička a vizážistka. Pre každý študijný odbor sme zabezpečili odborné 
vyučovanie v odborných učebniach, odbornú prax rozvrhovú  podľa študijných odborov 
v odborných učebniach školy aj na zmluvných pracoviskách špecifikovaných pre každý 
študijný odbor.  Učebnú prax žiaci vykonávajú v malých skupinách. Odborné teoretické 
a praktické vyučovanie bolo vhodne dopĺňané  exkurziami.  

Na trhu práce za uplynulý školský rok sa uplatnilo  50,4 % našich absolventov, 
v štúdiu na vysokých školách pokračuje 40,5 % a o 9-tich percentách žiakov nemáme 
dostatočné informácie.  

Mimoškolská činnosť, práca výchovného poradenstva aj školskej psychologičky boli 
cielené tak, aby vhodne dopĺňali všeobecné a odborné vzdelávanie našich žiakov o vedomosti 
a zručnosti potrebné v meniacej sa spoločnosti.  
 
 Zámery: 

Našim cieľom je plniť požiadavky zákazníka, zainteresovaných strán, plniť požiadavky 
kladené na produkt a trvalo zlepšovať jeho kvalitu. Chceme sa stáť školou, ktorú zákazníci 
vyhľadajú a budú vyhľadávať preto, lebo poskytuje kvalitné a komplexné služby.  Základné 
motto koncepcie školy, a teda aj politiky kvality, znie:  

„Ľudský kapitál je najväčšie bohatstvo a záruka budúcnosti“. 
Uvedomujúc si zodpovednosť za kvalitu prijali sme   nasledovné zámery politiky kvality: 

• prioritou našej školy je spokojný zákazník – úspešný absolvent, schopný okamžite sa 
uplatniť na trhu práce alebo pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole, 

• náš žiak je aktívnym prvkom v systéme výchovy a vzdelávania, 
• ľudský faktor je rozhodujúci pri uspokojovaní potrieb zákazníkov ZSŠ. Preto dôraz 

kladieme u všetkých pracovníkov na kvalifikáciu, prax, lojalitu ku svojej škole, znalosti 
legislatívy, právomoci a zodpovednosti za vykonávané činnosti. Systematicky podporuje 
existenciu zdravého, bezpečného a efektívneho prostredia, opierajúceho sa o osobnú 
angažovanosť každého jedného pracovníka, 

• naši učitelia neustále zvyšujú úroveň svojej kvalifikácie rozširovaním okruhu svojich 
vedomostí a zručností, 
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• v riadení našej školy uplatňujeme zásady efektívnosti a neustáleho zlepšovania systému 
manažérstva kvality, 

• procesne orientovaný prístup je základom zvyšovania efektívnosti pri riadení činností na 
škole, 

• smerujeme k neustálemu zdokonaľovaniu všetkých procesov prebiehajúcich na našej 
škole, 

• naše rozhodnutia vychádzajú z dôslednej a komplexnej analýzy vonkajších a vnútorných 
informácií získaných všetkými dostupnými informačnými technológiami, 

• efektívna spolupráca s našimi partnermi je neoddeliteľnou súčasťou nášho úsilia 
o zvyšovanie spokojnosti našich zákazníkov, 

• rozhodujúcu úlohu a zodpovednosť za úroveň kvality a účinnosť systému manažérstva 
kvality má vedenie školy. 

 
Vyhodnotenie: 

Zavedenie normy ISO 9001:2001 predstavuje pre školu prínos v tom, že sme 
zmapovali jednotlivé procesy, našli nápravné a preventívne opatrenia pre jednotlivé procesy.  
Vytvorili sme príručku kvality, ktorá popisuje systém manažérstva kvality a dokumentuje 
vzájomné pôsobenie vzdelávacích a podporných procesov. Obsahuje odkazy na všetky 
zdokumentované postupy požadované normou ISO 9001:2001. Systém bol preverený 
nezávislým  certifikačným  orgánom udelením certifikátu. Zavedenie tohto systému nám 
pomohlo zlepšiť organizáciu práce, zefektívniť metódy riadenia, správu dokumentácie 
a celkové zvýšiť spokojnosť žiakov a zamestnancov školy. Je pre nás záväzné a potrebné 
zvyšovať vzdelávanie viacerých zamestnancov a hľadať správne metódy pre rôzne formy 
samohodnotenia.  
 
Ciele v školskom roku 2007/2008: 
 
Oblasť vzdelávania a výchovy 

Sústrediť sa na zlepšenie kvality vzdelávania, proces výučby orientovať na rozvoj 
plnohodnotnej osobnosti, humanizácii a vzdelávanie otvorené životu.  

Kontinuálne skvalitňovanie vyučovacieho procesu, ale aj ostatných procesov na 
škole vyžaduje predovšetkým od všetkých zamestnancov školy, aby sa neustále 
zamýšľali, analyzovali a hodnotili vlastnú prácu a snažili sa ju skvalitňovať. 

 
Cieľ č. 1: 

V nasledujúcom školskom roku naši žiaci dosiahnu výsledky lepšie alebo 
porovnateľné s minulým školským rokom.   
K   dosiahnutiu  tohto cieľa sme sa sústredili na viacero aktivít:  
 Urobili sme  potrebné úpravy v  časovo -tematických plánoch tak, aby príprava 
študentov   bola čo najefektívnejšia. Pri úpravách časovo -tematických plánov   sme 
vychádzali z učebných osnov, schválených štandardov, cieľových požiadaviek na maturitnú 
skúšku a potrieb žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na VŠ a pre prax.  

Učivo sme podľa možnosti využívali aj na uplatnenie výchovných cieľov smerom 
k výchove protidrogovej, sexuálnej, k vytváraniu environmentálneho vedomia, etického 
hodnotového systému, postoja  k sebe, práci, ľuďom a motivácie pre produktívny život. 
 Jednotlivé predmetové komisie  orientovali svojich členov na využívanie rôznych 
vyučovacích metód, ktoré zvyšujú vedomosti a aktivitu žiakov. 
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Do vyučovania jednotlivých predmetov sme začleňovali využitie aj informačno-
komunikačné technológie s využitím výukového  softvéru, ktorý škola vlastní a pripojením 
k internetu. 

Učitelia mali k dispozícii dve multimediálne  učebne s prezentačnou technikou, 
s výukovým softvérom, ktorý je nevyhnutné naďalej dopĺňať a aktualizovať.  
      Dbali sme o plne využívanie pracovného času vyučovacích hodín ako aj o nenarušovanie 
vyučovania nepremyslenými aktivitami. 
      Cez medzitriednu súťaž aj prácu triednych učiteľov, učiteľov a rodičov sme motivovali 
a viedli žiakov k ich zodpovednosti za výsledky svojho štúdia,  ku kvalitnej a efektívnej práci 
na vyučovaní, v príprave na vyučovanie, v samoštúdiu, v záujmovom vzdelávaní ako aj 
prezentácii školy v rôznych vystúpeniach a súťažiach. Súťaž vyhrala 3.G trieda, pod vedením 
triedneho učiteľ Mgr. Mareka Záhorského. 
      Výchovné a vzdelávacie problémy sme riešili komunikáciou v rámci trojuholníka    
učiteľ- rodič – žiak. O vážnejších výchovných a vzdelávacích problémoch sme rodičov 
informovali písomnou formou. Pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov boli žiaci a 
rodičia orientovaní na  využitie služieb školského psychológa, pre riešenie vo väčšine 
prípadov bolo veľmi prospešné a účinné. 
      Práca predmetových komisií bola orientovaná aj na skvalitnenie, objektívne a  efektívne  
spôsoby získavania spätnoväzbovej informácie o dosiahnutých výsledkoch výučby a ich 
premietnutia do hodnotenia žiakov. Dbali sme o pravidelné   využívanie  rôznych spôsobov 
hodnotenia (bodové hodnotenie, priebežné testy, záverečné testy po tematických celkoch, 
vstupné, ročníkové, hodnotiaci rozhovor). Pri kontrole a hodnotení žiakov sme kládli dôraz na 
rozvoj ich sebakontroly a sebahodnotenia. 
      Pokračovali sme vo vstupných a ročníkových previerkach z jednotlivých predmetov na 
základe dohody s príslušnými PK.   Zamerali sme sa hlavne na predmety, v ktorých sa 
uskutočňujú testy EČ MS a PF IČ  MS.  
      Mimovyučovací čas učiteľov a žiakov bol využitý  na pomoc žiakom  pri príprave na MS, 
prijímacie skúšky a pri príprave na zaradenie sa do  praxe. 
      K tomuto cieľu bolo nápomocné aj bohaté záujmové vzdelávanie. Žiaci  svojou  voľbou 
zo 40 záujmových krúžkov  mali možnosť smerovať svoje aktivity  k rozvoju svojho talentu, 
vedomosti, zručnosti, súťaživosti v predmetových olympiádach a ostatných súťažiach 
organizovaných MŠ SR alebo uspokojeniu svojich záľub. Zároveň takáto činnosť   je  
najlepšou prevenciou voči negatívnym vplyvom okolia na žiakov a aktívnym relaxom. 
      Pre čoraz náročnejšiu výchovno-vzdelávaciu prácu však nemôžme byť spokojní 
s doterajším využitím možnosti z projektov ESF organizované vzdelávacími inštitúciami 
alebo v tvorbe vlastných projektov poskytujúce ďalšie  vzdelávanie učiteľov k novým 
efektívnym postupom práce vo výchovno-vzdelávacom procese, čo sa prejaví v skvalitnení 
práce školy, hlavne v skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 
Cieľ č. 2: 

Zvýšiť aktivitu, tvorivosť, sebareguláciu, zručnosť v práci s informáciami, 
schopnosť prezentovania sa a zodpovednosť žiakov za výsledky svojej práce.   
Pre splnenie tohto cieľa smerovali naše aktivity k: 
• Zavedenie prvkov projektového vyučovania vo všetkých ročníkoch štúdia za účelom 

osvojenia si metód vyhľadávania, spracovania a aplikácie informácií. So žiakmi 1. a 2. 
ročníka sme vytvárali jednoduché skupinové projekty,  v 3. ročníku (SVP, U pre MŠ a V)  
ročníkové projekty skupinové, individuálne a projektové práce. Výsledky tejto práce sa 
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prejavili aj v závere štúdia na maturitných skúškach, keď 31 žiakov v praktickej časti 
odbornej zložky volilo obhajobu vlastného projektu, ktorú úspešné zvládli. 

• Najlepšie práce boli odporúčané   na prezentáciu  do školského kola   SOČ, v ktorej   žiaci 
vo väčšej miere používali dostupnú prezentačnú techniku. V tejto činnosti sme neboli tak 
úspešní ako v predchádzajúcich rokoch, keď sme mali zastúpenie aj v medzinárodnom 
kole.  

• Vytvorili sme podmienky pre prípravu žiakov v predmetových olympiádach a ostatných 
súťažiach organizovaných MŠ SR. Preto, že sme strednou odbornou školou, tešia nás aj 
malé úspechy, lebo spĺňajú svoj cieľ.    

• Na študentov sme vplývali, aby prevzali zodpovednosť za svoje študijné výsledky, 
dochádzku a správanie, za činnosť študentskej rady a využitie tých možností, ktoré im 
naša organizácia ponúka – odborné vzdelávanie v škole, záujmové vzdelávanie, práca 
cestou projektu Škola podporujúca zdravie, práca peear aktivistov, spolupráca na 
projektoch Úradu verejného zdravotníctva, SČK a možnosti, ktoré sú vytvorené 
realizáciou projektu 100 NET a Rozumieme PC na škole, ako aj profesionálna práca 
výchovného a psychologického poradenstva na škole. Bohaté aktivity školy v športovej, 
kultúrnej a odbornej činnosti vytvárajú široký priestor pre rozvoj mladej osobnosti. 

• Zvýšili sme  pomoc žiakom pri tvorbe školského časopisu finančne aj starostlivosťou 
koordinátora z radou učiteľov 

• Určením koordinátora pre prácu so žiackou radou ako aj prácou triednych učiteľov s 
triednymi žiackymi radami sme  podporili a  pomohli   žiakom pri vytvorení funkčnej 
žiackej rady. 

 
Cieľ č. 3: 

Zvýšiť odbornosť a kvalitu práce zamestnancov školy. 
Aktivity uskutočňované k dosiahnutiu cieľa: 

• Učiteľ je rozhodujúci činiteľ vo výchove. Osobný príklad učiteľa je účinnou metódou 
výchovnej práce -  prístup k povinnostiam, nástup do práce, spravodlivé hodnotenie 
žiakov,  dodržiavanie vnútorných školských  predpisov a vyžadovanie ich dodržiavania zo 
strany žiakov, vzájomná spolupráca a podpora kolegov pri plnení školských cieľov boli zo 
strany učiteľov dodržiavané, žiadne nedostatky neboli riešené.  

• Každý zamestnanec vypracoval vlastný vzdelávací plán, ktorý   slúžil k  jeho 
osobnostnému rastu.   Prevzal svoj diel zodpovednosti za fungovanie našej organizácie. 
Stanovil si ciele, ktoré zameral predovšetkým na žiakov školy a svoj osobný profesionálny 
rozvoj . 

• Zamestnancom školy bolo umožnené získať jazykový certifikát a tak zvýšiť si svoje 
jazykové   zručnosti vzdelávaním v rámci projektu  kvalitná a otvorená škola na 
Gymnáziu v Trebišove – využili dvaja zamestnanci. Ďalej certifikát ECDL  (3 
zamestnanci školy). 

• Väčšina učiteľov absolvovala priebežne vzdelávanie k maturitným skúškam. 
•  Dvaja členovia manažmentu školy získali certifikáty v oblasti získavania nových 

manažérskych vedomostí a zručnosti a v oblasti certifikácie systému kvality práce. 
• Manažment školy   podporil zamestnancov v dosiahnutí svojich stanovených cieľov 

a v rámci finančných  možnosti sa snažil o spravodlivé hodnotenie a rozdeľovanie 
finančných a iných motivačných stimulov. 

• Predmetové komisie považujeme za stredný článok riadenia činností, hlavne 
v pedagogickej činnosti školy. Od PK očakávame výraznejšie presadzovanie moderných 
trendov vo vyučovaní, presadzovanie využitia existujúcich pomôcok a   existujúcej 
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multimediálnej techniky,  pomoc pri zlepšovaní materiálno-technického zabezpečenia 
predmetov výberom vhodných a potrebných učebných pomôcok. Očakávame, že PK budú 
koordinovať ciele svojich členov smerom k dosiahnutiu cieľov PK a školy a podporov PK 
Nové poznatky, schopnosti a zručnosti získané vzdelávaním budú  zamestnanci školy 
uplatňovať v pedagogickej praxi. 

• Všetky vzdelávania učiteľov sú uvedené v bode VIII. 
• Očakávame širšiu a výraznejšiu podporu Projektu Zdravá škola zo strany všetkých 

pedagogických zamestnancov , pretože projekt zahŕňa mnoho aktivít k výchove 
k zdravému životnému štýlu a prosociálnemu cíteniu žiakov.    

 
Cieľ č. 4:  

Otvorenosť pôsobenia našej školy 
Aktivity k dosiahnutiu cieľa: 

• V priebehu školského roka svojou pravidelnou činnosťou prispelo rozvoju športových 
talentov školy  školské  športové  stredisko.   

• Umožnili sme využívať zariadenia školy mestským organizáciám, občianskym 
združeniam a občanom mesta  

• Sprístupňovali sme aktuálne informácií o činnosti školy pre širokú verejnosť cez 
regionálnu tlač , regionálnu televíziu a www stránku školy. 

• Cez návštevy na základných školách sme poskytli žiakom 8. a 9. ročníka informácie 
o študijných odboroch na našej škole ako aj aktivitách, činnosti a živote na škole 
v mimovyučovacom čase. 

• Pokračovali sme v spolupráci so školami v rámci siete škôl Karpatského Euroregiónu 
Slovensko 

• Pokračovali sme v realizácií dohody o spolupráci vo všetkých bodoch podpísanej zmluvy 
so zahraničnými strednými školami v Jasle (Poľsko) a Nyíregyháza (Maďarsko). 

• Nadviazali sme spoluprácu so zahraničnými školami v rámci projektu eTwinning. 
• Nepodarilo sa nám nadviazať spoluprácu cez  medzinárodné  projekty  Leonardo da Vinci, 

Socrates, Mládež pre Európu. 
• Naším zámerom bolo rozšíriť počítačovú a internetovú sieť školy do odborných učební 

a kabinetov,  načo sme nenašli dostatok finančných prostriedkov.  

     Oblasť mimovyučovacej činnosti 
 
Cieľ č. 5: 
  Našim cieľom bolo zvýšiť   záujem žiakov o mimovyučovaciu činnosť, ktorá 
pomáha  rozvíjaniu  talentu, rozširuje vedomosti a zručnosti, zároveň umožňuje 
realizáciu záujmu žiaka, oddych, kultúrne a spoločenské vyžitie. Chráni ich pred 
nepriaznivými vplyvmi.  
K dosiahnutiu cieľa sme 
• pripravili pestrú ponuku záujmového vzdelávania, pre zabezpečenie činnosti sme použili 

prostriedky zo vzdelávacích poukazov  a príspevky od rady ZRPŠ. 
• Pre ponuku mimovyučovacích akcií sme pripravili kalendár činnosti, ktorý vychádzal zo   

záujmu žiakov, možnosti školy  s dôrazom na výchovu žiakov.     
V oblasti kultúry sme uskutočnili: 
- návštevy predstavení -  divadlo, kino, múzea ,vystúpenia umelcov – v súlade s plánom    
                                            práce tried a školy – využívame kultúrne poukazy 
- súťaže – výtvarné, hudobné, umelecké slovo, spoločenského charakteru 
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- školské akcie – ples, školské medzitriedne súťaže, vianočný koncert, pripomínania 
spoločenských udalosti a aktivity zahrnuté v projekte Škola podporujúca zdravie 

- vydávanie školského časopisu 
 -    školské umelecké skupiny 
 
V oblasti športu sa uskutočnili:  
súťaže vo futbale O pohár riaditeľa školy a Čech open, vo volejbale, stolnom tenise, súťaž 

o olympizme . 
- pokračovali sme v tradícií Športového dňa na Deň študentstva, v závere školského roka 

futbalový turnaj o pohár riaditeľa školy medzi strednými školami v meste 
-  podporovali sme   športovú činnosť zamestnancov školy (joga, pilates, poskytnutie 

športovísk školy  zamestnancom školy).   

Oblasť vedenia školy  

Cieľ č. 6:  
      Zlepšenie kultúry školy. 

Koncepcia školy vychádza z vnútornej situácie školy,  požiadaviek  regiónu, zo 
schválených koncepcií rozvoja  školstva a vnútorných pomerov na škole. Je zrozumiteľná, 
prijatá pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami školy, rodičmi, a je realizovaná 
v praxi. Plánované termíny boli vedením školy priebežne vyhodnocované, prerokované na 
pedagogických radách a rade školy. 

Sústava základných pedagogických dokumentov vychádza z koncepčných zámerov 
a cieľov školy. Dokumentácia školy sa vedie riadne, funkčne a v súlade s legislatívou.  

Právomoci a zodpovednosť zamestnancov boli vymedzované tak, aby bola maximálne  
využívaná  ich kvalifikácia, schopnosti a záujmy. Vedenie školy adresne deleguje 
kompetencie jednotlivým predmetovým komisiám, koordinátorom, vedúcim projektových 
tímov a triednym učiteľom.  

Súčasťou ročného plánu sú aj plány PK, koordinátorov, plány triednych učiteľov aj 
osobné plány zamestnancov.    
     Vedenie školy sa snažilo  o rozvíjame vzájomnej dôvery, povzbudenie pracovníkov v ich 
práci a spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie pracovníkov  podľa  schválených kritérií na  
priznanie finančného ohodnotenia.   

Pri kontrole a hodnotení sme postupovali systematicky a plánovite. Prácu pedagogických 
zamestnancov sme posudzovali podľa výsledkov hospitácií, pozorovaní na maturitných 
skúškach, výsledkov PF EČ MS a PF IČ MS, podľa úspechov zverených žiakov v rôznych 
súťažiach a osobných aktivitách pri plnení zámerov a projektov školy.  
 Komponenty a ich kompetencie sú spresnené hlavne v organizačnom poriadku 
(pedagogická rada, predmetové komisie, zamestnanci, komponenty vedenia, V-ZO OZ, rada 
rodičov, študentská rada) jednotlivých zamestnancov. Vnútorné predpisy a smernice boli 
vytvárané za spoluúčasti zainteresovaných. Pracovné porady sa uskutočňovali v súlade 
s rokovacím poriadkom. Na rokovaní každý má právo vyjadriť svoj konštruktívny názor. 
Výsledky rokovania sú verejné. 
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Oblasť financovania a materiálneho vybavenia 
Cieľ a aktivity v oblasti financovania a v materiálneho vybavenia 

Cieľ č. 7:  
Vytvori ť zodpovedajúce podmienky pre kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov školy. 

Aktivity k dosiahnutiu cieľa: 
• oprava   mäkkej strešnej krytiny na objektoch školy a školského stravovacieho 

zariadenia, 
• oprava sociálnych zariadení na 1.poschodí a pri telocvični, 
• nákup  vybavenia  pre odborné učebne št. odboru kozmetička a vizážistka,  
• v rámci projektu Škola budúcnosti, škola dostala tablet, dataprojektor, notebook 

zariadenie e-beam, ktoré doplnila o novú mobilnú tabuľu a umiestnila to v jazykovej 
učebni,     

• dokúpila sa nová študijná literatúra je jednotlivé študijné odbory, 
• z prostriedkov SANETu sa zabezpečila nová elektroinštalácia pre ďalšiu učebňu 

informatiky.   
 

II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami  
 

Počet žiakov školy 444 
Z toho dievčat 360 
Počet tried na škole 18 
Počet integrovaných žiakov/dievčat 1/0 
Prerušili štúdium  2 
Vylúčení žiaci zo štúdia 1 
Prestúpili z inej školy 5 
Prestúpili na inú školu 4 
Zanechali štúdium 1 
Iný dôvod zmeny - 
 
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
 1.termín 2.termín 
kód odbor plán  Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

Zapísaní 
 

Stav k 
15.9.2008 

7649 6 učiteľstvo pre MŠ 
a vychovávateľstvo  

60 66 63 - - 56 49 

7661 6 sociálno–výchovný 
pracovník 

60 54 54 43 43 44 44 

6362 6 kozmetička a 
vizážistka 

30 17 17 25 25 24 20 

2840 6 biotechnológia a 
farmakológia 

30 12 12 29 21 21 21 

 
 
 
 
 



Školský rok: 2007/2008 

strana 13 / 41 

  
 Stredná odborná škola,  

Komenského 12, Trebišov  
výtlačok č. 1 

 

 

IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania  
 
Priemerný prospech za školu: 2,2 
Priemerný počet vymeškaných hodín na 
žiaka za školu: 

66,02 

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

0,76 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

65,26 

 
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2007/08 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky 
 
 

% prospievajúcich žiakov počet vymeškaných 
hodín na žiaka za rok 

  

s vyzna- 
menaním 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav.  neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
% Počet 

žiakov 
% Počet 

žiakov 
% Počet 

žiakov 
% Počet 

hodín 
% Počet 

hodín 
% 

1.  13 10,9 23 19,3 79 66,4 4 3,3 67,7 97,8  1,5 2.2 

2.  16 14,8 32 29,6 58 53,7 2 1,8 70,8 99,3 0,48 0,7 

3.  20 22,7 29 32,9 35 39,7 4 4,5 77,7 99.3 0,51 0,7 

4.  24 21,6 24 21,6 63 56,7 0 0 57,8 99.0 0,57 1,0 

Celkom 73 17,1 108 25,3 235 55,1 10 2,3 66,02 98,9 0,76 1,1 

 
4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2007/08 

v iných formách štúdia 
 
 

% prospievajúcich žiakov počet vymeškaných 
hodín na žiaka za rok 

  

s vyzna- 
menaním 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. z toho 
neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
% Počet 

žiakov 
% Počet 

žiakov 
% Počet 

žiakov 
% Počet 

hodín 
% Počet 

hodín 
% 

1.  - - - - - - - - - - - - 
2.  10 55,5 5 27,7 3 16,6 18 0 0 0 0 0 

Celkom 10 55,5 5 27,7 3 16,6 18 0 0 0 0 0 
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5. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2007/2008 
6.  
P N Spolu 

Kód 
odboru 

Názov odboru 

Denní Exter 
Denní 

Exter Denní Exter 

2946 6       potravinárstvo 14 - 2 - 16 - 
7649 6 učiteľstvo pre MŠ a V 64 - 0 - 64  
7661 6 sociálno-výchovný pracovník 31  0 - 31  
76496 1 učiteľstvo pre MŠ a V pomaturitné št. - 18 - 0 - 18 
 
V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 
 

Vzdelávacie  programy 
            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých 
ročníkoch 

školy            v školskom roku 2007/2008 
  1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné 
odbory - denné 
štúdium  

Číslo schvaľovacej 
doložky MŠ SR 

trie
dy 

žia
ci 

trie
dy 

žia
ci 

trie
dy žiaci 

 tri
edy žiaci 

 trie
dy 

žia
ci 

29406 
potravinárstvo 

1861/98-41 - - - - - - 1 16 1 16 

76496 učiteľstvo 
pre   MŠ a V 

CD-2005-1690/12099-
43:093 

2 46 2 53 2 42 2 64 8 204 

76616 sociálno-  
výchovný 
pracovník 

CD-2007-8574/17061-
1:093 (1.ročník) 
1955/2001-42 (2.-4.ročník)  

2 56 2 56 2 46 1 31 7 187 

63626 kozmetička 
a vizážistka 1576/2002-42 1 20 - - - - - - 1 20 

Celkom 5 66 4 108 4 88 4 111 17 427 

 
  

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých 
ročníkoch Vzdelávacie  programy 

školy            v školskom roku 2007/2008 
 Pomaturitné štúdium 1. 2. 3. 4. Spolu 

Ostatné formy štúdia 
(upraviť tabuľku 
podľa potrieb) 

Číslo schvaľovacej 
doložky MŠ SR 

tr
ie

dy
 

ži
ac

i 

tr
ie

dy
 

ži
ac

i 

tr
ie

dy
 

ži
ac

i 

 tr
ie

dy
 

ži
ac

i 

 tr
ie

dy
 

ži
ac

i 

76496 učiteľstvo pre   
MŠ a V  - - 1 18 - - - - 1 18 

Celkom - - 1 18 - - - - 1 18 
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VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2007/2008 podiel absolventov na trhu 
práce  
 pokračujú 

v štúdiu 
vojenská 
služba 

zamestnaní 
k 30.9.2008 

nezamestnaní 
k 30.9.2008 

celkom 

počet žiakov v 
študijných 
odboroch 

45 0 56 10 111 

 
spolu 

počet žiakov 
45 0 56 10 111 

 
Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2007/2008 
Kód odboru s 
názvom 

pokračujú 
v štúdiu 

vojenská 
služba 

zamestnaní 
k 30.9.2008 

Nezamestnaní 
k 30.9.2008 

celkom 

2946 6       
potravinárstvo 2 0 12 2 16 
76496 učiteľstvo pre   
MŠ a V 32 0 27 4 64 
76616 sociálno-  
výchovný pracovník 11 0 17 4 31 
spolu 45 0 56 10 111 
 
VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  zamestnancov 
školy 
 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 nad 60 
rokov 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 6 14 14 15 0 49 42,5 
z toho žien: 5 10 12 10 0 37  

Kvalifika čná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 
z toho externých 11 
kvalifikovaných 38 

nekvalifikovaných 0 
doplňujúcich si kvalifikáciu  0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 30 
s 2. kvalifikačnou skúškou 8 

Počet všetkých 
učiteľov:  

s vedecko-akademickou hodnosťou 6 
Priemerný počet žiakov na učiteľa 10,8 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 3 

Počet  
vychovávateľov:  

  so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 25 
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2.Nepedagogickí zamestnanci školy 
 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
Vek: do 30       nad 60 Spolu Priemerný 

  rokov 31-40 41-50 51-60 rokov všetkých vek 
Počet: 1 1 15 8 1 26 50,42 
z toho žien: 1 0 15 5 1 22 48,50 

 
z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 Počet 

nepedagogických 
zamestnancov:  so stredoškolským vzdelaním 24 

 
Odbornosť odučených hodín 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

 
Predmety 

 

 
Počet 
hodín 

týždenne 
Počet 
hodín 

% Počet hodín % 

Spoločenskovedné 115 115 100 0 0 
Cudzí jazyk 106 106 100 0 0 
Prírodovedné  81 81 100 0 0 
Odborné  475 459 96,6 16 3,36 
Spolu  777 761 97,9 16 2,05 

 
   
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 
Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov  osvedčenie, 
certifikátu 

Počet učiteľov Poznámka 

2. kvalifikačná 
skúška MPC Prešov 

osvedčenie 
o 2.kvalifikačnej 

skúške 
2  

ŠKŠ –nemecký 
jazyk –nové trendy 
vo výučbe NJ 

MPC Prešov osvedčenie 1  

Ukončovanie štúdia 
na SŠ 

ŠPÚ Bratislava osvedčenie 2 

ďalšie vzdelávanie 
učiteľov všeobecno 
- vzdelávacích 
predmetov 

Seminár  o novele 
zákona o finančnej 
kontrole 
a vnútornom audite  

Inštitút vzdelávanie 
EDOS 

certifikát 1  

národný projekt 
ďalšieho 
vzdelávania 
učiteľov odborných 
predmetov 

ŠIOV Bratislava 

osvedčenie 
o priebežnom 

vzdelávaní 
 

12  

národný projekt 
ďalšieho 
vzdelávania 

MPC Bratislava 
osvedčenie 

o priebežnom 
vzdelávaní 

1  
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pedagogických 
zamestnancov 
v oblasti 
komunikačných 
zručností, 
manažmentu 
a marketingu školy 
–modul personálny 
manažment   

 

Kurz plavec -
záchranár 

SČK 

osvedčenie 
plavec- záchranár 
VSZ SČK bronz, 

striebro 

1 
 

 

 
 
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,  
 

Aktivita: Termín: Poznámka: 
Zber papiera 15.-19.10.2007 víťaz 3.G 
Konzultácie SOČ    30.10.2007 pomoc CVČ KE pri 

organizovaní  
Dni nezábudiek, dni duševného zdravia 10. 12.10.2007  
Divadelné predstavenie - KE 14.11.2007  
Tesco charita - SČK 11.-13.10.2007  
Imatrikulačný ples 20.11.2007 usporiadateľ 3. ročník 
Školenie žiackych školských rád 28.-30.11.2007 certifikát 
Kultúrny program pre domov dôchodcov - TV  28.11.2008  
Mikulášsky program v DD Sečovce 6.12.2007  
Vianočný program pre DD Sečovce, krízové centrum Maják 18.12.2007  
Výroba a predaj perníkov pre SČK 18.12.2007  
Výstava výrobkov študentskej firmy Výmyselníci december 2007  
Vianočný koncert 20.1.2007  
Školské kolo v OAJ január 2008  
Olympiáda v anglickom jazyku 17.1.2008 1. miesto OK 
Olympiáda v nemeckom jazyku  jan..2008 1. miesto OK 
Rozprávkový muzikál -pre MŠ a ZŠ  29. 1-6.2.08 pripravili žiaci 3. roč. U 

pre MŠ a V 
Olympiáda v ruskom jazyku 12.2.2008 3. miesto KK 
Divadelné predstavenie - KE 19.2.2008  
Projekt výmena  28.-29.2.2008  
Školské kolo SOČ február 2008 3 žiaci postúpili na reg. 

kola 
Matematický klokan JUNIOR 034 27.3.2008 medzi 20% 

najúspešnejších riešiteľov 
v SR 

Matematický klokan KADET 012 27.3.2008 17.miesto v kraji 
Deň narcisov - zbierka 11.4.2008  
Príprava kult. programu a vystúpenie k Dňu učiteľov pre VÚC   marec 2008  
Hliadky prvej pomoci -  5.5.2008 1.m. OK 
Sv. Trojhviezdie – výtvarná súťaž 23.5.2008 1.,2.,3. miesto 
Prečo som na svete rád  - 14.ročník – výtv. súťaž 4.6.2008 1. miesto 
SOČ – reg. kolo marec 2008 2. miesto Z. Buzinkaiová 
Výt. súťaž- ministra kultúry EAR 23.6.2008 strieborná medaila, 

certifikát 
eTwinningový projekt 2008  1. miesto v SR +60 000,-

SK 13.členov  
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Hviezdoslavov Kubín  1.m. OK J. Ďurkotová 
Pribinove poklady  4. m. 
Čo sme ešte nevedeli – súťaž SŠ o životnom prostredí  zapojená 3.V 
Súťaž Milk-Agro – zber hliníkových obalov od mliečnych okt.- apríl zapojená celá škola 

1.m.2.G 
Na skládky nie sme krátki  1.V 
Celoslovenský týždeň aktivít- Priatelia Zeme 26.-30.11.07 celá škola 
Zber plastových obalov celý rok celá škola 
Zber monočlánkových batérii celý rok celá škola 
Slovanská pieseň 2008 20.6.2008 1.miesto K. Chýrová 
Košická matičná slovesná a tvorivá jeseň   2. miesto Z. Pacúrová 
Vystúpenia na odovzdávaní zlatej Jánskeho plakety   
Vystúpenia na vernisážach  v Múzeu  viackrát  
Program na celoštátny festival  divadelných hier s dedinskou 
tematikou 

máj 2008  

Zdravý partnerský život – peear aktivisti  aktivity celý rok – ZŠ, 
SŠ,ZSŠ 

APE - súťaž  certifikáty  6 žiakov 
Volejbalový turnaj pedagógov   marec 2008 pozvané školy 
Aktivity v rámci projektu Zdravá škola  celý rok  
Kremnické laso – hudobné skupiny  1. miesto 
Kremnické laso – prehliadka sólistov  laureát súťaže 
Príprava učebných pomôcok pre cvičnú MŠ Peško   Dúhová mozaika práv 

dieťaťa - leporelo 
Ľudová pieseň košickej mládeže  1. miesto – K. Chýrová 
TOM  Bromtosaurus  2. miesto 
Futbalová turnaj o putovný pohár riaditeľa školy ZSŠ – 13 
ročník 

 turnaj SŠ 

0.ročník futbalový turnaj dievčat- ČECH OPEN  turnaj dievčat -SŠ 
Európsky deň turistiky – Ostrihom, Štúrovo, Bratislava, Viedeň, 
Brhlovce – poznávací výlet 

14. -16. 9.2007 turistický krúžok 

Medzinárodná olympiáda TOM - Zlín 25.-28.10.2007  
Celoslovenský festival pódiových skladieb - Trenčín 23.-14.11.2007  
42. r. slovenského zimného zrazu turistov - Kremnica  24. – 27. 1.2008  
Vydávanie školského časopisu štvrťročne 4 čísla 
Vydávanie školského časopisu v 4 cudzích jazykoch polročne 2 čísla 
Beh Terryho Foxa  2. m. Kiššová 
OK basketbal – d.  3. m. 
OK volejbal -  d.-2. m.,  ch. 3. m. 
OK hádzaná   d. 1.m. 
OK veľký futbal  d. 1.m. 
Vedomostná súťaž O olympizme 15.5.2008 1. miesto reg. kolo 
Majstrovstva SR študentov SŠ v športovo-brannej všestrannosti 11.-12.4.2008 2. miesto republ. kolo 
V projekte Zdravá škola   celý rok aktivity podľa plánu  
 
 
X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
 
Názov projektu Číslo 

projektu 
Celkový finančný 
príspevok 

Príspevok školy 
(ak bol) 

Poznámka 

Otvorená škola  
oblasť športu 
2000 
 

 

70 000,-Sk 
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Elektronizácia 
a revitalizácia 
domov mládeže 
2007  
„Moderný DM“ 

 

200 000,-Sk 24 000,-Sk 

 

Leto 
s bedmintonom 
2008 

 
50 000,-Sk 

 projekt prebieha,  bude 
vyúčtovaný do 
30.11.2008 

Škola budúcnosti  
 

 Vybavenie IKT 
v hodnote 180 000,-
Sk 

 
 
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole v školskom roku 2007/2008  
 
Inšpekčná činnosť nebola  v školskom roku 2007/2008 vykonaná.   
 
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy,  
 

V priebehu roka 2007 sa podarilo v dvoch etapách vyriešiť zatekanie rovných striech 
na niektorých objektoch školy. Oprava strechy na škole a školskej jedálni si vyžiadala 
celkovo 1,618 mil. Sk. Je naplánovaná ešte III. etapa - oprava strechy školského internátu, 
s predpokladanými nákladmi cca 800 tis. Sk.   

V roku 2008 prebehla veľká oprava sociálnych zariadení pre žiakov na 1.poschodí 
školy a pri telocvični.  Modernizáciou prešli aj sprchy pri šatniach do telocvične. 

Zlepšilo sa pracovné prostredie pedagogických zamestnancov.  Počas letných prázdnin 
bola vymaľovaná zborovňa, klubovňa DM a všetky kabinety učiteľov.   

Vďaka schváleným projektom v oblasti športu sa podarilo zmodernizovať vybavenie 
posilňovne, zakúpili sa posilňovacie stroje v hodnote cca 60 tis. Sk. V rámci projektu Leto 
s bedmintonom, ktorý teraz dobieha, škola rozšírila  športové vyžitie žiakov vytvorením 4 
hracích plôch pre bedminton. 

Čiastočne sa podarilo zlepšiť aj vybavenie učiteľskej knižnice zakúpením nových 
regálov z prostriedkov  Rodičovského združenia.        

V priestoroch domova mládeže sme zriadili provizórne odborné učebne pre študijný 
odbor kozmetička a vizážistka,  ktoré postupne zariaďujeme vybavením pre kozmetické 
salóny.           
 Skvalitnili sme záujmové vzdelávanie v DM zakúpením  3 ks počítačov z prostriedkov 
vzdelávacích poukazov a DVD prehrávača. Vďaka financiám z projektu Elektronizácia 
a revitalizácia domov mládeže 2007 sme zmodernizovali ozvučenie v celom internáte  
a zlepšili vybavenie výpočtovou technikou. 
 Z mimorozpočtových prostriedkov SANET sa zakúpil server a notebook pre správcu 
siete a zafinancovala sa elektroinštalácia  v  učebni, ktorú chceme prebudovať na učebňu 
informatiky.    
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XIII. údaje o finan čnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a 
to 
 
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu - škola  
Príjmy za 9.-12. 2007 v tis. Sk Príjmy za 1.-8. 2008 v tis. Sk Spolu za šk. rok 2007/2008 

v tis. Sk 
6 913 15 090 22 003 

 
Text Čerpanie za 9.-12. 2007 

v tis. Sk 
Čerpanie za 1.-8. 2008 
v tis. Sk 

Čerpanie spolu  šk. rok 
07/08 

mzdy a poistné fondy 6 874 9 253 16 127 
cestovné 9 14 23 
energie 674 1 489 2 163 
materiál 171 194 365 
opravy a údržba 434 1 963 2 397 
prenájom a služby 231 561 792 
transfery 10 18 28 
SPOLU 8 403 13 492 21 895 
 

Rozdiel v príjmovej a výdavkovej časti je spôsobený zostatkom finančných prostriedkov 
rozpočtu z predchádzajúcich období a výplatou miezd za mesiac august v septembri. 
 

2.Vlastné príjmy –škola 
Škola získava vlastné príjmy  z prenájmu voľnej garáže a z prostriedkov SANETu, pretože 
v našej škole je zriadený uzol SANETu. 

 
Príjmy za 9.-12. 2007 v tis. Sk Príjmy za 1.-8. 2008 v tis. Sk Spolu za šk. rok 2007/2008 

v tis. Sk 
133 119 252 

 
Text Čerpanie za 9.-12. 2007 

v tis. Sk 
Čerpanie za 1.-8. 2008 
v tis. Sk 

Čerpanie spolu  šk. rok 
07/08 

mzdy a poistné fondy 15 0 15 
cestovné 0 0 0 
energie 0 0 0 
materiál 135 0 135 
opravy a údržba 7 0 7 
prenájom a služby 0 0 0 
SPOLU 157 0 157 
 

3. Vzdelávacie poukazy - škola 
Príjmy za 9.-12. 2007 v tis. Sk Príjmy za 1.-8. 2008 v tis. Sk Spolu za šk. rok 2007/2008 

v tis. Sk 
148 222 410 

 
Text Čerpanie za 9.-12. 2007 

v tis. Sk 
Čerpanie za 1.-8. 2008 
v tis. Sk 

Čerpanie spolu  šk. rok 
07/08 

mzdy a poistné fondy 126 186 312 
cestovné 0 0 0 
energie 0 0 0 
materiál 20 32 52 
opravy a údržba 0 0 0 
prenájom a služby 2 4 6 
SPOLU 148 222 370 
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4. Dotácie z prostriedkov zriaďovateľa (z podielových daní) – domov mládeže 

 
Príjmy za 9.-12. 2007 v tis. Sk Príjmy za 1.-8. 2008 v tis. Sk Spolu za šk. rok 2007/2008 

v tis. Sk 
1 136 2 813 3 949 

 
Text Čerpanie za 9.-12. 2007 

v tis. Sk 
Čerpanie za 1.-8. 2008 
v tis. Sk 

Čerpanie spolu  šk. rok 
07/08 

mzdy a poistné fondy 937 1 428 2 365 
cestovné 0 0 0 
energie 324 842 1 166 
materiál 0 30 30 
opravy a údržba 71 48 119 
prenájom a služby 15 62 77 
transfery 0 0 0 
SPOLU 1 347 2 410 3 757 
 

5. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v domove 
mládeže 

 
Výška príspevku, ktorú platí zákonný zástupca žiaka ubytovaného v domove mládeže bola 
v roku 2007 400,-Sk/ mesiac. Od 1. januára 2008 sme upravili výšku príspevku na 500,-
Sk/mesiac.  Počet ubytovaných žiakov sa pohyboval okolo 80 osôb.    

 
Príjmy za 9.-12. 2007 v tis. Sk Príjmy za 1.-8. 2008 v tis. Sk Spolu za šk. rok 2007/2008 

v tis. Sk 
123 222 345 

 
Text Čerpanie za 9.-12. 2007 

v tis. Sk 
Čerpanie za 1.-8. 2008 
v tis. Sk 

Čerpanie spolu  šk. rok 
07/08 

mzdy a poistné fondy 0 0 0 
cestovné 0 2 2 
energie 82 153 235 
materiál 1 7 8 
opravy a údržba 0 36 36 
prenájom a služby 28 36 64 
SPOLU 111 234 345 

 
 
6. Prostriedky získané z projektu Elektronizácia a revitalizácia domov mládeže 

2007 a zo zisku podnikateľskej činnosti 
 
Koncom roka 2007 sme realizovali projekt Elektronizácie a revitalizácie domov mládeže 
2007 s názvom „Moderný DM“, ktorý bol zameraný na modernizáciu ozvučovacej techniky 
a skvalitnenie voľnočasových aktivít v DM. Na tento projekt sme prispeli zo zisku 
podnikateľskej činnosti vo výške 24 tis. Sk.    
 

Príjmy z projektu Spolufinancovanie projektu 
zo zisku PČ  

Spolu  

200 24 224 
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Text Čerpanie prostriedkov 
projektu  

Čerpanie 
spoluúčasti 

Čerpanie spolu  za 
projekt  

výpočtová technika  95 0 95 
prevádzkové stroje 83 0 83 
všeobecný materiál 10 11 21 
oprava a údržba 0 13 13 
služby 12 0 12 
SPOLU 200 24 224 

 
7. Dotácie z prostriedkov zriaďovateľa (z podielových daní) – školské stravovacie 

zariadenie  
 
Príjmy za 9.-12. 2007 v tis. Sk Príjmy za 1.-8. 2008 v tis. Sk Spolu za šk. rok 2007/2008 

v tis. Sk 
660 680 1 340 

 
Text Čerpanie za 9.-12. 2007 

v tis. Sk 
Čerpanie za 1.-8. 2008 
v tis. Sk 

Čerpanie spolu  šk. rok 
07/08 

mzdy a poistné fondy 377 549 926 
cestovné 0 0 0 
energie 12 5 17 
materiál 0 3 3 
opravy a údržba 412 0 412 
prenájom a služby 1 0 1 
transfery 2 2 4 
SPOLU 804 559 1363 
 

8. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prípravou jedál 
 

V šk. roku 2007/2008 prispievali zákonní zástupcovia žiakov, ktorý odoberali stravu na 
potraviny a na réžiu ŠSZ. Žiaci ubytovaní v DM sú povinní odoberať celodennú stravu. 
Hodnota potravín pri celodennej strave bola 59,-Sk a výška réžie 10,50 Sk. Žiaci, ktorí 
odoberajú iba obedy uhrádzali  27,-Sk na potraviny a 6,-Sk na réžiu.  
 

 
Príjmy za 9.-12. 2007 v tis. Sk Príjmy za 1.-8. 2008 v tis. Sk Spolu za šk. rok 2007/2008 

v tis. Sk 
157 214 371 

 
Text Čerpanie za 9.-12. 2007 

v tis. Sk 
Čerpanie za 1.-8. 2008 
v tis. Sk 

Čerpanie spolu  šk. rok 
07/08 

mzdy a poistné fondy 0 0 0 
cestovné 0 0 0 
energie 74 190 264 
materiál 8 8 16 
opravy a údržba 4 1 5 
služby 20 40 60 
SPOLU 106 239 345 

 
9. Darované prostriedky 

 
Na darovací účet školy bolo v šk. roku 2007/2008 prijatých cca 7 tis. Sk. Ide  prevažne o 
potravinové bonusy od dodávateľov potravín, ktoré zatiaľ neboli použité.  
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Prílohy: 
 

1. Hodnotenie praktického vyučovania šk. rok 2007/2008     
2. Správa o činnosti školskej psychologického poradenstva v školskom roku 2007/2008  
3.  Správa výchovného poradenstva za školský rok  2007/2008  
4. Správa o činnosti koordinátora prevencie na škole v školskom roku 2007/2008 
5. Správa koordinátora environmentálnej výchovy za školský rok  2007/2008 
6.  Hodnotiaca správa realizácie projektu „Škola podporujúca zdravie“ za šk. rok 

2007/2008 
7. Vyjadrenie rady školy            
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8. Príloha č. 1 
 
Hodnotenie praktického vyučovania šk. rok 2007/2008 
 

Praktické vyučovanie na našej škole vo všetkých študijných  odboroch plní dôležitú 
úlohu. V tomto predmete si žiaci overujú spojenie teoretických vedomostí s praktickými 
zručnosťami. Teoretické  vedomosti, ktoré im poskytujú odborné predmety, tak konfrontujú 
s reálnymi podmienkami v praxi. 
 
     Študijný odbor potravinárstvo a jeho zamerania 

Pri hodnotení tohto odboru je potrebné povedať, že v tomto školskom roku končili 
poslední absolventi tohto študijného odboru, ktorý ešte pred pár rokmi bol našim nosným 
odborom. Zmenou spoločenských podmienok a krachom potravinárskych podnikov v našom 
regióne bolo spôsobené, že   sa nám nedarilo prilákať dostatok žiakov na toto zameranie, čoho 
výsledkom je práve zánik odboru. Dúfame však, že zaradením nových – podobných odborov, 
čo sa týka  skladby odborných predmetov sa situácia zmení k lepšiemu.    
           Prax je rozdelená na dve časti a to učebnú, ktorá prebieha počas celého roka počnúc 
druhým ročníkom a na odbornú – individuálnu prax, ktorá je po 1 týždni v každom polroku. 
Mnohé prevádzky podnikov s bohatými tradíciami, ktoré nám prax pomáhali uskutočňovať na 
vysokej úrovni, dnes už neexistujú. V  súčasnosti len málo podnikov dokáže  zabezpečiť 
všetky požadované kritériá tak, aby žiaci mohli podľa učebných osnov predmetu, praktické 
vyučovanie absolvovať. V školskom roku 2007/2008 sme mali v 4. ročníku dve zamerania 
a to potravinár- kvalitár a spracúvanie mäsa. Podľa týchto zameraní prax prebiehala na 
rôznych typoch prevádzok. Boli to  nasledujúce prevádzky:  TV, Sandra s.r.o. TV,  Maral- 
Ing. Katarína Remáková TV, ChocoSuc Partner s. r. o TV, Brutus  s. r. o TV a naša učebňa 
výpočtovej techniky. 
     Všetci žiaci učebnú prax úspešne  absolvovali. Celkový prospech predmetu  patrí už 
tradične k tým lepším, lebo aj slabšie teoretickí zdatní  žiaci môžu svojou usilovnosťou a 
snahou dosiahnuť veľmi dobré hodnotenie. Keďže to boli žiaci  4- tého ročníka oprávnenosť 
týchto slov potvrdili aj na praktickej časti maturitnej skúšky. 

Individuálnu odbornú časť praxe všetci žiaci absolvovali.  
 
     Študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

V tomto odbore prax prebieha v dvoch rovinách - individuálna prax  od 1. ročníka a 
to: 1. roč. v MŠ – 10 pracovných dní za školský rok, 2. ročník v ŠKD – 10 pracovných dní za 
školský rok, 3. ročník v MŠ – 4 týždne súvislá prax. V 3. a 4. ročníku zároveň prebieha 
pedagogická prax priebežne počas celého školského roka. Tretí ročník absolvoval prax v našej 
odbornej učebni „ Peško“ – cvičná učiteľka Mgr. Bérešová. Prácu tretiakov učiteľka hodnotila 
pozitívne, všetci prax v predpísanom objeme a úspešne absolvovali. 

  Štvrtý ročník mal prax v ŠKD na ZŠ M.R. Štefánika- cvičné vychovávateľky boli p. 
Sabová, p. Körösiová, p. Berincová, p. Dučová, a na ZŠ Komenského 1962/8 - cvičné 
vychovávateľky p. Princíková a p. Bakytová. Vychovávateľky hodnotili prácu takmer 
všetkých štvrtákov za zodpovednú a svedomitú.   
      Individuálnu prax absolvovali všetky študentky a študenti. S ich prácou na 
individuálnej praxi bola prejavená vysoká spokojnosť, čo dokazujú výborné hodnotenia. Žiaci 
sa zapájali aktívne do všetkých činností.  Niektorých našich žiakov využívali zariadenia aj po 
skončení praxe na organizovanie rôznych vystúpení, besiedok a pod. Takmer všetci študenti 
tretích a štvrtých ročníkov, kde na rozdiel od nižších ročníkov je individuálna prax hodnotená 
a známka je braná do úvahy v odborných predmetoch, boli žiaci hodnotení známkou výborný.  
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     Študijný odbor sociálno – výchovný pracovník 

Tento odbor má organizovanú prax podobne ako predchádzajúci, prebieha 
individuálna prax počnúc prvým ročníkom v rozsahu dvoch týždňov. Zmena je v štvrtom 
ročníku, kde je individuálna prax  3-týždňová.  
      V 3. a 4. ročníku prebieha zároveň aj priebežná prax. V  školskom roku 2007/2008 
prebiehala v týchto zariadeniach: Charitný dom sv. Edity Steinovej –Vojčice, ÚS SČK 
Trebišov – zariadenia „Maják“ a „ Prameň Nádeje“ , Detský domov Sečovce, Domov 
dôchodcov a Domov sociálnych služieb Trebišov. 
      Priebežná prax plní svoj účel, žiaci vykonávajú  praktickú činnosť s klientmi 
jednotlivých zariadení a zároveň  sa pripravujú na obhajobu svojich záverečných prác. Po 
skúsenostiach z predchádzajúcich rokov možno tvrdiť, že sa úroveň záverečných prác a ich 
samotná prezentácia a obhajoba mierne zvyšuje. 
Individuálna prax: 
      1. ročník absolvoval individuálnu prax v trvaní 10 pracovných dní kombinovane tak, 
že časť praxe prebiehala v priestoroch  školy. Pod vedením psychologičiek PhDr. Litvákovej 
a PhDr. Furdovej prebiehal sociálno-psychologický výcvik na tému Prevencie drogových 
závislosti, čo je veľmi aktuálne vzhľadom na vek našich žiakov. Ďalšou časťou boli exkurzie 
do detských domovov  Slovanské Nové Mesto a DeD „ Lienka“ vo Veľkých Kapušanoch. 
Posledná časť praxe prebiehala v miestach bydliska žiakov. Žiaci mali počas praxe 
vypracovať sociologickú štúdiu o svojom bydlisku. Táto štúdia mala určenú osnovu a mnohí 
žiaci priznali, že sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o svojej obci, či meste. Zároveň sa 
ale naučili  aj samostatne pracovať a komunikovať v svojom okolí. 
     2. ročník absolvoval prax prevažne v  detských domovoch, zapájal sa viac do 
praktickej činnosti v zariadení a vypracoval seminárnu prácu o poslaní zariadenia, v ktorom 
individuálnu prax absolvoval. 
     3. a 4. ročník sa zameriava na také typy zariadení, kde predpokladá, že bude čerpať 
podklady pre svoju záverečnú prácu. Venuje sa vybratej problematike, ktorú následne 
spracuje v záverečnej práci, vytvára si vlastne podporné materiály k obhajobe. Žiaci 3. 
ročníka po návrate z praxe nahlasujú predbežný názov práce, resp. okruh , ktorý spracujú. Aj 
v tomto odbore všetci žiaci prax absolvovali. 
 
Študijný odbor kozmetička – vizážistka 
 Tento študijný odbor je našim najmladším odborom, keďže bol funkčný iba prvým 
rokom. Prax bola realizovaná taktiež v dvoch zložkách, a to ako učebná prax vo všetkých 
štyroch ročníkoch a ako súvislá odborná individuálna prax. Odbor je špecifický tým, že 
učebná prax sa realizuje podľa osnovy predmetu prax už od prvého ročníka. Ťažiskom 
prípravy v prvom ročníku bolo získať vedomosti a zručnosti v základných kozmetických 
úkonoch pri ošetrovaní tváre a dekoltu, farbení obočia a mihalníc. A aj keď musíme povedať, 
že nie sme veľmi spokojní s vybavením odbornej učebne na školskom internáte, podľa slov p. 
Varanaiovej – učiteľky praxe, danú problematiku zvládli na požadovanej úrovni všetky 
žiačky.  
Súvislá odborná individuálna prax nadväzuje na vedomosti získané v odborných predmetoch, 
ktoré spolu súvisia a navzájom sa doplňujú.  
Časová dotácia pre jednotlivé ročníky je nasledujúca: 
1. ročník -1 týždeň ( denne po 6 hodín) ,  2. ročník -2 týždne ( denne po 6 hodín)   
3. ročník- 3 týždne ( denne po 6 hodín)  ,  4. ročník -3 týždne ( denne po 6 hodín) 
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  Túto časť praxe žiačky absolvovali v kozmetických salónoch, a aj napriek tomu, že boli na 
individuálnej praxi prvýkrát, prichádzali priaznivé ohlasy na ich praktickú činnosť. 
Všetky žiačky prax v predpísanom množstve absolvovali.    
 
Individuálna prax skoro pre všetky odbory prebiehala počas maturitného týždňa, lebo  žiaci 
mohli byť kontrolovaní vyučujúcimi, ktorí neboli členmi maturitných komisií.  
 
 Celkové hodnotenie praktického vyučovania na našej škole sa dotýka širokého záberu 
rôznych oblastí. Prax je špecifická pre naše- spomenuté odbory aj konečným objektom 
pôsobnosti. V potravinárskych odboroch žiaci získavali zručnosti za pomoci praktickej 
činnosti, skúmaním technologických postupov, oboznamovaním sa s ekonomickými 
zákonitosťami efektívnej práce. Potravinári pracujú teda prevažne s konkrétnymi materiálmi. 
Naproti tomu ďalšie naše študijné odbory pracujú s nanajvýš chúlostivým materiálom-
bytosťou- človekom. Získavajú však skúsenosti, ktoré sú na nezaplatenie. Zlepšujú 
komunikáciu, učia sa tvoriť projekty, čerpajú poznatky, ktoré využívajú v svojich odborných 
stredoškolských a spomenutých záverečných prácach. Postaviť sa pred skupinu detí chce 
dávku odvahy, ale aj patričné znalosti o motivácii, zaujatí kolektívu a neposlednom rade 
vedomostí. Naši žiaci dokazujú, že pre nich nie je neznámym pojmom empatia , porozumenie 
a úcta. Svedčia o tom vystúpenia našich žiakov s programom k Vianociam (DeD Sečovce), 
alebo v mesiaci úcty k starším(DD a DSS v Trebišove), či prezentácia programov zo 
stužkových slávností vo všetkých zariadeniach, kde prax vykonávajú. Často pre nich prax 
nekončí koncom júna, ale nadviazané vzťahy pokračujú počas prázdnin, ba u niektorých 
počas ďalšieho života.   
  
    V konečnom dôsledku teda možno konštatovať, že prax plní svoju úlohu, lebo približuje 
žiakom, aká realita ich čaká po ukončení štúdia. Motivuje ich buď k ďalšiemu štúdiu, alebo 
k praktickej činnosti v konkrétnych prevádzkach, či zariadeniach. 
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Príloha č.2 
 
Správa o činnosti školskej psychologického poradenstva v školskom roku 2007/2008 
 
 Činnosť školskej psychologičky v školskom roku 200/2008 sa primárne odvíjala od 
plánu práce psychologického poradenstva v školskom roku 2007/200, sekundárne bol plán 
dopĺňaný vzhľadom na aktuálne požiadavky študentov, pedagógov, externých ponúk podujatí 
atď. 
Práca školskej psychologičky sa v tomto školskom roku zameriavala na nasledovné oblasti 
činnosti: 

Preventívno – výchovná činnosť 
Psychodiagnostika 
Individuálne a skupinové psychologické poradenstvo 
Psychologický krúžok 

 
Školská psychologička realizovala úlohy vyplývajúce z plánu práce osobne, ale aj 
v spolupráci s výchovnou poradkyňou Mgr. H. Košarovou, koordinátorkou prevencie 
drogových závislostí Mgr. V. Švecovou, triednymi učiteľmi, vedením školy atď. 
Realizácia skupinových podujatí prebiehala v spolupráci s ďalšími inštitúciami, a to: 
Regionálne osvetové stredisko v Trebišove, Referát poradensko-psychologickýh služieb 
a oddelenie SPO detí a mládeže ÚPSVaR Trebišov, ŠZÚ v Trebišove, Protidrogový fond 
Bratislava, PPP Trebišov, ŠPP Sečovce, ŠPP Košice. 
 Školská psychologička v školskom roku 2006/2007 pracovala na 72,73 % úväzok, 
27,27 % tvorila pedagogická činnosť – vyučovací predmet psychológia vo štvrtom ročníku 
odbor, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. 
 
Vyhodnotenie činnosti priebežne počas školského roka 
 
Činnosť v mesiaci september 2007: 

A. Individuálna klientela: 
� individuálna konzultácia – 18 študentov, realizovaných 33 konzultácií 
� individuálna konzultácia s triednymi učiteľmi – 6 triedne učiteľky problém poruchy 

správania – 1.V, integrácia, resp. žiaci s problémami v učení – 4 študenti, spolu 8 
konzultácií, profesijná orientácia 

� individuálne konzultácie s rodičmi – 4 rodičia a  4 rodičia z odbornej učebne MŠ – 
Peško 

� jedna individuálne konzultácie s  začínajúcimi učiteľkami, týkajúca sa zvládania 
problémov so správaním v 1. ročníkoch  

 
B. Skupinová činnosť: 
� predstavenie školskej psychologičky vo všetkých prvých ročníkoch, predstavenie 

práce školskej psychologičky, oboznámenie s formami psychologickej pomoci 
a etikou práce psychológa 

 
� skupinová psychodiagnostika – štruktúra mentálnej kapacity a osobnosť – 20 žiakov 

z 4.P triedy 
� prednáška na rodičovskom združení odbornej učebne MŠ-Peško, prednáška o školskej 

pripravenosti, osobitne o vývine reči a myslenia predškoláka 
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� práca psychologického krúžku – 2 stretnutia – prekonzultované aktuálne problémy 
v správaní a učení študentov 

� zrealizovaná jedna porada triednych učiteľov s psychologičkou 
 

C. Iné činnosti: 
� SPV, vzdelávanie, štúdium, projekty, spolupráca s inými organizáciami 
� Príprava projektov zasielaných na PF Bratislava, vytvorené dva projekty z oblasti 

prevencie drog. závislostí v spolupráci s Regionálnym osvetových strediskom 
v Trebišove 

� zrealizované 2 stretnutia so zástupcami ŠZÚ v Trebišove, konzultácia k spolupráci                               
pri organizácii aktivít so študentmi v oblasti tvorby zdravého životného štýlu a peer-
programov 

 
Činnosť v mesiaci október 2007: 

A. Individuálna klientela: 
� individuálne poradenstvo – zrealizovaných 27 konzultácií 
� individuálne konzultácie ročníkových prác u štvrtákov v odbore soc. vých. pracovník 
� konzultácie s rodičmi – 8 stretnutí s rodičmi žiakov s osobnostnými problémami 
a s problémami v správaní. 
� individuálne konzultácie zamerané na profesijnú orientáciu v 4. P u žiakov, ktorí 
absolvovali skupinovú psychodiagnostiku v septembri – 22 študentov 

 
B. Skupinová činnosť: 
� -realizácia skupinových sedení v rámci SPV vo všetkých prvých ročníkoch,     

s tematikou efektívnej prípravy na vyučovanie a zásadami prístupu k učeniu 
� „Ako sa efektívne učiť a zadaptovať na strednú školu“. 
� skupinová psychodiagnostika  (štruktúra intelektových schopností a osobnosť) v 4. 

G triede 19 žiakov a v 4. A triede 8 žiakov pre potreby profesionálnej orientácie 
študentov 

� realizácia prvých stretnutí peer- aktivistov pre prácu v oblasti zdravých partnerských 
vzťahov, primárnej prevencie  závislostí, vytvárania zdravého životného štýlu 

 
C. Iné činnosti: 
� účasť na seminári z oblasti VMR v MPC Prešov 
� zrealizované 2 návštevy na ÚPSVaR v Trebišove na oddelení SPO - detí a mládeže, za 

účelom spolupráce, realizácie besied  so študentmi, konzultácie k novelizácií   zákona 
o rodine v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti 

� tri stretnutia psychologického krúžku 
� porada triednych učiteľov so psychologičkou 

 
Činnosť v mesiaci November 2007: 

A. Individuálna klientela: 
� individuálne poradenstvo – zrealizovaných 27 individuálnych konzultácií so študentmi 
v oblasti prof. poradenstva a 9 konzultácii u študentov s osobnostnými problémami 
a problémami v správaní sa 
� individuálne konzultácie s triednymi učiteľmi 
� individuálne konzultácie s rodičmi dvoch študentiek s problémami v adaptácií na 
školu v odbore kozmetička – vizážistka 4 konzultácie s  rodičmi problémových žiakov 
v odbore soc. vých. pracovník 
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B. Skupinová činnosť: 
� príprava akcie „Deň otvorených dverí“ v spolupráci s vedením školy, aktívna pomoc 

školskej psychologičky pri realizácii „ Dňa  otvorených dverí“ na škole, propagácia 
nových odborov 

� účasť psychologičky na rodičovských združeniach prvých ročníkov za účelom 
predstavenia školskej psychologičky oboznámenia s prácou, formami pomoci 
a kompetenciami školského psychológa 

� realizácia 4 besied s témou „NRS v súčasnosti“ v spolupráci s kompetentnou 
pracovníčkou ÚPSVaR v Trebišove, SPO – detí a mládeže v 4.V a 4.S triede 

� štyri stretnutia psychol. krúžku 
� účasť na seminári k VMR, organizovanom MPC Prešov 
� realizácia druhých stretnutí peer- aktivistov pre prácu v oblasti zdravých partnerských 

vzťahov, primárnej prevencie  závislostí, vytvárania zdravého životného štýlu 
 
Činnosť v mesiaci December 2007: 
A: Individuálna klientela: 

� zrealizovaných 24 individuálnych poradenských konzultácií, oblasť osobnostných 
problémov, ťažkostí v učení a správaní a prof. poradenstvo 

� uskutočnené 4 konzultácie s rodičmi neprospievajúcich žiakov z 1. ročníkov 
� 5 individuálnych konzultácií s triednymi učiteľmi 1. a 3. ročníkov 
� realizácia individuálnych poradenských rozhovorov so študentmi 4.S triedy v oblasti 

prof. poradenstva 
 
B: Skupinová práca: 

� skupinová psychodiagnostika 24 študentov 4. S triedy, zameraná na prof. orientáciu 
� realizácia besied z oblasti VMR – prvý cyklus cyklických stretnutí z oblasti zdravých 

partnerských vzťahov vo tretích ročníkoch odboru učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo 
v spolupráci s PPP Trebišov 

� realizácia tretích stretnutí peer- aktivistov pre prácu v oblasti zdravých partnerských 
vzťahov, primárnej prevencie  závislostí, vytvárania zdravého životného štýlu 

 
Činnosť v mesiaci január 2008: 
A: Individuálna klientela: 

� zrealizovaných 43 individuálnych konzultácií so študentmi, 5 konzultácií s rodičmi, 
okrem už uvedených oblastí psychol. poradenstva, pribudli prípady negatívneho seba 
hodnotenia, práca na sebapoznávaní a korekcii vlastného neadekvátneho správania sa 

� individuálna diagnostika 7 nerozhodných študentov v oblasti prof. orientácie 
� realizácia 18 konzultácií k záverečným prácam študentov štvrtých ročníkov odboru 

sociálno – výchovný pracovník 
� zrealizovaných 7 individuálnych konzultácií s triednymi učiteľmi, na základe ich 

vlastnej iniciatívy 
� individuálne konzultácie a psychodiagnostika 13 študentov s problémami v učení 

 
B: Skupinová činnosť: 

�  realizácia besied z oblasti VMR – druhý cyklus cyklických stretnutí z oblasti 
zdravých partnerských vzťahov vo tretích ročníkoch odboru učiteľstvo MŠ 
a vychovávateľstvo v spolupráci s PPP Trebišov 
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C: Iné činnosti 

� príprava a odoslanie projektu do  nadácie Pontis z oblasti primárnej prevencie 
drogových závislostí 

 
Činnosť v mesiaci Február 2008: 

A: Individuálna klientela: 
� skupinová psychodiagnostika 10 zaostávajúcich žiakov z 1.V triedy  

 
� 19. – 23. 2. 2007 – jarné prázdniny za účelom riešenia príčin nezvládania učebnej 

látky 
� jedna porada s triednymi učiteľmi 
� osem stretnutí psychol. krúžku 
� zrealizovaná prednáška o školskej zrelosti a zaškolenia nezrelých detí do MŠ 

a predpokladov predčasného zaškolenia do ZŠ pre rodičov odbornej učebne MŠ Peško 
 
C: Iné činnosti 

� v spolupráci s výchovnou poradkyňou pokračuje spolupráca so špeciálno- 
pedagogickými poradňami v Košiciach a v Sečovciach, spracovaná dokumentácia 
k individuálnej integrácii študentov, problémoví žiaci boli objednaní na  špeciálno-
pedagogické vyšetrenia 

� 34 individuálnych poradenských konzultácií 
� v 12 prípadoch zrealizovaná kompletná psychodiagnostika osobnosti a mentálnej 

kapacity 
� 14 individuálnych konzultácií k záverečným prácam študentov odboru soc. – 

výchovný pracovník 
 
B: Skupinová činnosť: 

� v spolupráci so ŠZÚ v Trebišove zrealizované pokračovanie výcviku  peer-aktivistov 
zameraného na  komunikáciu a asertivitu, uskutočnené 2 stretnutia 

� zrealizovaných  6 stretnutí psychol. krúžku 
 
C: Iné činnosti: 

a. účasť na seminári k VMR na MPC v Prešove 
b. spracovanie ďalších 2 projektov z oblasti primárnej prevencie drogovej závislosti 

zaslaných na PF v Bratislave 
 
Činnosť v mesiaci marec 2008: 
A: Individuálna klientela: 

� realizácia 28 individuálnych poradenských konzultácií so študentmi 
� zrealizovaných 6 konzultácií s rodičmi našich študentov a individuálna 

psychodiagnostika 4 predškolákov z cvičnej MŠ Peško zameraná na zistenie úrovne 
školskej zrelosti 

� 8 individuálnych konzultácií s pedagógmi školy 
� zrealizovaných 15 konzultácii k záverečným prácam štvrtákov zo 4.S a.4.V 
� 5 individuálnych konzultácií s učiteľmi, so zameraním na riešenie konkrétnych 

prejavov porúch správania v 4. A triede 
 



Školský rok: 2007/2008 

strana 31 / 41 

  
 Stredná odborná škola,  

Komenského 12, Trebišov  
výtlačok č. 1 

 

 

B: Skupinová činnosť: 
� realizácia ďalšieho jednodňového výcviku našich peer-aktivistov v oblasti 

komunikácie a asertivity 
� skupinové riešenie problému so 4.A triedou 
� zrealizované 6 stretnutí formou SPV pre štvrté ročníky so zameraním na prípravu na 

maturitné skúšky a spôsob zvládania náročných životných situácii 
� 1 stretnutie triednych učiteľov s psychologičkou 
� 6 stretnutí psychol. krúžku 

 
C: Iné činnosti: 

� osobná asistencia na maturitných skúškach u integrovaného žiaka so 4. ročníka odboru 
sociálno-výchovný pracovník 

 
Pozn.: Vzhľadom na to, že v marci boli jarné aj veľkonočné prázdniny, bolo 
zrealizovaných menej skupinových aktivít 

 
Činnosť v mesiaci apríl 2008: 
A: Individuálna klientela: 

� 38 individuálnych konzultácií so študentmi 
�  4 individuálne konzultácie s rodičmi žiakov s problémami v učení 
� 8 konzultácií s učiteľmi 
� u jedného žiaka pokračovanie procesu integrácie v spolupráci s ŠPP Košice, spojenej 

s prípravou na ústnu časť maturitnej skúšky 
 
B: Skupinová činnosť: 

� realizácia besied pre 3 ročníky na tému „Zaľúbenosť a partnerské vzťahy“, 
v spolupráci  s psychologičkou RPPS tunajšieho ÚPSVaR, besedy sú úvodnými 
podujatiami z cyklu besied a prednášok zameraných k zníženiu rizík rozvodovosti 

� realizovaná beseda v 3. ročníkoch odboru sociálno-výchovný pracovník so sociálnou 
kurátorkou ÚPSVaR v Trebišove, zameranou na oblasť činnosti v oblasti sociálnej 
kurately detí, mládeže a dospelých 

� 8 stretnutí psychologického krúžku 
� stretnutie psychologičky s triednymi učiteľmi 

 
C: Iné činnosti: 

� spracovanie individuálnych hodnotení záverečných prác študentov 4. ročníkov 
odboru sociálno- výchovný pracovník 

 
Činnosť v mesiaci máj 2008: 
A: Individuálna klientela: 

� 19 zrealizovaných individ. poradenských konzultácií 
� 4 konzultácie s učiteľmi 

 
B: Skupinová činnosť: 

� realizácia pokračovania cyklických besied v  3. ročníkoch na tému „Partnerské vzťahy 
– láska a jej podoby“ 

� 12. – 16. 5. realizácia praxe v 2.S a 2. V triede formou sociálno- psychologického 
výcviku na tému „Násilie v rodine a v iných vzťahoch“ 



Školský rok: 2007/2008 

strana 32 / 41 

  
 Stredná odborná škola,  

Komenského 12, Trebišov  
výtlačok č. 1 

 

 

 
C: Iné činnosti: 

� v dňoch 19. – 23.5.2007 skúšajúca v maturitnej komisii počas skúšania TČOZ v 4. P 
a 4.G triede, odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

� 30.5. 2007 – TČOZ – pomaturitné štúdium, odbor učiteľstvo pre MŠ 
a vychovávateľstvo 

� príprava dvoch projektov zasielaných na Protidrogový fond v Bratislave z oblasti 
primárnej prevencie drogových závislostí a tvorby zdravého životného štýlu 

 
Činnosť v mesiaci  jún 2008: 
A: Individuálna klientela: 

� 16 individuálnych konzultácií so študentmi 
� 3 konzultácie s rodičmi problémovej žiačky s 1.S 
� 4 konzultácie s učiteľmi 

 
B: Skupinová činnosť: 

� v dňoch 11.6. – 17. 6. realizácia praxe u študentov prvých ročníkov odboru asociálno-
výchovný pracovník 

C: Iné činnosti: 
� spracovanie a vyhodnotenie dotazníka o trávení voľného času študentov pre potreby 

VUC 
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Príloha č. 3 
 
Správa výchovného poradenstva za školský rok  2007/2008 

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2007/2008bol vypracovaný na základe 
poznatkov z predchádzajúceho školského roku a v spolupráci so školskou psychologičkou 
PhDr. B. Furdovou. Práca bola smerovaná do týchto oblasti:  a)  osobnostný vývin a správanie 

b) vzdelanie 
c) profesijný vývin 
d) výchova k manželstvu a rodičovstvu 

a)  Osobnostný vývin a správanie 
      Každý rok nám na škole pribúdajú žiaci, ktorí majú problém so správaním, sú 
hyperaktívni, nesústredení a s malým záujmom o štúdium. Počas roka sa riešili priestupky na 
vyučovacích hodinách, zápisy v klasifikačnom hárku, porušovanie školského poriadku, 
krádeže, fajčenie. 
       Všetky tieto priestupky boli posudzované a riešené v spolupráci so školskou 
psychologičkou, pohovorom s rodičmi, triednym učiteľom. Školská psychologička urobila 
skupinovú aj individuálnu terapiu v triedach   1. S, 1. V, 2. V, 4. A, kde sa vyskytli problémy 
so správaním, dochádzkou a učením. Tak ako sa konštatovalo na koncoročnej porade narastá 
počet neospravedlnených hodín, čo súvisí so záškoláctvom. 
       Príčinu tejto situácie vidím v malom záujme niektorých rodičov o svoje detí a v slabej 
motivácií na štúdium. Mnohí z nich sú emocionálne a profesionálne nezrelí, nemajú jasný cieľ 
a zmysel života vidia v niečom inom a nie v štúdiu. To sťažuje prácu učiteľom. 
b)  Vzdelanie 
      Tak ako každý rok aj v tomto školskom roku boli uskutočnené besedy pre žiakov prvého 
ročníka na tému Som stredoškolák a Ako sa učiť, ktoré pomohli pri adaptácii žiakov na nové 
prostredie a pri príprave na vyučovanie. Besedy uskutočnili PhDr. Furdová v 1.G a 1.P, PhDr. 
Litváková v 1.S a 1.V na hodinách SPV, kde je ideálny priestor na otvorenie sa  žiakov so 
svojimi problémami aj k učenie aj k adaptácii.  
       Pre žiakov štvrtého ročníka uskutočnila PhDr. Furdová  besedy na tému Ako zvládať 
stres, a tak pomohla žiakom pri príprave na maturitnú skúšku. 
       Počas školského roka boli vytvorené podmienky na pomoc slabším žiakom formou 
konzultácii. Nadaní žiaci boli zapojení do rôznych olympiád a súťaži, kde reprezentovali 
školu aj seba. 
c)  Profesijný vývin   
     Pozornosť bola venovaná hlavne žiakom štvrtých ročníkov, ktorí sa rozhodujú čo po 
maturite. Pri výbere vysokej školy niektorým pomohli testy profesijnej orientácie a následné 
konzultácie so školskou psychologičkou. V školskom roku 2007/2008 si podalo prihlášku na 
VŠ 57 žiakov odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, 19 žiakov odboru 
sociálno-výchovný pracovník a 3 žiaci odboru  potravinárstvo.  Každý žiak si podával 
niekoľko prihlášok na príbuzné odbory. 
       Žiaci sa zúčastnili aj dňa otvorených dverí na TU v Košiciach, PU v Prešove a UMB v 
Banskej Bystrici. Tak si mohli prezrieť priestory fakúlt a oboznámiť sa  s podmienkami 
štúdia. Pracovníci z TU Košice z fakulty výrobných technológii v Prešove každoročne 
navštevujú našu školu a informujú   študentov o podmienkach štúdia. 
         Kladne možno hodnotiť aj spoluprácu s ÚPSVaR. Pracovníci prichádzajú na besedu ku 
žiakom a informujú ich o tom, ako a kedy sa hlásiť na ÚPSVaR, ktoré materiály k tomu 
potrebujú, ako si hľadať prácu. Orientovať sa v spleti pracovných  príležitostí pomáha žiakom 
aj internetová stránka www.profesia.sk. 
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d)   Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
      Táto téma bola zahrnutá do plánov triednych učiteľov, ktorí organizovali besedy 
s lekárom a psychológom. Učitelia biológie, etickej výchovy a náboženstva mali túto tému 
zahrnutú vo svojich tematických plánoch. 
       V triedach druhého a tretieho ročníka boli uskutočnené besedy na tému  Manželstvo 
a rodičovstvo, Zdravý partnerský život, Násilie v rodine so školskou psychologičkou. 
 
Aj napriek tomu, že na škole pracuje školský psychológ, že organizujeme rôzne odborné 
besedy, školenia rovesníkov,  osobné pohovory je ešte mnoho žiakov, ktorí nevedia kde 
hľadať pomoc pri riešení svojich problémov.  Ostáva ešte veľa nevyriešených prípadov. 
V budúcnosti chcem zlepšiť spoluprácu s triednymi učiteľmi. Vytvoriť zoznam problémových 
Žiakov a pravidelne sledovať ich prospech aj dochádzku. 
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Príloha č. 4 
 
Správa o činnosti koordinátora prevencie na škole v školskom roku 2007/2008 

                                                                                                           
Popri alkohole a tabaku do nášho života veľmi výrazne vstupujú ďalšie drogy. Droga 

sa stala realitou našej súčasnosti.    

Najviac ohrozenou skupinou populácie sú deti a mladí ľudia. Najčastejšie siahajú po drogách, 
aby vyplnili svoj voľný čas, alebo aby sa prispôsobili svojím starším kamarátom. Každý môže 
pomôcť v boji proti drogám a tak zabrániť, alebo aspoň zmierniť nešťastie z následkov drog. 
Učitelia sú jednou z najvplyvnejších autorít, preto práve od nich by mali pochádzať 
kompletné informácie o drogách, ich vplyve na organizmus, drogovej závislosti. 

Pri realizácii prevencie drogových závislostí som vychádzala z Národného programu 
boja proti drogám a z neho vyplývajúceho plánu koordinátora. V školskom roku 2007/2008 
sme na škole plnili nasledujúce úlohy. 

V októbri 2007 sme v triedach 1. ročníkov zadali a vyhodnotili „D a Š“ dotazníky, za 
účelom získania informácií a záujmu študentov. Na základe výsledkov prieskumu skúseností  
žiakov s drogami sme sa v svojej práci zamerali hlavne na prevenciu fajčenia a užívania 
alkoholu.  
Problematika škodlivosti drog je zahrnutá v témach triednických hodín triednych učiteľov 
a v tematických plánoch vyučujúcich. Vo výchovno – vzdelávacom procese využívame rôznu 
doplnkovú literatúru, týkajúcu sa škodlivosti drog. V 1. a 2. ročníkoch v rámci OČAP sme 
využívali videokazety s protidrogovou tematikou. V rámci projektového vyučovania 
študenti1. a 2. ročníkov  pripravili a prezentovali zaujímavé projekty o drogách, šikanovaní a 
domácom násilí. 
Študenti 4. ročníka odboru sociálno- výchovný pracovník vo svojich záverečných prácach sa 
zaoberali problematikou užívania drog, hlavne fajčením, alkoholom, ale aj šikanovaním.  
Počas celého školského roku peer aktivisti v spolupráci s ostatnými študentmi školy  
organizovali rôzne akcie, s ktorými boli študenti a učitelia školy priebežne oboznámovaní 
prostredníctvom školského rozhlasu a aktuálne pripravenou nástenkou vo vestibule školy. 
Učitelia školy prísne kontrolovali a podľa školského poriadku postihovali žiakov za 
nedovolené fajčenie v priestoroch školy a na školských akciách. 
Študenti 2.S a 2.V triedy boli zapojení do projektu „Vieme, že...“ 
10.10 – 12.10.2007 sa študenti 3.V a 3.S triedy zúčastnili celosvetovej verejnej zbierky  
organizovanej Ligou za duševné zdravie. Kúpou nezábudky každý mohol prispieť na liečbu 
a prevenciu duševných chorôb. 
1.12.2007 na deň boja proti AIDS študenti pripravili nástenku a  reláciu v školskom rozhlase.  
Horiacimi sviečkami vo vestibule školy a nosením červených stužiek - symbolu krvi a života, 
sme vyjadrili solidaritu s tými, ktorí už tejto chorobe podľahli. Nie je nám totiž jedno, že 
počet nových nákaz v posledných rokoch drasticky pribúda. Každý je svojím spôsobom 
zodpovedný za ďalší vývoj výskytu AIDS. Jedinou ochranou proti šíreniu tejto smrteľnej 
choroby je informovanosť a prevencia. 
Vo februári 2008 bola na škole zorganizovaná beseda s príslušníkmi policajného zboru. 
Besedy, ktorá bola zameraná hlavne na kriminalitu mládeže sa zúčastnili študenti 1. ročníkov.  
15. -23.3.2008 Týždeň boja proti rasizmu sme pripravili vo vestibule školy nástenku. 
11. 4.2008 – Deň narcisov. Je už tradíciou, že sa študenti školy aktívne podieľajú na finančnej 
zbierke, organizovanej Ligou proti rakovine. V spolupráci s Onkologickým oddelením NsP 
v Trebišove sa 5 skupín študentov vybralo na pomoc všetkým, ktorí to najviac potrebujú. Za 
ich ochotu a snahu im patrí úprimné poďakovanie. 
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22.4.2008 boli študenti 3. a 4. ročníkov prostredníctvom letákov informovaní 
o celonárodnej súťaži pre fajčiarov s názvom „Prestaň a vyhraj“, organizovanej Úradom 
verejného zdravotníctva SR. Súťaž začala 1. mája a končila 31. mája 2008. Do tejto súťaže sa 
študenti školy nezapojili. 
Počas celého školského roku sme organizovali na škole športové akcie pod heslom „Športom 
proti drogám.“ Podľa záujmov a schopností študentov boli vo voľnom čase zapájaní do rôznej 
krúžkovej činnosti. 

V závere musím spomenúť veľmi dobrú spoluprácu s výchovnou poradkyňou, so 
školskou psychologičkou pri organizovaní rôznych aktivít podľa aktuálnych potrieb školy.  
Aktívne spolupracujeme aj s Úradom verejného zdravotníctva, Onkologickým oddelením 
NsP,  s príslušníkmi Policajného zboru v Trebišove. 
Proti drogám neexistuje žiadna očkovacia látka. Prvým pilierom prevencie sú objektívne 
a kompletné informácie, ktoré by mali pochádzať z rodiny, zo školy a nie od dealerov. 
A človek, hlavne mladý je zvedavý a vynaliezavý. Vieme, že problém drog nie je len 
problémom mladých ľudí, ale práve v tomto životnom období sú náchylní skúsiť všetko len 
tak bez strachu a rizika.           
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Príloha č. 5 
 
Správa koordinátora environmentálnej výchovy za školský rok  2007/2008 
 
     Environmentálna výchova nie je samostatným predmetom. Jej ciele a obsah učitelia 
implementujú do obsahov vzdelávania časovo-tematických plánov v rámci predmetov, ako sú 
biológia a starostlivosť o zdravie, zdravoveda, chémia, TPR, etická výchova, telesná výchova, 
OČAP, náuka o spoločnosti, tvorba životného štýlu, na TRH a pod. Obsah EV si učiteľ 
vyberá z tém uvedených v osnovách v súlade s možnosťami predmetu, ktorý vyučuje.  
     Cieľom práce koordinátora bolo vypracovanie ročného programu environmentálnej 
výchovy, v ktorom sú rozpracované mimoškolské a mimovyučovacie aktivity zamerané na 
environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu. Plán sa plnil priebežne počas školského roka 
a dopĺňal sa aktivitami a projektmi podľa došlých ponúk akcií organizovaných zväčša 
Občianskymi združeniami, ako sú napr. OZ Tatry, Priatelia Zeme, Strom života, Baterky na 
správnom mieste a pod.  
V tomto školskom roku sa škola zapojila do týchto environmentálnych aktivít a súťaží:  

• Celoslovenskú súťaž „Na skládky nie sme krátki!“, vyhlásenej OZ Tatry ktorú riešila 
dvojica šikovných žiakov prvého ročníka – Peter Šimon a Daniel Rácz z 1.V triedy. 
Monitorovali skládky v okolí svojej obce a uskutočnili aktivity na ich odstránení 
v spolupráci so samosprávou obce, vypracovaním správy a zaslaním dokumentácie k tejto 
aktivite. Dostali sme poďakovanie od predsedu OZ Tatry Mgr. Rudolfa Pada za účasť 
v tejto súťaži a za snahu realizovať túto aktivitu v oblasti ochrany krajiny. 

• Súťaž stredných škôl o životnom prostredí pod názvom: „Čo sme ešte nevedeli“, taktiež 
organizovaná OZ Tatry pod patronátom US Steel Košice, do ktorej sa zapojila celá 3.V 
trieda. Išlo o korešpondenčnú súťaž počas celého roka, ktorá mala tri kolá  a žiaci triedy 
sa rozdelili do 7. družstiev a každé družstvo vypracovávalo v každom kole 35 - 40 otázok 
súťaže s environmentálnou tematikou za seba. Výsledky súťaže boli zverejnené na 
nástenke školy 

• Od 26. – 30. 11. 2007 sa konal „Celoslovenský týždeň aktivít“ na záchranu minerálnych 
vôd vo vratných obaloch organizovaný Občianskym združením  „Priatelia Zeme“.  Do 
tejto aktivity sa zapojili vybraní študenti 3.S triedy, ktorí v priebehu uvedeného týždňa 
prevádzali: 
-  oznam do školského rozhlasu o vratných obalov  
- ochutnávku a ponuku minerálnych vôd vo vynovených vratných sklených obaloch cez 
veľkú prestávku vo vestibule školy  
- uskutočnili prieskum /monitoring/ predaja minerálnych vôd v trebišovských 
supermarketoch zameraný na ponuku minerálok v sklených obaloch  
- roznášali propagačné materiály o výhodách vratných fliaš oproti jednorazovým 
plastovým PET-fľašiam, ako aj materiály o odpadoch a ich potrebnej separácií na 
uliciach, v obchodoch a na pracoviskách praxe. O ich aktivite svedčia fotografie na 
stránke školy. 

• Najmasovejšia environmentálna súťaž na škole bola súťaž v zbere hliníkových obalov 
mliečnych výrobkov organizovaná firmou Milk-Agro od 15. októbra 2007 do 15. apríla 
2008 do ktorej sa zapojili takmer všetky triedy školy, okrem tried 4.G, 4.P a 1.K. 
Výsledky súťaže na úrovni školy a kraja boli zverejnené na nástenke vo vestibule školy. 
Najaktívnejšie boli triedy 2.G a 1.P. Celkovo sa vyzberalo na škole necelých 1,5 kg  
hliníkových viečok, za ktoré škola získala finančnú hotovosť 420,- Sk. Musím spomenúť, 
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že zber viečok sa prevádzal do svojpomocne upravených krabičiek, ktoré starostlivo 
pripravili žiaci 1.V a 1.S triedy. Verím, že do tejto súťaže sa škola zapojí aj v ďalšom 
školskom roku a budeme úspešnejší, pričom tento úspech bude závisieť aj od ochoty 
triednych učiteľov spolupracovať pri tejto aktivite.   

• Z iniciatívy a spolupráce žiakov 1.S sa pripravili zberné nádoby na zber a triedenie 
niektorých odpadov, konkrétne plastových fliaš – umiestnená pri školskom bufete a 
použitých monočlánkových batérií pri vrátnici školy. Vyzberali sa 3 vrecia plastových 
fliaš a takmer 20 kg monočlánkových batérií, z ktorých najviac nazberala opäť 2.G trieda.  

• V mesiaci október sa zorganizoval zber starého papiera na škole – organizátormi akcie 
boli zástupcovia školy.  

 
     V priebehu školského roka sme si pripomenuli významné dni súvisiace 
s environmentálnou tematikou: Deň vody, Svetový deň zdravia,  Svetový deň životného 
prostredia, Deň výživy a pod., na príprave ktorých sa podieľali aj ďalší pedagógovia 
a koordinátori, napr. protidrogovej prevencie, ŠPZ, učitelia TPR, a iní, aktuálnymi 
nástenkami, reláciami do školského rozhlasu, výstavkami prác žiakov a pod.  
     Vnútorné prostredie školy sa skrášľovalo stálou úpravou násteniek a výzdobou v triedach 
a na chodbách školy. Starostlivosť o zeleň a úpravu prostredia a okolia školy realizovali žiaci 
1.-3. ročníkov na pridelených úsekoch v jesenných a jarných mesiacoch.  
     Aby proces plnenia environmentálnych aktivít bol pestrejší a prostriedky realizácie cieľov 
bližšie k reálnemu životu, spolupracovala škola s RÚVZ v Trebišove a zapájala sa do rôznych 
projektov organizovaných inými organizáciami, najmä Občianskymi združeniami zaoberajúce 
sa environmentálnymi aktivitami, napr. Zdravá škola, organizovaním exkurzií, pozorovaniami 
priamo v prírode žiakmi - členmi turistického oddielu Sokol pri ZSŠ pod vedením p. 
Taššovej.   
   Podľa vypracovaného programu práce sa nepodarilo zabezpečiť besedu či prednášku 
s pracovníkom Obvodného úradu ŽP v Trebišove, nakoľko neprejavili ochotu na túto 
spoluprácu pre pracovnú zaneprázdnenosť. Nimi ponúkaná prednáška nezodpovedala našej 
predstave a možnostiam pochopenia zo strany žiakov.  
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Príloha č. 6 
 
Hodnotiaca správa realizácie projektu „Škola podporujúca zdravie“ za šk. rok 
2007/2008 
 
     Pri realizácii projektu ŠPZ sme vychádzali z plánovaných aktivít na šk. rok 2007/2008, 
ktoré vyplývajú zo stanovených cieľov a úloh projektu ŠPZ. Vytýčené ciele projektu ŠPZ boli 
zahrnuté do tematických plánov všeobecných i odborných predmetov, plánov práce triednych 
učiteľov, plánov práce PK a plánov práce vychovávateľov. V rámci projektu ŠPZ sme 
v spolupráci s kolegami, Územným spolkom SČK v Trebišove, RÚVZ v Trebišove, lekármi 
zrealizovali v šk. roku 2007/2008 nasledujúce aktivity: 

• V spolupráci s ÚS SČK sa v októbri žiačky našej školy zúčastnili v meste TV akcie 
„Deň boja proti hladu“, kde sociálne slabším spoluobčanom predávali chlieb, rožky, 
múku a ryžu za symbolickú cenu 

• Žiak 3.S triedy Tkáč sa prostredníctvom ÚS SČK zúčastnil trojdňového školenia HAP 
l., ktoré je zamerané na prevenciu šírenia HIV/AIDS 

• Žiačky 1.S sa zúčastnili okresnej súťaže „Družstvá prvej pomoci“, kde sa umiestnili 
na štvrtom mieste 

• Pod vedením kolegov hudobníkov žiaci našej školy vystúpili s kultúrnym programom 
v zariadení ÚS SČK  Prameň nadeje 

• Taktiež s kultúrnym programom vystúpili v zrkadlovej sieni Múzea pri príležitosti 
odovzdávania cien Jánskeho plakety darcom krvi 

• V rámci Európskeho týždňa boja proti rakovine v spolupráci s Ing, Vargovou bola 
zrealizovaná výstava plodov jesene 

• Naďalej prebiehali besedy vyškolených peer aktivistov pre „Zdravý partnerský život“, 
nielen na našej škole ale aj na školách v iných okresoch /ž. Tkáč 3.S, Bačová 4.G, 
Bačo M. 3.V, Poperníková M. 3.S/ 

• Pre dievčatá z prvých ročníkov prebehla beseda „S tebou o tebe“ venovaná 
problematike sexuálneho zdravia a intímnej hygieny  

• V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu pracovala s jednotlivými triedami aj šk. 
psychologička PhDr. Furdová 

• V spolupráci s koordinátorkou prevencie drogových závislosti bola na škole 
zrealizovaná akcia ku dňu „Boja proti AIDS“, kde žiačky našej školy rozdávali 
symbolické červené stužky 

• Ďalšou akciou bol „Deň narcisov“ venovaný problematike boja proti rakovine, „Deň 
modrej nezábudky“ venovaný duševnému zdraviu 

• Naša škola sa zapojila do akcie „Perníčky“, ktoré upiekli žiačky v rámci krúžku Mladé 
gazdinky pod vedením p. vychovávateľky Ferčákovej, vyzdobené a zabalené perníčky 
sa predávali na škole aj v meste, finančný výťažok sa použil pre našich starších 
spoluobčanov zo zariadenia Prameň nádeje 

• V rámci Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí sme navštívili zariadenie 
Maják, kde deti tohto zariadenia si pre nás pripravili kultúrny program 

• V spolupráci s RÚVZ bola zrealizovaná beseda k problematike správneho stravovania 
a prevencie anorexie a bulímie 

• Trieda 1.S sa v apríli zúčastnila prednášky o zdravom životnom štýle na RÚVZ v TV 
• Problematika zdravia, zdravého stravovania, alkoholizmu, fajčenia, hodnotovej 

orientácie mládeže, prvej pomoci, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, bola súčasťou 
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zdravotníckeho krúžku, SOČ a záverečných prác v rámci praktických maturitných 
skúšok v odbore sociálno-výchovný pracovník 

• V rámci „Hodiny H“, ktorá je venovaná histórii a súčasnosti ČK, žiačky našej školy 
prezentovali v meste ukážky poskytovania prvej pomoci 

• Prednášky a ukážky poskytovania prvej pomoci boli aj náplňou kurzu ochrany človeka 
a prírody, ktorý v júni absolvovali žiaci tretieho ročníka odboru učiteľstvo MŠ 
a vychovávateľstvo 

• Ako aj pominulé roky bolo v spolupráci s telocvikármi, hudobníkmi, výtvarníkmi, 
vychovávateľmi v DM zrealizovaných množstvo športových a kultúrnych akcií 
súvisiacich s problematikou nielen telesného ale aj duševného zdravia 
 
Poďakovanie patrí vedeniu školy, všetkým kolegom, vychovávateľom v DM za 
pomoc pri realizácii jednotlivých akcií, pretože podporu zdravia chápeme ako 
organickú súčasť celého komplexu výchovy a vzdelávania. 
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Príloha č. 7 
 
Rada školy pri Strednej odbornej škole, Komenského 12, 075 01 Trebišov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vec:  
Vyjadrenie rady školy  
 
 
 
 Rada školy na svojom zasadnutí dňa 14.10.2008 prerokovala Hodnotiacu správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 
2007/2008 na Strednej odbornej škole (Združenej strednej škole), Komenského 12, Trebišov 
a vyjadrila súhlasné stanovisko k predkladanej správe. Zároveň poďakovala vedeniu školy, 
 pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom za dosiahnuté výsledky. 
 
 
 
 
 
V Trebišove dňa 14.10.2008 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Jozef Čičatko 
 predseda rady školy 
 

 


