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

rok 2021/2022

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

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školy STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ, Tulipánová 2, Žilina
Adresa školy Tulipánová 2, 011 62 Žilina
Telefón +421 41 723 22 59
E-mail sekretariat@sosstavebna.sk
WWW stránka https://sosstavebna.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno telefón e-mail
Riaditeľ Ing. Ilčík Josef, PhD. 041/7232259 riaditel@sosstavebna.sk
ZRŠ pre TV Ing. Slyško Tibor 041/7634398 slysko@sosstavebna.sk
ZRŠ pre VMV Mgr. Gašová Magdaléna 0908914076 gasova@sosstavebna.sk
ZRŠ pre TEČ RNDr. Ružičková Helena 041/7637607 ruzickova@sosstavebna.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno Kontakt Funkcia
predseda Mgr. Kovácsová Stanislava kovacsova@sosstavebna.sk učiteľka
pedagogickí zamestnanci Bc. Briššák Marek brissak@sosstavebna.sk HMOV
    
    
ostatní zamestnanci Tomašec Jozef tomasec@sosstavebna.sk vedúci správy budov
    
zástupcovia rodičov Pavel Tichý azslovakia@azslovakia.sk  
 Ján Čanecký novarealsk@gmail.com  
 Mgr. Želmíra Cingelová zelmira@majcinik.sk  
 Mgr. Lenka Šimunová lenka.simunova1@gmail.com  
zástupca zriaďovateľa Mgr. Turská Eva eva.turska@zilinskazupa.sk  
 Mgr. Ján Marosz jan.marosz@gmail.com  
 Ing. Martin Kapitulík martin@kapitulik.sk  
    
zástupca ŽŠR Jakub Kordiak kordiak.jakub@gmail.com žiak

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov Žilinský samosprávny kraj
Sídlo Komenského 48, 011 09 Žilina
Telefón 041/5032111
E-mail info@zilinskazupa.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy



Poradné orgány školy a ich funkcia:

1)      Pedagogická rada školy (PR) vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy, schvaľuje ročný plán školy, vyhodnotenie práce školy spravidla za klasifikačné
obdobie, odsúhlasenie výsledkov v prospechu, správaní a dochádzke žiakov, odporúča výchovné opatrenia ukladané žiakom školy a vyjadruje sa
k návrhom riaditeľa školy.

2)      Predmetové komisie /PK/ organizujú prácu v predmetových komisiách, dávajú návrhy a pripomienky k zmene dotácie hodín, k zmene obsahu
učebných osnov, vyjadrujú sa na požiadanie riaditeľa k prijímaniu nových zamestnancov pre príslušnú PK a plnia ďalšie úlohy vyplývajúce z ročného
plánu školy a z vlastného ročného plánu.

3)      Metodické združenie triednych učiteľov, majstrov odbornej výchovy a  vychovávateľov (MZ)- koordinuje prácu triednych učiteľov, MOV
a vychovávateľov,  predovšetkým vo výchovnej a metodickej oblasti. Plní úlohy stanovené vlastným plánom práce a úlohy stanovené ročným plánom
školy.

4)      Rada školy posudzuje činnosť školy, plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich zamestnancov školy a ostatných  zamestnancov, ktorí sa podieľajú
na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v škole.

5)      Rodičovská rada je iniciatívny poradný orgán rodičov školy, má minimálne 3 členov, schádza sa min. 2-krát ročne a riadi sa pravidlami  vyplývajúcimi
z jej štatútu.

6)      Žiacka školská rada v zmysle schváleného štatútu reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy. Predkladá riaditeľovi zápisnicu o voľbe predsedu
a zástupcu žiakov do RŠ a vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Podieľa sa na tvorbe
a dodržiavaní školského poriadku. Predkladá svoje stanoviská a návrhy a jej úlohou je aj voliť a odvolávať zástupcu žiakov do rady školy. Skladá sa z
11 členov.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 530

Počet tried: 22

Podrobnejšie informácie:
Trieda Počet žiakov
1.NSV 9
I.A 20
I.B 28
I.C 25
I.D 29
I.G 27
I.K 15
I.NA 24/12 ex
II.A 19
II.B 21
II.C 28
II.D 20
II.G 30/2 ex
II.K 4
II.NC 8 ex
III.A 26
III.B 32
III.C 30
III.G 31/20 ex
IV.A 20
IV.B 31
IV.C 28

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný
pomer

Počet pedag.
prac.

Počet nepedag.
prac.

Počet úväzkov pedag.
prac.

Počet úväzkov nepedag.
prac.



TPP 53 20 53 20
DPP 0 0 0 0
Znížený úväzok 3 1 1,68 0,68
ZPS 4 4 4 4
Na dohodu 2 0 0,49 0

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov + majstrov odbornej výchovy 0 24 učiteľov + 28 MOV 52
vychovávateľov 0 8 8
asistentov učiteľa 0 0 0
    
spolu   60

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
0 0 0

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet
žiakov Umiestnenie národ.

kolo
medzinárod.

kolo
okr.
kolo

kraj.
kolo

27. ročník súťaže praktických zručností a odborných
vedomostí v odbore murár – MURÁR 2022 v Nitre 2 4. miesto áno    

Celoštátne kolo SKILLS SLOVAKIA v Nitre 2 1. miesto áno    
Medzinárodná súťaž odborov 26 (elektrikár), 36
(inštalatér) Sušice, ČR - O pohár Systherm 2 3. miesto  áno   

Medzinárodná súťaž odborov 26 (elektrikár),
36(inštalatér) Sušice, ČR - O krištálovú guľu
Systherm

2 2. miesto  áno   

Medzinárodná súťaž v odbore inštalatér Vyškov, ČR 2 5. a 11.
miesto  áno   

47. ročník celoštátnej súťaže stredných odborných
škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v Bratislave

3 1. miesto áno    

Najväčšia medzinárodná matematická súťaž na
svete - Matematický klokan 2021 30 úspešní

riešitelia áno    

Hasičská súťaž TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR s
medzinárodnou účasťou, ktorú organizuje Žilinská
univerzita a Dobrovoľný hasičský zbor Žilina

2 1. miesto  áno   

Integrovaný odborový zväz Drevo, Lesy, Voda
Celoslovenská súťaž stredných odborných škôl
„Bezpečné dni v práci“ v Prešove

3 1. miesto áno    

Okresné majstrovstvá žiakov stredných škôl vo
futsale 10 5. miesto   áno  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Naša škola vstúpila do povedomia verejnosti organizovaním súťaže „Mladý stavbár“
v odboroch murár, inštalatér a tesár, ktorej sa v predchádzajúcich ročníkoch zúčastnili pozvané školy zo Slovenska aj z Českej
republiky, získavaním certifikátov pre našich žiakov od firiem Alca plast SK, s.r.o. Nitra, Heluz, Dolní Bukovsko, ČR, Hansgrohe
CS s.r.o. Brno ČR, Sanitas Žilina, účasťou na ďalších súťažiach a aktivitách  - dni otvorených dverí školy, organizácia
technických dní pre základné školy, zváračské kurzy pre verejnosť, kvapka krvi ...

 



Prezentácia aktivít a úspechov školy na verejnosti, v médiách a v zahraničí:

-          články v novinách o akciách školy, kultúrnych, športových a odborných súťažiach:   Zvárač, Žilinsko, Bytčiansko,
Oravsko, Kysucko, Martinsko, Plynár-vodár-kurenár, Učiteľské noviny, Regionálne noviny My Žilinské noviny, My Kysucké
noviny, Katolícke noviny, Naša žilinská diecéza,

-          reklamné inzeráty v týždenníkoch - My Žilinské noviny, My Kysucké noviny, Oravsko, Žilinsko, Bytčiansko, Martinsko,
Kysucko, Čadčansko, Žilinský a Kysucký večerník,

-          prezentácia školy na CD a web stránke školy: www.sosstavebna.sk, pravidelná aktualizácia Web stránky školy,

-          prezentácia v PowerPointe - používame ju na burzách SŠ, nová DVD prezentácia vo vestibule školy,

-          účasť školy na burzách stredných škôl v Žiline, Martine, Dolnom Kubíne, Námestove, Čadci, Trstenej, Tvrdošíne - výroba
vlastných letákov na burzy SŠ,

-          prezentácia školy na Slovenských remeselníckych dňoch v Budatíne: Tradičné remeslá,

-          zorganizovali sme 3 x virtuálny Deň otvorených dverí - 02.12.2021, 27.01.2022 a 24.02.2022, ktorý sa úspešne
uskutočnili na našich dielňach PV a na TV v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.,

-          výchovným poradcom ZŠ sme zaslali e-maily o študijných a učebných odboroch,

-          prezentujeme nové odbory na webe školy: technik drevostavieb (kód odboru  3349 K) a operátor drevárskej a
nábytkárskej výroby (kód odboru 3341 K),

-          umožnili sme žiakom ZŠ absolvovať cvičné testy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky,

-          zabezpečili sme materiál o škole na prezentáciu pre žiakov a rodičov, ktorí sme odoslali výchovným poradcom na ZŠ,

-           dali sme vyrobiť školské kalendáre s ponukou študijných a učebných odborov s logom školy,

-          vzhľadom na dobré vybavenie spoločenských a športových priestorov našej školy, využívame ich pre verejnosť
(stužkové slávnosti, plesy, imatrikulácie, športové súťaže).

 

Aktívne spolupracujeme:

-          so Živnostenskou komorou v Žiline pri realizácii rekvalifikačných kurzov,

-          SOPK v Žiline,

-          s Cechom strechárov Slovenska (súťaž Coneco Bratislava, Mladý stavbár),

-          dlhoročná spolupráca s Republikovou úniou zamestnávateľov - pri maturitných
a záverečných skúškach a pri súťažiach,      

-          so základnými školami v oblasti propagácie odborného vzdelávania a prípravy na základe predchádzajúcej spolupráce
so ZŠ v Žiline (Karpatská, Martinská, Gaštanová, Limbová, Námestie mladosti, Lichardova) a v okrese Žilina (Rajec,
Rajecké Teplice, Lietavská Lúčka, Bytča, Kotešová, Kolárovice, Belá, Varín, Gbeľany, Teplička nad Váhom. Divina, Súľov,
Veľké Rovné, Kysucký Lieskovec, Raková, Terchová, Turie, Kysucké Nové Mesto - Klementisova),

-          spolupráca s družobnou školou v Kyjově (ČR), vo Vysokém Mýtě (ČR) - Vyššou odbornou školou a SŠ stavebnou,

-          spolupráca s Odborným centrom - Cottbus, Nemecko, Zistersdorf, Rakúsko,

-          spolupráca so školou Zelenieki Commercial and Craft School z Litvy.

 

V spolupráci s nižšie uvedenými firmami sme zabezpečili v priebehu šk. roka 2021/2022 prezentácie výrobkov, technológii
a získanie certifikátov pre žiakov príslušného odboru, majstrov odborného výcviku a učiteľov odborných predmetov:

-          Aquatherm Nitra

-          Geberit Slovensko s.r.o.

-          A - SICE s.r.o., Prešov

-          Viessmann – vykurovanie, priemyselné a chladiace systémy

http://www.sosstavebna.sk/


-          ALCA Plast Břeclav, ČR 

-          Caleffi Hidrotermika d.o.o. Slovenia

-          GREMAR Ján Martiniak

§ 2. ods. 1 h

Projekty

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

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

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

Názov projektu Zameranie / Stručná charakteristika
projektu

Krátkodobý /
Dlhodobý
projekt

Schválený/
Neschválený

Termín
začiatku
realizácie

Termín
ukončenia
realizácie

"Vráťme šport do
škôl" Spojme sa
pre basketbal

Zámerom projektu je nákup potrebného
materiálno-technického vybavenia,
organizovanie Žilinskej mestskej
basketbalovej ligy a basketbalového
krúžku.

Krátkodobý
schválený -
vypracovaný v šk.
roku 2021/2022

04/2022 10/2022

"Podaj mi ruku"
Buď sám sebou

Zámerom projektu je ukázať žiakom iné
možnosti prežitia, resp. trávenia voľného
času, ponúknuť im možnosti, nápady,
motivovať ich k zdravému životnému
štýlu, informovať a upozorňovať ich na
negatívne dôsledky užívania drog a
alkoholu.

Krátkodobý
neschválený -
vypracovaný v šk.
roku 2021/2022

04/2022 10/2022

"Smart
technológie v
SPP" smart
učebňa zelené
energie

Projekt je zameraný na vybudovanie
smart učebne, zameranej na obnoviteľné
zdroje energie

Krátkodobý
schválený -
vypracovaný v šk.
roku 2021/2022

09/2021 12/2022

„Praktické
skúsenosti - cesta
do sveta práce"

Projekt je zameraný na výmenné
odborné stáže žiakov, odborných učiteľov
a majstrov OV učebných odborov - stolár,
tesár, inštalatér a študijných odborov
technik energetických zariadení budov a
mechanik hasičskej technky

Dlhodobý schválený 06/2019 05/2022

"Pracovná
mobilita -
otvorenie mysle,
rozšírenie
odborných
zučností"

Projekt má za cieľ podporiť kvalitu
odborného vzdelávania, zlepšiť úroveň
odborných zručností žiakov so zreteľom
na ich uplatnenie ma trhu práce a rozšíriť
internalizáciu školy

Dlhodobý schválený 11/2020 06/2022

"Škola Smart v
stavebníctve a
reštaurovaní
stavieb"

Projekt je zameraný na digitálny systém
vzdelávania účastníkov cez digitálny
systém Moodle, školenia a workshopy u
každého účastníka projektu (pre 3-4
frekventantov) a záverečné sústredenie s
vyhodnotením celého projektu

Dlhodobý schválený 05/2021 03/2023

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: od 11.04.2022 do 13.04.2022

Druh inšpekcie: Štátna školská inšpekcia Žilina



Predmet školskej inšpekcie: Wellbeing - vplyv pozitívneho psychického nastavenia žiakov a učiteľov na dosahovanie výsledkov
vo vzdelávaní.

Zistenia a ich hodnotenie: Cieľom informatívnej inšpekcie bolo overiť nástroje na zisťovanie stavu vytvorených podmienok pre
spokojnosť učiteĺov a žiakov v školskom prostredí a vzťahy medzi nimy. Pošas inšpekcie boli zadané dotazníky žiakom 2.
ročníka troch učebných odborov (murár, tesár, inštalatér) a 2.-4. ročníka šiestich odborov (bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci, technické lýceum, technik energetických zariadení budov, mechanik hasičskej techniky, operátor stavebnej výroby,
mechanik stavebnoinštalačných zariadení), ktorými boli zisťované vzťahy medzi žiakmi, žiakmi a učiteľmi. Takisto boli zadané
dotazníky pedagogickým zamestnancom zamerané na ich spokojnosť a psychickú pohodu, ako aj dotazníky motivujúce klímu
školy.

Záver inšpekcie. Zistenia z dotazníkov a rozhovorov boli spracované do Súhrnnej správy za Slovenskú republiku a zverejnené
na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie a boli súčasťou Správy o stave a úrovni výchovy v školských zariadeniach a
školách v školskom roku 2021/2022 v SR.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Škola sa skladá z dvoch hlavných budov, ktoré sú dvojposchodové, z budovy školského internátu a školskej jedálne.
V školskom roku 2021/2022 na našej škole študovali žiaci v 20 triedach, z toho 1 trieda žiakov v študijných odboroch
nadstavbového štúdia. Pri vyučovaní moderných technológií, technologických postupov a aplikácie výpočtovej techniky vo
vyučovacom procese i v odbornej praxi využívame 60 počítačov v odborných učebniach
s pripojením na internet. využívame 3 servery, máme 5 interaktívnych tabúľ, 23 projektorov, 30 notebookov, 31 tlačiarní a 24
tabletov. Odborné učebne sú vybavené audio a videotechnikou, projektormi a interaktívnymi tabuľami. Všetci pedagogický
zamestnanci na úseku TV majú tablety s využitím pre žiacku školskú knižku.
 
Vo vyučovaní sa používajú verzie nasledovných programov: AutoCAD softvér je určený predovšetkým pre 2D a 3D kreslenie.
Pre vizualizáciu v architektúre a stavebníctve sa používa Arcon, ALLPLAN, CENKROS plus stavebný softvér, ekonomický softvér
a samozrejmosťou na všetkých počítačových staniciach je kancelársky balík MS OFFICE.
 
Praktické vyučovanie je realizované formou odborného výcviku, ktorý prebieha v dielňach praktického vyučovania na Bánovskej
ceste č. 9. v Žiline a na zmluvných pracoviskách firiem. Dielne majú adekvátne vybavenie pre zabezpečenie odborných činností
v rámci praktického vyučovania.

Praktické vyučovanie realizujeme v dvanástich dielňach s potrebných zázemím a v odbornej učebni. Súčasťou PV sú
certifikovaná zváračská škola č. 238, pneuservis a stanica emisných kontrol č. 0287.  Pre potreby cvičných prác žiakov
stavebných profesií slúži samostatná vykurovaná hala. Od roku 2011 sme postupne otvorili špecializované učebne –
inštalatérsku, murovania, obkladov a dlažieb, v roku 2017 elektrotechnické laboratórium a od roku 2018 máme otvorené dve
nové učebne vykurovania a zdravotechniky.   

Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť)

Ubytovaciu kapacitu školského internátu (180 miest) poskytujeme pre žiakov a žiačky SOŠ stavebnej a iných stredných škôl v
Žiline. Súčasťou internátu je aj školská jedáleň s kapacitou 100 miest, v ktorej sa stravujú žiaci a zamestnanci školy.

Školský internát zabezpečuje komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakom na základe schváleného Výchovného programu
ŠI. Každá výchovná skupina má vlastnú spoločenskú miestnosť s televízorom, DVD prehrávačom, spoločenskými hrami a
moderne vybavenú kuchynku.  Žiaci majú prístup na internet v počítačovej učebni a v internáte funguje taktiež WIFI sieť, na
ktorú sa môžu pripojiť priamo vo svojich izbách. V internáte funguje školská knižnica s bohatou ponukou kníh pre žiakov i
zamestnancov školy.

Výchovno-vzdelávací proces aj činnosť záujmových krúžkov v školskom internáte umožňuje žiakom rozvíjať svoje  schopnosti a
zručnosti vo voľnom čase a uskutočňuje  sa v duchu hesla „Mládež chce poznávať život (a rozumieť mu) dnešným spôsobom“.
Výchovné prostredie umožňuje dospievajúcim žiakom chápať a rozumieť svojmu postaveniu v spoločnosti
a spoznávať seba samého.

Žiaci využívajú celý športový areál školy – telocvičňu s modernou posilňovňou pre chlapcov aj dievčatá, plážové, futbalové a
basketbalové ihrisko, workout ihrisko, navštevujú plaváreň
a v zime chodia korčuľovať na ľadovú plochu Zimného štadióna. Každoročne žiakov zapájame do tradičných aktivít ako je
imatrikulácia prvákov, tvorivé dielne, športové a vedomostné súťaže, návšteva divadelných predstavení, starostlivosť o úpravu
zelene v areáli školy, apod.

Aktivity pripravované z podnetu žiakov a organizované s ich aktívnou pomocou, ako napr. módna prehliadka, kurzy varenia a
tanca, literárno-hudobné večery, spoločná tvorba výzdoby internátu, vychádzky do okolia Žiliny a spoznávanie kultúrnych a
prírodných pamiatok, športové súťaže spoluorganizované so stredoškolskými internátmi v Žiline.



Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami:

Nadštandardné vybavenie učebných priestorov:
-          odborné učebne s počítačmi, projektorom a DVD rekordérom slúžiace na výučbu

v programoch Cenkros, AutoCAD, ARCON a ALLPLAN,
-          dve učebne vykurovania a zdravotechniky - nové učebne sú vybavené modernou vykurovacou technikou a

technológiami obnoviteľných zdrojov energií, ktoré dodali renomované firmy ako Weishaupt, Viessmann, Attack,
Danfoss, Wolf, Buderus, Stiebel Eltron, Rehau a Flowair,

-          dve počítačové učebne, ktoré slúžia na vyučovanie informatiky, výpočtovej techniky a na prácu v záujmových útvaroch,
-          cudzie jazyky sa vyučujú v jazykových laboratóriách, odborných učebniach, ktoré sú vybavené najmodernejšou

didaktickou technikou (projektor, interaktívna tabuľa, počítače, odposluch cez slúchadlá),
-          odborná učebňa pre inštalatérov, úplné zariadenie pre praktickú výučbu (podlahové kúrenie, zdravotechnika a

plynoinštalácia),
-          odborná učebňa pre murárov, úplné zariadenie pre praktickú výučbu murár – obkladač,
-          vybudovali sme učebňu pre študijný odbor 3696 K technik energetických zariadení budov,
-          škola má novo zrekonštruovanú telocvičňu, ktorá je vybavená základným športovým, streleckým a gymnastickým

náradím, potrebami na loptové športy a florbal. Na vyučovanie telesnej výchovy slúži aj univerzálne ihrisko. V prípade
priaznivého počasia je využívané aj vonkajšie futbalové, basketbalové a nové plážové ihrisko, ktoré bolo vybudované z
grantov EÚ. Súčasné futbalové ihrisko vyžaduje rekonštrukciu, projekt na multifunkčné ihrisko je už vypracovaný,

-          naša škola sa môže pochváliť posilňovňou, jej výstavbu sme realizovali svojpomocne v rámci odborného výcviku žiakov.
Výstavbu aj zariadenie posilňovne škola financovala z vlastných zdrojov. Posilňovňa je vybavená strojmi značky Dafe a
slúži žiakom predovšetkým na hodinách telesnej výchovy, ale i v rámci výchovy mimo vyučovania. Súčasťou posilňovne
je aj úpolová telocvičňa, ktorá slúži na tréning sebaobranya športových úpolov, najmä karate,

-          škola má posilňovňu len pre dievčatá, vybavenú 2 bežeckými pásmi, rotopedom a malými činkami,
-          športový areál školy – plážové, futbalové a basketbalové ihrisko, workout ihrisko.

Priestory vyhovujúce hygienickým požiadavkám

Hygienické podmienky žiakov a učiteľov spĺňajú platné STN a sú v súlade so súčasnou legislatívou. Úroveň hygienických
zariadení je veľmi dobrá.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nevykonal hygienickú kontrolu školy za posledných 6 rokov.
Stručná analýza súčasného stavu:
Silné stránky školy:

·         História a tradícia školy, dobrá propagácia školy
·         Kvalifikovaný manažment školy
·         Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, dobré vybavenie školy didaktickou technikou, dobré vybavenie dielní PV
·         Otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v SOŠS
·         Dostatočné priestorové vybavenie školy
·         Dostatočné technické vybavenie školy, nové odborné učebne
·         Dobré uplatnenie absolventov na trhu práce, zapojenie do duálu
·         Právna subjektivita školy
·         Spolupráca so zahraničnými školami a firmami
·         Vlastná Zváračská škola a Stanica emisných kontrol

 
Slabé stránky školy:

·         Nedostatok finančných zdrojov pre výučbu a obnovu objektov školy (strechy, chodníky, okná auly )
·         Nedostatok učebníc a učebných materiálov pre žiakov
·         Energetická náročnosť prevádzky areálu školy a dielní
·         Slabá motivácia pedagógov k ďalšiemu vzdelávaniu
·         Zlý stavebno-technický stav budov a vysoké náklady na ich opravu a údržbu
·         Nedostatok kvalifikovaných MOV

Potreby a pripravované plány:

·      Naša škola má záujem naďalej rozširovať spoluprácu s organizáciami z rôznych európskych krajín, a tak zabezpečovať
vysoko kvalitnú odbornú prípravu svojich žiakov, ktorí neustále dokazujú, že dobrý remeselník sa v živote nikdy nestratí.
Vďaka takýmto projektom sa môže zatraktívniť štúdium na stredných odborných školách stavebných, odborná zdatnosť
našich žiakov pritiahne pozornosť stavebných firiem, čo zabezpečí mladým absolventom možnosť získať kvalifikovanú prácu
vo svojom odbore.

·      Máme záujem zvyšovať odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov  
v súlade s novými technológiami, trendmi a materiálmi používanými v stavebníctve. Pre pedagogických zamestnancov a
žiakov príslušných odborov zabezpečíme v spolupráci s výrobcami a zamestnávateľmi prezentácie a praktické ukážky s
nových technológií a materiálov.

·      V spolupráci so zamestnávateľmi budeme zabezpečovať kvalitné teoretické a praktické vyučovanie pre uplatnenie žiakov na
trhu práce. Prioritou našej školy je zvyšovať prepojenosť teoretického a praktického vyučovania s orientáciou na lepšiu
spoluprácu školy a podnikateľskej sféry, úprava ŠkVP s podnetmi do stavebných a strojárskych firiem, realizácia praktického



vyučovania v rámci IOV a produktívnych prác u fyzických a právnických osôb, príprava a propagácia duálneho systému
vzdelávania.

Predbežný stručný plán na nadchádzajúci školský rok 2022/2023:

-          implementovať grant programu Erasmus+ „Strategické partnerstvo 2021/2023“
so zahraničnými školami so zameraním na zvýšenie odborných zručností mladých ľudí

            a pre profesie mechanik stavebnoinštalačných zariadení, technik energetických   zariadení budov a mechanik hasičskej
techniky,

-          zapojiť sa do udeľovaní autorizácie v rámci overovania kvalifikácií v 3 učebných odboroch,

-          v oblasti zavádzania a používania nových technológií a stavebných materiálov v praxi

            usporiadať pre 2 odborných učiteľov, 6 MOV a 60 žiakov štyri odborné prezentácie        nových stavebných
technológií,

-          usporiadať 12. ročník medzinárodnej súťaže „Mladý stavbár 2022“,

-          usporiadať dve zahraničné odborné exkurzie - stáže pre odborných učiteľov a MOV,  (ALCAPLAST Břeclav, Geberit
Slovensko s.r.o., Viessmann, s. r. o.),         

-          účasť na súťažiach Vysoké Mýto, Vyškov, Sušice, SOŠ stavebná Nitra a ďalšie podľa pozvania a podľa možností
(COVID-19),

-          prezentovať aktivity a úspechy školy na verejnosti, v médiách a v zahraničí, a web stránke školy,

-          zorganizovať 3 x Deň otvorených dverí školy, zameraný na prezentáciu úspechov školy a nábor žiakov pre ďalší školský
rok s dôrazom na nové študijné odbory operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a technik drevostavieb,     

-          vytvárať podmienky pre žiakov na úspešné zvládnutie maturitných a  záverečných skúšok žiakmi s účasťou zástupcov
firiem na TČOZ a PČOZ MS a ZS,    

-          zvyšovať prepojenosť teoretického a praktického vyučovania s orientáciou na lepšiu spoluprácu školy a podnikateľskej
sféry, postupne zavádzať do praxe prvky digitalizácie odborného vzdelávania,

-          vydanie propagačného bulletinu k náboru žiakov pre školský rok 2022/2023.  

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

-          otvorenie centra odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo (2013),

-          zapojenie IKT do výučby na teoretickom aj praktickom vyučovaní,

-          vybavenie úseku teoretického vyučovania audiovizuálnou technikou,

-          adekvátne materiálne vybavenie dielní a nové odborné učebne na praktickom vyučovaní,

-          prepracovaný systém náboru nových žiakov

-          spolupráca so zahraničnými školami,

-          kvalitná a efektívna spolupráca s podnikateľskou sférou,

-          dobré uplatnenie absolventov v praxi,

-          organizovanie súťaží  na teoretickom aj praktickom vyučovaní,

-          efektívne využívanie projektov Erasmus+ na odborné stáže pre žiakov a učiteľov,

-          voľnočasové aktivity - záujmové krúžky, posilňovňa, činnosti v rámci vlastného internátu,

-          zabezpečovanie a úroveň prevencie sociálno - patologických javov žiakov,

-          vlastná zváračská škola, stanica emisných kontrol automobilov a ďalšie pracoviská komerčného charakteru na úseku.

 



Oblasti v ktorej sú nedostatky a treba ich zlepšiť:

Vyhodnotením SWOT a STEPE analýzy, vychádzajúc zo ŠVP, ktorý je implementovaný v Školskom vzdelávacom programe našej
školy, sme stanovili nasledovné ciele na zlepšenie v systéme vzdelávania a výchovy:

-          zlepšiť vyučovanie v cudzích jazykoch s využívaním IKT,

-          cieľavedomý a systematický rozvoj komunikačných a personálnych schopností,

-          rozvíjať u učiteľov a MOV schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy, ďalej rozvíjať teoretické vedomosti a praktické
zručnosti,

-          vybaviť ďalšie učebne na teoretickom vzdelávaní interaktívnymi tabuľami s projektormi a ďalšou technikou;  postupne
modernizovať odborné učebne pre praktickú prípravu žiakov,

-          pravidelne sa starať o úpravu areálu a okolia školy s dôrazom na ochranu životného prostredia.

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 21

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 134 / 7 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 / 0 dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 104 / 5 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 164 / 5 dievčat (študijné + učebné odbory)

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2021: 168 / 5 dievčat (študijné + učebné odbory)

názov odboru prijatí zapísaní % úspešnosti
3918 M technické lýceum 8 8 100
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 12 12 100
3656 K operátor stavebnej výroby 8 8 100
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 10 10 100
3693 K technik energetických zariadení budov 26 26 100
2447 K mechanik hasičskej techniky 20 20 100
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 8 8 100
3349 K technik drevostavieb 12 12 100
3659 L stavebníctvo 24 24 100
3661 H murár 10 10 100
3678 H inštalatér 8 8 100
3355 H stolár 6 6 100
3686 F stavebná výroba 11 11 78,5

§ 2. ods. 4 c

Prihlášky na SŠ

odbor určený počet žiakov pre
šk. rok 2021/2022

počet žiakov, ktorí
prejavili záujem

% naplnenia určenia vo vzťahu k
počtu uchádzačov k 30.04.2021

3918 M technické lýceum 8 5 62 %
3965 M bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci 12 27 225 %

3656 K operátor stavebnej
výroby 8 13 162 %



3658 K mechanik
stavebnoinštalačných zariadení 10 10 100 %

3693 K technik energetických
zariadení budov 26 29 111,5 %

2447 K mechanik hasičskej
techniky 20 28 140 %

3341 K operátor drevárskej a
nábytkárskej výroby 8 6 75 %

3349 K technik drevostavieb 12 16 133 %
3659 L stavebníctvo 24 38 158 %
3661 H murár 10 20 200 %
3678 H inštalatér 8 26 325 %
3355 H stolár 6 16 267 %
3686 F stavebná výroba 14 9 64 %

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

Všetkým záujemcom o študijné odbory boli odoslané pozvánky na písomné prijímacie skúšky.

1. termín PK sa konal 03. mája 2021.

2. termín PK sa konal 10. mája 2021.

07. mája 2021 sa uskutočnili PK v náhradnom termíne.

2. kolo prijímacieho konania sa konalo dňa 22 .mája.

§ 2. ods. 4 e

Odbory

Trieda Študijný (učebný) odbor
1.NSV 7922 D základná škola 2. stupeň
I.A 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
I.A 3918 M technické lýceum
I.B 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
I.B 2447 K mechanik hasičskej techniky
I.C 3693 K technik energetických zariadení budov
I.D 3656 K operátor stavebnej výroby
I.D 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
I.D 3349 K technik drevostavieb
I.G 3661 H murár
I.G 3678 H inštalatér
I.G 3355 H stolár
I.K 3686 F stavebná výroba
I.NA 3659 L stavebníctvo
II.A 3918 M technické lýceum
II.A 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
II.B 2447 K mechanik hasičskej techniky
II.C 3693 K technik energetických zariadení budov
II.D 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
II.D 3656 K operátor stavebnej výroby
II.G 3678 H inštalatér
II.G 3663 H tesár
II.G 3661 H murár



II.K 3686 F stavebná výroba
II.NC 3659 L stavebníctvo
III.A 3918 M technické lýceum
III.A 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
III.B 2447 K mechanik hasičskej techniky
III.B 3656 K operátor stavebnej výroby
III.B 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
III.C 3693 K technik energetických zariadení budov
III.G 3661 H murár
III.G 3355 H stolár
III.G 3678 H inštalatér
III.G 2487 H 01 autoopravár mechanik
IV.A 3918 M technické lýceum
IV.A 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
IV.B 2447 K mechanik hasičskej techniky
IV.B 3656 K operátor stavebnej výroby
IV.B 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
IV.C 3693 K technik energetických zariadení budov

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

Trieda ANJ Aplikovaná
informatika ARC ASV AUO BDO BEK BPO BIO CSI Daňovníctvo DEJ

Dejiny
hmotnej
kultúry

Dejiny
umenia

Diagnostické
zariadenia

1.NSV 2,67        4   3,33    
I.A 2,29         2,29  1,24    
I.B 2,85           1,81    
I.C 2,68           1,82    
I.D 2,56           1,44    
I.G 3,08               
I.K                
I.NA 3,85           3,62    
II.A 2,32       1,69  1,58  1,47    
II.B 2,71           1,71    
II.C 2,64           1,21    
II.D 2,6           1,65    
II.G 2,92               
II.K                
II.NC 2,75           1    
III.A 2,15       2,31  1,77      
III.B 3,1               
III.C 2,37               
III.G 3    3           
IV.A 2,55       2,82        
IV.B 3,45               
IV.C 3,5               

Trieda DOA DKE EKL EKO Ekonomika a
organizácia EPO Ekonomika a

riadenie ELR ETS EZA ELK EES EZZ Estetická
výchova ETV

1.NSV                
I.A                
I.B           3     
I.C        2,43    2,04    
I.D                
I.G      2,42          
I.K                



I.NA      3,52          
II.A      1,89          
II.B           2,67     
II.C          2,39   1,43   
II.D                
II.G                
II.K                
II.NC      2          
III.A      1,65          
III.B      2,59          
III.C      1,9    2,5   2,8   
III.G 2,64     2,27          
IV.A      1,8          
IV.B                
IV.C         2,54 2,54      

Trieda FYZ GED GAK GEG GSY GSX HYG CHE INF INF+ INF2 KLA KMU KOC KOC+
1.NSV 3   3,33    3,33 2       
I.A 2,06            1   
I.B 2,38               
I.C 1,93               
I.D 2,22               
I.G 2        2,35       
I.K                
I.NA 3,46 4,07            3,81  
II.A 1,74  2,5      1,37     2,33  
II.B 1,81        1,52       
II.C 1,46        2,13  1,69   2,36  
II.D 2,2             1,77  
II.G                
II.K                
II.NC 3        1,75     3,25  
III.A 1,46  2,3    1,75       1,8  
III.B   2,73           2,7  
III.C              2,33  
III.G                
IV.A 2,3      2,09       3,11  
IV.B 2,23    2,42           
IV.C 1,32               

Trieda KOC2
Konverzácia
v anglickom

jazyku
KAJ

Konverzácia
v

nemeckom
jazyku

KNJ
Konverzácia

v ruskom
jazyku

KEM Manažment
Manažment

v
stavebníctve

Marketing
a

manažment
MGX MAT MTE MDB MVB

1.NSV            3    
I.A            2,59    
I.B            3,23    
I.C            2,86    
I.D            2,59    
I.G             3,23   
I.K            3,93    
I.NA            3,73    
II.A           1,33 2,37    
II.B            2,57    
II.C            2,61    
II.D 1,71           2,4    
II.G            3,08 3,24   
II.K                
II.NC            2,75    
III.A            2,38    
III.B 2,6           3,03    
III.C            2,53    



III.G            2,73    
IV.A       2,27     2,85    
IV.B            3,2    
IV.C            2,5    

Trieda MTE+ MTE2 MTE3 MEC MER MTT NBK NBK2 NS NEJ OBN PRX ODK ODK+ ODK2
1.NSV           2     
I.A      1,47     1,47  2,06   
I.B           2,27  2,5   
I.C           1,89  1,64   
I.D           1,96  2,33   
I.G           1,88  3,27   
I.K           3,53     
I.NA           3,65 3,93    
II.A      2,26     1,84     
II.B                
II.C                
II.D                
II.G  3,11           3,78  1,43
II.K                
II.NC           1 2    
III.A           1,35     
III.B           2     
III.C           1,5     
III.G             3,08  2,63
IV.A                
IV.B           1,97     
IV.C     2,54      1,68     

Trieda ODK3 OVY ODY OHN OZR ORV Plynárenstvo PMM PST PTK PIA PČOZ PRN PUW PXA
1.NSV                
I.A         2,12     1,47  
I.B  1,73         2,79   1,85  
I.C  1,96            1,79  
I.D  1,37            1,67  
I.G  2,12              
I.K  3,67              
I.NA              3,73  
II.A        2,05 1,95     1,79  
II.B  1,33         2,19   1,76  
II.C  1,46            1,5  
II.D  1,05            2,05  
II.G 3,44 2,28              
II.K  2,67              
II.NC              2,5  
III.A     1,44    2,08      1,54
III.B  1,13        2,53 2,94     
III.C  1,77              
III.G 2,2 2,1              
IV.A    2,78 1,91    2,85      2,89
IV.B  1,28        2,78 2,67     
IV.C  1,39              

Trieda PXA2 PXA3 PRB PRB2 PEW IOS PLZ PIB PZQ PZQ+ UPP PSY PEU PBK Psychológia práce a trhu
1.NSV                
I.A                
I.B                
I.C                
I.D                
I.G                
I.K                



I.NA       3,56         
II.A         1,92       
II.B                
II.C                
II.D                
II.G      2,84          
II.K                
II.NC       1,75         
III.A         2,13    1,27   
III.B                
III.C                
III.G   3,1             
IV.A 2,64 2,89    2,33          
IV.B      3,42          
IV.C                

Trieda Psychológia
práce a trhu RAM REA Ruský

jazyk SJL Sociálna
psychológia SPR SME SBN Stavebná

výroba STK STL STS Strojárska
technológia STT

1.NSV     3,67           
I.A     2,65  1     1,35 2,18   
I.B     3,31  1,04  1,86   1,71    
I.C     2,79  1  2,89   2,54    
I.D     2,7  1  1,48   2,33    
I.G     3,42  1,08    3,08     
I.K     3,93  1,53         
I.NA     4,27   4,07 3,85       
II.A     2,58  1      2,32   
II.B     3  1         
II.C     2,71  1         
II.D     2,75  1  1,85       
II.G     3,4  1,17         
II.K       1,33         
II.NC     4   2,75 3,75       
III.A  1 2,2  2,15  1 2,5        
III.B     3,34  1  3,3       
III.C     2,93  1,1         
III.G     2,8  1,03         
IV.A   2,75  2,65  1         
IV.B     3,57  1  2,67       
IV.C     3  1         

Trieda STZ STN Strojové zariadenia Suché technológie TNI TCK TIC TZB TEC TDC TOO TOP Technológia stavieb TYR TEC+
1.NSV                
I.A                
I.B         2,47       
I.C                
I.D                
I.G         2,96       
I.K         4       
I.NA                
II.A                
II.B                
II.C         2,11       
II.D         2,14       
II.G         3,33       
II.K                
II.NC                
III.A                
III.B         2,2   2,82    
III.C         2,63       
III.G         3       



IV.A                
IV.B         2,2   2,94    
IV.C         3       

Trieda TEC2 TEC3 TSV TEV TČOZ THF

Tvorba a
ochrana

životného
prostredia

Účtovníctvo
Úvod do

sveta
práce

VYN VYT
Výpočtová
technika v

odbore
VBN Základy

automatizácie ZAQ

1.NSV                
I.A   1             
I.B   1,42             
I.C   1,32             
I.D   1,04             
I.G   1,96             
I.K   2,8             
I.NA   3,23             
II.A   1,16             
II.B   1,14             
II.C   1,21             
II.D   1             
II.G 2 3,11 1,63             
II.K                
II.NC                
III.A   1,08             
III.B   1,46             
III.C   1,17             
III.G 3,26 2,2 1,07          2,2  2,64
IV.A   1,6             
IV.B   1,38             
IV.C   1,07             

Trieda ZAE ZLA ZLR ZYT ZES ZIP
1.NSV       
I.A     1,94  
I.B       
I.C 3,07      
I.D       
I.G       
I.K       
I.NA       
II.A     2,11  
II.B       
II.C 2,61      
II.D       
II.G       
II.K       
II.NC       
III.A     1,88  
III.B       
III.C       
III.G       
IV.A   2,36   1,8
IV.B  2,75     
IV.C       

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi
dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie

2
Správanie

3
Správanie

4
1.NSV 9 0 0 3 0 6 0 0 0
I.A 17 4 8 5 0 0 0 0 0



I.B 26 2 5 17 2 0 1 0 0
I.C 28 5 6 17 0 0 0 0 0
I.D 27 7 7 13 0 0 0 0 0
I.G 26 2 3 19 2 0 2 0 0
I.K 15 2 1 4 8 0 0 4 0
I.NA 27 0 5 9 13 0 0 0 0
II.A 19 7 6 6 0 0 0 0 0
II.B 21 4 5 12 0 0 0 0 0
II.C 28 6 7 15 0 0 0 0 0
II.D 20 5 5 10 0 0 0 0 0
II.G 25 1 2 20 2 0 4 0 0
II.K 3 0 2 1 0 0 1 0 0
II.NC 4 0 0 4 0 0 0 0 0
III.A 25 8 10 7 0 0 0 0 0
III.B 32 1 5 26 0 0 0 0 0
III.C 30 4 3 22 1 0 3 0 0
III.G 48 7 11 24 6 0 1 0 0
IV.A 20 1 4 15 0 0 0 0 0
IV.B 29 0 5 23 1 0 0 0 0
IV.C 28 2 3 23 0 0 0 0 0

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

V spolupráci so stavovskými organizáciami a stavebnými firmami prispôsobujeme obsah vzdelávania požiadavkám trhu práce a
zamestnávateľom, ďalej chceme organizovať certifikácie stavebných technológií pre našich absolventov, vzdelávať
pedagogických zamestnancov v rámci zvyšovania kvalifikácie a  lepšieho odovzdávania vedomostí a zručností pre žiakov školy.

Spolupracujeme so zamestnávateľmi na ukončovaní štúdia v zmysle zákona č. 209/2018 Z. z. a pri zabezpečovaní praktického
vyučovania u zamestnávateľov v rámci individuálneho odborného výcviku alebo skupinového.

Žiakom vytvárame vhodné podmienky a podporujeme ich pri uplatňovaní svojich odborných vedomostí a zručností. Pre žiakov
zabezpečujeme účasť na súťažiach zručností a odborných vedomostí. Účasťou na súťažiach rozvíjame ich manuálnu zručnosť
a odborné vedomosti.

Cieľom prípravy žiakov je zvyšovať prepojenosť teoretického a praktického vyučovania s orientáciou na lepšiu spoluprácu školy
a podnikateľskej sféry, postupne zavádzať do praxe prvky duálneho vzdelávania.

Vytvárame podmienky pre žiakov na úspešné zvládnutie maturitných a záverečných skúšok
s účasťou zástupcov firiem na TČOZ a PČOZ MS a ZS.

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

 študijných
odboroch

učebných
odboroch

počet absolventov strednej školy k 31.08.2022 77 45
počet absolventov strednej školy v šk. roku 2021/22, ktorí pokračovali v
štúdiu na VŠ resp. ďalšom štúdiu (nadväzujúce formy) 15 17

% umiestnenia absolventov šk. roku 2021/22 na VŠ resp. v ďalšom štúdiu 19,5 % 37,8 %
počet absolventov strednej školy, ktorí sa zamestnali 50 28
z toho zamestnaní v odbore, v ktorom vyštudovali 32 28

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie



1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

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

...

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

- učebné pomôcky - rysovacie potreby, odborné knihy, výkresy a tonery pre Plotter, kancelárske potreby pre krúžok Budem
mladý projektant 2 268,- EUR

- kuchynský riad a elektrospotrebiče pre krúžok Zdravé varenie a pečenie 994,- EUR

- športové pomôcky a športové náradie pre krúžky - Nohejbal, Futsal, Florbal 1 927,- EUR

- elektrické stavebnice a drobný elektro-materiál pre krúžok Elektroinštalačný 1 455,- EUR

- záhradnícky materiál, záhradnícke náradie pre Pestovateľský krúžok 1 501,- EUR

- odmeny a odvody pre vedúcich krúžkov 6 542,- EUR

...

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

Príspevky spolu 2 000,- EUR

Čerpanie 1 408,10 EUR:

- vstupenky na exkurzie 408,- EUR

- odmeny na súťaže a štartovné 416,36 EUR

- Žiacka školská rada - činnosť 20,84 EUR

- odmeny pre žiakov za výborný prospech a dochádzku 500,- EUR

- organizácia dobrovoľníckých aktív 16,70 EUR

- exkurzie 46,20 EUR

Zostatok 591,90 EUR

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov :

Finančné dary v hodnote 6 270,- EUR boli použité na propagáciu našej školy, Centra odborného vzdelávania a prípravy pre
stavebníctvo, Tulipánová 2, Žilina, na nábor žiakov pre školský rok 2022/2023 a propagáciu projektu Erasmus+, prípravu a
účasť na súťažiach zručností, pracovné náradie a OOP na súťaže.

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Angličtina on – line 18  Mgr. Michal Mašlej
Angličtina v literatúre 1 17  Mgr. Peter Zelienka
Angličtina v literatúre 2 17  Mgr. Peter Zelienka
Angličtina vo filme 17  Ing. Marián Opial
AutoCAD v geodézii 18  Ing. Ján Kováč
Budem mladý projektant 14  Ing. Anna Jarošová
Crossfit 19  Mgr. Róbert Brezňan
Cvičenie v posilňovni 16  Ing. Miroslav Klučka
Elektroinštalačný 17  PaedDr. Vladimír Fuljer



Enviromentálny 16  Mgr. Stanislava Kovácsová
Florbal 16  Mgr. Róbert Kyjak
Futsal 18  Mgr. Róbert Brezňan
História drevostavieb 17  Ing. Anna Helbichová
Klub mladých talentov 14  Bc. Kristína Sabelová
Klub priateľov kníh 15  Mgr. Magdaléna Gašová
Kondičné posilňovanie 15  Mgr. Róbert Kyjak
Literárno-dramatický krúžok 14  Mgr. Peter Sagan
Netradičné stavby vo svete 19  Ing. Katarína Kudlová
Nohejbalový krúžok 17  Ing. Miroslav Klučka
Pestovateľský krúžok 15  Ing. Anna Jarošová
Projektovanie v stavebníctve 15  Ing. Ján Klanica
Riešenie netradičných matematických úloh 17  Mgr. Anna Zikešová
Slovenská dramatická a filmová tvorba 17  Mgr. Natália Šamajová
Slovenský jazyk a literatúra v súčasnosti 17  Mgr. Dana Jakubesová
Tlmočíme z angličtiny 18  Mgr. Janka Baránková
Tvorivá dielňa 14  Mgr. Gabriela Kupková
Z pera redaktora 16  Mgr. Stanislava Kovácsová
Zdravé varenie a pečenie 14  Mgr. Andrea Kraváriková

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

- spolupráca školy s rodičmi: v rámci ZRŠ a Rady rodičov je spolupráca na dobrej úrovni, bola realizovaná formou zasadnutí rodičovského združenia,
ako aj individuálnym kontaktom triedneho učiteľa s rodičmi žiakov, podnety od rodičov pri tvorbe a úprave školských vzdelávacích programov, pri
organizácii odborných exkurzií
a výchovnom programe školského internátu.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Naša škola plánuje v budúcnosti rozširovať ponuku študijných a učebných odborov. V spolupráci so stavovskými organizáciami
a stavebnými firmami prispôsobovať obsah vzdelávania požiadavkám trhu práce a zamestnávateľom, ďalej chceme organizovať
certifikácie stavebných technológií pre našich absolventov, vzdelávať pedagogických zamestnancov v rámci zvyšovania kvalifikácie a 
lepšieho odovzdávania vedomostí a zručností pre žiakov školy.

V našej škole pôsobia plne kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú nevyhnutné podmienky pedagogickej a odbornej
spôsobilosti. Na základe plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogickí zamestnanci ďalej zvyšujú svoje kompetencie  absolvovaním
rôznych druhov a foriem vzdelávania.

Máme Žiacku školskú radu, ktorej úlohou je načúvať študentov, prezentovať názory študentov vedeniu a pedagógom, konzultácie a rady
novým žiakom, prispievať ku rozvoju školy vlastnými nápadmi, vytváranie pozitívnej atmosféry na škole, prepájanie školského života so
širšou komunitou (okolie školy, mesto, obec), boj proti šikanovaniu v škole, podporovať dobré vzťahy „učiteľ - žiak“, pomoc pri vylepšovaní
a skrášľovaní školského prostredia, aktívna spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou.

SOŠ stavebná má vlastnú zváračskú školu v dielňach praktického vyučovania Bánovská cesta 9, Žilina. Personál zváračskej školy ma
všetky potrené oprávnenia a certifikáty súvisiace s prevádzkou zváračskej školy pod registračným číslom 238. V priebehu školského roka
2021 / 2022 sme poskytovali služby žiakom SOŠ stavebnej, iným stredným odborným školám, právnickým a fyzickým osobám.

Záver

Vypracoval: Ing. Ilčík Josef, PhD.

V Žiline, 27. septembra 2022

Správa prerokovaná v Pedagogickej rade školy dňa: 27.09.2022

Vyjadrenie rady školy



Rada školy prerokovala a schválila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského
zariadenia za školský rok 2021/2022, dňa 27. októbra 2022.


