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1 Základné identifikačné údaje o škole 

 

  Údaje o zriaďovateľovi 

Kontaktné údaje zriaďovateľa 

Názov:  Úrad Prešovského samosprávneho kraja (Úrad PSK) 

Adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Telefónne číslo: 051/70 81 111 

Adresa elektronickej pošty: podatelna@vucpo.sk 

 

      Zriaďovateľ školy: Prešovský samosprávny kraj zriaďovacou listinou číslo: 

OšaTK – 2002/3- 8 s účinnosťou od 01. 07. 2002 na dobu neurčitú 

Rada školy: 

a) traja zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov školy: 

1. Mgr. Mária Fecková 

2. Iveta Havirová 

3. Bc. Róbert Mačej 

b) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: 

Kontaktné údaje školy 

Názov školy:  Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

Adresa školy: Duklianska 1, 080 04 Prešov 

Telefónne číslo školy: Tel : +421 51 7712196 

e-mail: sekretariat@spspo.sk 

web: www.spspo.sk, www.spspo.eu 

Vedenie školy 

Riaditeľka školy:  RNDr. Hedviga Rusinková riaditelka@spspo.sk 

+421 51 7465718 , 0907 973 274 

ZRŠ pre teoretické odborné 

a praktické vyučovanie 

Ing. Pavol Pavlanin zastupca@spspo.sk 

+421 51 7465755 

ZRŠ pre teoretické 

všeobecnovzdelávacie 

vyučovanie    

Mgr. Aneta Vargová  zastupkyna@spspo.sk 

+421 51 7465749 

mailto:sekretariat@spspo.sk
http://www.spspo.sk/
http://www.spspo.eu/
mailto:riaditelka@spspo.sk
mailto:zastupca@spspo.sk
mailto:zastupkyna@spspo.sk
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4. Ing. Peter Onderko – predseda RŠ (od 10.06.2021) 

5. Mgr. Judita Geľhošová – podpredsedníčka RŠ (od 10.06.2021) 

c) jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy: 

6. Mgr. Denisa Paľová 

d) štyria delegovaní zástupcovia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 

7. Ing. Stanislav Kahanec 

8. Prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. 

9. Mgr. Peter Vaščák 

10. Ing. Zdenko Varga 

e) jeden zvolený zástupca žiakov školy: 

11. Filip Paľo; od 05.05.2021 Damián Maľudy 

         V školskom roku 2020/2021 sa konali  3 zasadnutia rady školy e – formou (15.02.2021, 10.03.2021, 

28.05.2021), 2 zasadnutia prezenčnou formou (10.06.2021, 07.07.2021). Celkovo boli prijaté 2 uznesenia. 

Poradný zbor riaditeľky školy tvorili vedúci jednotlivých predmetových komisií: 

Mgr. Judita Geľhošová - PK VVZP  

Ing. Peter Onderko – PK OSaEP 

Ing. Martina Pavlaninová – PK ODaEPaI 

 

    Poradným orgánom riaditeľky školy je pedagogická rada. Jej členmi sú pedagogickí zamestnanci školy. 

V školskom roku 2020/2021 sa konalo 10 zasadnutí pedagogickej rady (23.09.2020, 28.09.2020, 23.11.2020, 

27.01.2021, 18.02.2021, 21.04.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 24.06.2021, 30.06.2021). Celkovo bolo prijatých 

24 uznesení. 

 

    Žiacku školskú radu školy tvorili zástupcovia žiakov prvého až štvrtého  ročníka, predsedom bol Filip Paľo zo IV.A  

triedy. Novým predsedom ŽŠR sa s účinnosťou od 05.05.2021 stal Damián Maľudy z III.A triedy. 
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2 Základné štatistické údaje 

 Počty žiakov podľa ročníkov 

Ročník Spolu Z toho 

dievčat 

Prvý ročník 104 2 

Druhý ročník 105 0 

Tretí ročník 107 0 

Štvrtý ročník 99 1 

SPOLU 415 3 

Počet žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 15 0 

 

Počty žiakov podľa študijných odborov 

Študijný odbor Spolu Z toho 

dievčat 

2381 M strojárstvo 220 2 

2387 M mechatronika 53 0 

3765 M technika a prevádzka dopravy 108 1 

3917 M 02 TIS v strojárstve 34 0 

SPOLU 415 3 
 

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022: 

Údaje o počte prijatých žiakov po jednotlivých študijných odboroch pre školský rok 2021/2022 

2381 M strojárstvo 46 

2387 M mechatronika 28 

3765 M  technika a prevádzka dopravy 24 

Spolu 98 

 

O štúdium na Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, 080 04 Prešov sa uchádzalo 187 

žiakov 9. ročníka základných škôl v jednotlivých študijných odboroch v oboch termínoch takto: 

2381M strojárstvo                    51 žiakov 

2387M mechatronika        98 žiakov 

3765M technika a prevádzka dopravy      38 žiakov. 

Z celkového počtu žiakov 9. ročníka základnej školy bolo 10 žiakov s dvojitým záujmom o našu školu 

v rôznych študijných odboroch. 

V 1. termíne 1. kola prijímacích skúšok sa 2 žiaci nedostavili bez udania dôvodu. 1 žiak nevyhovel 

kritériám na prijímacích skúškach. Zákonní zástupcovia 3 žiakov vopred oznámili neprítomnosť uchádzačov 

z dôvodu povinnej karantény. Pre týchto uchádzačov bol určený náhradný termín prijímacích skúšok 10.5.2021 
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o 13.00 hod., ktorého sa zúčasnili všetci 3 uchádzači.  

V 2. termíne 1. kola prijímacích skúšok sa 6 žiaci nedostavili bez udania dôvodu. Do druhého kola v 

študijnom odbore 2381M strojárstvo a v študijnom odbore 3765M technika a prevádzka dopravy pre školský rok 

2021/2022 sa neprihlásil žiaden žiak.  

         Celkový počet prijatých žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 je 98.  

 

Zoznam študijných odborov a zameraní v školskom roku 2021/2022. 

    2381 M strojárstvo - študijný odbor zameraný na návrh, modelovanie a výrobu konštrukčných častí 

prostredníctvom moderných technológií. Súčasťou vzdelávania sú rôzne meracie metódy v strojárstve pomocou 

ručných meradiel a súradnicového meracieho stroja. Absolvent zvládne základy programovania v programovacom 

jazyku Python ( Delphi ). Dokáže naprogramovať jednoduchý algoritmus riadenia výrobnej linky prostredníctvom 

PLC. 

 

   2387 M mechatronika - študijný odbor integrujúci strojárstvo, elektrotechniku, elektroniku, automatizáciu a 

informatiku. Absolvent bude pripravený pre výkon technických, hospodárskych a administratívnych funkcií v 

oblasti automatizovaných výrobných systémov, ktoré zahŕňajú konštrukciu a modelovanie na PC a tiež pomocou 

PC riadených technológií získa poznatky z programovania PLC systémov, CNC strojov a robotov, 3D merania, 

pneumatických a hydraulických zariadení. 

 

   3765 M  technika a prevádzka dopravy - študijný odbor zameraný na prevádzku cestnej dopravy, konštrukciu 

cestných vozidiel a moderné technológie v oblasti autoelektroniky a  diagnostiky cestných vozidiel. Absolvent 

odboru bude pripravený vykonávať technické funkcie v oblasti prevádzky a logistiky, diagnostiky a opráv 

jednotlivých mechanických a elektronických systémov motorových vozidiel. 

 

3917 M 02  technické a informatické služby – v strojárstve (končiaci študijný odbor)    
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3 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
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3.1  Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov (PK VVZP) 

SPOLOČENSKOVEDNÉ PREDMETY – SJL, DEJ, OBN, ETV, NBV 

SLOVENSKÝ  JAZYK  A LITERATÚRA  (SJL) 

Vyučujúce: PhDr. E. Alcnauerová, PaedDr. J. Kipikašová, Mgr. A. Mirilovič,  

Mgr. M. Lapošová, PhD., Mgr. A. Vargová 

Celkové zhodnotenie práce v jednotlivých ročníkoch v rámci predmetu SJL: 

    1. ročník: V triedach prvého ročníka sa učilo v tomto školskom roku kvôli koronavírusu prevažne 

dištančnou formou. Na online hodinách, ktoré sa realizovali  prostredníctvom MS Teams, GoogleMeet 

sa pracovalo bez väčších problémov, výraznejšie nedostatky v pochopení učiva sa nevyskytli. V triede 

I.A na online hodinách boli žiaci primerane aktívni, zadané úlohy vypracovali, rovnako aj online testy. 

V triede I.B bola počas dištančného vzdelávania práca náročnejšia, okrem technických problémov boli 

aj problémy s aktivitou na vyučovaní. V triede I.C počas dištančného vyučovania klesla aktivita 

žiakov, málo sa na online vyučovaní zapájali, no po nástupe na prezenčnú formu sa to zlepšilo. K 

dobrým triedam patrila I.D trieda, žiaci boli rovnako aktívni aj počas dištančnej aj prezenčnej formy 

vyučovania. 

    2. ročník: Práca v triedach 2. ročníka bola bez vážnejších nedostatkov.  Žiaci sa pripájali včas, 

počas online hodín boli aktívni.  Veľmi dobre sa pracovalo s triedou II.C a II.D, žiaci boli aktívni 

na vyučovaní online aj prezenčne. V triede II.A chýbala systematická príprava na vyučovanie. V triede 

II.B boli žiaci na online vyučovaní primerane aktívni. Žiadna z preberaných tém žiakom výraznejšie 

problémy nerobila. Po návrate k prezenčnej forme učenia žiaci pri preverovaní vedomostí vykazovali 

výsledky, ktoré zodpovedali ich vedomostnej úrovni. Nebol problém s odovzdávaním zadávaných 

úloh ani pri online testoch. 

    3. ročník: Práca so žiakmi 3. ročníka bola dobrá. V triedach III.A a III.C prebiehala práca na online 

hodinách bez problémov. Trieda III.B bola dynamická a akčná,  žiaci boli nadmerne hluční, čo 

narúšalo vyučovací proces v online, ale aj v prezenčnej forme. Výraznejšie problémy sa nevyskytli, no 

počas dištančného vzdelávania prevládala nesamostatnosť vo vypracovaní zadaní. Niektorí žiaci 

veľakrát ignorovali zadané úlohy, nereagovali a chýbala spätná väzba, čo sa odzrkadlilo aj 

v koncoročnom hodnotení. V triede III.D bolo veľa snaživých žiakov, čo sa ukázalo aj počas 

dištančného vzdelávania, aj keď mnohým takáto forma výučby nevyhovovala. Žiaci si plnili 

svedomito svoje povinnosti, nebol problém s odovzdávaním zadaných úloh ani pri online testoch.  

     4. ročník: V triede IV.A sa pracovalo veľmi dobre aj počas dištančného vzdelávania, žiaci boli 

aktívni, plnili si zodpovedne zadané úlohy. Individuálne pracovali aj na tvorbe maturitných zadaní 

a svedomito pristupovali k príprave na maturitnú skúšku. V triedach IV.B a IV.D bola samostatná 

aktivita dosť nízka, žiaci sa uspokojili s priemernosťou, ba až podpriemernosťou, chýbala ambícia 

dosahovať lepšie výsledky, individuálnej príprave sa venovali veľmi málo. V triede IV.C u väčšiny 

žiakov chýbala systematická príprava na vyučovanie. V čase online vyučovania boli žiaci aktívni, 
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zapájali sa do diskusie, opakovali, no po informácii o nariadení ministra školstva SR,  že maturitné 

skúšky sa realizovať nebudú, ich záujem o vzdelávanie poklesol.  

 

DEJEPIS  (DEJ) 

Vyučujúca: PhDr. E. Alcnauerová 

Celkové zhodnotenie práce v 1. ročníku za predmet DEJ:  

    V triedach bolo vyučovanie realizované dištančnou formou. Pracovalo sa dobre, neboli žiadne 

vážnejšie problémy. Žiaci mali k dispozícii  učebný materiál v podobe učebných textov, prezentácií, 

pracovných listov odporúčaných audionahrávok, videí i dokumentárnych filmov. Získané vedomosti 

a zručnosti žiaci prezentovali formou prezentácií, referátov, vlastných úvah na dané témy.   

ETICKÁ VÝCHOVA (ETV), NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA (NBV), OBČIANSKA NÁUKA (OBN) 

Vyučujúce: PaedDr. J. Kipikašová ( ETV), Mgr. T. Sučková (NBK), Mgr. Košč (NBG), Mgr. O. 

Koč (NBE), Mgr. M. Lapošová, PhD. (OBN) 

 Celkové zhodnotenie práce za predmet ETV: Žiaci 1. a  2. ročníka mali spojené vyučovanie, na 

hodinách sa zapájali do každej diskusie, niektorí viac, iní menej podľa témy, komunikovali aj 

o problémoch zo svojho okolia alebo rodiny a spoločne hľadali riešenia diskutovaných tém. Práca na 

hodinách bola v oboch ročníkoch bezproblémová. 

 Celkové zhodnotenie práce za predmet NBV: V 1. ročníku sa pracovalo v rámci normy, žiaci 

prejavovali záujem o preberané témy. 

V 2. ročníku bola dobrá práca, žiaci mali schopnosť počúvať a vykonať sebareflexiu, diskutovali 

o problémoch. Počas dištančného vzdelávania sa k preberaným témam pripájali videá, prezentácie 

a texty, ktoré slúžili pre lepšie pochopenie preberanej témy. 

Celkové zhodnotenie práce za predmet OBN: V 1. ročníku sa vo všetkých triedach pracovalo 

veľmi dobre. Témy boli pre žiakov zaujímavé, na hodinách sa veľa diskutovalo, robili sa rôzne 

aktivity v rámci jednotlivých tém. V 2. ročníku vládla v triedach dobrá pracovná atmosféra. 

V priebehu dištančného vzdelávania žiaci plnili zadané úlohy. V 3. ročníku bola práca so žiakmi bez 

vážnejších problémov, hoci filozofia je pre žiakov náročnejšia na pochopenie, žiaci vedeli 

sformulovať vlastné názory a postoje a vhodne argumentovať. Dištančné vzdelávanie podporilo 

flexibilitu domáceho prostredia. 

CUDZIE JAZYKY – ANJ, KAJ 

 

ANGLICKÝ  JAZYK (ANJ),  KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU (KAJ) 

Vyučujúce: PaedDr. M. Drimáková, Mgr. Z. Fejerčáková, Mgr. M. Macková,  

                     Mgr. Ľ. Marinčáková, Mgr. A. Mirilovič 

Celkové zhodnotenie práce v jednotlivých ročníkoch v rámci predmetu ANJ: 
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      1. ročník – Na online hodinách, ktoré sa realizovali  prostredníctvom MS Teams, GoogleMeet sa 

pracovalo bez väčších problémov, zadané úlohy a požiadavky plnili načas. Vyučujúce vyzdvihli prácu 

v 1. ročníku ako dobrú, žiaci mali záujem o predmet, na hodinách boli aktívni a kooperatívni.  Pri čítaní 

s porozumením sa využívali online magazíny. V triede I.C prebiehala práca bez výraznejších problémov. 

Prejavovali záujem o analýzu a vysvetlenie nimi urobených chýb v jazykových a gramatických 

cvičeniach. Žiaci I.A triedy boli na rozdiel od triedy I.D často počas online výučby pasívni, apatickí. 

Trieda I.B prejavovala po nástupe na prezenčnú formu výučby iniciatívnejší prístup. 

     2. ročník – Vzdelávacie výsledky žiakov 2. ročníka, ako aj práca na vyučovaní boli v prevažnej 

miere dobré. Žiaci si plnili svoje povinnosti, boli ochotní učiť sa, v prípade horšej známky prejavovali 

ochotu si známku opraviť.  Žiaci II.C triedy pracovali podľa pokynov vyučujúcej, dodržiavali 

konzultačný čas, v prípade vzniknutých problémov si korektne dohodli náhradný termín. V triedach 

II.A a  II.B sa pracovalo bez vážnejších problémov, zriedkavé problémy, ktoré sa vyskytli, súviseli 

s ľahkovážnym prístupom k povinnostiam. V čase mimoriadnej situácie nedôsledne vypracované 

úlohy, niektoré úlohy neodovzdali ani po opakovanom napomenutí. 

      3. ročník – Práca so žiakmi bola náročnejšia. Trieda III.B veľmi živá, problém udržať pozornosť 

žiakov v čase dištančnej výučby. Problémom bolo v niektorých prípadoch neochota spolupracovať, 

zapájať sa do procesu výučby, absentovala aj domáca príprava. Boli viditeľné  markantné rozdiely 

medzi žiakmi. Počas pandémie COVID 19 bola problémom v niektorých prípadoch neochota 

spolupracovať, zapájať sa do procesu výučby. Naopak v triedach III.A a III.C sa pracovalo bez 

rušivých vplyvov, veľmi komunikatívne skupiny, prejavujú záujem o vedomosti.  

      4. ročník – Žiaci dosahovali priemerné výsledky, chýbala systematická príprava na vyučovanie, 

mnohí podceňovali aj prípravu na MS. Vyučovací proces a komunikácia so žiakmi prebiehali online 

formou prostredníctvom MS Teams, GooMeet, EduPage, v závislosti od možností jednotlivých 

žiakov, kam boli žiakom zasielané vypracované poznámky s vysvetlením, maturitné témy, pokyny na 

písanie esejí, slohov, zadania a testy, domáce úlohy, prípadne linky odkazujúce na stránky 

s posluchovými a gramatickými cvičeniami. Vo všetkých triedach 4. ročníka bolo badať po návrate na 

prezenčnú formu výučby stratu návyku  v aktivitách bežných na hodinách anglického jazyka. 

Celkové zhodnotenie práce v 3. a 4. ročníku v rámci predmetu KAJ: 

     V predmete KAJ vyučujúce uvádzali, že najväčším problémom bola slabá slovná zásoba a s tým 

súvisiaca nízka schopnosť samostatného ústneho prejavu pri daných témach a schopnosť prepájať skôr 

nadobudnuté vedomosti. V čase prerušeného vyučovania bola možnosť individuálneho prístupu, 

odbúranie zábran a trémy komunikácie v cudzom jazyku pred kolektívom. 

 

PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY – MAT, FYZ 

  

MATEMATIKA (MAT) 

Vyučujúce: RNDr. H. Rusinková, Mgr. J. Geľhošová, Mgr. D. Belišová 
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Celkové zhodnotenie práce v jednotlivých ročníkoch v rámci predmetu MAT: 

       V 1. ročníku sa so žiakmi pracovalo dobre. Prevládali však slabé základy zo základnej školy, 

preto bolo potrebné v rámci hodiny doberať témy, ktoré boli pre žiakov neznáme. Po adaptácii na nové 

prostredie a prácu na strednej škole boli nútení sa popasovať s dištančným vzdelávaním, ktoré sa 

realizovalo prostredníctvom MS Teams, GoogleMeet.  Na vzdelávaní sa využívali rôznorodé metódy 

a formy vyučovania, a to online portály EduPage, Planéta vedomostí, Digiškola. Žiaci boli aktívni 

a snaživí. Žiakom však budú v budúcich školských rokoch chýbať matematické zručnosti, na ktoré sa 

v 1. ročníku kladie najväčší dôraz. 

      V 2. ročníku bola práca náročná, bolo to spôsobené náročným učivom, ktoré bolo pre žiakov 

abstraktné. Prevládal slabý grafický prejav a nesystematická domáca príprava. Chýbala rutina 

v počítaní. Niektorým žiakom chýbalo logické myslenie. Počas dištančného vzdelávania boli 

problémy u niektorých žiakov s využívaním moderných technológií na vzdelávaní. Pri výučbe 

obsiahleho tematického celku o funkciách, pre lepšie pochopenie zostrojovania grafov sa využíval 

vzdelávací portál GeoGebra, ako aj rôzne grafické aplety. 

     V 3. ročníku prevládala dobrá pracovná atmosféra. Veľmi dobre sa pracovalo s triedou II.C. Žiaci 

využívali predstavivosť a zručnosti z technického kreslenia pri preberaní tematického celku 

stereometria. Začali sa vedomostne ukazovať žiaci, ktorí plánujú s matematikou pokračovať v ďalšom 

živote, a taktiež sa už začali prejavovať tendencie nepracovať na hodinách MAT, keďže to nie je 

predmet maturitný. V priebehu školského roka prebiehala dištančná, ale aj prezenčná forma 

vzdelávania, čo malo vplyv na skreslené známky s nízkou výpovednou hodnotou z dôvodu 

obmedzenej možnosti kontroly žiackej práce. 

     Vo 4. ročníku žiaci dosahovali priemerné vedomosti a zručnosti z matematiky, prácu vyučujúcim 

sťažoval nezáujem žiakov, nesystematická domáca príprava. V závislosti od potreby matematiky pre 

ďalší život či štúdium sa odvíjal aj ich záujem o tento predmet. V dištančnom vzdelávaní sa triedy 

IV.A a IV.D prejavovali ako málo komunikatívne, bez slabej spätnej väzby.  

 

FYZIKA 

Vyučujúca: Mgr. J. Geľhošová 

  Celkové zhodnotenie práce žiakov 1. ročníka v rámci predmetu FYZ: 

       So žiakmi sa pracovalo veľmi dobre, k predmetu fyzika pristupovali zodpovedne, boli aktívni, 

prevládala dobrá pracovná atmosféra. Na vyučovaní sa využívala moderná počítačová technika – 

špecializované sady meracích sond, senzory a experimentálne príslušenstvo. Prakticky bolo 

vyučovanie obohatené o bežné pokusy a praktické laboratórne cvičenia, ktoré pomohli žiakom danú 

problematiku lepšie pochopiť. V čase mimoriadnej situácie pretrvávania pandémie COVID 19 sa 

využívali rôzne portály EduPage, Planéta vedomostí, Digiškola, GoogleMeet. Uplatňovalo sa 

zadávanie jednotlivých tém obsahujúcich príslušné učivo, vrátane vzorových riešených postupov 

a videoexperimentov, na základe ktorých bolo potrebné vypracovať zadané úlohy na precvičenie. 
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TELOVÝCHOVNÉ PREDMETY – TSV, SRL 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA (TSV) 

Vyučujúci:  Mgr. I. Lenko, Mgr. A. Vargová 

Na začiatku školského roka sa vykonali v triedach 1. ročníka testy všeobecnej pohybovej 

výkonnosti, ktoré preukázali priemernosť ich pohybovej výkonnosti - toto sa nám potvrdzuje takmer 

každý školský rok. Vo vyšších ročníkoch boli výsledky lepšie.  

Práca so žiakmi na vyučovaní v rámci predmetov TSV bola z dôvodu pretrvávania pandémie 

COVID 19 náročná. Vyučovanie sa realizovalo dištančnou formou, zameriavali sme sa na pohybové 

programy, rozoberali základy športových hier. Po prechode na prezenčnú formu vyučovania sa 

vyučovanie realizovalo bez väčších problémov. Vyučovanie prebiehalo v interiéri aj exteriéri školy, 

formou vychádzok do okolia školy a v prípade nepriaznivého počasia boli teoretické hodiny v triede.      

V športových triedach sa vyučovala TSV dobre, žiaci boli na vyššej pohybovej a výkonnostnej 

úrovni.  

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA (SRL) 

Vyučujúci – tréner športovej prípravy: Š. Mihalík 

Predmet SRL sa vyučuje v študijnom odbore TIS so športovou prípravou (futbal). Učilo sa 

atypicky. Počas školského roka sa striedala dištančná forma, úplné vypustenie predmetu až po 

prezenčnú formu, kde bol využívaný na základe rozhodnutia RÚVZ výlučne exteriér a športovou 

náplňou bola chôdza.  Vyučujúci využívali počas dištančnej formy materiál, ktorý sa dotýkal športovej 

stránky, a to rozvoja pohybových schopností, zdokonalenie herných zručností, články zamerané na 

psychológiu v športe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou mozaiky celkovej prípravy. 

 

3.2  PK odborných strojárskych a ekonomických predmetov (PK OSaEP) 

Študijný odbor STROJÁRSTVO 

1. ročník 

Predmet GRS – I.A, I.B 

     V triedach prevládala dobrá pracovná atmosféra. Práca s programom Solid Edge žiakov zaujala, čo 

sa prejavilo na rýchlejšom pochopení vysvetľovaného učiva. Niektorým žiakom však chýbala 

dostatočná predstavivosť. Počas online vyučovania boli žiakom jednotlivé témy vysvetľované na 

úlohách s primeranou náročnosťou. Vedomosti a zručnosti sa overovali prostredníctvom úloh 

pomocou EduPage. Žiaci vypracovávali úlohu v SE, ktorú posielali na EduPage a následne im bola 

každá nesprávna odpoveď okomentovaná a objasnená. Žiaci, ktorí nemali doma potrebné programové 

vybavenie, úlohy vypracovávali ručne. Žiaci mohli využívať individuálne konzultácie, či už 

prostredníctvom EduPage, online cez platformu Google Meet a e-mailom, pričom tieto možnosti v 

mnohých prípadoch využívali. V závere roka počas prezenčného vyučovania u niektorých žiakov 



     
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

    Sídlo: Duklianska 1, 080 04  Prešov 

 

11  

aktivita vzrástla, v snahe dosiahnuť čo najlepšie vyučovacie výsledky. 

Predmet TCK– I.A, I.B 

    So žiakmi sa pracovalo dobre, u niektorých prevládala pasivita. Počas online a dištančného 

vzdelávania boli témy spracované do krátkych výstižných učebných materiálov a prezentácií 

s primeranou náročnosťou. Na sprístupnenie pracovných materiálov a overovanie vedomostí bol 

využívaný portál EduPage. Vedomosti sa overovali prostredníctvom testov a úloh. Počas prezenčného 

vzdelávania sa prejavili nedostatky dištančného vzdelávania, ukázali sa pri používaní odbornej 

terminológie. U niektorých žiakov sa ukázal slabší grafický prejav. 

Predmet MEC – I.A, I.B 

    So žiakmi sa pracovalo dobre a prevládala dobrá pracovná atmosféra. Niektorým žiakom chýbali 

hlbšie poznatky o preberaných témach, a ukázali sa aj nedostatky pri používaní odbornej terminológie.      

Počas dištančnej výučby boli na online hodinách využívané elektronické prezentácie, simulácie, 

problémové úlohy a online testy. 

Predmet STT– I.A, I.B 

     Prezenčnou formou mali žiaci na začiatku školského roka vysvetlené učivo názornými pomôckami 

a náučnými videami. Online formou žiaci dostávali cez EduPage materiály (písomné poznámky, ale aj 

obrázky) k danému predmetu, ktoré si mali písať a kresliť do zošitov a učiť sa v rámci samoštúdia. 

Učivo bolo vysvetlené online formou aj pomocou náučných videí prostredníctvom zdieľanej 

obrazovky učiteľa a rozhovorom so žiakmi cez ZOOM. Pri prezenčnej forme vyučovania bolo 

zopakované učivo a dovysvetlili sa niektoré nepochopené pojmy.   

2. ročník 

Predmet GRS – II.A, II.B 

   V triedach sa žiaci snažili, aj keď často odovzdávali vypracovanie po termíne. Dôvodom neskorého 

odovzdávania, na základe informácií od žiakov, boli chýbajúce vedomosti potrebné pri vypracovaní 

výkresovej dokumentácie. Tieto nedostatky vyplynuli z  1. vlny pandémie koronavírusu v prvom 

ročníku. Žiaci nemali možnosť nadobudnúť tieto vedomosti do takej hĺbky, ako je to možné len pri 

prezenčnej forme výuky. Prehĺbiť potrebné vedomosti sme v tomto roku mohli opäť len dištančnou 

formou, ale veľkým pozitívom bola prebiehajúca online výuka. Počas prvej vlny pandémie ešte 

neprebiehala. V budúcnosti sa nedostatky ako chýbajúce vyhovujúce vybavenie hardvérové aj 

softvérové v domácich podmienkach určite prejavia v nedostatočných vedomostiach a zručnostiach 

žiakov.  

Predmet STC– II.A, II.B 

   Žiakov zaujímalo preberané učivo, na hodinách vytvárali dobrú pracovnú atmosféru. Výborne 

reagovali na učivo, aplikovali príklady z praxe a snažili sa zodpovedne pristupovať k predmetu počas 

celého roku. Počas dištančnej výučby boli na online hodinách využívané elektronické prezentácie, 

simulácie, videá, problémové úlohy a online testy. V druhom polroku bolo učivo pre žiakov 

náročnejšie. Išlo už o témy, kde sme išli viac do hĺbky a venovali sme sa aj zložitejším a náročnejším 
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súčiastkam a ich výpočtom. 

Predmet KOC– II.A, II.B 

   Žiaci dokázali odvádzať veľmi dobrý výkon aj pri samostatnej práci s programom v domácom 

prostredí. Ich veľký záujem sa prejavoval aj účasťou na dobrovoľných online stretnutiach vo voľnom 

čase. Počas dištančnej výučby boli využívané elektronické prezentácie, elektronické dokumenty, 

výkresy a zdieľanie obrazovky pri práci s programom Solid Edge. Žiaci, ktorí doma nemali 

k dispozícií potrebné programové vybavenie, kreslili výkresy ručne. Pri tomto praktickom predmete sa 

v plnej miere prejavila hlavná negatívna stránka online výuky, a to je osobný kontakt učiteľ- žiak. 

Žiaci tak boli vo veľkej miere odkázaní sami na seba pri uplatňovaní svojich teoretických vedomostí 

v praxi, t. j. pri vypracovaní výkresovej dokumentácie. Problémy im robilo predovšetkým zobrazenie 

súčiastok v správnych pohľadoch, uplatnenie zásad kótovania. Aplikácia získaných poznatkov 

a údajov zo strojníckych tabuliek na výkrese. Boli to všetko problémy, ktoré sa najľahšie odbúravajú 

„tvárou v tvár“ s učiteľom na hodine.  

Predmet  STT– II.A, II.B 

    Prezenčnou formou mali žiaci na začiatku školského roka vysvetlené učivo názornými pomôckami 

a náučnými videami. Online formou žiaci dostávali cez EduPage materiály (písomné poznámky, ale aj 

obrázky) k danému predmetu, ktoré si mali písať a kresliť do zošitov a učiť sa v rámci samoštúdia. 

Učivo bolo vysvetlené online formou aj pomocou náučných videí prostredníctvom zdieľanej 

obrazovky učiteľa a rozhovorom so žiakmi cez ZOOM.  

Predmet MEC– II.A, II.B 

     Počas online výučby boli žiaci na hodinách menej aktívni. Nezapájali sa do problematiky riešenia 

príkladov, prípadne len jednotliví žiaci. Po návrate na prezenčnú výučbu boli žiaci na prvých hodinách 

pasívnejší. Neskôr sa viac rozhovorili a boli aj aktívnejší. V tomto predmete sa najvypuklejšie 

prejavila absentujúca sociálna interakcia počas dištančnej formy vyučovania, hlavne pri riešení 

príkladov z mechaniky. Prínosom pre online vyučovanie bolo využitie vizualizéra učiteľom pri 

preberaní nového učiva, nakoľko žiaci videli názorne algoritmus výpočtu pri riešení úloh z 

jednotlivých druhov namáhania súčiastok. Pri prezenčnej forme vyučovania bolo zopakované učivo, 

prepočítané príklady. 

Predmet TGC– II.A, II.B 

    Komunikácia so žiakmi počas dištančného vzdelávania prebiehala ku zadaniam prostredníctvom 

EduPage a telefonátov. Žiaci na hodinách technologických cvičení pracovali pomerne 

disciplinovane, snažili sa dodržiavať harmonogram prác stanovený pre vypracovanie zadania a často 

a konštruktívne konzultovali jednotlivé problémy s vyučujúcim. Nevýhodou bolo, že pre tento 

predmet neboli zadané online hodiny, takže komunikácia so žiakmi sa obmedzila iba na písomnú 

formu cez EduPage. 

Predmet PRAX– II.A, II.B 
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   Počas prezenčnej formy vyučovania sa žiaci naučili merať, orysovať, strihať, deliť materiál, vŕtať, 

sekať, vyrábať rozoberateľný spoj, obsluhovať stroj a pochopili základy strojného obrábania. Počas 

dištančnej formy vyučovania boli žiakom odosielané inštruktážne videá k technologickým operáciám. 

Po vzhliadnutí videa mali žiaci vypracovať technologický postup a odoslať dokument cez EduPage.  

Počas online vyučovania sa žiakom prostredníctvom kamery prezentoval, ako sa postupuje pri práci na 

obrábacom stroji.  

3. ročník 

Predmet STC – III.A, III.B 

    V triede III.A bola výrazná skupina  žiakov, ktorí mali záujem o štúdium, na hodinách boli aktívni a 

je evidentné, že nepodceňovali ani domácu prípravu na vyučovanie, čo bolo veľmi dôležité pri 

dištančnom spôsobe vyučovania. V triede III.B sa pracovalo veľmi dobre, k predmetu pristupovali 

zodpovedne a boli aktívni, prevládala dobrá pracovná atmosféra. Počas online vyučovania boli témy 

spracované do krátkych výstižných učebných materiálov a prezentácií s primeranou náročnosťou. 

Počas prezenčného vzdelávania sa prejavili nedostatky dištančného vzdelávania a ukázali sa aj pri 

používaní odbornej terminológie. V závere roka počas prezenčného vyučovania aktivita u niektorých 

žiakov vzrástla v snahe dosiahnuť, čo najlepšie vyučovacie výsledky. 

Predmet KOC– III.A, III.B 

     Žiaci III.A na hodinách konštrukčných cvičení pracovali pomerne disciplinovane, snažili sa 

dodržiavať harmonogram prác stanovený pre vypracovanie zadania. Nevýhodou bolo, že pre tento 

predmet neboli zadané online hodiny, takže komunikácia so žiakmi sa obmedzila iba na písomnú 

formu. V triede III.B bolo zopár žiakov, u ktorých prevládala nesystematická domáca príprava, 

neskoré odovzdávanie zadaní; aj napriek sústavnému upozorňovaniu.  

Predmet STT– III.A, III.B 

    Pri dištančnom vyučovaní bolo učivo žiakom vysvetlené online formou  pomocou prezentácii 

jednotlivých celkov a náučných videí prostredníctvom zdieľanej obrazovky učiteľa a rozhovorom so 

žiakmi cez Microsoft Teams  a ZOOM . Žiaci pri preberaní jednotlivých celkocv mali možnosť 

vytvoriť projekt na danú tému, problematiku. Žiaci tento striedavý cyklus výuky zvládli. Samotné 

oživenie nastalo až pri prezenčnej forme, kde už fungovala sociálna interakcia. 

Predmet TGC– III.A, III.B 

   Komunikácia so žiakmi počas dištančného vzdelávania pri riešení dielčích úloh zadania prebiehala 

prostredníctvom EduPage, Microsoft Teams a telefonicky. Pri prezenčnej forme si žiaci upevňovali 

a rozšírovali získané vedomosti praktickými ukážkami a riešením úloh pomocou jednotlivých 

programov. 

Predmet GRS– III.A, III.B 

    Predmet bol vyučovaný online prostredníctvom platformy Google Meet. Žiaci aktívne pracovali a 

komunikovali počas online hodín. Zadania  niektorí žiaci neodovzdávali v určenom termíne. Počas 

prezenčnej výučby žiaci aktívne pracovali, avšak problém s odovzdávaním zadaní v stanovenom 
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termíne pretrvával. Pochvalu si žiaci zaslúžia za samostatnú inštaláciu novej verzie programu Solid 

Edge SE 2020, avšak väčšie problémy im spôsobila inštalácia programu TDS Technik.  

Predmet PCM– III.A, III.B 

   Pri dištančnom vyučovaní bolo učivo a postupy riešenia úloh, výrobných postupov žiakom  

vysvetlené online formou cez Microsoft Teams. Pri prezenčnej forme si žiaci upevňovali a rozširovali 

získané vedomosti praktickými ukážkami výrobných postupov a samostatným riešením úloh pomocou 

jednotlivých programov Intys a Sinumeric. 

Predmet KOM– III.A, III.B 

    Pri dištančnom vyučovaní bolo učivo a postupy merania žiakom  vysvetlené online formou cez 

Microsoft Teams. Vzhľadom na to, že jednotlivé merania si vyžadovali prácu v laboratóriách, 

praktická časť počas online vyučovania bola zameraná na meranie pomocou dostupných meradiel, 

posuvným meradlom. V ďalšej časti žiaci dostavali za úlohu vypracovať projekty s témou 

zaoberajúcou sa metrológiou. Pri prezenčnej forme už mali žiaci možnosť si manuálne precvičiť 

postupy merania pomocou jednotlivých meradiel, priamou a nepriamou metódou. Pri statických 

skúškach boli prevedené ukážky niektorých základných meraní. Ďalšia polovica triedy vykonávala 

prax vo firmách, ktorej súčasťou bolo aj KOM.  

Predmet PRAX– III.A, III.B 

     Predmet bol vyučovaný prezenčnou formou a online formou, kde žiaci pochopili základom 

nastavenia stroja a obrobkov, ako aj zameraniu nástrojov. 

4. ročník 

Predmet STC – IV.A, IV.B 

   Žiaci IV.A celkovo veľmi dobre pracovali, učivo ich pre svoju priamu praktickú využiteľnosť 

zaujalo. V triede bola početná skupina veľmi dobrých žiakov, ktorá zabezpečovala výbornú pracovnú 

atmosféru. Počas dištančnej výučby boli na online hodinách využívané elektronické prezentácie, 

simulácie, videá a online testy. Práca so žiakmi IV.B bola náročná, ale výraznejšie problémy pri 

pochopení učiva sa nevyskytli. Chýbala im pravidelná systematická príprava na vyučovanie. Taktiež 

sa objavoval pasívny prístup u niektorých žiakov. Žiaci mohli využívať individuálne konzultácie, či už 

prostredníctvom EduPage, online cez platformu Google Meet a e-mailom, čo aj využívali. V druhom 

polroku prebiehala najmä prezenčná forma výučby. Počas prezenčného vzdelávania sa prejavili 

nedostatky dištančného vzdelávania a ukázali sa aj nedostatky pri používaní odbornej terminológie. 

Aktivita žiakov bola dobrá v očakávaní blížiacich sa maturitných skúšok. Po zverejnení formy 

tohtoročných MS aktivita klesla.  

Predmet KOC– IV.A, IV.B 

     Na hodinách sa žiaci IV.A snažili aplikovať získané vedomosti a aktívne pracovať. Počas dištančnej 

výučby boli na online hodinách využívané elektronické prezentácie, elektronické dokumenty, výkresy 

a zdieľanie obrazovky pri práci s programom Solid Edge. Žiaci, ktorí nedisponovali počas dištančnej 

výučby potrebným programovým vybavením, kreslili výkresy ručne. U niektorých žiakov IV.B triedy 
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prevládala nesamostatnosť a neskoré odovzdávanie jednotlivých bodov zo zadania. V druhom polroku 

prebiehala najmä prezenčná forma vzdelávania, kde žiaci riešili problémové úlohy z oblasti strojových 

uzlov.  

Predmet STT– IV.A, IV.B 

     Prezenčnou formou mali žiaci na začiatku školského roka vysvetlené učivo názornými pomôckami 

a náučnými videami. Učivo bolo vysvetlené online formou aj pomocou náučných videí 

prostredníctvom zdieľanej obrazovky učiteľa a rozhovorom so žiakmi cez ZOOM a Microsoft Teams. 

Žiaci pri preberaní jednotlivých celkov mali možnosť vytvoriť projekt na danú tému, problematiku. 

Žiaci tento striedavý cyklus výuky zvládli. Samotné oživenie nastalo až pri prezenčnej forme, kde už 

fungovala sociálna interakcia. 

Predmet  GRS– IV.A, IV.B 

   So žiakmi IV.A sa pracovalo dobre a ich aktivita bola dobrá počas celého školského roka, predmetu 

venovali dostatočnú pozornosť. Napriek tomu v triede bolo zopár žiakov, u ktorých prevládala 

nesystematická domáca príprava a neskoré odovzdávanie úloh. Žiaci IV.B počas prezenčnej výučby 

neboli aktívni a zadania opäť niektorí neodovzdávali v stanovenom termíne. Niektorí žiaci 

nedisponovali potrebným technickým vybavením, či už hardvérom, resp. programom SolidEdge, čo 

spôsobovalo problém pri hodnotení týchto žiakov ( museli vypracovať výkresy iba v ceruzke). 

Predmet TGC– IV.A, IV.B 

    Prezenčnou formou mali žiaci na začiatku školského roka vysvetlené učivo o návrhu vytváraní 

všeobecných výrobných postupov pre rôzne súčiastky, o návrhu a výpočtoch postupových strižných 

nástrojov. Žiaci posielali zadania počas dištančného vzdelávania prostredníctvom EduPage. Pre každé 

zadanie, ktoré žiak poslal prostredníctvom EduPage, učiteľ uviedol klady a nedostatky písomnou 

formou a ohodnotil známkou. Žiaci splnili  všetky ciele a termíny pri vypracovaní jednotlivých zadaní. 

Pri prezenčnej forme si žiaci upevňovali a rozšírovali získané vedomosti praktickými ukážkami 

a riešením úloh pomocou jednotlivých programov. 

Predmet PCM– IV.A, IV.B 

     Žiaci pracovali počas celého obdobia veľmi dobre, domáce úlohy riešili pravidelne a na hodinách 

pracovali aktívne. Zároveň vypracovávali  prezentácie, ktoré prinášali najnovšie informácie z danej 

problematiky. Pri prezenčnej forme si žiaci upevňovali a rozšírovali získané vedomosti praktickými 

ukážkami výrobných ostupov a samostatným riešením úloh pomocou programu  Sinumeric.Žiaci po 

nástupe do školy už disponovali patričnými vedomosťami a ich úlohou bolo opakovať a vytvárať 

programy pre jednoduché a zložité rotačné a ploché súčiastky.  

Predmet KOM– IV.A, IV.B 

     Hlavným prostriedkom vyučovania bol merací program Calypso. Tento program sa nachádzal  len 

v školských počítačoch v učebni Metrológie, preto vyučovanie v rámci dištančnej a online formy 

vyučovania bolo hlavne o ukážkach v rámci prezentácie. Žiaci si teoretické vedomosti nemohli overiť 

praktický, preto prácu v prostredí Calypso ovládajú len čiastočne. Ani obdobie, ktoré bolo vytvorené 
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na prezenčne vyučovanie nestačilo na prebratie stanovených tém. 

Predmet EKO– IV.A, IV.B 

     Pre žiakov IV.A bol predmet zaujímavý. Niektorí jednotlivci mali záujem rozšíriť si vedomosti 

a aktívne pripravovali prezentácie k preberanej problematike. Hodnotenie v prvom polroku bolo 

založené najmä na testoch. Žiaci pri ich vypracovávaní dosiahli dobré výsledky. V druhom polroku 

prebiehala prezenčná výučba, učivo bolo náročnejšie, výsledky hodnotenia horšie. V závere roka 

taktiež aktivita žiakov vzrástla v snahe dosiahnuť čo najlepšie vyučovacie výsledky. Pre žiakov IV.B 

bol predmet náročný. Na hodinách bola slabá aktivita. Tomu zodpovedalo aj hodnotenie, hlavne v 2. 

polroku.  Na zlepšenie prospechu sa využívali žiacke prezentácie. Vo väčšine prípadov však 

prezentácie boli veľmi slabé a ich úroveň nezodpovedala schopnostiam a vedomostiam žiakov na SŠ. 

V triede sa viac hodnotila snaha ako vedomosti žiakov. Žiaci informatívne zvládli predpísané učivo.  

Predmet PRAXp1 Sústruženie; PRAXp2 Frézovanie; PRAXp3 CNC programovanie 

   Prezenčnou formou sa žiaci naučili nastaviť stroj a nástroje, oboznámili sa so sústružením 

čelnej, valcovej a kužeľovej plochy, s vŕtaním presných otvorov.  

Dištančnou formou boli žiakom odosielané inštruktážne videá k technologickým operáciám. Po 

vzhliadnutí videa mali žiaci vypracovať technologický postup a odoslať dokument cez EduPage. 

Následne bol technologický postup ohodnotený známkou.  

    Pri prezenčnej forme si žiaci mohli v priestoroch školských dielni vyskúšať prácu na jednotlivých 

frézovačkách a obrážačkách. Pri online forme žiaci prostredníctvom kamery sledovali činnosť učiteľa, 

ktorý im takto priblížil prácu na obrábacích strojoch podľa tematických celkov. V marci bolo žiakom 

umožnené vykonávať prax v školských dielňach, kde si mohli vyskúšať prácu na CNC strojoch 

prezenčnou formou. 

 

Praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa  

    Počas školského roka 2020/2021 prebiehala v odbore strojárstvo, na báze dobrovoľnosti,  prax 

žiakov tretích ročníkov vo vybraných firmách. Prax prebiehala v týždenných intervaloch, jeden deň 

v týždni. Praktické vyučovanie na pracovisku sa realizovalo vo firmách: KMS – PT s.r.o. (3 žiaci), 

Tomark s.r.o. (3 žiaci), Plzeňský Prazdroj a.s. (2 žiaci), Garrett Motion Slovakia s.r.o. (2 žiaci), 

Commerc Service s.r.o. (3 žiaci), KADAKO-SK s.r.o. (2 žiaci), KOVO spol. s r.o. (3 žiaci), 

KOVOTIP s.r.o. (2 žiaci), ZTS Sabinov a.s. (4 žiaci), Gohr s.r.o. (2 žiaci), INGMETAL s.r.o. (2 žiaci), 

KIPECH Mounting s. r. o. (2 žiaci). 

    Cieľom praktického vyučovania vo firmách bolo získať nové praktické zručnosti v oblasti 

konštrukcie, technológie a metrológie. Táto prax bola zameraná na trieskové obrábanie na 

konvekčných strojoch a CNC strojoch s využitím priebežnej a konečnej kontroly pomocou meracích 

zariadení vyrábaných súčiastok. Z dôvodu pandémie bola táto prax v mesiaci október prerušená.  

    Počas dištančného vyučovania sa títo žiaci pričlenili k svojím triedam a skupinám, kde prebiehalo 

vyučovanie podľa učebných osnov pre jednotlivé predmety PRAX a KOM. 
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     Po nástupe na prezenčnú formu štúdia žiaci opätovne nastúpili do niektorých firiem, kde si plnili 

úlohy podľa  príkazov svojich inštruktorov. Hodnotenie a dochádzka sa posielala v dohodnutých 

intervaloch podľa vopred určených pokynov. 

    Celkové hodnotenie pôsobenia žiakov na pracovisku vo firmách môžeme hodnotiť pozitívne, aj keď 

niektoré firmy nesplnili dohodnuté podmienky týkajúce sa odborného vzdelávania a využívali našich 

žiakov na inú ako nami dohodnutú činnosť.  

Študijný odbor TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY 

1. ročník 

Predmet TCK – I.D 

     Počas dištančnej formy sa žiaci učili online prostredníctvom platformy Google Meet. Na online 

hodinách boli žiaci aktívni . Učivo mali žiaci vysvetlené a precvičené po zaslaní študijných materiálov 

na online hodinách. Vedomosti boli preverované formou krátkych písomiek a testov. Po návrate na 

prezenčnú formu vzdelávania bolo dodatočne precvičené prebrané učivo na praktických úlohách, kedy 

sa už dalo žiakov pri riešení usmerňovať každého samostatne. Žiaci sa aktívne zaujímali o učivo a aj 

o témy, ktoré boli prebrané na online hodinách.   

Predmet MEC– I.D 

     Počas online výučby sa žiaci hodín zúčastňovali. Žiaci boli aktívni, mali zodpovedný prístup k 

predmetu a učivu. Učivo zvládali dobre, aj keď samotný predmet bol pre nich náročnejší.  

Predmet PRAX– I.D 

     Pri prezenčnej forme  sa žiaci naučili pracovať s ručnou rámovou pílkou, naučili sa vŕtať otvory 

a ohýbať plech do požadovaného tvaru podľa pridelenej výkresovej dokumentácie, ako aj rezanie 

vonkajšieho, vnútorného závitu a priameho  a nepriameho  nitovania. 

     Pri dištančnej forme vyučovania boli žiakom zadávané úlohy vo forme prezentácie v Power Pointe, 

ktoré boli následne ohodnotené známkou. Pri online forme boli prostredníctvom kamery 

odprezentované ukážky rezania vonkajšieho a vnútorného závitu, ako aj priame a nepriame nitovanie, 

ohýbanie plechu a práca s posuvným meradlom.  

2. ročník 

Predmet  GRS– II.D 

     Žiakom nemožno uprieť snahu, avšak problémom bol fakt, že žiaci nemali  online vyučovanie, čo 

pri výuke programu SolidEdge bolo náročné. Preto vyučujúci inicioval individuálne online hodiny, 

resp. žiakom zaslal link na youtube, kde si mohli pozrieť video s návodom na základné operácie 

v danom programe. Žiaci, ktorí nemali daný program zasielali úlohy vypracované 

v ceruzke. Prezenčná výučba bola pre nich veľkou výhodou. Pracovali aktívne, zapájali sa a pýtali sa 

na to, v čom mali nedostatky.  

Predmet STT– II.D 

    Žiaci pracovali počas celého obdobia veľmi dobre, domáce úlohy riešili pravidelne a na hodinách 

pracovali aktívne.  Problematika daného predmetu ich  zaujala a preto sa často zapájali do 

konštruktívnej diskusie. Počas dištančnej formy vyučovania prebiehala výuka prostredníctvom 
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programu Microsoft Teams. Pri prezenčnej forme vyučovania bolo zopakované učivo a dovysvetlili sa 

niektoré nepochopené pojmy.   

Predmet  CST– II.D 

    Na tomto teoretickom predmete boli problémy. Z dištančnej formy vzdelávania vyplynuli závery, že 

pri riešení úloh jednotlivých spojov je jednoznačne len online výuka nepostačujúca, aj keď je 

sprevádzaná obrovskou snahou na oboch zúčastnených stranách. Veľkým problémom bolo zdolať 

hlavne výpočty.  

Predmet PRAX– II.D 

    Pri prezenčnej forme žiaci si mohli v priestoroch školských dielní vyskúšať prácu na jednotlivých 

frézovačkách a obrážačkách. Naučili sa vyrobiť jednoduchú súčiastku frézovaním podľa výkresu. 

Online formou žiaci prostredníctvom kamery sledovali činnosť učiteľa, ktorý im takto priblížil prácu 

na obrábacích strojoch podľa tematických celkov.  

3. ročník 

Predmet  GRS- III.C  

    Veľkým nedostatkom bola absencia schopnosti odovzdávať vypracovanie úloh do stanoveného 

termínu. V triede boli žiaci, ktorí nemali k dispozícii program Solid Edge. Opäť sa to riešilo 

zadávaním úloh, ktoré mali žiaci vypracovať rukou na výkres a poslať riešenie ofotením výkresu. 

Pomáhali sme si posielaním učiva vo forme prezentácií a zadávaním úloh ako domácich úloh 

s pripojením riešenia priamo do znenia cez EduPage.  

Predmet CST- III.C 

     Išlo o teoretický predmet, kde žiaci mali možnosť získať vedomosti o základných druhoch 

mechanických prevodov. Tie poznajú z bežného života a s mnohými prichádzajú do denného 

kontaktu. Často sa žiaci zapájali aj do samotného výkladu. V druhom polroku bolo učivo pre žiakov 

ťažšie. Boli to už témy, kde sme išli viac do hĺbky a venovali sme sa aj zložitejším a náročnejším 

mechanizmom a ich výpočtom. V tomto polroku žiakom pomohla aj názorná ukážka využitia softvéru 

pri zložitejších výpočtoch mechanizmov. Opierali sme sa hlavne o Strojársku knižnicu programu Solid 

Edge, pomocou ktorej sme riešili remeňové prevody a aj ozubené. Stretli sme sa aj s problémami, 

hlavným bola práca so strojníckymi tabuľkami. Žiaci sa v nich ťažko orientovali, často nevedeli 

v rámci domácej úlohy nájsť potrebné informácie zo strojníckych tabuliek. A samozrejme prejavila sa 

aj nechuť žiakov realizovať matematické výpočty a ešte aj prijať závery, výstupy výpočtov.  

4. ročník: 

Predmet EKO – IV.C 

   Predmet žiakov zaujal, venovali mu pozornosť a ich aktivita počas celého roka bola dobrá. 

Vedomosti sa overovali prostredníctvom testov. Aj keď testy neboli náročné, pri ich vypracovaní sa 

prejavila nedostatočná domáca príprava žiakov a častokrát výsledky testov nezodpovedali 

očakávaniam vyučujúcej. V závere roka aktivita žiakov vzrástla, možno to pripísať snahe získať lepšie 

hodnotenie na koncoročnom vysvedčení.  
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Študijný odbor MECHATRONIKA  

1. ročník 

 

Predmet TCK, TCKcvs – I.C 

    Počas dištančnej formy sa žiaci učili online prostredníctvom platformy Google Meet. Počas online 

výučby boli žiaci aktívni, zaujímala ich daná problematika. Počas prezenčnej výučby boli naďalej 

aktívni, veľa sa pýtali, diskutovali a rozberali problematiku. Vypracovali zadané zadanie a tým si 

upevnili vedomosti tohto predmetu. 

Predmet MEC– I.C 

     Žiaci počas online hodín sa zapájali do tém, ktoré sme preberali. Zaujímali sa o učivo, ktoré sme 

preberali. Po príchode na prezenčnú výučbu ich sústredenosť bola horšia. Na prvých hodinách boli 

pasívni. Jednotlivci sa zapájali a diskutovali pri riešení príkladov a odhaľovali nejasnosti.  

Predmet STN– I.C 

     Žiaci na jednotlivých hodinách získavali prehľad o jednotlivých výrobných technológiách 

a o materiáloch používaných v strojárskej výrobe. Pri riešení zadaných úloh konštruktívne 

spolupracovali s vyučujúcim. Počas dištančnej formy vyučovania prebiehala výuka prostredníctvom 

programu Microsoft Teams. Pri prezenčnej forme vyučovania bolo zopakované učivo a krátkymi 

testami boli preverené nadobudnuté vedomostí.   

2. ročník 

Predmet STN – II.C 

    Žiaci na online hodinách boli zväčša tichší, ale individuálna otvorenosť, priamosť a logické 

zmýšľanie vždy vedeli prakticky využiť aj pri otázkach k témam, ktoré sa preberali. Podobne to bolo 

aj počas prezenčnej výučby. Vyučujúci kladne hodnotil celú triedu v aktivitách a zapájaniach sa počas 

hodín. 

Predmet STNcvs1,s2– II.C 

    Počas online výučby žiaci zadané vypracovanie technologického postupu po častiach zasielali podľa 

dopredu dohodnutých požiadaviek. Boli aktívni, pýtali sa ak im bolo niečo nejasné.  

Predmet MEC– II.C 

    Žiaci na hodinách dobre pracovali, v preberanom učive hľadali logické súvislosti a praktické 

uplatnenie nadobudnutých vedomostí. Väčšina žiakov sa aktívne zapájala do riešenia úloh, čo sa 

odzrkadlilo na ich výkonoch. Počas dištančnej výučby boli na online hodinách využívané elektronické 

prezentácie, problémové úlohy a online testy. 

Predmet PRH– II.C 

   Žiaci na jednotlivých hodinách získavali prehľad  o progresívnych výrobných technológiach a o 

progresívnych materiáloch používaných v strojárskej výrobe. Pri riešení zadaných úloh konštruktívne 

spolupracovali s vyučujúcim. Počas dištančnej formy vyučovania pre tento predmet neboli zadané 

online hodiny, takže komunikácia so žiakmi sa obmedzila iba na písomnú formu cez EduPage. Pri 
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prezenčnej forme vyučovania bolo zopakované učivo a krátkymi testami boli preverené nadobudnuté 

vedomostí.   

Predmet MNK– II.C 

    Učivo daného predmetu žiakov zaujímalo, čo sa prejavilo v aktívnej spolupráci na hodinách. Žiaci 

využívali svoje doterajšie vedomosti, praktické skúsenosti a logické uvažovanie, čím podnecovali 

konštruktívnu diskusiu a zvedavosť. Počas dištančnej výučby boli na online hodinách využívané 

elektronické prezentácie, schémy, simulácie, videá a online testy. 

Predmet PRAX– II.C 

    Pri online forme boli prostredníctvom kamery odprezentované ukážky rezania vonkajšieho 

a vnútorného závitu, ako aj priame a nepriame nitovanie, ohýbanie plechu a práca s posuvným 

meradlom. Žiakom boli zadávané úlohy a projekty podľa tematických plánov, ktoré odovzdávali 

formou prezentácie v Power Pointe. Na základe týchto projektov boli žiaci hodnotení. Pri online forme 

žiaci sledovali merania prostredníctvom videa, kde učiteľ odprezentoval žiakom jednotlivé merania.  

 

Študijný odbor TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY - V STROJÁRSTVE        

3. ročník 

Predmet STN – III.D 

    Žiaci na hodinách pracovali štandardne v rámci svojich možností. Najviac sa zaujímali o učivo, 

s ktorým sa už stretli v praktickom živote. Celkovo žiaci podávali výkon na priemernej úrovni. Počas 

dištančnej výučby boli na online hodinách využívané elektronické prezentácie, simulácie, videá a 

online testy. 

Predmet GRS – III.D 

     Na hodinách boli žiaci šikovní, aktívne prejavovali záujem o prácu s programom Solid Edge. Počas 

dištančnej výučby niektorí žiaci prejavovali veľké individuálne nasadenie pri práci a podali výkony na 

veľmi dobrej úrovni. Na online hodinách boli využívané elektronické prezentácie, elektronické 

dokumenty, výkresy, projekty a zdieľanie obrazovky pri práci s programom Solid Edge. Žiaci, ktorí 

nemali príslušné programové vybavenie kreslili výkresy ručne. 

Predmet EKO – III.D 

     Na online hodinách prostredníctvom Google Meet žiaci málo reagovali na otázky, ale zadané úlohy 

odovzdávali načas, online testov sa zúčastňovali všetci. Keď niečomu nerozumeli, radšej 

komunikovali cez portál EduPage prostredníctvom správ, ako online komunikáciou. Po návrate do 

školy sa ich komunikácia na vyučovaní výrazne zlepšila. Riešili príklady na výpočet rôznych druhov 

daní, s ktorými sa bežne v budúcnosti stretnú, preto bolo pre nich preberané témy omnoho 

zaujímavejšie, aj ich prístup bol aktívnejší.  

Predmet UCT– III.D 

     Úspech tohto vzdelávania do značnej miery súvisí so zodpovednosťou žiakov. Nestačí, aby sa žiak 

len pripojil na vyučovaciu hodinu, ale je potrebné, aby sa plne sústredil na výklad učiteľa, pýtal sa, ak 
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niečomu nerozumie a hlavne pracoval na základe pokynov vyučujúceho. Niektorí žiaci takto 

nepracovali, čo sa prejavilo na prezenčnom vyučovaní, ktoré začalo. Výsledky písomných prác 

zadávaných počas dištančného vzdelávania nezodpovedali skutočným vedomostiam žiakov, takže 

získané známky nemožno považovať za objektívne. Prezenčná výučba ukázala, kto skutočne 

zodpovedne pracoval a pripravoval sa na hodiny. Medzi známkami dosiahnutými z písomných prác 

počas dištančného vzdelávania a prezenčnej výučby je rozdiel v niektorých prípadoch až tri stupne 

v neprospech prezenčných písomiek. 

Predmet ADK– III.D 

    Žiaci si počas dištančného vzdelávania plnili termíny na odovzdanie zadaných úloh, niektorí mali 

problémy s aplikáciou získaných informácii, s úpravou písomností, ich štylizáciou a gramatikou. Pri 

prechode na prezenčnú formu vyučovania, nedostatky s úpravou a štylizáciou písomnosti čiastočne 

odstránili.  

Predmet EKC– III.D 

      V druhom polroku sa žiaci oboznamujú so zákonom o Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Po 

príchode do školy na prezenčné vyučovanie sme sa venovali hlavne práci s programom OLYMP – 

Mzdy a personalistika. Nadobudnuté teoretické vedomosti počas dištančného vzdelávania ( Teams 

365) si tak mohli prakticky overiť pri práci s programom, aj keď ten čas na získanie praktických 

zručností bol pomerne krátky. Bolo potrebné niektoré témy znova vysvetliť vzhľadom na menšiu 

dotáciu hodín počas dištančného vzdelávania. Výsledné známky z tohto predmetu nie sú odrazom 

skutočných vedomostí žiakov, pretože väčšinu známok získali počas dištančného vzdelávania. Na 

druhej strane je potrebné povedať, že získali pevný základ vedomostí, ktorý si budú môcť 

v budúcnosti rozšíriť samoštúdiom. 

4. ročník 

Predmet GRS – IV.D 

    Žiaci tejto triedy pokračovali v priemerných výkonoch z predošlých ročníkov. Pri dištančnom 

vyučovaní sa ešte zvýraznila ich neschopnosť vyriešiť komplexne zadanú úlohu samostatne. Niektorí 

žiaci nedisponovali potrebným technickým vybavením, či už hardwérom, resp. programom SolidEdge, 

čo spôsobovalo problém pri hodnotení týchto žiakov ( museli vypracovať výkresy iba v ceruzke). 

V konečnom dôsledku je možné konštatovať, že  žiaci naplnili požiadavky cieľa predmetu, 

samozrejme, každý na rôznej úrovni, čo odzrkadľuje ich výsledná klasifikácia v danom predmete. 

Predmet STN– IV.D 

     Pri dištančnom vyučovaní bolo učivo žiakom  vysvetlené online formou,   pomocou prezentácii 

jednotlivých celkov a náučných videí prostredníctvom zdieľanej obrazovky učiteľa a rozhovorom so 

žiakmi cez Microsoft Teams. Pri prezenčnej forme si žiaci upevňovali a rozširovali získané vedomosti 

praktickými ukážkami, riešením úloh a opakovaním prebraného učiva. Žiaci tento striedavý cyklus 

výuky zvládli. Samotné oživenie nastalo až pri prezenčnej forme, kde už fungovala sociálna 

interakcia. 
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Predmet EKO– IV.D 

     Na online hodinách prostredníctvom Google Meet sa žiaci veľmi málo zapájali do diskusie 

k preberaným témam, ale svoje povinnosti si plnili, pripájali sa na online testy.  

Pri prechode na prezenčnú formu vyučovania a navýšení dotácie počtu hodín si žiaci postupne 

spracúvali učivo z ekonomiky z predchádzajúcich ročníkov a jednotlivé témy samostatne prezentovali 

pred ostatnými spolužiakmi. Po zrušení maturitných skúšok poľavili v aktivite, ale aj napriek tomu sa 

zaujímali o praktické príklady výpočtu daní, ktoré sa precvičovali na posledných hodinách.  

Učivo bolo prebraté v súlade s učebnými osnovami. 

Predmet ADK– IV.D 

    Na online hodinách mali žiaci vysvetlený postup pri tvorbe životopisu, žiadosti o prijatie do 

zamestnania, motivačného listu, ktoré na dištančných hodinách sami vytvorili. Po návrate do školy sa 

žiaci pripravovali na praktickú maturitnú skúšku opakovaním tvorby obchodných listov. Aj po jej 

zrušení prejavovali záujem o preberané učivo z oblasti personalistiky.  Uvedomovali si, že písomnosti, 

ktoré tvorili, sa v praxi využívajú a že ich v budúcnosti po ukončení štúdia budú aj oni štylizovať 

a písať.  

Predmet UCT– IV.D 

    V druhom polroku žiaci preberali účtovú triedu 6 – Výnosy, kalkulácie a kalkulačné metódy a riešili 

súvislé príklady z podvojného účtovníctva vrátane vyčíslenia hospodárskeho výsledku 

z podnikateľskej činnosti. Preberaná problematika bola obsiahnutá v praktickej časti maturitnej 

písomky z odborných predmetov ako aj na ústnej maturitnej skúške. Kalkulácie a kalkulačné metódy 

spolu so súvislými príkladmi sme preberali už prezenčnou formou. Žiaci mali problém sústrediť sa na 

preberané učivo, stratili pracovné návyky a boli bezradní z toho, aké množstvo teoretických vedomostí 

a praktických zručností potrebujú na to, aby zvládli písomnú aj ústnu maturitnú skúšku. Na záver je 

potrebné konštatovať, že maturitnú skúšku síce všetci získali, ale je otázne ako sa uplatnia v praxi, či 

už by pracovali vo svojom alebo inom odbore. 

Predmet EKC– IV.D 

    V druhom polroku sa žiaci venujú v rámci jednoduchého účtovníctva účtovaniu v peňažnom 

denníku, z čoho majú na praktickej maturitnej skúške z odborných predmetov jednu maturitnú tému. 

Vzhľadom na to, že druhý polrok pokračoval dištančným vzdelávaním ( Teams 365) bolo náročné 

takouto formou zvládnuť preberanú problematiku a o to ťažšie v tejto triede. Žiaci aj pri prezenčnom 

vzdelávaní mali problém s pochopením učiva a táto forma im to ešte viac sťažila. 

Predmet PCM– IV.D 

    Žiaci tejto triedy pracovali počas celého obdobia dobre, domáce úlohy riešili nepravidelne a na 

hodinách pracovali menej aktívne. Počas dištančnej formy vyučovania prebiehala výuka 

prostredníctvom programu Microsoft Teams. Pri prezenčnej forme vyučovania bolo zopakované učivo 

a následne preverené príkladmi. Žiaci preukázali svoje zručnosti aj vypracovaním konkrétnych úloh, 

ktoré im boli zadávané z dôvodu preukázania nadobudnutých vedomostí a zručností.  
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3.3  PK odborných dopravných a elektrotechnických predmetov a 

informatiky (PK ODaEPaI) 

  Dopravné a diagnostické teoretické predmety   

ŠTUDIJNÝ ODBOR TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY 

Predmet Cestná doprava – 2.ročník TPD (II.D) a 3.ročník TPD (III.C) 

     Vo oboch ročníkoch sa predmet realizoval časť roka prezenčnou formou, v čase nepriaznivej 

pandemickej situácie kombinovane – online, prostredníctvom MS Teams a dištančne- prostredníctvom 

EduPage.  

     V druhom ročníku bol počas dištančného vzdelávania dôraz kladený na pravidelnosť práce 

s učebnicou a individuálnu prípravu žiakov. Spočiatku žiaci neboli aktívni. Ich aktivita sa zlepšila, keď 

boli pripravené krátke testy na overenie ich vedomostí. V druhom polroku, počas prezenčného 

vyučovania, sa prejavili nedostatky predchádzajúceho individuálneho domáceho vzdelávania. 

Overovanie vedomostí prebiehalo počas dištančnej formy prostredníctvom online testov – ich 

výsledky však boli diskutabilné, pretože aj vyslovene  slabší žiaci podávali rovnaké výkony ako lepší 

žiaci. Počas prezenčnej formy sa overovanie vedomostí realizovalo prostredníctvom ústneho 

a písomného skúšania. 

     Žiaci tretieho ročníka prišli s vlastnou iniciatívou a dobrovoľne sa rozhodli vypracovať projekt: 

Dopravné problémy mesta Prešov. Výsledky tohto projektu bolo prezentované počas on-line 

vyučovania v mesiaci  október a november. Učivo v druhom polroku bolo pre žiakov náročné. Bolo 

potrebné  kompletne si osvojiť problematiku medzinárodnej cestnej dopravy, medzinárodné zmluvy 

a platné dohovory. Aj napriek tomu, že je k týmto témam dobre spracovaná učebnica,  náročnosť 

a obsiahlosť tém spôsobovala žiakom problémy, preto ich vyučujúca spracovala do krátkych 

a výstižných prezentácií. Aj keď bola aktivita žiakov dobrá, taktiež sa prejavili problémy vyplývajúce 

z on-line výučby – nedostatočne osvojené, málo precvičené učivo.  

     Súčasťou vyučovania predmetu v 3.ročníku sú extra hodiny : Optimalizácia technicko –

hospodárskych ukazovateľov, ktoré boli realizované prostredníctvom rôznych projektových úloh 

a napomohli tak lepšiemu osvojeniu učiva, rozvoju IKT a prezentačných zručností. 

      V treťom ročníku sme vedomosti overovali zadávaním problémových úloh, ktoré žiaci pravidelne 

vypracovávali. Vo vypracovaní bolo vidieť samostatnú prácu žiakov - niektoré boli kvalitne 

vypracované, iné boli vypracované povrchne. Iná situácia bola pri testoch, kde boli medzi žiakmi 

veľmi vyrovnané výsledky, a tak nemožno objektívne posúdiť ich výpovednú hodnotu. 

Predmet Cestné vozidlá – 2.ročník TPD (II.D), 3.ročník TPD (III.C) a 4. ročník TPD (IV.C) 

     V čase dištančného vyučovania sa predmet vyučoval vo všetkých ročníkoch kombinovane – online, 

prostredníctvom MS Teams a dištančne zadávaním úloh, projektov a komunikáciou  prostredníctvom 

Edupage.  
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      Pre žiakov 2. ročníka spracovala vyučujúca jednotlivé témy do krátkych výstižných prezentácií 

s primeranou náročnosťou. Tie potom využívala počas online výučby. Predmet žiakov zaujal, venovali 

mu pozornosť a ich aktivita počas celého roka bola dobrá. V závere roka,  počas prezenčnej výučby sa 

prejavili nedostatky on –line vyučovania. Niektoré vedomosti bolo povrchné, žiakom chýbali hlbšie 

poznatky o preberaných témach, nedostatky sa ukázali aj pri používaní odbornej terminológie. 

Vedomosti sa overovali prostredníctvom testov, často to boli testy s výberom správnej odpovede. Aj 

keď testy neboli náročné, pri ich vypracovaní sa prejavila nedostatočná domáca príprava žiakov 

a častokrát výsledky testov nezodpovedali očakávaniam vyučujúcej.  

      Žiaci 3.ročníka prejavovali veľký záujem o preberané učivo, niektorí  mali záujem rozšíriť si 

vedomosti a aktívne pripravovali prezentácie k preberanej problematike. Hodnotenie v prvom polroku 

vychádzalo najmä z výsledkov testov. Žiaci pri ich vypracovávaní dosiahli dobré výsledky. V druhom 

polroku  prebiehala už aj prezenčná výučba, učivo bolo náročnejšie, výsledky hodnotenia horšie. 

V závere roka aktivita žiakov vzrástla, odrážala snahu dosiahnuť čo najlepšie výsledky. 

       Vo 4. ročníku je veľká týždenná dotácia hodín, čomu zodpovedá aj veľký objem preberaného 

učiva. Žiakom chýbal priestor na diskusiu o danej problematike, kontakt s učiteľom, pri náročných 

témach potrebovali výklad učiva.  V druhom polroku prebiehala najmä prezenčná forma výučby. 

Počas tejto formy výučby bola žiaci aktívne pracovali, aby dosiahli čo najlepšie študijné výsledky. 

        Počas dištančného vyučovania žiaci pravidelne vypracovávali krátke testy na overenie vedomostí. 

Ich výsledky však nie je možné objektívne posúdiť. V čase prezenčného vyučovania sa overovanie 

vedomostí realizovalo ústnou aj písomnou formou - prostredníctvom písomných prác a testov. 

Predmet Technika jazdy – 3.ročník TPD 

      Predmet sa vyučoval okrem prezenčnej formy aj dištančne, zasielaním študijných materiálov. Po 

ich preštudovaní spracovávali žiaci prezentácie a referáty na zadané témy. Vyskytli sa problémy 

s dodržiavaním stanovených termínov, niektorí žiaci odovzdali zadania až po návrate k prezenčnému 

vyučovaniu. V závere roka sa vyučujúci vrátil k celkom, ktoré neboli kvôli dištančnému vyučovaniu 

dostatočne vysvetlené. Prostriedkom hodnotenia nadobudnutých vedomostí boli prezentácie a referáty, 

ktoré žiaci vypracovali na zadané témy.   

Predmet Doprava a manipulácia – 4. ročník TPD (IV.C) 

      Predmet sa vyučoval prezenčnou a dištančnou formou – prostredníctvom Edupage.                                           

Žiaci boli málo aktívni, k povinnostiam pristupovali nezodpovedne. Boli prebraté všetky témy, avšak 

niektoré len v skrátenej podobe, chýbal čas na precvičenie učiva. Prostriedkom hodnotenia boli  testy 

a prezentácie, ktoré žiaci vypracovávali na zadané témy. Vo väčšine prípadov však prezentácie boli 

veľmi slabé a ich úroveň nezodpovedala schopnostiam a vedomostiam žiakov strednej školy.  

Predmet Diagnostika motorových vozidiel – 3. ročník TPD (III.C) a 4. ročník TPD (IV.C) 

      V čase dištančného vyučovania sa predmet vyučoval v oboch ročníkoch výlučne dištančnou 

formou, bez online hodín. 

      Žiaci tretieho ročníka komunikovali s vyučujúcim prostredníctvom EduPage. Boli im posielané 
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učebné materiály, využívala sa forma samoštúdia. Počas prezenčnej formy boli témy sprostredkované 

učiteľom prostredníctvom textov, obrázkov a náučných videí. Prostriedkom hodnotenia žiakov boli 

prezentácie na témy: Diagnostika a odvzdušňovanie brzdovej sústavy, Poruchy bŕzd a ich odstránenie, 

Diagnostikovanie ABS, ASR, BAS, ESP. Informácie žiaci čerpali z učebných materiálov a z Internetu.  

     Vo štvrtom ročníku prebiehala výučba podobným spôsobom. Z dostupných zdrojov zhromažďoval 

vyučujúci študijný materiál, ktorý  posielal žiakom prostredníctvom EduPage. Žiaci pracovali formou 

samoštúdia, vypracovávali projekty a prezentácie na zadané témy. Tieto žiacke práce boli 

prostriedkom hodnotenia žiakov. Pri prezenčnom vyučovaní bol výklad učiva dopĺňaný o konkrétne 

praktické skúsenosti z reálnej praxe.   

Elektrotechnické predmety  

ŠTUDIJNÝ ODBOR TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY 

Predmet Základy elektrotechniky – 1.ročník TPD (I.D) 

    Výučbu sme v čase dištančného vyučovania realizovali online formou, prostredníctvom MS Teams 

a dištančne prostredníctvom Edupage. Snažili sme sa sprostredkovať učivo pomocou graficky 

spracovaných učebných textov, na online hodinách sme riešili problémové úlohy. Problémom online 

hodín bola anonymita -  niektorí žiaci sa málo zapájali do procesu výučby. Naopak pomerne veľká 

skupina žiakov aktívne pracovala, diskutovala, riešila zadané problémové úlohy. Počas dištančných 

hodín sme žiakom zadávali jednoduché úlohy na precvičenie učiva. Počas prezenčnej formy sme sa 

snažili zapojiť do vyučovacieho procesu všetkých žiakov, väčšinu času sme venovali precvičovaniu 

učiva, študijný materiál sme aj naďalej zadávali žiakom elektronickou formou prostredníctvom 

EduPage. Na precvičenie učiva v závere školského roka nebol dostatočný časový priestor, kvôli nízkej 

dotácii hodín. 

    Overovanie vedomostí sme počas dištančnej formy realizovali pomocou online testov, hodnotili 

sme z úlohy dištančnej časti zamerané riešenie obvodov. Počas prezenčnej formy  sme využívali 

písomné skúšanie – písomné práce,  didaktické testy. 

Predmet Elektronika – 2.ročník TPD (II.D) a 3 ročník TPD (III.C) 

     Počas prezenčnej formy sme so žiakmi riešili problémové úlohy, analyzovali sme základné 

vlastnosti súčiastok. V čase dištančnej výučby bola časť hodín realizovaná dištančnou formou – 

zasielaním učebných textov a pracovných listov prostredníctvom EduPage, časť hodín bola 

realizovaná online formou prostredníctvom MS Teams. Online hodiny sme využívali na vysvetlenie 

učiva a fixáciu nadobudnutých vedomostí – riešili sme problémové úlohy, pracovali sme s údajmi 

z elektronických katalógov súčiastok.  

      V oboch ročníkoch sa vyskytovali rovnaké problémy – nízka aktivita niektorých žiakov počas 

online  vyučovania, zväčša sa zapájala len úzka skupina žiakov.  

     Po návrate na prezenčnú formu sme sa snažili využiť krátky čas do konca školského roka na 

opakovanie a precvičovanie učiva. Nové učivo sme opäť žiakom zasielali formou učebných textov 
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prostredníctvom EduPage.  

     Overovanie vedomostí sme počas dištančnej formy realizovali pomocou online testov, hodnotili 

sme aj úlohy zamerané na získavanie konkrétnych veličín z katalógov elektronických súčiastok, 

čítanie grafov. Počas prezenčnej formy  sme využili písomnú formu overovania vedomostí – písomné 

práce a neštandardizovaný didaktický test. 

Predmet Elektrotechnika motorových vozidiel – 2. ročník TPD (II.D) a 3. ročník TPD (III.C) 

    V čase dištančného vyučovania sme kvôli krátenej dotácii hodín využívali aj samoštúdium, žiakom 

sme prostredníctvom EduPage zasielali učebné texty, prezentácie a videá k preberaným témam.  

    Dotácia hodín v 2. ročníku bola zredukovaná, časť hodín bola odučená dištančne, časť online. Na 

online hodinách sme diskutovali na preberané témy. Niektorí žiaci druhého ročníka sa aktívne zapájali 

do diskusií, prinášali aj osobné skúsenosti (napr. s údržbou zariadení). Niektorí naopak nemali žiadnu 

praktickú skúsenosť ani so základnými úkonmi.  

    V 3. ročníku je nízka dotácia hodín (1 vyučovacia hodina).  V určitom časovom období sa predmet 

vyučoval len  dištančnou formou, ktorá nie je taká efektívna ako online forma. Žiaci nedokázali 

dostatočne efektívne pracovať formou samoštúdia, preto sme  po návrate na prezenčnú formu sme 

museli venovať veľa času opakovaniu. 

    V oboch ročníkoch sme nadobudnuté vedomosti overovali prostredníctvom online testov,  pri 

prezenčnom vzdelávaní prostredníctvom písomných prác a didaktických testov. 

Predmet Cvičenia z elektroniky – 2.ročník TPD (II.D) a 3. ročník TPD (III.C) 

     V 2. ročníku sme na začiatku školského roka začali prezenčnou formou pracovať s kontaktným 

poľom a laboratórnou technikou. Žiaci sa učili zapájať elektronické obvody a merať základné veličiny. 

Po prechode na dištančné vyučovanie, ktoré trvalo veľmi dlhé časové obdobie, nebolo možné tieto 

zručnosti ďalej precvičovať a rozvíjať. Preto sme hľadali nové spôsoby výučby. Využívali sme 

simulačné programy, ktoré umožňujú po vytvorení obvodu simulovať reálne merania, navrhovali sme 

jednoduché obvody, pracovali sme s údajmi v elektronických katalógoch súčiastok (datasheetoch). 

Prostredníctvom zdieľanej obrazovky sme počas online hodín dokázali aspoň čiastočne kontrolovať 

prácu žiakov. V druhom polroku sme pracovali so softvérom na návrh plošných spojov. Po prekonaní 

počiatočných technických problémov sa výučba tohto tematického celku stala takmer plnohodnotnou. 

Po návrate na prezenčné vyučovanie sme sa vrátili k práci s laboratórnou technikou.  

     Podobne sa pracovalo aj  so žiakmi 3. ročníka. Využívali sme simulácie, prácu s katalógom 

súčiastok, návrh jednoduchých obvodov. Už počas online výučby sme v návrhovom softvéri Eagle 

spracovali časť projektovej úlohy – návrh dosky plošného spoja k zvolenému elektronickému 

zariadeniu. Po návrate na prezenčné vyučovanie sme pokračovali v práci na projekte, realizovali sme 

činnosti, ktoré žiaci nemohli realizovať v domácom prostredí – výroba plošného spoja tzv. mokrou 

cestou, osadenie súčiastkami a oživenie zariadenia.  

     Výučba praktického predmetu si vyžiadala veľa prípravy zo strany učiteľa, museli sme hľadať 

vhodné alternatívy, aby bola výučba čo najefektívnejšia. Žiakom však budú chýbať reálne praktické 
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skúsenosti. 

Predmet Elektrotechnická spôsobilosť – 4.ročník TPD (IV.C) 

     Učivo predmetu obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných 

predpisoch a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom 

potrebných na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. 

Predmet sa okrem prezenčnej formy vyučoval aj dištančnou formou, realizovanou prostredníctvom 

EduPage. Vyučujúci zasielal žiakom študijné materiály, výučba prebiehala prevažne formou 

samoštúdia. Pre niektorých žiakov bolo učivo náročné nakoľko obsahuje veľa faktov, vyhlášok, 

noriem. Overovanie vedomostí prebiehalo prostredníctvom online testov a zadaní, ktoré žiaci 

vypracovávali priebežne počas školského roka.  

Predmet Autoelektronika – 4.ročník TPD (IV.C) 

     V priebehu školského roka prebiehala výučba prezenčnou aj dištančnou formou. Časť hodín 

prebiehala online formou. Tieto hodiny využíval vyučujúci na lepšie vysvetlenie a upevnenie učiva. 

Práca so žiakmi bola náročná. Počas online hodín boli niektorí žiaci nesústredení, neodpovedali na 

otázky, bolo potrebné ich viackrát vyzývať k odpovedi. pri prezenčnej výučbe prejavovala väčšina 

žiakov veľký záujem o preberané učivo, zaujímali sa o nové technológie v oblasti autoelektroniky. 

     K overovaniu vedomostí využíval vyučujúci online testy, počas prezenčnej výučby ústne odpovede 

a testy. 

Predmet Programovanie mikroprocesorov - 4.ročník TPD (IV.C) 

    Počas prezenčnej formy žiaci získali zručnosti v oblasti tvorby algoritmov. Po prechode na 

dištančnú formu sme pracovali v prostredí µVission, kde sme vytvárali programy v jazyku C 

a simulovali činnosť vytvorených programov v simulačnom prostredí. Prostredníctvom zdieľanej 

obrazovky sme mohli korigovať chyby v programoch a tiež kontrolovať prácu žiakov. Tento spôsob 

bol však časovo veľmi náročný, preto hodiny neboli dostatočne efektívne. Po návrate  na prezenčnú 

formu sme boli nútení venovať čas opakovaniu učiva a získavaniu návykov pri práci s programom. Až 

v závere školského roka sme napaľovali program do pamäte procesora a simulovali vytvorené 

programy prostredníctvom vývojových KITov. 

    Pri overovaní nadobudnutých vedomostí a zručností sme využívali písomné skúšanie– (písomné 

práce, návrh algoritmu)  a praktické skúšanie.  

    Aj napriek zníženej dotácii hodín počas dištančnej formy, sme zvládli učivo predmetu, avšak 

nezostal nám časový priestor na vytváranie  projektov a dostatočné upevnenie získaných vedomostí 

a zručností. 

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR  MECHATRONIKA 

Predmet Elektrotechnika – 1.ročník MEC (I.C) a 2.ročník MEC (II.C) 

      V čase dištančného vyučovania bola časť hodín realizovaná online, časť hodín dištančne – 
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zadávaním jednoduchých úloh na precvičenie učiva. Učivo zadávala vyučujúca v podobe učebných 

textov, čas na online hodinách bol využívaný na riešenie problémových úloh, vysvetlenie a upevnenie 

učiva. Počas online hodín boli žiaci málo aktívni, zapájala sa len úzka skupinka žiakov, mnohí žiaci 

nereagovali, vyhovárali sa na problémy s mikrofónom, s internetovým pripojením a podobne. Po 

nástupe na prezenčné vyučovanie sme vďaka vyššej dotácii hodín mali dostatok času na riešenie 

elektrických obvodov, čo hodnotíme pozitívne.  

      Učivo 2. ročníka nadväzuje na učivo 1. ročníka, zvládnutie ktorého je podmienkou pre 

pochopenie zložitejších  javov a riešenie obvodov striedavého prúdu. 

Rovnako ako v 1.ročníku bola časť hodín realizovaná online, časť dištančne-zasielaním učebných 

materiálov. Začiatok a koniec školského roka bol realizovaný prezenčnou formou. Pre lepšie 

pochopenie daného učiva využíval vyučujúci rôzne internetové zdroje, z ktorých čerpal obrázky 

a videá, ktoré pomohli žiakom pochopiť aj ťažšie učivo. Žiaci druhého ročníka boli na hodinách 

aktívni, úlohy z dištančného vzdelávania odovzdávali načas. 

     Overovanie vedomostí a zručností žiakov prebiehalo v oboch ročníkoch prostredníctvom online 

testov, hodnotili sme aj úlohy z dištančného vzdelávania zamerané na výpočet fyzikálnych veličín. 

V čase prezenčnej formy sme využívali ústne  a písomné skúšanie  - písomné práce a didaktické testy.  

Predmet Elektronika – 2.ročník MEC (II.C) 

    Počas školského roka prebiehala výučba prezenčnou aj dištančnou formou. Časť hodín bola 

realizovaná online. Počas týchto hodín bolo žiakom sprostredkované učivo prostredníctvom  učebných 

textov, schém, grafov. Pre lepšie pochopenie učiva bol využívaný simulačný softvér Multisim. Žiaci 

boli aktívni, počas celého roka pracovali na zadaných úlohách. Preverovanie vedomostí bolo 

realizované prevažne písomnou formou. 

Predmet Programovanie mikrokontrolérov – 2.ročník MEC 

    V čase prezenčného vyučovania sme pracovali s vývojovou doskou Arduino. Po prechode na 

dištančnú formu vyučovania bola časť hodín realizovaná online –prostredníctvom MS Teams, časť 

hodín dištančne. Počas online hodín sme pracovali s nástrojom Tinkercad od spoločnosti AutoDesk, 

ktorý umožňuje simulovať reálne obvody riadené mikroprocesorom. V tomto prostredí sme vytvárali 

aj programy, najprv pomocou funkčných blokov, neskôr pomocou kódu v jazyku Wiring. Po prechode 

na prezenčné vyučovanie mali niektorí žiaci počiatočné problémy pracovať samostatne, no boli to skôr 

ojedinelé prípady. Väčšinu žiakov predmet zaujal, vývojové dosky si väčšina žiakov zakúpila a venuje 

sa programovaniu aj doma. Vyučujúci priebežne hodnotili problémové úlohy, ktoré žiaci realizovali 

prostredníctvom online nástroja Tinkercad, po návrate na prezenčné vyučovanie boli súčasťou 

hodnotenia praktické cvičenia realizované pomocou dosky Arduino. 

ŠTUDIJNÝ ODBOR STROJÁRSTVO 

Predmet Základy elektrotechniky - 2.ročník STR (II.A,II.B) 

     Predmet sa vyučoval prezenčnou, dištančnou a v druhom polroku aj online formou prostredníctvom 

MS Teams. Počas dištančnej formy zasielal vyučujúci študijné materiály prostredníctvom EduPage. 
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Online hodiny využíval na vysvetlenie a precvičenie učiva. Po prechode na prezenčnú formu výučby, 

okrem preberania nových tém venoval čas aj opakovaniu učiva z dištančného vzdelávania. Overovanie 

nadobudnutých vedomostí bolo realizované po každom tematickom celku testom. Pri online testoch 

niektorí žiaci dokonca kopírovali odpovede z textov, ktoré im zasielal vyučujúci. 

Predmet Automatizácia – 3.ročník STR (III.A, III.B) 

    V období prechodu na dištančné vyučovanie sa výučba predmetu realizovala výlučne dištančnou 

formou, čo bolo veľmi náročné na prípravu zo strany učiteľa a tiež na pochopenie niektorých tém  

žiakmi. Teoretické témy sme spracovávali do učebných textov a prezentácií,  témy zamerané na 

riešenie logických obvodov boli spracované vo forme riešených úloh. Pre niektorých žiakov bol tento 

spôsob výučby pomerne náročný. V úlohách na precvičenie sa opakovali tie isté chyby, niektorí žiaci 

nevypracovávali zadané úlohy vlastnými silami, niektorí odignorovali aj online testy. 

     Po návrate na prezenčné vyučovanie sme sa vrátili k témam, ktoré nebolo možné dostatočne 

precvičiť počas dištančnej formy. Záverečné témy boli odučené v skrátenej forme a plánujeme sa 

k nim vrátiť na začiatku budúceho roka. Overovanie vedomostí a zručností žiakov prebiehalo 

prostredníctvom online testov, hodnotili sme aj domáce úlohy z dištančného vzdelávania. V čase 

prezenčnej formy sme využívali písomné skúšanie - písomné práce a didaktické testy. 

Predmet Automatizácia – 4.ročník STR 

    Počas dištančnej formy výučby nebolo možné plnohodnotne vyučovať tento predmet, nakoľko žiaci 

v domácom prostredí nedisponujú týmito zariadeniami a softvér na programovanie PLC taktiež nie je 

voľne dostupný. Preto museli vyučujúci tohto predmetu hľadať vhodné alternatívy a zamerali sa na 

analýzu problémových úloh a návrh programu v jazyku LAD. Po návrate na prezenčné vyučovanie už 

zostalo pomerne krátke časové obdobie na to, aby žiaci zvládli učivo na požadovanej úrovni. 

Overovanie vedomostí spočívalo v hodnotení komplexných problémových úloh, cieľom ktorých bolo 

rozvíjať logické myslenie, vypracovať návrh logického obvodu, zvoliť správne automatizačné 

prostriedky. 

 

Informatické predmety 

Predmet Informatika – 1. a 2.ročník (všetky odbory) 

     Predmet sa vyučoval od októbra do mája výlučne dištančnou formou. Vyučujúci pripravovali pre 

žiakov 1. ročníka učebné texty, návody na prácu v programe MS Word, zasielali linky na rôzne 

videonávody. Na precvičenie učiva zadávali úlohy a projekty. V prípade potreby realizovali aj online 

stretnutia, nakoľko žiaci mali problém vypracovať niektoré úlohy podľa návodu. Ukázali sa priepastné 

rozdiely medzi žiakmi – niektorým chýbajú základy práce v MS Word zo základnej školy. Niektorí 

žiaci aktívne pracovali, odovzdávali vypracované úlohy v stanovenom termíne, niektorí opakovane 

neodovzdávali zadané úlohy načas, prípadne vôbec. Po návrate na prezenčné vyučovanie sme 

pracovali v programe MS Word – realizovali sme praktické cvičenia a projektové úlohy. 

    Tematický celok zameraný na prácu v tabuľkovom procesore sme sa kvôli zníženej dotácii hodín 
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a nízkej efektivite výučby v čase dištančného vyučovania rozhodli presunúť na začiatok budúceho 

školského roka.  

    Rovnako ako v prvom ročníku prebiehalo vyučovanie od októbra do mája dištančne – zasielaním 

študijného materiálu, zadávaním domácich úloh a projektov prostredníctvom EduPage. Pri vytváraní 

záverečných projektov žiakom chýbala tvorivosť. Najväčší problém bolo nedodržiavanie stanovených 

termínov a kopírovanie riešení úloh medzi žiakmi. V 2.polroku žiaci dosiahli lepšie hodnotenia, 

nakoľko mali možnosť v škole doplniť si chýbajúce zadania. 

     Počas dištančnej formy sme úroveň vedomostí a zručností preverovali pomocou online testov, 

hodnotili sme praktické cvičenia a projekty. Počas prezenčnej formy sme využívali praktické cvičenia 

a projekty. Vyučovanie predmetu informatika dištančnou formou považujeme za dosť neefektívne, 

nakoľko pri práci so softvérom je potrebná demonštrácia používaných funkcií a nástrojov. 

Predmet Aplikovaná informatika (3.ročník odboru STR (III.A, III.B) a 3.ročník odboru TIS (III.D) 

     Cieľom vyučovacieho predmetu Aplikovaná informatika v treťom ročníku bolo rozvíjanie 

vedomostí a zručností pri algoritmickom riešení problémov spočívajúcom v analýze problému, zápise 

riešenia pomocou grafických nástrojov a programovacieho jazyka Python. Vyučovanie prebiehalo 

okrem prezenčnej formy aj dištančnou formou. V  triedach odboru strojárstvo prebiehala časť 

vyučovacích hodín online - pomocou nástroja MS Teams. V odbore TIS výlučne dištančnou formou. 

Komunikácia so žiakmi počas dištančnej formy prebiehala formou zasielania študijných materiálov, 

jednotlivých zadaní a  riešených úloh. Online hodiny boli efektívnejšie, pomocou zdieľanej obrazovky 

mohli vyučujúci demonštrovať prácu v programe a korigovať žiacke chyby, čo výrazne prispelo 

k pochopeniu učiva a získaniu praktických zručností. Overovanie vedomostí a zručností prebiehalo 

prostredníctvom online testov, zadaní a projektov.  

Predmet Aplikovaná informatika (4.ročník odboru TIS (IV.D) 

Predmet bol vyučovaný prezenčnou a dištančnou formou – zasielaním študijných materiálov 

a zadaní prostredníctvom EduPage. V 2.polroku žiaci pracovali na projekte, pri vypracovaní ktorého 

žiaci využívali nadobudnuté zručnosti. Tematický celok Databázy sme realizovali prevažne formou 

samoštúdia. 

 

Predmet PRAX - celky zamerané na dopravu, diagnostiku a elektrotechniku 

    Vyučovanie predmetu prax je špecifické. Triedy sa delia do 3 skupín, každá skupina absolvuje 3 

tematické celky po 11 stretnutí (vo 4. ročníku 10 stretnutí). V priebehu školského roka dochádza 

k rotácii skupín medzi vyučujúcimi jednotlivých celkov. 

    Vyučovanie tohto predmetu v 1. až 3. ročníku sa realizovalo od septembra do októbra prezenčnou 

formou, následne online a dištančnou formou. V mesiaci apríl sa predmet Prax nevyučoval vôbec, 

kvôli nízkej efektivite výučby, nakoľko hlavným cieľom predmetu je získať praktické zručnosti, ktoré 

sa nedajú nadobudnúť pri online a dištančnej forme. Po zlepšení pandemickej situácie sa od 15. mája 

opäť vyučovalo prezenčnou formou.  
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    Kvôli tejto forme výučby došlo k situácii, že každá skupina absolvovala jeden z celkov prezenčnou 

a online formou, ďalší celok len dištančnou formou a posledný celok prezenčnou formou v skrátenej 

forme. Témam, ktoré žiaci neabsolvovali prezenčne sa budú vyučujúci venovať v ďalších ročníkoch.  

     Vo štvrtom ročníku prebiehalo vyučovanie prezenčne už od februára. Prezenčnú formu nevyužívali 

všetci žiaci. Po oznámení, že praktická časť maturitnej skúšky sa bude konať administratívnou 

formou, niektorí žiaci stratili motiváciu, čo sa prejavilo aj v ich menšom záujme o preberané učivo. 

      Vyučujúci predmetu Prax využívali praktické skúšanie (praktické cvičenia zamerané na montáž, 

demontáž, kontrolu a meranie) a písomné skúšanie (hodnotenie protokolov o meraní, projektov, 

PowerPointových prezentácií). 

ŠTUDIJNÝ ODBOR TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY 

Tematický celok: Stavba automobilov, 1.ročník TPD (I.D) 

    Žiaci počas prezenčného vyučovania vykonávali žiaci jednoduché úkony ako sú napr. demontáž, 

montáž kolesa s pneumatikou, demontáž, montáž brzdového obloženia, demontáž plášťa z disku 

kolesa, opätovnú montáž a vyváženie disku s pneumatikou. V čase dištančného vyučovania posielal 

vyučujúci žiakom študijný materiál a odkazy na stránky zaoberajúce sa danou problematikou. Na 

základe týchto podkladov žiaci vypracovávali projekty a prezentácie. 

Tematický celok: Základy elektrotechnickej účinnosti, 1.ročník TPD (I.D) 

    Pri prezenčnej forme žiaci zapájali elektrické obvody a získavali zručnosti pri spájkovaní pasívnych 

a aktívnych súčiastok. Počas dištančnej formy prebiehala komunikácia medzi učiteľom a žiakmi 

offline, prostredníctvom EduPage. Vyučujúci zasielal žiakom inštruktážne videa, žiaci vypracovávali 

učebný text k preberanej téme. 

Tematický celok: Základy elektrotechnickej praxe, 2.ročník TPD (II.D) 

    V rámci prezenčného vyučovania žiaci zapájali jednoduché obvody a merali základné veličiny. 

Počas online formy im boli praktické činnosti prezentované učiteľom prostredníctvom kamery. 

Zároveň im bol zasielaný študijný materiál, pomocou ktorého vypracovávali zadania na preberané 

témy. 

Tematický celok: Oprava a údržba podvozkov I, 3. ročník TPD (IV.C) 

     Počas prezenčnej formy žiaci vykonali opravu a údržbu hnacej a hnanej nápravy, riadenia, 

demontáž a montáž kolesa s následným vyvážením. V čase dištančnej formy prebiehala komunikácia 

medzi učiteľom a žiakmi prebiehala offline, prostredníctvom EduPage. Žiakom boli odosielané videa 

s ukážkami prác na podvozku motorového vozidla. Na učiteľom vybrané operácie z videa žiaci 

vypracovávali technologické postupy. Okrem toho vypracovávali PowerPointové prezentácie na 

zadané témy. 

Tematický celok: Diagnostika a opravy automobilov I, 3.ročník TPD (III.C) 

    Počas prezenčnej formy žiaci vykonávali montáž, demontáž, dynamické skúšky, merania 
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prevádzkových parametrov a diagnostiku elektrických častí motorového vozidla. V čase dištančnej 

formy vypracovával vyučujúci pre žiakov študijný materiál, ktorý im zasielal prostredníctvom 

EduPage.  Žiaci vypracovávali projekty a prezentácie týkajúce sa diagnostiky a opravy elektrických 

zariadení.  

Tematický celok: Oprava a údržba hnacej sústavy I , 3.ročník TPD (III.C) 

   Počas prezenčnej formy žiaci vykonávali demontáž spaľovacieho motora, kontrolu a meranie 

jednotlivých častí a vypracovávali protokoly o meraní. Počas online formy sledovali prostredníctvom 

videa prácu učiteľa. Počas dištančnej formy vypracovávali projekty zamerané na kontrolu a údržbu 

jednotlivých častí hnacej sústavy. 

Tematický celok: Oprava a údržba podvozkov II, 4. ročník TPD (IV.C) 

    Počas prezenčnej formy žiaci vykonávali merania, posudzovali stav a vykonávali údržbu 

jednotlivých častí podvozku. Kontrolovali časti brzdového a výfukového systému, posudzovali stav 

opotrebovania pneumatík. Počas online formy sledovali prostredníctvom videokamery činnosti, ktoré 

realizoval učiteľ, zároveň diskutovali o jednotlivých vykonávaných úkonoch. V rámci dištančnej 

formy žiaci vypracovávali prezentácie týkajúce sa kontroly a údržby podvozkov. 

Tematický celok: Oprava a údržba hnacej sústavy II, 4.ročník TPD (IV.C) 

    Počas prezenčnej formy vykonávali žiaci demontáž spaľovacieho motora, kde následne merali 

rovinnosť hlavy valcov, kontrolovali tesnosť ventilov, opotrebenie piestnych krúžkov, poškodenie 

valcov a následne vyhodnocovali namerané hodnoty. Počas online formy bolo žiakom  prezentované 

učivo pomocou kamerového systému. Počas dištančnej formy boli žiakom zadávané úlohy 

prostredníctvom EduPage. Zadané úlohy žiaci spracovávali formou prezentácií v PowerPointe.   

Tematický celok: Diagnostika a opravy automobilov II, 4.ročník TPD (IV.C) 

    Počas prezenčnej formy žiaci pracovali s diagnostickým zariadením, vykonávali sériovú 

diagnostiku jednotlivých elektronických systémov v motorovom vozidle. Počas dištančnej formy bolo 

učivo sprostredkované prostredníctvom kamery, úlohy na spracovanie boli zasielané prostredníctvom 

EduPage. 

ŠTUDIJNÝ ODBOR STROJÁRSTVO 

Tematický celok: Stavba automobilov - 2.ročník odboru STR (II.A, II.B) 

     Počas prezenčnej formy vykonávali žiaci praktické činnosti zamerané na montáž a demontáž 

jednotlivých častí. Počas online formy im boli jednotlivé praktické činnosti sprostredkované učiteľom 

pomocou kamery. Žiaci len sledovali prácu učiteľa, nemohli získavať praktické zručnosti. Počas 

dištančnej formy vyučujúci zadával žiakom konkrétne úlohy prostredníctvom EduPage, úlohou žiakov 

bolo spracovať PowerPointové prezentácie na zadané témy.  

ŠTUDIJNÝ ODBOR MECHATRONIKA 

Tematický celok: Elektrotechnika - 2.ročník odboru MEC (II.C) 

   Počas online formy im boli praktické činnosti prezentované učiteľom prostredníctvom kamery. 

Zároveň im bol zasielaný študijný materiál, pomocou ktorého vypracovávali zadania a prezentácie na 
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preberané témy. Počas prezenčnej formy žiaci zapájali jednoduché obvody a merali základné veličiny. 

Praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa 

     V tomto  školskom roku bola podpísaná zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre žiakov 

odboru technika a prevádzka dopravy so štyrmi firmami. Išlo o autorizované, ale aj neautorizované 

firmy, ktoré  ponúkajú komplexné služby autoservisu, pneuservisu, STK a predaja motorových 

vozidiel a iných cestných vozidiel.   

1. MOTOR CAR - Prešov 

     Praktického vyučovania sa v tejto firme zúčastňovali piati žiaci, ktorí hodnotili 

výchovnovzdelávací proces v tomto systéme veľmi pozitívne. Keďže firma už dlhšie pracuje 

v systéme duálneho vzdelávania, má systém veľmi dobre prepracovaný. Žiakom boli v rámci 

praktického vzdelávania na úvod vysvetlené teoretické východiská pre činnosti, ktoré v daný deň 

vykonávali. Následne pracovali v oblasti diagnostiky motorových vozidiel, kde získali vedomosti 

a zručnosti na stanovanie postupov pri odstraňovaní konkrétnej poruchy. Taktiež získali vedomosti a 

zručnosti pri zaobstaraní náhradných autorizovaných dielov. Následne sa naučili náhradný diel 

vymeniť a pripraviť automobil na odovzdanie zákazníkovi. Žiaci si tak mohli vyskúšať celý proces 

diagnostiky a servisu motorového vozidla v reálnej praxi.  

2. POCAR - Prešov 

      Praktického vyučovania v tejto firme sa zúčastňovali dvaja žiaci, ktorí hodnotili 

výchovnovzdelávací proces v tejto firme veľmi kladne. Žiaci boli veľmi spokojní s pracovným 

prostredím a s podmienkami a náplňou práce. Praktické vyučovanie prebiehalo veľmi podobne ako vo 

firme MOTOR-CAR. Taktiež žiaci prešli procesom prijatia motorového vozidla, diagnostiky, 

objednávania náhradných dielov a servis 

3. AUTOPARK - Prešov 

     V tejto firme sa praktického vyučovania zúčastňovali traja žiaci. Na rozdiel od predchádzajúcich 

firiem, ide o neautorizovaný servis, ktorý sa riadi trocha inou firemnou politikou. – ponúknuť služby 

za prijateľné ceny. Žiaci taktiež prešli procesom prijatia, diagnostiky a servisu motorového vozidla, ale 

na rozdiel od autorizovaných firiem si mohli porovnať výhody a nevýhody neoriginálnych dielov 

a posúdiť rentabilnosť jednotlivých servisných úkonov.  

4. AUTOCAR - Prešov 

     Praktického vyučovania v tejto firme sa zúčastňovali traja žiaci. Ide o firmu zaoberajúcu sa 

výrobou, predajom a servisom prívesných vozíkov a príslušenstva. Žiaci v tejto firme získali 

vedomosti a zručnosti v oblasti konštrukcie prívesných vozíkov, montáže elektrickej inštalácie  

k ťažnému zariadeniu s rozšírením o elektroniku riadenia osvetlenia prívesného vozíka a diagnostiky 

funkčných celkov prívesného vozíka. Sekundárnou činnosťou firmy je aj bežný servis a údržba 

motorových vozidiel.     

     Vo všetkých firmách žiaci hodnotili celý systém praktického vzdelávania ako veľmi dobre 

prepracovaný, a vhodný na získanie praktických zručností v oblasti diagnostiky, autoelektroniky 
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a servisu. Ako pozitívum označili fakt, že sa stretávajú s reálnymi poruchami motorových vozidiel, 

ktoré nie sú len simuláciou poruchy, ako pri výučbe v dielňach školy. V systéme praktického 

vyučovania na pracovisku zamestnávateľa žiaci získali bohaté skúsenosti pri diagnostike motorových 

vozidiel, ktoré by podľa ich slov nebolo možné získať v škole, lebo škola nedisponuje potrebnou 

technikou a diagnostickými postupmi (know how spoločnosti).  

    Všetci inštruktori praktického vyučovania vo firmách vyjadrili spokojnosť s prácou našich žiakov. 

Konštatovali, že žiaci sú slušní, dochvíľni a plnia si sloje úlohy. Prevažná väčšina inštruktorov 

upozornila na medzery žiakov v teoretických vedomostiach, ktoré boli pri diagnostike a servise 

nevyhnutné na úspešné servisné úkony. Konštatovali, že medzery neboli tak závažné, aby spôsobovali 

narušenie procesu praktického vyučovania a mnohokrát tieto vedomosti chýbajú aj kmeňovým 

zamestnancom, ktorí sú školení na konkrétne servisné úkony.          

    Spolupráca so všetkými firmami bola dobrá. Všetky firmy v plnom rozsahu naplnili predmet 

podpísanej zmluvy a plnohodnotne pripravili žiakov v rámci učebných osnov predmetov Prax 

a Diagnostika motorových vozidiel. Veľkým problémom v tomto školskom roku bola pandémia, ktorá 

spôsobila, že žiaci pracovali v tomto systéme len niečo viac ako dva mesiace. Preto nedokážeme 

relevantne zhodnotiť celý proces tohto spôsobu výučby. No môžeme konštatovať, že systém by mohol 

fungovať a predstavovať benefity pre žiakov, ktoré škola nedokáže zabezpečiť. So všetkými firmami 

plánujeme pokračovať v spolupráci aj v budúcom školskom rok a v čo najväčšej miere priblížiť 

žiakom reálne podmienky v reálnej praxi.     

 

3.4  Hodnotenie výsledkov maturitných skúšok  

Predmet Úroveň Počet 
PFEČ PFIČ Ústna skúška 

% Počet % Počet 1 2 3 4 5 Priemer Počet 

ANJ B1 93     15 30 28 20  2 ,57 93 

ANJ B2     4       4     1 ,00 4 

PČOZ  97     28 40 28 1  2,02 97 

SJL  97     8  29  52  8   2 ,62 97 

TČOZ  97     21 38 34 4   2 ,22 97 

 

       V školskom roku 2020/2021 sa maturitná skúška nerealizovala v žiadnej z jej foriem. Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR v čase pretrvávania mimoriadnej situácie pandémie COVID 19 

zrušilo externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, a to riadny i náhradný termín. V 

školskom roku 2020/2021 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách 

umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane 

teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávala administratívne. 

     O ústnu formu maturitnej skúšky z predmetu ANJ na úrovni B2 požiadali 4 žiaci a konala sa 
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1.6.2021.  Priemerná úspešnosť žiakov z ANJ úroveň B2 bola 1,00. 

     V zmysle bodu 5. časti 5.1., Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky 

v školskom roku 2020/2021 boli určené skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítali 

do hodnotenia maturitného predmetu. Výsledné hodnotenie PČOZ a TČOZ maturitnej skúšky sa 

získalo ako priemer známok zodpovedajúcich predmetov, do ktorých sa započítavali koncoročné 

známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov štúdia. Aritmetický 

priemer sa zaokrúhlil na celé číslo, pričom X,5 sa zaokrúhlil na X. 

4  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov    

   pedagogických zamestnancov školy 

 

 Celkový počet pedagogických zamestnancov 39 

 Počet pedagogických zamestnancov na plný úväzok 32 

 Počet pedagogických zamestnacov na čiastočný úväzok 6 

 Tréner športovej triedy na čiastočný úväzok 1 

* Poznámka: Všetci pedagogickí zamestnanci mali splnený kvalifikačný predpoklad. 

 

5  Údaje o ďalšom vzdelávaní  pedagogických zamestnancov školy 

5.1 Učitelia PK VVZP 

Meno a priezvisko Druh vzdelávania Obdobie realizácie 

PhDr.Emília Alcnauerová 
celoslovenský online seminár:  

Vedenie povinných odborných evidencií 

školskej knižnice 

 

máj 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Ako zvládať stres za pomoci úsmevu 

a smiechu  
február  

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

webinár:  

Ako učiť Slovenský jazyk a literatúru v čase 

dištančného štúdia  
marec  

Mgr. Daniela Belišová 
Finančná odysea september  

webináre: 

Efektívne v online svete cez MS Teams 

Čo dokážu tabuľky v aplikácii Excel pre web 

Efektívna práca s OneDrive pre učiteľov 

november 
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Dokumenty pod kontrolou v aplikácii Word 

pre web 

Efektívne prezentácie v aplikácii PowerPoint 

pre web 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október  

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

PaedDr. Michaela 

Drimáková 

online školenia:  

Novinky v tvorbe online testov v prostredí 

EduPage 

Príprava prezentácií v EduPage 

december 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Mgr. Zuzana Fejerčáková 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Mgr. Judita Geľhošová 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

webináre: 

Aplikácie podporujúce dištančné vzdelávanie 

NearPod a PearDeck 

Kolaboratívne aktivity vo vyučovacom 

procese 

máj 

PaedDr. Jana Kipikašová 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

9 cyklov online vzdelávaní: 

Oblasť mäkkých zručností marec -apríl 

online vzdelávanie: 

Marketing na sociálnych sieťach marec 

v rámci výchovného poradenstva: 

Kyberšikana – riziká a hrozby internetu 

a sociálnych sietí 
marec 

Mgr. Ondrej Koč 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

Mgr. Jozef Košč 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

Mgr. Michaela Lapošová 

PhD. 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  
október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  
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webinár: 

Negatívne pôsobenie náboženských skupín 
marec 

webinár: 

Výučba problematiky EÚ na SŠ  
apríl 

Mgr. Ivan Lenko 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  
október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak 

 

 

marec  

Mgr. Marcela Macková 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  
október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Erazmus +: Tvorba, realizácia a zmeny 

projektovom období 2021/2022 v programe 

Erazmus + 
apríl 

Mgr. Ľudmila Marinčáková 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  
október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Štefan Mihalík 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  
október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Mgr. Adriána Mirilovič 
workshop:  

Bezpečnosť na internete  
september 

workshop: 

Aktivizmus mladých  
november 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  
október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

webinár: 

Zlepšime to 
apríl 

webinár: 

Kick – up! 
jún 

workshop: 

Reštart 
jún 

RNDr. Hedviga Rusinková 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  
október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Ukončenie rozširujúcich modulov 

funkčného vzdelávania: 

Sebariadenie a manažérska etika 

marec 
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Mgr. Tatiana Sučková 
Aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams október 

Mgr. Aneta Vargová 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  
október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Ukončenie základného modulu funkčného 

vzdelávania 
marec 

 

5.2 Učitelia  PK OSaEP 

Meno a priezvisko Druh vzdelávania Obdobie realizácie 

Ing. Ladislav Arendáč 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Ing. Helena Ďuricová 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

webinár: 

Solid Edge máj 

Ing. Milan Fejko 
Kurz 1. pomoci  

september 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Ing. Janka Hnatová 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

webinár: 

Solid Edge máj 

Ing. Milan Choma 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október  

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

webinár: 

Solid Edge máj 

Ing. Alena Jurková 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

webinár: 

Solid Edge máj 
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Ing. Júlia Juščáková 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

webinár: 

Solid Edge máj 

 

Ing. Bibiána Kvokačková 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  
október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak 

 

 

 

marec  

Ing. Jozef Malinovský 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  
október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

školenie: 

 Festo marec 

školenie: 

Moderné technológie máj 

webinár: 

Solid Edge máj 

webinár:  

Nexineo jún 

Ukončenie doplňujúceho pedagogického 

štúdia jún 

Ing. Peter Onderko 
Kurz 1. pomoci  

september 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  
október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

školenie: 

Moderné technológie máj 

webinár: 

Solid Edge máj 

školenie: 

3D technológie jún 

Ing. Dagmar Ondirková 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  
október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Ing. Emil Roháč 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  
október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  
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webinár: 

Solid Edge máj 

školenie: 

3D technológie jún 

Ing. Marián Šveda 
Kurz 1. pomoci  

september 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Ing. Rastislav Švirk 
Kurz 1. pomoci  

september 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

 

5.3  Učitelia PK ODaEPaI 

Meno a priezvisko Druh vzdelávania Obdobie realizácie 

Ing. Daniel Baranec 
Kurz 1. pomoci  

september 

Adaptačné vzdelávanie 
september - január 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Základy BBC micro:bit v µPythone 
apríl 

Mgr. Mária Forgáčová 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Kyberšikana – efektívne možnosti prevencie 

šikanovania v mimoškolskom prostredí marec 

Základy BBC micro:bit v µPythone 
apríl 

Ing. Juraj Horvat 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Základy BBC micro:bit v µPythone 
jún 

Ing. Monika Koltášová 
aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 
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webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Ing. Miloš Murin 
Kurz 1. pomoci  

september 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Ing. Pavol Pavlanin 
Kurz 1. pomoci  

september 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Základy BBC micro:bit v µPythone 
apríl 

Základný modul funkčného vzdelávania 
neukončené 

 

Ing. Martina Pavlaninová 
Kurz 1. pomoci  

september 

aktualizačné vzdelávanie:  

Office 365 a MS Teams  október 

webinár: 

Dištančný učiteľ/dištančný žiak marec  

Základy BBC micro:bit v µPythone 
apríl 

 

6 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

6.1  Aktivity členov PK VVZP 

PODUJATIE 
ČASOVÉ 

OBDOBIE 
ORGANIZÁTOR 

ZA VYUČ. 

PREDMET 

KULTÚRNE  PODUJATIA 

Festival čítania Prešov číta rád  september 
PhDr. Alcnauerová  

PaedDr. Kipikašová 
SJL 

Rozhlasové pásmo Deň obetí holokaustu 

a rasového násilia 

 

september PhDr. Alcnauerová  SJL 

SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY, KVÍZY 

Olympiáda ŽŠR september Mgr. Mirilovič ŽŠR 

Olympiáda v ANJ 
december 

online 
Mgr. Marinčáková ANJ 
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Olympiáda ľudských práv  
február 

online 
Mgr. Lapošová PhD. OBN 

Čitateľská olympiáda Pátracia súťaž o knihách   
marec 

online 
PhDr. Alcnauerová SJL 

Celoslovenský online kvíz - EkoKvíz – Deň 

Zeme 
máj online Mgr. Geľhošová FYZ 

Súťaž Matematický klokan  jún online Mgr. Belišová MAT 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE A AKTIVITY 

Okresné kolo súťaže stredných škôl 

v cezpoľnom behu 
september Mgr. Lenko TSV 

EXKURZIE, TEMATICKÉ  VYCHÁDZKY 

Tematická vychádzka Prešov v stredoveku 

október 

online 

prehliadka 

PhDr. Alcnauerová DEJ 

Exkurzia v Knižnici P. O. Hviezdoslava 

v Prešove 

november 

online 

prehliadka 

PhDr. Alcnauerová SJL 

RÔZNE 

Distribúcia učebníc ANJ september Mgr. Marinčáková ANJ 

Aktivity  pri príležitosti  Európskeho dňa jazykov september všetky vyučujúce ANJ ANJ 

Projekt Záložka október Mgr. Mirilovič SJL 

Zbierka pre nevidiacich - Biela pastelka september Mgr. Mirilovič ŽŠR 

Medzinárodný deň školských knižníc Radosť 

ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou 

knižnicou 

október 

online 
PhDr. Alcnauerová  SJL 

Ako sa dostať ku knihám počas lockdownu 
december 

online 
Mgr. Mirilovič SJL 

Medzinárodný deň materinského jazyka 
február 

online 
Mgr. Mirilovič SJL 

Aktivity v rámci Týždňa vedy a techniky  
február 

online 
Mgr. Geľhošová FYZ 

Príprava testov na prijímacie konanie SJL, MAT február 

PhDr. Alcnauerová 

PaedDr. Kipikašová 

Mgr. Lapošová PhD. 

Mgr. Geľhošová 

Mgr. Belišová 

SJL, MAT 
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Realizácia online prípravných kurzov SJL, MAT marec online 

PhDr. Alcnauerová 

PaedDr. Kipikašová 

Mgr. Vargová 

Mgr. Belišová 

Mgr. Geľhošová 

RNDr. Rusinková 

SJL, MAT 

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY, ŠKOLSKÁ  KNIŽNICA A INÉ ÚLOHY 

Aktivity s mládežou v kultúre 
celoročne 

online 
Mgr. Mirilovič ŽŠR 

Tvorivé písanie v ANJ 
celoročne 

online 
Mgr. Mirilovič SJL 

Florbalový  krúžok jún Mgr. Lenko TSV 

Futbalový krúžok I., II., III., IV. jún Mihalík TSV 

Vedenie školskej knižnice celoročne 
PhDr. Alcnauerová 

 
 

KOORDINÁCIE 

Koordinácia žiackej školskej rady (ŽŠR) celoročne Mgr. Mirilovič  

Koordinácia aktivít na podporu rozvoja 

čitateľskej gramotnosti 
celoročne PhDr. Alcnauerová  

Koordinácia prevencie celoročne Mgr. Fejerčáková  

Koordinácia výchovy k ľudským právam celoročne Mgr. Lapošová PhD.   

Koordinácia pre oblasť finančného vzdelávania celoročne Mgr. Belišová  

Koordinácia pre projekty v programe Erazmus + celoročne Mgr. Macková  

Koordinácia environmentálnej výchovy celoročne Mgr. Geľhošová  

Koordinácia výchovného a kariérového 

poradenstva 
celoročne PaedDr. Kipikašová  

PREZENTÁCIA  NAŠEJ  ŠKOLY NA VERENOSTI 

Organizácia a realizácia virtuálneho DOD 

v našej škole 
marec online 

PaedDr. Kipikašová 

Mgr. Vargová 

RNDr. Rusinková 

 

Online rodičovské združenie pre rodičov žiakov 

9. ročníka 

 

február 

online 
RNDr. Rusinková  

INÉ ZODPOVEDNOSTI 

Tvorba a spravovanie facebookovej stránky 

školy 
celoročne PaedDr. Kipikašová  

Písanie zápisníc zo zasadnutí pedagogických rád 

školy 
celoročne PaedDr. Kipikašová  
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Koordinátor spolupráce s Radou rodičov celoročne Mgr. Geľhošová  

 

NEZREALIZOVANÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY podľa plánu práce PK VVZP na školský rok 

2020/2021 a dôvody ich nezrealizovania: 

 Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - pandémia COVID 19  

 Exkurzia do múzea SNP v Banskej Bystrici - pandémia COVID 19  

 Beseda s divadelným a filmovým hercom Matejom Marušinom pri príležitosti vyhlásenia roka 

2020 vládou SR za Rok slovenského divadla - pandémia COVID 19 

 Tematická vychádzka – British Council - pandémia COVID 19  

 Prednáška z dejín slovenskej literatúry v spolupráci s knižnicou P.O. Hviezdoslava - pandémia 

COVID 19 

 Beseda s americkým lektorom Jimom Rankinom – zlý zdravotný stav lektora  

 Exkurzia do British Council - pandémia COVID 19  

 Exkurzia do Technického múzea Košice – pandémia COVID 19  

 Týždenný jazykový pobyt  Veľká Británia – nedostatočný záujem žiakov a pandémia COVID 19  

 Súťaž Počítaj v angličtine – pandémia COVID 19  

 Tematická vychádzka Národná kultúrna pamiatka Solivar - pandémia COVID 19  

 Aktivity v rámci energetického dňa - pandémia COVID 19  

 Návšteva štatistické úradu v Prešove - pandémia COVID 19  

 Návšteva múzea A. Warhola v Medzilaborciach - pandémia COVID 19  

 Kvíz o sviatkoch v anglicky hovoriacich krajinách - pandémia COVID 19  

 Jazykový kvíz o meste - pandémia COVID 19  

 Súťaž o najlepšiu esej  - pandémia COVID 19  

 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku Last Wish - pandémia COVID 19  

 Športové súťaže - pandémia COVID 19  

PREZENTÁCIA  ŠKOLY NA  VEREJNOSTI 

 

    Žiaci prezentovali školu na uvedených súťažiach vyššej úrovne ako školskej: 

 

ŽIAK TRIEDA SÚŤAŽ, 

OLYMPIÁDA 

UMIESTNENIE ZOPOVEDNOSŤ 

Kristián 

Luberda 
IV. B Olympiáda z ANJ 

3.miesto v obvodnom 

kole 

Mgr. Marinčáková 

Úspešní riešitelia  matematickej súťaže Matematický klokan:  
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 v kategórii Kadet najviac bodov získal Dominik Andraščík (II.C),  

Daniel Jakubčo (II. C), Matej Wilga (I.C) 

 v kategórii Junior najviac bodov získali Mário Švec (III.D),  

Tomáš Petro (III.D), Lukáš Čech (III.C) 

Mgr. Belišová 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE: 
 

Cezpoľný beh  

bežecký tím: T. Keresteš (IV. 

A), P. Baran (III.A),  M. Baran 

(I.B)  

okresné kolo – 4. miesto  

Mgr. Lenko 

 

6.2  Aktivity členov PK OSaEP 

  

 

Žiaci prezentovali školu v súťažiach na školskej úrovni: 

    Učitelia PK OSaEP pripravili a zrealizovali nasledovné súťaže. Školské kolo SOČ ukázalo, že žiaci 

sú schopní využiť získané vedomosti v praxi. Koordinátorkou Stredoškolskej odbornej činnosti  na 

našej škole v tomto školskom roku bola Ing. Janka Hnatová.  

 

Výsledky školského kola 

súťažný 

odbor 
názov práce riešitelia školiteľ umiestnenie 

01 

Problematika 

voľného času 

Lesný navijak 
Patrik Keresteš, 

IV.B 
Ing. Ďuricová 

1.miesto 

postup do krajského 

kola 

05 

Životné 

prostredie, 

geografia, 

geológia 

Recyklácia 

kovových 

a elektronických 

odpadov 

Jozef Talian, IV.B 

Slavomír 

Jovanovski, IV.B 

 

Ing.Onderko 
bez postupu do 

krajského kola 

PREZENTÁCIA  NAŠEJ  ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Organizácia a realizácia virtuálneho DOD 

v našej škole 

marec 

online 

Ing. Ďuricová 

Ing. Švirk 

Ing. Onderko 

Ing. Malinovský 
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09 

Strojárstvo, 

hutníctvo, 

doprava 

Komparácia 

klasických 

výrobných 

technológií a 3D 

tlače 

Filip Paľo, IV.A 
Ing.Ďuricová 

 

1.miesto 

postup do krajského 

kola 

Motokára a jej 

zostrojenie 

Matej Arendáč, 

IV.B 

Juraj Varga, IV.B 

Ing. Roháč 

 

2.miesto 

postup do krajského 

kola 

 

 

     

 Žiaci prezentovali školu v súťažiach na vyššej úrovni: 

   Krajské kolo súťaže SOČ   

    Na krajskom kole súťaže SOČ žiak Filip Paľo zo IV.A triedy s prácou Komparácia klasických 

výrobných technológií a 3D tlače obsadil 3. miesto. 

NEZREALIZOVANÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY podľa Plánu práce PK OSaEP na školský rok 

2020/2021 a dôvody ich nezrealizovania: 

 Exkurzie – Autosalón Nitra; Tatravagónka Poprad; ProTech Service s.r.o. Commerc Service s.r.o.; 

TU Kožice; TU FVT Prešov – pandémia COVID 19  

6.3 Aktivity členov PK ODaEPaI 

 

SÚŤAŽE (DIŠTANČNE) 

iBobor november 
Mgr. Forgáčová 

Ing. Horvat 

školské kolo súťaže Wordprocessing február 
Mgr. Forgáčová 

 

 

 

Plánované exkurzie sme nezrealizovali kvôli obmedzeniam vyplývajúcim z pandemickej situácie. 

nezrealizovaná exkurzia 

zodpovední členovia PK 

názov termín 

PREZENTÁCIA  NAŠEJ  ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Organizácia a realizácia virtuálneho DOD 

v našej škole 

marec 

online 

Ing. Pavlanin 

Ing. Pavlaninová 

Mgr. Forgáčová 
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KIA Motors, Žilina - Ing. Koltášová 

Steel Park Košice - Ing. Koltášová 

Dopravný podnik mesta Prešov - prevádzka 

pevných trakčných zariadení a údržby 

trolejbusov  

- 
Ing. Pavlaninová 

Ing. Baranec 

 

     V júni sme prezenčnou formou zrealizovali skúšky elektrotechnickej spôsobilosti pre kvalifikačný 

stupeň §21 – elektrotechnik. Skúšky absolvovali 3 žiaci odboru technika a prevádzka dopravy, ktorí 

splnili všetky kritéria na získanie oprávnenia na prácu na technických zariadeniach elektrických 

s napätím do 1000 V. 

zrealizovaná aktivita 

zodpovední členovia PK 

názov forma termín 

skúšky elektrotechnickej 

spôsobilosti –§21 
prezenčná jún 

Ing. Pavlanin 

Ing. Pavlaninová 

Ing.  Baranec 

 

Žiaci prezentovali školu v súťažiach na vyššej úrovni: 

názov súťaže termín reprezentujúci žiaci umiestnenie 
zodpovední 

členovia PK 

BeReady Awards 

/celoslovenská súťaž/ 
09/2020 

Samuel Fedorčík, IV.B 

Dalibor Popovič, IV.B 

Jozef Talian, IV.B 

Filip Paľo, IV.A 

bez 

umiestnenia 
Ing. Pavlanin 

SIP – kategória 

Wordprocessing 
/krajské kolo/ 

02/2021 Peter Štieber, III.B 6.miesto Mgr.Forgáčová 

SOČ 

/krajské kolo/ 

kategória: 

Problematika voľného 

času 

práca na tému: 

Renovácia motocykla 

Jawa 350/360 panelka 

 

03/2021 
Marián Girašek, IV.C 

Ľubomír Čura, IV.C 

bez 

umiestnenia 
Ing. Koltášová 

 

6.4  Online Deň otvorených dverí (DOD) – ORGANIZÁCIA, REALIZÁCIA 

     Formu realizácie DOD sme taktiež prispôsobili celospoločenskej pandemickej situácii a realizovali 

ho v online svete. Je pravda, že nám chýbal osobný kontakt a živelný ruch návštevníkov, ale ani vo 
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svete virtuality sme nezlyhali.  

 Vyučujúci odborných predmetov si pripravili kvalitné prezentácie v ústnej aj počítačovej forme 

a predstavili tak verejnosti jednotlivé študijné odbory našej školy na profesionálnej úrovni: 

 študijný odbor strojárstvo prezentovali: Ing. Peter Onderko, Ing. Helena Ďuricová, 

Ing. Rastislav Švirk, 

 študijný odbor technika a prevádzka dopravy: Ing. Martina Pavlaninová, 

 študijný odbor mechatronika: Ing. Pavol Pavlanin (zástupca riaditeľky školy) a Ing. Jozef 

Malinovský, 

 vstupné informácie o škole, o projektoch, do ktorých sme zapojení, o živote školy prezentovali: 

riaditeľka školy RNDr. Hedviga Rusinková, zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Aneta Vargová 

a školská kariérová poradkyňa PaedDr. Jana Kipikašová 

 V deň virtuálneho DOD, 11. 3. 2021, prebehli v naplánovanom časovom rozvrhu od 12:00 do 

14:00 jednotlivé prezentácie študijných odborov prostredníctvom konta Google Meet. 

 V rámci prezentácií sme podali žiakom 9. ročníka a všetkým zúčastneným návštevníkom dôležité 

informácie o škole celkovo a o študijných odboroch (charakteristiku študijného odboru, vzdelávací 

program, otázky praktického vyučovania, spoluprácu s jednotlivými firmami v rámci vyučovania 

študijného odboru a ďalšie špecifiká, ktoré každý študijný odbor má). 

Jednotlivých prezentácií sa zúčastnili návštevníci v počte online pripojených: 

 v študijnom odbore strojárstvo – 41 

 v študijnom odbore technika a prevádzka dopravy - 47 

 v študijnom odbore mechatronika – 53 

 úvodná prezentácia so vstupnými informáciami o škole  - 55 

7 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

 Výzva – kód IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3, operačný program  Integrovaný regionálny 

operačný program. Názov „Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy 

strojníckej, Prešov na praktickom vyučovaní“ (ciele: obstaranie materiálno-technického 

vybavenia odborných učební (CNC sústruhy, 3D meracie stroje, vybavenie učebne 

mechatroniky a iné), stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov SPŠ strojníckej, 

Duklianska 1, Prešov. 

 

 

 Výzva – kód OPII-MH/DP/2020/11.3-25, operačný program  Integrovaná 

Infraštruktúra. Názov „Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráca so strednými 

odbornými školami“ (cieľ: partnerstvo s podnikateľskými subjektmi v rámci projektu 

podpory malých stredných podnikateľov). 
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 Erasmus+ – kód 2019-1-SK01-KA101-060074, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita 

jednotlivcov. Názov „Jazykovo zdatní učitelia zvyšujú kvalitu vzdelávania” – zodpovedná 

Mgr. Macková. Z dôvodu pandémie koronavírusu je predĺženie do VI/2021. 

 

 Erasmus+ – kód 2020-1-SK01-KA101-077818, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita 

jednotlivcov. Názov „Smerovať k Európe – učiť sa a zlepšovať sa“– zodpovedná Mgr. 

Macková. Trvanie do  X/2022. 

 

 Úspešný projekt s názvom Zavádzanie systému manažérstva kvality na stredných 

školách“ realizovaný v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v spolupráci so Svetovou 

bankou – členovia organizačno-hodnotiaceho tímu - RNDr. Rusinková, Mgr. Vargová, Ing. 

Pavlanin, PaedDr. Kipikašová, Mgr. Paľová. 

 

 Výzva – kód 312011ADH9, operačný program Ľudské zdroje; Názov: Učitelia SPŠ 

strojníckej inovujú; cieľ: zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc 

potreby trhu práce. 

 

 Projekt Curi III. zapojenosť našej školy v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom 

pre zvýšenie výkonnosti regiónov v rámci iniciatívy  Catching-up Regions realizovanou 

v spolupráci so Svetovou bankou.  

 
 Projekt - Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK – Ing. Pavlanin (člen odbornej 

skupiny pre vzdelávanie a tvorbu inovácií pre SOŠ). 

 

           Investičné akcie: 

 rekonštrukcia počítačovej siete školy, 

 nákup interiérových žalúzií, 

 vytvorenie nového študijného odboru mechatronika, 

 rekonštrukcia technologickej časti bazéna. 

 

 

8 Údaje o priestorových a materiálno–technických podmienkach školy 
    

   V tomto školskom roku boli vynaložené finančné prostriedky na skvalitnenie materiálnych 

podmienok 

výchovno-vzdelávacieho procesu v škole nasledovne: 

 rekonštrukcia informačného centra vo vestibule školy, 

 nákup šatňových skriniek – investícia školy a ZRPŠ, 



     
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

    Sídlo: Duklianska 1, 080 04  Prešov 

 

50  

 vybudovanie školského Campusu a nákup posilňovacích strojov do posilňovne – investícia 

školy, 

 nákup hlásnika na vchodové dvere a čípov - investícia školy, 

 zrekonštruovanie laboratória elektroinštalácií a datových sietí, 

 rekonštrukcia technologickej časti bazéna, 

 rekonštrukcia dielne pre spájanie materiálov. 

8.1 Materiálna vybavenosť PK VVZP 

V priebehu školského roka 2020/21 sa doplnili zbierky o učebné pomôcky:  

 V rámci školskej knižnice: doplnenie knižničného fondu (nákup ďalších knižných zdrojov 

z finančných prostriedkov školy – ZRPŠ) – knižnica sa doplnila o 16 ks nových knižných titulov. 

 V rámci FYZ: posuvné meradlá 8ks, mikrometrické meradlá 4ks. 

 V rámci online výučby: notebooky 4ks, myš 2ks, redukcia k dataprojektoru 2ks, kamera 

s mikrofónom 1ks. 

 V rámci PK VVZP: tlačiareň  

8.2  Materiálna vybavenosť OSaEP 

Prehľad materiálno – technického  vybavenia za šk. rok 2020/2021: 

Meno Názov Počet/ks Miestnosť 

Ing. Dagmar Ondirková Notebook Dell 

Myš Logitech 

1 

1 

Kabinet č.73 

Ing. Helena Ďuricová Notebook Fujitsu 

Kamera Genius 

Myš Logitech 

1 

1 

Kabinet č.78 

Ing. Júlia Juščáková Notebook Fujitsu 

Kamera Genius 

Myš Logitech 

1 

1 

1 

Kabinet č.79 

Ing. Peter Onderko Myš Logitech 1 Kabinet č.330 

Ing. Bibiana Kvokačková 

 

Microphone, CAM- 0,7HD 

C- Tech HD Webcam With 

1 

1 

Uč. č. 147 

Ing. Emil Roháč 

 

Notebook Fujitsu 

Kamera Genius 

1 

1 

Kabinet č.45 

Ing. Jozef Malinovský 

 

Kamera Genius 1 Kabinet č.84 

Ing. Marián Šveda Notebook Asus Pro7BJ 1 Kabinet č.471 
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Ing. Rastislav Švirk Kamera Genius 2 Kabinet č.471 

Ing. Miloš Murin Kamera Genius 

 

1 Kabinet č.470 

 

8.3 Materiálna vybavenosť PK ODaEPaI 

 Z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré boli určené na 

zmiernenie dopadov pandémie bola jednotlivým členom PK zakúpená výpočtová technika – 

notebooky, myši, webkamery.   

 Z prostriedkov školy boli zakúpené: 

o  SSD disky pre správcov počítačových miestností, 

o stavebnice micro:bit a ring bit car, pre zatraktívnenie a skvalitnenie výučby predmetu 

Aplikovaná informatika,  

o simulačný softvér Multisim 

o spotrebný materiál do učební pre praktické vzdelávanie, 

o nábytok do učebne automatizovaných systémov, 

o prvky elektrickej inštalácie na výrobu výučbových panelov do elektrodielne, 

o počítače do učebne robotiky. 

 Z projektu Enter, firmy Telekom, sme obdŕžali sadu micro:bit.   

 Z prostriedkov, ktoré poskytol na vybavenie študijného odboru Mechatronika zriaďovateľ, 

Prešovský samosprávny kraj, boli  zakúpené: 

o pneumatické a elektropneumatické výučbové panely, kompresor a laboratórne stoly do 

učebne automatizovaných systémov,  

o simulačný softvér Fluidsim,  

o PLC standy do učebne automatizovaných systémov, 

o osciloskopy do učebne elektrotechniky, 

o roboty Dobot magician do učebne robotiky.  

 

 

Prehľad materiálno – technického  vybavenia za šk. rok 2020/2021: 

materiálno technické vybavenie umiestnenie zodpovedný člen PK 

notebook Fujitsu, 15“ 

SSD disk 

web kamera 

kabinet 

č.44 
Ing. Mária Forgáčová 

notebook Dell 14“ 

SSD disk 

kabinet 

G22 
Ing. Juraj Horvat 
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notebook Fujitsu, 15“ 

SSD disk 

web kamera 

kabinet 

č.352 
Ing. Martina Pavlaninová 

SSD disk 
kabinet 

č.288 
Ing. Daniel Baranec 

web kamera 
kabinet 

č.76 
Ing. Monika Koltášová 

web kamera kabinet Ing. Miloš Murín 

vývojová doska micro:bit BBC – 16 ks,  

Ring:bit Car – 16 ks 

sada microbit – 1ks  

učebňa 

č.328 
Ing. Mária Forgáčová 

osciloskopy – 5ks 

spotrebný materiál – súčiastky, chémia 

lekárnička 

učebňa 

č. 354 

Ing. Martina Pavlaninová 

 

robot Dobot magician – 13 ks 

osobný počítač – 8 ks 

 

učebňa 

č.355 
Ing. Pavol Pavlanin 

spotrebný materiál – súčiastky, chémia 

lekárnička 

flipchart 

učebňa 

č.286 
Ing. Daniel Baranec 

žiacke pracovné stoly – 8 ks 

katedra s kontajnerom – 1 ks 

skrine – 3 ks 

simulačný softvér Fluidsim - multilicencia 

panel s pneumatickým systémom – 4 ks 

panel s elektropneumatickým systémom – 4 ks 

obojstranné laboratórne stoly – 4 ks 

tichý kompresor -1 ks 

PLC standy (napájací modul, PLC, HMI,  

rozširujúce I/O moduly) – 12 ks 

učebňa 

č.294 
Ing. Martina Pavlaninová 

spotrebný materiál, 

sondy k meracím prístrojom 

diagnostická 

dielňa 
Ing. Miloš Murin 

 

 

9 Mimoškolské aktivity 

     Mimoškolské aktivity sa v školskom roku 2020/2021 realizovali  celkom v 7 záujmových 

krúžkoch. V krúžkoch podľa zoznamov v triednych knihách krúžkov pracovalo 159 žiakov.  

Názov záujmového krúžku 

 

 

 

 

Vedúci krúžku 

Aktivity s mládežou v kultúre 

 

 

Mgr. Adriána Mirilovič 

Florbalový krúžok  Mgr. Ivan Lenko 

Futbalový krúžok I. Štefan Mihalík 
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Futbalový krúžok II. Štefan Mihalík 

Futbalový krúžok III. Štefan Mihalík 

Futbalový krúžok IV. Štefan Mihalík 

 Tvorivé písanie v ANJ  Mgr. Adriána Mirilovič 

 

 

10 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej   

činnosti školy 

10.1  Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (viď Príloha  tejto správy) 

 

11 Plnenie strategických cieľov školy a vyhodnotenie ich plnenia 

Úlohy strategického plánu rozvoja školy: 

1. Vybudovať počítačovú sieť školy.   

Úloha splnená. 

2. Zapojiť sa do experimentálneho overenia študijného odboru technické lýceum – bilingválne 

štúdium.  

Úloha nesplnená. 

3. Vybudovať moderné učebne pre odborné vzdelávanie a pokračovať v skvalitňovaní materiálnych 

podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v škole (učebňa automatizovaných systémov, učebňa 

robotiky, jazyková učebňa, fyzikálne laboratórium).  

Úloha splnená. 

4. Úspešne realizovať projekt Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú.  

Úloha v plnení aj budúcom školskom roku. 

Hlavné ciele boli formulované do jedenástich úloh: 

1. Otvoriť 5 tried v školskom roku 2021/2022: 2 triedy – študijný odbor strojárstvo, 2 triedy – 

študijný odbor mechatronika, 1 trieda – študijný odbor technika a prevádzka dopravy. 

Plnenie úlohy: 

      V školskom roku 2021/2022 sa v prvom ročníku otvárajú 4 triedy: 2 triedy študijného odboru 

2381 M strojárstvo, 1 trieda študijného odboru 2387 M mechatronika, 1 trieda študijného odboru 

3765 M technika a prevádzka dopravy. Nižší počet tried súvisí so stanoveným počtom žiakov 

zriaďovateľom. 
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2. Organizovať  výchovno-vzdelávací  proces  tak,  aby  sa  dosiahli  zreteľné  výsledky  v oblasti 

efektívnosti,  tvorivosti  a atraktivity  vyučovania.  Učiť  žiakov  hľadať  informácie,  narábať  

s nimi a efektívne  ich  využívať,  tvorivo  riešiť  úlohy a nevyžadovať  memorovanie  

encyklopedických vedomostí. 

Plnenie úlohy: 

     Učitelia po absolvovaní školení v rámci projektov a kreditového vzdelávania si osvojili nové 

metódy a formy, čím  vytvorili predpoklady pre postupné odbúravanie memorovania a riešenie 

úlohy skôr problémovo. 

3. V odbornom vzdelávaní využiť a posilniť prednosti doterajšieho systému odborného vzdelávania 

a prípravy, prispôsobiť odborné vzdelanie požiadavkám jednotného európskeho trhu práce, 

poskytovať vyššiu úroveň všeobecného a širokoprofilovaného odborného vzdelávania a 

prípravy, odborné vzdelávanie vnímať ako jeden z prioritných nástrojov zamestnanosti, 

konkurencieschopnosti, zabezpečiť trvalé cielenie prípravy aj na malé a stredné podniky. 

Plnenie úlohy: 

      Úloha bola priebežne plnená. Využívali sme najnovšie poznatky, či už oblasti grafických 

systémov, CNC techniky, elektroniky, autodiagnostiky, mikroprocesorovej techniky, 

legislatívnych zmien v ekonomickej oblasti. Všetky  získané poznatky a zručností žiaci 

aplikovali v konkrétnych firmách počas priebežnej alebo súvislej praxe. 

4. Skvalitňovať vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, žiakov zainteresovať na ich vlastnom vzdelávaní, 

učiť žiakov komunikovať a hľadať spoločné riešenia problémov.  

Plnenie úlohy: 

      Úloha sa úspešne plní priebežne. 

5. Zrealizovať maturitnú skúšku v súlade s platnou legislatívou. 

Plnenie úlohy: 

      Úloha splnená -  pozri časť o maturitných skúškach. V školskom roku 2020/2021 sa na gymnáziách, 

stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových 

školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky 

maturitnej skúšky vykonávala administratívne. 

6. Pri hodnotení a klasifikácii postupovať v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011. 

Plnenie úlohy: 

      Využívaním  elektronickej žiackej knižky sa   sprehľadnila klasifikácia, pri vážených 

priemeroch pomohla učiteľom optimalizovať výsledky  hodnotenia žiakov. 
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7. Rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov informovať o prospechu a dochádzke na www 

stránke školy v elektronickej žiackej knižke pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov. 

Plnenie úlohy: 

      Úloha splnená. 

8. Pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vychádzať z 

odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka; umožniť  používanie 

kompenzačných pomôcok vo vyučovacom procese. 

Plnenie úlohy: 

      Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami koordinovala výchovná 

poradkyňa na škole v spolupráci s triednymi učiteľmi a jednotlivými vyučujúcimi v príslušnej 

triede. Zohľadňovali sa pritom odporúčania príslušného poradenského zariadenia. Závery boli 

konzultované s rodičmi (zákonnými zástupcami) jednotlivých žiakov. 

9. Talentovaných žiakov zapájať do súťaží, olympiád, projektov, učiť ich pracovať v tímoch a 

výsledky zverejňovať na www stránke školy a fecebookovej stránke školy. Ide najmä o tieto 

súťaže: jazykové a matematické olympiády, ZENIT, SOČ, Majstrovstvá SR v programovaní 

CNC strojov, recitačné súťaže, športové súťaže, atď. 

Plnenie úlohy: 

      Pozri informácie v časti o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti. 

10. Dôsledne   dodržiavať školský   poriadok.   Pestovať   u žiakov   kultúru   správania,   

slušného vystupovania bez vulgarizmov v slovníku aj pri komunikácii medzi sebou. 

Plnenie úlohy: 

      Triedni učitelia a vedenie školy nepretržite využívali školský poriadok, a to najmä pri hodnotení 

správania  žiakov. 

11. Na www stránke školy propagovať úspechy školy a pedagogicko-metodické materiály. 

Plnenie úlohy: 

      Publikovanie  všetkých  dôležitých  dokumentov  na  www  stránke  školy sa stalo prirodzenou 

súčasťou tohto potrebného informačného zdroja pre všetkých žiakov, rodičov, pracovníkov školy 

a širokú verejnosť. 

 

12 SWOT analýza 

Swot analýza Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov 
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 výhodná poloha školy v meste (centrum mesta, 

v blízkosti zastávok MHD a SAD); 

 vyučovanie v študijných odboroch, po ktorých je 

v dnešnej dobe dopyt (technického zamerania, 

konkrétne strojárskeho a dopravného zamerania); 

 rozsiahle a zrekonštruované priestory školy; 

 výborné priestorové podmienky pre prácu učiteľov; 

 modernizácia kabinetov, ich napojenie na internet 

a ASC agendu; 

 špičková vybavenosť učební výpočtovej techniky, 

učební grafických systémov, laboratórií, 

multimediálnych učební, tabletovej učebne, učební 

na výučbu odborných strojárskych, dopravných 

a ekonomických predmetov; nadštandardne 

vybavené školské dielne; 

 zapojenosť do projektov z ESF a medzinárodných 

projektov; 

 pedagogická spôsobilosť a kvalifikovanosť učiteľov; 

 počítačová gramotnosť vyučujúcich; 

 priebežné vzdelávanie pedagógov (kontinuálne 

vzdelávanie); 

 špičkové vybavenie telovýchovných priestorov 

(veľká a malá telocvičňa, posilňovňa, bazén, ihrisko 

s umelou trávou, ihrisko medzinárodných 

rozmerov); 

 široká ponuka mimoškolských aktivít pre žiakov; 

 široký výber záujmových krúžkov; 

 možnosť získania certifikátu o elektrotechnickej 

spôsobilosti pre žiakov v študijnom odbore technika 

a prevádzka dopravy; 

 veľmi dobrá spolupráca so strojárskymi 

a dopravnými firmami v regióne; 

 reprezentácia školy v mnohých súťažiach 

a olympiádach (olympiáda z cudzieho jazyka, 

biblická olympiáda, matematický klokan, iBobor, 

športové súťaže, odborné predmety – SOČ, ZENIT, 

 vysoké náklady na prevádzku 

školy; 

 migrácia žiakov do iných škôl 

v meste (technického 

zamerania); 

 nedostatočná propagácia školy 

z dôvodu nedostatku financií; 

 nedostatočný počet 

sponzorov; 

 absencia učebníc na 

vyučovanie jednotlivých 

predmetov. 
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Majstrovstvá SR v programovaní CNC strojov); 

 organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí ; 

 možnosť trávenia voľného času v tzv. oddychových 

zónach s internetom s prístupom pre každého žiaka, 

v knižnici a vo vestibule s bufetom; 

 možnosť získania ISIC a ITIC karty s množstvom 

zliav pre žiakov a pedagogických zamestnancov; 

 spolupráca školy so základnými školami v regióne 

a vysokými školami v meste; 

 prepracovaný systém kontroly; 

 vlastná web stránka pravidelne aktualizovaná; 

 spolupráca s CPPPaP pri prevenčných aktivitách; 

 škola s dlhoročnou tradíciou; 

 účinný informačný systém; 

 dobré vzťahy v rámci pedagogického zboru (klíma 

školy); 

 podpora tvorivosti žiakov a netradičné formy 

vyučovania; 

 spolupráca s rodičmi. 

 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 zapájať žiakov do rôznych prezentácií v regióne 

(Burza informácií, Deň PSK, DOD, SOČ, 

ZENIT,...); 

 zmena obsahu vyučovania – inovácia školského 

vzdelávacieho programu (v súvislosti s potrebami 

zamestnávateľov); 

 v súlade s potrebami regiónu – zvýšenie záujmu 

o spoluprácu s kariérovým poradenstvom, 

organizovanie stretnutí s ÚPSVaR a ďalšie 

nadväzovanie kontaktov s firmami; 

 využívanie ďalších možností štrukturálnych fondov 

a grantov rôznych nadácií; 

 práca s talentovanými žiakmi (formou záujmových 

krúžkov). 

 neustály demografický pokles 

populácie; 

 zlé ekonomické postavenie 

nášho regiónu v rámci 

Slovenska; 

 byrokracia v školstve (hlavne 

papierová); 

 nárast patologických javov 

a sociálnych problémov 

(problémoví žiaci); 

 nízky status učiteľa na 

verejnosti (morálny status); 

 konkurencia v regióne 

(príbuzné študijné odbory); 

 neatraktívnosť učiteľského 

povolania (morálny status, 
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finančné hľadisko). 

 

 

13 Uplatnenie žiakov na pracovnom trhu a úspešnosť prijatia na 

vysokoškolské štúdium 

A/ VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM 

 Pre vysokoškolské štúdium sa rozhodlo 58% žiakov 4. ročníka, čo je o 6% viac ako v minulom 

školskom roku. Rozhodnutie pokračovať v štúdiu na VŠ bolo najviac zastúpené aj tento školský rok 

(ako aj minulý) v št.odbore strojárstvo (68%), potom v št.odbore TPD (44%) a napokon v št.odbore 

TIS (43%).  

 Premenné, ktoré môžu konečný výsledok skresliť: 

1/ Niektoré VŠ majú otvorenú možnosť podávať prihlášky aj v mesiacoch júl/august. 

2/ Niektorí žiaci už sú prijatí na VŠ štúdium, ale v priebehu letných prázdnin si nájdu prácu  

    a v septembri už na vysokoškolské štúdium nenastúpia.  

3/ Veľmi veľa žiakov sa hlásilo do armády SR na pozíciu vojakov, ale vzhľadom na to, že záujem 

v tomto školskom roku bol podľa referencií OS SR nadmerný, mnohí sú pozvaní na skúšky až na 

mesiac september. 

Najviac preferované VŠ v tomto školskom roku boli: 

 v odbore strojárstvo: 

 TUKE (25 žiakov) - najviac Strojnícka fa (16), po nej FVT PO (7), Letecká fa (2) 

 STU Bratislava (5 žiaci) – Strojnícka fa (3), FEI (2) 

 UNIZA Žilina (3 žiaci) – Fa bezpečnostného inžinierstva (3) 

 PU (2 žiaci) – Fa zdravotníckych odborov (1) a Fa manažmentu (1) 

 UCM Trnava (1 žiak) – Fa masmediálnej komunikácie 

 AOS – 1 žiak 

 SPU Nitra (1 žiak) 

 v odbore technika a prevádzka dopravy: 

 TUKE (6 žiakov) – Strojnícka fa (4), FVT (2) 

 PU (3 žiaci) – Fa športu   

 UNIZA Žilina (1 žiak) – PEDAS 

 AOS (1 žiak) 

 Newton Collage Brno (1 žiak) 

 v odboroch technické a informatické služby a TIS so športovou prípravou: 

 PU (5 žiaci) – Fa športu 

 UCM Trnava (1 žiak) – Fa masmediálnej komunikácie 
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 AOS – 1 žiak 

 

B/  PREHĽAD O BUDÚCOM ZAMESTNANÍ ŽIAKOV 

 Približne 42% žiakov 4. ročníka sa rozhodlo pre vstup na trh práce bezprostredne po ukončení 

stredoškolského štúdia, čo je cca o 6% menej ako v minulom školskom roku.  

 Niekoľko žiakov, ktorí si podávali prihlášky na VŠ štúdium, mali v zálohe aj možnosti zamestnania 

(tých som do štatistiky nerátala). 

 Podľa zaznamenaných údajov získaných od žiakov 4. ročníka:  45% žiakov už malo zabezpečené 

zamestnanie hneď po ukončení stredoškolského štúdia, 55% žiakov ešte zamestnanie zabezpečené 

nemalo, resp. mali zabezpečené prechodné krátkodobé brigády. 

 Tí, ktorí zabezpečené zamestnanie už mali, zostávajú pracovať vo svojom študijnom odbore – zo 

št.odboru STR (50%), TPD (78%), TIS – iba 2 žiaci, obaja oblasť strojárstva. Ostatní majú prácu 

mimo študijného odboru. 

 

 

V Prešove  22. 9.2021                                                                                   RNDr. Hedviga Rusinková 

                                                                                                                                   riaditeľka školy                             
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Prílohy 

 Výkaz k správe o hospodárení za rok 2020 

 Komentár k výkazu správy o hospodárení za rok 2020 

 Hodnotiaca správa o činnosti výchovného a kariérového poradenstva za  školský rok 2020/2021  

 Záverečná správa plnenia úloh koordinácie pre oblasť digitálnej gramotnosti za  školský rok     

2020/2021 

 Záverečná správa koordinácie výchovy k ľudským právam za školský rok 2020/2021 

   Záverečná správa plnenia úloh prevencie závislosti za školský rok 2020/2021 

 Záverečná správa plnenia úloh koordinácie pre oblasť funkčnej  finančnej gramotnosti za školský rok 

2020/2021 

 Záverečná správa koordinácie environmentálnej výchovy za školský rok 2020/2021 

 Záverečná správa plánu aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti za školský rok 2020/2021 
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K o m e n t á r 

k výkazu správy o hospodárení za rok  2020 
 

 

 

Upravený rozpočet  v roku  2020  za   normatívne bežné výdavky bol vo výške 1 304 170 €. 

          

 

         Pri priemernom evidenčnom prepočítanom počte zamestnancov  50,2  boli  vyplatené: 

 

- mzdy                                                           793 683 €  

- odvody do poisťovní vo výške                   281 964 € 

- tovary a služby                                            228 523 € 

     

- nenormatívne  zdroje  celkom  27 543 €, z ktorých bolo vyplatené : 

 

-  bežné transfery – odchodné                         8 151 € 

-  mimoriadne výsledky žiakov      400 € 

-  vzdel. poukazy  - mzdy a odvody  3 509 € 

         -  vzdel. poukazy - nákup UP   3 633 € 

-  príspevok na LK             11 850 € 

 

 

- prostriedky z rozpočtu VÚC v celkovej výške 174 331 €, ktoré pozostávajú: 

 

- z vyčerpaných kapitálových prostriedkov      125 268 € 

- zdroj 41 – BV        49 063 € 

 

           - príspevok vo výške 527 € z príjmov 

 

          - príspevky a dary vo výške 101 €, z ktorých bolo vyplatené:  

granty - na nákup UP            101 € 

 

           - iné zdroje vo výške 77 € z poistky 

 

 

Zdroje financovania v roku  2020  c e l k o m  boli vo výške   1 506 749 €.   
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HODNOTIACA SPRÁVA O ČINNOSTI 

VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 

za školský rok 2020/2021 

Výchovné a kariérové poradenstvo realizuje v našej škole jeden pedagogický zamestnanec.  

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO 

CIELE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA stanovené v pláne práce na začiatku školského roka boli 

splnené. 

1/ V rámci poradenskej, konzultačnej, informačnej činnosti: 

 zabezpečovala som komplexnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť o žiakov, 

 poskytovala som žiakom, ich rodičom/zákonným zástupcom konzultácie a metodickú pomoc pri 

riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov, rovnako aj preventívne 

výchovné poradenstvo, 

 poskytovala som potrebné informácie a výsledky analýz poradenstva z oblasti rozvíjania osobnosti 

žiakov, ich výchovy a vzdelávania vedeniu školy, žiakom, rodičom/zákonným zástupcom žiakov, 

kolegom. 

2/ V rámci koordinačnej činnosti: 

 spolupracovala som po odbornej stránke s poradenskými zariadeniami v PO,  

 spolupracovala som v otázkach výchovy a vzdelávania s vedením školy, s kolegami v škole, 

3/ V rámci prieskumnej a selektívnej činnosti: 

 metodicky som usmerňovala diagnostickú činnosť triednych učiteľov pri vyhľadávaní, sledovaní, 

evidovaní žiakov so ŠVVP a pri práci s nimi. 

 

HODNOTENIE PLNENIA ÚLOH  VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA 

 Špecifickosť celospoločenskej situácie s pandémiou Covid 19 a uzavretím škôl mala dopad okrem 

iného v rámci VVZ procesu aj na výchovné a kariérové poradenstvo. 

VÝCHOVNÉ A PORADENSKÉ ROZHOVORY 

 Poradenské rozhovory v tomto školskom roku som  realizovala s 12 žiakmi, čo je o 3 žiakov viac 

ako to bolo v minulom školskom roku. Rozhovory s rodičmi tiež v počte 12. Zastúpený bol 1. ročník 

(10 žiakov) a 4. ročník (2 žiaci). Tematicky sa týkali prevažne informácií o začlenení a tvorbe IVVP 

a potom osobných problémov, rodinných problémov, dochádzky a správania. Realizovali sa osobne 

alebo telefonicky. Zo všetkých rozhovorov boli vedené riadne záznamy v rámci VP. 

  Výchovného pohovoru s vedením školy sa v tomto škol. roku zúčastnili 2 žiaci (z 1. a 4. ročníka), 

čo je o 2 žiakov menej ako v minulom školskom roku. Pohovory sa týkali nedbalej školskej 

dochádzky, s tým súvisiacich slabých vzdelávacích výsledkov a tiež správania. 

 

PRÁCA SO ZAČLENENÝMI ŽIAKMI, IVVP 

V tomto školskom roku sme mali v edukačnom procese 19 začlenených žiakov: 

1. ročník 9 žiakov 

2. ročník 3 žiaci 

3. ročník 3 žiaci 

4. ročník 4 žiaci 

Dôvody začlenenia žiakov boli preferenčne ŠVPU, najviac VPU 2 (dysgrafia) a VPU 3 

(dysortografia). Dvaja žiaci boli zdravotne oslabení. 

Triedni učitelia pod metodickým usmernením výchovnej poradkyne vypracovali, resp. 

aktualizovali pre začlenených žiakov IVVP.  
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So začlenenými žiakmi sa pracovalo počas školského roka na rôznej kvalitatívnej úrovni, čo sa 

preberalo vždy aktuálne aj na klasifikačných poradách za príslušné klasifikačné obdobie. Z 19 

začlenených žiakov dvaja mali výraznejšie vzdelávacie problémy počas školského roka, jeden z 1. 

ročníka a jeden z 2. ročníka, ostatní žiaci pracovali počas školského roka dobre alebo veľmi dobre 

a tomu prislúchajú aj ich školské výsledky.  

Niektorým zo začlenených žiakov vyhovovala dištančná forma vzdelávania, pretože v domácom 

prostredí pracovali svojím tempom, mali viac času aj viac pomoci z okolia, na druhej strane niektorí 

začlenení žiaci ocenili opätovný nástup na prezenčné vzdelávanie od mája 2021, pretože im chýbal 

osobný kontakt s učiteľom na hodine, individuálny prístup a možnosť opýtať sa priamo na hodine, 

čomu nerozumejú. 

Ako problém vnímam, že u niektorých žiakov, ktorí sú evidovaní v ZŠ ako začlenení, výchovní 

poradcovia do prihlášky na strednú školu tento fakt neuvedú z akýchkoľvek subjektívnych príčin, resp. 

si to neprajú uviesť rodičia, a potom nastáva situácia, že v priebehu školského roka riešime začlenenie 

žiakov opätovne, alebo s odstupom času, pričom sa to zdržiava, lebo musia absolvovať pred 

začlenením aj rediagnostiku, keďže majú neaktuálne výsledky vyšetrení. 

Maturitná skúška sa aj v tomto školskom roku pre pandémiu koronavírusu v jej internej časti 

realizovala administratívne, tzn. získaním aritmetického priemeru známok z predmetu alebo skupiny 

príbuzných predmetov z koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z 

posledných dvoch ročníkov. Podľa týchto kritérií zmaturovali všetci žiaci so ŠVVP úspešne, hoci 

všetci mali aj na odporúčanie špeciálneho pedagóga a psychológa pripravené upravené podmienky pre 

realizáciu MS bežnou formou. 

Začlenení žiaci 3. ročníka už absolvovali v júni 2021 na výzvu školy rediagnostické vyšetrenie 

pred absolvovaním maturitnej skúšky v nasledujúcom školskom roku 2021/22, administratívne teda 

máme podklady pripravené. 

Spolupráca s triednymi učiteľmi začlenených žiakov bola na veľmi dobrej úrovni. 

 

REALIZÁCIA PRIESKUMOV, DEPISTÁŽÍ 

 V tomto školskom roku pre špecifickú pandemickú situáciu a dištančnú formu vzdelávania som 

adaptačný a adjustačný dotazník u žiakov v triedach 1. ročníka nerealizovala ja za školské 

výchovné poradenstvo, ako to robievam tradične, ale realizovala ho sociálna pracovníčka CPPPaP 

Prešov v prepojení na prednášku s témou o adaptácii na podmienky strednej školy. Následne dotazník 

vyhodnotila a s výsledkami dotazníka som oboznámila vedenie školy, triednych učiteľov aj 

dotknutých učiteľov. Realizácia dotazníka takouto formou sa mi však neosvedčila, k vyhodnoteniu 

mám isté výhrady, po budúce školské roky budem vyhodnotenie realizovať vo vlastnej réžii ako to 

bolo po minulé školské roky. 

 V septembri a októbri prebehla depistáž začlenených žiakov v prvom ročníku, ich pozorovanie, 

prehodnocovanie začlenenia, spolupráca s CPPPaP, rodičmi a VP zo ZŠ, príprava podkladov na IVVP. 

PODUJATIA V RÁMCI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA v priebehu šk. roka 2020/21 

 Online prednáška spojená s aktivitami: Adaptácia na nové podmienky školy – 1. ročník 

Triedy:  I.A,  I.B,  I.C, I.D 

Prednášajúci: odborný zamestnanec z CPPPaP PO 

     Mesiac realizácie: január 2021 

 

ABSOLVOVANIE VZDELÁVANIA v rámci výchovného poradenstva: 

 Kyberšikana – riziká a hrozby internetu a sociálnych sietí (online multidisciplinárne 

vzdelávanie v rámci projektu: Podpora ochrany detí pred násilím), organizátor vzdelávania: 

ÚPSVaR Prešov 
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Termín vzdelávania: marec 2021 

 

Prednášky a besedy v oblasti poradenstva sme volili v spolupráci výchovná poradkyňa 

a koordinátorky, ktorých činnosť úzko súvisí v výchovným poradenstvom – t.j. koordinátorka prevencie a 

koordinátorka ľudských práv. Spoluprácou sme sa vyhli duplicite tém v rámci prednášok a vyberali sme 

témy, ktoré cítime, že je potrebné u žiakov rozvinúť.  

  

INÉ ČINNOSTI V RÁMCI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA  

 V auguste boli vypracované a aktualizované návrhy triednických hodín pre TU, pričom som 

zohľadnila aj požiadavky vyplývajúce z dokumentu MŠVVaŠ: Sprievodca školským rokom 

2020/21. Na základe týchto návrhov vypracovali triedni učitelia plány práce TU. 

 V auguste bol vypracovaný Plán práce VP a KP na aktuálny školský rok. 

 Priebežne sa podľa potreby aktualizovala sekcia pod názvom Výchovné poradenstvo na 

internetovej stránke našej školy a tiež nástenky výchovného poradenstva. 

 Zúčastňovala som sa pravidelne porád, workshopov a podujatí organizovaných pre výchovných 

poradcov Prešovského kraja. 

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO 

CIELE KARIÉROVÉHO PORADENSTVA stanovené v pláne práce na začiatku školského roka boli 

splnené. 

1/ V rámci poradenskej, konzultačnej, informačnej činnosti: 

 poskytovala som informácie v oblasti prípravy na ďalšie štúdium a voľbu povolania: žiakom, 

v prípade potreby rodičom a zákonným zástupcom žiakov, a to osobne, telefonicky, virtuálnou 

formou aj sprostredkovane prostredníctvom školskej web stránky, 

 pomáhala som žiakom zorientovať sa na trhu práce, 

 konzultovala som so žiakmi možnosti voľby ďalšieho štúdia a povolania, 

 konzultovala som s výchovnými poradcami ZŠ, so záujemcami o štúdium v našej škole a ich 

zákonnými zástupcami možnosti štúdia v našej škole (rovnako aj vedenie školy a všetci učitelia). 

2/ V rámci koordinačnej činnosti: 

 úzko som spolupracovala po odbornej stránke s poradenskými a inými odbornými zariadeniami 

v rámci kariérového poradenstva. 

3/ Ciele v rámci prieskumnej a selektívnej činnosti: 

 realizovala som depistáže a prieskumy u žiakov 4. ročníka s cieľom zistiť ich ďalšie smerovanie 

v ich budúcom profesijnom živote – podľa toho som s nimi priebežne počas školského roka 

pracovala. 

 

HODNOTENIE PLNENIA ÚLOH V RÁMCI KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 

 V tomto školskom roku nám narušila organizáciu mnohých naplánovaných aktivít pandémia Covid 

19 a s tým súvisiace opatrenia. Mnoho z aktivít v rámci kariérového poradenstva sa presunulo do 

online sveta. Preto som aj na platforme MS Teams vytvorila tím: Výchovné a kariérové poradenstvo, 

kde sme sa v prípade potreby stretávali so žiakmi online skupinovo alebo na individuálnych 

konzultáciách. Tiež som s nimi komunikovala aj na základe platformy Edupage. 

 

V rámci kariérového poradenstva som realizovala nasledovné aktivity: 

1/  PREDNÁŠKY,  BESEDY, PODUJATIA: 

 V decembri 2020 som zrealizovala pre žiakov 4. ročníka prednášku: Pred štartom na vysokú 

školu, tentokrát online na platforme MS Teams. Žiakov som informovala o možnostiach ďalšieho 

štúdia na vysokých školách, oboznámila som ich s dostupnými portálmi vysokých škôl na Slovensku 
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aj v zahraničí, ich aktualizáciami, o postupe pri vypĺňaní prihlášok na VŠ v printovej forme i 

elektronickej, o SCIO porovnávacích skúškach na VŠ. Zároveň som im odporúčala dôležité 

internetové stránky. 

 Vo februári 2021 som na základe záujmu žiakov o Strojnícku fakultu TUKE a množstva otázok, 

ktorými ma zahrnuli a na ktoré nie som kompetentná odpovedať, zorganizovala online stretnutie 

s docentom Ing. Jánom Kráľom, PhD. zo Strojníckej fakulty TUKE, ktorého sa zúčastnili 17 

žiaci 4. ročníka našej školy, stretnutie trvalo cca 90 minút. 

 Pre žiakov 4. ročníka, ktorí plánujú po ukončení strednej školy vstúpiť na trh práce, som 

zorganizovala online prednášku so zástupcom ÚPSVaR, ktorý im poskytol základné informácie 

o postupe po ukončení stredoškolského štúdia, o aktuálnych pracovných ponukách v PO okrese i 

o možnosti evidencie na ÚPSVaR. 

 Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili Celoslovenského virtuálneho DOD univerzít a fakúlt na portáli: 

narodnekariernecentrum.sk. Organizátorom podujatia bolo NAKAC, Trnava. Realizoval sa 

v mesiacoch december, január, február - žiaci mali na výber, mohli sa zúčastniť aj všetkých troch. 

Prevažne sa prihlásili na mesiac december a časť na január, potom už nie, pretože mnohých ich 

zaujímala Strojnícka fakulta TUKE a tá nebola tohto virtuálneho DOD zúčastnená ani v jednom 

termíne. Túto informáciu som aj písomne posunula do NAKAC. 

 Zaregistrovala som našu školu a vyplnila profil s uverejnením videa o škole na portáli: 

kamnastrednu.sk. Na tomto portáli organizovalo NAKAC vo februári 2021 Celoslovenský 

virtuálny týždeň otvorených dverí, kde si mohli žiaci ZŠ a ich rodičia pozrieť profil školy. 

 

2/  PREZENTÁCIA VYSOKÝCH ŠKÔL V NAŠEJ ŠKOLE 

 Vysoké školy realizovali svoje prezentácie vo virtuálnom priestore a žiaci 4. ročníka sa ich 

zúčastňovali individuálne podľa vlastného záujmu. O všetkých podujatiach som žiakov 

informovala v sekcii kariérového poradenstva na webovom sídle školy v časti kariérové 

poradenstvo alebo prostredníctvom Edupage. 

 

3/  PREZENTÁCIA NAŠEJ ŠKOLY ŽIAKOM ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

 V tomto školskom roku sme vzhľadom na opatrenia v rámci pandémie Covid 19 nemohli osobne 

navštíviť základné školy a prezentovať študijné odbory či podmienky štúdia v našej škole, o to viac 

som však bola v kontakte s výchovnými poradcami základných škôl v elektronickej aj telefonickej 

forme komunikácie, čo v tejto situácii vnímam ako pozitívne. 

 V spolupráci s kolegyňou Mgr. Forgáčovou sme vytvorili videovizitku o škole, ktorá bola 

zverejnená aj na web a fb stránke školy, tiež na vyššie spomínanej platforme – kamnastrednu.sk, čo 

mohlo byť žiakom 9. ročníka pri rozhodovaní sa o strednej škole nápomocné. 

 Niektoré ZŠ sa prispôsobili aktuálnej pandemickej dobe a zorganizovali pre žiakov 9. ročníka a ich 

zákonných zástupcov virtuálne RZ, kde boli pozvaní zástupcovia stredných škôl – bohužiaľ, takú 

skúsenosť sme mali s jednou ZŠ, a to v Hanušovciach nad Topľou – za našu školu sa zúčastnila 

RŠ, RNDr. Rusinková. 

 

4/  ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (DOD) – ORGANIZÁCIA, REALIZÁCIA 

 Formu realizácie DOD sme taktiež prispôsobili celospoločenskej pandemickej situácii a realizovali 

ho v online svete. Je pravda, že nám chýbal osobný kontakt a živelný ruch návštevníkov, ale ani vo 

svete virtuality sme nezlyhali.  

 Vyučujúci odborných predmetov si pripravili kvalitné prezentácie v ústnej aj počítačovej forme 

a predstavili tak verejnosti jednotlivé študijné odbory našej školy na profesionálnej úrovni: 

 študijný odbor strojárstvo prezentovali: Ing. Peter Onderko, Ing. Helena Ďuricová, 
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Ing. Rastislav Švirk, 

 študijný odbor technika a prevádzka dopravy: Ing. Martina Pavlaninová, 

 študijný odbor mechatronika: Ing. Pavol Pavlanin (zástupca riaditeľky školy) a Ing. Jozef 

Malinovský, 

 vstupné informácie o škole, o projektoch, do ktorých sme zapojení, o živote školy prezentovali: 

riaditeľka školy RNDr. Hedviga Rusinková, zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Aneta Vargová 

a školská kariérová poradkyňa PaedDr. Jana Kipikašová 

 V deň virtuálneho DOD, 11. 3. 2021, prebehli v naplánovanom časovom rozvrhu od 12:00 do 

14:00 jednotlivé prezentácie študijných odborov prostredníctvom konta Google Meet. 

 V rámci prezentácií sme podali žiakom 9. ročníka a všetkým zúčastneným návštevníkom dôležité 

informácie o škole celkovo a o študijných odboroch (charakteristiku študijného odboru, vzdelávací 

program, otázky praktického vyučovania, spoluprácu s jednotlivými firmami v rámci vyučovania 

študijného odboru a ďalšie špecifiká, ktoré každý študijný odbor má). 

Jednotlivých prezentácií sa zúčastnili návštevníci v počte online pripojených: 

 v študijnom odbore strojárstvo – 41 

 v študijnom odbore technika a prevádzka dopravy - 47 

 v študijnom odbore mechatronika – 53 

 úvodná prezentácia so vstupnými informáciami o škole  - 55 

 

5/  SPOLUPRÁCA NAŠEJ ŠKOLY S FIRMAMI  

 konkrétne informácie sú uvedené v záverečných správach PK odborných strojárskych a 

ekonomických predmetov a PK odborných dopravných, elektrotechnických predmetov 

a informatiky. 

 

6/  PRIESKUMY, DEPISTÁŽE 

 Začiatkom októbra 2020 som zrealizovala depistáž v triedach 4. ročníka s cieľom získať prehľad 

o ďalšom plánovanom smerovaní našich žiakov – štúdium na VŠ doma/v zahraničí, zamestnanie 

doma/v zahraničí. Cieľom bolo zistiť ich ďalšie smerovanie v ich budúcom profesijnom živote – 

podľa toho som s nimi priebežne počas školského roka pracovala. 

 V máji 2021 som prostredníctvom triednych učiteľov realizovala u žiakov 4. ročníka depistáž 

s cieľom získať prehľad o podaných prihláškach na vysoké školy, o aké typy VŠ sa zaujímali, aké 

si vyberali – pre štatistický prehľad. A tiež ohľadom výberu povolania – koľkí majú zabezpečené 

zamestnanie a v akom odbornom zameraní. 

 

7/ PREHĽAD ŽIAKOV 4. ROČNÍKA O  ICH SMEROVANÍ  PO ABSOLVOVANÍ  SŠ 

A/ VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM 

 Pre vysokoškolské štúdium sa rozhodlo 58% žiakov 4. ročníka, čo je o 6% viac ako v minulom 

školskom roku. Rozhodnutie pokračovať v štúdiu na VŠ bolo najviac zastúpené aj tento školský rok 

(ako aj minulý) v št.odbore strojárstvo (68%), potom v št.odbore TPD (44%) a napokon v št.odbore 

TIS (43%).  

 Premenné, ktoré môžu konečný výsledok skresliť: 

1/ Niektoré VŠ majú otvorenú možnosť podávať prihlášky aj v mesiacoch júl/august. 

2/ Niektorí žiaci už sú prijatí na VŠ štúdium, ale v priebehu letných prázdnin si nájdu prácu  

    a v septembri už na vysokoškolské štúdium nenastúpia.  

3/ Veľmi veľa žiakov sa hlásilo do armády SR na pozíciu vojakov, ale vzhľadom na to, že záujem 

v tomto školskom roku bol podľa referencií OS SR nadmerný, mnohí sú pozvaní na skúšky až na 

mesiac september. 
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Najviac preferované VŠ v tomto školskom roku boli: 

 v odbore strojárstvo: 

 TUKE (25 žiakov) - najviac Strojnícka fa (16), po nej FVT PO (7), Letecká fa (2) 

 STU Bratislava (5 žiaci) – Strojnícka fa (3), FEI (2) 

 UNIZA Žilina (3 žiaci) – Fa bezpečnostného inžinierstva (3) 

 PU (2 žiaci) – Fa zdravotníckych odborov (1) a Fa manažmentu (1) 

 UCM Trnava (1 žiak) – Fa masmediálnej komunikácie 

 AOS – 1 žiak 

 SPU Nitra (1 žiak) 

 v odbore technika a prevádzka dopravy: 

 TUKE (6 žiakov) – Strojnícka fa (4), FVT (2) 

 PU (3 žiaci) – Fa športu   

 UNIZA Žilina (1 žiak) – PEDAS 

 AOS (1 žiak) 

 Newton Collage Brno (1 žiak) 

 v odboroch technické a informatické služby a TIS so športovou prípravou: 

 PU (5 žiaci) – Fa športu 

 UCM Trnava (1 žiak) – Fa masmediálnej komunikácie 

 AOS – 1 žiak 

 

B/  PREHĽAD O BUDÚCOM ZAMESTNANÍ ŽIAKOV 

 Približne 42% žiakov 4. ročníka sa rozhodlo pre vstup na trh práce bezprostredne po ukončení 

stredoškolského štúdia, čo je cca o 6% menej ako v minulom školskom roku.  

 Niekoľko žiakov, ktorí si podávali prihlášky na VŠ štúdium, mali v zálohe aj možnosti zamestnania 

(tých som do štatistiky nerátala). 

 Podľa zaznamenaných údajov získaných od žiakov 4. ročníka:  45% žiakov už malo zabezpečené 

zamestnanie hneď po ukončení stredoškolského štúdia, 55% žiakov ešte zamestnanie zabezpečené 

nemalo, resp. mali zabezpečené prechodné krátkodobé brigády. 

 Tí, ktorí zabezpečené zamestnanie už mali, zostávajú pracovať vo svojom študijnom odbore – zo 

št.odboru STR (50%), TPD (78%), TIS – iba 2 žiaci, obaja oblasť strojárstva. Ostatní majú prácu 

mimo študijného odboru. 

 

8/ ABSOLVOVANIE VZDELÁVANIA v rámci kariérového poradenstva: 

 Train the Trainer - 9 cyklov online vzdelávania v oblasti mäkkých zručností 

Organizátor vzdelávania: spoločnosť programu AmCham BSCF 

Termín vzdelávania: marec 2021 - apríl 2021, 

 

9/  INÉ ČINNOSTI V RÁMCI KARÉROVÉHO PORADENSTVA V PRIEBEHU ŠKOL.  

     ROKA 2020/21: 

 Priebežne sa aktualizovala sekcia pod názvom Kariérové poradenstvo na internetovej stránke 

našej školy a nástenky kariérového poradenstva. 

 Individuálne konzultácie so žiakmi online aj prezenčne ohľadom výberu vysokých škôl alebo 

ďalšieho pôsobenia (rozhodovali sa, či VŠ alebo práca). 

 Komunikovala som s rôznymi inštitúciami v oblasti kariérového poradenstva – ÚPSVaR PO, VŠ, 

ZŠ, SŠ, CPPPaP PO. 

 Prostredníctvom MPC Prešov som vydala v rámci národného projektu Teachers Najlepšiu 

osvedčenú pedagogickú skúsenosť z oblasti kariérového poradenstva zameranú na rozvoj 

mäkkých zručností – dostupná je elektronicky na webovom sídle MPC. 
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 Zúčastňovala som sa pravidelne porád, workshopov a podujatí organizovaných pre kariérových 

poradcov Prešovského kraja 

 

ZÁVERY, POSTREHY A MOŽNOSTI RIEŠENIA NIEKTORÝCH PROBLÉMOV 

Z POHĽADU VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA: 

1. Stúpajúci trend majú žiaci so ŠVVP, v prvom ročníku ich máme 9 + jednému sa bude IVVP 

vypracovávať aktuálne v mesiaci september 2021. Zatiaľ je to najviac začlenených žiakov v jednom 

ročníku. Pribúda žiakov s poruchami gramatiky a pravopisu (VPU 2, 3), čo môže byť spôsobené aj 

tým, že málo píšu písaný text, prevažne píšu na počítačoch a tiež málo čítajú. 

2. Žiakov, u ktorých sa objavujú výchovné problémy a problémy so zvýšenou aktivitou, je potrebné na 

vyučovaní, resp. aj v mimoškolskej činnosti naplno zamestnať a vyťažiť, aby sa tak ich nadbytočná 

energia pretavila v niečo prospešné. 

3. Osvedčilo sa mi, že treba u žiakov čím ďalej, tým viac rozvíjať mäkké zručnosti, ktoré sú na trhu 

práce žiadané v rovnakej miere ako tvrdé zručnosti (vedomosti, praktické odborné zručnosti).  

4. Aj keď sa v tomto pandemickom školskom roku mnoho aktivít presunulo z reálneho sveta do sveta 

virtuálneho, pozitívne je, že sme sa tak my ako škola a tiež rôzne organizácie spolupracujúce so 

školou, prispôsobili situácii, no na druhej strane sa to nikdy nevyrovná osobnému kontaktu a priamej 

účasti na organizovaných podujatiach.  

 V závere chcem poďakovať za spoluprácu v rámci výchovného a kariérového poradenstva  riaditeľke 

školy, vedeniu školy, triednym učiteľom, všetkým koordinátorom aj jednotlivým učiteľom. 

 

 

 

V Prešove 25. 6. 2021            Vypracovala: PaedDr. Jana Kipikašová 

                    výchovná a kariérová poradkyňa 
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     ZÁVEREČNÁ SPRÁVA  

plnenia úloh koordinácie pre oblasť digitálnej gramotnosti 

    Pri plnení plánu práce koordinátora pre oblasť digitálnej gramotnosti sme vychádzali z Koncepcie 

informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020, z Národnej koncepcie 

ochrany detí v digitálnom priestore a zo Sprievodcu školským rokom 2020/2021. 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu bola venovaná pozornosť hlavne mediálnej výchove, 

rozvoju digitálnej gramotnosti, venovala sa zvýšená pozornosť informovanosti žiakov o možných 

rizikách a nástrahách digitálneho sveta. 

V rámci plánu práce koordinátora pre oblasť digitálnej gramotnosti boli splnené tieto úlohy: 

1. Prierezová téma mediálna výchova bola zapracovaná do učebných osnov, tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých vyučovacích predmetov a plánov práce triednych 

učiteľov. 

Zodpovední boli všetci učitelia. 

2. Do výchovno-vzdelávacieho procesu v predmete Informatika v prvom ročníku boli zapracované 

témy ako Digitálne technológie v spoločnosti, Riziká informačných technológii, Počítačová 

kriminalita, Vírusy, v ktorých sa učitelia venovali rizikám spojených s používaním digitálnych 

technológii a poučili žiakov ako sa brániť proti týmto rizikám. 

Zodpovední boli učitelia INF 

3. V rámci aktivít zameraných na rozvoj digitálnej gramotnosti žiakov, boli žiaci 1.- 3.ročníka 

zapojení do súťaže iBobor, ktorá bola realizovaná online v mesiaci november. Úspešní boli 9 

žiaci. 

Zodpovední boli učitelia INF a API 

4. V rámci aktivít zameraných na získavanie zručností potrebných pre online vzdelávanie, 

vzdelávanie pomocou digitálnych technológií a na rozvoj digitálnej gramotnosti žiakov bolo 

zorganizované online školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači (SIP) kategória 

Wordprocessing. Školské kolo bolo realizované 18.1.2021, traja žiaci postúpili do krajského 

kola, ktoré tiež prebiehalo online. 

Zodpovední boli koordinátorka pre oblasť digitálnej gramotnosti a Ing. Pavlaninová  

5. Prostredníctvom Newslettra (za mesiace december a január), publikovaného na webovej stránky 

našej školy, boli rodičom aj žiakom poskytnuté zdroje a webové stránky na využívanie 

digitálneho vzdelávacieho obsahu a poskytnuté linky, ktoré ponúkajú pomoc v prípade 

kyberšikany a iných nástrah internetu. 

Zodpovedná bola koordinátorka pre oblasť digitálnej gramotnosti  

6. Dňa 11.5.2021 bola v spolupráci s CPPPaP v Prešove pod vedením Mgr. Štofaňákovej 

zorganizovaná online odborná prednáška na tému Kyberšikanovanie, bezpečnosť na internete 

pre všetkých žiakov 1.ročníka. 

Zodpovedné boli koordinátorka pre oblasť digitálnej gramotnosti a výchovná poradkyňa 

7. V rámci vyučovania boli využívané elektronické zdroje a počas dištančného vzdelávania sa 

využívala elektronická komunikácia so žiakmi  a zákonnými zástupcami. 
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Zodpovední boli všetci učitelia 

8. Podľa potreby bolo poskytnuté poradenstvo žiakom aj učiteľom v oblasti digitálnej gramotnosti, 

digitálneho vzdelávacieho obsahu a online vzdelávania. 

Zodpovedná bola koordinátorka pre oblasť digitálnej gramotnosti 

9. Dňa 8.6.2021 bol na našej škole zrealizovaný výskum realizovaný pod záštitou nadnárodnej 

výskumnej sieti EU Kids Online, ktorá sa usiluje o zlepšenie poznatkov o online možnostiach, 

rizikách a bezpečnosti európskych detí. Výskum sa realizoval  triedach I.D a II.D. 

Zodpovedné boli koordinátorka pre oblasť digitálnej gramotnosti a zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Vargová 

10. Na hodinách INF a API žiaci riešili IT Fitness Test 2021, ktorý zisťuje úroveň ich digitálnych 

zručností. Test riešili v mesiaci jún. 

Zodpovední boli učitelia INF a API 

Nesplnené úlohy:  

1. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie nebola nadviazaná plánovaná spolupráca s 

nestrannou iniciatívou Zvolsi.info. 

Zodpovedná bola koordinátorka pre oblasť digitálnej gramotnosti 

 

V Prešove  23. 6. 2021     Vypracovala:  Mgr. Mária Forgáčová 
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA koordinácie výchovy k ľudským právam 

za školský rok 2020/2021 

    Plán práce koordinátora v oblasti výchovy k ľudským právam bol splnený.  

Hlavným cieľom bolo maximálne využiť všetky pôsobenia učiteľa a podporiť ľudskú dôstojnosť, 

informovať a nezávisle participovať na vývoji demokratickej spoločnosti, a to v súlade s hodnotami, 

ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť.  

   Výchovu k ľudským právam sme v škole usmerňovali tak, aby sa stala integrálnou súčasťou 

celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako 

ľudského jedinca a prispela k rozvoju medziľudských vzťahov v spoločnosti.  

Výchovu a vzdelávanie k ľudským právam definujeme ako proces výchovy a formovania postojov 

žiakov, ktoré sa predovšetkým  zameriavajú na:  

 zvýšenie rešpektovania ľudských práv a základných slobôd u žiakov,  

  rozvoj osobnosti a ponímanie ľudskej dôstojnosti,  

  vzbudiť záujem u žiakov o propagáciu porozumenia tolerancie, rovnosti šancí a priateľstva  

    medzi národmi, ako aj  rasovými, národnostnými, etnickými, náboženskými a jazykovými  

    skupinami,  

      Škola aj v tomto školskom roku  pokračovala v realizovaní pravidelnej OĽP, avšak z dôvodu 

pandémie Covid-19, bola realizovaná online. Prezentácie na túto tému boli realizované vo všetkých 

ročníkoch, s dôrazom na 3. ročníky. 

Realizované aktivity koordinátora výchovy k ľudským právam za  školský rok 2020/2021:  

   september 2020 – vytvorený Plán práce koordinátora výchovy k ľudským právam na  

  šk. rok 2020/2021; na triednických hodinách bola venovaná pozornosť školskému poriadku  

Zodpovední: koordinátor VĽP, triedni učitelia 

 november 2020 – Medzinárodný deň študentstva -prezentácia, článok  do časopisu 

 december  2020 - Svetový deň ľudských práv – informácie priebežne - počas online hodín 

 február 2021  –  Olympiáda ľudských práv - školské kolo – online     Zodpovední: koordinátor 

VĽP 

 máj 2021 –  v triede II.C bola  zrealizovaná prednáška CPPPaP v Prešove s názvom Tvorivé  

     riešenie konfliktov ;čiastočne splnené:                                                 

                   – Deti sveta -celoškolská aktivita (deň detí)  „Každý iný, všetci rovní“  

 Zodpovední: koordinátor VĽP 

 jún 2021  - Vypracovanie záverečnej správy koordinátora výchovy k ľudským právam 

 

V Prešove 27. 06. 2021                                                            Mgr. Michaela Lapošová, PhD.   

                                                                                                     koordinátorka VĽP       
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA  

plnenia úloh prevencie závislosti za školský rok 2020/2021 

 

           Základom plnenia plánu prevencie závislostí bolo preferovať zdravý životný štýl, rozvíjať 

prosociálne správanie a vychovávať žiakov k osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia. 

Hlavným cieľom v rámci drogovej prevencie bolo monitorovať aktuálny stav zneužívania 

návykových látok, iniciovať preventívne aktivity, plniť úlohu školského poradenstva a spolupracovať 

s vedením školy, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a s CPPPaP v Prešove. Ďalším cieľom 

bolo pôsobiť na žiakov preventívne v tematickej oblasti šikanovania a kyberšikanovania v súlade so 

smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, 

informovať žiakov o existencii problému šikanovania a kyberšikanovania a o ich následkoch. V rámci 

prevencie sme sa snažili zvýšiť frekvenciu športových a fyzických aktivít u žiakova a zároveň sme sa 

snažili umožniť žiakom rozvíjať pohybovú aktivitu. Pre mimoriadne nadaných športovcov bolo 

zabezpečené vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu a to na základe žiadosti zákonného 

zástupcu alebo plnoletého žiaka. 

V rámci plánu práce koordinátora  prevencie boli splnené tieto úlohy: 

1. Prevencia drogových závislostí bola zapracovaná do učebných osnov, tematických výchovno-

vzdelávacích plánov jednotlivých vyučovacích predmetov, plánov práce triednych učiteľov. 

Zodpovední boli všetci učitelia a výchovná poradkyňa. 

2. Rodičia boli prostredníctvom triednych učiteľov na triednych aktívoch oboznámení so školským 

poriadkom a s opatreniami proti šikanovaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom 

prostredí a o možnostiach prevencie a poskytovaní odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP. 

Zodpovední boli triedni učitelia. 

3. Triedni učitelia na triednických hodinách diskutovali so žiakmi o prevencii drogových a iných 

závislostí.  

Zodpovední boli KP a triedni učitelia. 

4. Bola zaktualizovaná www stránka Prevencia závislostí, ktorá poskytuje základné informácie 

o závislostiach, prevencií závislosti, šikanovaní, o trestnom zákone a kontakty pre žiakov, kde 

môžu v prípade potreby vyhľadať pomoc.  

Zodpovedná bola KP. 

5. V mesiaci november triedni učitelia na triednických hodinách oboznámili žiakov s Európskym 

týždňom boja proti drogám a preventívne na nich pôsobili. 

Zodpovední boli KP a TU. 

6. V mesiaci november triedni učitelia na triednických hodinách oboznámili žiakov 

s Medzinárodným dňom boja za odstránenie násilia páchaného na ženách a preventívne na 

nich pôsobili. 

Zodpovední boli KP a TU. 
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7. Žiaci 2. ročníka na hodinách anglického jazyka vytvárali interaktívny workshop s protidrogovou 

problematikou.  

Zodpovední boli KP a učitelia ANJ. 

8. V mesiaci december žiaci 3. ročníka na hodinách konverzácie v anglickom jazyku diskutovali v 

rámci maturitnej témy Zdravie o protidrogovej problematike a vplyve návykových látok na 

fyzické a duševné zdravie človeka. 

Zodpovedná bola KP. 

9. V rámci kariérového poradenstva boli poskytnuté online konzultácie žiakom súvisiace so štúdiom 

a prácou v zahraničí. Zároveň žiaci 4. ročníka mali možnosť absolvovať seminár o ďalšom štúdiu 

na vysokých školách, v rámci ktorého im boli poskytnuté všetky náležité informácie nevyhnutné 

pre vypĺňanie a podávanie prihlášok. 

Zodpovedná bola VP. 

10. Žiaci boli oboznámení o prevencii obchodovania s ľuďmi v rámci predmetov OBN (1.roč.), ETV 

(2.roč.) podľa aktuálnych UO a TVVP.  

Zodpovední boli vyučujúce OBN a ETV. 

11. V rámci kariérového poradenstva boli poskytnuté konzultácie žiakom, rodičom, pedagógom 

súvisiace so štúdiom a prácou v zahraničí.  

Zodpovedná bola VP. 

12. Žiakom boli prostredníctvom nástenky sprostredkované kontakty na Linku dôvery a na 

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality v Košiciach. 

Zodpovedná bola VP. 

13. Žiaci boli prostredníctvom triednych učiteľov v mesiaci máj oboznámení s rizikom vyplývajúcim 

z užívania tabakových výrobkov pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku. 

Zodpovední boli KP a TU. 

14. Žiaci 4. ročníka v mesiaci apríl na hodine konverzácie v anglickom jazyku čítali vybrané  články a 

následne diskutovali o vybraných článkoch z príručky písanej v anglickom jazyku určenej pre mládež, 

ktorá obsahuje informácieo konkrétnych drogách, užívaní a škodlivosti jednotlivých drog 

https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/E_handbook.pdf.  

Zodpovedná bola KP. 

15. Žiaci 4. ročníka v mesiaci máj vypracovali na hodinách konverzácie v anglickom jazyku   online 

kvíz v anglickom jazyku NIDA (National Drug & Alcohol IQ Challenge) 

https://teens.drugabuse.gov/quiz/national-drug-alcohol-facts-week/take-iq-challenge/2020.  

Zodpovedná bola KP. 

    V súvislosti s výskytom ochorenia COVID 19 a v súlade so všeobecnými opatreniami na elimináciu 

ďalšieho šírenia koronavírusu bolo od 3.októbra 2020 do 17.mája 2021 prerušené vyučovanie 1. – 3. 

ročníkov a od 3.októbra 2020 do 8.februára 2021 bolo prerušené vyučovanie žiakov 4. ročníka 

a výučba ako aj vyššie uvedené aktivity boli v tomto období realizované online/dištančnou formou 

prostreníctvom platforiem TEAMS, GoogleMeet a ZOOM. Z tohto dôvodu neboli splnené nasledovné 

https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/E_handbook.pdf
https://teens.drugabuse.gov/quiz/national-drug-alcohol-facts-week/take-iq-challenge/2020
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úlohy:  

1. V rámci stretnutí so žiakmi prvého a druhého ročníka v mesiaci marec nebol pre účely prevencie 

šikanovania aplikovaný  program prevencie šikanovania.  

2. V mesiaci apríl sa neuskutočnila plánovaná odborná prednáška v spolupráci s občianskym 

zdužením Slovensko bez drog pre všetky triedy 1. ročníka, na ktorej mali žiaci byť oboznámení s 

pravdivými informáciami o škodlivých účinkoch drog. 

3. V mesiaci máj sa formou dotazníka nevykonal prieskum aktuálnej úrovne závislosti žiakov na 

návykových látkach. Prieskum mal byť realizovaný vo všetkých triedach druhého ročníka.   

4. Neboli zorganizované športové medzitriedne turnaje vo volejbale a futbale.  

5. Žiaci v popoludňajších hodinách  nenavštevovali športové krúžky: florbalový a futbalový   krúžok. 

 

V Prešove  21. 6. 2021    Vypracovala:  Mgr. Zuzana Fejerčáková 

      koordinátorka prevencie 
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA  

plnenia úloh  koordinácie pre oblasť funkčnej finančnej gramotnosti  

za školský rok 2020/21 

     Hlavným cieľom koordinácie finančnej gramotnosti bolo venovať primeranú pozornosť 

problematike finančnej gramotnosti. Učitelia sa snažili  sprostredkovať žiakom základné poznatky, 

rozvíjať v nich zručnosti a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti. Žiaci boli vedení  k tomu, aby 

vedeli posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zvážiť vplyv peňazí     na ich zachovávanie a na 

základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb, aby 

vedeli používať spoľahlivé informácie a rozhodovacie procesy pri osobných financiách, rozumeli 

a orientovali sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny, vedeli vyhodnotiť vzťah práce 

a osobného príjmu, v rámci možností dokázali organizovať osobné financie a používali rozpočet na 

riadenie hotovosti, orientovali sa v problematike udržania výhodnosti, požičiavania za priaznivých 

podmienok a zvládanie dlhu, vedeli aplikovať rôzne finančné stratégie (veku primerané), ktoré sú 

v súlade s osobnými cieľmi, používali primerané stratégie riadenia rizík. Boli zabezpečované potrebné 

informačné materiály a didaktické pomôcky, venujúce sa zvýšenej pozornosti informovanosti žiakov. 

Koordinácia finančnej gramotnosti  sa opierala o nasledovné dokumenty:   

 Sprievodca školským rokom 2020/2021, 

 Národný štandard finančnej gramotnosti. 

 

Ciele realizovaných  aktivít boli: 

 

1. Pôsobiť na žiakov preventívne v tematickej oblasti finančnej gramotnosti, a to metódou 

sprostredkovania potrebných informácií a metódou zážitkového učenia (besedy, súťaže, účasť na 

podujatiach súvisiacich s tematikou finančnej gramotnosti a pod.).  

2. Zvýšiť informovanosť žiakov v problematike narábania s financiami. 

3. Rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov. 

4. Naučiť žiakov, využívať centrálny informačný portál, kde sú sústredené všetky dôležité 

dokumenty, pomocné materiály a odkazy. 

5. Upozorniť žiakov na rôzne nástrahy spojené s financiami a pod. 

6. Podporovať funkčnú finančnú gramotnosť a rozvoj správnych ekonomických návykov, realizovať 

program „Viac ako peniaze“. 

7. Oboznámiť žiakov s postupmi, ako sa brániť v prípade, ak sa dostanú do finančných problémov. 

8. Prakticky využiť nadobudnuté finančné poznatky a prepojiť s realitou. 

9. Realizovať preventívne aktivity predovšetkým na hodinách matematiky. 

Realizované aktivity: 

 Implementovala sa tematika finančnej gramotnosti do UO a TVVP - MAT. 

      Termín: september     

      Zodpovední: vyučujúci MAT 
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 Implementovala sa tematika finančnej gramotnosti do plánov práce triednych učiteľov. 

     Termín: september 

     Zodpovední: koordinátorka FG, triedni učitelia 

 Pripravili sme prezentačné aktivity na Deň finančnej gramotnosti (8. september) – spropagovaním 

portálov o financiách, ponúkanými materiálmi a aktivitami: 

o www.financnagramotnost.sk (projekt spoločenskej zodpovednosti OVB Allfinanz 

Slovensko), 

o  www.financnaolympiada.sk (finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy), 

o  www.5penazi.sk (projekt NBS).            

 Termín: september/október 

 Zodpovedná: koordinátorka FG 

 Realizovali sme online prednášku na triednických hodinách na tému Ombudspot, združenie na ochranu 

spotrebiteľov. 

      Termín: november 

      Zodpovední: triedni učitelia 

 Sprostredkovali sme žiakom na podporu výučby finančnej gramotnosti informačný portál 

MŠVVaŠ SR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy. 

     Termín: celoročne 

     Zodpovední: koordinátorka FG 

 Zintenzívnili sme informačnú kampaň v tematickej oblasti finančnej gramotnosti: 

o formou uverejňovania informácií na web stránke školy, 

o  prostredníctvom portálu EduPage, 

o  na hodinách matematiky.      

     Termín: celoročne 

     Zodpovedná: koordinátorka FG  

 Zapojili sme žiakov do súťaže Finančná olympiáda. 

     Termín: november – február 

     Zodpovedná osoba: Mgr. Daniela Belišová 

Nesplnené úlohy:  

 Nepripravili sa všetky prezentačné aktivity – nástenka, propagačné materiály, hra Finančná odysea, 

beseda s pracovníkom finančnej inštitúcie. Dôvod: pretrvávanie pandémie COVID 19 

 V budúcom školskom roku budeme prihliadať na možné obmedzenia prezenčnej výučby a z tohto 

dôvodu realizovať ešte viac aktivít online formou. 

 

V Prešove  22. 6. 2021    Vypracovala:  Mgr. Daniela Belišová 

                  koordinátorka FG 

 

 

http://www.financnagramotnost.sk/
http://www.financnaolympiada.sk/
http://www.5penazi.sk/
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ZÁVEREČNÁ SPRÁVA  

plnenia úloh  koordinácie environmentálnej výchovy  

za školský rok 2020/21 

    Hlavným cieľom koordinácie environmentálnej výchovy na škole je formovať                  a rozvíjať 

tie vlastnosti žiakov, ktoré im pomôžu chápať životné prostredie ako súčasť ich života, aby sami 

nadobudli  presvedčenie udržiavať a zveľaďovať ho. Venovať primeranú pozornosť problematike 

environmentálnej výchovy, zabezpečovať potrebné informačné materiály, venovať pozornosť zvýšenej 

informovanosti žiakov o poškodzovaní životného prostredia. 

Ciele realizovaných  aktivít boli: 

 

1. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú 

najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na 

vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 

2. Spolupracovať s environmentálnymi centrami, strediskami a neziskovými organizáciami 

pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy a vytvárania 

vhodných podmienok k zdravému spôsobu života. 

3. Vnímať život ako najvyššiu hodnotu. 

4. Zvýšiť informovanosť žiakov v problematike ochrany životného prostredia. 

5. Posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu, vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia. 

6. Rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, vyjadriť vlastný 

názor písomnou i ústnou formou, zhromažďovať, triediť, analyzovať, prezentovať údaje o prírode, 

životnom prostredí. 

7. Naučiť sa spoznávať a riešiť jednoduché problémy, klady a zápory jednotlivých riešení, pracovať 

s rôznymi zdrojmi informácií. 

8. Realizovať aktivity predovšetkým na hodinách prírodovedných predmetov. 

 

Realizované aktivity: 

 Implementovala sa tematika globálneho vzdelávania a environmentálnej výchovy do UO a TVVP - 

MAT, FYZ, SJL, DEJ, ETV,OBN, NV, EKO,...  

Termín: september 

Zodpovední: koordinátor ENV, vyučujúci jednotlivých predmetov 

 Implementovala sa  tematika globálneho vzdelávania  a environmentálnej výchovy do plánov práce 

triednych učiteľov. 

 Termín: september 

 Zodpovední: koordinátorka ENV, triedni učitelia 

 Zaradila sa tematika globálneho vzdelávania a environmentálnej výchovy do školského kola súťaží 
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 zber hliníkových viečok s výrobkov SABI 

 zber papiera 

 zber malých bateriek 

 zber žiaroviek. 

Termín: október 

Zodpovední: koordinátorka ENV 

 Spropagovali sa projekty a súťaže s environmentálnym zameraním, ktorých cieľom je podporiť 

postoje žiakov vo vzťahu k životnému prostrediu. 

Termín: november 

Zodpovední: koordinátorka ENV 

 Zorganizovala sa online prednáška s odborníkom na tému týkajúcu sa problematiky ochrany 

životného prostredia.   

Termín: december 

Zodpovední: koordinátorka ENV 

 Sprostredkovali sa žiakom kontakty s environmentálnymi centrami, strediskami                          a 

neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej 

výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života. 

 Termín: celoročne 

 Zodpovední: koordinátorka ENV 

 Zapájali sme žiakov priebežne do ponúkaných aktivít v rámci tematiky environmentálnej výchovy. 

Termín: celoročne 

Zodpovedná: koordinátorka ENV 

 Zapájali sme žiakov do celoslovenského online kvízu „EkoKvíz“ v rámci podpory inovatívneho 

prístupu k vzdelávaniu pomocou online nástrojov. 

Termín: máj 

Zodpovedná: koordinátorka ENV 

 Pripravili sa prezentačné aktivity/podujatie na Svetový deň životného prostredia – nástenka, 

propagačné materiály, DVD film. 

Termín: jún 

Zodpovedná: koordinátorka ENV 

 Zintenzívnili sme informačnú kampaň v tematickej oblasti environmentálnej výchovy. 

o formou nástenky, 

o formou uverejňovania informácií na web stránke školy.      

 Termín: celoročne 

 Zodpovedná: koordinátorka ENV 
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Nesplnené úlohy:  

 Zaviesť do jednotlivých tried triedenie odpadu – triediace kontajnery na odpad. 

 Úprava areálu školy – starostlivosť o zeleň v areáli školy, bylinková biozáhradka, udržiavanie 

areálu v čistote. 

 Vybudovanie oddychovej zóny v areály školy, ktorá učí. 

 Vedenie žiakov k šetreniu vodou – výzvy pri umývadlách v triedach aj na WC.  

 Vedenie žiakov k šetreniu el. energiou – výzvy pri vypínačoch.  

 Vedenie žiakov k šetreniu tepla – správna technika vetrania, úsporný režim kúrenia počas 

víkendov, poobede a v noci. 

 Podľa ponuky rôzne video konferencie s problematikou environmentálnej výchovy. 

 Online interaktívne hry – hra „Obaly a odpady“, hra „Cesty korenia“, .... 

 Neuzatvorenie environmentálnych súťaží: „Zber hliníkových viečok“, „Zber papiera“, „Zber 

žiaroviek“.       

Dôvod: pretrvávanie pandémie COVID 19 

 

 

 

V Prešove  21. 06. 2021    Vypracovala:  Mgr. Judita Geľhošová 

                  koordinátorka ENV   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

    Sídlo: Duklianska 1, 080 04  Prešov 
 

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 

 

plánu aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti 

za školský rok 2020/2021 

Hlavným cieľom plánu aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti v zmysle Sprievodcu 

školským rokom 2020/2021 bolo: 

 motivovať žiakov k čítaniu, 

 podporovať u žiakov kladný vzťah ku knihe a literatúre, 

 zoznámiť žiakov s poslaním školskej knižnice, jej funkciami a úlohami, 

 rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením a aktívne počúvanie s porozumením, 

 podporovať voľnočasové aktivity žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné a literárne 

súťaže, školský časopis), 

 podporovať u žiakov kreativitu, fantáziu a manuálnu zručnosť, 

 posilniť u žiakov etické hodnoty. 

Realizované aktivity na podporu rozvoja čitateľskej  gramotnosti  za školský rok 2020/21:  

 september 2020 – festival čítania Prešov číta rád 2020  -  24.09. a 25. 09.2020 sa konalo 

stretnutie s básnikom Erikom Ondrejičkom a spisovateľom Danielom Majlingom v multimediálnej 

učebni. Žiaci sa oboznámili s ich tvorbou prostredníctvom autorského čítania a následnej besedy 

o tvorbe, inšpirácii a živote (PaedDr. Kipikašová, PhDr. Alcnauerová). 

 Vyučujúce SJL na hodinách žiakov 1. ročníka oboznámili s knižničným a výpožičným poriadkom 

školskej knižnice (september/október 2020). 

 Medzinárodný deň školských knižníc – 26.10.2020 - Téma: Radosť ukrytá v podpore čítania a 

vzdelávania školskou knižnicou  realizoval sa v online priestore, najaktívnejší čitatelia školskej 

knižnice vyjadrili svoj postoj k čítaniu, čo im čítanie kníh dáva v dnešnej dobe, čím ich obohacuje. 

Ich názory, postrehy, pocity boli uverejnené v Newsletteri okt.-nov. 2020 (PhDr. Alcnauerová). 

 Záložka do knihy – výroba záložiek témy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo 

v próze a  Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby. Žiaci záložky vyrábali v rámci 

dištančnej výuky doma, najzaujímavejšie záložky sme ukázali aj ostatným žiakom 

v Newsletteri okt.-nov. 2020 (Mgr. Mirilovič). 

 Tematická vychádzka žiakov do Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove bola realizovaná 

v online priestore – žiaci si prezreli stránky knižnice, ich ponuku kníh, pripravovaných akcií, 

služieb pre čitateľa. Zaujímavá bola aj ponuka online kvízov, napr. Šaľena Vychodňarčina, Príbeh 

knižnice ako ho (ne)poznáte... Rýchly kvíz na tému Harry Potter, Dan Brown...  
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 Beseda o mojej obľúbenej knihe – sa uskutočnla v decembri 2020 s triedou II.A formou 

online webinára – besedovalo sa hlavne o tom, prečo čítať, čo mi čítanie dáva a akú knihu by 

odporúčal prečítať a prečo (Mgr. Mirilovič). 

 Čítame beletriu – realizácia školského projektu čítania kníh – realizuje sa priebežne, aj v rámci 

dištančného štúdia boli odporúčané žiakom knihy podľa ich záujmu (1. ročník literárny 

podsystém)  

 Svetový deň kníh – v marci 2021 sme zrealizovali online čitateľskú olympiádu  - Veľká 

pátracia súťaž o knihách (PhDr. Emília Alcnauerová). 

Kvôli opatreniam súvisiacim so šírením koronavírusu a dištančnej forme výuky sa nepodarilo 

splniť tieto úlohy: 

 Tematická vychádzka - British Council v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove (vyučujúce 

ANJ). 

 Hviezdoslavov Kubín (PhDr. Alcnauerová). 

 Týždeň čítania s porozumením (PaedDr. Kipikašová). 

 

V Prešove 21.06.2021                                                  Vypracovala: PhDr. Emília Alcnauerová 
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Vyjadrenie Rady školy: 
 

     Rada školy pri SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov ...................... posúdila a odporúča 

zriaďovateľovi školy PSK, odbor školstva v Prešove schváliť predkladanú Správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2020/2021. 

 

 

 

Ing. Peter Onderko        

        predseda RŠ 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa: 

      Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2020/2021 podanú 

Strednou priemyselnou školou strojníckou, Duklianska 1, Prešov. 

 

                                                                                       PaedDr. Ján Furman  

vedúci Odboru školstva ÚPSK 

  

 
 
 
 
 

 


