
 
  

 

Škola
Rectangle

Škola
Rectangle



OBSAH 
 
 
 

§ 2 ods. 1, písm. a) základné identifikačné údaje o škole ......................................................... 3 

§ 2 ods. 1, písm. b) údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-   

                                vzdelávacími potrebami ............................................................................. 4 

§ 2 ods. 1, písm. d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka ..................................... 4 

§ 2 ods. 1, písm. e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa        

                                poskytovaného stupňa vzdelania .............................................................5 

§ 2 ods. 1, písm. f) zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola   

                               zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných   

                               plánov ........................................................................................................ 10 

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

                                pedagogických zamestnancov školy ....................................................... 11 

§ 2 ods. 1, písm. h) údaje o ďalšom vzdelávaní ped. zamestnancov školy ............................ 11 

§ 2 ods. 1, písm. i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti .................................. 12 

§ 2 ods. 1, písm. j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ..................................... 16 

§ 2 ods. 1, písm. k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti  .................................................. 18 

§ 2 ods. 1, písm. l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy ...... 22 

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

                                 činnosti školy ........................................................................................... 25 

§ 2 ods. 1, písm. n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy ............... 25 

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

                                nedostatky, vrátane návrhov opatrení ..................................................... 26 

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

                                žiakov na pracovnom trhu  ....................................................................... 30 

§ 2 ods. 2, písm. c) informácie o spolupráci školy s rodičmi ................................................... 31 

§ 2 ods. 2, písm. d) informácie o vzájomných vzťahoch medzi školou a žiakmi, rodičmi ....... 32 

 
 

 2 
 



§ 2 ods. 1, písm. a) základné identifikačné údaje o škole 
 
 
Názov školy Stredná odborná škola služieb a lesníctva 

Adresa školy Kolpašská 1586/9,  Banská Štiavnica 

tel: 0911 901 240 
e-mailová adresa riaditel@sosbs.sk 
webová stránka www.sosbs.sk 

Zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj  
Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica 

Riaditeľka školy PhDr. Viera Gregáňová 

Zástupca riaditeľky školy  
• pre teoretické vyučovanie pre     
       obchod a služby Ing. Viera Hlinková 

• pre teoretické vyučovanie pre  
       lesnícke odbory Ing. František Šimon 

• pre prácu v Školskom internáte Mgr. Milena Sentineková 
Hlavný majster praktického vyučovania  

• pre služby a stavebné odbory MVDr. Mária Hocková 
• pre lesnícke odbory 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 ostatných zamestnancov  Eva Košárniková 

• za rodičov žiakov 
Mgr. Adriana Kucajová 
Jana Danková 
Monika Verešíková 

• za žiakov Ján Vician 

• delegovaní zriaďovateľom 
Ing. Beáta Gažúrová 
Mgr. Nadežda Babiaková 
Ing. Elena Kováčová 

Predmetové komisie 
pre oblasť: 
 
 
 

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

- Ekonomické predmety 
- Služby a stavebné predmety 
- Lesnícke a strojárske predmety 

Metodické združenie  MZ výchovy mimo vyučovania 
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§ 2 ods. 1, písm. b) údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi                  

                                 výchovno-vzdelávacími potrebami 

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

V školskom roku 2014/2015 boli uchádzači do študijných odborov prijatí na základe 

vykonania prijímacej skúšky, do ostatných učebných odborov  bez prijímacích skúšok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód 
odboru Názov odboru 

Počet 
žiakov 

Počet 
žiakov 

prijatých 
do  1. roč. 
písm. d) 

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

k 
15.9. 

k 
31.8. 

4556 K operátor lesnej techniky 63 64 12 5 
6324 M manažment reg. cestovného ruchu 28 31 10 3 
6352 M obchod a podnikanie 22 15 0 0 
2466 H 
04 

mechanik opravár lesné stroje 
a zariadenia 12 13 6 2 

3661 H  murár 33 30 10 2 
4575 H  mechanizátor lesnej výroby 36 34 14 2 
6456 H  kaderník 8 8 8 1 
6489 H  hostinský 41 32 12 5 
3178 F  výroba konfekcie 6 4 6 0 
3686 F stavebná výroba 12 10 12 1 
4521 L lesné hospodárstvo 31 24 22 0 

4526 L mechanizácia  poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva 7 6 0 2 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 31 18 22 2 
6403 L podnikanie v remeslách a službách (VŠ) 26 20 26 0 
6421 L  spoločné stravovanie 10 6 0 0 

  366 315 160 25 

 Školský internát     

 Počet ubytovaných žiakov 361    

 Počet stravníkov v školskej jedálni 298    
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§ 2 ods. 1, písm. e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa    

                                  poskytovaného stupňa vzdelania 
 

 

Stupeň vzdelania 
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Úplné stredné odborné 
vzdelanie  (3A) 6 113 13 18 79 4 4 6 1 2 

Stredné odborné vzdelanie (3C) 6 130 11 25 63 3 15 5 10 8 

Úplné stredné odborné 
vzdelanie – NŠ  (3A) 5 105 1 10 42 3 19 0 0 0 

Nižšie stredné odborné 
vzdelanie  (2C) 1 18 0 3 5 1 10 0 3 3 

Spolu  18 366 25 56 189 11 48 11 14 13 

školský rok 2013/2014 21 367 28 53 215 14 55 21 26 15 

školský rok 2012/2013 22 437 27 67 243 21 79 18 19 8 

školský rok 2011/2012 27 445 44 93 259 7 28 31 17 12 

školský rok 2010/2011 28 530 34 81 326 30 58 41 28 29 
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Výsledky maturitných skúšok 
 

 
PFEČ MS SJL ANJ B1 NEJ B1 RUJ B1 
počet žiakov 51 33 10 5 

úspešnosť 37,51 51,25 24,34 26,32 

PFIČ MS SJL ANJ B1 NEJ B1 RUJ B1 
počet žiakov 51 33 10 5 

úspešnosť 47,48 53,48 40,50 39,00 

Ústna forma IČ SJL ANJ B1 NEJ B1 RUJ B1 TČ OZ PČOZ 
počet žiakov 45 34 9 5 51 51 

priemer 3,07 2,62 2,78 2,20 2,24 2,55 
 
 
 
 

Výsledky záverečných skúšok 
 

Trieda Odbor Počet žiakov PV PVD P N 
III.B hostinský 8 2 2 4 0 

III.B murár 8 4 0 4 0 

III.BL mechanizátor LV 14 1 1 12 0 

III.BL mechanik opravár 3 1 0 2 0 

Spolu  33 8 3 22 0 
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Dosiahnuté výsledky vo vyučovaných predmetoch 
            
 
 

 7 
 



 

 8 
 



Porovnanie školských rokov 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

Neodborne vyučované predmety 
 

Predmet Počet hodín 

občianska náuka 8 
spoločenská komunikácia 1 
hospodárske výpočty 1 
právna náuka 1 
etická výchova 5 
dejepis 2 
techniky prevádzky 1 
tovaroznalectvo 2 
úvod do sveta práce 1 
základy strojárstva 2 
odborné kreslenie 1 
prevádzková spoľahlivosť strojov 1 
riadenie pracovných činností 1 
cvičenia z tovaroznalectva 2 
sociálna komunikácia 1 
výroba konfekcie 2 
potraviny a výživa 3 
stolovanie 4 
technológia 9 
náuka o nápojoch 1 
stroje a zariadenia 3,5 
náuka o lese 1 
náuka o práci 2 

Spolu 55,5 

Školský rok Celkový priemer 
2014/2015 2,36 

2013/2014 2,24 

2012/2013 2,35 

2011/2012 2,18 
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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 
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6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 
6352 M obchod a podnikanie 

2466 H 04 mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 
3661 H murár 
4575 H mechanizátor lesnej výroby 
6456 H kaderník 
6489 H hostinský 
3178 F výroba konfekcie 
3686 F stavebná výroba 
4521 L lesné hospodárstvo 
4526 L mechaniz. poľnohospod. a lesného hospodárstva 
6421 L spoločné stravovanie 
6403 L podnikanie v remeslách a službách 

 
 

 
Ostatné študijné a učebné odbory zaradené v sieti školy 

 
 

Kód 
odboru Názov odboru 
2978 H cukrár, pekár 
3133 K manažér v odevníctve 
3152 H krajčír 
3355 H stolár 
3663 H tesár 
3673 H kachliar 
3675 H maliar 
3678 H inštalatér 
6314 K cestovný ruch (PMŠ) 
6405 K pracovník marketingu 
6442 K obchodný pracovník 
6444 H čašník, servírka 
8555 H umelecký rezbár 
8541 H umelecký kováč a zámočník 

8582 H umelecký krajčír 

2466 H 
09 

mechanik opravár - cestné 
motorové vozidlá 

2687 H autoelektrikár 

3666 H vodár meliorátor 
3757 K 
01 

dopravná prevádzka - cestná a 
mestská doprava 

4565 H lesokrajinár 
8501 K umeleckoremeselné práce 
8504 K 
02 

umeleckoremeselné spracúvanie 
dreva - rezbárske práce 

8505 K 
01 

umeleckoremeselná stavba 
hudobných nástrojov  
- strunové nástroje 
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§ 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 služieb a 
lesníctva 67 49 18 28 2 

Školský internát 22 12 10 9 3 

Školská jedáleň 9 0 9 0 0 

Spolu 98 61 37 37 5 
 

 
       

§ 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  1  2 
aktualizačné 4 7 2 
inovačné (funkčné)    
špecializačné 1   
kvalifikačné    
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§ 2 ods. 1, písm. i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
 

 

E x k u r z i e  
• Pekáreň Anton Antol B. Štiavnica 
• Hotel Salamandra Hodruša Hámre 
• Veľtrh cestovného ruchu 
• Beauty Forum Slovakia  
• Penzión Terra bannesium B.Štiavnica 
• Pivovar Steiger Vyhne 
• Kaviarne Banská Štiavnica 
• Mladý tvorca Nitra 
• Slovenské parkety Banská Štiavnica 
• Národný cintorín – Martin 
• Národná knižnica - Martin 

• Autosalón Bratislava 
• Autosalón Nitra 
• Topoľčianky – Zubria obora 
• Arborétum Mlyňany 
• Lignumexpo - Les Nitra 
• Poľovníctvo a rybárstvo Nitra 
• Deň otvorených parkov – Arborétum 

Kysihýbel B. Štiavnica 
• Deň detí - Počúvadlo 
• Gardenia Nitra 
• Vianočná Viedeň 

A k c i e  

• Imatrikulácie 
• Sv. Valentín 
• IUVENTA  
• Beseda s protidrogovou tematikou 
• Stredoškolák Žiar nad Hronom 
• Artpódium – Školský internát 
• Dni profesie  

 
• Memoriál D. Višňovca  B. Štiavnica 
• Štiavnické Vrchy 
• Stredoškolák Žiar nad Hronom 
• Burzy stredných škôl 
• Lienka pomoci – SČK 
• Študentská kvapka krvi  

 

Divadelné predstavenia Projekty - mobility 

• Europena - Martin 
• Madam Bovary - Bratislava 
• Dobrodružstvo pri obžinkoch 
• Les 
• Filmová hudba – výchovný koncert 
• Šleha – výchovný koncert 

• Návšteva Mobility  - Nórsko 
       výmenný pobyt žiakov 
• Návšteva Mobility – Nemecko 
      výmenný pobyt žiakov 

Produktívne práce na PV 

• Kadernícke služby – v kaderníctve 
• Kadernícke služby – Domov dôchodcov 
• Stavebné práce na rekonštrukcii 

rodinných domov 
• Lesnícke práce v lesoch v regióne 

Banskej Štiavnice 
 

• Spoločenské akcie: stužkové slávnosti, 
    svadby, rodinné oslavy, kary, firemné   
    posedenia 
• Recepcie: Stretnutie generácií Starý zámok 

Banská Štiavnica 
 

Olympiády 

• Školské kolo – nemecký jazyk 
kategórie: 2A, 2B, 2D 

• Školské kolo – ruský jazyk 
            

• Školské kolo – anglický jazyk 
     kategórie: 2A, 2B,  2D 
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Súťaže Školské kolá súťaží  

• Matematický klokan 
• Sudoku 
• Veľtrh cvičných firiem – 1. miesto 
• Top destinácia 
• Môj nápad pre región 
• Zlatý hrebeň (kaderník) 
• Baristická súťaž Nové Zámky 
• Alternacive Cup StaráLubovňa (barman) 

• Volejbalový turnaj – zmiešané družstvá 
                                  - chlapci 
• Vianočný stolnotenisový turnaj 
• Valentínsky badmintonový turnaj 
• Nohejbalový turnaj 
• Armwrestling v škole – 3 váhové kategórie 
• Stolnotenisový turnaj 
• 1. ročník Preboru v zjazdovom lyžovaní 

Okresné kolá súťaží 
Cezpoľný beh 
Bedminton – CVČ B. Štiavnica -1. miesto – chlapci, 1. miesto – dievčatá 
Stolný tenis – 2. miesto – chlapci, 3. miesto – dievčatá 
Futsal – 1. miesto  
Volejbal žiakov SŠ – 4. miesto – dievčatá, 1. miesto – chlapci 
Florbal žiakov SŠ – 1. miesto - chlapci, 4. miesto – dievčatá 
Pretláčanie rukou 
Družstvá prvej pomoci žiakov SŠ 

Regionálne kolá súťaže 
Bedminton Žiar nad Hronom – 2. miesto 
Volejbal žiakov SŠ v Žarnovici – 3. miesto - chlapci 
Futsal žiakov SŠ v Žarnovici – 3. miesto – chlapci 
Florbal v Žarnovici – 1. miesto 

Krajské kolá súťaže 
Florbal v Žarnovici  

Celoslovenské súťaže 
Mladý tvorca Nitra – Top turistická destinácia: Ocenenie Ministerstva hospodárstva SR 
Veľtrh študentských firiem Bratislava  – 1. miesto 
Celoslovenská súťaž Husqvarna Drevorubač Junior 2015 – súťaž o najlepšieho juniorského 
pilčka Slovenska – 1. miesto jednotlivci – Odvetvovanie, 1. miesto jednotlivci – Presný rez,    
2. miesto - družstvá 

 
 
Prezentácia Školského internátu na verejnosti 
 
Žiaci ubytovaní v Školskom internáte sa zúčastnili na akciách, podujatiach 

a súťažiach: 

Spoločenská výchova 
Spoznávanie študentov a ich rod. zázemia   
Návšteva hvezdárne 
Zoznamovací večierok v Haloowenskom duchu                                          
Účasť na dni Pomoc v boji proti AIDS- Červená stužka 
Marec - mesiac knihy 
Zavítal k nám Mikuláš 
Vystúpenie s programom Na Luciu, Čepčenie 
Návšteva divadelných predstavení vo Zvolene  „Mandarínková  izba“, „Celebrity“ 
Prvé internátne Vianočné trhy 
Ne - zabudnutí aušusníci – výstava SBM 
Fašiangy – Turíce – ľudové tradície a zvyky vystúpenie s programom 
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Stavanie mája  
Beseda so spisovateľom Jurajom Červenákom  
           
Estetická výchova         
Mladý módny tvorca – Nitra – prezentácia krúžku tvorivá dielňa    
Vianočná výzdoba, tvorba ikebán, vianočný betlehem, posedenie pri  vianočnom punči 
Výroba najkrajšieho pudingového pohára 
Veľkonočná kraslica – rôzne techniky 
Art pódium – prehliadka tvorivosti a záujmov mladých ľudí 
Estetické cítenie sa prejavilo v úprave zovňajšku, úprave izieb, kuchyniek                                                                      
                          
Mravná výchova              
Október -  mesiac úcty k starším 
Deň bez fajčenia – prevencia eliminácie fajčenia, vymeň cigaretu za jablko 
Daruj krv zachrániš život - darcovstvo krvi v priestoroch ši 
Návšteva hrobov slávnych rodákov Banskej Štiavnice 
Návšteva z resocializačného zariadenia  
Návšteva Domova Dôchodcov v Banskej Štiavnici, Prenčove,  Banskom Studenci 
 
Pracovná výchova              
Úprava okolia školského internátu 
Varíme v kuchynke 
Údržba odevov, viazanie kravaty 
Starostlivosť o kvety na poschodí   
Pečenie medovníkov 
             
Telesná výchova              
Vychádzky na Kalváriu, do okolia ŠI 
Lezenie po horolezeckej stene 
Hokejový zápas Zvolen – Košice 
Florbalový turnaj 
Súťaž v streľbe zo vzduchovej zbrane 
Internátny stolnotenisový turnaj 
Účasť na medziinternátnom stolnotenisovom turnaji 
Florbalový zápas ŠI so ŠI Zvolen 
Súťaž v pretáčaní rukou 
Nácvik evakuácie školského internátu v súčinnosti s požiarnikmi a  záchranármi 
 
Ekologická výchova      
Rozvíjali sme osvetovú a vzdelávaciu činnosť s dôrazom na  environmentálnu výchovu. 
Zameranú hlavne na zdravé potraviny,  čistú vodu, bezpečnú dopravu, šetrenie 
energiami, prevenciu  znečisťovania prostredia. 
Separovanie odpadu 
Vysádzanie kvetov, stromčekov  
Ochraňuj a váž si prírodu – ukážka práce s dravými vtákmi - beseda 
 
Rodinná výchova a výchova k manželstvu 
Valentínska pošta 
Voľba manželského partnera 
Svetový deň rodiny 
Legislatíva, zákony 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu  
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Záujmová činnosť v škole a v školskom internáte 
 

NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU 

Barman, barista Alena Mlynáriková 
Divadelný + Moja reč Mgr. Božena Bačíková 
Ekonóm Ing. Soňa Allouache 
Mladý módny tvorca Bibiana Zajacová 
Mladý stylista Mgr. Iveta Fendeková 
Mladý účtovník Ing. Marta Kráľovičová 
OMEGA Ing. Eva Gontková 
Pohrajme sa s azbukou Mgr. Zita Tyčiaková 
Spoznaj svet Ing. Renáta Krištoffová 
Športové hry - chlapci Mgr. Ján Kvak 
Športové hry – dievčatá Mgr. Anna Molleková 
Zumba Ing. Zuzana Šniagerová 
Cyklistický Ing. Marian Novák 
Futsalový Mgr. Andrej Palášthy 
Konverzácia v anglickom jazyku Mgr. Zuzana Hermanová 
Krajinársky Ing. Ľubomír Tyčiak 
Priateľov lesa Ing. Marián Sámel 
Literárny  Mgr. Dušan Kabina 
Mladý pilčík Marek Kišš 
Posilňovací Ing. František Šimon 

 
V Školskom internáte  pracovali  krúžky 
 

NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU 

Krúžok varenia Mgr. Viera Točeková 
Mgr. Janka Heilerová 

Strelecký  Peter Mazúr 

Astronomický Peter Mazúr 

Športové hry I. a II. Mgr. Božena Javorská 
Juraj Hričovec 

Turistický I. a II. Mgr. Daniela Michalská 
Bc. Iveta Mlynková 

Tvorivá dielňa I. Mgr. Alžbeta Ivanová 
Mgr. Renáta Lovasová 

Školská knižnica Mgr. Milena Sentineková 
Mgr. Janka Heilerová 

Folklórny krúžok Mgr. Katarína Tatárová 
Mgr. Katarína Vandáková 
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§ 2 ods. 1, písm. j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

Názov projektu Finančná čiastka v € 

Premena tradičnej školy na modernú: 
Inováciou ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu 21.611,89 

Inštitucionálny štipendijný program EHP: 
Nech žije les 1.935,00  

Erasmus+: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 
Odborná prax a jazyková zdatnosť III. 39.270,20 

 
 

A) Projekty vypracované SOŠ služieb a lesníctva, ktoré boli úspešne 
realizované v školskom roku 2014/2015 
 

Projekt č. 1:  Premena tradičnej školy na modernú:  
Inováciou ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu  

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na strednej škole 

s využitím inovovaných foriem a metód výučby. Projekt trvá 18 mesiacov s ukončením 

31.12.2015. V uvedenom období prebiehajú aktivity:  

Inovácia vzdelávania zameraná na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti;  

Ďalšie vzdelávanie a podpora osobnostného odborného rozvoja pedagogických 

zamestnancov. 

Nové formy vyučovania, ktoré sa zavádzajú do edukačného procesu sú založené 

na interaktivite. Žiaci si prostredníctvom interaktívnych textov, elektronických materiálov 

zvyšujú svoju vedomostnú úroveň, prostredníctvom interaktivity rozvíjajú všetky zložky 

slovenského jazyka a rozvíjajú aj tvorivú stránku svojej osobnosti. V rámci projektu bude 

vytvorených 38 rôznych elektronických učebných materiálov.  

Tvorba a zavádzanie inovatívnych foriem a metód vzdelávania vo vyučovacom 

procese sa nezaobíde bez ďalšieho vzdelávania 45 pedagógov. Zámerom aktivity je 

rozšíriť kompetencie a zručnosti učiteľov (nielen) vybraných predmetov tak, aby boli 

schopní samostatne pracovať s modernou didaktickou technikou, pracovať s vybraným 

softvérom v praxi, využívať učebné pomôcky vytvorené v rámci projektu, samostatne 

a aktívne vytvárať učebné pomôcky. 

Multiplikačný efekt projektu je v prvom rade realizovaný využívaním vytvorených 

výstupov počas niekoľkých nasledujúcich školských rokov. V druhom rade samotná 

cieľová skupina pedagogických zamestnancov zapojených do inovácie a tvorby 

učebných textov bude môcť svoje poznatky a skúsenosti z projektu realizovať a aplikovať 

aj na ďalšie predmety vyučované na škole. Predpokladá sa tiež odovzdanie skúseností a 
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znalostí zo školení aj ostatným pedagogickým zamestnancom školy, dlhodobou 

ambíciou je teda inovovať učebné texty a výučbu postupne na všetkých predmetoch na 

škole a premeniť tak tradičnú školu na modernú. 

V neposlednom rade je multiplikačný efekt zabezpečený samotnou priamou 

cieľovou skupinou žiakov, ktorí svoje nové poznatky budú šíriť medzi svojich rovesníkov, 

rodičov a ostatné nepriame cieľové skupiny.  

 

Projekt č. 2: 
Inštitucionálny štipendijný program EEA/EHP granty:  „Nech žije les“  
Je projekt založený na bilaterálnom partnerstve s Nórskou lesníckou školou v 

Sonsterude. Cieľom je zdokonalenie osobných odborných jazykových kompetencií a 

zručností, rozvoj ekologického myslenia a interkultúrna výmena.  

Mobility žiakov – z Nórska na Slovensko, zo Slovenska do Nórska pre žiakov a 

učiteľov z každej krajin, ktorí strávia 11 dní skúmaním prístupu k lesu a lesníctvu 

v obidvoch krajinách.  Aktivity sú - exkurzie, výmenné školské hodiny, workshopy na 

tému ekológia lesa, diskusie, brainstorming, neformálne učenie – interaktívne hry, súťaž 

lesníckych zručností. 

Udržateľnosť výsledkov projektu je v rozvoji tvorivých a osobnostných 

kompetencií našich žiakov, začlenení nových poznatkov a postupov, metód do ŠVP,  

zasadenie dlhovekých drevín v areáli SOŠ služieb a lesníctva. Projekt bude ukončený 

verejnou prezentáciou v Nórsku v meste Flisa a na Slovensku v SOŠ služieb a lesníctva 

za prítomnosti ambasádorov obidvoch krajín.  

 
Projekt č. 3 :  Odborná prax  a jazyková zdatnosť  

V rámci tohto projektu sa žiaci zúčastnili odborných stáži v nemeckom meste 

Lipsko a jeho časti Schkeuditz, kde odborná prax žiakov bola vykonávaná  v spolupráci 

so spoločnosťou Vitalis GmbH a v družobnej škole Sonsterud v Nórsku.  

  Stáž v Nemecku: spoločnosť Vitalis GmbH zabezpečila ubytovanie, stravu, 

spoluprácu s firmami, v ktorých naši žiaci absolvovali prax vo svojom obore priamo v 

rámci mesta Lipsko a časti mesta Lipsko Schkeuditz. Počas voľného času žiaci navštívili 

kultúrne pamiatky a výstavy v Lipsku a zúčastnili sa dvojdňového výletu do Berlína.  

Stáž v Nórsku: bola organizovaná v spolupráci s družobnou  lesníckou školou 

v Sonsterude a s partnerskou lesníckou firmou Arne Rudshagen. Lesnícka firma Arne 

Rudshagen zabezpečila: ubytovanie, miestnu dopravu, stravu, každodennú lesnícku prax 

pod dohľadom odborníka, aktivity vo voľnom čase. Účastníci absolvovali exkurzie do 

lesníckych podnikov, návštevu múzea, 2 dňovú prehliadku hlavného mesta Oslo.   
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 Projekt v obidvoch krajinách bol organizovaný pre odbory: operátor lesnej 

techniky, murár, kaderníčka, hostinský a manažment cestovného ruchu.  

 Projekt je organizovaný v rámci programu Erasmus+, do ktorého je škola 

zapojená už niekoľko rokov a cieľom odborných stáží je rozvíjať odborné vedomosti a 

zručnosti žiakov, 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 projektu získali žiaci poznatky, ktoré môžu využiť 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. 

 

 

B)  Projekty, do ktorých je SOŠ služieb a lesníctva zapojená a prebiehali 
v školskom roku 2014/2015 

 

Projekt č. 1: 
ŠIOV BA – RSOV: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 
Cieľom projektu je modernizovať odborné vzdelávanie v odborných predmetoch 

na stredných školách. V rámci projektu škola získala dataprojektor, notebook a 

reproduktory.  

 
Projekt č. 2: 

Digipédia: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva:  
Moderné vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 
Cieľom projektu je modernizovať  vzdelávanie vo všeobecno-vzdelávacích 

predmetoch – v cudzích jazykoch na stredných školách. V rámci projektu škola získala 

interaktívnu tabuľu, dataprojektor a notebook.  

 

Projekt č. 3: 
Digipédia: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva:  
Moderné vzdelávanie  
Cieľom projektu je modernizovať  vzdelávanie v odborných predmetoch na 

stredných školách. V rámci projektu škola získala 40 tabletov pre žiakov školy, ktoré sa 

využívajú pre moderné vyučovanie strojníckych predmetov pre lesnícke odbory 

a odborných predmetov pre odbor manažment regionálneho cestovného ruchu.  
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Projekt č. 4: 
Digitálne učivo na dosah  
Cieľom projektu je zavedenie novej služby riadeného prístupu k digitálnemu 

vzdelávaciemu obsahu, vybudovanie optickej siete a vybavenie škôl profesionálnymi 

prístupovými WiFi bodmi. 

 
Projekt č. 4: 

Aktivizujúce metódy vo výchove 
Projekt sa zameral na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických 

zamestnancov v oblasti výchovy v Školskom internáte SOŠ služieb a lesníctva v Banskej 

Štiavnici. Špecializoval sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich 

metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými 

technológiami.  V rámci projektu Školský internát získal interaktívnu tabuľu a edukačné 

balíčky zamerané na: mediálnu výchovu a mediálnu gramotnosť, etickú 

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

 Štátnou školskou inšpekciou 
 
 

V SOŠ služieb a lesníctva bola vykonaná komplexná školská inšpekcia v čase od 

2. marca 2015 do 13. marca 2015 Štátnou školskou inšpekciou – Školské inšpekčné 

centrum v Banskej Bystrici s výsledkom: 
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§ 2 ods. 1, písm. l) údaje o priestorových a materiálno-technických  

podmienkach školy 
VONKAJŠIE PRIESTORY  

(počet, stav, účelnosť, vybavenosť) 
VNÚTORNÉ PRIESTORY 

(počet, stav, účelnosť, vybavenosť) 
Budova školy s telocvičňou Slúži pre 

teoretické vyučovanie a  praktické 

vyučovanie pre stavebné a textilné 

odbory. 

Budova je napojená na plynovú kotolňu.  

Okolie školy tvoria trávnaté plochy. 
 
Telocvičňa 
Je samostatnou budovou postavenou 

v areáli školy. Budova je napojená na 

plynovú kotolňu. 
 
 
 
Budova praktického vyučovania  
Praktické vyučovanie lesníckych odborov 

je umiestnené v dvoch budovách bývalého 

praktického vyučovania SOU lesníckeho. 

Budovy vyžadujú rekonštrukciu, výmenu 

okien, zateplenie, výmenu strechy.  

Budovy sú napojené na vlastnú kotolňu na 

štiepku. Súčasťou praktického vyučovania 

sú garáže pre motorové vozidlá, budovy a 

pozemky na Kysihýbelskej ulici. 
 
Budova Školského internátu  
Budova postavené v 90-tych rokoch, tvorí 

ju internát, školská jedáleň s kuchyňou.  

Budova je po rozsiahlej rekonštrukcii 

prebudovaná na moderné školské 

zariadenie. Budova je napojená na 

plynovú kotolňu. 

Budova školy s telocvičňou  
Je to moderná nová budova s priestrannými 

chodbami a učebňami vybavenými modernou 

didaktickou technikou.  

V budove školy sa zároveň nachádzajú dielne 

pre praktické vyučovanie stavebných a textilných 

odborov. 
Telocvičňa 
Je najväčšou telocvičňou v Banskej Štiavnici 

postavenou v modernom štýle s kvalitnou 

palubovkou. V súčasnosti sa priestory 

nachádzajú v havarijnom stave. K poškodeniu 

došlo počas dlhotrvajúcich dažďov v lete 2014. 

Budova vyžaduje rekonštrukciu. 
Budova praktického vyučovania  
- lesnícke odbory 

V budove sú odborné učebne,  sociálne 

zariadenia,  kancelárie  HMOV a priestory pre 

praktické vyučovanie - zváračská dielňa, 

strojnícka dielňa, opravárenská dielňa, stolárska 

dielňa, šatne pre majstrov OV a žiakov. 
Budova Školského internátu  
V budove sú priestory pre ubytovanie žiakov 

stredných škôl Banskej Štiavnice, priestory 

školskej jedálne s kuchyňou, sklady, zborovne 

pre vychovávateľov, kancelária ZR pre prácu v 

ŠI, posilňovňa, knižnica. Budova je napojená na 

WiFi. 

V budove sa nachádzajú priestory pre praktické 

vyučovanie. Praktické vyučovanie má zriadené 

vlastné Kaderníctvo pre učebný odbor kaderník 

a uč. odbor hostinský má vlastnú kuchyňu 

s priestrannou jedálňou – spoločenskou 

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

   výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 
 

Názov položky Fin. čiastka 
v tis. € 

dotácia zo ŠR 847.858,- 
z toho: vzdelávacie poukazy 12.356,- 
            asistent učiteľa 1.300,- 
            odchodné 310,- 
            mimoriadne výsledky žiakov 1.000,- 
vlastné príjmy 38.758,- 
dary – povolené prekročenie pod.čin. 4.400,- 
príjmy z projektov 62.817,09 

 
 

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2014 (Príloha 1). 
 
 

 § 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 požiadavkám 

spoločnosti. 

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

školským internátom, efektívne využívajúca svoje ľudské a materiálne zdroje 

v prospech edukačného procesu s cieľom umožniť flexibilnejšiu profiláciu absolventov 

podľa potrieb štátu, poskytnutím porovnateľného vzdelania zodpovedajúceho trhu práce 

a občianskeho života - 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.  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov podľa ponuky MPC. 

3. Organizovanie voľnočasových záujmových aktivít s cieľom rozširovania 

vedomostí a zručností žiakov (krúžková činnosť, exkurzie, besedy). 

4. Budovanie moderných učební s IKT. 
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5. Starostlivosť o talentovaných žiakov a ich príprava na vedomostné súťaže      

a olympiády. 

6. Zapojenie sa do projektu Erasmus+ s cieľom rozšírenia možností žiakov 

uplatnenia sa na trhu práce a zvýšenie jazykových zručností a mobility žiakov. 

7. Zapojenie do projektu EEA/EHP granty – „Nech žije les“ s cieľom mobility 

žiakov a pedagogických zamestnancov. 

8. Zapojenie sa do operačného programu Vzdelávanie, Agentúra MŠVVaŠ SR 

pre štrukturálne fondy EÚ, realizáciou projektu: Inováciou ku kvalitnejšiemu 

vzdelávaniu. 

9. Účasť  vedenia školy na konferenciách, seminároch poriadaných MŠVVaŠ 

SR venovaných modernizácii výchovno-vyučovcieho procesu. 

          10. Zapojenie sa do projektov ŠIOV a MŠVVaŠ SR. 

 
 

§ 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. 

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:  

- budovanie predmetových odborných učební v priestoroch na Kolpašskej 

ulici  v Banskej Štiavnici, 

- zmodernizovanie priestorov pre praktické vyučovanie lesníckych odborov, 

- organizovanie Dňa otvorených dverí pre žiakov základných škôl, 

výchovných poradcov a rodičov v priestoroch teoretického vyučovania 

školy a na pracoviskách odborného výcviku s cieľom získavania žiakov   

9. ročníkov, 

- zabezpečovanie komunikačných väzieb so základnými školami v regióne: 

organizovanie informačných vstupov na schôdzkach združení rodičov 
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základných škôl a inštalovanie informačných panelov o škole 

a o vyučovaných odboroch na základných školách, 

- pokračovanie v budovaní partnerských vzťahov s družobnou Strednou 

odbornou školou cestovného ruchu v Chocni v Českej republike – 

výmenné pobyty pedagogických zamestnancov a žiakov, výmena 

skúseností z výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- pokračovanie v spolupráci s partnerskou školou v Nórsku v Sonsterude 

- zapojenie sa do projektu Erasmus+ s cieľom zabezpečovať mobilitu 

žiakov oboch organizačných zložiek SŠ, 

- zabezpečenie žiakom oboch organizačných zložiek praxe v zahraničí - 

Nemecko, Nórsko s cieľom získať certifikát o absolvovaní praxe                

a europasov pre žiakov, 

- zabezpečenie zvyšovania jazykovej zručnosti žiakov prostredníctvom 

zahraničných mobilít s cieľom ich lepšieho uplatnenia na európskom trhu 

práce, 

- zapájanie sa do súťaží zručnosti žiakov všetkých odborov oboch 

organizačných zložiek s cieľom zvyšovania kvality výchovno-

vzdelávacieho procesu,  

- vytváranie podmienok pre prezentáciu prác žiakov v rámci školy a na 

verejnosti, 

- organizovanie mimoškolských aktivít prostredníctvom krúžkovej činnosti 

pre žiakov ubytovaných v školskom internáte, 

- zvyšovanie kvality ubytovania žiakov stredných škôl v Banskej Štiavnici 

postupnou modernizáciou vnútorného zariadenia izieb  
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SWOT ANALÝZA 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 
• kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov 
• ochota ďalšieho vzdelávania sa 

pedagogických zamestnancov 
• tradícia a flexibilita školy 
• rozmanitá mimoškolská činnosť 
• dobré  zapojenie žiakov do 

mimoškolskej činnosti 
• postupné vybavovanie pracovísk 

odborného výcviku modernou 
technikou 

• modernizácia priestorov  
 

• chýbajúci športový areál 
• telocvičňa vyžadujúca 

rekonštrukciu 
• budova pre praktické vyučovanie 

lesníckych odborov, vyžadujúca 
rekonštrukciu 

• málo podnetné rodinné prostredie 
žiakov 

• veľký počet žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

 

PRÍLEŽITOSTI 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 služby, 
lesníctvo a drevospracujúci 
priemysel 

• praktické vyučovanie realizované 
vo firmách  

• 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 
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Návrh opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania 
 

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

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

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

v snahe pripravovať flexibilných pedagogických zamestnancov, vytvárať vyhovujúce 

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: 

- pokračovať v zmene tradičného spôsobu vyučovania a využívaní motivujúcich 

a kreatívnych metód a foriem v novovytvorených predmetových triedach, 

- podporovať premenu encyklopedicko-memorovacieho učenia na tvorivo humánnu 

edukáciu, 

- zapájať sa do programov a súťaží, ktoré podporujú u žiakov ekonomické 

a podnikateľské myslenie, zlepšujú ekonomické a sociálne zručnosti a pripravujú ich 

na prechod zo školy do praktického života, 

- realizáciou projektu „Inováciou ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu“ zabezpečovať 

vyučovanie s používaním informačných technológií v edukačnom procese 

a zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy, zmodernizovanie učebných 

pomôcok a didaktickej techniky, 

- rozširovať ponuku záujmových činností a zapájať rodičov a všetkých priaznivcov do 

ich organizácie (krúžková činnosť), 

- zlepšiť prepojenie vzdelávacieho procesu so získaním praktických skúseností žiakov 

priamo u zamestnávateľov, 

- realizáciou projektu „Inováciou ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu“ podporovať 

profesionálny rast pedagogických zamestnancov v oblasti získania zručností v IKT, 

- vytvárať podmienky pre žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami 

vypracovaním individuálnych vzdelávacích plánov, 

- vytvárať pozitívnu sociálnu klímu, ponúknuť bezpečné a dôveryhodné prostredie 

v škole a v školskom internáte, využívať spoluprácu s Políciou v B. Štiavnici, v Žiari 

nad Hronom, v Banskej Bystrici, 

- posilňovať schopnosť žiakov vyrovnávať sa s problémami, neúspechmi, konfliktami, 

posilňovať schopnosť pozitívne reagovať na podnety,  

- posilňovať kooperáciu pedagogických zamestnancov, odborníkov a rodičov pri 

realizácii drogovej prevencie a pri preventívnych programoch (využívať spoluprácu 

s CPPPaP v  Banskej Štiavnici a spoluprácu s Políciou), 
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- podporovať domáce a zahraničné kontakty so školami podobného typu, podporovať 

mobility pracovníkov a žiakov prostredníctvom projektov EEA/EHP granty Erasmus+, 

- skultúrňovať pracovné podmienky pre všetkých  žiakov vytvorením oddychových zón 

na chodbách školy, 

- zefektívniť systém vnútornej kontroly školy s dôrazom na analýzu zistení, prijatých 

opatrení a kontrolu odstránenia zistených nedostatkov, 

- kontrolnú činnosť zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok 

a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese, 

- pokračovať vo vyučovaní odborných predmetov Ekonomické cvičenia v cvičnej firme, 

Cvičná firma, Viac ako peniaze, finančná analýza,  

- pokračovať vo vyučovaní predmetu podnikanie v cestovnom ruchu v rámci podpory 

podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania na Slovensku, 

- na hodinách cudzieho jazyka používať Európske jazykové portfólio ako nástroj 

autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka, 

- pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňovať inovatívne metódy a formy 

výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, 

- pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu 

založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly 

učenia sa žiaka, jeho schopností a druh inteligencie. 

 

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

povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu   

alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 

V školskom roku 2014/2015 ukončilo štúdium 84 žiakov, z toho 51 žiakov 

ukončilo štúdium maturitnou skúškou v odboroch: obchod a podnikanie, operátor lesnej 

techniky, spoločné stravovanie,  podnikanie v remeslách a službách, lesné 

hospodárstvo, mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; 33 žiakov 

získalo výučný list v odboroch: hostinský, murár, mechanik opravár lesné stroje a 

zariadenia, mechanizátor lesnej výroby. ÚPSVaR v Banskej Štiavnici mal v deň 

zisťovania v evidencii nezamestnaných  19 absolventov našej školy.  

Absolventi učebných odborov majú možnosť pokračovať v študijných 

odboroch  nadstavbového štúdia: spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a 

službách; lesné hospodárstvo; mechanizácia poľnohospodárstva a lesného 
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hospodárstva a získať maturitu, čo využilo 36 našich žiakov. V štúdiu na vysokej škole 

pokračuje 7 žiakov. 

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

Základnou formou spolupráce školy a rodičov boli triedne aktivity Občianskeho 

združenia Rodičov a priateľov školy. Rodičia boli prostredníctvom triednych učiteľov 

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

priebežnom plnení.  

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

vyučujúcimi) s rodičmi riešili: 

• výchovno-vzdelávacie problémy žiakov, 

• prospech jednotlivých žiakov,  

• formy spolupráce rodičov pri plnení výchovno-vzdelávacích úloh triedy, 

• otázky účasti rodičov pri organizačnom zabezpečovaní niektorých 

školských akcií a podujatí. 

Rodičia mali možnosť aktívne sa zúčastňovať na riešení otázok výchovy 

a vzdelávania prostredníctvom Občianskeho združenia Rodiča a priatelia školy. 

Hlavnými úlohami občianskeho združenia bolo poskytovať škole a školskému internátu: 

• finančnú pomoc pri skvalitňovaní procesu vzdelávania žiakov v oblasti cudzích 

jazykov, informačných technológií, mimoškolských aktivít – napr. barmanské 

súťaže, športové súťaže, olympiády a pod., 

• finančnú pomoc na mimotriedne a mimoškolské výchovné a vzdelávacie akcie 

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

Občianske združenie 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 žiakov. 

Snahou školy bolo prostredníctvom triednych aktívov udržať v úzkom kontakte so 

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

Okrem triednych aktívov boli rodičia priebežne o výchovných a vzdelávacích 

výsledkoch žiakov informovaní prostredníctvom žiackych knižiek a elektronickej žiackej 

knižky. 

V prípade potreby mali rodičia možnosť stretnúť sa s vyučujúcimi kedykoľvek 

počas školského roka. Rodičia mali možnosť konzultovať výchovné a vzdelávacie 

problémy žiakov. Závažnejšie výchovné problémy riešila škola v spolupráci triedny učiteľ 

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

a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými  

osobami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní 
 

Škola a jej pedagogickí zamestnanci dlhodobo úspešne rozvíjajú spoluprácu so 

žiackou školskou radou, v ktorej má zastúpenie každá trieda. Žiacka 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 žiakov a s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej 

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

odborov pre žiakov základných škôl. 

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

skvalitňuje príprava hlavne žiakov študijného odboru manažment regionálneho 

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

Banskej Štiavnice. 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach                

v školskom roku 2014/2015 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 6.10.2015 a 

v Rade školy dňa  14.10.2015 

 

 

Banská Štiavnica, 10. október 2015 
 
 
 
Prílohy 
Výkaz k správe o hospodárení za rok 2014 

Výpis - Uznesenie č. 1/2015 z Rady školy  
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