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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA  
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 
 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z. z 18. decembra 2020 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení. 

 
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
Názov školy: 
 

Stredná odborná škola pedagogická 

Adresa školy: 
SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice 

Telefónne čísla školy: 
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

0905 668 917 
0905 668 904 

Faxové čísla školy:  
 

 

Internetová stránka školy: 
 

www.sosptr.edupage.org 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

sekretariat.sosptr@vuczilina.sk 
riaditel.sosptr@vuczilina.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny 
s uvedením presného názvu) 

Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy pedagogickej 
Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy pedagogickej 
Školská knižnica ako súčasť Strednej odbornej školy pedagogickej 

Zriaďovateľ: 
 

Žilinský samosprávny kraj,  
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, 041 / 5032 205,  

e-mail: skolstvo@zilinskazupa.sk 

 

 
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 
 

Hanková Katarína, Ing. 

Zástupca 
pre všeobecno-vzdelávacie 
predmety 

Badínová Anna, PhDr. 

Zástupca 
pre odborné predmety 

Rešetárová Edita, PhDr. 

Zástupca  
pre Školský internát 

Stuchlá Radoslava, Mgr. 

Výchovný poradca 
 

Laurová Hana, Mgr. 

Koordinátor prevencie 
 

Weissová Viera, Mgr. 

Školský psychológ 
 

- 
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 

P.č. Meno, priezvisko členov rady školy:                                 
 

Funkcia Volený/ delegovaný za... 

1. Mgr. Alena Kamarýtová predseda pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Lenka Chrobáková Línerová podpredseda pedagogických zamestnancov 

3. Anna Lichnerová člen nepedagogických zamestnancov 

4. Miriam Forgáčová člen žiakov školy 

5. Jana Kováčiková člen rodičov 

6. Jarmila Peldová člen rodičov 

7. Tatiana Bukovská člen rodičov 

8. Ing. Ľubica Csókás člen zriaďovateľa 

9. Ing. Iveta Ďurišová člen zriaďovateľa 

10. Lívia Fabianová člen zriaďovateľa 

11. Dušan Hrivnák člen zriaďovateľa 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej 
samosprávy: 

14.04.2016  

Vzhľadom na pandemickú situáciu nebolo možné zvoliť, po skončení funkčného obdobia vyššie uvedenej Rady školy, nových členov 
do Rady školy za niektoré zložky, Rada školy nezasadala ani neprerokovala potrebné dokumenty formou per rollam.  
 

3A. INFORMÁCIE O ČINNOSTI RADY ŠKOLY 
 
 

Počet Dátum zasadnutí 
 

Prijaté uznesenia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
 
Pedagogická rada školy je najvyšším poradným orgánom riaditeľky školy. Zvoláva ju riaditeľka školy na 
základe ročného plánu porád alebo podľa aktuálnej potreby. Na zasadnutiach sa rokuje o výsledkoch 
výchovnovzdelávacej práce školy, tried, učiteľov, predmetových komisií, príprave a výsledkoch prijímacích, 
maturitných a iných skúšok, obsahu a implementácii školských zákonov, vyhlášok, smerníc do života školy, 
námetoch a odporúčaniach na zlepšenie výchovno-vzdelávacej práce, záveroch z rokovaní iných poradných a 
metodických orgánov školy, správach o spolupráci s rodičovským združením, správach o mimoškolskej a 
záujmovej činnosti žiakov, rozvíjaní spolupráce s mestom a ostatnou verejnosťou, správach riaditeľky školy pre 
nadriadené orgány štátnej správy v školstve, záveroch z hospitácií vykonaných vedením školy, ustanovení 
triednych učiteľov, záveroch a odporúčaniach k inovácii, úpravám alebo revízii ŠkVP, teoretických a praktických 
odborno-metodických problémoch výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, informáciách o najnovších 
trendoch vo výchove a vzdelávaní a ďalších aktuálnych problémoch súvisiacich s organizáciou  a chodom 
výchovno-vzdelávacieho procesu. V riadenej diskusii o pedagogických otázkach prostredníctvom výmeny 
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názorov sa členovia PR usilujú o dosiahnutie potrebnej zhody a jednoty v postupe pri výchove a vzdelávaní 
žiakov. 
 
Porada riaditeľky školy je stálym poradným orgánom, ktorý prerokúva aktuálne a rozhodujúce otázky celkovej 
činnosti a chodu školy. Zúčastňujú sa na nej všetci vedúci zamestnanci školy. Podľa obsahu rokovania prizýva 
riaditeľka školy na poradu aj ďalších zamestnancov. So závermi a úlohami, ktoré vyplynuli z porady, oboznamujú 
príslušní vedúci zamestnanci podriadených zamestnancov podľa jednotlivých úsekov na svojich pracovných a 
prevádzkových poradách alebo stretnutiach. 
 
Predmetové komisie posudzujú špecifické otázky výchovno-vzdelávacieho procesu, dbajú o zvyšovanie 
metodickej a odbornej úrovne výchovy a vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch a rozvíjajú 
vzájomnú spoluprácu medzi pedagogickými zamestnancami. Predmetové komisie sa schádzajú podľa vopred 
schváleného a zverejneného harmonogramu zasadnutí, najmenej štyrikrát v školskom roku. 
 
Občianske združenie Vzdelanie je základ budúcnosti je iniciatívny samosprávny orgán, ktorého členmi sú 
rodičia žiakov školy a pedagogickí zamestnanci školy. Jeho cieľom je zabezpečovať a finančne podporovať 
kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov školy. 
 
Žiacka školská rada je iniciatívnym samosprávnym orgánom, ktorý reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich 
záujmy vo vzťahu k škole. Žiacka školská rada sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy 
v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo 
vzťahu k riaditeľovi školy, predkladá mu svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov školy navonok, volí 
a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy. 
 
 

 
 

5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2020 Stav k 31. 08. 2021 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 4 98    4 102    

2. ročník 3 81 2   3 81 2   

3. ročník 4 79    4 79    

4. ročník 4 84 3   4 84 3   

5. ročník           

6. ročník           

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník           

2. ročník 1 30    1 30    

Externé a kombinované štúdium           

Spolu: 16 372 5   16 376 5   
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5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY  

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník          

2. ročník          

3. ročník          

4. ročník          

5. ročník         

Spolu:         

Spolu CH + D:     

 
 

 
6. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI 

POTREBAMI 
 
 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením zo sociálne 
znevýhodneného 

prostredia 

 s 
nadaním 

 so zdravotným postihnutím s vývinovými poruchami 
syndróm 
autizmu 

sluchovým  zrakovým  telesným mentálnym s narušenou 
komunikačnou 
schopnosťou 

poruchami 
správania  

aktivita 
 a 

pozornosť 

učenia 

 
 

       
5   

 
 

7. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE 
 

Kód Názov študijného 
odboru/ 
učebného odboru 

Návrh školy Stupeň 
vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Celkový 
počet 

prihlášok 

Počet žiakov 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
 

úspešní 
uchádzači 

v prijímacom 
konaní 

zapísaní 
 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

7649 
M 

učiteľstvo pre 
materské školy a 
vychovávateľstvo 

4 120 3A 4 261 261 261 90 90 

7649 
N 

učiteľstvo pre 
materské školy a 
vychovávateľstvo 

1 30 4A 2 114 114 114 30 30 
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Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 
 
Kód Názov 

študijného 
odboru/ 
učebného 
odboru 

Návrh školy Stupeň 
vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Celkový 
počet 

prihlášok 

Počet žiakov 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
 

úspešní 
uchádzači 

v prijímacom 
konaní 

zapísaní 
 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

           

           

           

           

 
8. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 

 
A) Aktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo denná 3 A 

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo diaľková 4 A 

    

    

    

    

 
B) Neaktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Neaktívne od šk. 

roku 

7662 M  Animátor voľného času denná 3 A 2014 

7662 N Animátor voľného času externá diaľková 4 A 2014 

7518 Q  Špeciálna pedagogika externá diaľková 5 A 2006 

     

     

     

     

     

     

 
C) Experimentálne overovanie 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Doba trvania 
experimentu 

(od – do) 
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9. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 
 

 
 
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  
 
Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

7649 M Anglický jazyk 2,06 2,36 2,25 2,22   2,22 

7649 M Aplikovaná informatika 1,50 1,61 - -   1,55 

7649 M Biológia 1,32 - - -   1,32 

7649 M Biológia a starostlivosť o zdravie - 1,31 1,44 1,13   1,29 

7649 M Cvičenia zo SJL - - - 1,23   1,23 

7649 M Dejepis 1,17 1,69 - -   1,43 

7649 M Geografia 1,25 - - -   1,25 

7649 M Hra na hudobný nástroj 1,22 1,28 1,00 1,14   1,16 

7649 M Kreatívna HV - - - 1,0    

7649 M Matematické hry a tvorivosť 
škôlkara 

- - 1,00 -   1,00 

7649 M Matematika 1,85 1,59 1,39 1,31   1,54 

7649 M Metodika HV 1,71 1,66 1,49 1,26   1,53 

7649 M Metodika lit. a jazyk. výchovy 1,04 1,08 1,05 -   1,06 

7649 M Metodika rozv. matem. predstáv - 1,94 1,25 -   1,60 

7649 M Metodika TV 1,04 1,22 - -   1,13 

7649 M Metodika VV 1,05 1,05 1,08 1,00   1,05 

7649 M Nemecký jazyk - - - 2,14   2,14 

7649 M Občianska náuka 1,26 1,27 1,00 -   1,18 

7649 M Odborná prax - - 1,05 1,21   1,13 

7649 M Pedagogika 1,27 1,28 1,05 1,18   1,20 

7649 M Pohybová kultúra - - 1,00 1,00   1,00 

7649 M Psychológia 1,99 1,62 1,24 1,52   1,59 

7649 M Seminár zo psychológie - - - 1,36   1,36 

7649 M Seminár z pedagogiky - - - 1,15   1,15 

7649 M Slovenský jazyk a literatúra 1,64 1,77 1,59 1,37   1,59 

7649 M Špeciálna pedagogika - 1,30 1,05 1,11   1,15 

7649 M Telesná a športová výchova 1,17 1,05 1,08 1,13   1,11 

7649 M Tvorivá dramatika - 1,01 1,00 1,07   1,03 

7649 M Výtvarné techniky - - 1,00 -   1,00 

Spolu:  1,41 1,45 1,25 1,27   1,35 

 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet žiakov  346 X 346 X 

Prospech prospeli s vyznamenaním 185 53,47 172 49,71 

prospeli s priemerom 1,00 19 5,49 25 7,23 

prospeli veľmi dobre 132 38,15 138 39,88 

prospeli 29 8,38 32 9,25 

neprospeli 0 0 0 0 

neklasifikovaní 0 0 4 1,16 

celkový prospech za školu 1,31 X 1,33 X 

Správanie veľmi dobré 346 100 346 100 

uspokojivé 0 0 0 0 

menej uspokojivé 0 0 0 0 

neuspokojivé 0 0 0 0 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 11860 X 16633 X 

počet ospravedlnených hodín 11846 99,89 16589 99,56 

počet neospravedlnených hodín 14 0,11 44 0,44 
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Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka: 
 
Kód. Názov vyučovacieho 

predmetu 
Priemerný prospech Spolu 

1.  
ročník 

2.  
ročník 

3.  
ročník 

4.  
ročník 

5.  
ročník 

6.  
ročník 

7.  
ročník 

8.  
ročník 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
Spolu:           

 
10. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 

Údaje o maturitnej skúške 
Externá časť maturitnej skúšky: 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

Predmet Úroveň  Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

     

   

    

   

    

   

    

   

    

   

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 
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Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
 
Údaje o záverečných skúškach 
 

 
 

11. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 
A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 

 
Kód Kód a názov študijných a učebných 

odborov   
Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov  

počet žiakov 
ďalšieho 

štúdia 

počet 
zamestnaných 

žiakov 

počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
žiakov k 

 31. 08. 2021 

IV.A 7649 M učiteľstvo pre materské školy a 
vychovávateľstvo 

22 17 5 0 

IV.B 7649 M učiteľstvo pre materské školy a 
vychovávateľstvo 

20 17 3 0 

IV.C 7649 M učiteľstvo pre materské školy a 
vychovávateľstvo 

21 18 3 0 

IV.D 7649 M učiteľstvo pre materské školy a 
vychovávateľstvo 

21 15 5 1 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Spolu: 84 67 16 1 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

84 1,46 

Anglický jazyk  
B1 75 2,23 

B2 2 1,00 

Nemecký jazyk 
B1 7 2,29 

   

Teoretická časť odbornej zložky 
 

84 1,27 

Praktická časť odbornej zložky  84 1,14 

   

Kód Učebný odbor Počet 
žiakov 

Prospech Počet žiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 
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12. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 28   

Muži 5   

Spolu (kontrolný súčet): 33   

Kvalifikovanosť v %: 100 % X 

Veková štruktúra do 30 rokov 2   

do 40 rokov 5   

do 50 rokov 12   

do 60 rokov 8   

dôchodcovia 6   

Spolu (veková štruktúra): 33   

 

 
 

13. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

Ženy 9 

Muži 1 

Spolu (kontrolný súčet): 10 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 2 

do 50 rokov 3 

do 60 rokov 2 

nad 60 rokov 3 

dôchodcovia 2 

Spolu (veková štruktúra): 10 

 
 

14. ÚDAJE O PLNENÍ  KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

  
Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 

(napr. MPC, VŠ a iné) 

Absolventi 
vysokých škôl 

ženy    

muži    

do 30 rokov ženy    

muži    

do 40 rokov ženy 2 externá UMB Banská Bystrica, UK Bratislava 

muži    

do 50 rokov ženy 2 externá KU Ružomberok 

muži    

do 60 rokov ženy 2 externá KU Ružomberok 

muži    

Dôchodcovia ženy    

muži    

Spolu:  - - 
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15. Zaradenie pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov 
do kariérových stupňov 

 
 

Kariérový stupeň 
 

počet % kvalifikovanosti 

začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec 0 0 

samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec 16 100 

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou 
atestáciou 

17 100 

pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou 
atestáciou 

0 0 

 
16. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  

VYUČOVACÍCH PREDMETOV 
 
P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 

Odbornosť v % 

1. Slovenský jazyk a literatúra 100  

2. Prvý cudzí jazyk - ANJ 100  

3. Prvý cudzí jazyk - NEJ 100  

4. Dejepis 100  

5. Občianska náuka 100  

6. Biológia 100  

7. Geografia 0  

8. Matematika 100  

9. Telesná a športová výchova 100  

10. Pedagogika 100  

11. Psychológia 100  

12. Špeciálna pedagogika 100  

13. Biológia a starostlivosť o zdravie 100  

14. Metodika hudobnej výchovy 100  

15. Metodika výtvarnej výchovy 100  

16. Metodika telesnej výchovy 100  

17. Metodika literárnej a jazykovej výchovy 100  

18. Metodika rozvíjania matematických predstáv 100  

19. Tvorivá dramatika 100  

20. Hra na hudobný nástroj 100  

21. Aplikovaná informatika 85,7  

22. Odborná prax 100  

23. Pohybová kultúra 100  

24. Výtvarné techniky 100  

25.  Kreatívna hudobná výchova 100  

26. Seminár z pedagogiky 100  

27.  Seminár zo psychológie 100  

28. Cvičenia zo slovenského jazyka 100  

29.  Cvičenia z cudzieho jazyka 100  

  100  

Celkový priemer (%): 96,19 % 
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17. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 
 
Údaje o výchovnom a kariérovom poradenstve 
  
Výchovná a kariérová poradkyňa sa vzhľadom na pandemickú situáciu v školskom roku 2020/2021 nezúčastnila 
žiadnych školení ani vzdelávaní. 

V školskom   roku 2020/2021 bolo na našej škole  5 žiačok  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Týmto žiačkam bol, podľa daných odporúčaní z jednotlivých záverov odborných vyšetrení, 
vypracovaný IVVP. 

 Počas roka bola integrovaným študentom vedená a aktualizovaná dokumentácia a všetkým boli 
v spolupráci s triednym i ostatnými vyučujúcimi vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány. 
U jednotlivých integrovaných žiakov prebiehala pravidelná  kontrola ich dosiahnutých študijných výsledkov. 

Konzultácie s rodičmi sa uskutočňovali na ich podnet alebo na základe aktuálnej potreby. To isté platí aj 
o konzultáciách so samotnými študentmi, s ktorými výchovná poradkyňa viedla osobné rozhovory a online-
rozhovory prostredníctvom MS Teams. Bol im poskytnutý priestor na vyjadrenie sa, čo im robí problémy, s čím 
sú a naopak nie sú spokojní vo svojom individuálnom vzdelávacom programe. Jednotliví žiaci ani vyučujúci 
nepodali žiadne návrhy na zmeny.  V záujme zabezpečenia čo najkvalitnejšieho odborného servisu bol 
udržiavaný kontakt so školskými i súkromnými poradenskými zariadeniami.  

V oblasti kariérneho poradenstva boli distribuované informácie o študijných programoch na vysokých 
školách na Slovensku i v zahraničí prostredníctvom správ cez Edupage. Študentom boli sprostredkované 
informácie o prijímacích skúškach na VŠ zrealizovanými online triednickými hodinami, komunikáciou so žiakmi 
cez správy v systéme Edupage ako aj samotným odvolaním sa na webové stránky jednotlivých portálov VŠ. V 
prípade akýchkoľvek nejasností  študenti konzultovali svoj výber a žiadali pomoc pri vypĺňaní prihlášok. 
Individuálne sa zúčastňovali  Dní otvorených dverí na jednotlivých fakultách  vysokých škôl, ktoré sa realizovali 
online formou prostredníctvom MS Teams alebo Zoom. 

V oblasti poradenstva v krízových situáciách študenti aj sami oslovili výchovnú poradkyňu, 
prostredníctvom správ cez Edupage alebo cez MS Teams. Poradenstvo sa týkalo problémov prechodu na 
dištančné vzdelávanie, rodinných problémov, ktoré nastali v dôsledku častejšieho kontaktu s rodinnými 
príslušníkmi počas „zatvorenia ľudí  doma“ – počas núdzového stavu, kedy niektorí rodičia zostali bez 
zamestnania. 

Počas školského roka bol viac či menej intenzívne udržiavaný kontakt s nasledujúcimi zariadeniami: 
- Školský internát pri SOŠP Turčianske Teplice 

- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Martin 

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Považská Bystrica 

- Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Liptovský Mikuláš 

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prievidza 

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen 

- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického  poradenstva a prevencie Žilina 

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina 

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  Námestovo 

                    
 
Aktivity v oblasti  prevencie sociálno-patologických javov 
 
September: 

 zorganizovali sme prednášku na tému šikanovania a kyberšikanovania pre pedagogických 
zamestnancov (23. 9. 2020) v rámci spolupráce s policajným zborom v Martine s PhDr. Ľ. Húskovou 

 začlenili sme problematiku drogových závislostí a prevencie šikanovania do tematických plánov 
príslušných predmetov – ETV, NBV, SJL, PSY a do plánov triednických hodín 

 
December: 
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 zorganizovali sme besedu na tému Deformácie osobnosti, aktivity v rámci komunity Cenacolo 
 
Jún: 

 Uskutočnil sa webinár pre všetky prvé ročníky na tému Mediálna gramotnosť zorganizovaných odborom 
Prevencie kriminality OÚ Žilina s prednášajúcim Jakubom Juskom 

 
Ostatné akcie naplánované na školský rok 2020/2021 sa neuskutočnili z dôvodu dištančného vyučovania. 
 

V budúcom školskom roku bude potrebné venovať viac pozornosti činnostiam v oblasti prevencie sociálno-
patologických javov a zamerať sa na adaptáciu žiakov 1.a 2.ročníkov. 
 
 

18. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 
Multimediálne prezentácie: 

 Prezentácia na burzách SŠ – Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Martin.  

 

Spolupráca školy s rodičmi: 

 komunikácia s rodičmi prostredníctvom EduPage, MS Teams a telefonicky 

 plenárne rodičovské združenie – september 2020 

 spolupráca s OZ Vzdelanie je základ budúcnosti 

 

Formy prezentácie školy na verejnosti: 

 Festival ľudskosti – 16. a 17.6.2021 podporený Radou mládeže Žilinského kraja a predsedníčkou ŽSK 

Ing. Jurinovou, rozdávanie ručne robených záložiek do kníh s motivačnými citátmi v Domove sociálnych 

služieb v Turčianskych Tepliciach a v centre mesta  

 16.-17.5.2021 – folklórne pásmo Jarné zvykoslovie na Festivale ľudskosti 

 zapojenie školy do projektu organizácie Nadácia Milana Šimečku - „Nechajte ma byť takou aká som“ - 

životný príbeh Anny Frankovej 

 zapojenie školy do výskumného projektu Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a Ústavu 

aplikovanej psychológie FSEV UK zameraného na porozumenie postoja mladých ľudí voči 

národnostným menšinám 

 nadviazanie spolupráce a partnerstva s organizáciou Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA – 

Mladý Európan 

 príprava a realizácia podujatia MDD pre ZŠ v Jazernici – 1. 6. 2021  

 Olympijský deň pre Materskú školu  Dolná Štubňa -  15. jún 2021 

 príspevky o akciách školy v Teplických zvestiach  a v Živote Turca 

 príprava a vydanie ročenky Aleja spomienok pri príležitosti 150. výročia založenia školy 

 spoločné stretnutie vyučujúcich odbornej praxe so zástupcami cvičných zariadení 

 tvorba tabiel maturantov  
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Činnosť žiackej školskej rady:  

 

Žiacka školská rada pracovala v školskom roku 2020/2021 v počte 10 žiačok, po ukončení štúdia žiačky štvrtého 
ročníka, v počte 9 žiačok. 
Aktivity v rámci prezenčného vzdelávania: 

 Zbierka školských potrieb pre sociálne slabé rodiny v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a jej 

pobočkou v Martine,  

 Dni rady 

 Deň pozitívneho myslenia a čokolády,  

 Festival farieb,  

 Festival ľudskosti v spolupráci s RMŽK a VÚC Žilina - cieľom festivalu bolo navrátiť ľuďom nádej 

a pozitívne nastavenie po dlhom období života v izolácii počas druhej vlny CORONA pandémie - 

hudobno-tanečným programom v centre mesta Turčianske Teplice a v Domove sociálnych služieb 

Horný Turiec, rozdávaním záložiek do kníh, živých ruží a čokoládových kvietkov a kľúčeniek 

s motivačnými myšlienkami poskytnutých RMŽK. 

 Voľba zástupcu do rady školy 

 Účasť na online pracovnom stretnutí Krajského stredoškolského parlamentu 

 Slávnostné ukončenie školského roka.  

Aktivity v rámci dištančného vzdelávania: 

 Príprava podkladov do ročenky k 150. výročiu školy 

 Aktivity pre študentov školy vo virtuálnom prostredí, zdieľané na instagrame - Marec- mesiac knihy, Hry, 

Spomienky, Záľuby, Otázky - Čo Vám tento rok priniesol, čo vás naučil?, Priania, Anketa - Chcete ísť 

späť do školy?, Zaujímavosti o advente, Koľko lásky sa zmestí do topánok od krabice, Červená stužka 

– príbeh, Vianoce –  príbehy, Zaujímavosti o vianočných zvykoch a tradíciách, Prianie na MDŽ, Deň 

nepríjemných situácií – zážitky, Deň zeme - zaujímavosti o tomto dni, ankety, Medzinárodný deň tanca 

– videá, Zasadnutia ŽŠR, Rozlúčkové video pre študentky štvrtých ročníkov. 

Ocenenia: 

 Jarmila Peldová - celoregionálne ocenenie Aktívny mládežník v podujatí Cena za aktívne 

občianstvo a ľudskosť 2020 - organizovaným Radou mládeže Žilinského kraja pod záštitou 

predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska.  

Školenia: 

 Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže 

 Školenie pre začínajúcich členov rád 

 

Iné aktivity školy:    

 beseda pre 1. ročník -  „SDM Panama“ s priamym účastníkom Svetových dní mládeže v Paname 

 

Iné plánované aktivity, besedy, zbierky, exkurzie a súťaže  neboli realizované z dôvodu mimoriadnej 
situácie Covid-19 od 28.9.2020 do 12.5.2021 
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9. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 
2020/2021 

 
 

Projekt 
/ 

Grant 

Názov projektu 
/ grantu 

Stručná char. 
Projektu / grantu 

Schválený/
Neschválen

ý/V 
procese 

hodnotenia 

Termín 
začiatku 

realizácie pr. 

Termín 
ukončenia 

realizácie pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufina
ncovanie 

Š
ko

la
 

Ž
S

K
 

Ž
S

K
 

Podaj mi ruku - 
"Schola ludus - 
spája svet 
spoločenských 
hier!" 

Projekt je zameraný 
na podporenie 
činnosti  Žiackej 
školskej rady a celej 
žiackej komunity s 
cieľom vytvoriť 
pozitívnu klímu, 
prostredie zdravej 
školy, podporovať 
tvorivosť a 
predchádzať vzniku 
sociálno-
patologických javov. 

neschválený 05/2021 6 – 9 2021 1560   

        

        

        

M
Š

V
V

aŠ
 S

R
  

        

Modernejšia 
škola 

Cieľom je inovovať 
prístupy k výučbe a 
implementovať ich 
do praxe napríklad 
zmenou tvarov 
školských lavíc, 
ktoré môžu byť 
prispôsobené na 
potreby konkrétneho 
školského 
predmetu, zmenou 
usporiadania tried, 
ktorá zároveň úzko 
súvisí so zmenami v 
prístupe k výučbe a 
so vzdelávaním 
učiteľov. Jej cieľom 
je podpora prechodu 
od klasickej 
„frontálnej výučby“ k 
inovatívnym 
metódam výučby, 
ktoré podporujú 
aktívne zapojenie sa  
žiaka do výučby, 
tímovú prácu, 
skupinové riešenie 
problémov či 
diskusiu. Cieľom 
výzvy je zároveň 
vytvoriť príjemné 
prostredie pre 
žiakov vybudovaním 

neschválený      
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oddychových zón v 
triedach a na 
chodbách. 

        

        

F
o

n
d

y 
E

U
 

Erasmus+ KA2 
Slovensko - 
České 
hudobné 
mosty 

Cieľom projektu je 
rozvíjať nadnárodnú 
spoluprácu so 
Strednou 
odbornou školou 
pedagogickou z 
Novej Paky a 
podieľať sa 
spoločne na 
zabezpečení 
efektívneho 
transferu poznatkov 
a skúseností v 
oblasti hudby a 
spevu, posilniť a 
skvalitniť 
odbornú prípravu 
mládeže v 
odbornom predmete 
hudobná výchova a 
hra na hudobný 
nástroj, prezentovať 
vlastnú školu, 
mesto, krajinu, 
spoznávať inú 
kultúru, históriu a 
životný štýl, 
nadväzovať 
kontakty v rámci 
výmenných pobytov 
účastníkov. 
Účastníkmi tohto 
projektu sme 
konkrétne dve 
hudobné telesá - 
Spevácky zbor pri 
Strednej odbornej 
škole pedagogickej 
v Turčianskych 
Tepliciach v počte 
40 žiakov a 
Spevácky zbor 
Amabile pri 
Gymnáziu a 
Strednej odbornej 
škole pedagogickej 
v Novej Pake s 
počtom 40 žiakov. 

neschválený 02/2021 05/2022 63.750,-   

        

        

        

IN
É

 

MPC – 
EnglishGO 

Poskytnutie 
prostriedkov na 
výučbu anglického 
jazyka v podobe 
prístupu ku 
kvalitnému 

schválený Od školského 
roka 
2016/2017 

neobmedzene    
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digitálnemu 
vzdelávaciemu 
obsahu EnglishGo 
pre učiteľov aj pre 
ich študentov, 
školenia zamerané 
na aktuálne trendy 
vo výučbe aj 
atraktívne odmeny v 
spolupráci s British 
Council Slovensko. 

Medzinárodná 
cena vojvodu z 
Edinburghu 
(DofE) 

Medzinárodná  cena  
vojvodu  z  
Edinburghu  je  
vzdelávací  program  
pod  záštitou  
britskej kráľovskej 
rodiny. Ide o jeden z 
popredných 
programov 
pracujúcich s 
mladými ľuďmi, 
ktorý ich pripravuje 
na život a 
zamestnanie. DofE  
môže  hrať  kľúčovú  
rolu  v  rozvoji  
študentov  mimo  
vyučovania  
prostredníctvom 
vytvárania  
príležitostí  pre  
mládež  na  
rozvíjanie  ich  
zručností,  zdravého  
životného  štýlu, 
pomoci druhým a 
prostredníctvom 
zážitku z 
Dobrodružnej 
expedície. 

schválený 09/2020 prebieha    

Elektroodpad –
dopad  4 v 
spolupráci s 
CEEV Živica a 
firmou SEWA 

Vďaka uvedenej 
spolupráci budú 
našej škole, okrem 
iného,poskytnuté 
zberné nádoby na 
drobný 
elektroodpad –
baterky, nabíjačky, 
mobily, atď., ktoré 
budú žiaci školy 
zbierať a 
odovzdávať v škole. 
Na našom 
instagramovom 
profile sú pripravené 
kvízy a súťaže. 

schválený  11/2020 06/2021    
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20. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  
 
Na základe poverenia č. 5004/2020-2021 na výkon školskej inšpekcie začala v Strednej odbornej škole 
pedagogickej v školskom roku 2020/2021 tematická inšpekcia. Predmetom školskej inšpekcie: Odborná prax 
v externej forme štúdia v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Vzhľadom 
na pandemickú situáciu a uzatvorenie školy nebola táto inšpekcia dokončená. 
 
 

 
 

21. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

A) budovy, dielne, odborné učebne 
 

Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne ktoré zariadenie škola spravuje 
 
 
 

B) športoviská 
 

Kapacita 
školy: 

500 Skutočný počet žiakov: 376 Naplnenosť 
školy (%): 

75,2 % 

 

 Počet Priestor v m 3                                                                                Poznámka 

Budovy celkom 2 33603  

 Učebne 34 8082  

Z
 t

o
h

o
 

Kmeňové 16                      X  

Jazykové 1                      X  

Odborné 12                      X  

IKT 5                      X  

Laboratória                       X  

Šatne                                  (Áno/Nie) Áno                      701,31  

Dielne                                 (Áno/Nie) Nie                        

Školský internát               (Áno/Nie) Áno 23058,2  

Školská jedáleň                (Áno/Nie) Áno 5523  

Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie) Áno 212,16  

Telocvičňa                         (Áno/Nie) Áno 5148,28/1766,4  

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia)  

Nie 
  

T
ec

h
n

ik
a  PC                             (ks) 160                      X  

Dataprojektory         (ks) 19                      X  

Interaktívne tabule   (ks) 6                      X  

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  Áno 9,2x19,2 parkety vyhovujúci   

Telocvičňa  Áno 18,4x40,4 palubovka vyhovujúci  23.12.2020 

Ihrisko        

Ihrisko        
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Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie ihrisko...) 
  

C) školský internát 
 

 
Názov školského internátu, adresa 

 

Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy pedagogickej,  

SNP 553, 039 01  Turčianske Teplice 

 

Charakteristika ŠI Počet Poznámka 

Kapacita internátu (počet lôžok) 
 
 
 

402  

Celkový počet izieb Jednoposteľových   

Dvojposteľových 52  

Trojposteľových 99  

Štvorposteľových   

Počet ubytovaných žiakov / 
Naplnenosť  internátu (%)  

 
 

k 15.9.2020 288 72 %  

k 1.1.2021 
286 71 %  

k 15.9.2021 288 72 %  

Počet iných ubytovaných za školský rok 2020/ 2021   

Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2020 
 
 

41  

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2020 
 
 

9  

Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie) 
 

áno  

 
Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných 
žiakov  

k 31.12.2020 39682  

k 30.6.2021 5514  

Vlastné príjmy ŠI od iných 
ubytovaných 

k 31.12.2020 0  

k 30.6.2021 5682,27  

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :  
 

1977/1987  

Plocha jednej izby  (m²) 
 

13,68  

Spoločné              
 (na chodbe) 
() 

nie  

Viacúčelové ihrisko       

Atletický ovál     Uviesť počet dráh  

Atletická rovinka      Uviesť počet dráh  

Atletické doskočisko  X     

Vrhačský sektor  X     

Hokejové ihrisko       

Posilňovňa Áno 7x8 koberec vyhovujúci   

Tenisové kurty  Počet     

Plaváreň     Uviesť počet dráh  

Sauna  X X    

Pohybové štúdio       

Gymnastická telocvičňa       

Floorbalové ihrisko       

Iné (uviesť)       

       

Šatne Uviesť počet a stav 

Hygienické zariadenia Uviesť počet a stav 
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Umiestnenie hygienických  
zariadení  
 

V rámci „bunky“ áno  

Spoločné priestory  ŠI 
 

Študovne               
(počet a plocha) 

1 18 m2  

Kuchynky 
(počet a plocha) 

5 51,08 m2  

Miestnosti vychovávateľov  
(počet  a plocha) 14 

173,52 

m2 

 

Počet podlaží  ŠI 4/5  

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

nie  

zo školskej kotolne nie  

iné (názov dodávateľa 
tepla) 
 

áno Teplico s.r.o., Turčianske Teplice 

Výťah   

Áno/nie 
 

 

áno  

Rok poslednej 
rekonštrukcie 
 
 

2014 
 

 
 
 
Odkanalizovanie  
 
 

Verejná kanalizácia 
 

áno  

Vlastná ČOV 
 

nie  

ČOV školy 
 

nie  

D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 

 
 
Názov školského zariadenia , adresa 

 

Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy pedagogickej 

SNP 553, 039 01  Turčianske Teplice 

 

Charakteristika ŠJ Počet Poznámka 

Kapacita školskej jedálne  
 
 
 

144 miest  

Celkový počet zamestnancov 
ŠJ alebo výdajnej ŠJ  

šéfkuchár 1  

kuchár  6  

zaučený kuchár 4  

zamestnanci v prevádzke 2  

Podnikatelská činnost ŠJ ( ak 
áno, v poznámke napísať druh 
PČ) 

áno ------------ Stravovacie služby 

nie 
-----------  

Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať 
do poznámky využitie ) Áno 

Stravovacie služby v rámci 

podnikateľskej činnosti 

 
Vlastné príjmy ŠJ   

k 31.12.2020 18254,96  

k 30.6.2021 20944,74  

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2020 3566,50  

k 30.6.2021 3346,92  

Rok výstavby / začiatok  užívania ŠJ :  
 

1987  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 
 

427,82  
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Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 
 

336,46  

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

nie  

zo školskej kotolne nie  

iné (názov dodávateľa tepla) 
 áno Teplico s. r. o. Turčianske Teplice 

 
 
 
Kanalizácia  
 
 

verejná kanalizácia 
 

áno  

vlastná ČOV 
 

nie  

ČOV školy 
 

nie  

 
 
 

22. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
 
- stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát, centrum voľného 
času, stredisko odbornej praxe):  
A)  
 

Druh školského zariadenia 
Kapacita šk. 
zariadenia 

Počet žiakov  

Z toho počet 
žiakov, ktorí 
nie sú žiakmi 

školy 

Naplnenosť v % 

Centrum voľného času     

Stredisko odbornej praxe     

 
 

B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť) 
 
1. Údaje o počte ubytovaných žiakov ŠI  
 

Forma štúdia Stav k 01. 09. 2020 Stav k 23.06. 2021 

počet 
žiakov 

dievčatá chlapci počet 
žiakov 

dievčatá chlapci 

Denné 
štúdium 

1. ročník 81 80 1 82 81 1 

2. ročník 68   67   

3. ročník 69   67   

4. ročník 71   0   

Spolu: 289   216    

 
K 1.9. 2020 bolo do ŠI prijatých 289  žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej. Z dôvodu ukončenia štúdia 
v škole vystúpili ku dňu 14.5.2021 zo školského internátu žiačky 4. ročníka. Konečný stav žiakov ubytovaných 
v školskom internáte  k 23.6. 2021 je 216. 
 
Od 28.9.2020 do 9.10.2020 bol školský internát a školská jedáleň na základe rozhodnutia RÚVZ v Martine  
uzavretý z dôvodu plnenia karanténneho opatrenia. Od 12.10.2020  sa  v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ 
mimoriadne prerušilo školské vyučovanie na stredných školách a poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti 
v školských internátoch. Počas tohto obdobia prebiehalo dištančné vzdelávanie žiakov. Okrem zástupkyne 
riaditeľky pre prácu v ŠI, vedúcej jedálne, vedúcej prevádzkového úseku a zamestnancov ekonomicko-
prevádzkového úseku ostatní zamestnanci školského internátu a školskej jedálne čerpali  voľno s náhradou 
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mzdy podľa § 250 ods.6 písmeno d) Zákonníka práce. Žiaci opäť nastúpili do internátu dňa 16.5.2021 
a zamestnanci ŠI dňa 17.5.2021. 

Počas spomínaného obdobia prebiehala kontrolná činnosť zameraná predovšetkým na dodržiavanie 
hygienických a epidemiologických opatrení zamestnancami v školskom internáte a v školskej jedálni, 
dodržiavanie opatrení RÚVZ SR a rozhodnutia ministra školstva. Po nástupe žiakov do školského internátu bolo 
zabezpečené a  kontrolované dodržiavanie odporúčaní  Manuálu pre stredné školy po dobu trvania pandémie 
ochorenia COVID-19 a zabezpečenie základných prevádzkových  podmienok  pre potreby dodržiavania 
protiepidemických opatrení a odporúčaní. 
 
2. Počet pedagogických zamestnancov 
 

Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní dopĺňajúci 
si kvalifikáciu 

Ženy 9   

Muži 0   

Absolventi 0   

Veková štruktúra do 30 rokov 0   

do 40 rokov 1   

do 50 rokov 4   

do 60 rokov 3   

dôchodcovia 1   

Spolu: 9   

 
3. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 
Pani vychovávateľka Šovčíková úspešne absolvovala formou online obhajobu atestačného portfólia 
a 1. atestačnú skúšku. Pani zástupkyňa Stuchlá absolvovala rozširujúci modul funkčného vzdelávania 
Projektový manažment. 
 
4. Kuchyňa a jedáleň ŠI 
 
V tomto školskom roku získala školská jedáleň v rámci rozvojového projektu vyhláseného MŠVVaŠ finančnú 
dotáciu vo výške 5000 €. Ide o projekt zameraný na podporu zdravšieho životného štýlu žiakov, ktorému 
napomôže zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a v stredných školách formou nákupu 
moderných zariadení. Zo spomínaných finančných zdrojov sa zakúpila veľkokapacitná umývačka riadu, stroj na 
čistenie zemiakov a plynová stolička. 
 
5. Školský internát 
 
Na základe poverenia predsedníčky ŽSK bola v decembri 2020 v školskom internáte vykonaná kontrola 
poverenými zamestnancami Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie 
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a vedenie dokumentácie súvisiacej 
s výchovno- vzdelávacím procesom v školskom internáte.  
Vedenie školského internátu prijalo a zrealizovalo navrhované odporúčania o čom písomne informovalo 
príslušný kontrolný orgán. 
  
 6. Priestorové a materiálno- technické vybavenie školského internátu 
 
V hodnotenom období sme počas neprítomnosti žiakov v školskom internáte zrealizovali rekonštrukčné  práce  
a zabezpečili nové  materiálne a technické vybavenie priestorov internátu:  

- lokálna oprava strechy budovy ( H blok, B blok) 
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- svojpomocné omaľovanie priestorov (spoločenská miestnosť H/4, kuchynky v B bloku, chodby 
v ubytovacích priestoroch B bloku)- uvedené práce zrealizované pedagogickými zamestnancami  

- svojpomocné natretie  radiátorov v izbách ( celý B blok) 
- výmena a nákup nových skríň v ubytovacích priestoroch B bloku ( 2 poschodia) 
- výmena a nákup nových boxových skríň do vestibulu pred jedálňou 
- rekonštrukcia kuchyniek na poschodiach v B bloku 
- rekonštrukcia a vybavenie spoločenskej miestnosti H/4 
- vybavenie vrátnice ŠI novým nábytkom 
- nákup PC pre zamestnancov ŠI, skvalitnenie PC zostáv pre žiakov (inštalácia Windows 10) 
- nákup posilňovacieho stroja do posilňovne a fotoaparátu pre využitie vo  fotografickom krúžku 

C) CVČ 
 

P.č. Názov krúžku Počet žiakov periodicita Vedúci krúžku 
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23. SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

Prístup k Office 365 – platforma pre dištančné vzdelávanie, 
ŠkVP v súlade s potrebami trhu práce, pretrvávajúci vysoký 
záujem o štúdium, dlhodobá tradícia a dobré meno školy, 
kvalitná príprava žiakov pre prax aj pre štúdium na vysokej 
škole, kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, kontinuálne 
vzdelávanie zamestnancov, komplexnosť poskytovaných 
služieb - škola, jedáleň, internát, podnikateľská činnosť,  
participácia žiakov na riadení školy, mimoškolská záujmová 
činnosť, exkurzie, besedy, výlety, účasť na burzách informácií 
pre žiakov ZŠ, spolupráca s občianskym združením Vzdelanie 
je základ budúcnosti. 

Zapájanie sa do projektovej činnosti, nedostatok kvalitných 
učebníc z odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a 
vychovávateľstvo, stav budov školy a školského internátu, 
nedostatok finančných prostriedkov na motiváciu 
zamestnancov, nezáujem niektorých zamestnancov o osobný 
rast, nedostatočné technické vybavenie školy pre potreby 
dištančného vzdelávania, havarijný stav elektroinštalácie školy,  
chýbajúci vonkajší športový areál, zabezpečenie občerstvenia 
v budove školy. 

Príležitosti: Riziká: 

Prístup k digitálnym vzdelávacím platformám - zdrojom na 
výučbu, finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR na zlepšenie 
technického vybavenia školy, využitie dotácií a fondov, Projekty 
– vyhlásené výzvy, zvýšený záujem rodičov umiestniť deti v MŠ, 
povinná predškolská výchova, celokrajská pôsobnosť školy, 
postupný mierny rast populačnej krivky. 

Vývoj pandemickej situácie, prístup rodičov žiakov zmluvných 
zariadení odbornej praxe, neochota vzdelávať sa v oblasti 
používania digitálnych technológií a digitálnych vzdelávacích 
platforiem a inovatívnych metód vzdelávania, normatívne 
financovanie školstva na žiaka, zhoršujúci sa zdravotný stav 
žiakov, nárast počtu žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, odchádzanie učiteľov do 
komerčnej sféry, nepriaznivá sociálno-ekonomická situácia v 
rodinách, iniciatíva vysokých škôl prevziať prípravu všetkých 
kategórií pedagogických a odborných zamestnancov. 

 
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
 
1. Aktívnou prácou, v rámci odborných predmetov, podporovať pripravenosť žiakov na maturitnú skúšku. 
2. Zapájať sa do projektov na národnej a medzinárodnej úrovni, projektov MŠVVaŠ SR, projektov ŽSK,   
    lokálnych miestnych projektov. 
3. Zachovať alebo zvyšovať odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu. 
4. Podporovať profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov. 
5. Zlepšiť technické vybavenie školy na zabezpečenie prezenčného a dištančného vzdelávania. 
6. Podporovať vzdelávanie zamestnancov pre prácu s platformami používanými pre dištančné vzdelávanie. 
 
Dopad pandémie: 
 
Metódy a spôsob výučby na škole súvisiace s pandémiou Covid-19: 
 Počas dištančného vzdelávania škola zabezpečila prístup k Microsoft Office 365 – forma kancelárskeho 
balíka, ktorá umožňovala používať bežné kancelárske aplikácie ako Word, Excel, PowerPoint žiakom aj 
učiteľom, ale aj aplikáciu MS Teams, v rámci ktorej sa uskutočňovali online hodiny. Vyučovalo sa podľa riadneho 
rozvrhu – všetky predmety. Hodiny boli z dôvodu optimálnej záťaže žiakov skrátené na 30-minútové vyučovacie 
hodiny. Začiatok vyučovania bol stanovený na 9:00 hod. Žiakom sa prideľovali úlohy, testy a materiály cez 
aplikáciu MS Teams alebo priamo cez Edupage stránku školy. 
 
Pozitívne a negatívne skutočnosti vo vzťahu k škole súvisiace s pandémiou Covid-19: 
 Škola musela v rámci zabezpečenia dištančného vzdelávania zakúpiť MS Office 365 a reorganizovať 
umiestnenie počítačov a notebookov z miestností IKT, prípadne zakúpiť potrebné technické vybavenie. Zároveň 
musela zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov k používaniu nových digitálnych platforiem a MS Office 365 
formou webinárov a formou interného vzdelávania. Toto si vyžiadalo dodatočné finančné prostriedky a zvýšené 
úsilie a prípravu vedenia školy, koordinátora zabezpečovania IKT a zavádzania webstránky ako aj zmluvného 
technika školy. 
 Na druhej strane schopnosť ovládať a používať nové digitálne zdroje a platformy sa dá efektívne 
využívať aj počas prezenčného, prípadne kombinovaného vyučovania. 
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24. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
 
 
 
Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy stanoveného pre šk. rok 2020/2021 
 
Ciele a vyhodnotenie: 
 

1. Zlepšiť výsledky školy v externej časti a písomnej časti internej zložky maturitnej skúšky 

zo slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov.  

Vzhľadom na pandemickú situáciu a v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR bola externá 

časť a písomná časť internej formy MS zrušená. 

2. Zlepšiť výsledky praktickej a teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. 

V školskom roku 2020/2021 bola maturitná skúška vykonaná administratívnym spôsobom 

– známky z maturitnej skúšky boli stanovené na základe priemeru známok z príslušných 

odborných predmetov počas štúdia. Takto prebiehala maturitná skúška aj v predchádzajúcom 

školskom roku 2019/2020. Priemer z praktickej časti maturitnej skúšky bol v školskom roku 

2019/2020 1,11. V školskom roku 2020/2021 bol 1,14. Priemer z teoretickej časti odbornej 

zložky bol v školskom roku 2019/2020 1,38 a v školskom roku 2020/2021 bol 1,27. Pri praktickej 

časti došlo k miernemu zhoršeniu a pri teoretickej časti došlo k miernemu zlepšeniu, čo bolo 

spôsobené aj stanovením predmetov, z ktorých sa vypočítaval priemer v oboch školských 

rokoch. 

3. Zapájať sa do projektov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

V školskom roku 2020/2021 sa škola zapojila do projektov: Podaj mi ruku - "Schola 

ludus - spája svet spoločenských hier!" Projekt bol zameraný na podporenie činnosti  

Žiackej školskej rady a celej žiackej komunity s cieľom vytvoriť pozitívnu klímu, prostredie 

zdravej školy, podporiť tvorivosť a predchádzať vzniku sociálno-patologických javov.  

Slovensko - České hudobné mosty (Erasmus+ KA2) Cieľom projektu bolo rozvíjať 

nadnárodnú spoluprácu so Strednou odbornou školou pedagogickou z Novej Paky a podieľať 

sa spoločne na zabezpečení efektívneho transferu poznatkov a skúseností v oblasti hudby a 

spevu, posilniť a skvalitniť odbornú prípravu mládeže v odbornom predmete metodika hudobnej 

výchovy a hra na hudobný nástroj, prezentovať vlastnú školu, mesto, krajinu, spoznávať inú 

kultúru, históriu a životný štýl, nadväzovať kontakty v rámci výmenných pobytov účastníkov. 

Účastníkmi tohto projektu mali byť konkrétne dve hudobné telesá - Spevácky zbor pri Strednej 

odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach v počte 40 žiakov a Spevácky zbor 

Amabile pri Gymnáziu a Strednej odbornej škole pedagogickej v Novej Pake s počtom 40 

žiakov. Modernejšia škola. Cieľom bolo inovovať prístupy k výučbe a implementovať ich do 

praxe napríklad zmenou tvarov školských lavíc, ktoré mali byť prispôsobené na potreby 

konkrétneho školského predmetu, zmenou usporiadania tried, ktorá zároveň úzko súvisí so 

zmenami v prístupe k výučbe a so vzdelávaním učiteľov. Cieľom bola podpora prechodu od 

klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie 

sa  žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Cieľom výzvy 

bolo zároveň vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach 

a na chodbách. 

Tieto projekty neboli schválené. 
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Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) - Medzinárodná  cena  vojvodu  

z  Edinburghu  je  rozvojový a vzdelávací  program  pod  záštitou  britskej kráľovskej rodiny. Ide 

o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a 

zamestnanie. DofE  môže  hrať  kľúčovú  rolu  v  rozvoji  študentov  mimo  vyučovania  

prostredníctvom vytvárania  príležitostí  pre  mládež  na  rozvíjanie  ich  zručností,  zdravého  

životného  štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície.  

Elektroodpad –dopad  4 vspolupráci s CEEV Živica a firmou SEWA. Vďaka 

uvedenej spolupráci boli našej škole, okrem iného,poskytnuté zberné nádoby na drobný 

elektroodpad – baterky, nabíjačky, mobily, atď., ktoré žiaci školy zbierajú a odovzdávajú v škole. 

Na našom instagramovom profile boli pripravené kvízy a súťaže. 

4. Zabezpečiť technické vybavenie školy pre prípad potreby dištančného vzdelávania. 

Na školských počítačoch a notebookoch bol vykonaný upgrade harddiskov a operačného 

systému s účelom zabezpečiť dištančné vzdelávanie. Zároveň boli z prostriedkov MŠVVaŠ SR 

zakúpené nové počítače a nové notebooky. Finančnú pomoc škole poskytlo aj OZ Vzdelanie je 

základ budúcnosti, najmä formou zakúpenia PC stolíkov. Škola z rozpočtových prostriedkov 

zabezpečila rozšírenie káblovej internetovej siete do všetkých učební a kabinetov. 

5. Podporovať vzdelávanie zamestnancov v oblasti platforiem dištančného vzdelávania. 

Zamestnanci sa zúčastnili odborných webinárov na podporu dištančného vzdelávania 

prostredníctvom Microsoft Teams a iných aplikácií v čase 06. – 27.10.2020. Ďalej prehlbovali 

svoje zručnosti sledovaním archívnych webinárov týkajúcich sa MS Teams a archívnych 

webinárov týkajúcich sa elektronickej triednej knihy, tvorby učebných materiálov a testov 

v prostredí Edupage. V rámci interného vzdelávania pripravovala návody pracovných postupov 

a poskytovala podporu koordinátorka zavádzania IKT a spracovania webstránky školy. 

 
 
Definícia koncepčného zámeru pre školský rok 2021/2022: 
 

1. Zabezpečiť plnenie ŠkVP s dôrazom na osnovy a hodinové dotácie jednotlivých predmetov 

pomocou kľúčového učiva a spôsobu suplovania neprítomných pedagogických zamestnancov. 

2. Zjednotiť teoretické východiská predmetov, pri ktorých sa nepoužíva učebnica formou vydania 

interných učebných textov alebo online tutoriálov s cieľom jednotného napĺňania ŠkVP. 

3. Udržiavať a zvyšovať odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov. 

4. Udržiavať a prehlbovať kompetencie pedagogických zamestnancov v zmysle Pokynu ministra 

č. 39/2019, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie 

pedagogických zamestancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. 

5. Vykonať autoevalváciu klímy školy v triednych kolektívoch a v učiteľskom kolektíve. 
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25. INFORMÁCIE O FINANČNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO – 
VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY ALEBO ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

 
A. bežné výdavky 
 

Ukazovateľ Rozpočet Poskytnuté 
finančné 
prostriedky  
od zriaďovateľa 

Vlastné 
zdroje 

Čerpané 
finančné 
prostriedky 

Záväzky 

Fin. prostriedky na osobné náklady 
asistentov uč. pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením 

     

Príspevok na dopravu      

Príspevok na kurz pohybových aktivít 
v prírode 

     

Príspevok na školu v prírode      

Príspevok na učebnice      

Príspevok na záujmové vzdelávanie      

Príspevok na špecifiká      

Financovanie havarijných situácii      

Financovanie rozvojových projektov      

Financovanie nákladov  
na žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 

     

 
B. kapitálové výdavky 
 

Ukazovateľ Rozpočet Poskytnuté 
finančné 
prostriedky  
od zriaďovateľa 

Vlastné 
zdroje 

Čerpané 
finančné 
prostriedky 

Záväzky 

Fin. prostriedky na osobné náklady 
asistentov uč. pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením 

     

Príspevok na dopravu      

Príspevok na kurz pohybových aktivít 
v prírode 

     

Príspevok na školu v prírode      

Príspevok na učebnice      

Príspevok na záujmové vzdelávanie      

Príspevok na špecifiká      

Financovanie havarijných situácii      
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Financovanie rozvojových projektov      

Financovanie nákladov  
na žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 

     

 
 

26. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2020/2021: 
 

Zaradenie Názov krúžku 
Počet 
žiakov 

Vedúci krúžku 
(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Čitateľský krúžok 42 Mgr. Katarína Frívaldská 

História vo filme 24 Mgr. Tomáš Urík 

Sociálno-psychologický výcvik 13 PhDr. Tatiana Krelová 

Prírodovedné    

   

   

Technické Fotografický krúžok 5 Mgr. Lucia Čepelová 

   

   

Umelecké Dievčenský spevácky zbor 38 Mgr. Ľubica Shabetia, PhD. 

Krúžok orientálnych tancov 10 PaedDr. Slávka Sudorová 

Výtvarné techniky 15 Mgr. Iveta Marčeková 

Výtvarný ateliér 13 Mgr. Emília Javornícka 

Tanečný krúžok – latinsko-americké tance 22 Mgr. Michal Lichner 

Krúžok tvorivosti a aranžovania 4 Jaroslava Vojtová 

Športové Volejbalový krúžok 34 PaedDr. Svetozár Thomka 

Kurz sebaobrany 29 Mgr. Michal Lichner 

Futbalový krúžok 9 Mgr. Lucia Čepelová 

Kondičný krúžok 8 Bc. Jana Šovčíková 

Iné Krúžok varenia a pečenia 31 Bc. Mariana Lettrichová 

Krúžok šitia 30 Mgr. Mária Kornhauserová 

   

 
- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád 
a postupových súťaží (nie regionálne kolá): 
 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Olympiáda v ANJ Eva Serdelová 3. miesto 

   

   

   

Celoslovenské 
kolo  

Kráľovský jazykový kvet Karin Mincová 1. miesto 

   

   

   

Medzinárodné 
kolo 
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- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie 
regionálne kolá): 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo    

   

   

   

Celoslovenské 
kolo  

   

   

   

   

Medzinárodné 
kolo 

   

   

   

   

   

   

 
 

27. Informácie o kultúre a klíme školy 
 

- uveďte spôsob realizácie autoevalvácie klímy školy a triedy: 
 
Väčšia časť školského roka prebiehala, z dôvodu situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19, formou 
dištančného vzdelávania. Po návrate z dištančného vzdelávania boli prvé dva týždne vyčlenené na aklimatizáciu 
žiakov, spojenú so zisťovaním stavu získaných vedomostí a poznatkov počas dištančného vzdelávania. Triedni 
učitelia vykonali počas triednických hodín analýzu klímy vo svojich triedach a boli nápomocní pri riešení 
zistených nedostatkov a prípadných problémov. Počas týchto dvoch týždňov sa žiaci zúčastňovali aktivít v rámci 
nahradenia praktického vyučovania, ktoré sa nemohlo v pandemickej situácii uskutočniť v potrebnom rozsahu 
v zmluvných zariadeniach. Na záver mali žiaci možnosť formou dotazníkov vyjadriť svoj názor na spôsob 
organizovania a realizácie jednotlivých aktivít počas uvedeného obdobia. 
 
 
- uveďte činnosti, ktoré škola realizuje na podporu pozitívnej klímy na škole: 
 
Triednické hodiny, dotazník, prezentácia postojov prostredníctvom ŽŠR a aktivity organizované ŽŠR, rozhovory, 
diskusia, porady spojené s priebežným a záverečným zhodnotením dištančného vzdelávania, spoločenské 
posedenie zamestnancov školy, zabezpečenie preventívneho psychologického poradenstva v súlade so 
zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 
 

Počet žiakov so známkou zo 
správania: 2 

Počet žiakov so známkou zo 
správania: 3 

Riaditeľské pokarhanie 

0 0 0 

   

 
 
Popíšte súčasný stav kultúry a klímy školy v: 

 pedagogickom zbore: 

Pandemická situácia zasiahla aj medziľudské vzťahy v rámci pedagogického zboru, v ktorom sa narušili 

sociálne kontakty, vzájomná tolerancia a spolupráca. 
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 v žiackom kolektíve: 

Vplyvom pandemickej situácie boli narušené vzťahy aj v jednotlivých triedach, došlo k zníženiu 

vzájomnej komunikácie medzi členmi triednych kolektívov, niektorí žiaci stratili návyky systematickej 

práce a zodpovedného prístupu k vzdelávaniu. 

 

 aktuálne negatívne javy v školskom prostredí: 

Nepravidelná a nekvalitná príprava žiakov na vyučovacie hodiny, nedostatočné sebariadenie žiakov. 

 
28. INFORMÁCIE O SPOLUPRÁCI ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA S RODIČMI ŽIAKOV ALEBO 

S INÝMI FYZICKÝMI OSOBAMI, KTORÉ MAJÚ ŽIAKOV ZVERENÝCH DO OSOBNEJ ALEBO DO 
PESTÚNSKEJ STAROSTLIVOSTI NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA SÚDU, ALEBO SO ZÁSTUPCOM 

ZARIADENIA, V KTOROM JE ŽIAK UMIESTNENÝ NA ÚČELY VÝKONU ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI 
 
 

Žiaci, ktorí sú zverení do: Počet  

náhradnej osobnej starostlivosti 0 

pestúnskej starostlivosti 0 

ústavnej starostlivosti 0 

Žiaci, ktorí majú nariadené: Počet  

výchovné opatrenia 
 

0 

neodkladné opatrenia 
 

0 

ochrannú výchovu 0 

výkon trestu odňatia slobody 0 

 
 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský 
rok 2020/2021 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1 

 
 
 
 
Dátum: 25.10.2021 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:  


