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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy/ školského 
zariadenia 

za školský rok. 2006/2007 
 
Názov školy/ školského 
zariadenia 

Stredná umelecká škola, Hattalova 471, Nižná 

Adresa školy/ 
školského zariadenia 

Hattalova 471, 027 43 Nižná 

Telefónne čísla školy/ 
školského zariadenia 

043/5381405, 5381581 

Faxové čísla školy/ 
školské zariadenia 

043/5382148 

Web stránka školy/ 
školského zariadenia 

www.susnizna.szm.sk 

E-mail adresa školy/ 
školského zariadenia 

ssnizna@ssnizna.sk 

Zriaďovateľ 
 

Žilinský samosprávny kraj 

 
• Údaje o vedúcich zamestnancoch školy /  školského zariadenia 

 
Funkcia 
 

Meno, priezvisko 

Riaditeľ 
 

Mgr. Mária Súlovcová ( do 30.11.2006 ) 
Mgr. Miloš Kázik ( od 01.12.2006 do 31.08.2007 ) 

Výchovný poradca Mgr. Ľubica Lešňovská 
 

• Údaje o rade školy / školského zariadenia 
 
P.č. Meno, priezvisko členov školskej rady Je volený za... 
 Predseda:          Anna Kahanová rodičov 
 Podpredseda:     Mgr. Katarína Parišová Pedagog.zamestnancov  
 Člen RŠ:            Ing. Roman Javorek Nepedagog.zamestnancov 
 Člen RŠ:            Marek Medvecký Žiakov 
 Člen RŠ:            Mgr. František Adamčák Zriaďovateľa 
 Člen RŠ:            Ing. Jozef Žuffa Obec 
 Člen RŠ:            Ing. Anton Lucký Právnickú alebo 

fyz.osobu 
Dátum ustanovenia rady školy: 25.11.2005 

 
• Iné poradné orgány školy / školského zariadenia 

( Vypíš. Napr. PK ... ) 
A/ predmetové komisie  
  PK všeobecnovzdelávacích predmetov                      
  PK odborných predmetov                                          
B/ pedagogická rada  
C/ rodičovská rada 
D/ žiacka rada 

http://www.susnizna.szm.sk
mailto:ssnizna@ssnizna.sk


• Údaje o počte žiakov školy 
 

Počet žiakov  Počet tried 
dievčat chlapcov 

Z toho 
integrovaných 

1.ročník 1 18 9 0 
2.ročník 1 15 7 0 
3.ročník     
4.ročník     
5.ročník     
6.ročník     
Pomaturitné štúdium     
Nadstavbové štúdium     
Štúdium popri zamestnaní     
Vyššie odborné štúdium     
Spolu 2 33 16 0 

 
• Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka 
( Neuvádzať počty žiakov NDŠ, PMŠ,VŠOŠ, ŠPZ ) 

Počet žiakov Počet žiakov 
zapísaných v prvom kole 78 
zapísaných v druhom kole 0 
prítomných na prijímacích pohovoroch 67 
ktorí úspešne vykonali prijímacie pohovory 38 
prijatých do 1. ročníka 27 
prijatých do 1. ročníka bez prijímacích pohovorov 0 
prijatých po odvolacom konaní 0 
ktorí nastúpili k 1.9. 27 
spolu 237 
Príloha správy – kritéria prijímacieho konania v danom školskom roku. 
 

 
• Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 
1.polrok 2.polrok  

počty percentá počty percentá 
Spolu žiakov 49 100 49 100 
Prospeli s vyznamenaním 13 26,53 13 26,53 
Z toho s priemerom 1,00 2 4,08 1 2,04 
Prospeli veľmi dobre 24 48,98 21 42,86 
Prospeli 12 24,49 14 28,57 
Neprospeli 0 0,00 1 2,04 
Neklasifikovaní 0 0,00 0 0,00 
Prospech za školu 1,74 X 1,75 X 
Vymeškané hodiny spolu 1797 100 3198 100 
Z toho ospravedlnené 1797 100 3190 99,75 
Z toho neospravedlnené 0 0,00 8 0,25 



1.polrok 2.polrok  
počty percentá počty percentá 

Spolu žiakov 49 100 49 100 
Napomenutia triednym 
učiteľom 

2 4,08 3 6,12 

Pochvala triednym učiteľom 30 61,22 21 42,86 
Pokarhanie triednym 
učiteľom 

10 20,41 16 32,65 

Pochvala riaditeľom školy 13 26,53 14 28,57 
Pokarhanie riaditeľom školy 2 4,08 6 12,24 
Znížená známka zo 
správania o 1  stupeň 

0 0,00 3 6,12 

Znížená známka zo 
správania o 2  stupne 

0 0,00 1 2,04 

Podmienečné vylúčenie 0 0,00 0 0,00 
Vylúčenie 0 0,00 0 0,00 
     
 
Výsledky externej časti maturitnej skúšky a porovnanie školy v rámci SR 
 
Predmet / úroveň % Umiestnenie v rámci SR 

– – – 
   
   

 
• Zoznam študijných a učebných odborov zaradených v sieti stredných 

škôl a školských zariadení 
 
Názov študijného a učebného odboru Forma    * 

( Vypíš. ) 
Aktívne/neaktívne 
zaradené ( A / N ) 

Propagačná grafika DŠ A 
   
Poznámky:    * 

• ŠPZ      ( Štúdium popri zamestnaní ) 
• PMŠ     ( Pomaturitné štúdium )  
• VŠOŠ   ( Vyššie odborné štúdium ) 
• NDŠ     ( Nadstavbové štúdium ) 

 

 
• Údaje o pedagogických zamestnancoch 

 
 Kvalifikovaní 

( Počet ) 
Nekvalifikovaní 
( Počet ) 

Ženy 14 1 
Muži 3 0 
Absolventi 2 0 
Do 30 rokov 3 1 
Do 40 rokov 5 0 
Do 50 rokov 5 0 



Do 60 rokov 0 0 
Dôchodcovia 2 0 
Spolu 17 1 

 
• Údaje o nepedagogických zamestnancoch 

 
 Počet 

Ženy 0 
Muži 1 
Do 30 rokov 0 
Do 40 rokov 1 
Do 50 rokov 0 
Do 60 rokov 0 
Dôchodcovia 0 
Spolu 1 

 
• Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 
 Druh štúdia Forma štúdia Garant ( organi-

zátor ) štúdia 
(napr. MPC, PF a iné) 

ženy    Absolventi 
muži    
ženy Mgr., cykl.vzdel. – 1 + 1 Externá,  PF, MPC Do 30 rokov 
muži    
ženy Mgr. – 1 Externá PF Do 40 rokov 
muži Cykl.vzdelávanie - 1 Externá MPC B.Bystrica 
ženy Mgr. - 1 Externá PF Do 50 rokov 
muži    
ženy    Do 60 rokov 
muži    
ženy    Dôchodcovia 
muži    

 
• Údaje o aktivitách a prezentácií školy / školského zariadenia 
( Doplň, neuvádzaj podrobné údaje. ) 
 
Ø Výstavy: 
Študenti školy sa zúčastnili 11.ročníka predajnej výstavy „INŠPIRÁCIE“ v Dolnom 
Kubíne. 
 
Ø Časopis: školský časopis Gaudeamus 
V školskom roku 2006/2007 vyšli 3 čísla školského časopisu Gaudeamus v spolupráci 
žiakov zo SUŠ a SOU v Nižnej pod vedením Mgr. Moniky Barčákovej. Časopis bol 
pripravovaný v rámci Žurnalistického krúžku. 
 
Ø Multimediálna prezentácia: 



Škola má vlastnú web stránku www.susnizna.szm.sk. 
Bola uskutočnená v regionálnej televízii Patriot.  
  
Ø Prezentácie školy: 
Bola uskutočnená na burzách povolaní v Trstenej, v Námestove a v Dolnom Kubíne. 
Škola sa prezentovala v regionálnej tlači, realizáciou projektu Lepšie miesto pre život, 
ktorého cieľom bolo naučiť spolupracovať zdravé deti s deťmi s downovým syndrómom. 
V rámci propagácie SUŠ boli uskutočnené tieto aktivity a súťaže: 
Tvorba grafických návrhov pre časopis Mama a ja – grafické spracovanie loga 
Uskutočnenie projektu, ktorý vypísal ORANGE Slovensko pre sociálnu oblasť pod     
názvom „Lepšie miesto pre život“ ( suma 30 000-,Sk ) – priaznivý ohlas verejnosti. 
Účasť na predajnej výstave „Inšpirácie“ v Dolnom Kubíne 
Vytvorená ročenka koncoročných klauzúrnych výtvarných prác študentov pod názvom 
„Nepokoj v duši“ 

      Krajská výtvarná súťaž „Farebné sny“ – 1.miesto 
Celoslovenská výtvarná súťaž „Biblia očami detí“ – 1.miesto  
Celoslovenská výtvarná súťaž „Gorazdovo výtvarné Námestovo“ – hlavná cena primátora 
+ 1.miesto 
Celoeurópska kampaň a súťaž – „Každý iný – Všetci rovní“ – návrhy loga na mobilné 
pozadie – 1.a 2.miesto  
Súťaž „Spriatelené kraje v zjednotenej Európe“ – 2 žiaci postúpili na krajské kolo, 1 žiak 
v krajskom kole obsadil 9.miesto a postúpil na medzinárodné kolo. 
 
Ø Útvary záujmovej činnosti: 
V školskom roku 2006/2007 sme odovzdali   vzdelávací poukaz 50 študentom našej školy.                            
V ponuke útvarov záujmového vzdelávania sa zverejnili 2 krúžky. 
Na našu školu bolo prijatých 19 vzdelávacích poukazov.  Počas školského roka pracovali 
2 krúžky  záujmového vzdelávania. 
 
Krúžok výtvarných techník      8 žiakov                   Mgr. Ján Suško 
Výtvarná výchova                   11 žiakov                   Mgr. Katarína Parišová   
 
 
Vedúci krúžkov  pracovali so žiakmi v záujmových krúžkoch  podľa  plánu, v ktorom bol 
určený čas a umiestnenie, kde prebiehala činnosť záujmového krúžku.  
Prítomnosť žiakov a ich činnosť , vedúci záujmových krúžkov  zaznamenávali 
v dochádzkovej knihe „ Záznamy o práci v záujmovej činnosti“ , ktoré kontrolovali 
zástupcovia jednotlivých úsekov.   
Mesačne sa uskutočňovali kontroly inventáru nakúpeného z finančných prostriedkov 
vzdelávacích preukazov. 
Nakoniec možno konštatovať, že záujmové krúžky splnili svoj účel a že žiaci zmysluplne 
využívajú voľný čas a tieto krúžky vytvárali priaznivé podmienky na rozvoj záujmov detí. 
 
Ø Olympiády: z anglického jazyka – školské a okresné kolo 
 
Ø Športové súťaže: 
V okresnom kole SŠ vo volejbale získali žiaci z 1.AU 2.miesto, vo floorbale žiaci z 2.AU 
takisto 2.miesto. 
V atletike – okresné kolo – hod oštepom – 2.miesto, beh na 100 m – 3.miesto, beh na 
1500 m – 1.miesto, beh na 400 m – 1.miesto. 
Atletika – krajské kolo – beh na 400 m – 3.miesto, účasť v behu na 1500 m. 
 
Ø Spolupráca školy s rodičmi: 

http://www.susnizna.szm.sk


Stretnutia rodičovskej rady sa konali pravidelne 1-krát do mesiaca, zúčastňoval sa na nich 
aj riaditeľ školy. Riešili sa najmä problémy školy, výchovné problémy žiakov, požiadavky 
žiakov. Z rozpočtu rodičovskej rady sa podporil vedeckotechnický rozvoj školy, podporili 
sa odborné exkurzie žiakov, súťaže žiakov, nákup literatúry, výzdoba priestorov školy, 
vydávanie školského časopisu. Na konci školského roku boli najlepší žiaci odmenení 
vecnými cenami. Rodičia v spolupráci s vedením školy zorganizovali v januári Školský 
ples SOU a SUŠ, oslavy Dňa učiteľov, spoločné posedenie pre zamestnancov školy 
s rodičmi. Pomáhali pri organizovaní zájazdu do Španielska pre žiakov,zamestnancov 
školy a rodičov. 
Rodičovská rada pripravovala plenárne rodičovské združenia, na ktorých informovali 
ostatných rodičov o svojej činnosti, o čerpaní rozpočtu rodičovskej rady, o dianí na škole. 
Na triednych rodičovských združeniach triedni učitelia informovali rodičov 
o výchovnovzdelávacích výsledkoch ich detí, rozoberali výchovné problémy v triede, 
hodnotili dosiahnuté úspechy žiakov.  
 
Ø Spolupráca školy s inými organizáciami: 
Obecný úrad Nižná 
ZUŠ v Trstenej 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Tvrdošíne, v Námestove 
Firma Orange Slovakia 
Firma Panasonic 
Ø Práca s talentovanými žiakmi: 
Práci  s talentovanými žiakmi sa učitelia venujú na vyučovacích hodinách aj v rámci 
krúžkovej činnosti, čoho dôkazom sú úspechy, ktoré žiaci dosiahli na krajských 
a celoslovenských súťažiach aj napriek tomu, že škola má len 2 triedy.  
 
Ø Úspechy bývalých absolventov: 
Vzhľadom nato, že škola vznikla v roku 2005, nemá absolventov. 
 
Ø Prevencia sociálno-patologických javov mládeže: 
1. Boli vytvorené nástenné noviny na témy: Trestno právna zodpovednosť, Fajčenie, 

Linka dôvery 
 

2. 24.11.2006 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili „Protidrogového 
motivačného hudobného programu BARIÉRY“. Jeho cieľom bolo nenásilným 
spôsobom za pomoci melodickej rockovej hudby, pozitívnych textov a motivačného 
hovoreného slova, dotknúť sa citlivej tematiky drogovej závislosti, jej vzniku 
a prevencie. Program sa zaoberal vplyvom nesprávnej partie na dieťa a tendenciu 
mládeže hľadať si nesprávne vzory v okolí a médiách. Protagonisti (Mgr. Boris 
Letrich a Roman Révai) kládli dôraz predovšetkým na vieru v seba samého 
a absolútnu silu priateľstva a lásky, ktoré prekonajú všetky zdanlivo neprekonateľné 
prekážky, bez pomoci barličiek v podobe drog. /Žiaci na program reagovali veľmi 
pozitívne/ 

 
3. V týždni „Boja proti drogám“, (ktorý bol v termíne od 13.11.2006 do 19.11.2006) sme 

využili deň voľna „Deň boja za slobodu a demokraciu“  aktívnym športovaním na 
floorbalovom turnaji o „Pohár riaditeľa školy“. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev 
a v príjemnej atmosfére za zápolilo až do popoludnia.  

 
4. Počas Dňa na ochranu zdravia sa študenti prvého a druhého  ročníka zúčastnili na 

rôznych besedách s policajtmi  z policajného oddelenia v Nižnej. Besedy boli 
rozdelené podľa tried a to takto: 



- Prvý ročník: Protidrogová prevencia (beseda bola spojená s ukážkami práce 
policajných psov, ktorá žiakov veľmi zaujala). 

- Druhý ročník: Trestno – právna zodpovednosť 
 
 

5. Počas 2.polroka sme osobitnú pozornosť venovali žiakom z prostredia ohrozeného 
sociálnou patológiou, poskytovali sme preventívno-výchovné konzultácie žiakom aj 
ich zákonným zástupcom.  

 
 
6. Pri príležitosti Európskeho boja proti rasizmu bola pripravená nástenka o rasizme, 

tolerancii a intolerancii. 
 
7. Koordinátorka drogovej prevencie sa v júni 2007 zúčastnila na celoregionálnom 

preškolení koordinátorov drogovej prevencie v Žiline, kde získala nové informácie 
i návody k aktivitám na rozvoj osobnosti žiaka. 

 
Ø Činnosť výchovných poradcov: 
 

1.  Na začiatku školského roku bol vypracovaný plán práce VP. Boli preštudované materiály 
o žiakoch 1. ročníka, kde na základe dotazníkov  a hodnotení bude možné podchytiť žiakov 
potenciálne problémových. 
2.Prvoradou úlohou bolo presťahovať kabinet výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga 
na 1. poschodie v DM, úprava týchto priestorov a stanovenie vymedzených pracovných dní 
v týždni.   
3. Podľa plánu práce výchovného poradcu boli nástenné noviny venované tematike – 
Trestnoprávna zodpovednosť mládeže, Mám problémy s alkoholom, Šikanovanie ... a 
dopĺňané pravidelne informáciami o možnostiach štúdia na VŠ podľa prichádzajúcich 
materiálov z jednotlivých VŠ.  
4.  Bol opripomienkovaný a novelizovaný VP SUŠ.  
5.  V mesiaci september boli žiaci prvých ročníkov oboznámení s činnosťou VP, koordinátora 
pre drogovú prevenciu a školského parlamentu , ako aj odôvodnenosť Linky dôvery na našej 
škole.   
6. Bol vypracovaný informačný materiál o možnosti štúdia na našej škole v školskom roku 
2007/2008 pre vydavateľstvo INFOPRESS. 
7. 10.10.2006. sa na VÚC v Žiline uskutočnila pracovná porada výchovných poradcov na 
tému: - integrácia na SŠ  
          - extrémizmus a rasizmus na SŠ  
          - činnosť diagnostických centier pre mládež  
          - kariérne poradenstvo 
8. Začiatkom decembra bol vypracovaný a odoslaný informačný list pre VÚC o našej škole 
čo do jej propagácie pred prijímacími pohovormi. 
9. Prebehli priebežná  a súhrnná klasifikačné porady, pred ktorými boli prejednané všetky 
výchovné problémy a následné opatrenia s triednymi učiteľmi a vedením školy.  
10. V rámci „Dňa na ochranu zdravia a prírody“ bola zorganizovaná prednáška o Drogovej 
prevencii pre žiakov 1. ročníkov, Trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých pre žiakov 
2.ročníka. Prednášali nám policajti z PZ v Nižnej a pre zreálnenie a priblíženie vyšetrovacej 
techniky na vyhľadávanie drog predviedli aj prácu vyhľadávacieho psa. 

 
 
1. V priebehu 2.polroku prebehli dve klasifikačné porady, na ktoré boli vypracované 
podklady a pred každou riešené priestupky žiakov voči VP SUŠ a navrhnuté výchovné 
opatrenia. Taktiež prebehlo druhé ZRPŠ. 



2. Priebežne prebiehala kontrola zápisov o priestupkoch a dochádzke v triednych knihách 
a následne boli prediskutované s triednymi profesormi. Zároveň im boli poskytované 
poradenské služby pri riešení niektorých sporných otázok.   
3. Na pravidelných pracovných poradách boli všetci prítomní informovaní 
o výchovných problémoch a ich riešení..   
4. V mesiaci jún bola zorganizovaná zbierka pre ľudí postihnutých svalovou dystrofiou.  
5. Počas školského roku 2006/2007 pracovala aj Linka dôvery, kde mohli študenti 
prispievať svojimi návrhmi, podnetmi a kritikou. Zároveň prebiehali pohovory 
a individuálne rozhovory so žiakmi, ktorí nejakým spôsobom pomoc a radu výchovného 
poradcu potrebovali. Taktiež boli realizované pohovory s rodičmi problémových žiakov.  
6. Počas celého školského roku výchovný poradca spolupracoval so špeciálnym 
pedagógom, sociálnym kurátorom v Námestove a Tvrdošíne, metodickým centrom, ICM, 
policajným zborom, rodičmi, vedením školy a svoju činnosť evidoval v denníku VP 
(presnejšie záznamy o činnosti).  
 
  
Ø Iné aktivity: 

      Študenti školy v rámci propagácie vytvorili grafické návrhy pre medzinárodnú výtvarnú                
súťaž na tému „Vždy modrá, vždy zelená“. Pod vedením učiteliek  3 dievčatá z 2.AU 
zúčastnili družobného stretnutia 3 krajín ( Česko, Poľsko, Slovensko ) v Brne. 
Žiaci 1.ročníka sa zúčastnili Imatrikulácie pri prijímaní do radov študentov, žiaci 
2.ročníka sa podieľali na jej organizácii. 
V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci zapojili do fotografickej súťaže „Jeseň 
v prírode“, niektoré fotky boli zverejnené na internete 
Práce žiakov SUŠ boli použité na výzdobu chodieb SOU v Nižnej, v priestoroch ktorej 
škola sídli. Podieľali sa aj na tvorbe propagačného materiálu, ktorí využívali výchovní 
poradcovia zo základných škôl a učitelia SOU a SUŠ, ktorí propagovali obidve školy na 
rodičovských združeniach 9.ročníkov ZŠ. 

 

• Údaje o projektoch podaných v danom školskom roku 
 
Názov projektu Vyhlasovateľ Stručná charakteristika 

projektu 
V akej fáze sa 
nachádza projekt* 

Tvoriví dizajnéri MŠ SR Zakúpenie programov 
a skeneru pre vybavenie 
učebne počítačovej grafiky 
s cieľom rozvíjať tvorivosť 
študentov na vyučovaní aj 
v krúžkovej činnosti 

podaný 

Lepšie miesto pre život Orange 
Slovensko 

Naučiť spolupracovať 
zdravé deti s deťmi 
s downovým syndrómom 

ukončený 

    
Poznámky:    *  
podaný, prijatý, realizovaný, ukončený 

 
 

• Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou 

             V uplynulom školskom roku nebola  vykonaná žiadna inšpekcia. 
 



• Údaje o priestorovom a materiálno-technickom vybavení školy / 
školského zariadenia 

 
Kapacita ( počet žiakov ) Naplnenosť ( % ) 
108 70 

 
Súčasti školy    -  * ako v SOU Vlastní  ( A ) / nevlastní ( N ) 
Školská jedáleň a kuchyňa N 
Výdajňa stravy N 
Telocvičňa N 
Ihrisko N 
Tenisové kurty N 
Plaváreň N 
Posilňovňa N 
Sauna N 
Domov mládeže N 
Šatne N 
Dielne N 
Jazyková učebňa N 
Učebňa informatiky N 
Odborné učebne pre vyučovanie( vypíš ): N 
Odborných umeleckých predmetov N 
  
  

 
Poznámka: Škola sídli v prenajatých priestoroch SOU v Nižnej, žiaci SUŠ majú 
k dispozícii tie súčasti školy ako majú žiaci SOU v Nižnej. 
    

• Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 
 

Škola dostávala finančné prostriedky na vyuku podľa normatívu v zmysle  zákona 
v pravidelných mesačných platbách. Tieto finančné prostriedky boli použité na osobné 
náklady pre zamestnancov školy a  na energie a služby spojené s prevádzkou školy.   

 

• Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

( Vypíš  cieľ, ktorý má byť jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný a termi-
novaný. Nezamieňať si cieľ so spôsobom, akým ho dosiahneme. ) 
 
Pokračovať v propagácii školy, aby sa dostala do povedomia regiónu ako kvalitná 
umelecká stredná škola, zvyšovať odbornú úroveň pedagogických zamestnancov, 
zlepšovať materiálno – technické podmienky školy. 
Cieľ bol realizovaný týmito aktivitami: 
1. Propagáciou školy v regionálnej tlači „Naša Orava“, „Oravsko“ 
    Účasť na burze stredných škôl v Námestove, v Tvrdošíne, v Dolnom Kubíne 
    Zapájanie žiakov do súťaží, umiestnenia na popredných miestach na krajských     
a celoslovenských súťažiach  
    Realizáciou projektu „Lepšie miesto pre život“. Projekt prebehol od januára 2007 do 
mája 2007 s priaznivým ohlasom verejnosti.  



 2. Do vyučovacieho procesu sa zaviedli nové učebné pomôcky a didaktická technika 
podľa finančných možností školy: 
- 6 počítačov 
- tlačiareň 
- odborné knihy – 5 kusov 
- dosky na kreslenie, pozinkované plechy na grafiku, grafický papier, lino na pracovné 
stoly, akrylátové farby na kov, chemoprén 
  
3. Učitelia si dopĺňajú kvalifikáciu a zvyšujú vzdelanie štúdiom na pedagogických 
fakultách, zúčastnili sa seminárov organizovaných MC Banská Bystrica, absolvovali 
počítačový kurz „Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa“ 
  
• Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky, a oblasti, v ktorých 

sú nedostatky 
       

Silné stránky školy / školského zariadenia Slabé stránky školy / školského  zariadenia 
Kvalifikovaní pedagógovia Fungovanie školy v prenajatých priestoroch 
Talentovaní žiaci  
Záujem žiakov o odbor propagačná grafika  
Výsledky žiakov pri propagácii školy 
a v súťažiach 

 

Učitelia zanietení pre budovanie školy  
  

 
• Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania  

 
Názov študijného a učebného 
odboru, v ktorom škola mala 
absolventov v danom škol. roku 

Ďalšie 
štúdium 

Zamestnaní  Zaevidovaní 
na úrade 
práce k 30.9. 

Bez 
evidencie 

– – – – – 
     
Spolu     
Uveď zdroj použitých informácií: 

 
 
 
Dátum: 30.10.2007 
 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy/školského zariadenia: 
 
 
 
Prejednané na pedagogickej rade dňa:  17.10.2007 
 
 
 
Za radu školy: Bc. Mária  Garbiarová 

 
 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  
S O U  

za školský rok 2006/2007 
 
Názov školy/ školského 
zariadenia 

Stredné odborné učilište  

Adresa školy/ 
školského zariadenia 

Hattalova 471, 027 43 Nižná 

Telefónne čísla školy/ 
školského zariadenia 

043/5381405, 5381581 

Faxové čísla školy/ 
školské zariadenia 

043/5382148 

Web stránka školy/ 
školského zariadenia 

http://www.souenizna.edu.sk 

E-mail adresa školy/ 
školského zariadenia 

sounizna@sounizna.sk 

Zriaďovateľ 
 

Žilinský samosprávny kraj 

 
 
 

• Údaje o vedúcich zamestnancov školy /  školského 
zariadenia 

 
Funkcia 
 

Meno, priezvisko 

Riaditeľ 
 

Ing. Peter Smolár, do 31. 08. 2007 
Ing. Eva Srnkova, poverená riadením školy od 1. 09. 2007 

Zástupca 
pre TEČ 

Ing. Roman Javorek 

Zástupca  pre TV 
všeobecnovzdelávacie 
predmety 

RNDr. Tamara Adámusová 

Zástupca 
pre TV odborné predmety 

Ing. Ján Horník 

Zástupca 
pre OV 

Ing. Vladimír Posinger 

Výchovný poradca Mgr. Ľubica Lešňovská 
 

• Údaje o rade školy / školského zariadenia 
 
P.č. Meno, priezvisko členov školskej rady Je volený za... 
  1 Predseda Bc. Mária Garbiarová Zástupca pedagogických 

pracovníkov 
  2 Ing. Magdaléna Gillová Zástupca pedagogických 

pracovníkov 
  3 Bc. Viera Bedrichová Zástupca ostatných pracovníkov 
  4 Michal Komperda Zástupca žiakov 

http://www.souenizna.edu.sk
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  5 Darina Čániová Zástupca rodičov 
  6 Eva Kočišová Zástupca rodičov 
  7 Viera Čavošová Zástupca rodičov 
  8 Mgr. František Adamčák Zástupca zriaďovateľa 
  9 Ing. Ivan Šaško Zástupca zriaďovateľa 
10 Ing. Jozef Žuffa Zástupca obce 
11 Ľudovít Šrámek Zástupca fyzickej osoby 
Dátum ustanovenia rady školy: 22. apríl 2004 
 

• Iné poradné orgány školy / školského zariadenia 
( Vypíš. Napr. PK ... ) 

A/ predmetové komisie  
B/ pedagogická rada 
C/ rodičovská rada 
D/ žiacka školská rada 

• Údaje o počte žiakov školy 
Počet žiakov  Počet tried 

dievčat chlapcov 
Z toho 
integrovaných 

1.ročník 8 20 169 8 
2.ročník 7 23 148 3 
3.ročník 8 38 156 2 
4.ročník 2 0 54 0 
5.ročník     
6.ročník     
Pomaturitné štúdium     
Nadstavbové štúdium 1 15 10 0 
Štúdium popri zamestnaní     
Vyššie odborné štúdium     
Spolu 26 96 537 13 

 
• Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka 
( Neuvádzať počty žiakov NDŠ, PMŠ,VŠOŠ, ŠPZ ) 

Počet žiakov Počet žiakov 
zapísaných v prvom kole 348 
zapísaných v druhom kole 3 
prítomných na prijímacích pohovoroch 190 
ktorí úspešne vykonali prijímacie pohovory 325 
prijatých do 1. ročníka 190 
prijatých do 1. ročníka bez prijímacích pohovorov 166 
prijatých po odvolacom konaní 0 
ktorí nastúpili k 1.9. 182 
spolu 1404 
Príloha správy – kritéria prijímacieho konania v danom školskom roku. 

• Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
1.polrok 2.polrok  

počty percentá počty percentá 
Spolu žiakov 621 100 616 100 
Prospeli s vyznamenaním 12 1,93 25 4,06 



Z toho s priemerom 1,00 1 0,16 1 0,16 
Prospeli veľmi dobre 66 10,63 52 8,44 
Prospeli 439 70,69 526 85,39 
Neprospeli 104 16,75 12 1,95 
Neklasifikovaní 0 0 1 0,16 
Prospech za školu 2,66 x 2,69 x 
Vymeškané hodiny spolu 34 747 100 47 969 100 
Z toho ospravedlnené 33 838 97,38 46 192 96,30 
Z toho neospravedlnené 909 2,62 1 777 3,70 

 
1.polrok 2.polrok  

počty percentá počty percentá 
Spolu žiakov 621 100 616 100 
Napomenutia triednym 
učiteľom 

26 4,19 29 4,71 

Pochvala triednym učiteľom 102 16,43 117 19,00 
Pokarhanie triednym 
učiteľom 

47 7,57 65 10,55 

Pochvala riaditeľom školy 12 1,93 35 5,68 
Pokarhanie riaditeľom 
školy 

45 7,25 67 10,88 

Znížená známka zo 
správania o 1  stupeň 

31 3,37 37 6,01 

Znížená známka zo 
správania o 2  stupne 

11 1,77 20 3,25 

Podmienečné vylúčenie 9 1,45 23 3,73 
Vylúčenie 3 0,48 4 0,65 

 
• Údaje o maturitnej skúške 

1. externá časť maturitnej skúšky 
Predmet Úroveň Konalo žiakov Priemerná 

úspešnosť 
A –––––––––––– –––––––––––– Anglický jazyk 
B     6  48,6 
A –––––––––––– –––––––––––– Nemecký jazyk 
B     4  53,5 

 
2. písomná forma internej časti maturitnej skúšky 
Predmet Úroveň Konalo žiakov Priemerná 

úspešnosť/ 
známka 

A –––––––––––– –––––––––––– Slovenský jazyk a literatúra 
B    54  60,91 
A –––––––––––– –––––––––––– Anglický jazyk 
B    6  54,17 
A –––––––––––– –––––––––––– Nemecký jazyk 
B    4  65,00 

 



3. ústna forma internej časti maturitnej skúšky 
Predmet Úroveň Konalo žiakov Priemerná 

známka 
Slovenský jazyk a literatúra A ––––––––––– –––––––––––– 
Slovenský jazyk a literatúra B   54 2,94 
Anglický jazyk A ––––––––––– –––––––––––– 
Anglický jazyk B     6 1,67 
Anglický jazyk C   30 2,63 
Nemecký jazyk A ––––––––––– –––––––––––– 
Nemecký jazyk B     4 2,75 
Nemecký jazyk C   24 3,29 
Teoretická časť odbornej zložky    54 3,02 
 A   
 B   
 A   
 B   
 A   
 B   
 A   
 B   
 
 
Výsledky externej časti maturitnej skúšky a porovnanie školy v rámci SR 
Predmet / úroveň % Umiestnenie v rámci SR 
Anglický jazyk / B   48,6   32,8 
Nemecký jazyk / B   53,5   53,7 
   
   

 
• Zoznam študijných a učebných odborov zaradených v sieti stredných 

škôl a školských zariadení 
Názov študijného a učebného odboru Forma    * 

( Vypíš. ) 
Aktívne/neaktívne 
zaradené ( A / N ) 

Mechanik elektrotechnik DŠ A 
Mechanik elektronik – autoelektronika DŠ A 
Mechanik elektronik – číselná a riadiaca technika DŠ A 
Mechanik elektronik – spotrebná technika DŠ A 
Umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezb.práce DŠ A 
Mechanik elektronických zariadení DŠ A 
Elektromechanik – stroje a zariadenia DŠ A 
Strojný mechanik  DŠ A 
Stolár DŠ A 
Technickoadministratívny pracovník DŠ A 
Technickoekonomický pracovník NDŠ A 
Drevárska a nábytkárska výroba – drevárstvo a nábyt NDŠ A 
Elektrotechnika – elektronické zariadenia NDŠ N 
Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a 
zariadení 

NDŠ N 

Poznámky:    * 



• ŠPZ      ( Štúdium popri zamestnaní ) 
• PMŠ     ( Pomaturitné štúdium )  
• VŠOŠ   ( Vyššie odborné štúdium ) 
• NDŠ     ( Nadstavbové štúdium ) 

 

 
• Údaje o pedagogických zamestnancoch  

 Kvalifikovaní 
( Počet ) 

Nekvalifikovaní 
( Počet ) 

Ženy 28 2 
Muži 43 4 
Absolventi 2 0 
Do 30 rokov 10 5 
Do 40 rokov 9 1 
Do 50 rokov 19 0 
Do 60 rokov 24 0 
Dôchodcovia 7 0 
Spolu 71 6 

 
• Údaje o nepedagogických zamestnancoch 

 Počet 

Ženy 19 
Muži 5 
Do 30 rokov 0 
Do 40 rokov 3 
Do 50 rokov 9 
Do 60 rokov 11 
Dôchodcovia 1 
Spolu 24 

 
• Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 Druh štúdia Forma štúdia Garant ( organi-
zátor ) štúdia 
(napr. MPC, PF a iné) 

ženy    Absolventi 
muži    
ženy Školenie, cyklické 3x 

Mgr. 1x 
Externá 
Externá  

MPC 
PF 

Do 30 rokov 

muži Školenie 
Bc 1x 

Externá 
Externá 

 
PF 

ženy Mgr. 1x 
Školenie, cyklické 2x 

Externé 
Externé 

PF 
MPC 

Do 40 rokov 

muži Školenie, cyklické 1x Externé MPC 
ženy DPŠ 1x 

Mgr. 2x 
Školenie 
Školenie 

Externá 
Externá 
Externá 
Externá 

Kat. univerzita 
PF 
ESF 

Do 50 rokov 

muži Školenie 3x Externá ESF 



ženy    Do 60 rokov 
muži DPŠ 2x 

Školenie 4x 
Externá 
Externá 

Kat. univerzita 
ESF 

ženy    Dôchodcovia 
muži    

 
• Údaje o aktivitách a prezentácii školy / školského zariadenia 
( Doplň, neuvádzaj podrobné údaje. )  
 
Ø Výstavy:  nezúčastnili sme sa 
Ø Časopis: školský časopis Gaudeamus 
V školskom roku 2006/2007 vyšli 3 čísla školského časopisu Gaudeamus v spolupráci 
žiakov zo SUŠ a SOU v Nižnej pod vedením Mgr. Moniky Barčákovej. Časopis bol 
pripravovaný v rámci Žurnalistického krúžku. 
 
Ø Multimediálna prezentácia: 
Škola má vlastnú web stránku www.souenizna.edu.sk. 
Prezentácia školy bola uskutočnená aj v regionálnej televízii Patriot.   
 
Ø Prezentácie školy: 
Bola uskutočnená na burzách povolaní v Trstenej, v Námestove a v Dolnom Kubíne 
a v regionálnej tlači. 
 
Ø Útvary záujmovej činnosti: 
V školskom roku 2006/2007 sme odovzdali   vzdelávací poukaz 633 študentom našej 
školy.                             
V ponuke útvarov záujmového vzdelávania sa zverejnilo 55 krúžkov. 
Na našu školu bolo prijatých 589 vzdelávacích preukazov.  Počas školského roka 
pracovalo 42 krúžkov  záujmového vzdelávania. 
Stav žiakov v záujmových  krúžkoch k 30.06.2007 bol 583 žiakov, nakoľko v priebehu  
roka prestúpilo 6 žiakov na inú školu. 
 
Hudobný krúžok               8 žiakov                    Capuliak Ján 
Krúžok internetový    5 žiakov     Capuliak Ján 
Mediaclub                 9 žiakov  Habovštiaková Veronika  
Tvorivá dielňa 1              13 žiakov  Capuliak Ján 
Tvorivá dielňa 2              12 žiakov  Kapjorová Edita  
Tvorivá dielňa 3              14 žiakov  Smolárová Anna 
Autoelektronika              18 žiakov  Pažítka Marian 
Domáci majster 1              17 žiakov  Bažík Rastislav   
Domáci majster 2                 17 žiakov  Pavlov Dušan 
Drevo, umenie              12 žiakov  Bc.Jadroň Jozef 
Príroda, drevo a umenie             11 žiakov  Bc.Tomkuliak Jozef 
Elektrotechnický krúžok  2   6 žiakov  Bc.Hlatký Ľubomír 
Elektrotechnický krúžok  1   9 žiakov  Bc.Pazúrik Daniel 
Krúžok záujmovej elektr.   14 žiakov  Gabčo Eduard 
MAGIC WOOD              21 žiakov  Bc.Kubášková Veronika 
Plavecký krúžok                8 žiakov  Vasek Vendelín 
Športový krúžok od A po Z           8 žiakov  Bc.Garbiarová Mária 
Záujmová autoelektronika           18 žiakov  Bc.Marian Kulina   
Salón krásy   12 žiakov  Bc.Garbiarová Mária 
Obnova starých remesiel             15 žiakov  Svinčák František 

http://www.souenizna.edu.sk


Práca na PC od A po Z        18 žiakov  Holubová Ľudmila  
Športový krúžok 1  13 žiakov  Bc.Juraj Reguly 
Turistický krúžok                8 žiakov  Vasek Vendelín 
Angličtina krok za krokom   9 žiakov  Schweinerová Anna 
Basketbal               15 žiakov  Mgr.Lešňovská Ľubica 
Floorbal               15 žiakov  Mgr. Holubčíková A. zastupuje   
                                                                                        Tomaga  
Nemecký jazyk                            15 žiakov  Kakačková Karin 
Nemecký jazyk DVD KlUB        15 žiakov  Ing.Lukáčiková Iveta 
Krúžok prakt.elektr.  16 žiakov  Ing.Nábočík Juraj 
Literárno-filmový krúžok    16 žiakov  Mgr.Kazík Miloš 
Posilovňa  2   19 žiakov  Mgr.Holubčíková A.zastupuje  
                                                                                        Tomaga 
Stolný tenis   16 žiakov  Mgr.Ľubica Lešňovská 
Športové hry  pre dievčatá 15 žiakov   Mgr.Lešňovská Ľubica 
Volejbal               15 žiakov  Mgr. Holubčíková A.  
                                                                                         zastup.Kakačková 
Žurnalistický krúžok  18 žiakov  Mgr.Barčáková Monika 
Fyzikálny krúžok astron.   15 žiakov  Ing.Šimková Ivona 
Internet club   21 žiakov  Ing.Starek Ján 
Krúžok anglického jazyka 11 žiakov  Kajanová Jana 
Matematický krúžok  21 žiakov  Ing.Ľubová Beata 
Matematika   12 žiakov  Mgr.Kuchčák Štefan 
Matematický krúžok 1             21 žiakov  Mgr.Kuchčák Štefan 
Športový krúžok 2  15 žiakov  Daňa Jaroslav    
 
 
Vedúci krúžkov  pracovali so žiakmi v záujmových krúžkoch  podľa  plánu, v ktorom bol 
určený čas a umiestnenie, kde prebiehala činnosť záujmového krúžku.  
Prítomnosť žiakov a ich činnosť zaznamenávali vedúci záujmových krúžkov 
v dochádzkovej knihe „ Záznamy o práci v záujmovej činnosti“ , ktoré kontrolovali 
zástupcovia jednotlivých úsekov.   
Mesačne sa uskutočňovali kontroly inventáru nakúpeného z finančných prostriedkov 
vzdelávacích preukazov. 
Nakoniec možno konštatovať, že záujmové krúžky splnili svoj účel a že žiaci zmysluplne 
využívali voľný čas. Krúžky vytvárali priaznivé podmienky na rozvoj záujmov detí. 
Žiaci  vyrovnane využívali všetky krúžky a to jazykové, matematické, odborné ako aj 
športové krúžky . 

                                                                                       
Ø Olympiády: žiaci sa zúčastnili olympiády z anglického a nemeckého jazyka – školské 

a okresné kolo 
 
Ø Športové súťaže: 

      -     26.09.2006 – OK v cezpoľnom behu – 2.miesto  
-       -  09.09.2006 – III. ročník Nižnianskeho volejbalového mix turnaja – 2.miesto 

(03.10.2006 – OK v štafete na 10x1000 (chlapci) a 5x800(dievčatá) pod názvom 
Memoriál M.Zavarskej. Dievčatá – 3.miesto, chlapci – 1.miesto  

- 30.11.2006 – futbalový turnaj žiačok SŠ o Pohár riaditeľa ZSŠ v Dolnom Kubíne – 
Kňažej – 4.miesto 

- 16.11.2006 – OK v stolnom tenise družstiev – 2.miesto  
- November – plavecké majstrovstvá Žilinského kraja – nominovaný 1 žiak 
- november 2006 – OK v halovom futbale SŠ – 3.miesto  



- november – po nominácii na KK v pretláčaní rúk vo váhovej kategórii do 65 a 70 kg, 
1 žiak postúpil ??? na Slovensko vo všetkých disciplínách z 1. miesta 

- apríl – máj 2007 futbalový turnaj SŠ OK – 1.miesto, RK – 3.miesto 
- máj 2007 – atletika –  100m –   OK –  1. a 2.miesto  
                                          400m –   OK – 1.miesto 
                                          800m –   OK – 1.miesto, KK – 2.miesto 
                                          1500m – OK – 1.miesto 
                                          3000m – OK – 1.miesto 
                                          výška –   OK – 1.miesto, KK – 2.miesto 
                                          disk –     OK –  1.miesto, KK – 3.miesto  
                                          štafeta 4x100m – OK – 1.miesto, KK – 2.miesto 
  
Ø Spolupráca školy s rodičmi: 
Stretnutia rodičovskej rady sa konali pravidelne 1-krát do mesiaca, zúčastňoval sa na nich 
aj riaditeľ školy. Riešili sa najmä problémy školy, výchovné problémy žiakov, požiadavky 
žiakov. 
 Z rozpočtu rodičovskej rady sa podporil vedeckotechnický rozvoj školy, podporili sa 
odborné exkurzie žiakov, súťaže žiakov, nákup literatúry, výzdoba priestorov školy, 
vydávanie školského časopisu. Na konci školského roku boli najlepší žiaci odmenení 
vecnými cenami. Rodičia v spolupráci s vedením školy zorganizovali v januári Školský 
ples SOU a SUŠ, oslavy Dňa učiteľov, spoločné posedenie pre zamestnancov školy 
s rodičmi. Pomáhali pri organizovaní zájazdu do Španielska pre žiakov a zamestnancov 
školy a rodičov. 
Rodičovská rada pripravovala plenárne rodičovské združenia, na ktorých informovali 
ostatných rodičov o svojej činnosti, o čerpaní rozpočtu rodičovskej rady, o dianí na škole. 
Na triednych rodičovských združeniach triedni učitelia informovali rodičov o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch ich detí, rozoberali výchovné problémy v triede, hodnotili 
dosiahnuté úspechy žiakov.  
 
Ø Spolupráca školy s inými organizáciami: 
Obecný úrad Nižná 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Tvrdošíne, v Námestove 
Firmy PANASONIC Trstená, HDS Dolný Kubín, OVP Trstená, CRT Oravská Lesná, 
TRIX Trstená, FKH Trstená, TVRDEX Tvrdošín, PUNCH Námestovo, ELDEZ Nižná, 
CITROEN Žilina, SIEVERS Žilina, DIDAKTIK Martin, Nacional INSTRUMEN a.s. 
Praha,   
 
Ø Práca s talentovanými žiakmi: 
Práci  s talentovanými žiakmi sa učitelia venujú na vyučovacích hodinách aj v rámci 
krúžkovej činnosti, čoho dôkazom sú úspechy, ktoré žiaci dosiahli na krajských 
a celoslovenských súťažiach.  
 
Ø Úspechy bývalých absolventov: neevidujeme  
Ø Prevencia sociálno-patologických javov mládeže: 
8. Boli vytvorené nástenné noviny na témy: Trestnoprávna zodpovednosť, Fajčenie, 

Linka dôvery 
9. V mesiaci novembri bol zrealizovaný dotazník o fajčení v troch triedach prvého 

ročníka. Z jeho výsledkov môžeme konštatovať, že problém fajčenia našich študentov 
je aj naďalej veľmi aktuálny, keďže až 84% študentov uviedlo, že už majú za sebou 
svoj prvý kontakt s cigaretou a dokonca 43% z nich fajčí pravidelne. 

10. 24.11.2006 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili „Protidrogového 
motivačného hudobného programu BARIÉRY“. Jeho cieľom bolo nenásilným 
spôsobom za pomoci melodickej rockovej hudby, pozitívnych textov a motivačného 



hovoreného slova, dotknúť sa citlivej tematiky drogovej závislosti, jej vzniku 
a prevencie. Program sa zaoberal vplyvom nesprávnej partie na dieťa a tendenciu 
mládeže hľadať si nesprávne vzory v okolí a médiách. Protagonisti kládli dôraz 
predovšetkým na vieru v seba samého a absolútnu silu priateľstva a lásky, ktoré 
prekonajú všetky zdanlivo neprekonateľné prekážky, bez pomoci barličiek v podobe 
drog. /Žiaci na program reagovali veľmi pozitívne/ 

 
11. V týždni „Boja proti drogám“, (ktorý bol v termíne od 13.11.2006 do 19.11.2006) sme 

využili deň voľna „Deň boja za slobodu a demokraciu“  aktívnym športovaním na 
floorbalovom turnaji o „Pohár riaditeľa školy“. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev 
a v príjemnej atmosfére za zápolilo až do popoludnia. Prvé miesto obsadili žiaci 
3.AC2, druhé 4.AB a tretie 3.E. Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený žiak 
z 3.AC1, ktorý hral za víťazný tím.  

12. Počas Dňa na ochranu zdravia sa študenti prvých, druhých a tretích ročníkov 
zúčastnili na rôznych besedách s policajtmi  z Policajného oddelenia v Nižnej. Besedy 
boli rozdelené podľa tried a to takto: 

- Prvý ročník: Protidrogová prevencia (beseda bola spojená s ukážkami práce 
policajných psov, ktorá žiakov veľmi zaujala). 

- Druhý ročník: Trestnoprávna zodpovednosť 
- Tretí ročník: Civilná a protipožiarna ochrana 

13. Počas 2.polroka sme osobitnú pozornosť venovali žiakom z prostredia ohrozeného 
sociálnou patológiou, poskytovali sme preventívno-výchovné konzultácie žiakom aj 
ich zákonným zástupcom.  

14. V rámci občianskej náuky sme sa žiakom 1.ročníka venovali tematickému celku 
zameranému na protidrogovú tematiku so snahou viesť mladých ľudí k zdravému 
spôsobu života bez drog a k správnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času. 

15. Pri príležitosti Európskeho boja proti rasizmu bola pripravená nástenka o rasizme, 
tolerancii a intolerancii. 

16. Koordinátorka drogovej prevencie sa v júni 2007 zúčastnila na celoregionálnom 
preškolení koordinátorov drogovej prevencie v Žiline, kde získala nové informácie 
i návody k aktivitám na rozvoj osobnosti žiaka. 

 
Ø Činnosť výchovného  poradcu: 
1.  Na začiatku školského roku bol vypracovaný plán práce VP, zoznam žiakov, ktorí 

nastupovali do nového šk. roku s podmienečným vylúčením a boli prevedené pohovory 
s nimi. Boli preštudované materiály o žiakoch 1. ročníka, kde na základe dotazníkov  
a hodnotení bude možné podchytiť žiakov potenciálne problémových. 

2. Prvoradou úlohou bolo presťahovať kabinet výchovného poradcu a špeciálneho 
pedagóga na 1. poschodie v DM, úprava týchto priestorov a stanovenie vymedzených 
pracovných dní v týždni.   

3. V tomto školskom roku beží aj naďalej integrácia žiakov s poruchami učenia a 
správania, do ktorej bolo zaradených 13 žiakov našej školy, pre ktorých bolo potrebné 
vypracovať potrebné podklady, doporučenia a hodnotenia v spolupráci so špeciálnym 
pedagógom a triednymi učiteľmi. Bolo potrebné preštudovať materiály k novým typom 
integrácie (aj somatického a psychického rázu – integrovali sme aj žiakov na hodinách 
telesnej výchovy). 

4. Podľa plánu práce výchovného poradcu boli nástenné noviny venované tematike – 
Trestnoprávna zodpovednosť mládeže, Mám problémy s alkoholom, Šikanovanie ... a 
dopĺňané pravidelne informáciami o možnostiach štúdia na VŠ podľa prichádzajúcich 
materiálov z jednotlivých VŠ.  

5.  Bol spripomienkovaný a novelizovaný VP SOU.  



6. Pokračuje poradenská služba pre žiakov štvrtých, nadstavbových ročníkov a žiakov 
končiacich tretích ročníkov, ktorí nebudú mať možnosť pokračovať v štúdiu na našej 
škole, formou kariérneho poradenstva.  

7. V mesiaci september boli žiaci prvých ročníkov oboznámení s činnosťou VP,   
koordinátora pre drogovú prevenciu a školského parlamentu , ako aj odôvodnenosť 
Linky dôvery na našej škole.   

8. Bol vypracovaný informačný materiál o možnosti štúdia na našej škole v školskom 
roku 2007/2008 pre vydavateľstvo INFOPRESS a zároveň odoslaná objednávka na 
informačný materiál o možnosti štúdia na VŠ a NŠ pre budúci školský rok.  

9. 10.10.2006. sa na VÚC v Žiline uskutočnila pracovná porada výchovných poradcov na 
tému: - integrácia na SŠ  

             - extrémizmus a rasizmus na SŠ  
             - činnosť diagnostických centier pre mládež  
             - kariérne poradenstvo 
10. 25.10.2006 bola s členmi PZ prekonzultovaná situácia v trestnoprávnej 

zodpovednosti mladistvých v okrese Tvrdošín. Požiadali nás o nahlásenie 
potencionálnych záškolákov, agresívne typy, prípadne zachytené skutočnosti 
z drogovej scény na našej škole. 

11. Začiatkom decembra bol vypracovaný a odoslaný informačný list na  VÚC o našej 
škole, čo sa týka jej propagácie pred prijímacími pohovormi. 

12. Prebehla priebežná  a súhrnná klasifikačná porada, pred ktorými boli prejednané 
všetky výchovné problémy žiakov a následné opatrenia  prejednané s triednymi 
učiteľmi a vedením školy.  

13. V prvom polroku šk. roku 2005/2006 sa riešili veľmi závažné prípady šikanovania , 
záškoláctva, agresívneho a arogantného správania (podľa zápisov o priestupkoch) a iné, 
kde všade bola nevyhnutná spolupráca so špeciálnym pedagógom, sociálnym 
kurátorom, rodičmi, vedením školy, psychológmi a ostatnými pedagógmi. Každý 
pohovor a vzniknuté situácie s výchovnou problematikou sú zaevidované v Denníku 
VP.  

14. V rámci „Dňa na ochranu zdravia a prírody“ bola zorganizovaná prednáška 
o Drogovej prevencii pre žiakov 1. ročníkov, trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých 
pre žiakov 2. ročníkov a civilnej obrane pre žiakov 3. ročníkov. Prednášali nám 
policajti z PZ v Nižnej a pre zreálnenie a priblíženie vyšetrovacej techniky na 
vyhľadávanie drog predviedli aj prácu vyhľadávacieho psa. 

      1. V druhom polroku šk. roku 2006/2007 bola činnosť výchovného poradcu zameraná   
     najmä na poradenstvo pri výbere a vypisovaní prihlášok na vysoké školy  v SR.  
     Na VŠ si podalo prihlášku: 4.AB – 5 žiakov 
                                              4.C   – 4 žiaci  
   Okrem nich boli potvrdzované prihlášky aj bývalým študentom, ktorí končili štúdium 

v predchádzajúcich školských rokoch (tých bolo nepomerne viac). Zároveň boli 
aktualizované NN pri kabinete VP informáciami o možnostiach štúdia na VŠ.  

2. Bola objednaná publikácia o možnostiach nadstavbového štúdia na Slovensku. 
Oboznámenie s týmito možnosťami žiakov končiacich tretích ročníkov, ako aj možnosť 
pokračovať v štúdiu na našej škole. Pomoc pri vypisovaní prihlášok. Na našu školu si 
ku dňu 29.06.2006 podalo prihlášku : na učebný odbor MEZ – 5 žiakov 

                                                                na učebný odbor TAP  – 32 študentov  
3. V máji a júni prebehli besedy so zamestnancami Úradu práce Námestovo a ICM pre 

žiakov končiacich ročníkov o povinnostiach a možnostiach, ktoré žiakov po skončení 
štúdia čakajú. 

4. V priebehu 2.polroku prebehli štyri klasifikačné porady, na ktoré boli vypracované 
podklady a pred každou riešené priestupky žiakov voči VP SOU a navrhnuté výchovné 
opatrenia. Taktiež prebehlo druhé ZRPŠ pre SOU. 



5. Priebežne prebiehala kontrola zápisov o priestupkoch a dochádzke v triednych 
knihách a následne boli prediskutované s triednymi profesormi a majstrami OV. 
Zároveň im boli poskytované poradenské služby pri riešení niektorých sporných 
otázok.   

6. Na pravidelných pracovných poradách boli všetci prítomní informovaní 
o výchovných problémoch a ich riešení, o záujme žiakov študovať na VŠ a NŠ.   

7. V mesiaci jún bola zorganizovaná zbierka pre ľudí postihnutých svalovou dystrofiou.  
8. Počas školského roku 2006/2007 pracovala aj Linka dôvery, kde mohli študenti 

prispievať svojimi návrhmi, podnetmi a kritikou. Zároveň prebiehali pohovory 
a individuálne rozhovory so žiakmi, ktorí nejakým spôsobom pomoc a radu 
výchovného poradcu potrebovali. Taktiež boli realizované pohovory s rodičmi 
problémových žiakov.  

9. Počas celého školského roku výchovný poradca spolupracoval so špeciálnym 
pedagógom, sociálnymi kurátormi v Námestove a Tvrdošíne, metodickým centrom, 
ICM, policajným zborom, rodičmi, vedením školy. Svoju činnosť evidoval v denníku 
VP (presnejšie záznamy o činnosti).  

 
 

• Údaje o projektoch podaných v danom školskom roku 
 
Názov projektu Vyhlasovateľ Stručná charakteristika 

projektu 
V akej fáze sa 
nachádza projekt* 

 Vzdelávacie centrum 
nových technológií 

MŠ SR Prispôsobenie odbornej 
prípravy a vzdelávania 
požiadavkám spoločnosti 
založenej na vedomostiach 

Realizuje sa 

Zavedenie normy ISO 
14001 v sieti ZŠ a SŠ na 
Slovensku 

MŠ SR Príručka s návodom ako 
majú ZŠ a SŠ získať normu 
ISO 14001 

podaný 

Multimediálne jazykové 
laboratórium 

MŠ SR Vybudovanie 
multimediálnej učebne 
s cieľom zefektívniť 
a zatraktívniť vyuč.proces 
cudzích jazykov využitím 
nových IKT s použitím 
nových vyučovacích metód 
a didaktických pomôcok 

neschválený 

Sme tu pre Vás MŠ SR Zapojenie čo najširšej 
verejnosti, žiakov do voľno 
časových aktivít, 
umožnenie pohybových 
aktivít pre deti  
s Downovým syndrómom 

neschválený 

Školská knižnica – 
moderné vzdelávacie 
a informačné centrum 
školy 

MŠ SR Skvalitnenie knižnično – 
informačných služieb 
žiakom a zamestnancom 
školy, zvyšovať čitateľskú 
kultúru žiakov 

podaný 

    
    
Poznámky:    *  
podaný, prijatý, realizovaný, ukončený 



 
 

• Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou 
V uplynulom školskom roku nebola vykonaná inšpekcia. 

 

• Údaje o priestorovom a materiálno-technickom vybavení školy / 
školského zariadenia 

 
Kapacita ( počet žiakov ) Naplnenosť ( % ) 
700 96,86 

 
Súčasti školy Vlastní  ( A ) / nevlastní ( N ) 
Školská jedáleň a kuchyňa A 
Výdajňa stravy A 
Telocvičňa A 
Ihrisko N 
Tenisové kurty A 
Plaváreň A 
Posilňovňa A 
Sauna N 
Domov mládeže A 
Šatne A 
Dielne A 
Jazyková učebňa A 
Učebňa informatiky A 
Odborné učebne pre vyučovanie( vypíš ):  Matematiky I                                                  

 Ekonomických predmetov II  
 Spoločenskovedných predmetov I  
 Matematiky II  
 Prírodovedných predmetov   
 Spoločenskovedných predmetov II  
 Spoločenskovedných predmetov III   
 Nemeckého jazyka I  
 Anglického jazyka I  
 Drevárskych a umeleckých predmetov  
 Základov elektrotechniky 
 Drevárskych  predmetov  
 Strojárskych  predmetov 
 Elektroniky a rádioelektroniky 
 Technológie  
 Informatiky 
 Elektrického merania a silnoprúdovej   
 techniky  
 Ekonomických predmetov I  
 Anglického jazyka II  
 Anglického jazyka III  
 Nemeckého jazyka II  
 Nemeckého jazyka III   
 Výpočtová technika I 



 Výpočtová technika II       
 Elektrické meranie I  
 Elektrické meranie II  
 Číslicová a riadiaca technika  
 Autoelektronika  
 Výpočtová technika – T     
 Odborná učebňa SUŠ I 
 Odborná učebňa SUŠ II  
 Odborná učebňa SUŠ III 
    

• Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 
Škola na základe zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. dostávala normatívne finančné 

prostriedky v mesačných platbách, ktoré ale nezohľadňujú skutočnú potrebu školy. Nie je 
v nich zahrnutá odbornosť a tým aj náročnosť jednotlivých študijných a učebných odborov, 
veková štruktúra zamestnancov a tým aj potreba ich ďalšieho buď vzdelávania, alebo 
motivácie. 

Ako jedna z mála škôl typu SOU máme stúpajúci počet študentov (Čím viac študentov 
tým viac peňazí). Je to zásluhou v prvom rade vysokej  odbornosti pedagogických 
zamestnancov, ktorí sa snažia žiakom odovzdať maximum potrebných vedomostí zo svojho 
odboru a následne podporou  firiem, ktoré majú záujem o vzdelaných a znalých 
zamestnancov. 

V rámci zapojenia školy do projektov ESF škola získala doteraz finančné prostriedky vo 
výške  
5 mil. Sk so spoluúčasťou  školy 5 %.     
       Škola vykonáva tiež podnikateľskú činnosť (ubytovanie, stravovanie),  na ktorej získala 
k 31.12.2006 finančné prostriedky vo 1 109 456,82 Sk a k 30.09.2007 vo výške 207 408,31 
Sk. 
      

Vo financovaní našej školy je niekoľko nedostatkov a to najmä v nákladoch na kúrenie: 
1 – domov mládeže  je priamo napojený na školu a tým sa nedajú sledovať – oddeliť tepelné  
náklady (kúrenie) potrebné na jeho chod. Záujem o bývanie študentov na DM je malý cca 60 , 
kapacita 150. 
2 – školská jedáleň a kuchyňa  – je taktiež priamo napojená na školu a tým sa nedajú 
sledovať – oddeliť tepelné náklady (kúrenie) potrebné na jej chod (počet hlavných jedál 160 
deň, kapacita 200.. 
 

Ako jedna s mála škôl prevádzkujeme krytý bazén – Výcvikové stredisko plávania, ktoré 
bolo v roku 2006 dotované ŽSK vo výške 1 350 tis. Sk, požiadavka na rok 2006 bola 2 000 
tis. Sk. Na rok 2007 je schválená dotácia 2 000 tis. Sk. Tržby z predaja služieb (výcviky ZŠ, 
tržby od obyv.)  na tomto stredisku k 31.12.2006 boli vo výške 1 542 797,00 SK 
a k 30.09.2007 = 812 436,00 Sk. 

     

• Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

( Vypíš  cieľ, ktorý má byť jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný 
a terminovaný. Nezamieňať si cieľ so spôsobom, akým ho dosiahneme. ) 

Ciele vychádzajú z vízie školy, ktorá je: SOU ako prosperujúca a hlavne dôveryhodná 
inštitúcia poskytujúca študentom moderné vzdelanie    

-pripraviť študentov v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania  
-zvyšovať vzdelanie žiakov po stránke jazykovej, odbornejako aj  zručností 
-vytvoriť podmienky pre rozvoj talentovaných a nadaných žiakov 
-vytvoriť podmienky pre úspešné zvládnutie maturitných a záverečných skúšok 



-zvyšovať úroveň odbornosti a kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov 
-vylepšovať pracovné podmienky študentov 
-prezentovať úspechy školy na verejnosti 
-zaktivizovať rodičov, učiteľov a študentov na spoluvytváraní programu rozvoja školy   

 
Cieľ bol realizovaný týmito aktivitami: 
1. Propagáciou školy v regionálnej tlači „Naša Orava“, „Oravsko“. 
    Účasť na burze stredných škôl v Námestove, v Tvrdošíne, v Dolnom Kubíne. 
    Zapájanie žiakov do súťaží, umiestnenia na popredných miestach na krajských       
    a celoslovenských súťažiach.  
    Realizáciou projektov, zúčastňujú sa exkurzii, prezentovali  cvičnú  firmu  Magic    
    Wood,  s.r.o., na  Medzinárodnom  veľtrhu cvičných  firiem v Bratislave v mesiaci   
     november  2006 
 2. Do vyučovacieho procesu sa zaviedli nové učebné pomôcky a didaktická technika ,   
    dobudovala sa jazyková učebňa.  
 3. Učitelia si dopĺňajú kvalifikáciu a zvyšujú vzdelanie štúdiom na pedagogických   
     fakultách, zúčastnili sa seminárov organizovaných MC Banská Bystrica, absolvovali   
     počítačový kurz „Využitie informačných a komunikačných technológií v práci  
     učiteľa“, zúčastnili sa školenia v rámci projektu „Vzdelávacie centrum nových  
     technológií“. 

       4. Zriadili sa špecializované odborné učebne pre jednotlivé predmety, ktoré sa postupne   
           vybavujú modernou didaktickou technikou 
       5. Kolektívom školy bola vydaná doplnková učebnica „Digitálne spracovanie obrazu“   
           v rámci projektu financovaného z ESF a dokončená doplnková učebnica „Historický  
           nábytok“. 
        

• Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky, a oblasti, v ktorých 
sú nedostatky 

       
Silné stránky školy / školského zariadenia Slabé stránky školy / školského  zariadenia 
postavenie školy v rámci regiónu  Zložité podmienky dochádzania žiakov do  
odborne zdatní pedagogickí zamestnanci školy z dvoch okresov a vzdialených dedín 
atraktívne študijné a učebné odbory  
úspešnosť absolventov školy   
možnosť uplatnenia v hospodárskej praxi  
možnosť študovať na vysokých školách  
  

 
• Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania  

 
Názov študijného a učebného 
odboru, v ktorom škola mala 
absolventov v danom škol. roku 

Ďalšie 
štúdium 

Zamestnaní  Zaevidovaní 
na úrade 
práce k 30.9. 

Bez 
evidencie 

     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
Spolu     
Uveď zdroj použitých informácií: 

 
 

 
Dátum:  30.10.2007 
 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy/školského zariadenia: 
 
 
 
Prejednané na pedagogickej rade dňa:  17.10.2007 
 
 
 
Za radu školy:  Bc. Mária  Garbiarová 
 
 
 

 
 



 

Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 

SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,  
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY  

A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA  
ZA ŠKOL. ROK 2006 – 2007 

 
 
Štruktúra správy o VVČ je v súlade s §14 ods. 5 písm. e zákona č.596/2003 Z.z. v znení zmien a doplnkov, 
vyhlášky MŠ SR č.9/2005 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach školy 
a školských zariadení a metodického usmernenia č.10/2006 – R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č. 2 

 
 
Prerokované na pedagogickej rade dňa : 15.októbra 2007 
Prerokované na rade školy :  
 
 
 
 
 
 
 
V Nižnej  dňa  26. októbra 2007 
 
 
  
             Ing. Eva  Srnková 
        poverená vedením školy  
 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy/ školského 
zariadenia 

za školský rok. 2006/2007 
 
Názov školy/ školského 
zariadenia 

Stredná umelecká škola, Hattalova 471, Nižná 

Adresa školy/ 
školského zariadenia 

Hattalova 471, 027 43 Nižná 

Telefónne čísla školy/ 
školského zariadenia 

043/5381405, 5381581 

Faxové čísla školy/ 
školské zariadenia 

043/5382148 

Web stránka školy/ 
školského zariadenia 

www.susnizna.szm.sk 

E-mail adresa školy/ 
školského zariadenia 

ssnizna@ssnizna.sk 

Zriaďovateľ 
 

Žilinský samosprávny kraj 

 
• Údaje o vedúcich zamestnancoch školy /  školského zariadenia 

 
Funkcia 
 

Meno, priezvisko 

Riaditeľ 
 

Mgr. Mária Súlovcová ( do 30.11.2006 ) 
Mgr. Miloš Kázik ( od 01.12.2006 do 31.08.2007 ) 

Výchovný poradca Mgr. Ľubica Lešňovská 
 

• Údaje o rade školy / školského zariadenia 
 
P.č. Meno, priezvisko členov školskej rady Je volený za... 
 Predseda:          Anna Kahanová rodičov 
 Podpredseda:     Mgr. Katarína Parišová Pedagog.zamestnancov  
 Člen RŠ:            Ing. Roman Javorek Nepedagog.zamestnancov 
 Člen RŠ:            Marek Medvecký Žiakov 
 Člen RŠ:            Mgr. František Adamčák Zriaďovateľa 
 Člen RŠ:            Ing. Jozef Žuffa Obec 
 Člen RŠ:            Ing. Anton Lucký Právnickú alebo 

fyz.osobu 
Dátum ustanovenia rady školy: 25.11.2005 

 
• Iné poradné orgány školy / školského zariadenia 

( Vypíš. Napr. PK ... ) 
A/ predmetové komisie  
  PK všeobecnovzdelávacích predmetov                      
  PK odborných predmetov                                          
B/ pedagogická rada  
C/ rodičovská rada 
D/ žiacka rada 

http://www.susnizna.szm.sk
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• Údaje o počte žiakov školy 
 

Počet žiakov  Počet tried 
dievčat chlapcov 

Z toho 
integrovaných 

1.ročník 1 18 9 0 
2.ročník 1 15 7 0 
3.ročník     
4.ročník     
5.ročník     
6.ročník     
Pomaturitné štúdium     
Nadstavbové štúdium     
Štúdium popri zamestnaní     
Vyššie odborné štúdium     
Spolu 2 33 16 0 

 
• Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka 
( Neuvádzať počty žiakov NDŠ, PMŠ,VŠOŠ, ŠPZ ) 

Počet žiakov Počet žiakov 
zapísaných v prvom kole 78 
zapísaných v druhom kole 0 
prítomných na prijímacích pohovoroch 67 
ktorí úspešne vykonali prijímacie pohovory 38 
prijatých do 1. ročníka 27 
prijatých do 1. ročníka bez prijímacích pohovorov 0 
prijatých po odvolacom konaní 0 
ktorí nastúpili k 1.9. 27 
spolu 237 
Príloha správy – kritéria prijímacieho konania v danom školskom roku. 
 

 
• Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 
1.polrok 2.polrok  

počty percentá počty percentá 
Spolu žiakov 49 100 49 100 
Prospeli s vyznamenaním 13 26,53 13 26,53 
Z toho s priemerom 1,00 2 4,08 1 2,04 
Prospeli veľmi dobre 24 48,98 21 42,86 
Prospeli 12 24,49 14 28,57 
Neprospeli 0 0,00 1 2,04 
Neklasifikovaní 0 0,00 0 0,00 
Prospech za školu 1,74 X 1,75 X 
Vymeškané hodiny spolu 1797 100 3198 100 
Z toho ospravedlnené 1797 100 3190 99,75 
Z toho neospravedlnené 0 0,00 8 0,25 



1.polrok 2.polrok  
počty percentá počty percentá 

Spolu žiakov 49 100 49 100 
Napomenutia triednym 
učiteľom 

2 4,08 3 6,12 

Pochvala triednym učiteľom 30 61,22 21 42,86 
Pokarhanie triednym 
učiteľom 

10 20,41 16 32,65 

Pochvala riaditeľom školy 13 26,53 14 28,57 
Pokarhanie riaditeľom školy 2 4,08 6 12,24 
Znížená známka zo 
správania o 1  stupeň 

0 0,00 3 6,12 

Znížená známka zo 
správania o 2  stupne 

0 0,00 1 2,04 

Podmienečné vylúčenie 0 0,00 0 0,00 
Vylúčenie 0 0,00 0 0,00 
     
 
Výsledky externej časti maturitnej skúšky a porovnanie školy v rámci SR 
 
Predmet / úroveň % Umiestnenie v rámci SR 

– – – 
   
   

 
• Zoznam študijných a učebných odborov zaradených v sieti stredných 

škôl a školských zariadení 
 
Názov študijného a učebného odboru Forma    * 

( Vypíš. ) 
Aktívne/neaktívne 
zaradené ( A / N ) 

Propagačná grafika DŠ A 
   
Poznámky:    * 

• ŠPZ      ( Štúdium popri zamestnaní ) 
• PMŠ     ( Pomaturitné štúdium )  
• VŠOŠ   ( Vyššie odborné štúdium ) 
• NDŠ     ( Nadstavbové štúdium ) 

 

 
• Údaje o pedagogických zamestnancoch 

 
 Kvalifikovaní 

( Počet ) 
Nekvalifikovaní 
( Počet ) 

Ženy 14 1 
Muži 3 0 
Absolventi 2 0 
Do 30 rokov 3 1 
Do 40 rokov 5 0 
Do 50 rokov 5 0 



Do 60 rokov 0 0 
Dôchodcovia 2 0 
Spolu 17 1 

 
• Údaje o nepedagogických zamestnancoch 

 
 Počet 

Ženy 0 
Muži 1 
Do 30 rokov 0 
Do 40 rokov 1 
Do 50 rokov 0 
Do 60 rokov 0 
Dôchodcovia 0 
Spolu 1 

 
• Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 
 Druh štúdia Forma štúdia Garant ( organi-

zátor ) štúdia 
(napr. MPC, PF a iné) 

ženy    Absolventi 
muži    
ženy Mgr., cykl.vzdel. – 1 + 1 Externá,  PF, MPC Do 30 rokov 
muži    
ženy Mgr. – 1 Externá PF Do 40 rokov 
muži Cykl.vzdelávanie - 1 Externá MPC B.Bystrica 
ženy Mgr. - 1 Externá PF Do 50 rokov 
muži    
ženy    Do 60 rokov 
muži    
ženy    Dôchodcovia 
muži    

 
• Údaje o aktivitách a prezentácií školy / školského zariadenia 
( Doplň, neuvádzaj podrobné údaje. ) 
 
Ø Výstavy: 
Študenti školy sa zúčastnili 11.ročníka predajnej výstavy „INŠPIRÁCIE“ v Dolnom 
Kubíne. 
 
Ø Časopis: školský časopis Gaudeamus 
V školskom roku 2006/2007 vyšli 3 čísla školského časopisu Gaudeamus v spolupráci 
žiakov zo SUŠ a SOU v Nižnej pod vedením Mgr. Moniky Barčákovej. Časopis bol 
pripravovaný v rámci Žurnalistického krúžku. 
 
Ø Multimediálna prezentácia: 



Škola má vlastnú web stránku www.susnizna.szm.sk. 
Bola uskutočnená v regionálnej televízii Patriot.  
  
Ø Prezentácie školy: 
Bola uskutočnená na burzách povolaní v Trstenej, v Námestove a v Dolnom Kubíne. 
Škola sa prezentovala v regionálnej tlači, realizáciou projektu Lepšie miesto pre život, 
ktorého cieľom bolo naučiť spolupracovať zdravé deti s deťmi s downovým syndrómom. 
V rámci propagácie SUŠ boli uskutočnené tieto aktivity a súťaže: 
Tvorba grafických návrhov pre časopis Mama a ja – grafické spracovanie loga 
Uskutočnenie projektu, ktorý vypísal ORANGE Slovensko pre sociálnu oblasť pod     
názvom „Lepšie miesto pre život“ ( suma 30 000-,Sk ) – priaznivý ohlas verejnosti. 
Účasť na predajnej výstave „Inšpirácie“ v Dolnom Kubíne 
Vytvorená ročenka koncoročných klauzúrnych výtvarných prác študentov pod názvom 
„Nepokoj v duši“ 

      Krajská výtvarná súťaž „Farebné sny“ – 1.miesto 
Celoslovenská výtvarná súťaž „Biblia očami detí“ – 1.miesto  
Celoslovenská výtvarná súťaž „Gorazdovo výtvarné Námestovo“ – hlavná cena primátora 
+ 1.miesto 
Celoeurópska kampaň a súťaž – „Každý iný – Všetci rovní“ – návrhy loga na mobilné 
pozadie – 1.a 2.miesto  
Súťaž „Spriatelené kraje v zjednotenej Európe“ – 2 žiaci postúpili na krajské kolo, 1 žiak 
v krajskom kole obsadil 9.miesto a postúpil na medzinárodné kolo. 
 
Ø Útvary záujmovej činnosti: 
V školskom roku 2006/2007 sme odovzdali   vzdelávací poukaz 50 študentom našej školy.                            
V ponuke útvarov záujmového vzdelávania sa zverejnili 2 krúžky. 
Na našu školu bolo prijatých 19 vzdelávacích poukazov.  Počas školského roka pracovali 
2 krúžky  záujmového vzdelávania. 
 
Krúžok výtvarných techník      8 žiakov                   Mgr. Ján Suško 
Výtvarná výchova                   11 žiakov                   Mgr. Katarína Parišová   
 
 
Vedúci krúžkov  pracovali so žiakmi v záujmových krúžkoch  podľa  plánu, v ktorom bol 
určený čas a umiestnenie, kde prebiehala činnosť záujmového krúžku.  
Prítomnosť žiakov a ich činnosť , vedúci záujmových krúžkov  zaznamenávali 
v dochádzkovej knihe „ Záznamy o práci v záujmovej činnosti“ , ktoré kontrolovali 
zástupcovia jednotlivých úsekov.   
Mesačne sa uskutočňovali kontroly inventáru nakúpeného z finančných prostriedkov 
vzdelávacích preukazov. 
Nakoniec možno konštatovať, že záujmové krúžky splnili svoj účel a že žiaci zmysluplne 
využívajú voľný čas a tieto krúžky vytvárali priaznivé podmienky na rozvoj záujmov detí. 
 
Ø Olympiády: z anglického jazyka – školské a okresné kolo 
 
Ø Športové súťaže: 
V okresnom kole SŠ vo volejbale získali žiaci z 1.AU 2.miesto, vo floorbale žiaci z 2.AU 
takisto 2.miesto. 
V atletike – okresné kolo – hod oštepom – 2.miesto, beh na 100 m – 3.miesto, beh na 
1500 m – 1.miesto, beh na 400 m – 1.miesto. 
Atletika – krajské kolo – beh na 400 m – 3.miesto, účasť v behu na 1500 m. 
 
Ø Spolupráca školy s rodičmi: 
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Stretnutia rodičovskej rady sa konali pravidelne 1-krát do mesiaca, zúčastňoval sa na nich 
aj riaditeľ školy. Riešili sa najmä problémy školy, výchovné problémy žiakov, požiadavky 
žiakov. Z rozpočtu rodičovskej rady sa podporil vedeckotechnický rozvoj školy, podporili 
sa odborné exkurzie žiakov, súťaže žiakov, nákup literatúry, výzdoba priestorov školy, 
vydávanie školského časopisu. Na konci školského roku boli najlepší žiaci odmenení 
vecnými cenami. Rodičia v spolupráci s vedením školy zorganizovali v januári Školský 
ples SOU a SUŠ, oslavy Dňa učiteľov, spoločné posedenie pre zamestnancov školy 
s rodičmi. Pomáhali pri organizovaní zájazdu do Španielska pre žiakov,zamestnancov 
školy a rodičov. 
Rodičovská rada pripravovala plenárne rodičovské združenia, na ktorých informovali 
ostatných rodičov o svojej činnosti, o čerpaní rozpočtu rodičovskej rady, o dianí na škole. 
Na triednych rodičovských združeniach triedni učitelia informovali rodičov 
o výchovnovzdelávacích výsledkoch ich detí, rozoberali výchovné problémy v triede, 
hodnotili dosiahnuté úspechy žiakov.  
 
Ø Spolupráca školy s inými organizáciami: 
Obecný úrad Nižná 
ZUŠ v Trstenej 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Tvrdošíne, v Námestove 
Firma Orange Slovakia 
Firma Panasonic 
Ø Práca s talentovanými žiakmi: 
Práci  s talentovanými žiakmi sa učitelia venujú na vyučovacích hodinách aj v rámci 
krúžkovej činnosti, čoho dôkazom sú úspechy, ktoré žiaci dosiahli na krajských 
a celoslovenských súťažiach aj napriek tomu, že škola má len 2 triedy.  
 
Ø Úspechy bývalých absolventov: 
Vzhľadom nato, že škola vznikla v roku 2005, nemá absolventov. 
 
Ø Prevencia sociálno-patologických javov mládeže: 
1. Boli vytvorené nástenné noviny na témy: Trestno právna zodpovednosť, Fajčenie, 

Linka dôvery 
 

2. 24.11.2006 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili „Protidrogového 
motivačného hudobného programu BARIÉRY“. Jeho cieľom bolo nenásilným 
spôsobom za pomoci melodickej rockovej hudby, pozitívnych textov a motivačného 
hovoreného slova, dotknúť sa citlivej tematiky drogovej závislosti, jej vzniku 
a prevencie. Program sa zaoberal vplyvom nesprávnej partie na dieťa a tendenciu 
mládeže hľadať si nesprávne vzory v okolí a médiách. Protagonisti (Mgr. Boris 
Letrich a Roman Révai) kládli dôraz predovšetkým na vieru v seba samého 
a absolútnu silu priateľstva a lásky, ktoré prekonajú všetky zdanlivo neprekonateľné 
prekážky, bez pomoci barličiek v podobe drog. /Žiaci na program reagovali veľmi 
pozitívne/ 

 
3. V týždni „Boja proti drogám“, (ktorý bol v termíne od 13.11.2006 do 19.11.2006) sme 

využili deň voľna „Deň boja za slobodu a demokraciu“  aktívnym športovaním na 
floorbalovom turnaji o „Pohár riaditeľa školy“. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev 
a v príjemnej atmosfére za zápolilo až do popoludnia.  

 
4. Počas Dňa na ochranu zdravia sa študenti prvého a druhého  ročníka zúčastnili na 

rôznych besedách s policajtmi  z policajného oddelenia v Nižnej. Besedy boli 
rozdelené podľa tried a to takto: 



- Prvý ročník: Protidrogová prevencia (beseda bola spojená s ukážkami práce 
policajných psov, ktorá žiakov veľmi zaujala). 

- Druhý ročník: Trestno – právna zodpovednosť 
 
 

5. Počas 2.polroka sme osobitnú pozornosť venovali žiakom z prostredia ohrozeného 
sociálnou patológiou, poskytovali sme preventívno-výchovné konzultácie žiakom aj 
ich zákonným zástupcom.  

 
 
6. Pri príležitosti Európskeho boja proti rasizmu bola pripravená nástenka o rasizme, 

tolerancii a intolerancii. 
 
7. Koordinátorka drogovej prevencie sa v júni 2007 zúčastnila na celoregionálnom 

preškolení koordinátorov drogovej prevencie v Žiline, kde získala nové informácie 
i návody k aktivitám na rozvoj osobnosti žiaka. 

 
Ø Činnosť výchovných poradcov: 
 

1.  Na začiatku školského roku bol vypracovaný plán práce VP. Boli preštudované materiály 
o žiakoch 1. ročníka, kde na základe dotazníkov  a hodnotení bude možné podchytiť žiakov 
potenciálne problémových. 
2.Prvoradou úlohou bolo presťahovať kabinet výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga 
na 1. poschodie v DM, úprava týchto priestorov a stanovenie vymedzených pracovných dní 
v týždni.   
3. Podľa plánu práce výchovného poradcu boli nástenné noviny venované tematike – 
Trestnoprávna zodpovednosť mládeže, Mám problémy s alkoholom, Šikanovanie ... a 
dopĺňané pravidelne informáciami o možnostiach štúdia na VŠ podľa prichádzajúcich 
materiálov z jednotlivých VŠ.  
4.  Bol opripomienkovaný a novelizovaný VP SUŠ.  
5.  V mesiaci september boli žiaci prvých ročníkov oboznámení s činnosťou VP, koordinátora 
pre drogovú prevenciu a školského parlamentu , ako aj odôvodnenosť Linky dôvery na našej 
škole.   
6. Bol vypracovaný informačný materiál o možnosti štúdia na našej škole v školskom roku 
2007/2008 pre vydavateľstvo INFOPRESS. 
7. 10.10.2006. sa na VÚC v Žiline uskutočnila pracovná porada výchovných poradcov na 
tému: - integrácia na SŠ  
          - extrémizmus a rasizmus na SŠ  
          - činnosť diagnostických centier pre mládež  
          - kariérne poradenstvo 
8. Začiatkom decembra bol vypracovaný a odoslaný informačný list pre VÚC o našej škole 
čo do jej propagácie pred prijímacími pohovormi. 
9. Prebehli priebežná  a súhrnná klasifikačné porady, pred ktorými boli prejednané všetky 
výchovné problémy a následné opatrenia s triednymi učiteľmi a vedením školy.  
10. V rámci „Dňa na ochranu zdravia a prírody“ bola zorganizovaná prednáška o Drogovej 
prevencii pre žiakov 1. ročníkov, Trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých pre žiakov 
2.ročníka. Prednášali nám policajti z PZ v Nižnej a pre zreálnenie a priblíženie vyšetrovacej 
techniky na vyhľadávanie drog predviedli aj prácu vyhľadávacieho psa. 

 
 
1. V priebehu 2.polroku prebehli dve klasifikačné porady, na ktoré boli vypracované 
podklady a pred každou riešené priestupky žiakov voči VP SUŠ a navrhnuté výchovné 
opatrenia. Taktiež prebehlo druhé ZRPŠ. 



2. Priebežne prebiehala kontrola zápisov o priestupkoch a dochádzke v triednych knihách 
a následne boli prediskutované s triednymi profesormi. Zároveň im boli poskytované 
poradenské služby pri riešení niektorých sporných otázok.   
3. Na pravidelných pracovných poradách boli všetci prítomní informovaní 
o výchovných problémoch a ich riešení..   
4. V mesiaci jún bola zorganizovaná zbierka pre ľudí postihnutých svalovou dystrofiou.  
5. Počas školského roku 2006/2007 pracovala aj Linka dôvery, kde mohli študenti 
prispievať svojimi návrhmi, podnetmi a kritikou. Zároveň prebiehali pohovory 
a individuálne rozhovory so žiakmi, ktorí nejakým spôsobom pomoc a radu výchovného 
poradcu potrebovali. Taktiež boli realizované pohovory s rodičmi problémových žiakov.  
6. Počas celého školského roku výchovný poradca spolupracoval so špeciálnym 
pedagógom, sociálnym kurátorom v Námestove a Tvrdošíne, metodickým centrom, ICM, 
policajným zborom, rodičmi, vedením školy a svoju činnosť evidoval v denníku VP 
(presnejšie záznamy o činnosti).  
 
  
Ø Iné aktivity: 

      Študenti školy v rámci propagácie vytvorili grafické návrhy pre medzinárodnú výtvarnú                
súťaž na tému „Vždy modrá, vždy zelená“. Pod vedením učiteliek  3 dievčatá z 2.AU 
zúčastnili družobného stretnutia 3 krajín ( Česko, Poľsko, Slovensko ) v Brne. 
Žiaci 1.ročníka sa zúčastnili Imatrikulácie pri prijímaní do radov študentov, žiaci 
2.ročníka sa podieľali na jej organizácii. 
V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci zapojili do fotografickej súťaže „Jeseň 
v prírode“, niektoré fotky boli zverejnené na internete 
Práce žiakov SUŠ boli použité na výzdobu chodieb SOU v Nižnej, v priestoroch ktorej 
škola sídli. Podieľali sa aj na tvorbe propagačného materiálu, ktorí využívali výchovní 
poradcovia zo základných škôl a učitelia SOU a SUŠ, ktorí propagovali obidve školy na 
rodičovských združeniach 9.ročníkov ZŠ. 

 

• Údaje o projektoch podaných v danom školskom roku 
 
Názov projektu Vyhlasovateľ Stručná charakteristika 

projektu 
V akej fáze sa 
nachádza projekt* 

Tvoriví dizajnéri MŠ SR Zakúpenie programov 
a skeneru pre vybavenie 
učebne počítačovej grafiky 
s cieľom rozvíjať tvorivosť 
študentov na vyučovaní aj 
v krúžkovej činnosti 

podaný 

Lepšie miesto pre život Orange 
Slovensko 

Naučiť spolupracovať 
zdravé deti s deťmi 
s downovým syndrómom 

ukončený 

    
Poznámky:    *  
podaný, prijatý, realizovaný, ukončený 

 
 

• Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou 

             V uplynulom školskom roku nebola  vykonaná žiadna inšpekcia. 
 



• Údaje o priestorovom a materiálno-technickom vybavení školy / 
školského zariadenia 

 
Kapacita ( počet žiakov ) Naplnenosť ( % ) 
108 70 

 
Súčasti školy    -  * ako v SOU Vlastní  ( A ) / nevlastní ( N ) 
Školská jedáleň a kuchyňa N 
Výdajňa stravy N 
Telocvičňa N 
Ihrisko N 
Tenisové kurty N 
Plaváreň N 
Posilňovňa N 
Sauna N 
Domov mládeže N 
Šatne N 
Dielne N 
Jazyková učebňa N 
Učebňa informatiky N 
Odborné učebne pre vyučovanie( vypíš ): N 
Odborných umeleckých predmetov N 
  
  

 
Poznámka: Škola sídli v prenajatých priestoroch SOU v Nižnej, žiaci SUŠ majú 
k dispozícii tie súčasti školy ako majú žiaci SOU v Nižnej. 
    

• Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 
 

Škola dostávala finančné prostriedky na vyuku podľa normatívu v zmysle  zákona 
v pravidelných mesačných platbách. Tieto finančné prostriedky boli použité na osobné 
náklady pre zamestnancov školy a  na energie a služby spojené s prevádzkou školy.   

 

• Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

( Vypíš  cieľ, ktorý má byť jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný a termi-
novaný. Nezamieňať si cieľ so spôsobom, akým ho dosiahneme. ) 
 
Pokračovať v propagácii školy, aby sa dostala do povedomia regiónu ako kvalitná 
umelecká stredná škola, zvyšovať odbornú úroveň pedagogických zamestnancov, 
zlepšovať materiálno – technické podmienky školy. 
Cieľ bol realizovaný týmito aktivitami: 
1. Propagáciou školy v regionálnej tlači „Naša Orava“, „Oravsko“ 
    Účasť na burze stredných škôl v Námestove, v Tvrdošíne, v Dolnom Kubíne 
    Zapájanie žiakov do súťaží, umiestnenia na popredných miestach na krajských     
a celoslovenských súťažiach  
    Realizáciou projektu „Lepšie miesto pre život“. Projekt prebehol od januára 2007 do 
mája 2007 s priaznivým ohlasom verejnosti.  



 2. Do vyučovacieho procesu sa zaviedli nové učebné pomôcky a didaktická technika 
podľa finančných možností školy: 
- 6 počítačov 
- tlačiareň 
- odborné knihy – 5 kusov 
- dosky na kreslenie, pozinkované plechy na grafiku, grafický papier, lino na pracovné 
stoly, akrylátové farby na kov, chemoprén 
  
3. Učitelia si dopĺňajú kvalifikáciu a zvyšujú vzdelanie štúdiom na pedagogických 
fakultách, zúčastnili sa seminárov organizovaných MC Banská Bystrica, absolvovali 
počítačový kurz „Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa“ 
  
• Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky, a oblasti, v ktorých 

sú nedostatky 
       

Silné stránky školy / školského zariadenia Slabé stránky školy / školského  zariadenia 
Kvalifikovaní pedagógovia Fungovanie školy v prenajatých priestoroch 
Talentovaní žiaci  
Záujem žiakov o odbor propagačná grafika  
Výsledky žiakov pri propagácii školy 
a v súťažiach 

 

Učitelia zanietení pre budovanie školy  
  

 
• Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania  

 
Názov študijného a učebného 
odboru, v ktorom škola mala 
absolventov v danom škol. roku 

Ďalšie 
štúdium 

Zamestnaní  Zaevidovaní 
na úrade 
práce k 30.9. 

Bez 
evidencie 

– – – – – 
     
Spolu     
Uveď zdroj použitých informácií: 

 
 
 
Dátum: 30.10.2007 
 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy/školského zariadenia: 
 
 
 
Prejednané na pedagogickej rade dňa:  17.10.2007 
 
 
 
Za radu školy: Bc. Mária  Garbiarová 

 
 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  
S O U  

za školský rok 2006/2007 
 
Názov školy/ školského 
zariadenia 

Stredné odborné učilište  

Adresa školy/ 
školského zariadenia 

Hattalova 471, 027 43 Nižná 

Telefónne čísla školy/ 
školského zariadenia 

043/5381405, 5381581 

Faxové čísla školy/ 
školské zariadenia 

043/5382148 

Web stránka školy/ 
školského zariadenia 

http://www.souenizna.edu.sk 

E-mail adresa školy/ 
školského zariadenia 

sounizna@sounizna.sk 

Zriaďovateľ 
 

Žilinský samosprávny kraj 

 
 
 

• Údaje o vedúcich zamestnancov školy /  školského 
zariadenia 

 
Funkcia 
 

Meno, priezvisko 

Riaditeľ 
 

Ing. Peter Smolár, do 31. 08. 2007 
Ing. Eva Srnkova, poverená riadením školy od 1. 09. 2007 

Zástupca 
pre TEČ 

Ing. Roman Javorek 

Zástupca  pre TV 
všeobecnovzdelávacie 
predmety 

RNDr. Tamara Adámusová 

Zástupca 
pre TV odborné predmety 

Ing. Ján Horník 

Zástupca 
pre OV 

Ing. Vladimír Posinger 

Výchovný poradca Mgr. Ľubica Lešňovská 
 

• Údaje o rade školy / školského zariadenia 
 
P.č. Meno, priezvisko členov školskej rady Je volený za... 
  1 Predseda Bc. Mária Garbiarová Zástupca pedagogických 

pracovníkov 
  2 Ing. Magdaléna Gillová Zástupca pedagogických 

pracovníkov 
  3 Bc. Viera Bedrichová Zástupca ostatných pracovníkov 
  4 Michal Komperda Zástupca žiakov 

http://www.souenizna.edu.sk
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  5 Darina Čániová Zástupca rodičov 
  6 Eva Kočišová Zástupca rodičov 
  7 Viera Čavošová Zástupca rodičov 
  8 Mgr. František Adamčák Zástupca zriaďovateľa 
  9 Ing. Ivan Šaško Zástupca zriaďovateľa 
10 Ing. Jozef Žuffa Zástupca obce 
11 Ľudovít Šrámek Zástupca fyzickej osoby 
Dátum ustanovenia rady školy: 22. apríl 2004 
 

• Iné poradné orgány školy / školského zariadenia 
( Vypíš. Napr. PK ... ) 

A/ predmetové komisie  
B/ pedagogická rada 
C/ rodičovská rada 
D/ žiacka školská rada 

• Údaje o počte žiakov školy 
Počet žiakov  Počet tried 

dievčat chlapcov 
Z toho 
integrovaných 

1.ročník 8 20 169 8 
2.ročník 7 23 148 3 
3.ročník 8 38 156 2 
4.ročník 2 0 54 0 
5.ročník     
6.ročník     
Pomaturitné štúdium     
Nadstavbové štúdium 1 15 10 0 
Štúdium popri zamestnaní     
Vyššie odborné štúdium     
Spolu 26 96 537 13 

 
• Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka 
( Neuvádzať počty žiakov NDŠ, PMŠ,VŠOŠ, ŠPZ ) 

Počet žiakov Počet žiakov 
zapísaných v prvom kole 348 
zapísaných v druhom kole 3 
prítomných na prijímacích pohovoroch 190 
ktorí úspešne vykonali prijímacie pohovory 325 
prijatých do 1. ročníka 190 
prijatých do 1. ročníka bez prijímacích pohovorov 166 
prijatých po odvolacom konaní 0 
ktorí nastúpili k 1.9. 182 
spolu 1404 
Príloha správy – kritéria prijímacieho konania v danom školskom roku. 

• Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
1.polrok 2.polrok  

počty percentá počty percentá 
Spolu žiakov 621 100 616 100 
Prospeli s vyznamenaním 12 1,93 25 4,06 



Z toho s priemerom 1,00 1 0,16 1 0,16 
Prospeli veľmi dobre 66 10,63 52 8,44 
Prospeli 439 70,69 526 85,39 
Neprospeli 104 16,75 12 1,95 
Neklasifikovaní 0 0 1 0,16 
Prospech za školu 2,66 x 2,69 x 
Vymeškané hodiny spolu 34 747 100 47 969 100 
Z toho ospravedlnené 33 838 97,38 46 192 96,30 
Z toho neospravedlnené 909 2,62 1 777 3,70 

 
1.polrok 2.polrok  

počty percentá počty percentá 
Spolu žiakov 621 100 616 100 
Napomenutia triednym 
učiteľom 

26 4,19 29 4,71 

Pochvala triednym učiteľom 102 16,43 117 19,00 
Pokarhanie triednym 
učiteľom 

47 7,57 65 10,55 

Pochvala riaditeľom školy 12 1,93 35 5,68 
Pokarhanie riaditeľom 
školy 

45 7,25 67 10,88 

Znížená známka zo 
správania o 1  stupeň 

31 3,37 37 6,01 

Znížená známka zo 
správania o 2  stupne 

11 1,77 20 3,25 

Podmienečné vylúčenie 9 1,45 23 3,73 
Vylúčenie 3 0,48 4 0,65 

 
• Údaje o maturitnej skúške 

1. externá časť maturitnej skúšky 
Predmet Úroveň Konalo žiakov Priemerná 

úspešnosť 
A –––––––––––– –––––––––––– Anglický jazyk 
B     6  48,6 
A –––––––––––– –––––––––––– Nemecký jazyk 
B     4  53,5 

 
2. písomná forma internej časti maturitnej skúšky 
Predmet Úroveň Konalo žiakov Priemerná 

úspešnosť/ 
známka 

A –––––––––––– –––––––––––– Slovenský jazyk a literatúra 
B    54  60,91 
A –––––––––––– –––––––––––– Anglický jazyk 
B    6  54,17 
A –––––––––––– –––––––––––– Nemecký jazyk 
B    4  65,00 

 



3. ústna forma internej časti maturitnej skúšky 
Predmet Úroveň Konalo žiakov Priemerná 

známka 
Slovenský jazyk a literatúra A ––––––––––– –––––––––––– 
Slovenský jazyk a literatúra B   54 2,94 
Anglický jazyk A ––––––––––– –––––––––––– 
Anglický jazyk B     6 1,67 
Anglický jazyk C   30 2,63 
Nemecký jazyk A ––––––––––– –––––––––––– 
Nemecký jazyk B     4 2,75 
Nemecký jazyk C   24 3,29 
Teoretická časť odbornej zložky    54 3,02 
 A   
 B   
 A   
 B   
 A   
 B   
 A   
 B   
 
 
Výsledky externej časti maturitnej skúšky a porovnanie školy v rámci SR 
Predmet / úroveň % Umiestnenie v rámci SR 
Anglický jazyk / B   48,6   32,8 
Nemecký jazyk / B   53,5   53,7 
   
   

 
• Zoznam študijných a učebných odborov zaradených v sieti stredných 

škôl a školských zariadení 
Názov študijného a učebného odboru Forma    * 

( Vypíš. ) 
Aktívne/neaktívne 
zaradené ( A / N ) 

Mechanik elektrotechnik DŠ A 
Mechanik elektronik – autoelektronika DŠ A 
Mechanik elektronik – číselná a riadiaca technika DŠ A 
Mechanik elektronik – spotrebná technika DŠ A 
Umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezb.práce DŠ A 
Mechanik elektronických zariadení DŠ A 
Elektromechanik – stroje a zariadenia DŠ A 
Strojný mechanik  DŠ A 
Stolár DŠ A 
Technickoadministratívny pracovník DŠ A 
Technickoekonomický pracovník NDŠ A 
Drevárska a nábytkárska výroba – drevárstvo a nábyt NDŠ A 
Elektrotechnika – elektronické zariadenia NDŠ N 
Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a 
zariadení 

NDŠ N 

Poznámky:    * 



• ŠPZ      ( Štúdium popri zamestnaní ) 
• PMŠ     ( Pomaturitné štúdium )  
• VŠOŠ   ( Vyššie odborné štúdium ) 
• NDŠ     ( Nadstavbové štúdium ) 

 

 
• Údaje o pedagogických zamestnancoch  

 Kvalifikovaní 
( Počet ) 

Nekvalifikovaní 
( Počet ) 

Ženy 28 2 
Muži 43 4 
Absolventi 2 0 
Do 30 rokov 10 5 
Do 40 rokov 9 1 
Do 50 rokov 19 0 
Do 60 rokov 24 0 
Dôchodcovia 7 0 
Spolu 71 6 

 
• Údaje o nepedagogických zamestnancoch 

 Počet 

Ženy 19 
Muži 5 
Do 30 rokov 0 
Do 40 rokov 3 
Do 50 rokov 9 
Do 60 rokov 11 
Dôchodcovia 1 
Spolu 24 

 
• Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 Druh štúdia Forma štúdia Garant ( organi-
zátor ) štúdia 
(napr. MPC, PF a iné) 

ženy    Absolventi 
muži    
ženy Školenie, cyklické 3x 

Mgr. 1x 
Externá 
Externá  

MPC 
PF 

Do 30 rokov 

muži Školenie 
Bc 1x 

Externá 
Externá 

 
PF 

ženy Mgr. 1x 
Školenie, cyklické 2x 

Externé 
Externé 

PF 
MPC 

Do 40 rokov 

muži Školenie, cyklické 1x Externé MPC 
ženy DPŠ 1x 

Mgr. 2x 
Školenie 
Školenie 

Externá 
Externá 
Externá 
Externá 

Kat. univerzita 
PF 
ESF 

Do 50 rokov 

muži Školenie 3x Externá ESF 



ženy    Do 60 rokov 
muži DPŠ 2x 

Školenie 4x 
Externá 
Externá 

Kat. univerzita 
ESF 

ženy    Dôchodcovia 
muži    

 
• Údaje o aktivitách a prezentácii školy / školského zariadenia 
( Doplň, neuvádzaj podrobné údaje. )  
 
Ø Výstavy:  nezúčastnili sme sa 
Ø Časopis: školský časopis Gaudeamus 
V školskom roku 2006/2007 vyšli 3 čísla školského časopisu Gaudeamus v spolupráci 
žiakov zo SUŠ a SOU v Nižnej pod vedením Mgr. Moniky Barčákovej. Časopis bol 
pripravovaný v rámci Žurnalistického krúžku. 
 
Ø Multimediálna prezentácia: 
Škola má vlastnú web stránku www.souenizna.edu.sk. 
Prezentácia školy bola uskutočnená aj v regionálnej televízii Patriot.   
 
Ø Prezentácie školy: 
Bola uskutočnená na burzách povolaní v Trstenej, v Námestove a v Dolnom Kubíne 
a v regionálnej tlači. 
 
Ø Útvary záujmovej činnosti: 
V školskom roku 2006/2007 sme odovzdali   vzdelávací poukaz 633 študentom našej 
školy.                             
V ponuke útvarov záujmového vzdelávania sa zverejnilo 55 krúžkov. 
Na našu školu bolo prijatých 589 vzdelávacích preukazov.  Počas školského roka 
pracovalo 42 krúžkov  záujmového vzdelávania. 
Stav žiakov v záujmových  krúžkoch k 30.06.2007 bol 583 žiakov, nakoľko v priebehu  
roka prestúpilo 6 žiakov na inú školu. 
 
Hudobný krúžok               8 žiakov                    Capuliak Ján 
Krúžok internetový    5 žiakov     Capuliak Ján 
Mediaclub                 9 žiakov  Habovštiaková Veronika  
Tvorivá dielňa 1              13 žiakov  Capuliak Ján 
Tvorivá dielňa 2              12 žiakov  Kapjorová Edita  
Tvorivá dielňa 3              14 žiakov  Smolárová Anna 
Autoelektronika              18 žiakov  Pažítka Marian 
Domáci majster 1              17 žiakov  Bažík Rastislav   
Domáci majster 2                 17 žiakov  Pavlov Dušan 
Drevo, umenie              12 žiakov  Bc.Jadroň Jozef 
Príroda, drevo a umenie             11 žiakov  Bc.Tomkuliak Jozef 
Elektrotechnický krúžok  2   6 žiakov  Bc.Hlatký Ľubomír 
Elektrotechnický krúžok  1   9 žiakov  Bc.Pazúrik Daniel 
Krúžok záujmovej elektr.   14 žiakov  Gabčo Eduard 
MAGIC WOOD              21 žiakov  Bc.Kubášková Veronika 
Plavecký krúžok                8 žiakov  Vasek Vendelín 
Športový krúžok od A po Z           8 žiakov  Bc.Garbiarová Mária 
Záujmová autoelektronika           18 žiakov  Bc.Marian Kulina   
Salón krásy   12 žiakov  Bc.Garbiarová Mária 
Obnova starých remesiel             15 žiakov  Svinčák František 

http://www.souenizna.edu.sk


Práca na PC od A po Z        18 žiakov  Holubová Ľudmila  
Športový krúžok 1  13 žiakov  Bc.Juraj Reguly 
Turistický krúžok                8 žiakov  Vasek Vendelín 
Angličtina krok za krokom   9 žiakov  Schweinerová Anna 
Basketbal               15 žiakov  Mgr.Lešňovská Ľubica 
Floorbal               15 žiakov  Mgr. Holubčíková A. zastupuje   
                                                                                        Tomaga  
Nemecký jazyk                            15 žiakov  Kakačková Karin 
Nemecký jazyk DVD KlUB        15 žiakov  Ing.Lukáčiková Iveta 
Krúžok prakt.elektr.  16 žiakov  Ing.Nábočík Juraj 
Literárno-filmový krúžok    16 žiakov  Mgr.Kazík Miloš 
Posilovňa  2   19 žiakov  Mgr.Holubčíková A.zastupuje  
                                                                                        Tomaga 
Stolný tenis   16 žiakov  Mgr.Ľubica Lešňovská 
Športové hry  pre dievčatá 15 žiakov   Mgr.Lešňovská Ľubica 
Volejbal               15 žiakov  Mgr. Holubčíková A.  
                                                                                         zastup.Kakačková 
Žurnalistický krúžok  18 žiakov  Mgr.Barčáková Monika 
Fyzikálny krúžok astron.   15 žiakov  Ing.Šimková Ivona 
Internet club   21 žiakov  Ing.Starek Ján 
Krúžok anglického jazyka 11 žiakov  Kajanová Jana 
Matematický krúžok  21 žiakov  Ing.Ľubová Beata 
Matematika   12 žiakov  Mgr.Kuchčák Štefan 
Matematický krúžok 1             21 žiakov  Mgr.Kuchčák Štefan 
Športový krúžok 2  15 žiakov  Daňa Jaroslav    
 
 
Vedúci krúžkov  pracovali so žiakmi v záujmových krúžkoch  podľa  plánu, v ktorom bol 
určený čas a umiestnenie, kde prebiehala činnosť záujmového krúžku.  
Prítomnosť žiakov a ich činnosť zaznamenávali vedúci záujmových krúžkov 
v dochádzkovej knihe „ Záznamy o práci v záujmovej činnosti“ , ktoré kontrolovali 
zástupcovia jednotlivých úsekov.   
Mesačne sa uskutočňovali kontroly inventáru nakúpeného z finančných prostriedkov 
vzdelávacích preukazov. 
Nakoniec možno konštatovať, že záujmové krúžky splnili svoj účel a že žiaci zmysluplne 
využívali voľný čas. Krúžky vytvárali priaznivé podmienky na rozvoj záujmov detí. 
Žiaci  vyrovnane využívali všetky krúžky a to jazykové, matematické, odborné ako aj 
športové krúžky . 

                                                                                       
Ø Olympiády: žiaci sa zúčastnili olympiády z anglického a nemeckého jazyka – školské 

a okresné kolo 
 
Ø Športové súťaže: 

      -     26.09.2006 – OK v cezpoľnom behu – 2.miesto  
-       -  09.09.2006 – III. ročník Nižnianskeho volejbalového mix turnaja – 2.miesto 

(03.10.2006 – OK v štafete na 10x1000 (chlapci) a 5x800(dievčatá) pod názvom 
Memoriál M.Zavarskej. Dievčatá – 3.miesto, chlapci – 1.miesto  

- 30.11.2006 – futbalový turnaj žiačok SŠ o Pohár riaditeľa ZSŠ v Dolnom Kubíne – 
Kňažej – 4.miesto 

- 16.11.2006 – OK v stolnom tenise družstiev – 2.miesto  
- November – plavecké majstrovstvá Žilinského kraja – nominovaný 1 žiak 
- november 2006 – OK v halovom futbale SŠ – 3.miesto  



- november – po nominácii na KK v pretláčaní rúk vo váhovej kategórii do 65 a 70 kg, 
1 žiak postúpil ??? na Slovensko vo všetkých disciplínách z 1. miesta 

- apríl – máj 2007 futbalový turnaj SŠ OK – 1.miesto, RK – 3.miesto 
- máj 2007 – atletika –  100m –   OK –  1. a 2.miesto  
                                          400m –   OK – 1.miesto 
                                          800m –   OK – 1.miesto, KK – 2.miesto 
                                          1500m – OK – 1.miesto 
                                          3000m – OK – 1.miesto 
                                          výška –   OK – 1.miesto, KK – 2.miesto 
                                          disk –     OK –  1.miesto, KK – 3.miesto  
                                          štafeta 4x100m – OK – 1.miesto, KK – 2.miesto 
  
Ø Spolupráca školy s rodičmi: 
Stretnutia rodičovskej rady sa konali pravidelne 1-krát do mesiaca, zúčastňoval sa na nich 
aj riaditeľ školy. Riešili sa najmä problémy školy, výchovné problémy žiakov, požiadavky 
žiakov. 
 Z rozpočtu rodičovskej rady sa podporil vedeckotechnický rozvoj školy, podporili sa 
odborné exkurzie žiakov, súťaže žiakov, nákup literatúry, výzdoba priestorov školy, 
vydávanie školského časopisu. Na konci školského roku boli najlepší žiaci odmenení 
vecnými cenami. Rodičia v spolupráci s vedením školy zorganizovali v januári Školský 
ples SOU a SUŠ, oslavy Dňa učiteľov, spoločné posedenie pre zamestnancov školy 
s rodičmi. Pomáhali pri organizovaní zájazdu do Španielska pre žiakov a zamestnancov 
školy a rodičov. 
Rodičovská rada pripravovala plenárne rodičovské združenia, na ktorých informovali 
ostatných rodičov o svojej činnosti, o čerpaní rozpočtu rodičovskej rady, o dianí na škole. 
Na triednych rodičovských združeniach triedni učitelia informovali rodičov o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch ich detí, rozoberali výchovné problémy v triede, hodnotili 
dosiahnuté úspechy žiakov.  
 
Ø Spolupráca školy s inými organizáciami: 
Obecný úrad Nižná 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Tvrdošíne, v Námestove 
Firmy PANASONIC Trstená, HDS Dolný Kubín, OVP Trstená, CRT Oravská Lesná, 
TRIX Trstená, FKH Trstená, TVRDEX Tvrdošín, PUNCH Námestovo, ELDEZ Nižná, 
CITROEN Žilina, SIEVERS Žilina, DIDAKTIK Martin, Nacional INSTRUMEN a.s. 
Praha,   
 
Ø Práca s talentovanými žiakmi: 
Práci  s talentovanými žiakmi sa učitelia venujú na vyučovacích hodinách aj v rámci 
krúžkovej činnosti, čoho dôkazom sú úspechy, ktoré žiaci dosiahli na krajských 
a celoslovenských súťažiach.  
 
Ø Úspechy bývalých absolventov: neevidujeme  
Ø Prevencia sociálno-patologických javov mládeže: 
8. Boli vytvorené nástenné noviny na témy: Trestnoprávna zodpovednosť, Fajčenie, 

Linka dôvery 
9. V mesiaci novembri bol zrealizovaný dotazník o fajčení v troch triedach prvého 

ročníka. Z jeho výsledkov môžeme konštatovať, že problém fajčenia našich študentov 
je aj naďalej veľmi aktuálny, keďže až 84% študentov uviedlo, že už majú za sebou 
svoj prvý kontakt s cigaretou a dokonca 43% z nich fajčí pravidelne. 

10. 24.11.2006 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili „Protidrogového 
motivačného hudobného programu BARIÉRY“. Jeho cieľom bolo nenásilným 
spôsobom za pomoci melodickej rockovej hudby, pozitívnych textov a motivačného 



hovoreného slova, dotknúť sa citlivej tematiky drogovej závislosti, jej vzniku 
a prevencie. Program sa zaoberal vplyvom nesprávnej partie na dieťa a tendenciu 
mládeže hľadať si nesprávne vzory v okolí a médiách. Protagonisti kládli dôraz 
predovšetkým na vieru v seba samého a absolútnu silu priateľstva a lásky, ktoré 
prekonajú všetky zdanlivo neprekonateľné prekážky, bez pomoci barličiek v podobe 
drog. /Žiaci na program reagovali veľmi pozitívne/ 

 
11. V týždni „Boja proti drogám“, (ktorý bol v termíne od 13.11.2006 do 19.11.2006) sme 

využili deň voľna „Deň boja za slobodu a demokraciu“  aktívnym športovaním na 
floorbalovom turnaji o „Pohár riaditeľa školy“. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev 
a v príjemnej atmosfére za zápolilo až do popoludnia. Prvé miesto obsadili žiaci 
3.AC2, druhé 4.AB a tretie 3.E. Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený žiak 
z 3.AC1, ktorý hral za víťazný tím.  

12. Počas Dňa na ochranu zdravia sa študenti prvých, druhých a tretích ročníkov 
zúčastnili na rôznych besedách s policajtmi  z Policajného oddelenia v Nižnej. Besedy 
boli rozdelené podľa tried a to takto: 

- Prvý ročník: Protidrogová prevencia (beseda bola spojená s ukážkami práce 
policajných psov, ktorá žiakov veľmi zaujala). 

- Druhý ročník: Trestnoprávna zodpovednosť 
- Tretí ročník: Civilná a protipožiarna ochrana 

13. Počas 2.polroka sme osobitnú pozornosť venovali žiakom z prostredia ohrozeného 
sociálnou patológiou, poskytovali sme preventívno-výchovné konzultácie žiakom aj 
ich zákonným zástupcom.  

14. V rámci občianskej náuky sme sa žiakom 1.ročníka venovali tematickému celku 
zameranému na protidrogovú tematiku so snahou viesť mladých ľudí k zdravému 
spôsobu života bez drog a k správnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času. 

15. Pri príležitosti Európskeho boja proti rasizmu bola pripravená nástenka o rasizme, 
tolerancii a intolerancii. 

16. Koordinátorka drogovej prevencie sa v júni 2007 zúčastnila na celoregionálnom 
preškolení koordinátorov drogovej prevencie v Žiline, kde získala nové informácie 
i návody k aktivitám na rozvoj osobnosti žiaka. 

 
Ø Činnosť výchovného  poradcu: 
1.  Na začiatku školského roku bol vypracovaný plán práce VP, zoznam žiakov, ktorí 

nastupovali do nového šk. roku s podmienečným vylúčením a boli prevedené pohovory 
s nimi. Boli preštudované materiály o žiakoch 1. ročníka, kde na základe dotazníkov  
a hodnotení bude možné podchytiť žiakov potenciálne problémových. 

2. Prvoradou úlohou bolo presťahovať kabinet výchovného poradcu a špeciálneho 
pedagóga na 1. poschodie v DM, úprava týchto priestorov a stanovenie vymedzených 
pracovných dní v týždni.   

3. V tomto školskom roku beží aj naďalej integrácia žiakov s poruchami učenia a 
správania, do ktorej bolo zaradených 13 žiakov našej školy, pre ktorých bolo potrebné 
vypracovať potrebné podklady, doporučenia a hodnotenia v spolupráci so špeciálnym 
pedagógom a triednymi učiteľmi. Bolo potrebné preštudovať materiály k novým typom 
integrácie (aj somatického a psychického rázu – integrovali sme aj žiakov na hodinách 
telesnej výchovy). 

4. Podľa plánu práce výchovného poradcu boli nástenné noviny venované tematike – 
Trestnoprávna zodpovednosť mládeže, Mám problémy s alkoholom, Šikanovanie ... a 
dopĺňané pravidelne informáciami o možnostiach štúdia na VŠ podľa prichádzajúcich 
materiálov z jednotlivých VŠ.  

5.  Bol spripomienkovaný a novelizovaný VP SOU.  



6. Pokračuje poradenská služba pre žiakov štvrtých, nadstavbových ročníkov a žiakov 
končiacich tretích ročníkov, ktorí nebudú mať možnosť pokračovať v štúdiu na našej 
škole, formou kariérneho poradenstva.  

7. V mesiaci september boli žiaci prvých ročníkov oboznámení s činnosťou VP,   
koordinátora pre drogovú prevenciu a školského parlamentu , ako aj odôvodnenosť 
Linky dôvery na našej škole.   

8. Bol vypracovaný informačný materiál o možnosti štúdia na našej škole v školskom 
roku 2007/2008 pre vydavateľstvo INFOPRESS a zároveň odoslaná objednávka na 
informačný materiál o možnosti štúdia na VŠ a NŠ pre budúci školský rok.  

9. 10.10.2006. sa na VÚC v Žiline uskutočnila pracovná porada výchovných poradcov na 
tému: - integrácia na SŠ  

             - extrémizmus a rasizmus na SŠ  
             - činnosť diagnostických centier pre mládež  
             - kariérne poradenstvo 
10. 25.10.2006 bola s členmi PZ prekonzultovaná situácia v trestnoprávnej 

zodpovednosti mladistvých v okrese Tvrdošín. Požiadali nás o nahlásenie 
potencionálnych záškolákov, agresívne typy, prípadne zachytené skutočnosti 
z drogovej scény na našej škole. 

11. Začiatkom decembra bol vypracovaný a odoslaný informačný list na  VÚC o našej 
škole, čo sa týka jej propagácie pred prijímacími pohovormi. 

12. Prebehla priebežná  a súhrnná klasifikačná porada, pred ktorými boli prejednané 
všetky výchovné problémy žiakov a následné opatrenia  prejednané s triednymi 
učiteľmi a vedením školy.  

13. V prvom polroku šk. roku 2005/2006 sa riešili veľmi závažné prípady šikanovania , 
záškoláctva, agresívneho a arogantného správania (podľa zápisov o priestupkoch) a iné, 
kde všade bola nevyhnutná spolupráca so špeciálnym pedagógom, sociálnym 
kurátorom, rodičmi, vedením školy, psychológmi a ostatnými pedagógmi. Každý 
pohovor a vzniknuté situácie s výchovnou problematikou sú zaevidované v Denníku 
VP.  

14. V rámci „Dňa na ochranu zdravia a prírody“ bola zorganizovaná prednáška 
o Drogovej prevencii pre žiakov 1. ročníkov, trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých 
pre žiakov 2. ročníkov a civilnej obrane pre žiakov 3. ročníkov. Prednášali nám 
policajti z PZ v Nižnej a pre zreálnenie a priblíženie vyšetrovacej techniky na 
vyhľadávanie drog predviedli aj prácu vyhľadávacieho psa. 

      1. V druhom polroku šk. roku 2006/2007 bola činnosť výchovného poradcu zameraná   
     najmä na poradenstvo pri výbere a vypisovaní prihlášok na vysoké školy  v SR.  
     Na VŠ si podalo prihlášku: 4.AB – 5 žiakov 
                                              4.C   – 4 žiaci  
   Okrem nich boli potvrdzované prihlášky aj bývalým študentom, ktorí končili štúdium 

v predchádzajúcich školských rokoch (tých bolo nepomerne viac). Zároveň boli 
aktualizované NN pri kabinete VP informáciami o možnostiach štúdia na VŠ.  

2. Bola objednaná publikácia o možnostiach nadstavbového štúdia na Slovensku. 
Oboznámenie s týmito možnosťami žiakov končiacich tretích ročníkov, ako aj možnosť 
pokračovať v štúdiu na našej škole. Pomoc pri vypisovaní prihlášok. Na našu školu si 
ku dňu 29.06.2006 podalo prihlášku : na učebný odbor MEZ – 5 žiakov 

                                                                na učebný odbor TAP  – 32 študentov  
3. V máji a júni prebehli besedy so zamestnancami Úradu práce Námestovo a ICM pre 

žiakov končiacich ročníkov o povinnostiach a možnostiach, ktoré žiakov po skončení 
štúdia čakajú. 

4. V priebehu 2.polroku prebehli štyri klasifikačné porady, na ktoré boli vypracované 
podklady a pred každou riešené priestupky žiakov voči VP SOU a navrhnuté výchovné 
opatrenia. Taktiež prebehlo druhé ZRPŠ pre SOU. 



5. Priebežne prebiehala kontrola zápisov o priestupkoch a dochádzke v triednych 
knihách a následne boli prediskutované s triednymi profesormi a majstrami OV. 
Zároveň im boli poskytované poradenské služby pri riešení niektorých sporných 
otázok.   

6. Na pravidelných pracovných poradách boli všetci prítomní informovaní 
o výchovných problémoch a ich riešení, o záujme žiakov študovať na VŠ a NŠ.   

7. V mesiaci jún bola zorganizovaná zbierka pre ľudí postihnutých svalovou dystrofiou.  
8. Počas školského roku 2006/2007 pracovala aj Linka dôvery, kde mohli študenti 

prispievať svojimi návrhmi, podnetmi a kritikou. Zároveň prebiehali pohovory 
a individuálne rozhovory so žiakmi, ktorí nejakým spôsobom pomoc a radu 
výchovného poradcu potrebovali. Taktiež boli realizované pohovory s rodičmi 
problémových žiakov.  

9. Počas celého školského roku výchovný poradca spolupracoval so špeciálnym 
pedagógom, sociálnymi kurátormi v Námestove a Tvrdošíne, metodickým centrom, 
ICM, policajným zborom, rodičmi, vedením školy. Svoju činnosť evidoval v denníku 
VP (presnejšie záznamy o činnosti).  

 
 

• Údaje o projektoch podaných v danom školskom roku 
 
Názov projektu Vyhlasovateľ Stručná charakteristika 

projektu 
V akej fáze sa 
nachádza projekt* 

 Vzdelávacie centrum 
nových technológií 

MŠ SR Prispôsobenie odbornej 
prípravy a vzdelávania 
požiadavkám spoločnosti 
založenej na vedomostiach 

Realizuje sa 

Zavedenie normy ISO 
14001 v sieti ZŠ a SŠ na 
Slovensku 

MŠ SR Príručka s návodom ako 
majú ZŠ a SŠ získať normu 
ISO 14001 

podaný 

Multimediálne jazykové 
laboratórium 

MŠ SR Vybudovanie 
multimediálnej učebne 
s cieľom zefektívniť 
a zatraktívniť vyuč.proces 
cudzích jazykov využitím 
nových IKT s použitím 
nových vyučovacích metód 
a didaktických pomôcok 

neschválený 

Sme tu pre Vás MŠ SR Zapojenie čo najširšej 
verejnosti, žiakov do voľno 
časových aktivít, 
umožnenie pohybových 
aktivít pre deti  
s Downovým syndrómom 

neschválený 

Školská knižnica – 
moderné vzdelávacie 
a informačné centrum 
školy 

MŠ SR Skvalitnenie knižnično – 
informačných služieb 
žiakom a zamestnancom 
školy, zvyšovať čitateľskú 
kultúru žiakov 

podaný 

    
    
Poznámky:    *  
podaný, prijatý, realizovaný, ukončený 



 
 

• Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou 
V uplynulom školskom roku nebola vykonaná inšpekcia. 

 

• Údaje o priestorovom a materiálno-technickom vybavení školy / 
školského zariadenia 

 
Kapacita ( počet žiakov ) Naplnenosť ( % ) 
700 96,86 

 
Súčasti školy Vlastní  ( A ) / nevlastní ( N ) 
Školská jedáleň a kuchyňa A 
Výdajňa stravy A 
Telocvičňa A 
Ihrisko N 
Tenisové kurty A 
Plaváreň A 
Posilňovňa A 
Sauna N 
Domov mládeže A 
Šatne A 
Dielne A 
Jazyková učebňa A 
Učebňa informatiky A 
Odborné učebne pre vyučovanie( vypíš ):  Matematiky I                                                  

 Ekonomických predmetov II  
 Spoločenskovedných predmetov I  
 Matematiky II  
 Prírodovedných predmetov   
 Spoločenskovedných predmetov II  
 Spoločenskovedných predmetov III   
 Nemeckého jazyka I  
 Anglického jazyka I  
 Drevárskych a umeleckých predmetov  
 Základov elektrotechniky 
 Drevárskych  predmetov  
 Strojárskych  predmetov 
 Elektroniky a rádioelektroniky 
 Technológie  
 Informatiky 
 Elektrického merania a silnoprúdovej   
 techniky  
 Ekonomických predmetov I  
 Anglického jazyka II  
 Anglického jazyka III  
 Nemeckého jazyka II  
 Nemeckého jazyka III   
 Výpočtová technika I 



 Výpočtová technika II       
 Elektrické meranie I  
 Elektrické meranie II  
 Číslicová a riadiaca technika  
 Autoelektronika  
 Výpočtová technika – T     
 Odborná učebňa SUŠ I 
 Odborná učebňa SUŠ II  
 Odborná učebňa SUŠ III 
    

• Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 
Škola na základe zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. dostávala normatívne finančné 

prostriedky v mesačných platbách, ktoré ale nezohľadňujú skutočnú potrebu školy. Nie je 
v nich zahrnutá odbornosť a tým aj náročnosť jednotlivých študijných a učebných odborov, 
veková štruktúra zamestnancov a tým aj potreba ich ďalšieho buď vzdelávania, alebo 
motivácie. 

Ako jedna z mála škôl typu SOU máme stúpajúci počet študentov (Čím viac študentov 
tým viac peňazí). Je to zásluhou v prvom rade vysokej  odbornosti pedagogických 
zamestnancov, ktorí sa snažia žiakom odovzdať maximum potrebných vedomostí zo svojho 
odboru a následne podporou  firiem, ktoré majú záujem o vzdelaných a znalých 
zamestnancov. 

V rámci zapojenia školy do projektov ESF škola získala doteraz finančné prostriedky vo 
výške  
5 mil. Sk so spoluúčasťou  školy 5 %.     
       Škola vykonáva tiež podnikateľskú činnosť (ubytovanie, stravovanie),  na ktorej získala 
k 31.12.2006 finančné prostriedky vo 1 109 456,82 Sk a k 30.09.2007 vo výške 207 408,31 
Sk. 
      

Vo financovaní našej školy je niekoľko nedostatkov a to najmä v nákladoch na kúrenie: 
1 – domov mládeže  je priamo napojený na školu a tým sa nedajú sledovať – oddeliť tepelné  
náklady (kúrenie) potrebné na jeho chod. Záujem o bývanie študentov na DM je malý cca 60 , 
kapacita 150. 
2 – školská jedáleň a kuchyňa  – je taktiež priamo napojená na školu a tým sa nedajú 
sledovať – oddeliť tepelné náklady (kúrenie) potrebné na jej chod (počet hlavných jedál 160 
deň, kapacita 200.. 
 

Ako jedna s mála škôl prevádzkujeme krytý bazén – Výcvikové stredisko plávania, ktoré 
bolo v roku 2006 dotované ŽSK vo výške 1 350 tis. Sk, požiadavka na rok 2006 bola 2 000 
tis. Sk. Na rok 2007 je schválená dotácia 2 000 tis. Sk. Tržby z predaja služieb (výcviky ZŠ, 
tržby od obyv.)  na tomto stredisku k 31.12.2006 boli vo výške 1 542 797,00 SK 
a k 30.09.2007 = 812 436,00 Sk. 

     

• Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

( Vypíš  cieľ, ktorý má byť jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný 
a terminovaný. Nezamieňať si cieľ so spôsobom, akým ho dosiahneme. ) 

Ciele vychádzajú z vízie školy, ktorá je: SOU ako prosperujúca a hlavne dôveryhodná 
inštitúcia poskytujúca študentom moderné vzdelanie    

-pripraviť študentov v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania  
-zvyšovať vzdelanie žiakov po stránke jazykovej, odbornejako aj  zručností 
-vytvoriť podmienky pre rozvoj talentovaných a nadaných žiakov 
-vytvoriť podmienky pre úspešné zvládnutie maturitných a záverečných skúšok 



-zvyšovať úroveň odbornosti a kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov 
-vylepšovať pracovné podmienky študentov 
-prezentovať úspechy školy na verejnosti 
-zaktivizovať rodičov, učiteľov a študentov na spoluvytváraní programu rozvoja školy   

 
Cieľ bol realizovaný týmito aktivitami: 
1. Propagáciou školy v regionálnej tlači „Naša Orava“, „Oravsko“. 
    Účasť na burze stredných škôl v Námestove, v Tvrdošíne, v Dolnom Kubíne. 
    Zapájanie žiakov do súťaží, umiestnenia na popredných miestach na krajských       
    a celoslovenských súťažiach.  
    Realizáciou projektov, zúčastňujú sa exkurzii, prezentovali  cvičnú  firmu  Magic    
    Wood,  s.r.o., na  Medzinárodnom  veľtrhu cvičných  firiem v Bratislave v mesiaci   
     november  2006 
 2. Do vyučovacieho procesu sa zaviedli nové učebné pomôcky a didaktická technika ,   
    dobudovala sa jazyková učebňa.  
 3. Učitelia si dopĺňajú kvalifikáciu a zvyšujú vzdelanie štúdiom na pedagogických   
     fakultách, zúčastnili sa seminárov organizovaných MC Banská Bystrica, absolvovali   
     počítačový kurz „Využitie informačných a komunikačných technológií v práci  
     učiteľa“, zúčastnili sa školenia v rámci projektu „Vzdelávacie centrum nových  
     technológií“. 

       4. Zriadili sa špecializované odborné učebne pre jednotlivé predmety, ktoré sa postupne   
           vybavujú modernou didaktickou technikou 
       5. Kolektívom školy bola vydaná doplnková učebnica „Digitálne spracovanie obrazu“   
           v rámci projektu financovaného z ESF a dokončená doplnková učebnica „Historický  
           nábytok“. 
        

• Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky, a oblasti, v ktorých 
sú nedostatky 

       
Silné stránky školy / školského zariadenia Slabé stránky školy / školského  zariadenia 
postavenie školy v rámci regiónu  Zložité podmienky dochádzania žiakov do  
odborne zdatní pedagogickí zamestnanci školy z dvoch okresov a vzdialených dedín 
atraktívne študijné a učebné odbory  
úspešnosť absolventov školy   
možnosť uplatnenia v hospodárskej praxi  
možnosť študovať na vysokých školách  
  

 
• Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania  

 
Názov študijného a učebného 
odboru, v ktorom škola mala 
absolventov v danom škol. roku 

Ďalšie 
štúdium 

Zamestnaní  Zaevidovaní 
na úrade 
práce k 30.9. 

Bez 
evidencie 

     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
Spolu     
Uveď zdroj použitých informácií: 

 
 

 
Dátum:  30.10.2007 
 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy/školského zariadenia: 
 
 
 
Prejednané na pedagogickej rade dňa:  17.10.2007 
 
 
 
Za radu školy:  Bc. Mária  Garbiarová 
 
 
 

 
 


