SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školy:

Stredná odborná škola stavebná

Organizačné zložky školy:
Adresa školy:

Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš

Telefónne čísla školy:
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy:
Faxové čísla školy:

044/5522963, 044/5521408
0903 632 867

Internetová stránka školy:

044/5514490
www.sosslm.sk

Elektronická adresa školy:
Elektronická adresa riaditeľa školy:

sosslm@sosslm.sk

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

Žilinský samosprávny kraj,
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Riaditeľ

Šišák Pavel, Ing.

Zástupca
pre teoretické vyučovanie
Zástupca
pre odborný výcvik
Výchovný poradca

Včelová Katarína, Ing.

Koordinátor prevencie

Matzová Jana, Mgr.

Školský psychológ

-

Kariérový poradca

-

Poliak Ján, Ing.
Matzová Jana, Mgr.
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
P.č.

Meno, priezvisko členov rady školy:

Volený/ delegovaný za...

1.
Predseda: Ing. Zuzana Šišáková
2.
Mgr. Dana Vrbenská
3.
Mgr. Janka Školová
4.
Dušan Dobák
5.
Veronika Labašková
6.
Kamil Beňuš
7.
Ing. Eleonóra Mičicová
8.
Ing. Erik Gemzický, PhD.
9.
Peter Berešík
10.
Mariana Vilčeková - Domiterová
11.
Anna Polachová
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
zástupca zriaďovateľa ŽSK
pedagogických zamestnancov
žiakov
rodičov
zástupca zriaďovateľa ŽSK
zástupca zriaďovateľa ŽSK
rodičov
rodičov
zástupca zriaďovateľa ŽSK
24.02.2015

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Poradné orgány školy a ich funkcia:
Pedagogická rada školy
Pedagogická rada školy je najvyšší poradný orgán riaditeľa školy. Usmerňuje a zjednocuje prácu
všetkých pedagogických zamestnancov školy. Rieši najdôležitejšie úlohy, prerokúva plán práce
školy, hodnotí jeho plnenie, výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, prerokúva pochvaly a
výchovné opatrenia, ktoré ukladá riaditeľ školy, znížené známky zo správania, opravné skúšky,
odborné zamerania a varianty učebných plánov. Vyjadruje sa ku Školskému vzdelávaciemu
programu, schvaľuje organizačný, pracovný a školský poriadok, ako aj ďalšie vnútorné predpisy
a nariadenia školy. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.
Pedagogická rada zasadá v zmysle stanoveného harmonogramu zasadnutí, ktorý je integrálnou
súčasťou Plánu práce školy na príslušný školský rok a v zmysle aktuálnych potrieb výchovnovzdelávacej činnosti a prevádzky školy. Účasť na zasadnutiach pedagogickej rady je povinná. Na
rokovanie pedagogickej rady môže riaditeľ prizvať podľa charakteru prerokovávanej problematiky
aj zástupcov iných orgánov a organizácií.
Gremiálna rada riaditeľa
Prerokováva najaktuálnejšie a rozhodujúce otázky celkovej činnosti školy. Je zložená z vedúcich
zamestnancov školy, podľa aktuálnych potrieb sú gremiálne porady doplňované výchovným
poradcom, zástupcom odborovej organizácie, zástupcom Rady školy, vedúcimi PK, koordinátormi
špecifických činností a zamestnancami hospodárskeho úseku. Zasadá podľa potreby a zvoláva ju
riaditeľ školy. Rozhoduje o všetkých základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy, zavedení
a rušení nariadení, pokiaľ jej rozhodnutia nie sú podmienené pedagogickou radou a Radou školy.
Kontroluje plnenie Plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhuje a koordinuje jednotlivé
činnosti práce školy. Organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej
porady. Zriaďuje orgány potrebné na samosprávny chod školy a určuje ich náplň. Pravidlá
rokovania gremiálnej rady, prípravu a obsah jej rokovania, prípravu podkladov a materiálov na
rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímanie nariadení, uznesení, spôsob kontroly plnenia uznesení
a zabezpečovania úloh týkajúcich sa činnosti školy a jej správy určuje rokovací poriadok.
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Rada školy
Schvaľuje návrh plánu výkonov školy na šk. rok, vyjadruje sa k študijnému programu, hodnotí
všestranné zabezpečenie chodu školy vrátane MTZ a ekonomiky, vyjadruje sa k voľbe riaditeľa
školy, schvaľuje ŠkVP a plní úlohy, ktoré pre ňu vyplývajú z legislatívnych noriem.
Rada rodičov
Zastupuje rodičov pri jednaniach s vedením školy, vyjadruje sa k podmienkam vyučovacieho
procesu, predkladá požiadavky a návrhy rodičov k jeho skvalitneniu aj v procese tvorby ŠkVP,
spravuje finančný fond rady rodičovského združenia, propaguje sponzorské aktivity zo strany
rodičov.
Žiacka školská rada
Vyjadruje sa k vnútornému poriadku školy, rozvrhu hodín a k podstatným otázkam a návrhom
vedenia školy v oblasti výchovy a vzdelávania, spolu zabezpečuje školské a mimoškolské akcie.
Predmetové komisie
Hlavnou úlohou predmetových komisií je riešenie otázok výchovno-vzdelávacieho procesu,
spracovanie základnej pedagogickej dokumentácie, inovácia obsahu, foriem a metód vyučovania,
priebežné využitie a dopĺňanie učebných pomôcok a technického vybavenia, príprava a účasť na
olympiádach, súťažiach, hodnotenie práce členov PK v zmysle stanovených kritérií a iné aktuálne
otázky. Členovia PK (učitelia) dbajú o to, aby žiaci získali vedomosti, návyky a zručnosti, ktoré ich
uprednostnia na trhu práce. Podiel na tvorbe učebných osnov majú aj zástupcovia stavovských a
profesijných organizácií (Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská obchodná a priemyselná
komora a pod.).
Prijímacia komisia
Prijímaciu komisiu riaditeľ školy zriaďuje ako svoj poradný orgán na zabezpečenie prípravy,
priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a posúdenie študijných predpokladov
uchádzačov o štúdium.
Stavovské organizácie a profesijné organizácie
Stavovské a profesijné organizácie vypracúvajú plán potrieb trhu práce v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy, predkladajú požiadavky trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu,
pripravujú podklady na určenie požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné
na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce, podieľajú sa na tvorbe
profilu absolventov odborného vzdelávania, požadovaných vedomostí, zručností a pracovných
návykov, normatívu priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti, vyjadrujú sa k obsahu
odbornej zložky maturitnej a záverečnej skúšky, podieľajú sa na tvorbe učebníc, učebných
pomôcok a učebných textov, zabezpečujú odborníka z praxe za účelom ďalšieho vzdelávania
učiteľov odborných predmetov a spolupracujú pri tvorbe školského vzdelávacieho programu.
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5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Forma štúdia

Stav k 15. 09. 2017

Denné štúdium

počet tried

celkový
počet žiakov

4
4
4
2
1

74
77
92
33
27

26
12
19
5

1
16

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

Nadstavbové
a pomaturitné
2. ročník
štúdium
Externé a kombinované štúdium
Spolu:

Stav k 31. 08. 2018

z toho počet
začlenených
žiakov
A B C

počet tried

celkový
počet žiakov

z toho počet
začlenených
žiakov
A B C

8

-

-

4
4
2
0
1

72
69
42
0
21

25
12
18
0
6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
311

70

-

-

1
12

3
207

61

-

-

5B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA
Denná forma štúdia

Stav k 15. 09. 2017
počet tried

celkový
počet žiakov

Stav k 31. 08. 2018

z toho počet
začlenených
žiakov
A B C

počet tried

celkový
počet žiakov

z toho počet
začlenených
žiakov
A B C

1. ročník - prima
2. ročník - sekunda
3. ročník - tercia
4. ročník - kvarta
5. ročník - kvinta
6. ročník - sexta
7. ročník - septima
8. ročník - oktáva
Spolu:

5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY
Ročník

1. polrok

2. polrok

úplne

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Spolu:
Spolu CH + D:

čiastočne

úplne

čiastočne

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

1
2
1
0
4

0
0
0
0
0

3
0
0
0
3

1
0
0
0
1

1
1
0
0
2

0
0
0
0
0

1
0
0
0
1

1
0
0
0
1

4

4

4

2

2

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE
Kód

Názov študijného odboru/
učebného odboru

3650 M
3656 K
3658 K
2464 H
2487 H 01
2683 H 11
3678 H
3661 H
3684 H
2414 L 01
3659 L

staviteľstvo
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
strojný mechanik
autoopravár-mechanik
elektromechanik –
silnoprúdová technika
inštalatér
murár
strechár
strojárstvo – výroba, montáž, opravy
prístrojov, strojov a zariadení
stavebníctvo

Návrh školy
Stupeň
počet počet vzdelania
tried žiakov (ISCED)

1

18

1

20

1

18

Dĺžka
štúdia

Počet žiakov
prihlásení
1.termín

3A
3A

4
4

28
3

1.termín
+
2.termín
52
10

3A

4

1

5

3C
3C

3
3

3
16

13
23

3C

3

0

1

1

18

3C
3C
3C

3
3
3

2
7
1

6
14
2

0,5

10

3A

2

13

13

0,5

10

3A

2

15

15

zapísaní

18
20

18

18
10
10

Nenaplnené študijné/ učebné odbory:
Kód

Názov študijného odboru/
učebného odboru

2683 H 11
3684 H

Návrh školy
Stupeň
počet počet vzdelania
tried žiakov (ISCED)

elektromechanik –
silnoprúdová technika
strechár

Dĺžka
štúdia

Počet žiakov
prihlásení
1.termín

1.termín
+
2.termín

zapísaní

3C

3

0

1

0

3C

3

1

2

0

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Ukazovateľ

1. polrok

Celkový počet žiakov
Prospech
prospeli s vyznamenaním

Správanie

Vymeškané
hodiny

prospeli s priemerom 1,00
prospeli veľmi dobre
prospeli
neprospeli
neklasifikovaní
celkový prospech za školu
veľmi dobré
uspokojivé
menej uspokojivé
neuspokojivé
celkový počet vymeškaných hodín
počet ospravedlnených hodín
počet neospravedlnených hodín
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počet
304
33

%
X
10,86

2. polrok
počet
%
293
X
34
11,60

0
66
167
26
12
2,28
281
14
9
0
16393
15852
541

0
21,71
54,93
8,55
3,95
X
92,43
4,61
2,96
0
X
96,7
3,3

6
73
176
0
4
2,17
279
6
8
0
17500
16985
515

2,05
24,91
60,07
0
1,37
X
95,22
2,05
2,73
0
X
97,06
2,94

Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:
Kód

ANJ
API
ARC
ASV
AUO
DEJ
DEG
DOA
EKO
ESP
ELK
FYZ
GEO
GIS
INF
IOD
INV
INS
KOC
KCV
KCZ
KOM
KAJ
MAT
MTE
MRS
NEJ
OBN
ODP
ODK
OVY
ODH
POP
POS
PRA
PRAp
PRAt
PRB
PLZ
ROSp
ROSt
SSJ
SJL
SME
STK
SKN
STM
STS

Názov vyučovacieho predmetu

Priemerný prospech
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
2,69
3,01
2,93
2,7
anglický jazyk
1,18
1,58
aplikovaná informatika
1,87
1,8
architektúra
1,58
automatizácia strojárskej výroby
2,33
2,1
2,36
automobily
2,22
2,19
dejepis
1,82
deskriptívna geometria
diagnostika a opravy automobilov
2,6
2,18
2,27
1,87
1,79
ekonomika
2,67
elektrické stroje a prístroje
2,42
3,6
3
elektrotechnika
2,86
3,01
3,24
fyzika
2,75
1,6
geodézia
grafické informačné systémy
1,27
1,44
1,14
1,44
informatika
1,65
1,9
informatika v odbore
1,72
Investičná výstavba
1,65
inžinierske stavby
1,41
1,61
1,86
konštrukčné cvičenia
konštrukčné cvičenia z vykurovania
-1,85
2,38
konštrukčné
cvičenia
zo
2,77
2,75
zdravotechniky
1,5
kontrola a meranie
konverzácia v anglickom jazyku
3,21
3,06
3
2,85
2,89
2,82
2,38
matematika
2,96
1,75
2
materiály
merania v silnoprúdovej technike
2,67
4
3,3
2,83
nemecký jazyk
1,77
1,79
1,4
občianska náuka
2,17
odborná prax
2,13
2,19
2,8
odborné kreslenie
1,47
1,57
1,83
1,92
odborný výcvik
2,24
odpadové hospodárstvo
1,47
pozemkové právo
1,42
1,7
pozemné staviteľstvo
1,82
1
prax
1
prax v pozemnom staviteľstve
prax v technickom zariadení budov
1
2,53
2,85
prestavby budov
2,16
2
príprava a realizácia stavieb
rozpočtovanie stavieb v pozemnom
1,33
1,40
staviteľstve
rozpočtovanie stavieb v technickom
2
1,5
zariadení budov
seminár zo slovenského jazyka
3
2,25
2,51
2,80
2,81
2,81
2,75
slovenský jazyk a literatúra
2,47
stavebná mechanika
2,32
stavebné konštrukcie
stavebné konštrukcie a navrhovanie
1,5
2,6
1,65
stavebné materiály
1,47
stavebné stroje

6

Spolu
2,83
1,38
1,84
1,58
2,26
2,21
1,82
2,39
1,98
2,67
3,01
3,04
2,18
1,35
1,29
1,77
1,72
1,65
1,63
2,11
2,76
1,5
3,09
2,73
2,24
2,67
3,38
1,65
2,17
2,37
1,70
2,24
1,47
1,56
1,41
1
1
2,69
2,08
1,36
1,75
2,59
2,80
2,47
2,32
2,05
1,65
1,47

SVY
STV
STT
STR
TNI
TPV
TEK
TMN
TEC
TMO
TŠV
TYO
USP
VYK
VYTp
VYTt
VRE

stavebné výkresy
staviteľstvo
strojárska technológia
strojníctvo
technická mechanika
technická príprava výroby
technické kreslenie
technické merania
technológia
technológia montáže a opráv

telesná a športová výchova
typológia
úvod do sveta práce
vykurovanie
výpočtová technika v pozemnom
staviteľstve
výpočtová technika v technickom
zariadení budov
výroba, rozvod a využitie elektrickej
energie

VKS
VZT
ZEQ

výrobné konštrukcie
vzduchotechnika

ZPD
ZPDc
ZSM
ZAS
ZAP
ZVK
ZIS

základy podnikania

základy
elektroniky

elektrotechniky

základy podnikania – cvičenia
základy stavebnej mechaniky

základy strojárstva
zásobovanie plynom
zásobovanie vodou a kanalizácia
životné prostredie v stavebníctve

Spolu:

a

1,71
2
2,06
2
3,33
2,08
2,36
2
2,53
1,83
1
1,14
-

2,21
2,32
3,14
2,76
1
-

2,13
2,58
1
1,41
1,92

2,62
1
1,82
2,50

-

-

1,96
2,16
2,06
2
3,33
2,08
2,54
2
2,62
1,83
1
1,14
1,62
2,21

-

-

1,33

1,30

-

-

1,32

-

-

1,77

1

-

-

1,38

-

-

2,5

-

-

-

2,5

2,08
2,25

-

1,85
-

2,13
-

-

-

2,08
1,99
2,25

1,63
1,31
2,21
2,50
1,53
2,01

2,56
2,10

2
1,03

2,25
2,25
1,61
2,02

-

-

1,63
1,31
2,38
2,50
2,25
2,13
1,57
2,04

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA
Údaje o maturitnej skúške
Externá časť maturitnej skúšky:
Predmet

Úroveň

Slovenský jazyk a literatúra

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

32

49,32%

Anglický jazyk

B1

20

43,75%

Nemecký jazyk

B1

6

34,73%

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

32

57,39%

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
Predmet

Úroveň

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk

B1

20

53,25%

Nemecký jazyk

B1

6

37,50%
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Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:
Predmet

Úroveň

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

31

2,52

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk

B1

25

2,48

Nemecký jazyk

B1

6

2,50

Praktická časť odbornej zložky

31

2,19

Teoretická časť odbornej zložky

31

2,10

Údaje o záverečných skúškach
Kód

Učebný odbor

2464 H
2487 H 01
2683 H 11
3661 H
3678 H
3684 H

strojný mechanik
autoopravár - mechanik
elektromechanik
silnoprúdová technika
murár
inštalatér
strechár

Počet
žiakov

–

Prospech
prospeli s
vyznamenaním

8
11
6

2
5
1

prospeli
veľmi
dobre
2
3
0

7
10
7

2
2
0

0
2
1

Počet žiakov,
ktorí nekonali
skúšku

prospeli

neprospeli

4
3
5

0
0
0

0
0
0

5
6
6

0
0
0

0
0
0

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ
A) Aktívne
Kód

Názov študijného a učebného odboru

2414 L 01

strojárstvo-výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a
zariadení
strojný mechanik
autoopravár - mechanik
elektromechanik – silnoprúdová technika
staviteľstvo
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
stavebníctvo
murár
montér suchých stavieb
maliar
inštalatér
strechár

2464 H
2487 H 01
2683 H 11
3650 M
3656 K
3658 K
3659 L
3661 H
3668 H
3675 H
3678 H
3684 H

Forma štúdia
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NŠ

Stupeň vzdelania
(ISCED)
3A

DŠ
DŠ
DŠ
DŠ
DŠ
DŠ
NŠ
DŠ
DŠ
DŠ
DŠ
DŠ

3C
3C
3C
3A
3A
3A
3A
3C
3C
3C
3C
3C

B) Neaktívne
Kód

Názov študijného a učebného odboru

Forma štúdia

2675 4 01
3663 2
2435 2 02
3917 M 06

elektrotechnika - energetika
tesár
klampiar – stavebná výroba
technické a informatické služby - v stavebníctve

NŠ
DŠ
DŠ
DŠ

Stupeň vzdelania
(ISCED)
3A
3C
3C
3A

Neaktívne od šk.
roku
2001/2002
1999/2000
2006/2007
2017/2018

Stupeň vzdelania
(ISCED)

Doba trvania
experimentu
(od – do)

C) Experimentálne overovanie
Kód

Názov študijného a učebného odboru

Forma štúdia

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Ukazovateľ

Ženy
Muži
Spolu (kontrolný súčet):
Kvalifikovanosť v %:
Veková štruktúra
do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
nad 60 rokov
dôchodcovia
Spolu (veková štruktúra):

kvalifikovaní

Počet
nekvalifikovaní

16
22
38

1
8
9
76,32

1
3
5
18
8
3
38

1
1
2
3
2
0
9

Z toho nekvalifikovaní dopĺňajúci
si kvalifikáciu
0
2
0
X
0
0
1
1
0
0
2

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Ukazovateľ
Ženy
Muži
Spolu (kontrolný súčet):
Veková štruktúra

Počet
10
3
13
0
1
1
9
1
1
13

do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
nad 60 rokov
dôchodcovia

Spolu (veková štruktúra):
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12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
Ukazovateľ
Absolventi
vysokých škôl
do 30 rokov

Počet

Forma štúdia

ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži

0
0
0
0
0
1

prezenčná

do 50 rokov

ženy

2

prezenčná

do 60 rokov

muži
ženy
muži

0
9
2

prezenčná, dištančná
prezenčná

ženy
muži

0
1

prezenčná

ženy
muži

0
0
15

-

do 40 rokov

nad 60 rokov
dôchodcovia
Spolu:

Garant štúdia
(napr. MPC, VŠ a iné)

ANDRAGOS s.r.o. Pov. Bystrica, Interaktívna škola
s.r.o. Prešov
ANDRAGOS s.r.o. Pov. Bystrica, Interaktívna škola
s.r.o. Prešov

ANDRAGOS s.r.o. Pov. Bystrica, Interaktívna škola
s.r.o. Prešov
ANDRAGOS s.r.o. Pov. Bystrica, Interaktívna škola
s.r.o. Prešov

-

13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH
VYUČOVACÍCH PREDMETOV
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zoznam vyučovacích predmetov

Percentuálne vyjadrenie
(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)
Odbornosť
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
88%
94%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

anglický jazyk
aplikovaná informatika
architektúra
automatizácia strojárskej výroby
automobily
dejepis
deskriptívna geometria
diagnostika a opravy automobilov
ekonomika
elektrické stroje a prístroje
elektrotechnika
fyzika
geodézia
grafické informačné systémy
informatika
informatika v odbore
Investičná výstavba
inžinierske stavby
konštrukčné cvičenia
konštrukčné cvičenia z vykurovania
konštrukčné cvičenia zo zdravotechniky
kontrola a meranie

10

23.
konverzácia v anglickom jazyku
24.
matematika
25.
materiály
26.
merania v silnoprúdovej technike
27.
nemecký jazyk
28.
občianska náuka
29.
odborná prax
30.
odborné kreslenie
31.
odborný výcvik
32.
odpadové hospodárstvo
33.
pozemkové právo
34.
pozemné staviteľstvo
35.
prax
36.
prax v pozemnom staviteľstve
37.
prax v technickom zariadení budov
38.
prestavby budov
39.
príprava a realizácia stavieb
40.
rozpočtovanie stavieb v pozemnom staviteľstve
41.
rozpočtovanie stavieb v technickom zariadení budov
42.
seminár zo slovenského jazyka
43.
slovenský jazyk a literatúra
44.
stavebná mechanika
45.
stavebné konštrukcie
46.
stavebné konštrukcie a navrhovanie
47.
stavebné materiály
48.
stavebné stroje
49.
stavebné výkresy
50.
staviteľstvo
51.
strojárska technológia
52.
strojníctvo
53.
technická mechanika
54.
technická príprava výroby
55.
technické kreslenie
56.
technické merania
57.
technológia
58.
technológia montáže a opráv
59.
telesná a športová výchova
60.
typológia
61.
úvod do sveta práce
62.
vykurovanie
63.
výpočtová technika v pozemnom staviteľstve
64.
výpočtová technika v technickom zariadení budov
65.
výroba, rozvod a využitie elektrickej energie
66.
výrobné konštrukcie
67.
vzduchotechnika
68.
základy elektrotechniky a elektroniky
69.
základy podnikania
70.
základy podnikania – cvičenia
71.
základy stavebnej mechaniky
72.
základy strojárstva
73.
zásobovanie plynom
74.
zásobovanie vodou a kanalizácia
75.
životné prostredie v stavebníctve
Celkový priemer (%):
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
99,49%

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII
Správa o výchovnom poradenstve v školskom roku 2017/2018
Činnosť výchovného poradenstva bola realizovaná v súlade s plánom práce na školský rok 2017/2018. Počas
celého školského roka bola hlavnou náplňou výchovnej poradkyne pedagogická diagnostika žiakov, práca
v sociálno-právnej komisii školy pri riešení aktuálnych problémov so správaním žiakov, ako aj priebežná
poradenská činnosť pre žiakov, rodičov i kolegov. Výchovná poradkyňa sa pravidelne zúčastňovala všetkých
pracovných stretnutí s partnerskou CPPP a P a to nielen pri aktuálnej prednáškovej činnosti, ale aj pri riešení
problémov ohľadom dokumentácie, pedagogickej diagnostiky pri vyšetreniach žiakov i riešení nezrovnalostí v
dokumentácii žiakov s IVP. Prednášky, ktoré boli v školskom roku zrealizované sa zamerali na zdravý životný
štýl, prevenciu patologických prejavov v správaní žiakov, prevenciu kriminality mládeže a iné. Väčšina
prednášok bola organizovaná v spolupráci s koordinátorkou prevencie a v rámci partnerských subjektov nám
lektorskú činnosť zabezpečili CPPP a P, preventistka OR PZ a Úrad regionálneho zdravotníctva. Najväčšiu
odozvu mala spoločná akcia počas dňa preventívnych aktivít, ktorou sme finalizovali projekt „Škola tabaku,
alkoholu a drog“, kedy sa zapojili všetci žiaci školy do súťaží týkajúcich sa rôznych zaujímavých oblastí. Žiaci
si skúsili bežné činnosti so simulátorom opitosti, súťažili v podaní prvej pomoci zranenej osobe či testovali
zdravé pochúťky na stanovišti zdravej výživy. Žiakov sme snažili počas celého školského roka zapájať v rámci
vyučovania i mimo neho aj do aktivít, ktoré mali výchovný charakter a to napríklad: Výchovný koncert
venovaný formám novodobých otrokov, ktorý sa konal v prvom polroku školského roka pod záštitou primátora
mesta Liptovský Mikuláš a za účasti preventistu, ktorý projekt manažoval na úrovni Ministerstva vnútra. Bola to
veľmi zaujímavá a poučná forma pre mladých, ktorá poukazovala na to, že nie je ťažké sa stať obeťou
trestného činu, pri ktorom dochádza k obmedzovaniu ľudských práv a slobôd, rôznych foriem diskriminácie,
xenofóbie a podobne. Našim žiakom sa to veľmi páčilo a môžeme skonštatovať, že mládež uprednostní skôr
takéto interaktívne akcie, než klasické prednášky, ktoré občas berú ako nutné zlo, hoci ich obsah je nabitý
zaujímavými informáciami.
Naša škola spolupracovala počas školského roka aj v kariérnom poradenstve s vysokými školami a poskytla
žiakom finálnych ročníkov študijných odborov priestor na oboznámenie sa s ich programami i priestormi škôl.
V rámci zapojenia sa do projektu Národného programu podpory zdravia bol realizovaný komplex prednášok
lektorkou z Úradu regionálneho zdravotníctva zameraný na nezdravé trendy pri konzumácii nadmerného
množstva energetických nápojov a potravinových doplnkov, ktoré spôsobujú nadmerné zaťažovanie obličiek
a niektoré dokonca aj poruchy v správaní. Výchovný poradca počas celého školského roka dohliadal na
prístup všetkých učiteľov, ktorí na vyučovaní pracujú so žiakmi s IVP, pomáhal triednym učiteľom svojím
poradenstvom pri vypracovávaní plánov pre žiakov s poruchami učenia a správania a riešil vzniknuté
problémy so správaním žiakov spolu s triednymi učiteľmi. Zároveň zabezpečoval diagnostiku a evidenciu
žiakov s poruchami správania, spolupracoval s CPPP a P a SŠPC pri odporúčaní na diagnostiku,
rediagnostiku, alebo pri výchovných problémoch s problémovými žiakmi.
Výchovné poradenstvo v našej škole plnilo úlohu individuálnej konzultačnej činnosti s problémovými žiakmi a ich rodičmi,
učiteľmi, vychovávateľmi a vedením školy.

Správa o činnosti koordinátora prevencie sociálno-patologických javov za školský rok
2017/2018
Aj v predchádzajúcom školskom roku 2017/2018 bola práca koordinátora prevencie zameraná na
viaceré činnosti týkajúce sa oblasti prevencie kriminality a sociálno-patologických prejavov v správaní
problémových skupín žiakov na SOŠS v L. Mikuláši, na zdravý životný štýl a prevencii voči fajčeniu žiakov
v rámci školy ako aj mimo nej. Preventívne aktivity, ktoré prebiehali počas celého školského roka boli
rovnomerne rozdelené medzi obidva pavilóny A- na ulici Školskej aj B- na ulici Janošku, teda objekty školy,
v ktorých sa realizuje teoretické vyučovanie. Naša škola počas celého školského roka aktívne spolupracovala
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v oblasti prevencie, školení a aktivít pre koordinátora s CPPP a P v Liptovskom Mikuláši, preventistkou OR PZ
v Liptovskom Mikuláši, Úradom regionálneho zdravotníctva aj Úradom sociálnych vecí a rodiny a Mestskou
políciou. Z dôvodu toho, že CPPP a P má široký záber činností ale jej časové kapacity sú obmedzené, snažili
sme sa plánované prednášky a besedy realizovať aj s ďalšími odbornými partnermi a to Úradom regionálneho
zdravotníctva, ktorého prednášky boli zamerané na negatíva nezdravého životného štýlu mladých ľudí a riziká
spojené s prehnanou túžbou mať vyšportované telo vhodne doplnili, prípadne nahradili niektoré z pôvodne
naplánovaných aktivít. Zároveň sme využili možnosť prednášok aj zo strany preventistky OR PZ, ktorá robí
prevenciu v oblasti kriminality mladistvých a vie najlepšie zodpovedať zvedavé otázky našich prvákov
a druhákov, u ktorých sa tieto témy zaraďujú najčastejšie.
Aktivity preventívneho charakteru boli zamerané na všetky dôležité javy, s ktorými sa veková kategória
žiakov školy 15 -19 ročných stretáva najčastejšie. Prednáškovú činnosť aj rôzne aktivity sme sa snažili zaradiť
hlavne počas tých mesiacov školského roka, kedy bolo možné vhodne spestriť vyučovanie napr. Občianskej
výchovy, Etickej výchovy, alebo vyplniť niektoré hodiny školského vyučovania počas písomných skúšok a to
najmä v mesiacoch október, november, február, marec, apríl a jún. Všetky partnerské inštitúcie, s ktorými naša
škola v oblasti prevencie kriminality a sociálno-patologických prejavov spolupracuje, sa snažili zaradiť
zaujímavé témy, ktoré v školskom prostredí rezonujú najviac a aktuálne sme zaradili aj tie, ktoré súvisia so
zdravým životným štýlom a rizikami v oblasti výživy a stravovania.
Po skúsenostiach z minulého školského roka sme zaradili aj v tomto školskom roku aktivity, pri ktorých si
mali možnosť naši žiaci otestovať svoje vedomosti aj z oblasti podania prvej pomoci a ošetrovania zraneného.
Vďaka projektu: „Bezpečnosť a zdravie v školách 2017“ sme získali oživovaciu figurínu a mnohé ďalšie
užitočné pomôcky, ktoré sme využívali počas celého školského roka. Žiakom navyše pribudla relaxačná
miestnosť s malým fitness kútikom na pavilóne B, teda na ulici Jura Janošku a vďaka druhému projektu:
„Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ sme si svojpomocne zrekonštruovali školské átrium na ulici Školskej, kde
žiaci môžu tráviť svoj voľný čas. Do oboch projektov sme zapojili žiakov viacerých tried, aby bol projekt
zrealizovaný aj podľa ich predstáv, pretože obidva priestory majú slúžiť hlavne im. V dotazníku, ktorý sa robí
v prvom štvrťroku nám vychádza stále vysoké množstvo konzumentov tabakových výrobkov, preto sme sa
snažili osloviť aj Úrad regionálneho zdravotníctva, kde sa mohli žiaci priamo spirometrom otestovať, ako na
fajčenie reagujú ich pľúca rozsahom poškodenia. Niektorí zo žiakov sú aktívnymi fajčiarmi už od základnej
školy a je čoraz väčší problém s týmto problémom bojovať na škole, keďže momentálne platná legislatíva stále
nerieši túto problematiku komplexne. Sankcie tak zostávajú na pleciach vedenia školy a môžu byť maximálne
výchovného charakteru, pretože represívne zložky majú svoje kompetencie a možnosti v budove školy značne
obmedzené.
Počas celého školského roka sme robili aj náhodné kontroly na konzumáciu alkoholu a THC za prítomnosti koordinátora,
výchovnej poradkyne, zástupkyne školy a triednych učiteľov testovaných žiakov. Pozitívne testovaní žiaci boli riešení
v súlade s platným školským poriadkom a rozhodnutie o treste bolo udelené a oznámené každému žiakovi individuálne
po prerokovaní sociálno-právnou komisiou školy a výsledok testovania oznámený vedeniu školy.

Hodnotiaca správa o činnosti koordinátora ľudských práv pri SOŠ stavebnej Liptovský
Mikuláš v školskom roku 2017/2018
Plán práce koordinátora bol vypracovaný v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský
rok 2017-2018, úloh Národného akčného plánu pre deti, Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 –
2019, Dohovoru o právach dieťaťa, Listiny ľudských práv, Štátneho vzdelávacieho programu, Školského
vzdelávacieho programu a plánu práce školy. Základným cieľom Národného akčného plánu pre deti bolo
prostredníctvom definovaných úloh a opatrení zabezpečiť dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv detí
uznaných Dohovorom o právach dieťaťa a pokroku pri ich používaní.
Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam na škole i mimo nej je osvojiť si vedomosti
a zručnosti, formovať postoje, ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej
participácie na vývoji demokratickej spoločnosti a to v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť,
pluralita a spravodlivosť. Výchovu k ľudským právam v škole sme usmerňovali tak, aby sa stala integrálnou
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súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako
ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v spoločnosti. Vzhľadom na ciele výchovy k ľudským
právam sme sa zamerali na osvojenie všeobecných poznatkov a vedomostí veku primeranou formou od
intuitívneho a zážitkového osvojenia až po kognitívne poznatky a vedomosti a naopak, od pochopenia pojmov
a poznatkov, po zručnosti a ich aplikácie do každodenného života.
Obsah práce
Koordinátor výchovy pre ľudské práva monitoroval, koordinoval a metodicky usmerňoval výchovu pre
ľudské práva na škole, spolupracoval s vedením školy a triednymi učiteľmi. V súlade s Dohovorom o právach
dieťaťa monitoroval správanie sa detí a ich zmeny a zabezpečoval ich ochranu. V zmysle Listiny ľudských
práv sa zameriaval na eliminovanie problémov segregácie rómskych žiakov v škole.
Aktivity
- voľby do žiackej školskej rady
- aktívna spolupráca členov žiackej školskej rady s vedením školy a ostatými pedagógmi
- kampaň Červené stužky – boj proti AIDS
- „Nestaňte sa novodobými otrokmi“ – výchovnovzdelávacie podujatie organizované Ministerstvom vnútra
SR
- exkurzia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici
- exkurzia v Muzeálnej expozícii Tatrín a Žiadosti slovenského národa
- exkurzia v synagóge v Liptovskom Mikuláši
- prednáška organizovaná Okresnou knižnicou G.F. Belopotockého Liptovský Mikuláš na tému totalitné
režimy
- prednáška – „Storočnica 1. mája v historickej budove Čierny orol v Liptovskom Mikuláši“
- účasť študentov v školskom a krajskom kole súťaže Mladý Slovák
- filmové predstavenia zamerané na výchovu k ochrane životného prostredia a k sebe samému – Dom
kultúry Liptovský Mikuláš
- spolupráca s redakčnou radou školského časopisu Mladý stavbár – články venované šľachetným činom
našich študentov, vzdelávaniu Rómov a výnimočným a príkladným študentom našej školy
- pomoc študentov pri zveľaďovaní školského prostredia v rámci projektu Zdravie a bezpečnosť na školách
Metódy a formy práce
- besedy, rozhovory, zážitkové metódy
- vhodné využitie tematiky ľudských práv vo všetkých vyučovacích predmetoch
- aktivity na triednických hodinách
- práca s internetom
- nástenné noviny
- akcie organizované žiackou školskou radou
- aktivity zamerané na prosociálne správanie
- monitorovanie správania žiakov a dodržiavanie práv
Dosiahnuté výsledky
Porozumieť ľudským právam sa dá najlepšie prostredníctvom vlastného zážitku.
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Koordinátor : MATURITNÉ SKÚŠKY 2017/18
júl



oznámenie o miestach konania OT MS EČ PFIČ v septembri maturantom

august




zaslanie organizačných pokynov maturantom k OT MS EČ PFIČ v septembri
OT MS UFIČ v septembri: www, list žiakom, pozvánky PPMK, PŠMK, harmonogram
skúšania, podklady ku skúšaniu (% EČ, PFIČ), žiadosť p.Eldesovej o konanie OT MS ÚFIČ
v septembri

september

NT + OT MS EČ, PFIČ, ÚFIČ
 požiadať o fotokópie kópie OH
 do 3 dní doručiť PFIČ na kmeňovú školu
 zabezpečiť hodnotenie PFIČ
 vystaviť maturitné vysvedčenia, dodatok k vysvedčeniu, výučný list
 vystaviť protokoly o opravnej maturitnej skúške
 zabezpečiť podpisy riaditeľa školy, PŠMK
 odovzdať maturantom doklady na podpis s identifikačnými číslami
 odosielanie štatistiky OT UFIČ – p.Eldesová
 vytlačiť PPMK a PŠMK „Potvrdenie o výkone“
 žiadosti o ďalší termín OT
RT MS 2018
 Informovanie žiakov so ZZ o možnostiach úprav podmienok pre vykonanie MS na základe
platného posudku z CPPaP vystaveného pre konanie MS
 Spracovanie žiakov ZZ na schválenie riaditeľovi školy so žiadosťami na úpravu MS
 Prihlásenie sa žiakov na MS 2018

október

RT MS 2018
 Aktualizácia údajov o škole na CVTI SR
 Prihlásenie žiakov cez aSc na MS 2018 – EČ, PFIČ zo SJL, ANJ, NEJ,
PČOZ, ÚFIČ zo SJL, ANJ, NEJ, TČOZ
 Prihlásenie žiakov cez svsbb na MS 2018 – EČ, PFIČ zo SJL, ANJ, NEJ,
 Prihlásiť aj minuloročných maturantov na EČ a PFIČ

november




Porada k MS v Žiline
Zabezpečenie návrhu organizačného zabezpečenia MS 2018
termíny, návrh PPMK, PŠMK, štatistiky žiakov RT, OT, príprava rozpisov EČ, PČOZ, ÚFIČ,
TČOZ + návrh skúšajúcich, nástenky A + B

december



odoslanie návrhov organizačného zabezpečenia MS 2018 listom i @ p.Eldesovej

január



OT MS UFIČ vo februári: www, list žiakom, pozvánky PPMK, PŠMK, harmonogram
skúšania, podklady ku skúšaniu (% EČ, PFIČ), žiadosť p.Eldesovej o konanie OT MS ÚFIČ
vo februári
e-testovanie – záujem, pokyny, skúšanie – nemali sme záujem


február









OT MS ÚFIČ
vystaviť maturitné vysvedčenia, dodatok k vysvedčeniu, výučný list
vystaviť protokoly o opravnej maturitnej skúške
zabezpečiť podpisy riaditeľa školy, PŠMK
odovzdať maturantom doklady na podpis s identifikačnými číslami
odosielanie štatistiky OT UFIČ – p.Eldesová
vytlačiť PPMK a PŠMK „Potvrdenie o výkone“
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marec







apríl






máj

žiadosti o ďalší termín OT
ADMINISTRÁCIA EČ
 príprava tlačív administrácie – materiály, pokyny
 skupiny administrácie, priradenie žiakov
 menovacie dekréty pre skúšajúcich a prísediacich
GENERÁLNA SKÚŠKA MS - nezáujem
ÚFIČ
 Pokyny ku spracovaniu zadaní ÚFIČ a tém PČOZ, TČOZ
 Odsúhlasenie zadaní SJL, ANJ, NEJ PPMK
POUČENIA MATURANTOV
 O termínoch, častiach MS, hodnotení a správaní sa na MS
EČ + PFIČ
 Školenie administrátorov, pomocných hodnotiteľov, dozoru
 Distribúcia formulárov
 Kontrola pripravenosti
ADMINISTRÁCIA EČ + PFIČ
 odosielanie originálov na NÚCEM
 archivácia kópii
 preberanie tém, kľúčov PFIČ
 preberacie protokoly na opravu PFIČ
 prihlasovanie maturantov na NT = 0 cez svsbb
PRÍPRAVA PČOZ
 harmonogramy
 zoznamy žiakov
 komisie, pozvánky PPMK, PŠMK
 Odsúhlasenie tém a zadaní na PČOZ
 Prehľad známok žiakov z praktických predmetov počas štúdia
PRÍPRAVA TČOZ, ÚFIČ
 harmonogramy skúšania
 zoznamy žiakov
 tlačenie podkladov a dokladov k ÚFIČ
 komisie, pozvánky PPMK, PŠMK
 Odsúhlasenie tém ÚFIČ PPMK
 Prehľad známok žiakov z teoretických predmetov počas štúdia
PČOZ
 Realizácia, priebeh
 Hodnotenie prác
 Odsúhlasenie známok PPMK
 Zverejnenie známok maturantom
Cez svsbb zabezpečiť odoslanie údajov o PFIČ



VÝSLEDKY EČ
 Preberanie výsledkov EČ z NÚCEM z portálu CVTI SR
 Preberanie výsledkov EČ od kuriéra
 Kontrola výsledkov EČ
 Oznámenie výsledkov EČ a PFIČ žiakom
ÚFIČ
 Zabezpečenie nerušeného priebehu maturitných skúšok
 Priebežné spracovávanie výsldkov
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jún

Štatistiky výsledkov
Tlačenie protokolov a zabezpečenie podpisov PPMK
Potvrdenia o výkone pre PPMK a PŠMK
Správa o priebehu MS od PŠMK a jej odoslanie
Výkaz o MS od PŠMK a jeho odoslanie
Súhlas PŠMK na OT žiakov po ich prihlásení sa
Tabuľka s výsledkami o ich priebehu
Zabezpečiť zber údajov o žiakoch maturitných ročníkov cez IS svsbb aj o žiakoch ZZ
Tlač dokladov – maturitné vysvedčenia, dodatok k vzsvedčeniu, výučný list

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v átriu školy
Cez IS prihlásenie neúspešných maturantov na OT EČ, PFIČ v septembri

September 2017
5. - 6.IX.
21.IX.
OT EČ

OT PFIČ

SJL5
ANJ 5
NEJ 0

SJL 0
ANJ 2
NEJ 0

NT EČ

NT PFIČ
0

0

Február 2018
27.II.

OT UFIČ
SJL 7 + 1ospr
ANJ 2 + 2
NEJ 0
TČOZ 0

Marec 2018
13. - 14.III.

OT ÚFIČ

RT EČ

RT PFIČ

SJL 1ospr
ANJ 2

SJL 33
ANJ 21
NEJ 6

SJL 33
ANJ 21
NEJ 6

NT UFIČ

NT EČ

NT PFIČ

SJL 1
ANJ 1
NEJ 0
TČOZ 1

0

0

Apríl 2018
24.IV.

Máj 2018
3.,4.,7.V. 28. - 29.V.

RT PČOZ
pos 11
tzb 8
str 1

osv 6
msiz 7

RT ÚFIČ
SJL 32
ANJ 26
NEJ 6
TČOZ 26

Vysvetlivky:
úspešný neúspešný ospravedlnený celoslovenský priemer

Koordinátor INFORMATIZÁCIE 2017/18
august

www





Info k OT MS
Aktualizácia kalendára na školský rok
Pozvánka na otvorenie šk. roka

aSc
Agenda









Preklopenie žiakov z vlaňajšieho šk. roka
Prebratie žiakov z prijímacieho konania do i. Ročníkov
Úpravy v zoznamoch žiakov, št. A uč. Odboroch
Priradenie katalógových čísel žiakom
Kontrola predmetov, učiteľov, učební  preberanie k tvorbe rozvrhu
Výsledky komisionálnych skúšok
Tlač dokladov



Tvorba rozvrhu, kontrola učiteľov, tried, predmetov, učební, vzhľad
rozvrhu, úväzky učiteľov, generovanie rozvrhu, následne opravy, úpravy,
kontroly





Ponuka krúžkov
Generovanie vzdelávacích preukazov
Distribúcia vzdelávacích poukazov pre žiakov denného štúdia k 10.9.,

september rozvrh

vzdelávacie
poukazy
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október

november







tlač odchádzajúcich
Prihlásenie sa žiakov na krúžok
Priradenie krúžku žiakom
Prijímanie vzdelávacích poukazov, tlač prichádzajúcich
Podpisy, pečiatky
Odosielanie štatistík zriaďovateľovi elektronicky i poštou

IŽK




Kontrola prístupov učiteľov do IŽK
Prístup žiakov do IŽK

ASC





Dopĺňanie údajov žiakov I. ročníkov
Dopĺňanie údajov k žiakom končiacich ročníkov
Dopĺňanie údajov k externým študentom

www




Aktuálne informácie zo života školy
Aktualizovanie údajov na stránke



Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A

RIS

(centrálny informačný register verejnej správy)
 Odosielanie štatistík
 Kontrola a opravy chýb

aSc
Agenda





Spracovanie prihlášok maturantov na MS 2018
Aktualizácia údajov o rodičoch a žiakoch
Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK

www





Aktuálne informácie zo života školy
Aktualizovanie údajov na stránke
Otvorenie krúžkovej činnosti



Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A

RIS

(centrálny informačný register verejnej správy)
 Odosielanie štatistík
 Kontrola a opravy chýb

aSc
Agenda



www




Registrácia kultúrnych poukazov pre žiakov denného štúdia
tlač Protokol P1 pre odoslanie poštou na ministerstvo kultúry a náš archív
Spracovanie podkladov zo zasadnutia pg.rady – hodnotenie 1/4roka šk.roka
Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK




Aktuálne informácie zo života školy
Aktualizovanie údajov na stránke

Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A

december

RIS

(centrálny informačný register verejnej správy)
 Odosielanie štatistík
 Kontrola a opravy chýb

aSc
Agenda



Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK

www




Aktuálne informácie zo života školy
Aktualizovanie údajov na stránke

Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A, kontrola krúžkovej činnosti
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RIS
január

(centrálny informačný register verejnej správy)
 Odosielanie štatistík, kontrola a opravy chýb

aSc agenda 

www



Spracovanie podkladov zo zasadnutia pg.rady – klasifikácia 1.polrok šk.roka
 tlač dokladov – výpis vysvedčenia, výchovné opatrenia (kontrola IŽK)
 komisionálne skúšky neklasifikovaným a externistom
Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK





Aktuálne informácie zo života školy
Aktualizovanie údajov na stránke
Objednávka tlačív pre nasledujúci šk. rok

Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A
RIS

február

marec

(centrálny informačný register verejnej správy)
 Odosielanie štatistík
 Kontrola a opravy chýb

aSc agenda 

Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK

www




Aktuálne informácie zo života školy
Aktualizovanie údajov na stránke

RIS

(centrálny informačný register verejnej správy)
 Odosielanie štatistík
 Kontrola a opravy chýb

aSc agenda 

Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK

www

Aktuálne informácie zo života školy
Aktualizovanie údajov na stránke




Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A
RIS

apríl

aSc agenda 


Spracovanie podkladov zo zasadnutia pg.rady – hodnotenie 3/4roka šk.roka
Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK

www




Aktuálne informácie zo života školy
Aktualizovanie údajov na stránke



Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A

RIS

máj

(centrálny informačný register verejnej správy)
 Odosielanie štatistík
 Kontrola a opravy chýb

(centrálny informačný register verejnej správy)
 Odosielanie štatistík
 Kontrola a opravy chýb

aSc agenda 

prijímacie
skúšky



Spracovanie podkladov zo zasadnutia pg.rady – klasifikácia 2. polrok šk.roka
končiacich ročníkov
o tlač dokladov – vysvedčenia, výchovné opatrenia (kontrola IŽK)
Publikovanie údajov – synchronizácia s IŽK





účasť na prijímacom konaní záujemcov o študijný odbor Staviteľstvo v I. kole
spracovanie výsledkov
preberanie zápisných lístkov od prijatých uchádzačov
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www




Aktuálne informácie zo života školy
Aktualizovanie údajov na stránke

Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A, kontrola krúžkovej činnosti
RIS

jún

(centrálny informačný register verejnej správy)
 Odosielanie štatistík
 Kontrola a opravy chýb

aSc agenda 

Spracovanie podkladov zo zasadnutia pg.rady – klasifikácia 2. polrok šk.roka
o tlač dokladov – vysvedčenia, výchovné opatrenia (kontrola IŽK)

www




Aktuálne informácie zo života školy
Aktualizovanie údajov na stránke



Spracovanie podkladov ku mzde učiteľov A

RIS

(centrálny informačný register verejnej správy)
 Odosielanie štatistík

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY
Multimediálne prezentácie:
Príspevky do odborných časopisov
Aktualizácia web stránky školy
Spolupráca školy s rodičmi:
4x ročne triedne stretnutia + individuálne konzultácie podľa potreby.
Formy prezentácie školy na verejnosti:
-

burza stredných škôl Trstená, Ružomberok, Liptovský Mikuláš,
burza práce Liptovský Mikuláš, účasť na rodičovských stretnutiach ZŠ 8. a 9. roč., účasť na stretnutí so žiakmi
8. a 9. roč., ak to riaditeľ školy ZŠ umožní, deň otvorených dverí.

Školský časopis:
Školský časopis „Liptovský stavbár" je nezávislý časopis pri SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši.
Časopis má dlhoročnú tradíciu s menšou prestávkou. Vychádza 3x ročne v elektronickej forme. Po prvý krát
v elektronickej forme vyšiel v roku 2015. Odvtedy vychádza nielen v elektronickej forme, ale podľa potreby
i v tlačenej. Školský časopis má svoj obsah, ktorý sa delí na jednotlivé rubriky.
Činnosť školského časopisu riadi predsedníčka a súčasne šéfredaktorka redakčnej rady, ktorá je študentkou
4. ročníka. Ďalšími členmi redakčnej rady sú 2 redaktorky a 1 fotografka, ktorá súčasne robí i grafiku časopisu.
Všetci členovia redakčnej rady sú študentky 4. ročníka našej školy. Koordinátorom činnosti školského
časopisu je pedagóg, ktorý usmerňuje prácu časopisu.
Redakčná rada sa pravidelne stretáva na svojich zasadnutiach a pripravuje obsah časopisu.
Školský časopis prináša obraz o činnosti na našej škole, ale uverejňuje i príspevky našich žiakov
a prispievateľov. V časopise zverejňuje aj príspevky rómskych spoluobčanov, ktorí sú žiakmi našej školy.
Činnosť žiackej školskej rady:
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Činnosť ŽŠR na našej škole vychádzala z ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. ŽŠR pracovala ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý sa vyjadroval k otázkam
výchovy a vzdelávania. Jej členovia spolupracovali s riaditeľom školy, pedagógmi a študentmi školy.
Na začiatku školského roka prebehli voľby do školskej rady. Každá trieda si zvolila svojho zástupcu.
Zvolení zástupcovia tried volili členov žiackej školskej rady v počte 7 členov (A. Sivko 3. C, F. Mrva 2. A, Frič
4. B, P. Páluš 1. E NŠ, V. Labašková 4. A, M. Klukulčiak 3. A, S. Taliga 2. A). Zvolení členovia si vybrali
spomedzi seba predsedu a podpredsedu ŽŠR. Predsedom sa stal S. Taliga z 2. A triedy.
Spoločne vypracovali Plán činnosti na školský rok 2017/0218, ktorý schválil riaditeľ školy, uskutočnili
stretnutia, na ktorých hodnotili výsledky svojej práce, navrhovali zmeny v školskom poriadku, zmeny úpravy
priestorov školy /umiestnenie nástenných novín, nevyužité priestory školy/, sledovali dianie a aktivity ŽŠR na
úrovni Žilinského samosprávneho kraja a iných stredných škôl.
Spolupracovali na kampani „Červené stužky“, do ktorej sa naša škola zapojila; organizovali výstavu
pohľadníc s motívom kampane a pomáhali s prípravou celoškolského kola v stolnom tenise. Spolupracovali na
príprave školského kola v pretláčaní rukou, organizovali súťaž „O najkrajšiu vianočnú nástenku“ na našej
škole, boli členmi hodnotiacej komisie, pomáhali so zariaďovaním novej relaxačnej miestnosti pre našich
študentov a učiteľov, organizovali imatrikuláciu prvákov a mikulášsku besiedku v triedach. Posielali príspevky
do školského časopisu Liptovský stavbár. Pomáhali s prípravou školského kola SOČ, školského kola BOZP,
podieľali sa na príprave kultúrneho programu ku Dňu učiteľov, projektu Škola bez alkoholu, tabaku a drog.
V budúcom školskom roku chceme viac spolupracovať s ostatnými ŽŠR na stredných školách v rámci
mesta, okresu, kraja, a zúčastňovať sa ponúkaných školení pre členov ŽŠR.
Iné aktivity:
SPRÁVA O EXKURZIÁCH ORGANIZOVANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018
06.09.2017
06.09.2017
06.09.2017
07.09.2017
11.10.2017
24.10.2017

22.12.2017
15.02.2018
13.03.2018
12.4.2018
Program
17.05.2018

Exkurzia – Poznaj mesto, kde budeš študovať LM- I.A zodpovedná vedúca: Ing.Kubančoková pedagogický dozor: Mgr.Martausová
Exkurzia – ČOV Liptovská Ondrašová - II.A zodpovedná vedúca: Ing. Stankovianska, pedagogický dozor:Ing.Šuverík
Exkurzia – Múzeum ochrany prírody - IV.A - pedagogický dozor : Mgr.Ďurica
Exkurzia – Pomoc pri organizovaní OŽAZu na Háji -IV.A zodpovedný vedúci: Mgr. Ďurica
Exkurzia:Návšteva expozície „História včelárstva v Liptove“ , trieda III.A, pedagogický dozor:
Mgr.Matzová
Exkurzia Literárno-historická exkurzia v Banskej Bystrici
Žiaci II.A, B navštívili rodný dom J.G.Tajovského v Tajove a Pamätník múzeum SNP
v Banskej Bystrici,vedúca exkurzie: Mgr. Martausová pg. dozor: Mgr.Halušková, Mgr.
Maruškinová
Návšteva Literárno-historického múzea J. Kráľa LM, trieda 2. B, hodina dejepisu, Mgr.
Martausová
Odborná exkurzia ČOV– žiaci IV.A triedy sa zúčastnili odbornej exkurzie na ČOV Liptovský
Mikuláš a v Ústave hydrológie SAV pobočka Liptovská Ondrašová. Pg. Dozor Ing. Andrea
Stankovianska
Veľkonočné tradície Múzeum Čierny orol p. A. Beťková – prezentácia, maľovanie vajíčok
voskovaním – I.A a II.A, ped. dozor Ing. Kubančoková, Ing. Stankovianska
Odborná exkurzia CONECO Bratislava – exkurzie sa zúčastnili žiaci II.A, II.B a III.A triedy.
exkurzie zahŕňal prehliadku historického centra Bratislavy a stavbárskej výstavy Coneco. Ved.
Ing.arch. Šufliarsky, Ing. Stankovianska. Mgr. Halušková, Ing. Vronková
Odborná exkurzia PD Žiar - poľnohospodárske stavby (predmet POS) IV.A
Zabezpečoval aj dozor vykonával Ing. Pieter
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28.05.2018
28.05.2018
29.05.2018
11. 6. 0218
28.06.2018

Odborná exkurzia LIBETO,a.s. Liptovská Teplá – betónové prefabrikáty (predmet STM) I.A
Zabezpečovala: Ing. Kubančoková, dozor Ing. Pieter
Odborná exkurzia Múzeum liptovskej dediny Pribylina – kreslenie (predmet ARC) I.B
Zabezpečoval aj dozor vykonával Ing. Šufliarský
Odborná exkurzia Múzeum liptovskej dediny Pribylina – kreslenie (predmet ARC) I.A
Zabezpečoval aj dozor vykonával Ing. Šufliarský
Prednáška o totalitných režimoch v OK G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, 1. A, 2. A,
dozor: Mgr. Martausová
Prehliadka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši – triedy
I.A, II.A a III.A – zabezpečil Ing. arch. Šufliarský, dozor: Ing. Stankovianska a Ing.
Kubančoková
Nepodarilo sa zabezpečiť exkurziu podľa odporučenia POP MŠ na šk.rok 2017/2018 do
Osvienčimu, problém bol v komunikácii s manažmentom múzea, odporúčam využitie múzea
Holokaustu v Seredi, ktorú je možné spojiť aj s odbornou exkurziou (architektúra, stavebné
materiály, staviteľstvo)

Mimoškolské aktivity za školský rok 2017/2018
september 2017
04.09.2017
04.09. 2017
05. – 07.09.2017
06.09.2017
06.09.2017
06.09.2017
06.09.2017
06.09.2017

06.09.2017
06.-08.09.2017

07.09.2017
07.09.2017

Slávnostné otvorenie šk. roka 2017/2018 v telocvični =
I.A- Ing.Kubančoková, II.A- Ing. Stankovianska, III.A- Ing.arch. Šufliarský,
IV.A- Mgr.Ďurica + Mgr.Martausová, Ing.Pieter, Ing.Šuverík, Ing.Ursínyová
Kampaň Červené stužky – elektronické zapojenie školy do celoslovenskej
súťaže: Mgr. Martausová
Kurz OŽaZ III.B, III.C – Úpravňa vody Demänová, Hasičská stanica Zdravotná
príprava
Exkurzia – návšteva židovskej synagógy spojená s odbornou prednáškou
I.E nš, pedagogický dozor: Mgr. Chudá
Exkurzia – Poznaj mesto, kde budeš študovať LM- I.A - zodpovedná vedúca:
Ing.Kubančoková, pedagogický dozor: Mgr.Martausová
Exkurzia – ČOV Liptovská Ondrašová - II.A - zodpovedná vedúca: Ing.
Stankovianska, pedagogický dozor:Ing.Šuverík
Exkurzia – Múzeum ochrany prírody - IV.A - pedagogický dozor : Mgr.Ďurica
exkurzia: Prehliadka areálu Úpravne vody a malej ČOV v Demänovskej doline,
ktorá bola s odborným výkladom pracovníkmi Liptovskej vodárenskej
spoločnosti v Liptovskom Mikuláši. Exkurzie sa zúčastnili triedy III.B a III.C.
Pedagogický dozor: Ing. Vronková, Ing. Šišáková, Ing. Vallo
Exkurzia: Prehliadka historickej časti mesta s výkladom. Exkurzie sa zúčastnili
I.B, I.C,I.D. Pedagogický dozor: Mgr. Alena Bátoryová, Ing. Nadežda
Multáňová, Ing. Iveta Buociková
Kurz OŽAZ – Horská chata v Jakubovanoch - III.A
zodpovedný vedúci:Ing.arch. Šufliarský
pedagogický dozor: Ing.Pieter, p.Jaroslav Žiaran – kontakt
Kurz OŽaZ: Topografia, Úpravňa vody, cvičenie v teréne, Hasičská stanica LM,
testy. Triedy: III.B, III.C Pedagogický dozor: Ing. Šišáková, Ing. Vallo
OŽAZ– Háj Nicovô - II.A
pedagogický dozor : Ing. Stankovianska,
exkurzia: Prehliadka Mikulášskej synagógy spojená s prednáškou,
trieda I.E nš, pedagogický dozor: Mgr. Anna Chudá
OŽAZ– Háj Nicovô - I.A - pedagogický dozor :Ing.Kubančoková
Exkurzia – Pomoc pri organizovaní OŽAZu na Háji - IV.A - zodpovedný
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08.09.2017

21.09.2017
18. – 22.09.2017
25 – 29.09.2017

vedúci: Mgr. Ďurica
Súťaž OŽAZ– poskytnutie prvej pomoci, prenos pacienta, ...
1.miesto:
1.C - 40b, 2. miesto:
1.D - 36b, 3. miesto:
2.A - 34b
Športový deň
zodpovedný vedúci: Mgr. Ďurica
Volejbal:
Hod na kôš
1. miesto:
2.D
1. miesto:
1.E - 14b
2. miesto:
2.A
2. miesto:
2.A - 13b
3. miesto:
1.A
3. miesto:
1.D - 9b
OT MS 2017 – ÚFIČ = SJL, ANJ, NEJ = 2ž IV.A, 5ž IV.B, 3ž II.Fnš
NT MS 2017 – ÚFIČ = SJL, ANJ, TČOZ = 1ž IV.B
koordinátor MS: Ing. Ursínyová
Kurz: TVK -plavecký I.C,D Mgr. Ďurica
Kurz: TVK -plavecký I.A,B Mgr. Ďurica

október 2017
04. 10.2017
06.10.2017
06.10.2017

9.10. 2017
10.10.2017
11.10.2017
13.10.2017
16.10.2017
18.10.2017
19.10.2017
23. 10.2017

24.10.2017
25.10.2017
október,
november

Zasadnutie Žiackej rady, zodpovední: Mgr. Martausová, Ing. Multáňová
6.10.2017 trieda 2.B s triednou učiteľkou Mgr. Haluškovou navštívila v CVČ
v Liptovskom Mikuláši jesennú výstavu kvetov a úrody.
Súťaž: Atletika Mgr. Ďurica
Naši žiaci obsadili v skoku do diaľky I. miesto ( Tomáš Domiter 2.A.) a v behu
na 100m dievčatá II. miesto ( Veronika Hrubjáková 3.A. )
Žiaci ktorí reprezentovali našu školu: Tomáš Domiter 2.A, Veronika Hrubjáková
3.A, Nikolas Lutyšan, Roland Jurga a Dávid Tutora, všetci z 1.C.
Zapojenie sa do projektu s názvom English go, na získanie interaktívneho
softvéru na výučbu anglického jazyka.
Prezentácia školy: Burza povolaní - SŠ v Trstenej, III.A - Sára Masláková,
Mária Hubjaková, zodpovedná vedúca: Ing. Multáňová
Exkurzia: Návšteva expozície „História včelárstva v Liptove“ , trieda III.A,
pedagogický dozor: Mgr. Matzová
Prednáška: zameraná na prevenciu voči HIV a AIDS, filmový dokument
Anjeli, trieda III.A, pg.dozor: Mgr.Matzová
Prednáška: zameraná na prevenciu voči HIV a AIDS, filmový dokument
Anjeli, trieda II.A, pg.dozor: Mgr.Matzová
Zážitkový výchovný koncert – Nestaň sa novodobým otrokom!
Trieda I.A, II.A, III.A, III.B, IV.A, pg. dozor: Ing. Kubančoková, Ing.
Stankovianska, Ing.arch. Šufliarský, Mgr. Ďurica
Prednáška:odborný seminár spojený s prednáškami na tému Vykurovanie,
klimatizácia a vzduchotechnika, trieda IV.A – TZB, pg. dozor: Ing. Milan
Šuverík, Ing. Katarína Včelová
Odborno-tematická exkurzia – Poľsko, Rabka. Výroba strešnej krytiny
v závode BLACHOtrapez. Triedy I. C, II. C a III. C učebného odboru
strechár. Pedagogický dozor Ing. J. Poliak, Ing. J. Vallo, J. Klimo, M.
Bobuľa
Exkurzia Literárno-historická exkurzia v Banskej Bystrici
Žiaci II.A, B navštívili rodný dom J.G.Tajovského v Tajove a Pamätník múzeum
SNP v Banskej Bystrici, pg. dozor: Mgr. Martausová, Mgr.Halušková
Prednáška: Burza práce na ÚPSVaR, trieda IV.A, pg. dozor: Ing. Šuverík, Ing.
Ursínyová
Kampaň Červené stužky – dokumentárne filmy spojené s besedou v triedach:
1.A, 2. A, 3. A, 4. A –prevencia mladých k zdravému životnému štýlu,
zodpovedná: Mgr. Martausová,
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november 2017
02.11.2017
07.11.2017

09.11.2017
15.11.2017

16.11.2017

16.11.2017
16. 11.2017
16.11.2017

16.11.2017
16.11.2017
21.11.2017

28.11.2017

30.11.2017

2.11. 2017 - trieda 1.E NŠ s Mgr. Haluškovou navštívila v rámci preberaného
učiva zo SJL múzeum Žiadostí slovenského národa a spolku Tatrín
Súťaž: Školské kolo stolný tenis pg. dozor: Mgr. Ďurica
Zúčastnilo sa na ňom 36 žiakov – zástupcov tried.
1. miesto - Weidlich Kristán 1.B
2. miesto – Morava Radko 2.A
3. miesto – Pavelka Pavel 2.C
9.11. 2017 trieda 2.B s Mgr. Martausovou navštívila v rámci preberaného učiva
z dejepisu múzeum Žiadostí slovenského národa a spolku Tatrín.
Súťaž: Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu, pg. dozor: Ing.Stankovianska
Družstvo tvorilo 8 žiakov:
Ivan Borsík I.A, Filip Mrva II.A, Dvorský Matej II.A, Gregor Salva II.A,
Radko Morava II.A, Tomáš Domiter II.A, Sarah Pethövá III.A, Jozef Straka
IV.A
V celkovom hodnotení najlepšie obstáli: 1.miesto - Sarah Pethövá III.A
v kategórii dievčat, 3.miesto - Jozef Straka IV.A v kategórii chlapcov. Svojim
umiestnením si vybojovali postup na Majstrovstvá kraja v Zákamennom. Stankovianska
Súťaž: Okresné kolo – Stolný tenis, pg. dozor: Mgr. Ďurica
V konkurencii 8 stredných škôl z okresu, sme obsadili 3. miesto.
Naše družstvo:
Gejdoš Marko – 1.A, Morava Radko – 2.A, Pavelka Pavel – 2.CWeidlich Kristián
– 1.B
16.11. relácia v školskom rozhlase k 17. novembru /Halušková/
Rozhlasová relácia – Deň boja za slobodu a demokraciu –zodpovedná: Mgr.
Martausová
Prezentačný deň
Heluz - prednášajúci -Ing. Martin Hintoš trieda III.A POS a IV.A POS (10.0011.00), trieda I.A a II.A (11.00-12.00) - Kubančoková
Schiedel - - prednášajúci -Ing. Maroš Plško- trieda I.A a II.A (10.00-11.00),
trieda III.A a IV.A (11.00-11.30) - Kubančoková
Remeslo má zlaté dno – odborné prednášky Konopný dom, John Guest - trieda
III.B
Imatrikulácia pre žiakov 1.B a 1.C – organizácia: Kulošťák, Ondrejka, Lersch,
Husarčík, pomoc = ostatní žiaci III.B
Súťaž: Majstrovstvá okresu vo futsale pg. dozor: Mgr. Ďurica
Družstvo: Domiter, Ďuraj, Kendera, Morava, Mrva, Paul, Sarčák, Strmenský,
Strnad, Varecha
Obsadili sme druhé miesto v našej skupine. Na postup do finále to síce nestačilo,
ale aspoň sme mali najkrajšie dresy (nové)  .
Súťaž: Školské majstrovstvá Žilinského kraja žiakov a žiačok, študentov
osemročných gymnázií a stredných škôl v zrýchlenom šachu. pg.dozor:
Stankovianska
Turnaj sa konal v Novom kultúrnom dome v Zákamennom. Z okresného kola
postúpili a našu školu reprezentovali Sarah Pethövá III.A a Jozef Straka IV.A.
Odohrali sedem partií v silnej konkurencii hráčov registrovaných v Slovenskom
šachovom zväze, ale aj napriek tejto skutočnosti sa nevzdali a šachové partie si
plne užili.
Prezentácia školy: Burza povolaní - SŠ v Ružomberku, III.A - Sára Masláková,
Mária Hubjaková, zodpovedná vedúca: Ing. Multáňová
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30. 11. 2017

Relaxačná miestnosť: Koncom mesiaca november bola odovzdaná do
užívania nová relaxačná miestnosť, ktorá sa nachádza na prízemí pavilónu B.
Vďaka finančnej podpore k projektu Bezpečnosť a zdravie v školách, ktorého
autorkou a realizátorkou bola Mgr. Jana Matzová sme získali zároveň aj
vybavenie do relaxačnej miestnosti na posilňovanie vlastnou váhou, lekárničky,
diagnostickú váhu Tanita a figurínu na simuláciu prvej pomoci.
Vydanie 1. čísla školského časopisu "Liptovský stavbár".

december 2017
03.12.2017

05.12.2017
06.12.2017

06.12.2017
06.12.2017
06.12.2017
07. 12. 2017
08.12.2017
12.12.2017
19.12.2017

Uzávierka súťaže Pohľadnica pre červené stužky, výtvarná súťaž,1. A, 2A,
3.A 4.A, víťazi školského kola: B. Veselovská, P. Valentová, M. Knapčíková,
súťažné práce boli zaslané do celoslovenského kola, zodpovední: Mgr.
Martausová, Ing.arch.Šufliarský, súťažiaci pripravili pohľadnice s motívom
kampane
Nástenné noviny – výstava súťažných prác študentov, zodpovední: Mgr.
Martausová, Ing.arch. Šufliarský
Vyhodnotenie súťaže Červené stužky v Žiline – študentky: Valentová,
Veselovská, Knapčíková sa zúčastnili vyhodnotenia kampane a prevzali za našu
školu diplom, dozor: Ing. Multáňová
Relácia: k sviatku svätého Mikuláša a adventným zvykom. /Mgr. Halušková/
Rozhlasová relácia: „ Svätý Mikuláš“, reláciu pripravili študenti 4. A triedy,
zodpovedná Mgr. Martausová
Žiaci III.A pripravili Mikuláša pre študentov školy / Ing. Multáňová /
Súťaž: Školské kolo olympiády v slovenskom jazyku,
Víťazka Katarína Červeňová z III.A triedy. Počet účastníkov – 11 z oboch
pavilónov. /Mgr. Halušková, Mgr. Martausová/
Súťaž: Školské kolo Olympiáda slovenského jazyka a literatúry, pripravili:
Mgr.Halušková, Mgr. Martausová, prihlásenie do krajského kola žiačky K.
Červeňovej z 3. A
Školské kolo Olympiáda zdravia a bezpečnosti v školách, Červené
stužky,žiaci 1.A triedy, Mgr. Matzová, Martausová
Súťaž: Školské kolo olympiáda v anglickom jazyku, zodp. vedúca:
Mgr.Bátoryová
Prezentácia školy: Burza povolaní - SŠ v Liptovskom Mikuláši, III.A - Sára
Masláková, Mária Hubjaková, zodpovedná vedúca: Ing. Multáňová
Ďurica - Dňa 19.12.2017 sa na našej škole konalo „Školské kolo v pretláčaní“.
Zúčastnilo sa na ňom 30 žiakov ktorí súťažili v štyroch kategóriách.
Výsledky súťaže:
Kategória do 75 kg:
1. miesto - Jozef BIELIK
2. miesto - Lukáš LOVICH
3. miesto – Pavol LAZOVSKÝ
Kategória nad 75 kg:
1. miesto – Matej ŠEĎO
2. miesto – Michal ĎURAJ
3. miesto – Alex HÚŠŤA
Kategória do 85 kg:
1. miesto – David LETOVANEC
2. miesto – Jaroslav HLINIČAN
3. miesto – Alexander PAUL
Kategória nad 85 kg:
1. miesto – Patrik ŠANGALA
2. miesto – Pavel PAVELKA
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3. miesto - Andrej ŠTETKA
15. – 20. 12.
2017
22.12.2017

22.12.2017

Súťaž O najkrajšiu vianočnú nástenku, spolupráca so Žiackou radou,
zodpovední: Mgr. Bátoryová, Šlauková, Martausová, Multáňová, 1. miesto: 1. B,
2. miesto: 1.E, 3. miesto: 3. A
Kultúrne pásmo: Čas vianočný
Rozhlasová relácia – zodp. vedúca: Mgr.Martausová, Mgr.Halušková
Vyhlásenie výsledkov súťaže: O najkrajšiu vianočnú nástenku – Žiacka rada
Filmové prestavenie v Golden Cinema, ČIARA: žiaci školy, pg.dozor triedni
učitelia
Návšteva Literárno-historického múzea J. Kráľa LM, trieda 2. B, hodina
dejepisu, Mgr. Martausová

január 2018
11.01.2018
22.01.2018
25.01.2018
február 2018
02.02.2018
07.02.2018
12.-16.02.2018

14.02.2018

14.02.2018
28.02.2018

Exkurzia :Žiaci 3. B s vyučujúcou Mgr. Haluškovou sa zúčastnili prehliadky
rodného domu Rázusovcov, kde si upevnili poznatky nadobudnuté na hodine
SJL.
Prednáška o možnostiach štúdia na UNIZA – Peter . III.A, IV.A pg.dozor: Ing.
Kubančoková, Ing. Ursínyová
Prednáška Finančná gramotnosť I.časť – Petra Kubištová Labajová – IV.A,
pg.dozor: Ing. Ursínyová
Súťaž „ Podnikateľský zámer“: Radka Sipková I.A trieda zaslala svoju prácu
do súťaže „ Podnikateľský zámer 2018“.
Konzultant práce: Ing. Katarína Včelová
Súťaž - Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry v Žiline,
Katarína Červeňová III.A, pg.dozor: Mgr.Martausová
Telovýchovno-výcvikový kurz – lyžiarsky kurz v Jasnej II.A,B – pg.dozor:
Mgr.Ďurica, Ing. Uhrínová
LVK sa zúčastnilo 31 žiakov (z 36), z tried 2.A a 2.B.. Žiaci boli rozdelení do
troch skupín podľa lyžiarskej zdatnosti a traja inštruktori – Mgr. Ján ĎURICA,
Ing. Jana UHRÍNOVÁ, Mgr. Robert PAWELSKI.
Výučba prebiehala v dopoludňajších hodinách s jednou 30. minútovou
prestávkou na obed. Počas kurzu sme nezaznamenali žiadne porušenia
bezpečnostných predpisov a pravidiel.
Chýbajúci žiaci.
2.A - Markos BATSIKOSTAS, Branislav HALIMOVIČ, Michaela
JUROVČÍKOVÁ, Šimon ŠVIHORÍK, od stredy 14. 2. 2018 - Eliška
TKÁČOVÁ.
2.B – Andrej KORDOŠ, Vladimír ŠIMALČÍK – štvrtok 15. 2. 2018 ( meškanie
autobusu k vlakovému spoju ).
Žiaci, ktorí sa kurzu nezúčastnili, si ho musia nahradiť v inom termíne.
Maturita v knižnici: Dňa 14.2.2018 sa Dominik Bunta /4.B/ a Jozef Straka
/4.A/ zúčastnili súťaže Maturita v knižnici. Dosiahli pekný výsledok. Spolu so
žiakmi SZŠ sa delili o 4.-5. miesto s počtom bodov 47. Súťaže sa zúčastnilo 10
súťažných družstiev zo stredných škôl v Liptovskom Mikuláši.
Odborná prednáška: z Úradu práce pre žiakov IV.B triedy. / Ing. Multáňová /
Školské kolo SOČ: na ktorom postúpili 4 – žiaci so svojími prácami do
okresného kola SOČ konaného v Liptovskom Hrádku na SOŠ –
elektrotechnická dňa 6.3.2018.
Postúpili žiaci: Andrej Kordoš- 1 miesto v odbore č. 14 Tvorba učebných
pomôcok, didaktické technológie, Viktor Husár – 1. miesto v odbore č. 09
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28.2.2018
28. 02. 2018

Strojárstvo, hutníctvo , doprava, Marek Domiter – 2. miesto v odbore č. 10
Stavebníctvo, geodézia, kartografia a Henrieta Maronová – 1. miesto už
v spomínanom odbore č. 10 . Školské kolo SOČ prebiehalo v príjemnej
atmosfére, pričom účastníci ale i diváci boli obohatení o nové poznatky, ktoré
môžu využiť i v praxi.
Strojárska olympiáda v Bratislave – celoštátne kolo 4 I.Fnš strojárstvo žiaci sa
zúčastnili súťaže družstiev Grand priend Mená: Medvecký Daniel, Páluš Peter,
Gocs David, Baláž Milan
Vydanie 2. čísla školského časopisu "Liptovský stavbár".

marec 2018
05.03.2018
05.03.2018
05.03.2018
06.03.2018

09.03.2018
13.03.2018
13.03.2018

13.03.2018

14.03.2018

19.03.2018

21.3.2018
22.03.2017

Beseda: na 7 a 8 vyučovacej hodine sa zúčastnili žiaci II.D na špeciálnych
aktivitách so sociálnym pedagógom a psychológom z CPPP a P, ktoré boli
zamerané na problémové správanie viacerých žiakov triedy.
Filmové predstavenie: v Dome kultúry LM na tému Environmentálna výchova
Ekotopfilm: trieda III.B
Prednáška Finančnej gramotnosti pre žiakov IV.B triedy / Ing.Multáňová/
SOČ okresné kolo – elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku , okresné kolo
SOČ, ktorého sa zúčastnili z našej školy 4 – riešitelia. Po úspešnom
odprezentovaní svojích prác do Krajského kola , ktoré bude prebiehať dňa 5.04.
2018 v Kysuckom Novom Meste, postupujú žiaci Viktor Husár v odbore č. 09
Strojárstvo, hutníctvo, doprava so svojou prácou, ktorou sa umiestnil na 2.
mieste, ďalej Marek Domiter v odbore č. 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia,
so svojou prácou sa umiestnil taktiež na 2. mieste a Henrieta Maronová v odbore
č. 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia, ktorá sa umiestnila so svojou prácou na
1. mieste. SOČ prebiehala v príjemnej atmosfére, pričom účastníci boli obohatení
o nové poznatky, ktoré môžu využiť i v praxi.
Prednáška Finančná gramotnosť 2.časť – Petra Kubištová Labajová – IV.A,
pg.dozor: Ing. Ursínyová
Veľkonočné tradície Múzeum Čierny orol p. A. Beťková – prezentácia,
maľovanie vajíčok voskovaním – I.A a II.A, ped. dozor Ing. Kubančoková, Ing.
Stankovianska
OŽAZ: dňa 13.3.2018 sa žiaci I.B zúčastnili kurzu OŽAZ, v rámci ktorého
absolvovali kurz prvej pomoci s inštruktážou a nácvikom zručností na
resuscitačnej figuríne. Po tejto aktivite sa zúčastnili prehliadky mestského
cintorína a novej časti cyklotrasy, ktorá vedie až k Tatralandii.
OŽaZ Žiarska dolina – Žiarska chata – I.A a II.A, ved. Ing. Stankovianska,
ped. dozor Ing. Kubančoková,
Chýbajúci žiaci I.A: Alexandra Betušťáková, Kristián Mrva
Chýbajúci žiaci II.A: Markos Batsikostas, Pavol Strmenský, Pavol Sarčák, Eliška
Tkáčová
Odborná prednáška: firma UNIVENTA Dolný Kubín prezentovala odbornú
stavebnú prednášku na tému obnoviteľné zdroje- solárne kolektory. Prednášky
sa zúčastnili triedy II.C, II.B a I.E nš STA.
Pedagogický dozor: Ing. Včelová Katarína
Matematický klokan medzinárodná súťaž: Martinka, Dudáš III.B, Martinka –
I.B, Košo – I.C, Kovácsová, Sipková - I.A, Taliga, Gaál – II.A, Cibák, Kachút –
III.A
Pedagogický dozor: Mgr. Anna Chudá
Autoopravár – Junior Krajské kolo Žilina Vladimír Čatloš s III.D
autoopravár sa umiestnil na 6. mieste
Súťaž MEĎ 2018: za našu školu sa zúčastnilo tejto celoštátnej súťaže 32 žiakov.
Najlepší žiak bol Matúš Hazucha 65b. V celkovom hodnotení škôl sa naša škola
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27.03.2018
28.03.2018

11. – 12. 04.2018
apríl 2018
04. – 06.04.2018
5.4.2018
10.04.2018

11.04.2018
12.04.2018

13.04.20118

18.04.2018
24.04.2018
24.04.2018

umiestnila na 5.mieste.
Majstrovstvá SR v šachu 4-členných družstiev, zúčastnili sa Filip Mrva II.A,
Radko Morava II.A, Sarah Pethövá III.A, Jozef Straka IV.A – ved. Ing.Andrea
Stankovianska
Krajské kolo súťaže ENERSOL – za našu školu sa zúčastnili žiaci Erich
Argaláš so svojou prácou „ Konopný dom a vykurovanie na biomasu“ – obsadil
1. miesto, ďalej žiak Peter Páluš so svojou prácou „ Využívanie slnečnej energie
pre nabíjanie solárného zariadenia v prenosnom batohu – Helpack“ obsadil 5.
miesto. Erich Argaláš so svojou prácou postúpil do celoštátného kola.
Súťaž Enersol:celoštátne kolo v Senici, ktorého sa zúčastnil Erich Argaláš so
svojou prácou pod názvom „ Konopný dom a vykurovanie na biomasu“ , kde
obsadil 4. miesto.
Murár 2018 Nitra – medzinárodná súťaž: Dudáš, Husarčík III.B – 3.miesto
Okresné kolo SOČ Čadca: Viktor Husár z I.Enš strojárstvo sa umiestnil na 6.
mieste
Súťaž BOZP – školské kolo, zúčastnilo sa 47 žiakov školy (3 neprišli)
1. KLOCHÁŇ Samuel, II.B
2. MORAVČÍK Michal, II.A
3. GALLO René, III.A
4. MARTINKA Juraj, III.B
5. TALIGA Stanislav, II.A
6. BUĎAN Martin, III.B
7. CALLOVÁ Veronika, III.A
Komisia: Ing. Vallo, Ing. Pieter a Ing. Kubančoková
Garant: Ing. Včelová
Šachový turnaj o Cenu riaditeľa Žilinského samosprávneho kraja–
zúčastnili sa dvaja žiaci Alexandra Betušťáková I.A, Filip Mrva II.A. ved.
Ing.Stankovianska
Odborná exkurzia CONECO Bratislava – exkurzie sa zúčastnili žiaci II.A,
II.B a III.A triedy. Program exkurzie zahŕňal prehliadku historického centra
Bratislavy a stavbárskej výstavy Coneco. Ved. Ing.arch.Šufliarsky,
Ing.Stankovianska. Mgr.Halušková, Ing.Vronková
Medzinárodná študentská konferencia „ Obnoviteľné energie v teórií
a praxi“.
Dňa 13. apríla 2018 sa naša škola zúčastnila XV. Jubilejnej medzinárodnej
študentskej konferencie
„ Obnoviteľné energie v teórií a praxi“. Miesto konania tohtoročnej konferencie
bolo v Poľsku v Cieszynie na škole Zespól Szkól Technicznych. Cieľom
konferencie bola ochrana prírodného prostredia. Žiaci z Poľska, Čiech
a Slovenska svoju prácu predstavili formou prezentácie, ktorá trvala maximálne
10 minút. Prezentácie mali povahu súťaže. Za našu školu súťažili dvaja žiaci
Martin Búďan s prezentáciou na tému „ Využitie bioplynu
v Poľnohospodárskom družstve Ludrová“ a Martin Laučík na tému „
Využívanie biomasy na vykurovanie rodinného domu v Liskovej“. Obidvaja
sú žiakmi III.B triedy a študujú v odbore:3658 K mechanikstavebnoinštalačných
zariadení.
Školské kolo súťaže Mladý Slovák – účasť 16 študentov, dvaja najúspešnejší
postúpili do krajského kola, zodpovedná: Mgr. Martausová
Krajské kolo súťaže Mladý Slovák – Žilina – súťažili: K. Červeňová, D. Gallo
z 3. A triedy, dozor Mgr. Multáňová
Velux Brno– odborné školenie: Dudáš, Husarčík, Weidlich, Samolej, Búďan,
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24.04.2018
26. – 27.04.2018

Laučík III.B, žiaci I.E stavebníctvo, Klocháň, Berešík, Gulaši – II.B,
Tomašáková, Moravčík – II.A
Prednáška: Finančnej gramotnosti Partners group.
Mladý tvorca 2018 – celoštátna súťaž: Dudáš, Husarčík III.B – 2.miesto +
postup na medzinárodnú súťaž FOR ARCH Praha

máj 2018
03.05.2018
03. - 04.05.2018

04.05.2018
04.05.2018
17.05.2018
18.05.2018
18.05.2018
22.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
29.05.2018
29.05.2018
31.05.2018

Prednáška: k téme Konzumácia energetických nápojov a výživových doplnkov.
ÚRZ v L. Mikuláši nám ponúkol dve prednášky na aktuálne témy, na ktorých sa
zúčastnili žiaci II.B triedy.
Celoštátna súťaž BOZP Tatranská Lomnica - súťaž družstiev, zúčastnili sa
Michal Moravčík II.A, Samuel Klocháň II.B, René Gallo III.A. Družstvo získalo
3.miesto v celkovom poradí zo 17 škôl, 2. miesto zo stavebných škôl.
Ved. Ing. Stankovianska
Certifikát: žiaci Macek a Kapičák získali certifikáty Finančnej gramotnosti od
spoločnosti Partners group.
Prednáška: „1. máj 1918 v Liptovskom Mikuláši“v priestore Múzea Čierny
orol,absolvovali: 1. A, 2.A, 4. A, zodpovední: Mgr. Martausová, Ing. M. Šuverík
Odborná exkurzia PD Žiar - poľnohospodárske stavby (predmet POS) IV.A
Zabezpečoval aj dozor vykonával Ing. Pieter
Školské kolo Rodinný dom Velux 2018 - súťaž: všetci žiaci III.B OSV, I.E
stavebníctvo, I.F stavebníctvo, IV.B OSV
Slávnostná rozlúčka so štvrtákmi- príprava kultúrneho programu, zodpovední:
Mgr. H. Chudá, Mgr. J. Ďurica, Mgr. D. Martausová
Celoštátne kolo Rodinný dom Velux 2018 - súťaž: Argaláš, Tišťan, Jurica
Kulošťák, Nemček – kategória Rodinný dom Velux, Jurica, Samolej, Buďvesel,
Dzúr, Domiter – kategória Interiér
Odborná exkurzia ČOV LM III.B, ped.dozor Ing.Vronková
Odborná exkurzia LIBETO,a.s. Liptovská Teplá – betónové prefabrikáty
(predmet STM) I.A
Zabezpečovala: Ing. Kubančoková, dozor Ing. Pieter
Odborná exkurzia Múzeum liptovskej dediny Pribylina – kreslenie
(predmet ARC) I.B
Zabezpečoval aj dozor vykonával Ing. Šufliarský
Prednáška:Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva LM – odborné prednášky
prírodopisné a kultúrne: III.B
Odborná exkurzia Múzeum liptovskej dediny Pribylina – kreslenie
(predmet ARC) I.A
Zabezpečoval aj dozor vykonával Ing. Šufliarský
Mladý vedec: celoštátna súťaž v ZA Peter Páluš I.Enš sa zúčastnil s prácou ,,
Bezpečnostný Batoh´´ bez umiestnenia

jún 2018
11.06.2018
12.6.2018
14.6-15.6.2018
21.6. 2018

Prednáška o totalitných režimoch v OK G. F. Belopotockého v Liptovskom
Mikuláši, 1. A, 2. A, dozor: Mgr. Martausová
Súťaž: Žiacke družstvo mladých zdravotníkov z I.A sa zúčastnilo pod vedením
vedúcej krúžku Mgr. Jany Matzovej súťaže Prvej pomoci, ktorú zorganizoval
Slovenský červený kríž.
Školský výlet: Žiaci I.B triedy sa zúčastnili školského výletu - chata Pod
Náružím, výlet zameraný na turistiku a teambuilding. Ped. Dozor. Mgr.
Bátoryová, Brziak
Exkurzia: Žiaci II. B sa zúčastnili exkurzie vo firme KRT, kde si rozšírili
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13.06.2018
20.06.2018
25.06.2018
25. 06. 2018
26.06.2018

26.06.2017
27.06.2018
27.06.2018
28.06.2018
28.06.2018
29. 06. 2018
29. 06. 2018
29. 06. 2018

odborné poznatky zo svojich odborov
Deň vody KRT LM – odborná prednáška spojená s prehliadkou výrobkov:
III.B MSIZ, ped.dozor Ing.Vronková
Vyhodnotenie stredoškolskej súťaže Rodinný dom Velux 2018 v Bratislave
– ocenení vecným darom: Argaláš I.E, Jurica I.E, Tišťan IV.B,Kulošťák III.B,
Nemček I.F
Exkurzia :Žiaci I.B triedy sa zúčastnili exkurzie – Likavský hrad. ped. dozor.
Mgr. A.Bátoryová
Slávnostné odovzdávanie výučných listov a certifikátov končiacim ročníkom
učebného odboru murár, strechár, inštalatér, autoopravár, strojný mechanik,
elektroinštalatér
Deň preventívnych aktivít: vyvrcholil projekt „Škola bez tabaku, alkoholu
a drog“, ktorého autorkou a realizátorkou bola Mgr. Jana Matzová. Žiaci mali
možnosť súťažiť na šiestich súťažných stanovištiach, kde si zmerali svoje sily
v rôznych zaujímavých disciplínach. Pozvanie prijali naši odborní partneri a to
Štátna polícia, Mestská polícia, Odbor regionálneho zdravotníctva, CPPP a P,
Slovenský červený kríž a šieste stanovište sme pripravili ako stanovište zdravej
výživy, kde okrem súťaženia mohli žiaci ochutnávať aj rôzne zdravé maškrty. Na
konci dňa boli sladkými odmenami ocenené tri najlepšie triedy s najvyšším
počtom získaných bodov.
Slávnostné ocenenie: žiaka III. D Pavla Šimčeka v priestoroch Žilina - Bytča
Exkurzia:Žiaci I.B triedy sa zúčastnili exkurzie –hasičskej stanice v Liptovskom
Mikuláši a oboznámili sa s prácou miestneho hasičského zboru. ped. doz. Mgr.
A. Bátoryová
Školský výlet: Žiaci I.C a I.D triedy sa zúčastnili školského výletu – Štrbské
pleso / Ing.Multáňová, Ing. Buociková, Ing. Paulus /
Rodný dom Milana Rúfusa – prehliadka spojená s prednáškou:trieda III.B,
ped.dozor Ing.Uhrínová
Návšteva múzea Čierny Orol – Liptovský Mikuláš. Výstava zameraná "Poľovníctvo a rybárstvo" Treieda III. C, pedagogický dozor Ing. J Uhrínová.
OŽaZ III. C
Prednáška: Závažná Poruba – návšteva rodného domu Milana RÚFUSA,
spisovateľa a básnika. Zúčastnila sta III. C a pedagogický dozor Ing. J. Vallo,
Ing. J. Brziak
Vydanie 3. čísla školského časopisu "Liptovský stavbár".

ŽSK

Stručná char.
Projektu / grantu

Mládež v pohybe –
spolu dokážeme
viac

Pomoc
sociálne
znevýhodneným
žiakom, ktorí sa
ocitli
v stave
hmotnej núdze
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Termín
začiatku
realizácie pr.

Termín
ukončenia
realizácie pr.

Celkový
rozpočet

ŽSK

Názov projektu /
grantu

Spolufina
ncovanie
Škola

Projekt
/
Grant

Schválený/
Neschvále
ný/V
procese
hodnoteni
a
neschválený

16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU
2017/2018

Jún 2018

November
2018

2.100 €

0

100 €

Máj 2018

November
2018

9.152 €

0

832 €

neschválený

Aj my chceme
zdravo žiť

Prevencia obezity
žiakov
školy
vytváraním
zdravého prostredia
v škole

schválený

KIA Motors – šport
pre všetkých

Zlepšenie stavu
externých
športovísk na škole.

neschválený

Projektujeme
a vizualizujeme
s kresliacim
programom
ARCON 20

schválený

INÉ

Fondy EU

MŠVVaŠ SR

Financie okolo nás
– učíme sa ďalej

Podpora organiz.
zabezpečenia
vzdelávania
pedagog. zamestn.
v oblasti finančnej
gramotnosti
a výchovy
k podnikaniu
Rozvojový projekt
grafických systémov
v odbornom
vzdelávaní

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2017/2018 nevykonala inšpekčnú činnosť v našej škole.

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
A) budovy, dielne, odborné učebne
Kapacita školy
k 01.09.2017

Skutočný počet
žiakov:

600

Počet

Počet skutočne
využívaných učební

3

3

Učebne

41

41

Kmeňové
Jazykové

16
4

18
4

Z
to
ho

Budovy celkom

31

311
Priestor v m 3 / m2
38 409,05 m3
9 602,26 m2
8 432,2 m3
2 108,05 m2
X
X

Naplnenosť
školy (%):

51,83%

Poznámka

Odborné
IKT
Laboratória

16
5
0

14
5
0

Technika

Šatne
Áno
(Áno/Nie)
Dielne
Áno
(Áno/Nie)
Školský internát
Nie
(Áno/Nie)
Školská jedáleň
Nie
(Áno/Nie)
Výdajná školská jedáleň
Nie
(Áno/Nie)
Telocvičňa
Áno
(Áno/Nie)
Iné (chaty, ubytovne, rekreačné
Nie
zariadenia)
PC
187
(ks)
Dataprojektory
10
(ks)
Interaktívne tabule
5
(ks)
Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne ktoré zariadenie škola spravuje

X
X
X
1 279,66 m3
319,92 m2
6 461,24 m3
1 615,31 m2

900 m3
225 m2
X
X
X

B) športoviská

Športoviská
Názov športoviska
Telocvičňa
Telocvičňa
Ihrisko
Ihrisko
Viacúčelové ihrisko
Atletický ovál

Áno
/
Nie
Áno
Nie
Áno

Rozmery

Povrch

15x10

parkety

Stav
(vyhovujúci/
nevyhovujúci)
nevyhovujúci

50x30

tráva

vyhovujúci

Áno

20x30

antuka

nevyhovujúci

Nie
Áno

160x3

škvára

nevyhovujúci

Streetbalové ihrisko
Atletická rovinka
Atletické doskočisko
Vrhačský sektor
Hokejové ihrisko
Posilňovňa
Tenisové kurty
Plaváreň
Sauna
Pohybové štúdio
Gymnastická telocvičňa

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno

Floorbalové ihrisko
Iné (uviesť)

Nie

12x15

asfalt

Poznámka
(v prípade nevyhovujúceho
popísať závady)
Malé rozmery, vlhnutie, pleseň

Nutná
komplexná
antukovej vrstvy
Uviesť počet dráh: 2
Potrebná výmena
vrstvy

výmena

Posledná
rekonštrukcia
(dátum)

2005

škvárovej

Vyhovujúci

X
X

Počet
Uviesť počet dráh
X

X

6x5

Liata
podlaha

vyhovujúci

Šatne
Počet: 2 stav: vyhovujúci
Hygienické zariadenia
Počet: 2 stav: vyhovujúci
Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie
ihrisko...)
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C) školský internát
Názov školského internátu, adresa
Charakteristika ŠI

Počet

Kapacita internátu (počet lôžok)
Poplatok za ubytovanie v školskom internáte za školský
rok 2018/2019
Celkový počet izieb
Jednoposteľových
Dvojposteľových
Trojposteľových
Štvorposteľových
Počet ubytovaných žiakov /
k 15.9.2018
Naplnenosť internátu (%)
Počet iných ubytovaných za školský rok 2017/ 2018
Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2018
Počet vychovávateľov internátu k 15.9.2018
Školská jedáleň ako súčasť ŠI

(Áno/Nie)
k 31.12.2017

Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných
žiakov
Vlastné príjmy ŠI od iných
ubytovaných

k 30.6.2018
k 31.12.2017
k 30.6.2018
Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :
Plocha jednej izby (m²)
Umiestnenie hygienických
zariadení

Spoločné (na chodbe)

Spoločné priestory ŠI

Študovne
(počet a plocha)
Kuchynky
(počet a plocha)

V rámci „bunky“

Miestnosti vychovávateľov
(počet a plocha)
Počet podlaží ŠI
vlastné
Vykurovanie

Výťah

zo školskej kotolne
iné (názov dodávateľa
tepla)
Áno/nie
Rok poslednej
rekonštrukcie
Verejná kanalizácia
Vlastná ČOV

Odkanalizovanie

ČOV školy
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Poznámka

D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň
Názov školského zariadenia , adresa

Charakteristika ŠJ

Počet

Poznámka

Kapacita školskej jedálne
Počet prihlásených stravníkov k 15. 9. spolu (žiaci +
zamestnanci + cudzí stravníci)
Poskytovanie diétneho stravovania v školskej jedálni
(Áno/Nie)
Celkový počet zamestnancov
šéfkuchár
ŠJ alebo výdajnej ŠJ
kuchár
zaučený kuchár
zamestnanci v prevádzke
Podnikatelská činnost ŠJ ( ak
áno, v poznámke napísať druh
PČ)

áno

------------

nie

-----------

Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať
do poznámky využitie )
k 31.12.2017

Vlastné príjmy ŠJ

k 30.6.2018

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci

k 31.12.2017
k 30.6.2018

Rok výstavby / začiatok užívania ŠJ :
Plocha stravovacieho zariadenia (m²)- kuchyňa
Plocha stravovacieho zariadenia (m²)- jedáleň
Vykurovanie

vlastné
zo školskej kotolne
iné (názov dodávateľa tepla)
verejná kanalizácia
vlastná ČOV

Kanalizácia

ČOV školy

19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY
VYHODNOTENIE SPLNENIA CIEĽOV ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/18
34

1. Vypracovať náborovú a marketingovú stratégiu školy, ktorá nám zabezpečí dostatočný počet
žiakov na otvorenie 4 tried v prvom ročníku – 2 triedy maturitné a 2 triedy učňovské.
SPLNENÉ
2. Zefektívniť spoluprácu s výchovnými poradcami na základných školách a zákonnými
zástupcami deviatakov pri propagovaní učebných odborov s osobitným zreteľom na chýbajúce
remeslá na trhu práce.
SPLNENÉ

3. Aj naďalej rozvíjať vzájomne výhodnú spoluprácu s podnikateľskou sférou pri zabezpečovaní

odbornej praxe pre našich študentov priamo vo výrobnom procese s cieľom vytvorenia
podnetného prostredia pre nadobúdanie vedomostí a zručností potrebných pre prax.
SPLNENÉ

CIELE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY pre školský rok 2018/2019
1. Vhodnou a účinnou stratégiou školy a intenzívnou náborovou činnosťou zabezpečiť dostatočný
počet žiakov na otvorenie 4 tried denného štúdia v prvom ročníku v členení – 2 triedy pre 4ročné študijné odbory a 2 triedy pre 3-ročné učebné odbory.
2. Dosiahnuť u zriaďovateľa zaradenie celkovej rekonštrukcie pavilónu "B" na ulici J. Janošku č.4
v Liptovskom Mikuláši do plánu investícií pre najbližšie obdobie.
3. Naďalej spolupracovať s podnikateľskou sférou, stavovskými a profesijnými organizáciami,
aby sme mohli flexibilne prispôsobovať zameranie školy regionálnym zmenám a meniacim sa
požiadavkám trhu práce a súčasne zabezpečovať odbornú prax pre našich študentov priamo vo
výrobnom procese.

20. SWOT ANALÝZA
Silné stránky školy:

Slabé stránky školy:

ponuka širokého programu študijných a učebných
odborov
poskytovanie všetkých úrovní vzdelávania v oblasti
stavebníctva v spádovej oblasti školy
premyslený externý marketing školy vo vzťahu
k základným školám
orientácia výchovy a vzdelávania na kľúčové
kompetencie žiakov potrebné pre uplatnenie sa na
trhu práce
experimentálne overovanie projektov v spolupráci so
zahraničnými partnermi
možnosti vyplývajúce z príspevkovej formy

nižšia mzdová úroveň garantovaná pedagógom zo
ŠR
absencia špeciálno-pedagogických kompetencií
zamestnancov školy
odlišná úroveň kompetencií pre využitie IKT
u jednotlivých učiteľov školy
odchod kvalitných pedagógov za lukratívnymi
pracovnými ponukami (mladí učitelia), neakceptácia
ponuky práce v školstve
vysoká finančná náročnosť pri kúpe potrebných
technológií na odborné vyučovanie
morálne zastarané učebné pomôcky, nedostatočný
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hospodárenia
nízke
percento
nezamestnanosti
našich
absolventov, úspešnosť VŠ štúdia
história, komplexnosť a poloha školy/ blízkosť
centra, autobusovej a vlakovej stanice
dostatočný počet erudovaných a skúsených
pedagógov
pomerne stály pedagogický zbor
skvalitnenie materiálneho vybavenia pre výučbu
odborných predmetov
dobré vybavenie kabinetov pre učiteľov – počítače
a ich pripojenie na sieť – využitie výpočtovej
techniky v záujme obojsmernej komunikácie
aktívna prezentácia školy na verejnosti –
mimoškolské aktivity, SOČ, školský časopis
dobrá spolupráca s firmami v Liptovskom Mikuláši
a regióne a absolvovanie praxe v týchto firmách,
väčšie zabezpečenie prepojenia teórie s praxou

počet moderných učebníc
nedostatočne rozvinuté kompetencie pre prácu
s projektami (potenciálne zdroje z ESF)
nedostatok finančných prostriedkov na nákup
didaktických pomôcok
nedostatok finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu
na nové investície, opravy a údržbu
nárast agresivity a vandalizmus žiakov
školské ihrisko

Príležitosti:

Riziká:

príprava a pilotovanie nových študijných a učebných
odborov v nadväznosti na školský výchovnovzdelávací program
možnosti otvorenia nových študijných a učebných
odborov v oblasti stavebníctva
efektívne využívať výpočtovú techniku v rámci školy
všetkými žiakmi školy
zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu
práce na základe analýz podnikateľských subjektov
kvalitnejšia príprava absolventov školy a ich
uplatnenie na trhu práce
poskytovanie všetkých úrovní vzdelávania v oblasti
stavebníctva
a tým aj zvýšiť počet žiakov
a absolventov školy
orientácia výchovy a vzdelávania na kompetencie
žiakov potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce
prispôsobiť teoretické vyučovanie potrebám praxe

odchod vysokokvalifikovaných odborníkov zo
školských služieb, zníženie kvality výchovnovzdelávacej práce
nízka priemerná mzda v školstve

spolupráca so školami podobného typu v nemecky
a anglicky hovoriacich krajinách
pokles záujmu o niektoré odbory štúdia (strechár,
maliar, klampiar)
veková štruktúra pedagogického zboru (vyšší
priemerný vek), finančne poddimenzované ocenenie
práce učiteľov

riziká vyplývajúce z implementácie nových
školských zákonov
renovácia budovy vykonaním stavebných prác
strecha, fasáda
nedostatok finančných prostriedkov na obnovu
a prevádzku školy
nižšia úroveň didaktických kompetencií učiteľov
školy v porovnaní s kompetenciami odbornými
slabá spolupráca s rodičmi problémových žiakov
školy
nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo
ZŠ

didakticky zapracovať použitie IKT do výchovnovzdelávacieho procesu vo vybraných predmetoch
teoretického a praktického vyučovania
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:
1. Zlepšiť informovanosť žiakov ohľadom závislostí a patologických javov v správaní s využívaním preventívnych
aktivít.
2. Skvalitniť prostredie pre voľnočasové aktivity žiakov.
3. Zlepšiť prípravu žiakov 4.ročníka na maturitnú skúšku, skvalitňovať vyučovanie a motivovať žiakov

k lepším výsledkom.
4. Zorganizovať prednášky firiem, odborné exkurzie a semináre pre žiakov, zapájať ich do odborných súťaží
a projektov s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie.
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5. V súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov posilňovať a podporovať pozíciu výchovnej

poradkyne, jej výchovné a poradenské aktivity.
6. Znižovať chorobnosť žiakov prostredníctvom výchovno-vzdelávacích činností zameraných na prevenciu
chorôb (dostatok pohybu, vychádzky do prírody, priaznivá sociálna a emocionálna klíma.
7. Realizovať aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného
zdravia, realizovať aktivity propagujúce zdravú výživu.
8. Umožniť žiakom školy využívanie všetkých dostupných športovísk školy, rozvíjať telesnú zdatnosť,
organizovať športové súťaže.
9.

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

Kód a názov
študijných
a učebných
odborov

3650 M
3656 K
3658 K
2464 H
2487 H 01
2683 H 11
3661 H
3678 H
3684 H
Spolu:

staviteľstvo
operátor
stavebnej výroby
mechanik
stavebnoinštalačn
ých zariadení
strojný mechanik
autoopravár
mechanik
elektromechanik –
silnoprúdová
technika
murár
inštalatér
strechár

Ukazovateľ
počet
počet žiakov
zamestnaných
zamestnaných
žiakov
v odbore, ktorí
vyštudovali
2
4

celkový
počet
absolvent
ov
18

počet
žiakov
ďalšieho
štúdia
10

počet evidovaných
nezamestnaných žiakov
k 15. 09. 2018

6

0

5

1

0

7

0

2

5

0

8

6

2

0

0

11

8

0

2

1

6

0

2

3

1

7
10
7
80

5
4
5
38

0
2
0
15

1
4
1
21

1
0
1
6

2

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA
Škole sa podarilo vďaka dvom projektom zlepšiť psychohygienické podmienky žiakov, a to vytvorením
relaxačnej miestnosti v pavilóne B a relaxačnej zóny v podobe upraveného školského átria v pavilóne A.
Obidva priestory sa využívajú aktívne takmer počas celého roka a rozširujú pre žiakov i zamestnancov
možnosti aktivít zameraných na psychorelax. V ponuke je minifitnesscentrum, oddychová zóna vo forme
paletového sedenia pre cca 20 žiakov, lavičky a stoly pre cca 1 žiacku triedu v átriu.
Škola má dobré priestorové podmienky s dostatkom funkčne vybavených odborných učební, najmä kvalitnou
výpočtovou technikou, jazykových laboratórií, máme dobre vybavené dielne, čo pozitívne ovplyvňuje kvalitu
vyučovania.
Rozvrh hodín a prestávok rešpektuje a spĺňa psychohygienické potreby žiakov a učiteľov.
Každoročne svojpomocne v rámci odbornej praxe rekonštruujeme a zveľaďujeme priestory školy vo všetkých
pavilónoch. V dobrom stave sú hygienické zariadenia v rámci školy, udržiavame dobrú úroveň čistoty
a poriadku šatní. Kladieme dôraz na úroveň estetizácie tried – priestorov školy, vnútorné vybavenie
kabinetov.
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Škola vytvára vhodné podmienky na zabezpečenie duševného zdravia žiakov aj zamestnancov. Všetci žiaci
a zamestnanci majú možnosť stravovania v školskej jedálni Hotelovej akadémie a zamestnanci aj v niekoľkých
stravovacích zariadeniach v rámci mesta. Formou automatov je zabezpečovaný pitný režim. Vo voľnom čase
je možnosť využívania všetkých priestorov školy, pozornosť venujeme osvetleniu tried a teplote v triedach
a dielňach. Naše priestory v škole a dielňach spĺňajú kritériá BOZ a PO. Snažili sme sa, aby vzdelávanie
žiakov v našej škole poskytovalo všetkým pocit psychickej spokojnosti.

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
Záujmová činnosť:
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2017/2018:
Zaradenie
Spoločensko-vedné

Prírodovedné
Technické

Umelecké
Športové

Iné

Názov krúžku

Počet žiakov

Krúžok anglického jazyka
Krúžok angličtina hrou
Krúžok maturita zo SJL v pohode
Krúžok fyzika pre prax
Krúžok matematika v kocke
Krúžok ekonomicko-rysovací
Krúžok elektrotechnický
Krúžok grafických a informačných systémov
Krúžok stavebníctvo v praxi
Krúžok stavebných konštrukcií
Krúžok strojárstvo v praxi
Krúžok technického myslenia
Krúžok odborného kreslenia
Krúžok rozhlasový
Krúžok kreslenia a prípravy na talentové skúšky
Krúžok motoristický
Krúžok stolnotenisový
Krúžok turistiky a cykloturistiky
Krúžok prípravy na súťaže
Krúžok výchovy k podnikaniu a účtovníctva
Krúžok prvej pomoci

12
11
9
8
12
10
6
7
11
9
12
6
15
4
7
16
8
6
11
14
10

Vedúci krúžku
(meno a priezvisko)
Alena Bátoryová
Kristína Šlauková
Daniela Martausová
Anna Chudá
Anna Maruškinová
Jana Kubančoková
Jozef Púchovský
Zuzana Šišáková
Jozef Vallo
Jana Ursínyová
Iveta Buociková
Jana Uhrínová
Gabriela Vronková
Edita Halušková
Miroslav Šufliarský
Ján Paulus
Katarína Včelová
Ján Ďurica
Andrea Stankovianska
Nadežda Multáňová
Jana Matzová

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

Meno žiaka
(družstvo chlapci/dievčatá)
Erich Argaláš
Peter Páluš
Vanesa Gajdošíková
Alexandra Betušťáková
Filip Mrva
Ivan Borsík
Viktor Husár
Filip Mrva
Betušťáková Alexandra
Katarína Červeňová
Vladimír Čatloš
Katarína Červeňová
René Gallo

Súťaž
ENERSOL SK
Pohyb bez bariér
Šachový turnaj o cenu riaditeľa ŽSK

Krajské kolo

Zrýchlený šach
SOČ
Šach spája generácie
Hasičská súťaž
Junior
Mladý Slovák
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Umiestnenie
1. miesto
5. miesto
2. miesto
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť

Sarah Pethövá
Jozef Straka
Katarína Červeňová
Vladimír Čatloš
Erich Argaláš
Peter Páluš
Erich Argaláš
Martin Jurica
Jakub Samolej
Jakub Kulošťák
Markos Batsikostas
Patrik Španko
Adam Gaál
Stanislav Taliga
Michal Cibák
Juraj Martinka
Norbert Dudáš
Michal Moravčík
Samuel Klocháň
René Gallo
Norbert Dudáš
Matej Husarčík
Norbert Dudáš
Matej Husarčík
Jakub Hromjak
Daniel Medvecký
Peter Páluš
David Gocs
Milan Baláž
Martin Laučík
Martin Búďan
Norbert Dudáš
Matej Husarčík
Norbert Dudáš

Majstrovstvá kraja v zrýchlenom šachu
Olympiáda SJL
AUTOOPRAVÁR JUNIOR
ENERSOL SK
Mladý vedec
Rodinný dom VELUX
MEĎ
Matematický klokan

Celoslovenské
kolo

BOZP

Mladý tvorca
MURÁR 2018
CONECO - strechár
Strojárska olympiáda
Medzinárodné
kolo

Obnoviteľné zdroje
MURÁR 2018
FOR ARCH Praha 2018

účasť
účasť
účasť
6. miesto
4. miesto
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
3. miesto družstvá
2. miesto
3. miesto
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
3. miesto
1. miesto

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

Meno žiaka
(družstvo chlapci/dievčatá)

Súťaž

Umiestnenie

Krajské kolo

Celoslovenské
kolo

Slovenský pohár v Downhille
MSVK mini futbal
MSVK dorast
MSVK junior

Kristián Matejovie
Michal Duraj
Sára Masláková
Sára Masláková

Medzinárodné
kolo
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účasť
účasť
2. miesto
2. miesto

24. 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
Jazyková škola

B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť)
C) CVČ
P.č.

Názov krúžku

Počet žiakov

periodicita

Vedúci krúžku

Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za
školský rok 2017/2018 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1

Výpis zo zápisnice Rady školy zo dňa 25. 10. 2018.
Rada školy prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018, berie ju na
vedomie a odporučuje na schválenie zriaďovateľovi.
V Liptovskom Mikuláši dňa 26.10.2018

Ing. Pavel Šišák
riaditeľ školy
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