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§ 2 ods. 1, písm. a) základné identifikačné údaje o škole 

 
 

Názov školy Spojená škola 

Adresa školy Špitálska 4, 969 56 Banská Štiavnica 

tel/fax: 045/692 21 30 

e-mailová adresa riaditel@sosbs.sk 

webová stránka www.sosbs.sk 

Zriaďovateľ 
Úrad BBSK 
Nám. SNP 23, Banská Bystrica 

Riaditeľka školy PhDr. Viera Gregáňová 

Zástupca riaditeľky školy  

 pre teoretické vyučovanie v org.    
       zloţke SOŠ obchodu a sluţieb 

Ing. Viera Hlinková 

 pre teoretické vyučovanie v org.  
       zloţke SOŠ Ľudovíta Greinera 

Ing. František Šimon 

 pre praktické vyučovanie MVDr. Mária Hocková 

 pre prácu v Školskom internáte Mgr. Marián Palášthy 

Hlavný majster odborného vyučovania  

 v SOŠ obchodu a sluţieb Mgr. Adriana Kucajová 

 v SOŠ Ľudovíta Greinera Mgr. Ladislav Lupták 

Vedúca  úseku TEČ Mária Gregussová 

Vedúca Školskej jedálne Mária Palovičová 

Rada školy  

 predseda Ing. Zuzana Šniagerová 

 členovia: 

 za pedagogických zamestnancov 

Ing. Zuzana Šniagerová 
Bc. Dušan Palovič 

 za nepedagogických zamestnancov Mária Palovičová 

 za rodičov ţiakov 
Zuzana Šemodová, Iveta Voštiarová 
Tomáš Ciglan 

 za ţiakov Veronika Beňová 

 delegovaní zriaďovateľom 

PaedDr. Zuzana Gajdošová 
Ing. Elena Kováčová 
Ing. Marián Zimmermann 
MUDr. Vladimír Flimer 

Predmetové komisie 
pre oblasť: 
 
 
 

 Jazyk a komunikácia 
 Človek, hodnoty a spoločnosť 
 Človek a príroda 
 Matematika a práca s informáciami 
 Zdravie a pohyb 
 Odborného vzdelávania 

Metodické zdruţenie  MZ výchovy mimo vyučovania 

http://www.sosbs.sk/
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§ 2 ods. 1, písm. b) údaje o počte ţiakov školy vrátane ţiakov so špeciálnymi                  

                                 výchovno-vzdelávacími potrebami 

§ 2 ods. 1, písm. d) údaje o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka 

 
Všetci uchádzači o štúdium v školskom roku 2011/2012 boli prijatí bez prijímacích 

skúšok. 

Organizačná zloţka: Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 

 Školský internát    

 Počet ubytovaných ţiakov 270   

 Počet stravníkov v školskej jedálni 270   

 

 
Organizačná zloţka: Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera 

 

 

 

Kód 
odboru 

Názov odboru 

Počet 
ţiakov 

Počet 
ţiakov 

prijatých 
do  1. roč. 
písm. d) 

Počet ţiakov 
so špeciálne 
vých.-vzdel. 
potrebami 
písm. b) 

k 
15.9. 

k 
31.8. 

6324 6 manaţment reg. cestovného ruchu 33 17 0 1 

6352 6  obchod a podnikanie 61 42 12 1 

6421 4  spoločné stravovanie 34 24 24 2 

3659 4 stavebníctvo 10 10 10 0 

6403 4 podnikanie v remeslách a sluţbách 20 11 11 0 

6403 4 podnikanie v remeslách a sluţbách (VŠ) 48 34 16 0 

3661 2  murár 35 22 7 2 

6456 2  kaderník 24 15 7 1 

6489 2  hostinský 46 29 7 1 

3178 0  výroba konfekcie 11 6 6 0 

3686 0  stavebná výroba 14 10 10 0 

 Spolu 336 220 110 8 

Kód 
odboru 

Názov odboru 

Počet 
ţiakov 

Počet 
ţiakov 

prijatých 
do  1. roč. 
písm. d) 

Počet žiakov 
so špeciálne 
vých.-vzdel. 
potrebami 
písm. b) 

k 15.9. k 31.8. 

4556 4 operátor lesnej techniky 75 55 19 6 

4521 4 lesné hospodárstvo 7 0 0 1 

4526 4 mechanizácia  poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva 

4 0 0 1 

4575 2  mechanizátor lesnej výroby 22 15 8 3 

2466 2 04 mechanik opravár lesné stroje 
a zariadenia 

18 10 4 2 

4579 0 lesná výroba 12 0 5 0 

 
Spolu 138 80 36 13 
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§ 2 ods. 1, písm. e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa    

                                  poskytovaného stupňa vzdelania 

 

Organizačná zloţka: Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 

 

Stupeň vzdelania 
 

ISCED-97 
(2C; 3C; 3A) 
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stupeň 

Úplné stredné odborné 
vzdelanie  (3A) 

5 88 11 16 57 3 1 0 3 1 

Stredné odborné vzdelanie (3C) 5 96 7 21 61 2 5 15 7 4 

Úplné stredné odborné 
vzdelanie – NŠ  (3A) 

6 93 14 14 48 0 17 X X X 

Niţšie stredné odborné 
vzdelanie  (2C) 

2 18 0 2 13 1 2 4 3 0 

Spolu  18 295 32 53 179 6 25 19 13 5 

školský rok 2010/2011 19 383 24 55 244 16 44 35 22 18 

školský rok 2009/2010 19 382 24 53 259 28 18 34 38 3 

 
 
Organizačná zloţka: Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera 

 

Stupeň vzdelania 
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stupeň 

Úplné stredné odborné 
vzdelanie  (3A) 

4 76 9 17 44 4 2 3 4 1 

Stredné odborné vzdelanie (3C) 3 46 2 8 35 0 1 8 0 4 

Úplné stredné odborné 
vzdelanie – NŠ  (3A) 

1 11 0 5 6 0 0 X X X 

Niţšie stredné odborné 
vzdelanie  (2C) 

1 7 0 1 6 0 0 4 0 2 

Spolu  9 140 11 31 90 4 3 15 4 7 

školský rok 2010/2011 8 147 9 26 82 14 17 6 6 11 
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Výsledky maturitných skúšok 
 

Organizačná zloţka: Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 

PFEČ MS SJL  ANJ B1 NEJ B1 

počet ţiakov 60 29 13 

úspešnosť 45,56 31,32 32,43 

PFIČ MS SJL  ANJ B1 NEJ B1 

počet ţiakov 61 29 15 

úspešnosť 51,63 46,21 45,77 

Ústna forma IČ SJL  ANJ B1 NEJ B1 TČ OZ PČOZ 

počet ţiakov 60 30 13 60 60 

priemer 2,85 2,87 2,31 2,76 2,50 

 

 
Organizačná zloţka: Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera 

PFEČ MS SJL  ANJ B1 NEJ B1 

počet ţiakov 35 15 17 

úspešnosť 42,64 30,47 30,64 

PFIČ MS SJL  ANJ B1 NEJ B1 

počet ţiakov 35 15 17 

úspešnosť 45,41 77,00 36,47 

Ústna forma IČ SJL  ANJ B1 NEJ B1 TČ OZ PČOZ 

počet ţiakov 33 16 17 33 35 

priemer 3,30 2,56 2,94 2,69 2,06 

 

 

Výsledky záverečných skúšok 
 

Organizačná zloţka: Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 

Trieda Odbor Počet žiakov PV PVD P N 
III.B kaderník 9 3 0 6 0 

III.B murár 11 0 0 11 0 

III.C hostinský 15 3 2 9 1 

II.D výroba konfekcie 4 0 0 4 0 

II.D stavebná výroba 3 1 0 2 0 

Spolu  42 7 2 31 1 

 
 
Organizačná zloţka: Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera 

Trieda Odbor Počet žiakov PV PVD P N 
III.B mechanik opravár 9 3 0 6 0 

III.B mechanizátor LV 10 2 1 7 0 

II.C lesná výroba 7 1 1 5 0 

Spolu  26 6 2 18 0 
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Dosiahnuté výsledky vo vyučovaných predmetoch 
 

           Klasifikácia tried - organizačná zloţka SOŠ obchodu a sluţieb 
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Predmet Priemer Predmet Priemer 

slovenský jazyk a literatúra 2,72 anglický jazyk 2,87 

nemecký jazyk 3,02 výroba konfekcie 2,42 

prestavby budov 3,17 úvod do sveta práce 2,03 

suché technológie 1,62 občianska náuka 1,81 

etická výchova 1,21 matematika 2,62 

informatika 1,98 telesná výchova 1,58 

fyzika 2,60 chémia 2,57 

odborné kreslenie 1,92 materiály 2,38 

technológia 2,11 zdravoveda 2,68 

odborný výcvik 2,26 konverzácia v anglickom jazyku 2,57 

potraviny a výţiva 2,74 stolovanie 2,70 

ekológia 1,59 ekonomika 2,87 

účtovníctvo 2,64 podnikanie 2,29 

marketing 2,31 manaţment 2,65 

právna náuka 2,79 odborná prax 2,14 

aplikovaná informatika 2,35 hospodárska korešpondencia 2,00 

technológia stavieb 1,00 konštrukčné cvičenia 1,00 

príprava stavieb 1,00 architektúra 1,00 

informatika v odbore 2,27 konverzácia v nemeckom jaz. 2,78 

dejepis 1,82 technika prevádzky 2,56 

hotelové sluţby 1,86 tovaroznalectvo 2,26 

administratíva a korešpondencia 2,10 hospodárske výpočty 2,05 

podnikanie v cestovnom ruchu 2,00 hospodárska geografia 2,31 

ruský jazyk 2,03 cvičná firma 1,52 

náuka o nápojoch 3,20 psychológia práce a trhu 1,69 

informatika v podnikaní 2,42 konverzácia v ruskom jazyku 2,14 

geografia cestovného ruchu 2,58 technológia sluţieb cest. ruchu 2,42 

cestovná kancelária 1,65 ruský jazyk 2,21 

ekonomika a riadenie podniku 2,61 technika obchodu 2,58 

cvičenia z tovaroznalectva 2,36 propagácia a reklama 2,70 

sociálna komunikácia 1,00 podnikanie vo vidieckom CR 2,03 

animačné sluţby 1,80 kongresové sluţby 2,54 

sprievodcovské sluţby 2,69 ekonomika podniku cest. ruchu 3,00 

ekonomické cvičenia 2,19 finančná analýza 3,19 

 
Porovnanie školských rokov 

 

  

 

 

 
 

Neodborne vyučované predmety 
 

Predmet 
Počet 
hodín 

Predmet 
Počet 
hodín 

občianska náuka 2 architektúra 1 

spoločenská komunikácia 4 sociálna komunikácia 3 

psychológia práce a trhu 4 hospodárska korešpondencia 4 

administratíva a korešpond. 4 telesná výchova 4 

anglický jazyk 31 odborná prax 1 

ekonomika 3 Spolu 61 

 

Školský rok Celkový priemer 

2011/2012 2,18 

2010/2011 2,37 
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Dosiahnuté výsledky vo vyučovaných predmetoch 
 

Organizačná zloţka: Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera 
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Predmet Priemer Predmet Priemer 

anglický jazyk 2,04 aplikovaná informatika 1,41 

ekológia 2,94 dejepis 1,77 

ekonomika 3,16 fyzika 2,88 

ekonomika a organizácia 3,50 ekonomika a podnikanie 2,57 

ekonomika a riadenie 3,13 hospodárska úprava lesov 2,57 

konštrukcia motorových vozidiel 3,25 lesná ťaţba 2,57 

krajinárstvo 2,43 lesné stavby 2,14 

lesná výroba 2,54 matematika 2,59 

mechanika 3,25 motorové vozidlá 2,35 

náuka o lese 3,43 náuka o lesnom prostredí 2,89 

náuka o práci 2,31 obsluha lesných strojov 2,49 

náuka o spoločnosti 1,83 nemecký jazyk 2,79 

občianska náuka 3,14 odborná prax 2,73 

pestovanie lesov 2,57 ochrana lesa a ţivot. prostredia 2,57 

odborný výcvik 1,99 riadenie pracovných činností 2,90 

prevádzková spoľahlivosť strojov 2,81 slovenský jazyk a literatúra 2,49 

strojárska technológia 2,00 stroje a zariadenia 2,82 

technické kreslenie 1,67 technológia 3,16 

technológia lesnej výroby 3,02 telesná výchova 1,34 

údrţba a diagnostika 2,50 výpočtová technika 2,00 

základy strojárstva 2,94 technológia opráv lesných strojov 2,40 

  Priemer za školu 2,57 

 

 

 
Porovnanie školských rokov 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

Neodborne vyučované predmety 
 

Predmet 
Počet 
hodín 

Predmet 
Počet 
hodín 

informatika 1 výpočtová technika 1 

náuka o spoločnosti 6 občianska náuka 1 

etická výchova 2 matematika 9,5 

dejepis 2 Spolu 22,5 

 

Školský rok Celkový priemer 

2011/2012 2,57 

2010/2011 2,53          
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§ 2 ods. 1, písm. f) zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní,  

v ktorých škola zabezpečuje  výchovu a vzdelávanie,  

zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

Kód 
odboru 

Názov odboru 

Uplatňované  
učebné plány 

schválené 
 MŠ SR 

Platnosť 
od 

6352 6 obchod a podnikanie 
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Š
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1
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m
b
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 2
0

0
8

 

6324 6 manaţment regionálneho cestovného ruchu 

6421 4 spoločné stravovanie 

6403 4 podnikanie v remeslách a sluţbách 

3661 2 murár 

6489 2 hostinský 

6456 2 kaderník 

3178 0 výroba konfekcie 

3686 0 stavebná výroba 

2466 2 04 mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 

4521 4 lesné hospodárstvo 

4526 4 mechaniz. poľnohospod. a lesného hospodárstva 

4556 4 operátor lesnej techniky 

4575 2 mechanizátor lesnej výroby 

4579 0 lesná výroba 

 
Študijné a učebné odbory plánované a nenaplnené v 1. ročníku 2011/2012 

 

Kód odboru Názov odboru Plánovaný počet ţiakov 
3668 2 montér suchých stavieb 12 

4571 2 záhradník 10 

 
Ostatné študijné a učebné odbory zaradené v sieti školy 

 

Kód 
odboru 

Názov odboru 

2978 2 cukrár, pekár 

3133 7 manaţér v odevníctve 

3152 2 krajčír 

3355 2 stolár 

3663 2 tesár 

3673 2 kachliar 

3675 2 maliar 

3678 2 inštalatér 

6314 7 cestovný ruch (PMŠ) 

6405 4 pracovník marketingu 

6442 4 obchodný pracovník 

6444 2 čašník, servírka 

8555 2 umelecký rezbár 

8541 2 umelecký kováč a zámočník 

Kód 
odboru 

Názov odboru 

8582 2 umelecký krajčír 

2466 2 
09 

mechanik opravár - cestné 
motorové vozidlá 

2687 2 autoelektrikár 

3666 2 vodár meliorátor 

3757 4 
01 

dopravná prevádzka - cestná a 
mestská doprava 

4565 2 lesokrajinár 

8501 4 umeleckoremeselné práce 

8504 4 
02 

umeleckoremeselné spracúvanie 
dreva - rezbárske práce 

8505 4 
01 

umeleckoremeselná stavba 
hudobných nástrojov  
- strunové nástroje 



 

12 

§ 2 ods. 1, písm. g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného  

 predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

 

 
 Počet 

zamestnancov 

z toho Ped. zamestnanci 

Ped. 
zam. 

Neped. 
zam. 

Kvalif. Nekvalif. 

SOŠ obchodu a sluţieb 49 35 14 33 2 

SOŠ Ľudovíta Greinera 23 19 4 18 1 

Školský internát 21 9 12 9 0 

Školská jedáleň 8 X 8 X X 

Spojená škola 101 63 38 60 3 

 

       

§ 2 ods. 1, písm. h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických  

  zamestnancov školy 

 
 
Kontinuálne vzdelávanie 

Počet PP  
– začali 

študovať 

Počet PP,  
ktorí pokračujú  

v štúdiu 

Počet PP,  
ktorí štúdium 

ukončili 

funkčné inovačné   1 

aktualizačné   1 

inovačné 2   

špecializačné 4 2 2 

kvalifikačné  1  
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§ 2 ods. 1, písm. i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
 

 

Účasť ţiakov na akciách a súťaţiach  
 

TEORETICKÉ VYUČOVANIE 

Exkurzie 
 
SOŠ obchodu a sluţieb: 
Stihl, Košice 
Domov múz, B. Bystrica 
Slovenská národná kniţnica, Martin 
Slovenské národ. literárne múzeum Martin 
Hontex, Krupina 
Veľtrh ITF cestovného ruchu - Incheba 
Bratislava 
Historická Bratislava - sprevádzanie po 
historickom centre mesta ţiakmi školy 
 
SOŠ Ľudovíta Greinera: 
Vianočná Viedeň 
Autosalón Bratislava 
Topoľčianky - štátne lesy 
Arborétum Mlyňany 
Truck centrum Volvo Zvolen 
Múzeum Slovenskej dediny Martin 
Semenoles Liptovský Hrádok 
 
Návšteva druţobnej školy 
Solor – Sonsterud - Nórsko 
 

Akcie 
 
SOŠ obchodu a sluţieb: 
Deň jabĺk, škola 
Vianočný koncert, jedáleň škola 
Art pódium, Školský internát 
Staroba sa nás dotýka, finančná zbierka 
SČK, fin. zbierka 
Úsmev ako dar, finančná zbierka 
Študentská kvapka krvi 
Valentínska kvapka krvi 
 
 
SOŠ Ľudovíta Greinera 
MDD, jazero Počúvadlo 
Prezentácia firmy Husqvarna 
Memoriál Dušana Višňovca, Ski Salamandra 
50. výročie zaloţenia SOU lesníckeho 
Salamandrový sprievod 
Študentská kvapka krvi 
Úsmev ako dar, finančná zbierka 
 
 
 
 

Divadelné predstavenia  
Príbeh ulice, Martin 
Dark play, Nitra 
Statky zmätky, Nitra 
Mediálne historky, B. Štiavnica 
Vzdušné zámky, Martinské divadlo 
Zábrany bez zábran, výchovný koncert 
 

Besedy 
Ako dostať od ţivota, čo chceme 
Činnosť ICM v B. Štiavnici 
Európsky týţdeň miestnej demokracie 
O predsudkoch 
Maximilián Hell, prednáška 

Okresné kolá súťaţe Umiestnenie Okresné kolá súťaţe Umiestnenie 

SOŠ obchodu a sluţieb  SOŠ Ľudovíta Greinera  

Cezpoľný beh - jednotlivci 1. miesto Basketbal   2. miesto 

Cezpoľný beh - druţstvá 1. miesto Volejbal  2. miesto 

Silový päťboj  Futbal  3. miesto 

Futbal ţiakov SŠ 1. miesto Silový päťboj   

Futbal chlapci 1. miesto   

Volejbal chlapci 3. miesto   

Stolný tenis - chlapci 1. miesto   

Stolný tenis - dievčatá 3. miesto   

Regionálne kolá súťaţe  

Futbal ţiakov SŠ 2. miesto Vitajte v našom regióne  

Futsal 1. miesto Veľtrh cvičných firiem  

Územné kolo druţstiev PP 
mladých SČK 

2. miesto   
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Olympiády – okresné/krajské  kolo 

Nemecký jazyk (okres) 
2A 2. miesto 
2B 3. miesto 

Nemecký jazyk (kraj) 2C 4. miesto 

SOŠ Ľudovíta Greinera 

Medzinárodná súťaţ 
Súťaţ zručnosti s medzinárodnou 
účasťou   

Hejnický drevorubač  
- súťaţ jednotlivcov 

1. miesto 
Drevorubač JUNIOR Tvrdošín 
- súťaţ druţstiev 

3. miesto 

Hejnický drevorubač 
- súťaţ druţstiev 

3. miesto 
Drevorubač JUNIOR Tvrdošín 
- súťaţ škôl 

2. miesto 

 

 

 

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE 

 
Prezentácia kaderníckych sluţieb 
Domov Márie B. Štiavnica - strihanie 
Matrix – prezentácia firmy; školenie – farbenie a 
melírovanie 
Prezentácia spoločenského účesu – Artpódium 
 
Prezentácia stavebných odborov  
Prezentácia firiem v B. Štiavnici - stavebné stroje 
a zariadenia  
Stavebná činnosť na objednávku  
Prestavba priestorov školy – Kolpašská ulica 
 
Prezentácia textilných odborov 
Výstava Mladý tvorca 2012 Nitra – vystavovateľ 
 
Úprava a výroba textilných výrobkov 

 
Exkurzie:  
FOR ARCH Banská Bystrica 
Výstava Beauty Forum 2012 Trenčín  
 

Recepcie, spoločenské podujatia  
Recepcia Kammerhof B. Štiavnica 
Recepcia Banské múzeum, B.Štiavnica 
Pohostenie pre firmu KUHN a EPSILON 
PALFINGER 
Prezentácia miešaných nápojov a flair free style 
Artpódium Školský internát 
 
Spoločenské akcie – stuţkové, svadby, rodinné 
oslavy, firemné posedenia, kary 
 

Barmanské súťaţe Umiestnenie Súťaţe Umiestnenie 

Dni porozumenia – spoločne 
v EÚ, Euroakademik Gastro 

3. miesto 
Dni porozumenia Spoločne v EÚ 
kaderník - dámsky večerný účes 
z dlhých vlasov  

 
2. miesto 

 

Školské súťaţe zručnosti  Školské súťaţe zručnosti 

Zlatý hrebeň (UO kaderník) Kuchársky duel (UO hostinský) 

 
 
Výchovné akcie uskutočnené  v školskom internáte 

 

1. Návšteva Starého a Nového zámku, Kalvárie v Banskej Štiavnici. 

2. Turistika - okolie Štiavnických jazier Klinger , Kysihíbel , Komorovské jazierko. 

3. Zvolen – divadelné hry: Čertice, Dokonalá svadba, Betlehem. 

4. Salamandrový sprievod B. Štiavnica. 

5. Prezentácia detských hračiek v Banskej Bystrici.  
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6. Hokej 1. liga:  Zvolen - Ţilina  a Zvolen - Skalica. 

7. Štiavnický vianočný jarmok /Kammerhof/. 

8. Art pódium 2012. 

9. Prednášky a besedy na témy: jednotlivec a kolektív pri predchádzaní kriminality, 

zmysel pre povinnosť a zodpovednosť, vzťah chlapec a dievča, kamarátstvo, 

priateľstvo, láska, citové vzťahy medzi mladými ľuďmi, škodlivosť fajčenia, 

narkománia, toxikománia, základy prvej pomoci.  

10. Záţitkové aktivity - návšteva Domova dôchodcov B. Štiavnica. 

11. Besedy: stravujeme sa zdravo, plánované manţelstvo, rodičovstvo, vernosť, 

porozumenie a tolerancia v partnerskom ţivote, výber partnera, ţivot na tejto planéte, 

deň ochrany ozónovej vrstvy, čo s globálnym otepľovaním  a s ním spojené 

ekologické katastrofy. 

 
 
 
Záujmová činnosť v škole a v školskom internáte 

 

 

NÁZOV KRÚŽKU 
POČET 
ŽIAKOV 

VEDÚCI KRÚŽKU 

Badmintonový 10 Mgr. Karin Bukovenová 

Barmanský  38 Alena Mlynáriková 

Cyklistický, beţecké lyţovanie 27 Ing. Marian Novák 

Čarovanie v kuchyni 6 Bc. Ľudmila Luptáková 

Divadelný  21 Mgr. Boţena Bačíková 

Hokejbalový 11 Mgr. Andrej Palášthy 

Internet 6 Mgr. Ján Kvak 

Konverzácia v anglickom jazyku 8 Mgr. Zuzana Hermanová 

Krajinársky 16 Ing. Ľubomír Tyčiak 

Priateľov lesa 16 Ing. Marián Sámel 

Literárny  18 Mgr. Dušan Kabina 

Maturujem z angličtiny 25 Martina Ottinger 

Malé javiskové formy 15 Mgr. Ruţena Palášthyová 

Mladý módny tvorca 8 Bibiana Zajacová 

Mladý stylista 21 Bc. Iveta Mlynková 

Mladý účtovník 9 Ing. Marta Kráľovičová 

Moja reč 28 Mgr. Boţena Bačíková 

Nemčina hrou 5 Mgr. Ondrej Kúkoľ 

OMEGA 13 Ing. Eva Gontková 

Posilňovací 21 Ing. František Šimon 

Spoznaj svet 7 Ing. Renáta Krištoffová 

Stolný tenis 22 Mgr. Ján Kvak 



 16 

 

NÁZOV KRÚŽKU 
POČET 
ŽIAKOV 

VEDÚCI KRÚŽKU 

Športové hry 12 Mgr. Anna Molleková 

Zahrajme sa s Azbukou 10 Mgr. Zita Tyčiaková 

Zdravotnícky  2 Mgr. Anna Molleková 

Ţurnalistický 6 Mgr. Soňa Prónay 

Spolu 381  

 

V  školskom internáte  pracovali  krúţky 

NÁZOV KRÚŽKU 
POČET 
ŽIAKOV 

VEDÚCI KRÚŽKU 

Varenia 4 Mgr. Viera Točeková 

Strelecký krúţok 10 Peter Mazúr 

Športové hry  15 Mgr. Boţena Javorská 

Tvorivá dielňa 34 
Mgr. Alţbeta Ivanová 
Mgr. Renáta Lovasová 

Turistický  11 Mgr. Daniela Michalská 

Spolu 74  

 

§ 2 ods. 1, písm. j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

 

Názov projektu Finančná čiastka v € 

Mládeţ v akcii 7 182,-- 

Leonardo da Vinci (LDV IVT) 35 089,-- 

 

 
 Program Mládeţ v akcii je zameraný na voľnočasové aktivity mladých ľudí s cieľom 

podporiť vzájomné porozumenie mladých ľudí z rôznych krajín. Podnietiť spolupráce  

mládeţe v Európe. V rámci programu Mládeţ v akcii navštívili Spojenú školu ţiaci                 

a vyučujúci z druţobnej školy v Nórsku z mesta Sonsperud. Vo voľnočasových aktivitách 

navštívili spolu so ţiakmi Spojenej školy vzdelávacie centrum Zájeţová, zúčastnili sa súťaţe 

zručnosti v Tvrdošíne, navštívili Tatralandiu. Súčasťou projektu boli aktivity napr. Projektový 

deň, počas ktorého ţiaci oboch krajín predstavili svoje školy; výsadba zdravého lesa, ţiaci 

vysadili ovocné stromčeky a ihličnany v areáli školy. Pri všetkých aktivitách bola 

dorozumievacím jazykom angličtina. 

 Cieľom projektu bolo získať poznatky o kultúre a mentalite krajiny, o školskom 

systéme a oboznámiť sa s novými pracovnými technikami.   
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 Projekt Leonardo da Vinci bol vypracovaný pre ţiakov pod názvom Odborná prax    

a jazyková zdatnosť. V rámci tohto projektu sa ţiaci zúčastnili odborných stáţi v nemeckom 

meste Lipsko a jeho časti Schkeuditz, kde odborná prax ţiakov bola vykonávaná                   

v spolupráci so spoločnosťou Vitalis GmbH a v druţobnej škole Sonsperud v Nórsku.  

 Projekt bol organizovaný pre odbory: operátor lesnej techniky, murár, kaderníčka, 

hostinský a manaţment cestovného ruchu.  

 Cieľom odborných stáţí bolo rozvíjať odborné vedomosti a zručnosti ţiakov, spoznať 

nové technológie a metódy, adaptovať sa v novom pracovnom prostredí, oboznámiť sa          

s krajinou, jej kultúrou a osvojiť si jazykové znalosti.  

 

 Zapojením školy do obidvoch projektov získali ţiaci poznatky, ktoré môţu vyuţiť pri 

vytvorení pracovnej pozície v podnikaní a na trhu práce, rozšírili si odborné vedomosti           

a zručnosti a získali väčšie sebavedomie a odvahu v komunikácii v cudzom jazyku. 

 

 

§ 2 ods. 1, písm. k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej  

 Štátnou školskou inšpekciou 

 
 

V školskom roku 2011/2012 bola uskutočnená tematická inšpekcia dňa                    

15. marca 2012 v organizačnej zloţke Spojenej školy - v Strednej odbornej škole obchodu     

a sluţieb. Tematická inšpekcia bola zameraná na pripravenosť školy na externú časť 

maturitnej skúšky z vyučovacieho predmetu matematika.  

 

Závery: Realizácia externej časti maturitnej skúšky v predmete matematika sa 

neuskutočnila pre neprítomnosť prihlásených ţiakov, čo nie je v rozpore s príslušným 

právnym predpisom. Pripravenosť školy, plnenie úloh predsedníčky ŠMK a PMK boli              

v súlade s pokynmi. 

 

Písomné materiály: menovacie dekréty predsedníčky ŠMK a predsedníčky PMK; 

záznamy o určení školského koordinátora, administrátora, učiteľa vykonávajúceho pomocný 

dozor; zápis o zaškolení administrátorov EČ a PFIČ MS a učiteľov vykonávajúcich pomocný 

dozor, zoznam ţiakov v skupine  boli vypracované v súlade s pokynmi. 
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§ 2 ods. 1, písm. l) údaje o priestorových a materiálno-technických  

podmienkach školy 

 

 

VONKAJŠIE PRIESTORY – BUDOVY 

(počet, stav, účelnosť, vybavenosť) 

VNÚTORNÉ PRIESTORY 

(počet, stav, účelnosť, vybavenosť) 

Org. zloţka: SOŠ obchodu a sluţieb 

Hlavná budova s telocvičňou postavená             

v 50-tych rokoch pre účely vyučovania. 

Budova vyţaduje celkovú rekonštrukciu.  

Budova je napojená na plynovú kotolňu, 

okolie školy tvoria trávnaté plochy, atletický 

areál, asfaltové ihriská, futbalové ihrisko. 

Všetky časti vyţadujú rekonštrukciu. 

Budova odborného výcviku  

Postavená v 50-tych rokoch, prešla 

čiastočnou rekonštrukciou. Prevaţná časť 

budovy vyţaduje rozsiahlu rekonštrukciu, 

zateplenie, výmenu okien, výmenu strechy. 

Budova je napojená na plynovú kotolňu.  

 

Org. zloţka: SOŠ Ľudovíta Greinera 

Teoretické a praktické vyučovanie je 

umiestnené v dvoch budovách bývalého 

praktického vyučovania SOU lesníckeho. 

Budovy vyţadujú rekonštrukciu, výmenu 

okien, zateplenie, výmenu strechy.  

Budovy sú napojené na vlastnú kotolňu na 

štiepku. Súčasťou školy sú garáţe pre 

motorové vozidlá, budovy a pozemky na 

Kysihýbelskej ulici, ktoré sú na základe 

zmluvy dané do prenájmu. 

Org. zloţka SOŠ obchodu a sluţieb 

Budova školy s telocvičňou  

V budove je 15 učební, telocvičňa, soc. zariadenia, 

kancelárie riaditeľa školy, sekretariát, ekonomický úsek a 

kancelária ZRTV, zborovňa, dve učebne výpočtovej 

techniky napojené na internet, sklady.  

Vo vnútorných priestoroch bola uskutočnená 

rekonštrukcia všetkých sociálnych zariadení a poloţená 

nová dlaţba na všetky schodištia, ktorá nahradila 

zničené linoleum. V príchodovej chodbe bola uloţená 

liata podlaha s protišmykovou úpravou. 

Budova telocvične je v súčasnosti na základe statického 

posudku mimo prevádzky pre nevyhovujúci technický 

stav.  

Budova odborného výcviku  

V budove sú priestory vybudované pre odborný výcvik 

UO kuchár, čašník, hostinský, spoločné stravovanie. 

Tvoria ich kuchyňa, jedálenská časť, sklady, šatne, 

kancelária, zborovňa MOV a soc. zariadenia.  

Viacúčelová budova postavená v 50-tych rokoch. Je 

napojená na plynovú kotolňu. Budova vyţaduje 

rekonštrukciu.  

V budove sú priestory vybudované pre odborný výcvik 

učebných odborov stavebných, textilných, kaderník a 

cukrár, šatne a sklady, soc. zariadenia, zborovne 

majstrov odborného výcviku a  kancelária zástupkyne 

riaditeľa pre praktické vyučovanie.  

Pre teoretické vyučovanie slúţi 12 učební, zborovňa,  

odborné učebne,  soc. zariadenia. 

Vo vnútorných priestoroch bola uskutočnená 

rekonštrukcia všetkých sociálnych zariadení, vo 

vestibuloch na jednotlivých poschodiach vznikli 

prebúraním priečok pekné priestory, ktoré slúţia na 

oddychové zóny pre ţiakov cez prestávky. Na chodbách 

a schodištiach je poloţená nová dlaţba, ktorá nahradila 
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zničený PVC povrch. Na 1. podlaţí bola uloţená liata 

podlaha s protišmykovou úpravou. 

 

Org. zloţka: SOŠ Ľudovíta Greinera 

V budovách je 13 učební, z toho 6 odborných, sociálne 

zariadenia, riaditeľňa, sekretariát, kancelárie ZRTV a 

HMOV a priestory pre praktické vyučovanie - zváračská 

dielňa, strojnícka dielňa, opravárenská dielňa, stolárska 

dielňa, šatne pre majstrov OV a ţiakov. 

Budovy školského internátu  

Budovy postavené v 60-tych rokoch, tvoria 

ich internát, školská jedáleň s kuchyňou.  

Budovy vyţadujú rekonštrukciu. 

Budovy školského internátu  

V budove sú priestory pre ubytovanie ţiakov 

stredných škôl, priestory školskej jedálne s 

kuchyňou, sklady, zborovne pre vychovávateľov, 

kancelária ZR pre prácu v ŠI, posilňovňa, kniţnica, 

telocvičňa, 2 miestnosti vybavené výpočtovou 

technikou s pripojením na internet. 

 

 
 
 

§ 2 ods. 1, písm. m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  

   výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 
 

Názov poloţky 
Fin. čiastka 

v tis. € 

dotácia zo ŠR 322 556 

z toho: vzdelávacie poukazy 4 559 

            odchodné 1 324 

            vlastné príjmy 32 054 

            príjmy z podielových daní 1 381 

            dary – povolené prekročenie pod.čin. 1 073 

            kapitálové výdavky 124 367 

 

 

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2011 (Príloha 1). 
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 § 2 ods. 1, písm. n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja  

                        školy na príslušný školský rok  

  a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Základným cieľom školy je premena tradičnej školy na modernú, ktorá poskytuje 

poznatky, vedomosti a zručnosti na úrovni zodpovedajúcej súčasným poţiadavkám 

spoločnosti. 

 V súlade s týmito poţiadavkami je naďalej našim cieľom  prosperujúca škola so 

školským internátom, efektívne vyuţívajúca svoje ľudské a materiálne zdroje 

v prospech edukačného procesu s cieľom umoţniť flexibilnejšiu profiláciu absolventov 

podľa potrieb štátu, poskytnutím porovnateľného vzdelania zodpovedajúceho trhu práce 

a občianskeho ţivota. 

Škola ako vzdelávacie zariadenie,  ktoré je kultúrnym, športovým 

a spoločenským centrom komunity mesta. 

Pri plnení tohto cieľa škola splnila nasledovné úlohy: 

1. Zapojenie pedagógov v zmysle modernizácie a zefektívňovania vyučovacieho 

procesu v projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu v stredných školách. 

2. Organizovanie voľnočasových záujmových aktivít s cieľom rozširovania 

vedomostí a zručností ţiakov (krúţková činnosť, exkurzie, besedy). 

3. Budovanie moderných učební s IKT. 

4. Starostlivosť o talentovaných ţiakov a ich príprava na vedomostné súťaţe      

a olympiády. 

5. Zapojenie do projektov Mládeţ v akcii, Leonardo da Vinci s cieľom rozšírenia 

moţností ţiakov uplatnenia sa na trhu práce a zvýšenie jazykových zručností a mobility 

ţiakov. 

 

§ 2 ods. 1, písm. o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  

a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy  

a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení 

 

 

Škola dosahuje dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v plánovaní 

a realizácii koncepčných zámerov a cieľov, v odbornom a pedagogickom riadení, má 

dobrý informačný systém. 



 21 

 

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu vo vykazovanom období 

vychádzalo zo štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu 

s dôrazom na inováciu, modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom je 

zabezpečenie kľúčových  kompetencií absolventov školy.  

 

Pri plnení tejto hlavnej úlohy sme pokračovali  v nasledovných akciách:  

- pokračovali sme s novým študijným odborom podnikanie v remeslách 

a sluţbách aj vo večernej forme štúdia, 

- zabezpečili sme ţiakom moţnosť získať štátnu skúšku v písaní na 

počítači, 

- pokračovali sme v budovaní priestorov odborného výcviku uč. odboru 

hostinský v súlade s normatívom podľa poţiadaviek Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva, 

- pokračovali sme v úprave učební pre teoretické vyučovanie v budove 2, 

- pokračovali sme v modernizácii oboch učební výpočtovej techniky na 

teoretickom vyučovaní, 

- pokračovali sme v budovaní modernej učebne strojopisu s výpočtovou 

technikou a príslušným softwearom, 

- pokračovali sme s výmenou školského nábytku v učebniach, 

- pokračovali sme v budovaní nových priestorov pre teoretické a praktické 

vyučovanie oboch organizačných zloţiek Spojenej školy na Kolpašskej 

ulici, 

- zaviedli sme evidenciu klasifikácie ţiakov cez elektronickú ţiacku kniţku.  
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SWOT ANALÝZA 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

 široká ponuka odborov 

 kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov 

 ochota ďalšieho vzdelávania sa 
pedagogických zamestnancov 

 tradícia a flexibilita školy 

 rozmanitá mimoškolská činnosť 

 dobré  zapojenie ţiakov do 
mimoškolskej činnosti 

 postupné vybavovanie pracovísk 
odborného výcviku modernou 
technikou 

 rekonštrukcia priestorov na Kolpašskej 
ulici 

 

 staré rekonštrukciu vyţadujúce budovy 
školy a školského internátu 

 vysoká energetická náročnosť budov 
školy a školského internátu 

 zničené športové priestory v areály 
školy 

 telocvičňa vyţadujúca rekonštrukciu 

 málo podnetné rodinné prostredie 
ţiakov 

 veľký počet ţiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

 

PRÍLEŢITOSTI OHROZENIA 

 rozvoj cestovného ruchu v Banskej 
Štiavnici 

 získavanie mimo rozpočtových 
finančných zdrojov 

 informatizácia edukačného procesu 

 zvyšovanie kvality vzdelávania aj 
prostredníctvom ďalšieho vzdelávania 
pedagogických pracovníkov 

 zapojenie rodičov a širšej verejnosti do 
činnosti školy 

 posilnenie úlohy sociálnych partnerov, 
zamestnávateľov 

 budovanie modernej vzdelávacej 
inštitúcie a rekvalifikačného centra  
regiónu pre obchod a sluţby, lesníctvo 
a drevospracujúci priemysel 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 nezamestnanosť v regióne 

 nevyhovujúce dopravné spojenie do 
Banskej Štiavnice rozpor medzi 
potrebami praxe a záujmom rodičov 
a detí 

 náročné konkurenčné prostredie 
stredných škôl v okrese Banská 
Štiavnica 

 financovanie školy 
 

 

 

 

 

Návrh opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania 

 

Cieľom školy je vytvorenie vysoko-odbornej a materiálno-technicky veľmi dobre 

zabezpečenej školy s orientáciou na sluţby, podnikanie v cestovnom ruchu, lesníctvo     

a drevospracujúci priemysel. V rámci systému riadenia kvality v podmienkach školy 

v snahe pripravovať flexibilných pedagogických zamestnancov, vytvárať vyhovujúce 
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pracovné podmienky pre ďalšie štúdium pedagogických zamestnancov, hľadať nové 

formy a metódy motivácie pedagogických  zamestnancov k ďalšiemu vzdelávaniu.  

V snahe zatraktívniť všetky študijné a učebné odbory si stanovujeme na 

nasledujúce obdobie tieto ciele: 

- zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu preťahovaním Spojenej 

školy do rekonštruovaných priestorov na Kolpašskej ulici v Banskej 

Štiavnici, 

- pokračovať v budovaní moderných multimediálnych učební v 

zrekonštruovaných priestoroch na Kolpašskej ulici, 

- zmodernizovať priestory pre praktické vyučovanie organizačnej zloţky 

SOŠ Ľudovíta Greinera, 

- organizovať Dni otvorených dverí pre ţiakov základných škôl, výchovných 

poradcov a rodičov v priestoroch teoretického vyučovania školy a na 

pracoviskách odborného výcviku s cieľom získavania ţiakov 9. ročníkov, 

- zabezpečiť komunikačné väzby so základnými školami v regióne: 

organizovať informačné vstupy na schôdzkach zdruţení rodičov 

základných škôl a inštalovať informačné panely o škole a o vyučovaných 

odboroch na základných školách, 

- naďalej pokračovať v budovaní partnerských vzťahov s druţobnou 

Strednou odbornou školou cestovného ruchu v Chocni v Českej republike 

– výmenné pobyty pedagogických zamestnancov a ţiakov, výmena 

skúseností z výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- vytvoriť podmienky pre podobné kontakty s ďalšími školami v zahraničí, 

- zapojiť sa do projektov Leonardo da Vinci, Mládeţ v akcii s cieľom 

zabezpečovať mobilitu ţiakov oboch organizačných zloţiek SŠ, 

- zabezpečiť ţiakom oboch organizačných zloţiek prax v zahraničí - 

Nemecko, Nórsko s cieľom získať certifikát o absolvovaní praxe                

a europasov pre ţiakov, 

- prostredníctvom zahraničných mobilít zabezpečovať zvyšovanie jazykovej 

zručnosti ţiakov s cieľom ich lepšieho uplatnenia na európskom trhu 

práce, 

- zapájať sa do súťaţí zručnosti ţiakov všetkých odborov oboch 

organizačných zloţiek s cieľom zvyšovania kvality výchovno-

vzdelávacieho procesu,  

- vytvárať podmienky pre prezentáciu práce ţiakov v rámci školy a na 

verejnosti, 
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- organizovať prostredníctvom krúţkovej činnosti mimoškolské aktivity ţiakov 

ubytovaných v školskom internáte, 

- materiálno-technické zabezpečenie udrţať na primeranej úrovni do sťahovania 

sa do nových priestorov na Kolpašskej ulici, 

- zvýšiť kvalitu ubytovania ţiakov stredných škôl v Banskej Štiavnici 

presťahovaním do rekonštruovaných priestorov na Kolpašskej ulici. 

 

 

§ 2 ods. 1, písm. p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon  

povolania a uplatnenie ţiakov na pracovnom trhu   

alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

V školskom roku 2011/2012 ukončilo štúdium 161 ţiakov, z toho 93 ţiakov 

ukončilo štúdium maturitnou skúškou v odboroch: obchod a podnikanie, manaţment 

regionálneho cestovného ruchu, spoločné stravovanie,  podnikanie v remeslách              

a sluţbách, operátor lesnej techniky, lesné hospodárstvo, mechanizácia 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; 68 ţiakov získalo výučný list v odboroch: 

hostinský, kaderník, murár, mechanik opravár lesné stroje a zariadenia, mechanizátor 

lesnej výroby. ÚPSVaR v Banskej Štiavnici mal v deň zisťovania v evidencii 

nezamestnaných  26 absolventov našej školy.  

Absolventi učebných odborov majú moţnosť pokračovať v študijných odboroch 

 nadstavbového štúdia: spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a sluţbách; lesné 

hospodárstvo; mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a získať 

maturitu, čo vyuţilo 53 našich absolventov. V štúdiu na vysokej škole pokračuje jedenásť 

ţiakov. 

 

 

§ 2 ods. 2, písm. c) informácie o spolupráci školy s rodičmi  
 
 

Základnou formou spolupráce školy a rodičov boli triedne aktivity Občianskeho 

zdruţenia Rodičov a priateľov školy. V školskom roku 2011/2012 sa vytvorilo jedno 

zdruţenie z oboch organizačných zloţiek. Rodičia boli prostredníctvom triednych učiteľov 

podrobne oboznámení s výchovnými a vzdelávacími úlohami školy a informovaní o ich 

priebeţnom plnení.  
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Na triednych aktívoch triedni učitelia (v prípade potreby aj s prizvanými 

vyučujúcimi) s rodičmi riešili: 

 výchovno-vzdelávacie problémy ţiakov, 

 prospech jednotlivých ţiakov,  

 formy spolupráce rodičov pri plnení výchovno-vzdelávacích úloh triedy, 

 otázky účasti rodičov pri organizačnom zabezpečovaní niektorých 

školských akcií a podujatí. 

 

Rodičia mali moţnosť aktívne sa zúčastňovať na riešení otázok výchovy 

a vzdelávania prostredníctvom Občianskeho zdruţenia Rodiča a priatelia školy. 

Hlavnými úlohami občianskeho zdruţenia bolo poskytovať škole a školskému internátu: 

 finančnú pomoc pri skvalitňovaní procesu vzdelávania ţiakov v oblasti cudzích 

jazykov, informačných technológií, mimoškolských aktivít – napr. barmanské 

súťaţe, športové súťaţe, olympiády a pod., 

 finančnú pomoc na mimotriedne a mimoškolské výchovné a vzdelávacie akcie 

(exkurzie, výlety, filmové a divadelné predstavenia ...). 

 

Občianske zdruţenie sa zúčastňovalo výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

hlavne podporovaním úsilia učiteľov, majstrov odborného výcviku a vychovávateľov 

v procese dosiahnutia čo najlepšieho výchovného a vzdelávacieho výsledku, pomáhalo 

škole pri odstraňovaní výchovných problémov ţiakov. 

Snahou školy bolo prostredníctvom triednych aktívov udrţať v úzkom kontakte so 

školou čo najväčší počet rodičov. Ţiaľ tento cieľ sa nám dlhodobo nedarí plniť. 

Okrem triednych aktívov boli rodičia priebeţne o výchovných a vzdelávacích 

výsledkoch ţiakov informovaní prostredníctvom ţiackych kniţiek a elektronickej ţiackej 

kniţky. 

V prípade potreby mali rodičia moţnosť stretnúť sa s vyučujúcimi kedykoľvek 

počas školského roka. Rodičia mali moţnosť konzultovať výchovné a vzdelávacie 

problémy ţiakov. Závaţnejšie výchovné problémy riešila škola v spolupráci triedny učiteľ 

– ţiak – rodič – výchovná poradkyňa. 
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§ 2 ods. 2, písm. d) informácie o vzájomných vzťahoch medzi školou    

a ţiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými  

osobami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní 

 

Škola a jej pedagogickí zamestnanci dlhodobo úspešne rozvíjajú spoluprácu so 

ţiackou školskou radou, v ktorej má zastúpenie kaţdá trieda. Ţiacka školská rada je 

vedením školy vnímaná ako rovnocenný partner, ktorý má právo aktívne vstupovať do 

organizácie práce školy a aktívne sa jej zúčastňovať. 

Škola ďalej spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie v Banskej Bystrici, s ktorým rieši špeciálno-pedagogické vyšetrenia 

uskutočňované v rámci komplexnej diagnostiky špecifických vývinových porúch učenia 

sa ţiakov a s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej 

Štiavnici, s ktorým rieši hlavne profesijnú orientáciu ţiakov a výber študijných a učebných 

odborov pre ţiakov základných škôl. 

Škola spolupracuje s ICM v Banskej Štiavnici. V rámci tejto spolupráce sa 

skvalitňuje príprava hlavne ţiakov študijného odboru manaţment regionálneho 

cestovného ruchu a zároveň uvedená spolupráca prispieva k propagácii školy v regióne 

Banskej Štiavnice. 

 

Banská Štiavnica, 9. október 2012 

 

 

 

Prílohy 

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2011 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach                

v školskom roku 2011/2012 bola prerokovaná: 

 v pedagogickej rade org. zloţky SOŠ obchodu a sluţieb dňa 25.10.2012 

  a v org. zloţke SOŠ Ľudovíta Greinera dňa 29.10.2012; 

 v Rade školy dňa  10. októbra 2012. 
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