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I. Poslanie a vízia 

 

SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

V ľudskom potenciáli: 

- kvalifikované a motivované ľudské zdroje 

- digitálne kompetencie všetkých 

pedagogických zamestnancov 

- podpora vedenia školy pri odbornom raste 

pedagógov 

Budova a vybavenie: 

- pekne upravené priestory školy 

- systematická modernizácia materiálno-

technickej základne IKT 

- nadštandardné podmienky pre 

telovýchovné aktivity 

- školská knižnica 

- dobré vybavenie odbornou literatúrou 

Výchovno-vzdelávací proces 

- skúsenosti s projektovým vyučovaním 

- skúsenosti s vyučovaním regionálnych 

dejín 

- využitie počítačov a internetu pri výučbe 

- voľný prístup žiakov k internetu 

- bohatá činnosť v rámci medzinárodných 

projektov celoživotného vzdelávania 

- realizácia medzinárodných projektov 

 

Slabé stránky: 

V ľudskom potenciáli: 

- slabá motivácia študentov 

- nárast problémov vo vzdelávaní z dôvodu 

nezáujmu žiakov 

- negatívne prejavy v správaní žiakov 

- málo podnetné rodinné a sociálne zázemie, 

hlavne žiakov SOŠ 

- spoločenský status učiteľa 

- nízky podiel pedagogických pracovníkov 

s certifikovanou jazykovou spôsobilosťou 

Budova a vybavenie 

- nedostatok vlastných zdrojov na 

modernizáciu a inováciu vyučovacieho 

procesu 

Výchovno-vzdelávací proces 

- nedostatok moderných učebníc 

Ostatné 

- obmedzenosť finančných zdrojov na 

gymnáziu 

Príležitosti: 

- implementácia vlastného modelu 

vzdelávacieho programu školy 

- rozšírenie ponuky nepovinných predmetov 

a záujmových krúžkov v súlade 

s koncepciou školy 

- možnosť profesijného rastu učiteľov 

- možnosť získať finančné prostriedky 

z grantov a fondov EÚ 

- otvoriť školu pre miestnu komunitu formou 

telovýchovných a kultúrnych aktivít 

- možnosť prázdninových aktivít pre deti 

z mesta a pre študentov školy 

- rozvoj spolupráce so zamestnávateľom 

a miestnou samosprávou 

Ohrozenie: 

- nepriaznivý demografický vývoj 

- poloha školy – blízkosť okresného mesta 

s konkurenčnými školami 

- vysoká nezamestnanosť v regióne 

- zhoršovanie sociálnej štruktúry 

obyvateľstva 

- migrácia mladých rodín a vzdelaných ľudí 

z regiónu 

- málo podnetné domáce prostredie 

- slabá pripravenosť novoprijatých žiakov, 

zhoršujúca sa vedomostná úroveň žiakov 

prichádzajúcich zo ZŠ 

- zhoršujúca sa úroveň správania žiakov, 

neadekvátny hodnotový systém 

- absencia študijných návykov 

u novoprijatých žiakov 

- negatívne vplyvy na mládež 
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Vízia školy : 

 

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce – moderná stredná škola poskytujúca kvalitnú 

prípravu na vysokoškolské štúdium a pre potreby informačnej znalostnej ekonomiky.  
Víziou Spojenej školy je byť moderná, širokospektrálna škola, materiálne a technicky dobre 

vybavená, vzdelávajúca rôzne vekové kategórie uchádzačov schopných uplatniť sa na trhu 

práce. Za širokospektrálnosťou sa skrýva rôznorodosť študijných odborov, foriem štúdia a 
veková rôznorodosť. Pod flexibilitou školy rozumieme pružne reagovať na často a rýchlo sa 

meniacu situáciu v legislatíve, na trhu práce, v požiadavkách podnikateľských subjektov. 

 

Vyhodnotenie: 

 

 Škola je stabilným vzdelávacím  centrom mikroregiónu. V školskom roku 2019/2020 

vedenie školy pružne reagovalo na potreby trhu práce v regióne. Spektrom odborov, ktoré má 

škola v portfóliu, priebežne prispôsobuje požiadavkám podnikateľských subjektov 

a zamestnávateľov v regióne.  

V spolupráci s obecnými úradmi sme v školskom roku 2019/2020 pokračovali v spolupráci 

na elokovaných pracoviskách školy. Škola tak prispieva k riešeniu regionálnych problémov 

a sprístupňuje vzdelávanie najmä rómskym obyvateľom. 

Kvalitu prípravy absolventov školy potvrdila vysoká úspešnosť ich uplatnenia na trhu práce 

v regióne. Až 92% absolventov SOŠ našlo svojich zamestnávateľov. O modernosti školy 

svedčí aj bohatá projektová činnosť v šk. roku 2019/2020 a zapojenie do medzinárodných 

projektov.   
 

Poslanie školy: 

 

 

Organizačná zložka Stredná odborná škola: 

  
Stredná odborná škola poskytuje stredoškolské odborné vzdelanie a pripravuje absolventov 

pre potreby trhu práce v oblasti strojárenstva, gastronómie, počítačových sietí a štátnej správy 
a samosprávy. Absolventi si osvojujú potrebné vedomosti, zručnosti a predovšetkým odborné 

kompetencie v súlade so školskými vzdelávacími programami jednotlivých študijných a 
učebných odborov. 

 

Vyhodnotenie:  
 

Z hľadiska skladby odborov škola flexibilne reagovala na potreby trhu práce – v školskom 

roku 2019/2020 bolo otvorených 5 tried dvojročného učebného odboru, v ktorom prevládajú 

rómski žiaci a žiačky. Do učebných plánov všetkých odborov boli zaradené tri kurzy 

osobnostného rozvoja žiakov v 1.- 3. ročníku štúdia, kôli pandémii Covid-19 sa realizovali iba 

čiastočne. Kurzy zohľadňujú individualitu a potreby žiakov v jednotlivých fázach štúdia. 

Boli zrevidované a aktualizované učebné osnovy odborných predmetov vo všetkých 

študijných a učebných odboroch a pri revízii boli zapracované do osnov požiadavky zo strany 

zamestnávateľov. 

Skvalitňovaním podmienok pre edukačný proces najmä na elokovaných pracoviskách školy 

bol zrealizovaný zámer modernizácie výchovy a vzdelávania. Integrácia žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia si vyžaduje aj naďalej dôsledne individuálny prístup, komunikáciu 

s obcami a potenciálnymi zamestnávateľmi. 11 žiakov ukončilo kurz na získanie nižšieho 

stredného vzdelania a časť z nich pokračuje v štúdiu v 3 - ročnom učebnom odbore.  
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Zámery: 

  
Víziu školy sleduje „Školské desatoro“, ktoré bolo východiskom pre tvorbu Školských 

vzdelávacích programov jednotlivých odborov školy:  
1. Proces výchovy a vzdelávania smerujeme k tomu, aby náš absolvent mal vedomostí, 

zručností, kompetencie a motiváciu pre celoživotné vzdelávanie  
2. Rozvíjame tvorivosť študentov 

3. Prezentujeme naše projekty 

4. Pripravujeme sa pre život v informačnej spoločnosti 

5. Komunikujeme kultivovane a efektívne 

6. Sebareflexiou sa stávame zodpovednými za svoje vzdelanie 

7. Pestujeme vzťah k svojmu regiónu v európskej dimenzii 

8. Prepájame vzdelanie so svetom práce, vedy a techniky 

9. Pestujeme zdravý životný štýl 

10. Učíme sa nielen v škole 

 

Vyhodnotenie:  
Ku každému bodu „Školského desatora“ boli prijaté konkrétne úlohy, ktoré boli detailne 

špecifikované v Pláne práce školy na školský rok 2019/2020. 

 

1. Proces výchovy a vzdelávania smerujeme k tomu, aby náš absolvent mal vedomosti,   

zručnosti, kompetencie a motiváciu pre celoživotné vzdelávanie   

      S cieľom zlepšiť motiváciu žiakov pre celoživotné vzdelávanie a výrazne posilniť profesijnú 

orientáciu žiakov sa v priebehu školského roka uskutočnil cyklus besied, v ktorom boli žiakom 

predstavené tradičné i netradičné profesie. Zvýšenie záujmu o IT smer štúdia priniesli besedy 

s bývalými žiakmi školy, pracovníkmi v IT oblasti.  

     Školské vzdelávacie programy jednotlivých odborov boli aktualizované k začiatku školského 

roka a zohľadňujú najmä rozvoj špecifických odborných kompetencií absolventa daného odboru.   

Predmety ŠkVP v SOŠ v jednotlivých študijných odboroch rozvíjali špecifické odborné 

kompetencie žiakov. 

 

     Aby sa vzdelávanie stalo dostupným pre všetky skupiny obyvateľstva, Spojená škola 

prevádzkuje tieto elokované pracoviská:  

 Elokované pracovisko Dargovských hrdinov 118, Sečovce, 

 Elokované pracovisko Obchodná 164, Sečovce, 

 Elokované pracovisko Hlavná 462, Parchovany,  

 Elokované pracovisko Školská 242, Lastovce 

 Elokované pracovisko Lesná 44/18, Bačkov 

 

     Zrealizoval sa aj kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania s cieľom motivovať rómskych 

žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu.  

 

2. Rozvíjame tvorivosť žiakov  

     Predmetové projekty, školské projekty, tvorivé domáce úlohy a školská konferencia boli 

prostriedky na rozvoj tvorivosti. Zlepšila sa propagácia tvorivých aktivít na webe 

a fotodokumentácia. Poklesol záujem žiakov o SOČ, ktorý možno vzbudiť len individuálnym 

prístupom a osobným zanietením. Zhoršila sa propagácia predmetových súťaží a olympiád, 

zmenšila sa zapojenosť predovšetkým v prírodovedných predmetoch.  
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3. Prezentujeme naše projekty 

           

Medzinárodné aktivity v školskom roku 2019/2020  boli naplánované v rámci štyroch hlavných 

oblastí: 

1. Medzinárodné projekty Erasmus + 

2. Medzinárodné konferencie 

3. Virtuálna spolupráca 

4. Kurz španielskeho jazyka 

 

Program Erasmus+ "Common mind and global cooperation in mathematics teaching" Globálna 

spolupráca vo výučbe matematiky 

2018-1-TR01-KA229-059330_3 

- je to dvojročné strategické partnerstvo zamerané na výmenu osvedčených postupov pri 

vučovaní matematiky 

- zapojené školy sú zo Slovenska, Turecka, Portugalska, Rumunska a Poľska 

- v tomto školskom roku boli naplánované stretnutia v Turecku a Poľku 

Z dôvodu pandémie sa obdobie implementácie projektu predĺžilo o 12 mesiacov a teda aj 

mobilitné aktivity, ktoré mali byť realizované v tomto školskom roku sa presúvajú na 

nasledujúci školský rok. 

 

   MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE  

 UNESCO V BUENOS AIRES, ARGENTÍNA  

Simulácia zasadnutia „UNESCO“ je každoročné podujatie určené pre stredoškolských 

študentov a celkovo sa ho v tomto školskom roku zúčastnilo viac ako 500 žiakov prevažne z 

Latinskej Ameriky, ale aj z Európy a Severnej Ameriky. Boli sme jedinou školou zo Slovenska, 

ktorá sa do projektu zapojila. Zúčastnili sme sa konferencií a workshopov, ktoré boli 

organizované pre učiteľov a navštívili sme prírodné rezervácie, kde sme sa zúčastnili prednášok 

zameraných na problematiku ochrany životného prostredia a klimatických zmien. Simulácia 

UNESCO v Buenos Aires bola organizovaná miestnou školou – Instituto José Hernandéz, s 

ktorou naša škola spolupracuje už 13 rokov.  

25. 09 – 08. 10. 2019  

Deväť žiakov našej školy pracovalo v troch odborných komisiách – prírodovednej, vzdelávacej 

a spoločensko-vednej. Traja z nich mali úlohu veľvyslancov, ostatní boli delegáti a zastupovali 

krajiny: Sudán, Srbsko a Brazíliu. 

 

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA V USA – nezúčastnili sme sa 

 

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA V RUMUNSKU – zrušená z dôvodu pandémie 

 

VIRTUÁLNA SPOLUPRÁCA 

ACT FOR LIBERTY  

Počas online vyučovania sa žiaci zapojili do virtuálneho medzinárodného projektu, ktorého 

cieľom bolo viesť žiakov k tomu, aby rozmýšľali o tom, čo pre nich znamená sloboda a ako 

chápu slobodu v rôznych sférach života. Výstupom projektu sú postery (práce žiakov) 

zverejnené na FB stránke školy. 

GLOBÁLNA SPOLUPRÁCA VO VÝUČBE MATEMATIKY 

Už spomínaný projekt Erasmus+ KA2 sa realizuje súbežne aj virtuálne s využitím nástrojov 

etwinning.  
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KURZ ŠPANIELSKEHO JAZYKA 

Plánovali sme zorganizovať študijno- poznávací pobyt v Španielsku, ktorý sa kvôli pandémii 

neuskutočnil.  

 

 

     V priebehu školského roka bolo naplánovaných viacero projektových dní: Deň zdravia, Deň 

Zeme, Deň Zemplína a Deň otvorených dverí. Avšak vzhľadom na situáciu súvisiacu 

s pandémiou korona vírusu viaceré neboli uskutočnené. Konal sa  Deň otvorených dverí, ktorý 

si vyžiadal náročnejšiu prípravu a bol súčasťou náboru žiakov ZŠ na budúci školský rok. Nábor 

žiakov bol intenzívny a dôsledný, čo sa odzrkadlilo aj v počte zapísaných žiakov. 

 

 

    4. Pripravujeme sa pre život v informačnej spoločnosti  

 

     Vzhľadom na Stratégiu rozvoja výchovy a vzdelávania v SŠ v KSK bola vykonaná analýza 

kompetencií žiakov v oblasti IT - zručností. V súlade s cieľmi INDUSTRY 4.0 sa zmena týchto 

kompetencií premietla do učebných osnov odborných predmetov v odbore mechanik 

počítačových sietí a do učebných osnov informatiky v gymnáziu.  

 

 

     5. Komunikujeme kultivovane a efektívne 

     V 1. a 2. ročníku SOŠ zrealizovali triedni učitelia v spolupráci s majstrami OV  prezentáciu 

výsledkov žiakov v oblasti odborných kompetencií. Každý žiak v prítomnosti rodičov 

prezentoval svoju prácu, svoj projekt z odborných predmetov. Takýto spôsob prezentácie rodičia 

veľmi ocenili.  

 

    6. Sebareflexiou sa stávame zodpovednými za svoje vzdelanie 

     Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov  sú slabšie. Len veľmi málo žiakov študijných 

odborov v SOŠ prospelo s vyznamenaním. Odzrkadľuje to skutočnosť, že žiakom SOŠ málo 

záleží na študijných výsledkoch v jednotlivých ročníkoch. Dôraz kladú len na to, aby štúdium 

vôbec ukončili. Prospech, aký dosiahli, budúci zamestnávatelia neoceňujú, čo tiež pôsobí 

demotivujúco. Oproti predchádzajúcemu roku narástol počet vymeškaných hodín  v študijných 

i učebných  odboroch.  Ide zväčša o žiakov zo sociálne veľmi málo podnetného prostredia, kde 

ani po opakovaných výzvach a predvolaniach sa rodičia týchto žiakov nedostavia do školy. Celá 

ťarcha riešenia problému tak ostáva na škole. 

 

      V triedach 1., 2. a 3. ročníka sa zrealizovali kurzy osobnostného a sociálneho rozvoja žiakov. 

Výrazne lepšie výsledky sa dosiahli pri tých kurzoch, ktoré sa konali mimo objekt školy 

v ubytovacom zariadení, aj keď finančne náročnejšie. Kurzy majú svoje opodstatnenie pre 

osobnostný rozvoj jednotlivcov, ale aj stmeľovanie kolektívu triedy.  

Ako motivačný prvok boli v priebehu školského roka zapožičané najlepším žiakom jednotlivých 

tried notebooky. 

     Vo výchovno-vzdelávacom procese na SOŠ prevládala jednoznačne výchovná zložka. 

Takmer denne bolo nutné riešiť množstvo výchovných problémov, od nevhodného správania až 

po náznaky šikanovania. Vzniknuté výchovné problémy boli riešené s výchovnou poradkyňou 

alebo s členom vedenia školy, každý problém prešetrený a písomne zaznamenaný do Záznamu 

o porušení Školského poriadku. Sebahodnotenie žiakov sa výrazne posunulo vďaka zapojeniu 

školy do certifikačného testovania E-test. Obe organizačné zložky sú certifikované pracoviská. 

Všetci žiaci končiacich ročníkov a väčšina žiakov z nižších ročníkov mali možnosť overiť si 

svoje vedomosti z viacerých predmetov v prostredí tohto systému.  
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     7. Pestujeme vzťah k svojmu regiónu v európskej dimenzii 

     Žiaci a pedagógovia oboch organizačných zložiek aktívne pracovali v medzinárodných 

projektoch celoživotného vzdelávania. Práca v medzinárodnom projekte posúva jednak využitie 

cudzieho jazyka do praktickej roviny a zároveň sprostredkuje medzinárodné kontakty žiakov. 

     Ďalšie dvojročné partnerstvo – Sociálne média vo vzdelávaní sa začalo 1. septembra 2016. 

Zapojené sú školy z Talianska, Poľska, Slovinska, Turecka. Projektové aktivity sú zamerané na 

oblasť využitia sociálnych médií v edukačnom procese. V septembri 2019 nás navštívili učitelia 

a žiaci partnerskej školy z Varšavy a v novembri sme v rámci projektu Erasmus+ zorganizovali 

krátkodobé školiace podujatie pre 24 učiteľov partnerských škôl z Rumunska, Portugalska, 

Poľska a Turecka. 

 

 

8. Prepájame vzdelanie so svetom práce, vedy a techniky 

     Tradičné exkurzie do spolupracujúcich firiem sú prvým krokom spolupráce školy 

s podnikateľskými subjektmi v regióne. V odboroch, ktoré sa v Spojenej škole vyučujú, v meste 

ani v blízkom okolí nie sú stabilné väčšie podniky, škola je odkázaná na spoluprácu s malými 

firmami, ktoré často zápasia s existenčnými ťažkosťami. Aj napriek tomu sa podarilo zapojiť 

zamestnávateľov do diskusie o kompetenciách a cieľových zručnostiach absolventov 

jednotlivých odborov. Názory a pripomienky zamestnávateľov boli zapracované do učebných 

osnov jednotlivých odborných predmetov.  

 

9. Pestujeme zdravý životný štýl  

O samotný predmet telesná a športová výchova klesá záujem zo strany žiakov, aj tu sa prejavuje 

ich nezáujem o nič. Preto bude potrebné do budúcna hľadať možno v spolupráci s triednymi 

učiteľmi a rodičmi spôsoby, ako zatraktívniť hodiny telesnej výchovy a zaujať žiakov. 

Zapojenosť školy do športových súťaží zriaďovateľa bola veľmi dobrá. Žiaci sa zapojili do 

charitatívnych aktivít a stali sa prvodarcami v odbere krvi.  

 

10. Učíme sa nielen v škole 

Tradičné školské eventy – imatrikulácia, Mikuláš, stužková, školský ples, rozlúčka s maturantmi 

boli pripravené starostlivo a zodpovedne, prispeli k pestovaniu vzájomnej spolupatričnosti so 

školou aj medzi sebou navzájom. 

Príprava exkurzií a školských výletov naráža na finančný problém. Vzhľadom na slabé sociálne 

zázemie predovšetkým žiakov SOŠ je realizácia mimovyučovacích aktivít stále náročnejšia.  

 

 

 

 

 

Návrhy vyplývajúce z vyhodnotenia plnenia zámerov: 

 

- Aj naďalej venovať pozornosť systematickej príprave žiakov končiacich ročníkov na 

maturitné skúšky. V organizačnej zložke SOŠ zintenzívniť prípravu v slovenskom 

jazyku a v cudzích jazykoch.  

- Naďalej pokračovať v súťaži Najlepší žiak školy spojenej s finančným ohodnotením 

najlepších  absolventov. 

- Zefektívniť prácu  PK, na začiatku školského roka sa zaoberať konkrétnymi krokmi, 

ktoré povedú k tomuto cieľu. 

- Urobiť revíziu web-stránky školy, aktualizovať a doplniť informácie. 

- Zvážiť formy triednych stretnutí rodičovského združenia, maximálne zaangažovať na 

príprave týchto stretnutí žiakov a rodičov. 



10 
 

- Na rodičovských združeniach raz ročne prezentovať žiacke práce – toto rodičovské 

združenie plánovať od začiatku roka, v PK analyzovať, aké výstupy predstavia žiaci 

rodičom. Koordinátorom musí byť triedny učiteľ, ktorý pre každý odbor štúdia 

odkonzultuje s majstrami OV a s ostatnými vyučujúcimi, čo budú žiaci prezentovať. 

- Pripraviť slávnostnú akadémiu – záver školského roka, pozvať hostí: rodičov, partnerov. 

- Využívať neformálne stretnutia rodičovského združenia.  

- V  PK prediskutovať možnosti a spôsoby zapojenia do predmetových súťaží 

a informovať o výsledku úvodnú pedagogickú radu pre nasledujúci školský rok. 

- Naplánovať triedne predmetové a medzipredmetové projekty na začiatku školského 

roka v rámci PK. 

- Skvalitniť výučbu s možnosťou väčšieho využitia IKT, spestriť vyučovanie  pomocou 

práce s tabletmi. 

- V rámci PK naplánovať konkrétne formy spolupráce s vysokými školami, tieto aktivity 

zahrnúť do plánu práce systematicky. 

 
 

Organizačná zložka Školský internát: 

 
Vízia školského internátu: 

 

Našou snahou je byť moderným školským zariadením so slovenskými tradíciami v európskom 

priestore, kde dynamický výchovno-vzdelávací proces prebieha v prostredí, v ktorom 

základným faktorom je motivovať a rozvinúť u žiakov kľúčové kompetencie ako komplex 

vedomosti, schopnosti, zručnosti, postojov a hodnôt. Snažíme sa vytvoriť také podmienky na 

získavanie nových kompetencii v ktorých dospievajúci mladý človek nadobúda a osvojuje si 

dimenziu vzdelávania, správania, konania i spoznávania seba samého. Ambíciou školského 

internátu (ďalej ŠI) je patriť medzi najväčšie a najžiadanejšie internáty s dobrým menom nielen 

na východe, ale aj v ostatných regiónoch Slovenska. Má to byť ŠI, v ktorom budú spokojní 

všetci žiaci, rodičia i zamestnanci. 

Chceme byť internátom, kde : 

● žiaci nadobúdajú kompetencie motivačno-aktivizujúcimi metódami, 

● sú rešpektované špecifické schopnosti, potreby a záujmy žiakov, 

● sú využívané nové informačné technológie, 

● je realizované právo na slobodu, šťastie a sebarealizáciu žiakov, 

● je rozvíjané nadanie, talent a schopnosti každého žiaka, 

● sú jasne stanovené práva a povinnosti, 

● sú ubytovaní žiaci šťastní, 

● sú rodičia žiakov spokojní a majú záujem efektívne sa podieľať na živote v ŠI, 

● výchovno-vzdelávacia činnosť je postavená na partnerstve vychovávateľ - žiak - rodič, 

pričom rešpektujeme očakávania a nároky žiaka, 

● vychovávame tvorivé osobnosti adaptabilné pre podmienky 21. storočia s cieľom uplatniť 

sa v spoločnej Európe, 

● výchova a vzdelanie sa stáva rozhodujúcou hybnou silou rozvoja spoločnosti, aby každý 

žiak pochopil, že úlohou ŠI je vytvárať podmienky na zmysluplné využívanie voľného 

času pri napĺňaní šťastného života, 

● je potrebné, aby každý žiak sa naučil prevziať zodpovednosť za svoj život, vrátane 

svojho vzdelávania. 

 

Vyhodnotenie: 

Výchovno-vzdelávací proces v ŠI prebiehal podľa vypracovaného Výchovného programu ŠI 

koncipovaného na základe zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) pre všetkých žiakov  

ubytovaných v ŠI. Výchovné aktivity boli pripravené a realizované v jednotlivých výchovných 

oblastiach tak, aby žiaci nadobudli: 

● získanie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu, 
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● rozvoj individuálnych záujmov a potrieb, 

● rozvoj komunikačných kompetencií, 

● rozvoj sociálnych kompetencií, 

● rozvoj občianskych kompetencií, 

● rozvoj kultúrnych kompetencií, 

● rozvoj talentu a špecifických osobnostných schopností, 

● zodpovednosť za vlastné správanie a konanie, 

● záujem o pravidelné aktivity – prostredníctvom krúžkovej činnosti. 

 

Poslanie ŠI: 

 

Poslaním nášho školského internátu je vytvárať priestor na realizáciu výchovy a vzdelávania 

prostredníctvom voľno časových aktivít v čase mimo vyučovania a tiež ubytovanie a 

stravovanie žiakov stredných škôl. Základným atribútom je rešpektovanie individuality 

každého žiaka. Vo výchovnovzdelávacej činnosti (ďalej VVČ) sa vychovávatelia snažia 

vytvárať prostredie, ktoré by napomáhalo rozvíjať všetky zložky osobnosti. Napĺňanie cieľov 

jednotlivých oblasti výchovy umožní rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov a pomáha formovať 

i osvojovať si vedomosti, skúsenosti, návyky a postoje k harmonickému rozvoju osobnosti. 

Neoddeliteľnou súčasťou je poskytovanie ubytovania a stravovania. 

 

Vyhodnotenie: 

Pokračovali sme v plnení úloh a cieľov v systéme výchovy a vzdelávania, ktoré spočívalo v 

cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiakov, 

motivácii a schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, za svoj rozvoj. Vo výchovnovzdelávacej 

oblasti bola zachovaná kontinuita medzi jednotlivými výchovnými činiteľmi: rodinou, školou, 

verejnosťou. Plnenie úloh dlhodobého charakteru sa flexibilne prispôsobovali veku a štruktúre 

ubytovaných žiakov. Žiakom bol ponúknutý atraktívny výchovný program, umožňujúci pružne 

reagovať na meniace sa podmienky a potreby spoločnosti, ako aj možnosť sebarealizácie v 

záujmových útvaroch. 
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II. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 
 

 Počet žiakov školy spolu 530 

 Z toho dievčat  226 

 Počet tried spolu  24 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 405 

 Z toho dievčat  127 

 Počet tried denného štúdia 18 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia - 

 Z toho dievčat  - 

 Počet tried nadstavbového štúdia - 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia - 

 Z toho dievčat  - 

 Počet tried pomaturitného štúdia - 

b) Počet žiakov v externej forme štúdia 125 

 Z toho dievčat  99 

 Počet tried v externej forme štúdia 6 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia - 

 Z toho dievčat  - 

 Počet tried večernej formy štúdia - 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia - 

 Z toho dievčat  - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako  

 slovenským z celkového počtu žiakov/ z toho - 

 Dievčat   

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového - 

 počtu žiakov/ z toho dievčat  

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat - 

f) Počet žiakov dištančnej forme štúdia - 

 Z toho dievčat  - 

 Počet tried v dištančnej forme štúdia - 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 8 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 38 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 75 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 6 

k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 33 

 formu vzdelávania   

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 73 

m) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č.  

 245/2008 Z. z. – štúdium jednotlivých vyučovacích - 

 Predmetov   

n) Iný dôvod zmeny  - 

    

 Od 16. 03. 2020 všetci žiaci prešli na dištančnú formu výuky na základe rozhodnutia Ministerstva školstva 
SR, kôli pandémii súvisiacej s vírusom Covid-19.



13 
 

III. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

     Kritéria prijímacieho konania schválené pedagogickou radou a radou školy boli prístupné pre 

verejnosť na internetovej stránke školy a na Školskom výpočtovom stredisku Michalovce. S 
kritériami boli oboznamovaní rodičia žiakov 9. ročníkov ZŠ aj na Rodičovských združeniach a 

žiaci priamo na svojich ZŠ pri prezentácii Spojenej školy.  
     V študijných odboroch uchádzači absolvovali prijímaciu skúšku z predmetov slovenský jazyk 
a matematika. V študijnom odbore 9245 M ochrana osôb a majetku sa konali talentové skúšky.  
    Bez prijímacích skúšok boli prijatí žiaci 9. ročníka, ktorí v celoslovenskom testovaní dosiahli v 

každom predmete (slovenský jazyk, matematika) samostatne úspešnosť najmenej 90 %. 
Uchádzači o štúdium učebných odborov boli prijímaní bez prijímacej skúšky po splnení ďalších 
podmienok prijatia uvedených v kritériách prijímacieho konania. 
Z dôvodu nedostatočného záujmu o študijný odbor spoločenské stravovanie sa tento odbor v šk. 
roku 2019/2020 neotvoril.  

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2019 
kód Odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

2682 K mechanik 

počítačových 

sietí 

10 4 4 6 6 10 10 

2413 K  mechanik 

strojov 

a zariadení 

10 3 3 5 5 8 8 

9245 M ochrana osôb 

a majetku 
48 33 18 18 8 24 24 

2464 H  strojný 

mechanik 
10 4 4 4 4 8 8 

6489 H  hostinský, 

hostinská 
10 7 7 2 2 9 9 

2478 F  strojárska 

výroba 
30 28 28 7 5 33 33 

3161 F  praktická 

žena 
30 33 30 17 7 37 37 

3178 F  výroba 

konfekcie 
30 4 4 8 8 12 12 

6421L spoločné 

stravovanie 
0 0 0 0 0 0 0 

2433H obrábač 

kovov 
10 6 6 3 3 9 9 

 

 

Opatrenia na zvýšenie záujmu žiakov o strednú školu  
Vychádzajúc z analýzy výsledkov prieskumu, ktorého respondentmi boli výchovní poradcovia a 

deviataci na vybraných ZŠ a náhodne oslovení rodičia žiakov ZŠ, boli prijaté nasledovné opatrenia: 
 nábor žiakov ZŠ začať už v mesiaci október 

 pripraviť otvorené hodiny a aktivity pre žiakov 9. ročníka ZŠ na našej škole 

 pripraviť informačný bulletin o možnostiach štúdia na Spojenej škole 

 pokračovať v tradícii Dňa otvorených dverí pre žiakov ZŠ a ich rodičov 

 realizovať Kariérne dni na škole za účasti zástupcov VŠ, úspešných absolventov Spojenej 

školy a potenciálnych zamestnávateľov regiónu 

 opakovane  navštíviť  jednotlivé  ZŠ  a v besede  so  žiakmi  9.  ročníka  prezentovať 

            Spojenú školu a zaujímavé aktivity za účastí žiakov jednotlivých študijných a učebných   

            odborov 
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 naďalej sa zúčastňovať na zasadnutiach rodičov deviatakov okolitých základných škôl  

 priebežne zisťovať záujem u žiakov 8. a 9. ročníka a ich zákonných zástupcovo jednotlivé 

odbory stredoškolského štúdia 
 zabezpečiť informovanosť o možnostiach štúdia na škole pravidelnou aktualizáciou web 

stránky školy 

 pokračovať v projektoch a programoch medzinárodnej spolupráce stredných škôl 

 využívať všetky možností na prezentáciu školy – spoločenské a kultúrne akcie v meste, 

športové podujatia a pod. 

 

 

IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 

 
Stredná odborná škola 

 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Priemerný prospech za 
školu: 

2,73 2,45 2,3 

 

2,2 

Priemerný počet 
vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

117,26 118,29 124,85 

 

83,16 

Priemerný počet 
neospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

10,63 13,66 
17,81 

 

 

5,30 

Priemerný počet 
ospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

106,63 104,95 107,04 

 

77,86 

                                                                  
Zhodnotenie vývoja: všetky sledované ukazovatele sa v porovnaní s minulými rokmi mierne zlepšili. 

Zhoršil sa však priemerný prospech za školu. Zmena v dochádzke na vyučovanie je výsledkom 

systematickej práce so žiakmi, ktorí v predchádzajúcom období vykazovali vyšší počet vymeškaných 

hodín. Prijaté opatrenia priniesli pozitívne výsledky hlavne u žiakov učebných odborov. Dochádzka 

žiakov dvojročných učebných odborov je aj naďalej problematická a spolupráca so zákonnými 

zástupcami značne náročná. 
 

Opatrenia vyplývajúce z analýzy výchovno-vyučovacej činnosti 

 

1. Pravidelne a dôsledne kontrolovať dochádzku žiakov a prijímať operatívne opatrenia na jej 

zlepšenie. Do riešenia viac zainteresovať rodičov najmä u žiakov, ktorí plnia povinnú školskú 

dochádzku.  
2. U dvojročných odborov intenzívnejšie spolupracovať majster OV – výchovná      

poradkyňa. Aj naďalej venovať pozornosť systematickej príprave žiakov končiacich 

ročníkov na maturitné skúšky. V organizačnej zložke Gymnázium využiť na prípravu 

predovšetkým voliteľné predmety a v organizačnej zložke SOŠ zintenzívniť prípravu     

v slovenskom jazyku a v cudzích jazykoch. 

3. Naďalej pokračovať v súťaži Najlepší žiak školy spojenej s finančným ohodnotením 

najlepších absolventov. 
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4. Zlepšiť propagáciu predmetových súťaží a olympiád a osobným kontaktom získavať 

študentov na ich riešenie. Systematizovať prípravu študentov na predmetové 

olympiády –vo väčšej miere využívať krúžky .  
5. Pri porušení školského poriadku dôsledne vyplniť Záznam o porušení školského poriadku a riešiť 

vzniknutý problém okamžite. 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 
 
 
 

 

                   2.Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 

v učebných odboroch v dennej forme štúdia 

Dvojročné 

učebné odbory 
prospech 

počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 
Počet 

žiakov 

spolu 

Počet žiakov % Počet žiakov % Počet žiakov % 
Počet 

žiakov 
% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1. 62 6 9,2 44 67,7 12 18,5 3 3,1 1298 19,97 12 0,18 

2.  40 1 2,0 30 58,8 9 17,6 - - 496 12,40 141 3,53 

Spolu 102 7 5,6 74 63,25 21 18,05 3 3,1 1347 16,19 153 1,86 

 
 

Trojročné 

učebné odbory 
prospech 

počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 
Počet 

žiakov 

spolu 

Počet žiakov % Počet žiakov % Počet žiakov % 
Počet 

žiakov 
% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1. 54 2 3,7 5 9,3 47 87,0 - - 2259 26,6 117 1,75 

2.  68 13 19,1 19 27,9 36 52,9 - - 5343 63,24 153 6,00 

3. 18 1 5,6 1 5,6 15 83,3 1 5,6 1484 59,15 164 15,6 

Spolu 140 16 9,46 25 14,27 98 74,4 1 5,6 9086 49,66 144,6 7,78 
 
 

SOŠ študijné 

odbory 
prospech 

počet vymeškaných hodín na 

žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 
Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  72 10 13,9 23 31,9 38 52,8 1 1,14 5023 70,37 24 1,26 

2.  47 7 14,9 13 27,7 26 55,3 1 2,12 4386 94,62 164 3,56 

3.  38 5 13,2 6 15,8 27 71,1 - - 3435 91,22 56 3,73 

4.  29 4 13,8 4 13,8 21 72,4 - - 2610 90,00 261 9,00 

Spolu 186 26 13,98 45 24,19 112 60,22 2 1,07 15454 86,55 505 5,28 
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3. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 : 
 

Kód 

odboru 
Názov odboru PsV PVD P N Spolu 

konali ZS 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

3178 F 
výroba 

konfekcie 
- - 3 - - - - - 3 - 

2478 F 
strojárska 

výroba 
1 - 4 - 3 - - - 8 - 

6489 H 
hostinský, 

hostinská 
- - - - - - - - - - 

2433 H 
obrábač kovov 1 - - - - - - - 1 - 

3661 H  murár - - 1 - - - - - 1 - 

3152 H  
krajčír dámske 

odevy 
1 - 1 - - - - - 2 - 

2464 H 
strojný 

mechanik 
- - - - - - - - - - 

3178 F 
výroba 

konfekcie 
- - - - - - - - - - 

3686 F 
stavebná 

výroba 
2 - 2 - 1 - - - 5 - 

3161F praktická žena 16 - 10 - 3 - - - 29 - 

 Celkom 21 - 21 - 7 - - - 49 - 

 

 

 

4. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 

 

4.1 Celkové hodnotenie 
 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

2413 

K 

mechanik strojov a 

zariadení 
- - - - - - 

2682 

K  

mechanik 

počítačových sietí 
- 

- - - 
- - 

spolu  - - - - - - 

* vzhľadom na situáciu zavinenú pandémiou nového korona vírusu sa maturitné skúšky 

nekonali 

 

 

4.2  Externá časť MS 

 

Stredná odborná škola 

Predmet Počet žiakov % 

Anglický jazyk B1 - - 

Anglický jazyk B2 - - 

Slovenský jazyk - - 

* vzhľadom na situáciu zavinenú pandémiou nového korona vírusu sa maturitné skúšky 

nekonali 
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4.3 Interná časť MS - písomná forma  

 

Stredná odborná škola 

Predmet Počet žiakov % 

Anglický jazyk B1 - - 

Anglický jazyk B2 - - 

Slovenský jazyk - - 

 

* vzhľadom na situáciu zavinenú pandémiou nového korona vírusu sa maturitné skúšky 

nekonali 

 

 

4.4 Interná časť MS  

-ústna časť Stredná odborná škola 

 

Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 1 

Počet žiakov 

s prospechom 2 

Počet žiakov 

s prospechom 3 

Počet žiakov 

s prospechom 4 

Počet žiakov 

s prospechom 5 

Priemerná 

známka 

Anglický jazyk 

B1 
3 10 4 8 - 2,68 

Anglický jazyk 

B2 
4 - - - - 1,00 

Praktická časť 

odbornej zložky 
- - - - - - 

Slovenský 

jazyk 
4 11 9 12 - 2,81 

Teoretická časť 

odbornej zložky 
13 8 12 3 - 2,14 

 

V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov 

 

Vzdelávacie  programy 

Školy 

  

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2019/2020 

1. 2. 3. 4.  Spolu 

Študijné odbory - 

denné štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 

tried
y 

žiaci 
tried
y 

žiaci 
tried
y 

žiaci 
 tried
y 

žiaci  triedy žiaci triedy žiaci 

2682 K  2019 0,5 10 1 9 0,5 14 0,5 19 - - 2,5 52 

2413 K 2019 0,5 8 - - 0,5 9 0,5 11 - - 1,5 28 

6445 K 2019 - - - - - - - - - - - - 

9245 M 2019 2 24 2 41 1 18 - - - - 5 83 

Celkom 4 42 3 50 2 41 1 30 - - 9 163 

 

Vzdelávacie  programy 

školy 

  

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2019/2020 

1. 2. 3. Spolu 

Učebné odbory  
ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 
triedy 

 
žiaci 

2478 F 2019 1 33 0,5 18 - - - 51 

3152 H 2019 - - 0,5 11 0,5 7 - 18 
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2433 H 2019 0,5 9 - - - - - 9 

3661 H 2019 0,5 9 0,5 10 0,5 10 - 29 

3161 F 2019 1 37 0,5 21 - - - 58 

3686 F 2019 - - 0,5 10 - - - 10 

3178 F 2019 0,33 12 0,5 22 - - - 34 

2464 H  2019 0,33 8 0,5 7 - - - 15 

6489 H  2019 0,33 9 0,5 9 - - - 18 

Celkom 4 117 4 108 1 17 9 242 

Vzdelávacie  programy 

školy – externá forma štúdia 

  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2019/2020 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Učebné odbory 
ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

2478 F 2019 0,5 13 1 12 - - - - 1,5 25 

3161 F 2019 0,5 15 1 34 1 17 - - 2,5 66 

3178 F 2019 1 18 0,5 9 - - - - 1,5 27 

6421 L 2019 - - 0,5 7 - - - - 0,5 7 

Celkom 2 46 3 62 1 17 - - 6 125 

VI. výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium. 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2019/2020 podiel absolventov na trhu práce  

 

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2020 

nezamestnaní 

k 30.9.2020 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 
16 - - 12 1 29 

 
počet žiakov 

v učebných  

odboroch 

- 23 - 16 10 49 

 
spolu 

počet žiakov 16 23 - 28 11 78 

 

 
 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2019/2020 

 

Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2020 

Nezamestnaní 

k 30.9.2020 

celkom 

2413 K 1 - 10 - 11 

2682 K 10 - 8 - 18 

9245 M - - - - - 

6489 H - - - - - 

3686 F 2 - 2 1 5 

2464 H - - - - - 

3661 H - - 1 - 1 
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3152 H - - 2 - 2 

2433 H - - 1 - 1 

2478 F 2 - 3 3 8 

3178 F 1 - 1 1 3 

3161 F 18 - 6 5 29 
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VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

zamestnancov školy 

 

1. pedagogickí zamestnanci  

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

   
Vek: 

do 30 
31- 40 

 
41- 50 51- 60 60-65 

 Nad   Spolu Priemerný  
   

rokov 
  

66 
 

všetkých 
 

vek 
 

                      

   Počet: 10  11   10   11  2   1   45 42,75  

 z toho žien: 5 5   6     6  1  0   23    

     Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov    

                     z toho externých -  

                     kvalifikovaných 26  

   
Počet všetkých 

            nekvalifikovaných -  
            

doplňujúcich si kvalifikáciu - 
 

    
učiteľov: 26  

           

              

s 1. kvalifikačnou skúškou 4 
 

                  

                 s 2. kvalifikačnou skúškou 9  

               s vedecko-akademickou hodnosťou -  

               Priemerný počet žiakov na učiteľa 20,38  

   
Počet majstrov 

       z toho s vysokoškolským vzdelaním 11  
          

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 7 
 

  
odborného výcviku: 18  

        

        

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ - 
 

               

             Priemerný počet žiakov na majstra OV 29,44  

     Počet          z toho s vysokoškolským vzdelaním -  

   vychovávateľov:0        so stredoškolským vzdelaním a DPŠ -  

    (vyplní ŠI)        so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ -  

            Priemerný počet žiakov na vychovávateľa -  

 2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2019/2020    

 P
ed

ag
. 
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26 18     - - 1 - - 1 -     - 
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3. Nepedagogickí zamestnanci školy 

 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 3 3 5 3 2 0 16 44,3 

z toho 

žien: 3 3 3 1 2 0 11 43,3 

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov: 16      

z toho s vysokoškolským vzdelaním 7 

so stredoškolským vzdelaním 9 

 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2019/2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia 
Názov 

osvedčenia, 

certifikátu 

Počet učiteľov 

Počet 

získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

adaptačné 
Spojená škola Kollárova 17, 

Sečovce 
- 1 

- 

Internet vecí TUKE FEI, Letná 9, Košice Internet vecí 1 
- 

Bridge CCNA6 

na CCNA 7 
TUKE FEI, Letná 9,Košice 

Bridge CCNA6 

na CCNA7 
1 

- 

Online workshop https://www.ajtyvit.sk/podujatia/start-
creative-thinking/) 

AJ TY V IT 

Start creative 

thinking 1 
- 

Online workshop https://www.ajtyvit.sk/podujatia/eq-v-
projektovom-manazmente/) 

AJ TY V IT 

EQ 

v projektovom 

manažmente 

1 - 

webinár VUDP a P Riešenie krízovej 

situácie 
1 

- 

 

 ;Prehľad o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov 

pedagogickými zamestnancami  

 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov  osvedčenie, 

certifikátu 
Počet učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

aktualizačné 

japonská federácia 

karate a sebaobrany   

 

Medzinárodný 

inštruktor shotokan 

 

1 
- 

 

 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
- -        - - - 

Cudzí jazyk - - - - - 

Prírodovedné  - - - - - 

Odborné  - - - - - 

Spolu  

 
- - - - - 

https://www.ajtyvit.sk/podujatia/start-creative-thinking/
https://www.ajtyvit.sk/podujatia/start-creative-thinking/
https://www.ajtyvit.sk/podujatia/eq-v-projektovom-manazmente/
https://www.ajtyvit.sk/podujatia/eq-v-projektovom-manazmente/
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IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 
Súťaže:   

Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.

Č 
Názov súťaže 

Pri individuálnych 

súťažiach meno 

žiaka a trieda 

Súťaž 

konaná 

dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovens

ká 

úroveň 

Medzináro

d. 

úroveň 

1. iBobor - KUB I.M, II.C,II.A 14. 11. 2019 x - - 

2. 
KUB- stredoškolská súťaž 

v kybernetickej bezpečnosti 

http://kybersutaz.sk/ 

Tomáš Magnes, Daniel 

Seman, Ján Fecko 
06.02.2020 - - - 

3. 
KUB –Junior internet 2020 

www. juniorinternet.sk 

AMAVET.sk 

Tomáš Magnes 3. miesto 24.04.2020 - -  

4. 

KUB  - Junior internet 2020 

www.juniorinternet.sk 

JuniorText – texty na 

vyhlásenú tému :,, Ako 

môžem rozpoznať 

dezinformáciu? Dá sa bojovať 

s dezinformáciami a nestratiť 

slobodu médií?“ 

I.M, II.A, II.C 
6.02.-

15.02.2020 
- - - 

5. Olympiáda PHF 
Zapojený IV.A, úspešný 

riešiteľ prijatý na štúdium 
- - - - 

6. Mladý tvorca 2019 Nitra 

1. miesto v kategórii 

webová aplikácia 

a absolútny víťaz súťaže – 

Tomáš Magnes IV.A 

5.11.-

06.11.2019 
- - - 

7. 
Olympiáda v anglickom 

jazyku 
Wiliam Whitley, IV.A 

Krajské 

kolo 

12.02.2019 

9. miesto - - 

8.  
Olympiáda v anglickom 

jazyku 
Patrik Matta, IV.A 

Okresné 

kolo 

15.01.2020 

2.miesto - - 

 

 

Iné súťaže 

P.

Č 

Názov súťaže/ 

vyhlasovateľ 

Pri individuálnych 

súťažiach meno 

žiaka a trieda 

Súťaž 

konaná dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslove

nská 

úroveň 

Medzi

národn

á 

úroveň 

1. 
Správna voľba povolania/KSK, 

Mesto Michalovce a UPSVaR 

Lukáš Hudák, III.C 

Michal Čornec, III.C 

Daniela Širáková,II.C 

Nikola Janáková, II.C 

25. 10. 2019 - - - 

2. 
Burza stredných škôl okresu 

Trebišov 

 Olívia Peštová, III.C 

Jozef Lendacký, III.C 

Kristián Pavelka,III.C 

Lukáš Hudák, III.C 

Michal Čornec, III.C 

17. 10. 2019 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.juniorinternet.sk/
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Ostatné aktivity na prezentáciu školy 
 

 

P.Č. Názov aktivity Termín  

konania 

Oblasť zamerania  

(v médiách, účasť na konferenciách, 

výstavách) 

Počet 

zúčastnených  

1. 

IT akadémia 

September 

2019 - jún 

2020 
Nový predmet Informačná bezpečnosť 

Ing. Kubicová 

III.A MPs 

2. 

Imatrikulácia, stužková  a rozlúčka 

so IV.A 

22.11.2019,

30.11.2019,

02.06.2020 
Propagácia na stránkach školy 

Ing. Kubicová 

29žiakov 

3. 

Nábor žiakov ZŠ 

November- 

December 

2019 
 

Melko 

4. 

IT akadémia 

September 

2019-jún 

2020 
Overovanie predmetu Internet a Databázy 

Ing. Novotný 

Žiaci III.A 

5. pomoc obci Bačkov pri úprave 

kvetinových záhonov 

September 

2019 

Adaptácia na nový areál, žiakov mimo 

vyučovania 

El. pracovisko 

Bačkov 

6. zber úrody zo školského pozemku September 

2019 

Adaptácia na nový areál, žiakov mimo 

vyučovania 

El. pracovisko 

Bačkov 

7. Príprava výstavky JESEŇ a 

slávnostnej tabule 

September 

2019 

Podpora seba realizačných prác a tvorivosti 

SOŠ 

8. Organizácia seminárov v rámci 

sebaobrany v školskom roku 

2019/2020 pod vedením 

 dan shihna L. Konrádom 

September 

2019 

Seminár so zameraním na spútanie útočníka 

a sebaobrana s nožom. 

45 žiakov odbor 

9245M 

9. 
DOD Ústavného súdu SR 27.09.2019 

Rozšírenie vedomosti o budúcom zaradení 

a aplikácia v práva v praxi 

44 žiakov odbor 

9245M 

10. Výstavka v areály školy z kytíc 

vytvorených z jesenných listov 

Október 

2019 

Podpora seba realizačných prác a tvorivosti El. pracovisko 

Lastovce 

11. Tvorba darčekov a roznášanie po 

obci/ Úcta k starším 

Október 

2019 

Podpora seba realizačných prác a tvorivosti 

Socializácia mimo svojej vekovej hranice 

El. pracovisko 

Lastovce 

12. 
Konferencia SlovakTech 2019 10.10.2019 

Konferencia zameraná na IT technológie 

a vzdelávanie v oblasti IT, televízie 

Ing. Novotný 

13. 
CISCO NetAcad Update 17.10.2019 Tatranská akadémia - Poprad 

Ing. Novotný 

14. Konferencia učiteľov stredných 

škôl národného projektu IT 

akadémia – vzdelávanie pre 21. 

storočie 

17.10.2019-

19.10.2019 

Konferencia projektu IT 

Akadémia 

Ing. Novotný 

15. Exkurzia na Krajskom súde v 

Košiciach 
29.10.2019 

Rozšírenie vedomostí o budúcom zaradení 

a aplikácia v práva v praxi 

25 žiakov 

z odboru 9245M 

16. Návšteva Bačkovského múzea November 

2019 

 El. pracovisko 

Bačkov 

17. 
DOD 30. 11. 2019 Príprava a pohostenie pre žiakov ZŠ SOŠ 

18 
DOD 17.12.2019 Prezentácia odboru Ochrana osôb a majetku 6 

19. 
Vianočné kreslenie 20.12.2020 Propagácia žiaka, podpora v sebavedomí 

Žiaci SOŠ 

20. 
Vianočný futsalový turnaj 20.12.2020 Turnaje medzi jednotlivými triedami 

Žiaci SOŠ a 

GYM 

21. Školský časopis NOTES December 

2019 

Informácie zo života školy 2 učitelia ,  

13 žiakov 

22. Prezentácia školy a študijného 

odboru Ochrana osôb a majetku 

ZŠ Gorkého, Trebišov 
20.12.2019 

 
2 učitelia 

2 žiaci III.C 

23. Prezentácia školy a študijného 

odboru Ochrana osôb a majetku 

ZŠ Sačurov 
25. 12. 2019 

 
2učitelia 

2 žiaci III.C 

24. Prezentácia školy a študijného 

odboru Ochrana osôb a majetku 28. 12. 2019 

 
2 učitelia 
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ZŠ Juh Vranov 
2 žiaci III.C 

25. Prezentácia školy a študijného 

odboru Ochrana osôb a majetku 

ZŠ Obchodná Sečovce 
04. 12. 2019 

 
2učitelia 

2 žiaci III.C 

26. Prezentácia školy a študijného 

odboru Ochrana osôb a majetku 

ZŠ Pribeník 
14. 12. 2019 

 3 učitelia 

2 študenti III.C 

2 študenti II.C 

27. Mikuláš-spolupráca s MŠ a ZŠ-

denné žiačky -Mikuláš  čert-

rozdávali deťom balíčky v MŠ  a 

ZŠ 

December 

2019 

 El. pracovisko 

Bačkov, 

Parchovany 

28. Tvorba adventných vencov-

výstavka v areáli školy 
December 

2019 

 El. pracovisko 

Lastovce 

29. DOD Akadémia ozbrojených síl 

Liptovský Mikuláš 
07.12.2019 Rozšírenie vedomosti o budúcom zaradení 17 

30. Príprava výstavky VIANOCE a 

slávnostnej tabule 
December 

2019 

gastronomický odbor v priestoroch SOŠ 

SOŠ 

31. príprava vianočných ozdôb, 

stromčeka, medovníčkov, veľkého 

adventného venca v obci Bačkov 
December 

2019 

 
El. pracovisko 

Bačkov 

32. 
Vianočná výstava December 

2019 

Vianoce 15 Sonap 

33. 
Vianočná burza December 

2019 

Vianoce 10 Sonap 

34. Organizácia seminárov v rámci 

sebaobrany 2019/2020 pod 

vedením dan shihan L. Konrádom 
Január 2020 

Seminár o zameraní na tonfu a tanto 

42 

35. Východoslovenská únia karate 

a bojových športov 
21.01.2020 

Skúšky technickej vyspelosti v rámci 

techniky a sebaobrany 
35 

36. Beseda s príslušníkom 

Ozbrojených síl SR,  Regrutačné 

stredisko Košice 
15.01.2020 

Rozšírenie vedomosti o budúcom zaradení 

a aplikácia v práva v praxi 50 

37. zhotovovanie háčkovaných 

výrobkov, dečky, detské papučky, 

ponožky, detských svetríkov 

Február 

2019 

 

El. pracovisko 

Bačkov 

38. Valentínsky koncert – žiaci z 

elokovaných pracovísk 
14.02.2019 

 
El. pracovisko 

Bačkov 

39. 
„Fašiangová šiška“ 

Február 

2019 

príprava šišiek pre zamestnancov a žiakov 

školy 
SOŠ 

40. príprava fašiangových šišiek s 

jahodovou penou 

Február 

2019 

- 
El. pracovisko 

Bačkov 

41. príprava masiek pre deti na 

školský karneval v ZŠ 

Február 

2019 

- 
El. pracovisko 

Bačkov 

42. Výchovno-výcvikový lyžiarsky 

kurz 

17.02.-

21.02.2020 
Zdokonaľovanie lyžiarskych schopností 72 

43. Deň otvorených dverí Akadémia 

Policajného zboru Bratislava 

07.02.2020 
Rozšírenie vedomosti o budúcom zaradení 17 

44. Pedagogický klub finančnej 

gramotnosti 

September 

2019- jún 

2020 
- Siksová 
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X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov Číslo projektu Celkový finančný Príspevok školy Poznámka 

Projektu  príspevok (ak bol)  

Zvýšenie 
vzdelanostnej 

úrovne 
obyvateľov 

mesta Sečovce 
a okolie 

OPĽZ 328/2018 165 531,80 

               

8 276,59 - 

Modernizácia 

odborného 

vzdelávania na 

Spojenej škole v 

Sečovciach 

302021K074 597 022,66 
29 851,13 

- 

Inovácia 

vzdelávania za 

účelom zlepšenia 

čitateľskej, 

matematickej, 

finančnej 

a prírodovednej 

gramotnosti 

312011U035 144 810,16 7 240,51 - 

Modernými 

metódami 

k zvyšovaniu 

kvality 

odborného 

vzdelávania 

žiakov Strednej 

odbornej školy v 

Sečovciach 

312011AGZ5 150 439,05 EUR 7 521,95 EUR - 

 

 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2019/2020 
 

 

V školskom roku 2019/2020 nebola na Spojenej škole Kollárova 17, Sečovce vykonaná 

inšpekčná a kontrolná činnosť zo strany Štátnej školskej inšpekcie a Útvaru hlavného kontrolóra. 

 

 

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
 

     Súčasné priestorové a materiálno- technické vybavenie  školy je veľmi dobré. Školu tvorí 

komplex pozostávajúci z budovy  gymnázia, budovy SOŠ, telocvične, administratívnej budovy 

a tenisovej arény. Vytvorené sú tak podmienky pre komplexnú výchovu a vzdelávanie a 

zabezpečenie rôznorodosti foriem výučby. 

     V budove sú k dispozícii  klasické učebne, ktoré sú veľké a svetlé, a ich počet je dostačujúci. 

V budovách školy je veľká spoločenská miestnosť,  školská knižnica, druhá menšia spoločenská 

miestnosť, vybavená veľkoplošným televízorom a projekčnou technikou, , štúdio školského 

rozhlasu. Súčasným  nárokom vyhovujú štyri odborné učebne informatiky s pripojením na internet. 

Fyzika, chémia a biológia sa vyučujú v odborných učebniach. Dve triedy sú vybavené projekčnou 

technikou na interaktívne vyučovanie a všetky triedy dataprojektormi. Na vyučovanie cudzích 

jazykov sú k dispozícií jazykové učebne, ktoré sú veľmi dobre vybavené jazykovou literatúrou. 

Odborné  predmety majú svoje učebne vybavené pomôckami. Odborný výcvik strojárskych 

odborov prebieha v dielňach vybavených zastaranými strojmi. Ich výmena je finančne náročná. 
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Gastronomické odbory majú dobre vybavené učebné priestory.  Odbor mechanik počítačových 

sietí má  tri odborné učebne.  

V telocvični je veľká športová hala, menšia gymnastická miestnosť, stolnotenisová herňa, 

posilňovňa, šatne, sprchy.  

V administratívnej budove sa nachádza ekonomický úsek školy a personálne oddelenie. 

V priebehu školského roka 2019/2020 sa zlepšilo materiálno-technické vybavenie všetkých 

elokovaných pracovísk.  

     Priestory školy sú upravené esteticky, interiér je zútulnený kvetmi. K pohode prispieva 

zvonenie – klasické zvonenie je nahradené melodickým. Vo vstupných priestoroch školy je 

umiestnené akvárium. Rozvrh hodín rešpektuje potreby žiakov i učiteľov, nulté hodiny nie sú, ani 

voľné hodiny žiaci v rozvrhu nemajú. Na školskom dvore sú vytvorené podmienky na oddych 

počas prestávok, je tam zeleň, lavičky, altánok a  športoviská. 

 

 
XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy, a to 

 

V školskom roku 2019/2020 začalo študovať na škole 650 žiakov , z toho na Gymnáziu 120 žiakov 

v 7 triedach, na Strednej odbornej škole 530 žiakov v 24 triedach. Výška a podiel bežných 

výdavkov ( normatívne prostriedky ) podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie 

výdavkov bola nasledovná : 

 

 

 

Druh bežného 

výdavku 

Výška bežného 

výdavku v € 

% podiel výdavku 

na celkových 

bežných výdavkoch 

mzdy 764 675,-- 55,7 

poistné 272 021,-- 19,8 

cestovné     2 598,-- 0,2 

energie   28 865,-- 2,1 

materiál 106 212,-- 7,7 

dopravné     4 580,-- 0,3 

údržba   66 893,-- 4,9 

nájomné   20 481,-- 1,5 

služby   99 841,-- 7,3 

bežné transfery    6 037,-- 0,4 

Spolu 1 372 204,-- 100 
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XIV. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK 
 

Stratégia rozvoja výchovy a  vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KSK 

 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

- - - - - - 

- - - - - - 

 

Aktivity súvisiace so schváleným  COV -  koľko návštev zorganizovali v COV ich zamerania a počet pedagogických 

pracovníkov, ktoré sa na nich zúčastnili.  

 

 

 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Deň otvorených dverí 

Ústavného súdu SR 

27. 09. 

2019 
Košice 

Ústavný súd 

Košice 
44 

Rozšírenie 

vedomosti 

o budúcom 

zaradení 

a aplikácia 

práva v praxi 

 

 

 

Vzdelávacie poukazy 

 

Vzdelávací poukaz Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  

krúžkov 

Gymnázium 120 113 18 

Stredná odborná škola 527 503 17 

celkom 647 616             30 

 

 

 

 

 

Mimoškolská a záujmová činnosť študentov bola počas celého školského roku 2019/2020 

zameraná na zmysluplné využívanie voľného času našich žiakov a zároveň na úspešnú 

reprezentáciu a propagáciu školy a jej aktivít. 
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Žiakom bolo ponúknutých na začiatku školského roka 17 krúžkov rôzneho zamerania. Najväčší 

záujem už tradične bol o športové krúžky. Žiaci aktívne pracovali v  krúžkoch: 

 

1. Aikijitsu sebaobrana  

2. Digitálne technológie 

3. Florbalový 

4. Fitness 

5. Futsal pre dievčatá i chlapcov 

6. Hudobný – školská skupina 

7. Kriminalistika 

8. Krúžok etiky 

9. Počítač efektívne 

10. Počítačový 

11. Pohybový 

12. Programovanie CNC strojov 

13. Spevácky 

14. Šikovné ruky 

15. Technický 

16. Turistický II 

17. Zdravie a životný štýl 

 

 

 

  

Kultúrne poukazy 
V rámci projektu Kultúrne poukazy 2019 škola získala 608 kultúrnych poukazov pre žiakov a 59 

poukazov pre pedagogických zamestnancov školy. 

Už tradične boli kultúrne poukazy využité hlavne pri spoločných celoškolských akciách či už 

priamo v škole alebo v mieste sídla poskytujúcej organizácie. Ďalšie kultúrne poukazy boli 

uplatnené pri návštevách filmových predstavení triednymi kolektívmi, príp. pri individuálnych 

návštevách kín a kultúrnych podujatí. Žiaci a učitelia spoločne navštívili divadelné predstavenia 

v ŠD Košice. Časť kultúrnych poukazov bola uplatnená pri návšteve kultúrnych pamiatok 

a múzeí v rámci exkurzií a školských výletov.  

 

 

Žiacka rada 
Jedenásťčlenná žiacka rada bola zvolená zo zástupcov jednotlivých tried. Jej činnosť 

koordinoval pedagogický pracovník poverený riaditeľom školy. Členovia žiackej rady sa stretli 

na štyroch plánovaných zasadnutiach. Podieľali sa na jednotlivých aktivitách školy, najmä na 

imatrikulácii, školskom plese, Dni Zemplína a akcii Mikuláš. 
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S p r á v a  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy  

Kollárova 17,  Sečovce, organizačná zložka Stredná odborná škola za školský rok 2019/2020 
 
 
 
 

 

Predkladá:  
Ing. Milan Leškanič 

riaditeľ školy 

 

....................................... 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy 
dňa 14.10.2020  
Prerokované v rade 
školy dňa 14.10.2020 

 

 

Vyjadrenie rady školy:  
Rada školy pri Spojenej škole Kollárova 17, Sečovce 
odporúča zriaďovateľovi  
Košickému samosprávnemu kraju  

s c h v á l i ť  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach  
Spojenej školy Sečovce za školský rok 2019/2020 

 

 

................................................................... 

Mgr. Marek Marjov  
predseda Rady školy pri Spojenej škole 
Kollárova 17, Sečovce 

 
 
 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 
Košický samosprávny kraj  

s ch v a ľ u j e - neschvaľuje  
Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti 
Spojenej školy Sečovce  
za školský rok 2019/2020 

 
 
 
 

......................................................  
za zriaďovateľa 

 
 
 
 
 

 


