
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015 
 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA 
ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

 
 
     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 PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ  

Adresa školy: 

 
VEĽKÁ OKRUŽNÁ 25 
 010 01  ŽILINA 
 

Telefónne čísla školy: 
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

041/5621331  
041/5621528 
 

Faxové číslo školy:  
 041/5001041 

Internetová stránka školy: 
 www. spssza. sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

spssza@spssza.sk 
durinik@spssza.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: 
 

 
TITUL, MENO, PRIEZVISKO 

Riaditeľ školy 
 Ing. Jozef Ďuriník 

Zástupca 
pre všeobecnovzdelávacie predmety RNDr. Elena Dorovská 

Zástupca 
pre odborné predmety Ing. Alena Okániková 

Zástupca 
pre technicko- ekonomické činnosti Mgr. Ľubomír Portašík 
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PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI –ŠPECIALISTI 

(§ 33 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.) 
 

 
TITUL, MENO, PRIEZVISKO 

výchovná  poradkyňa RNDr. Jaroslava Frťalová 
koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov PhDr. Zuzana Čičmancová 
kariérová poradkyňa RNDr. Jaroslava Frťalová 
vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných 
predmetov 
 (slovenský jazyk a predmety vzdelávacej oblasti 
 „Človek a hodnoty“ a  „Človek a spoločnosť“) 

 
Mgr. Katarína Mihová 

vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov 
 (predmety vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“) Ing. Daria Mandáková 

vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov  
(predmety vzdelávacej oblasti 
 „Život a príroda“  
a „Matematika, a práca s informáciami“) 

RNDr. Miroslava Sobčáková 

vedúci predmetovej komisie  telesnej a športovej 
výchovy (vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“) Mgr. Ondrej Podolinský 

vedúca predmetovej komisie odborných predmetov I. 
(predmety vyučované v odbore staviteľstvo – pozemné 
staviteľstvo) 

Ing. Dagmar Vankušová 

vedúca predmetovej komisie odborných predmetov II. 
(predmety vyučované v odbornom zameraní dopravné 
staviteľstvo a prax)                                     

Ing. Božena Kypusová 

vedúca predmetovej komisie odborných predmetov III. 
(predmety vyučované v odbore geodézia, kartografia a 
kataster) 

Ing. Petra Šutariková 

vedúca predmetovej komisie odborných predmetov IV. 
(ekonomika a  predmety vyučované v odbore technické 
a informatické služby v stavebníctve) 

Ing. Ľubica Gašperáková 

pedagogickí zamestnanci špecialisti – triedni učitelia viď bod 15.6. 
vedúca metodického združenia triednych učiteľov RNDr. Jaroslava Frťalová 
koordinátor informatizácie Mgr. Martin Dubec 
koordinátorka maturitnej skúšky Ing. Alena Okániková 
koordinátorka pre finančné vzdelávanie Ing. Ľubica Gašperáková 
koordinátor prevencie  bezpečnosti a ochrany zdravia  
pri práci a pri vyučovaní Ing. Jozef Bullo 

koordinátor prevencie požiarnej ochrany Ing. Viliam Klabník 
špecialistka na informatizáciu pedagogickej 
dokumentácie Ing. Eva Makovníková 

koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Maroš Bolo 
koordinátorka žiackej školskej rady RNDr. Jaroslava Frťalová 
špecialistka na výchovu a vzdelávanie žiakov so 
špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami RNDr. Jaroslava Frťalová 

koordinátor webovej stránky školy Ing. Jozef Dudoň 
koordinátorka činnosti  školskej knižnice Mgr. Viera Sabová 
koordinátorka evidencie školských učebníc Ing. Katarína Ilčíková 
koordinátorka vedenia kroniky školy Ing. Alena Ďurkáčová 
koordinátori odbornej praxe Ing. Viliam Balko - 2. a 3. ročník 

Ing. Emília Meriačová – 1.ročník 
koordinátorka výchovy k materstvu a rodičovstvu RNDr. Jaroslava Frťalová 
koordinátorka práce s Radou rodičov pri SPŠS  Mgr. Katarína Mihová 
koordinátor krúžkovej činnosti Mgr. Ľubomír Portašík 
koordinátorka  medzinárodných projektov Ing. Petra Šutariková 
koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti Ing. Viliam Wesserle 
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 

 
 
P.č. 

 
Titul, meno a priezvisko členov RADY ŠKOLY: 
 

 
Volený/ delegovaný za... 

1,  Ing. Jozef Dudoň - predseda pedagogických zamestnancov 
2. Mgr. Alexandra Kulihová pedagogických zamestnancov 
3. Ing. Jozef Štrba zriaďovateľa ŽSK 
4. Mgr. Zuzana Mešková  zriaďovateľa ŽSK 
5. Mgr. Terézia Martinčeková zriaďovateľa ŽSK 
6. Ing. Peter Weber  zriaďovateľa ŽSK 
7. Ing. Milan Škorník  rodičov SPŠS 
8. Ladislav Portášik 

Anna Prokešová je delegovaná zastupovaním za pána Portášika na 1 rok 
 rodičov SPŠS 

9. Ing. Emil Cipko  rodičov SPŠS 
10. Jana Paurová  nepedagogických zamestnancov 

SPŠS 
11. Margaréta Paučová  žiakov SPŠS 
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 6. júla 2012 

 
   

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 
 
Poradné orgány školy: 

 pedagogická rada, 
 gremiálna rada, 
 predmetové komisie, 
 metodické združenie triednych učiteľov, 
 stavovské a profesijné organizácie. 

 
Pedagogická rada školy 
Pedagogická rada  (PR) školy je  najvyšší poradný orgán riaditeľa školy, jej členmi  sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. 
Pedagogická rada zasadala v zmysle stanoveného harmonogramu zasadnutí, ktorý bol  integrálnou súčasťou Plánu práce školy na 
školský rok 2014/2015 a v zmysle aktuálnych potrieb výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzky školy. 
 
Činnosť PR v školskom roku 2014/2015 bola nasledovná: 

 prerokovala plán výkonov pre nasledujúci školský rok, kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 
2015/2016, 

 prerokovala zmeny v  poradných orgánoch školy, úväzky učiteľov,  triednictvo, zloženie  predmetových  komisií, oblasť  
výchovného  poradenstva, náplň koordinátorov špecifických činností,  využívanie vzdelávacích poukazov,...  

 prerokovala ročný plán práce školy pre školský rok 2014/2015, mesačné plány práce, pravidelne hodnotila ich plnenie,  
 prerokovala Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za  školský rok 2013/2014, 
 prerokovala výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu (každý štvrťrok), prerokovala výchovné opatrenia, ktoré ukladá 

riaditeľ školy, znížené známky zo správania, komisionálne  skúšky, 
  prerokovala návrhy zmien v učebných plánoch v  jednotlivých študijných odboroch a inovovaných špecializáciách odboru 

staviteľstvo (stavebný a realitný manažment, rekonštrukcia a modernizácia budov) s platnosťou od 1.9.2015, 
  prerokovala Ročný plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov pre školský rok 2014/2015,  štruktúru kariérových pozícií  

pedagogických zamestnancov v školskom roku 2014/2015, ako aj ďalšie  interné predpisy školy, 
 prerokovala prípravu písomných a ústnych maturitných skúšok, výsledky EČ MS 2015  z jednotlivých predmetov a prijala 

adekvátne opatrenia, 
 okrem plánovaných úloh riaditeľ školy v rámci pedagogickej rady požadoval vyjadrenie k úlohám vyplývajúcim z povinností 

rozhodnutia riaditeľa školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 na rokovanie pedagogickej rady riaditeľ  prizval podľa charakteru prerokovávanej problematiky aj zástupcov iných orgánov 
a organizácií (pedagogických zamestnancov Strednej školy požiarnej ochrany v Považskom Chlmci). 
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Gremiálna rada riaditeľa 
Je zložená z vedúcich zamestnancov školy, podľa aktuálnych potrieb boli na gremiálne porady prizývaní výchovná poradkyňa, 
zástupca odborovej organizácie, predseda Rady školy, vedúci  PK a MZTU, koordinátori špecifických činností  a zamestnanci 
hospodárskeho úseku. Zasadala podľa potreby a zvolával ju riaditeľ školy. 
V školskom roku 2014/2015 prerokovala  a rozhodovala  o všetkých základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy.  
Kontrolovala  plnenie Plánu práce školy na školský rok 2014/2015, navrhovala  a koordinovala jednotlivé činnosti práce školy. 
Organizovala prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady a  pracovných porád. 
Zriaďovala orgány potrebné na samosprávny chod školy a určovala ich náplň. 
 
Predmetové komisie 
 Hlavnou úlohou predmetových komisií  (PK)  bola  inovácia  ŠkVP s platnosťou od 1.9.2015, zapracovanie Národného štandardu 
finančnej gramotnosti do učebných osnov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, využívanie vytvorených didaktických 
pomôcok a prostriedkov,  otázok výchovno-vzdelávacieho procesu, analýza výsledkov vstupných a kontrolných písomných prác, 
výsledkov EČ MS zo SJL, cudzích jazykov a matematiky, používanie  nových  foriem a metód vyučovania, príprava  žiakov na 
olympiády, súťaže a iné. 
Členovia PK (učitelia) dbali o to, aby žiaci získali vedomosti, návyky a zručnosti, ktoré ich uprednostnia na trhu práce. 
 Podiel na tvorbe učebných osnov mali aj zamestnávatelia (Komora stavebných inžinierov, Komora geodetov, Asociácia 
zamestnávateľov v stavebníctve, MGM realitné centrum a pod.). 

 
Podrobné informácie o ich činnosti sú uvedené vo vyhodnocovacích  správach predmetových komisií za školský rok 2014/2015. 
 
Metodické združenie triednych učiteľov (MZTU) 
Vedúca  metodického združenia triednych učiteľov  koordinovala prácu triednych učiteľov a zastupujúcich triednych učiteľov 
predovšetkým vo výchovnej oblasti a pri vedení pedagogickej dokumentácie. 
MZTU plnilo úlohy stanovené vlastným plánom práce, úlohy stanovené ročným plánom práce. 
 
Stavovské organizácie a profesijné organizácie 
SPŠS spolupracuje  so zástupcami zamestnávateľov, profesijnými organizáciami, združeniami, hospodárskymi komorami 
a regionálnym úradom práce. 
 
Učitelia školy spolupracujú s profesijnými organizáciami a zároveň sú ich aktívnymi členmi:  

 Komora geodetov a kartografov  Slovenska (Ing. Luptovská) 
 Slovenská komora stavebných  inžinierov (Ing. Jozef Bullo) 
 Slovenská spoločnosť  geodetov a kartografov (Ing. Luptovská) 
 Asociácia  učiteľov slovenského  jazyka Slovenskej  republiky (Mgr. Sabová), 
 Národná asociácia realitných kancelárií, MGM realitné centum Žilina (spolupráca s Mgr. Máriom Glosom pri tvorbe 

kľúčových kompetencií, učebných osnov a  zavádzaní nových predmetov pre špecializáciu študijného odboru 
staviteľstvo -  stavebný a realitný manažment). 

 
SPŠS  je  členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Slovenskej republiky a Komory certifikovaných účtovníkov 
od roku 2011.  
V roku 2014 sa stala čestným členom Cechu strechárov Slovenska. 
 
Cieľom je účasť  na stavebných a  ekonomických fórach, stretnutiach s členmi SOPK, získavanie materiálov z rôznych oblastí 
stavebného a ekonomického života firiem, možnosť získať odborníka z praxe pre odborné prednášky pre žiakov, možnosť získať 
partnerov, ktorí by pomáhali pri realizácií praktického vyučovania žiakov, získavať informácie o novej platnej legislatíve v oblasti 
malého a stredného podnikania a jej aplikácia - získavanie najnovších informácií pre prácu na hodinách teoretického, ale aj 
praktického vyučovania.  
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5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 

 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2014 Stav k 31.08. 2015 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 
A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 6 180 - - - 6 170 - - - 
2. ročník 6 176 - - - 6 172 - - - 
3. ročník 6 171 - - - 6 166 - - - 
4. ročník 6 151 - - - 6 120 - - - 
5. ročník - - - - - - - - - - 
6. ročník - - - - - - - - - - 

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník - - - - - - - - - - 
2. ročník - - - - - - - - - - 

Externé a kombinované štúdium - - - - - - - - - - 
Spolu: 24 678 - - - 24 628 - - - 
 
 
 

5B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA 
 
Denná forma štúdia Stav k 15. 09. 2014 Stav k 31. 08. 2015 

počet tried celkový 
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový 
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 
A B C A B C 

1. ročník - príma - - - - - - - - - - 
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 čiastočne úplne čiastočne 
CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  3 2 2 2 2 2 2 2 
2. ročník  7 4 - 1 7 4 - 1 
3. ročník  1 2 - 1 1 2 - 1 
4. ročník  4 3 - - 4 3 - - 
5. ročník - - - - - - - - 
Spolu: 15 11 2 4 14 11 2 4 
Spolu CH + D: 26 6 25 6 
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5D. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY V OSEMROČNÝCH GYMNÁZIACH 

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 
CH D CH D CH D CH D 

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

 
 

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE 
 
 
 

Kód 

 
 

Názov študijného odboru 
 

Návrh školy Stupeň 
vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 
počet 
tried 

počet 
žiakov prihlásení zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 
3650 M staviteľstvo 4,5 135 3A 4 156 247 131 
39176 M 06 technické a informatické služby - 

v stavebníctve 
1 30 3A 4 12 31 24 

3692 M geodézia, kartografia a kataster 0,5 15 3A 4 22 45 15 
 
 
 
Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 
 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 
počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 
- Nie sú - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
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7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

 
 

 
 

Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka 
 
P. č. Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 
1 Slovenský jazyk a literatúra 2,57 2,46 2,32 2,75 - - 2,52 
2 Anglický jazyk 2,42 2,48 2,67 2,80 - - 2,58 
3 Nemecký jazyk 2,86 2,39 2,57 2,88 - - 2,67 
4 Matematika 3,03 2,96 3,29 3,36 - - 3,15 
5 Fyzika 2,83 2,65 2,21 - - - 2,57 
6 Informatika 1,60 1,30 - - - - 1,45 
7 Občianska náuka 1,64 1,59 1,75 1,73 - - 1,67 
8 Dejepis - 1,61 - - - - 1,61 
9 Telesná a športová výchova 1,06 1,10 1,11 1,08 - - 1,09 
10 Deskriptívna geometria 2,46 - - - - - 2,46 
11 Pozemné staviteľstvo 2,49 2,37 2,20 2,37 - - 2,37 
12 Dopravné staviteľstvo - 2,40 2,38 2,56 - - 2,42 
13 Stavebné materiály 2,39 - - - - - 2,39 
14 Inžinierske stavby 2,37 - - 1,20 - - 1,93 
15 Konštrukčné cvičenia 2,19 2,03 2,26 2,46 - - 2,22 
16 Odborné kreslenie 1,84 - - - - - 1,84 
17 CAD systémy 1,54 1,61 1,74 2,29 - - 1,65 
18 Ekonomika 1,86 1,58 1,94 1,73 - - 1,87 
19 Stavebné konštrukcie - - 2,42 2,37 - - 2,40 
20 Hospodárske právo - - - 1,56 - - 1,56 
21 Pozemkové právo - - 2,27 - - - 2,27 
22 Kataster nehnuteľností - - - 2,13 - - 2,13 
23 Počítačová grafika - 1,20 1,53 2,37 - - 1,70 
24 Základy staviteľstva 2,30 - - -  - - 2,30 
25 Vybrané state z odboru - - - 2,67 - - 2,67 
26 Technické kreslenie  2,26 - - - - - 2,26 
27 Prax  (odbor STV) - 2,06 - - - - 2,06 
28 Administratíva a korešpondencia 1,07 1,50 1,20 1,35 - - 1,28 
29 Geografické informačné systémy - - - 2,53 - - 2,53 
30 Právna náuka - - -      1,71 - - 1,71 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 
počet % počet % 

Celkový počet žiakov  675 X 673 X 
Prospech prospeli s vyznamenaním 72 10,70 77 11,45 

prospeli s priemerom 1,00 6 0,89 15 2,23 
prospeli veľmi dobre 199 29,48 202 30,01 
prospeli 336 49,78 382 56,76 
neprospeli 67 9,92 12 1,78 
neklasifikovaní 1 0,12 0 0 
celkový prospech za školu 2,17 X 2,14 X 

Správanie veľmi dobré 662 98,07 630 93,61 
uspokojivé 11 1,63 33 4,90 
menej uspokojivé 2 0,30 10 1,49 
neuspokojivé 0 0 0 0 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 32 876 X 44 418 X 
počet ospravedlnených hodín 32 383 98,50 40 356 90,86 
počet neospravedlnených hodín 493 1,50 1 062 9,14 
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31 Geodetické výpočty 3,26 2,40 1,87 - - - 2,48 
32 Prax ( odbor geodézia) 2,37 1,93 2,30 1,73 - - 2,08 
33 Mapovanie - 2,07 1,97 - - - 2,02 
34 Prax (odbor  TIS) - - 1,47 - - - 1,47 
35 Cudzojazyčná korešpondencia  - - - 2,43 - - 2,43 
36 Rekonštrukcie a adaptácie - - 1,56 - - - 1,56 
37 Manažment - - - 2,44 - - 2,44 
38 Kartografia - - - 2,53 - - 2,53 
39 Účtovníctvo - 1,42 1,47 1,70 - - 1,56 
40 Cvičenia z účtovníctva - - 1,67 1,43 - - 1,55 
41 Geodézia 2,63 2,30 2,34 2,40 - - 2,38 
42 Architektúra - 1,92 - 2,28 - - 2,06 
43 Fotogrametria - - 2,30 - - - 2,30 
44 Požiarna prevencia - 1,80 2,33 2,18 - - 2,13 
45 Organizácia ochrany pred požiarmi - - - 2,65 - - 2,65 
46 Chémia v ochrane pred požiarmi - - - 3,00 - - 3,00 
47 Stavebná mechanika - 2,41 2,66 - - - 2,53 
48 Aktualizácia geodetických  informácií - - - 2,30 - - 2,30 
49 Model 3D - - 1,77 - - - 1,77 
50 Drevené a kovové konštrukcie - -      2,56 - - - 2,56 
51 Mosty a tunely - - - 2,78 - - 2,78 
52 Technické prostriedky a výcvik - - 1,63 - - - 1,63 
53 Metodika zdolávania požiarov - - - 2,88 - - 2,28 
54 Zakladanie stavieb - 1,10 - - - - 1,10 
55 Rozpočtovanie stavieb - - - 2,29 - - 2,29 
56 Stavebná prevádzka - - - 2,41 - - 2,41 
57 Kartografia - -- - 2,53 - - 2,53 
58 Aplikovaná chémia - 2,15 - - - - 2,15 
59 Počítačová grafika - 1,20 1,53 2,37 - - 1,70 
60 Interiérová tvorba - 1,61 1,69 - - - 1,64 

Spolu:  2,20 1,95 2,17 2,26 - - 2,14 
 
 
 
Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka: 
 
Kód. Názov vyučovacieho 

predmetu 
Priemerný prospech Spolu 

1.  
ročník 

2.  
ročník 

3.  
ročník 

4.  
ročník 

5.  
ročník 

6.  
ročník 

7.  
ročník 

8.  
ročník 

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

 
 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
 
 
 

 
Predmet 
 

 
Úroveň  

 
Počet žiakov 

 
Priemerná úspešnosť 

 Slovenský jazyk a literatúra - 151 51,6 % 
- - - 

Anglický jazyk B1 126 52,0 % 
- - - 

Nemecký jazyk B1 24 44,7 % 
- - - 

Matematika - 59 28,5 % 
- - - 

- - - - 
- - - 

 
Predmet 

 
Úroveň 

 
Počet žiakov 

 

 
Priemerná úspešnosť 

 

 Slovenský jazyk a literatúra - 151 67,0 % 
- - - 

Anglický jazyk B1 126 59,3  % 
- - - 

Nemecký jazyk B1 24 64,6 % 
- - - 

 
Praktická  časť odbornej zložky 
 

 
- 

 
151 

 
2,43 

 
- - - - 

- - - 

 
Predmet 
 

 
Úroveň 

 
Počet žiakov 

 
Priemerná úspešnosť 

 Slovenský jazyk a literatúra - 147 2,26 
- - - 

Anglický jazyk B1 126 2,46 
- - - 

Nemecký jazyk B1 24 2,26 
- - - 

Teoretická časť odbornej zložky - 147 2,12 
- - - 

 - - - 
- - - 
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Údaje o záverečných skúškach 
 

 
 

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 
 
A) Aktívne 
 
Kód Názov študijného a učebného odboru  

Forma štúdia 
 

Stupeň vzdelania 
(ISCED) 

3650 M  staviteľstvo  denná 3A 
3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve denná 3A 
3692 M geodézia, kartografia a kataster denná 3A 
    
Poznámka: Žiaci na študijnom odbore staviteľstvo si volia po 1. ročníku nasledovnú 

odbornú špecializáciu: 
staviteľstvo – pozemné staviteľstvo 
staviteľstvo – dopravné staviteľstvo 
staviteľstvo – požiarna ochrana 
staviteľstvo – stavebný a realitný manažment 
staviteľstvo – rekonštrukcia a modernizácia budov 

- - 

 
 
B) Neaktívne 
 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Neaktívne od šk. 

roku 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

 
C) Experimentálne overovanie 
 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Doba trvania 
experimentu 

(od – do) 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

 
 

 

Kód Učebný odbor Počet 
žiakov 

Prospech Počet žiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku prospeli s  

vyznamenaním 
prospeli 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
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10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 
Ženy 37 - - 
Muži 14 - - 
Spolu (kontrolný súčet): 51 - - 
Kvalifikovanosť v %: 100 % X 
Veková štruktúra do 30 rokov 3 - - 

do 40 rokov 9 - - 
do 50 rokov 15 - - 
do 60 rokov 20 - - 
dôchodcovia 4 - - 

Spolu (veková štruktúra): 51 - - 
 
 

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 
Ženy 10 
Muži 2 
Spolu (kontrolný súčet): 12 
Veková štruktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 4 
do 50 rokov 2 
do 60 rokov 4 
dôchodcovia 2 

Spolu (veková štruktúra): 12 
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12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
ŠKOLY 

 

 

 
 
 

Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 
(napr. MPC, VŠ a iné) 

Absolventi 
vysokých škôl 

ženy 0 - - 
muži 0 - - 

do 30 rokov 
 

ženy 2 
 

externá RP MPC Žilina (aktualizačné vzdelávanie) 
 

muži 2 externá RP MPC Žilina  (aktualizačné vzdelávanie) 
do 40 rokov ženy 

 
1 
 

 
1 
 

1 
 

1 

externá 
 
 

externá 
 

externá 
 

externá 
 

Firma Kros, a.s. Žilina (program OMEGA, Olymp a jeho 
aplikácie - aktualizačné vzdelávanie) 
 

RP MPC Žilina (prípravné atestačné vzdelávanie) 
 

RZP Považská Bystrica (vlastné aktualizačné vzdelávanie) 
 

Štúdium cudzích jazykov - Štátna jazyková škola v Žiline 
muži 2 

1 
externá 
externá 

RP MPC  
Žilinská univerzita (doplnkové pedagogické štúdium) 

do 50 rokov ženy 1 
 

1 
 

2 
 
 

2 
 
 
1 
 
 
 

 

3 
 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
 

externá 
 

externá 
 
 

externá 
 
 

externá 
 
 
 

externá 
 
 
 

 

externá 
 
 

externá 
 
 
externá 
 

RP MPC Žilina (aktualizačné vzdelávanie) 
 

Štúdium cudzích jazykov - Štátna jazyková škola v Žiline 
 

Komora certifikovaných účtovníkov Slovenskej republiky 
(aktualizačné vzdelávanie)  
 

 Komora geodetov a kartografov Slovenska (aktualizačné 
vzdelávanie) 
 

IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže, oddelenie rozvoja 
práce s mládežou (vzdelávanie pre koordinátorov žiackych 
školských rád 
 

Firma ASICE Prešov, Porotherm, Heluz, Isover, BASF 
(odborné vzdelávanie v oblasti stavebníctva) 
 

IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže, oddelenie rozvoja 
práce s mládežou (vzdelávanie v oblasti kariérového poradenstva, 
Národný projekt KomPrax) 
 

Firma Kros, a.s. Žilina (program OMEGA, Olymp a jeho 
aplikácie - aktualizačné vzdelávanie) 
 

muži 1 
 

1 
 
 

1 

externá 
 
externá 
 

externá 
 

Štátna jazyková škola v Žiline  
 

RP MPC Trenčín (aktualizačné vzdelávanie) 
 

Firma ASICE Prešov, Porotherm, Heluz, Isover, BASF 
(odborné vzdelávanie v oblasti stavebníctva) 

do 60 rokov ženy 
 
 

2 
 

1 
 

3 

externá 
 

externá 
 

externá 
 

RP MPC Žilina (prípravné atestačné vzdelávanie) 
 

Štúdium cudzích jazykov - Štátna jazyková škola v Žiline 
 

Firma ASICE Prešov, Porotherm, Heluz, Isover, BASF 
(odborné vzdelávanie v oblasti stavebníctva) 

muži 1 
 
 

1 

externá 
 
 

externá 
 

Slovenská komora stavebných inžinierov Žilina (celoživotné 
vzdelávanie členov Slovenskej komory stavebných inžinierov) 
 

Firma ASICE Prešov, Porotherm, Heluz, Isover, BASF 
(odborné vzdelávanie v oblasti stavebníctva) 

dôchodcovia ženy 0 - - 
muži 0 - - 

Spolu: 35 - - 
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13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  
VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

 
P. č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

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

1. Slovenský jazyk a literatúra 100 % 
2. Anglický jazyk 100 % 
3. Nemecký jazyk 100 % 
4. Občianska náuka 100 % 
5. Dejepis 100 % 
6. Etická výchova 100 % 
7. Náboženská výchova 100 % 
8. Matematika 100 % 
9. Telesná a športová výchova 100 % 
10. Fyzika 100 % 
11. Deskriptívna geometria 100 % 
12. Stavebná prevádzka 100 % 
13. Model 3D 100 % 
15. Pozemné staviteľstvo 100 % 
16. Dopravné staviteľstvo 100 % 
17. Odborné kreslenie 100 % 
18. Technické kreslenie 100 % 
19. Informatika 100 % 
20. Geografické informačné systémy 100 % 
21. CAD systémy 100 % 
22. Stavebné materiály 100 % 
23. Prax, geodézia 100 % 
24. Prax, TIS 100 % 
25. Interiérová tvorba 100 % 
26. Stavebná mechanika 100 % 
27. Ekonomika 100 % 
28. Geodézia 100 % 
29. Účtovníctvo 100 % 
30. Cvičenia z účtovníctva 100 % 
31. Administratíva a korešpondencia 100 % 
32. Právna náuka 100 % 
33. Zakladanie stavieb 100 % 
34. Architektúra 100 % 
35. Stavebné konštrukcie 100 % 
36. Mosty a tunely 100 % 
37. Geodetické výpočty 100 % 
38. Mapovanie 100 % 
39. Fotogrametria 100 % 
40. Pozemkové právo 100 % 
41. Kataster  nehnuteľností 100 % 
42. Grafické a informačné systémy 100 % 
43. Organizácia ochrany pred požiarmi 100 % 
44. Základy staviteľstva 100 % 
45. Právna náuka  100 % 
46. Počítačová grafika 100 % 
47. Vybrané state z odboru 100 % 
48. Požiarna prevencia 100 % 
49. Metodika zdolávania požiarov 100 % 
50. Kartografia 100 % 
51. Chémia v ochrane pred požiarmi 100 % 
52. Konštrukčné cvičenia 100 % 
53. Inžinierske stavby 100 % 
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54. Cudzojazyčná korešpondencia 100 % 
55. Hospodárske právo 100 % 
56. Aplikovaná chémia 100 % 
57. Rozpočtovanie stavieb 100 % 
58. Aktualizácia geodetických informácií 100 % 
59. Manažment 100 % 
60. Rekonštrukcie a adaptácie 100 % 
Celkový priemer (%): 100 % 

 
14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 

 

14.1. VÝCHOVNÉ PORADENSTVO 
 
Výchovná poradkyňa:  RNDr. Jaroslava Frťalová 
 

Základné činnosti výchovnej poradkyne: 
 poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach  

o výchovy a vzdelávania,  
o profesijnej orientácie,  
o v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti mládeže. 

 konzultačná činnosť - zameraná na 
o poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov,  
o poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách,  
o poskytovanie informácií o možnostiach voľby povolania. 

 koordinačná činnosť – zameraná na  
o prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou 

o deti a mládež, 
o poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom, 
o sprostredkovanie previazanosti školy s výchovnými poradcami základných škôl Žilinského kraja pri nábore 

žiakov základných škôl na stredné školy. 
 

KONKRÉTNE AKTIVITY VÝCHOVNEJ PORADKYNE v školskom roku 2014/2015: 
 
ADAPTAČNÝ KURZ ŽIAKOV 1. ROČNÍKA 
 

 prezentovanie činností výchovnej poradkyne žiakom 1. ročníka: 
o  žiaci so ŠVVP, 
o  sociálne štipendiá, 
o  schránka dôvery. 

 

 prezentácia Prvé kroky k tolerancii, 
o  šikanovanie, kyberšikanovanie,  

 
 predstavenie Žiackej školskej rady na SPŠS, 

o prezentovanie aktivít ŽŠR. 
 
SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ: 
 

 informovanie triednych učiteľov, žiakov a rodičov o možnostiach a podmienkach pre poberanie sociálneho štipendia, 
 priebežné priznávanie štipendií na základe žiadostí a potrebnej dokumentácie, 
 administrácia a vyplácanie sociálnych štipendií. 

 
ŽIACI S VÝCHOVNO-VYUČOVACÍMI PROBLÉMAMI: 
 

 pohovor so žiakmi iniciovaný triednymi učiteľmi  kvôli nevhodnému správaniu na vyučovacích hodinách, nedodržiavaniu 
školského poriadku,  

 pohovor so žiakmi, ktorí vyjadrovali nespokojnosť s prácou niektorých vyučujúcich, 
 pohovor s rodičmi kvôli riešeniu problémov so žiakmi. 
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PRÍPRAVA A SPRACOVANIE MATERIÁLOV  
 

 Materiály pre triednych učiteľov: 
 

o Návrhy mladých ľudí na riešenie problematiky HIV/AIDS, 
 materiál na triednickú hodinu v rámci Svetového dňa boja proti AIDS, 

o Kyberšikanovanie a šikanovanie v školskom prostredí, 
 materiály na triednickú hodinu v rámci prevencie šikanovania. 

 
 Materiály pre žiakov: 

 

o Kampaň „Červené stužky“ 
 materiál k Svetovému dňu boja proti AIDS, 

o Dobročinná aktivita „Urobme dobrý skutok..., pomocou iným si budujeme  svoj charakter“ 
 materiál o deťoch s detskou mozgovou obrnou, 

o Kampaň „Mladí bez nenávisti“  
 materiál k potlačeniu prejavov nenávisti medzi ľuďmi. 

 
 Materiály pre rodičov: 

 

o  Stredoškolské štipendiá v školskom roku 2014/2015  
 usmernenia pre poberanie sociálneho štipendia, žiadosť o poskytovanie štipendia a žiadosť 

o jednorazový príspevok zo ZR. 
 

 Ankety: 
o  Moje záujmy, úspechy, predstavy a očakávania  

 anketa pre žiakov 1. ročníka pre potreby triednych učiteľov a potreby ŽŠR, 
o Šikanovanie  

 anketa pre žiakov 1. ročníka skúsenosti so šikanovaním na základnej škole,  
o Prepravné zvyklosti študentov stredných škôl 

 pomoc pri spracovaní podkladov pre prípravu integrovaného dopravného systému pre ŽSK. 
 

 Aktualizácia materiálov na web stránke školy 
 

o Základné činnosti a úlohy VP 
o Dôležité adresy 
o Informácie pre maturantov 
o Informácie pre žiakov 
o Informácie pre rodičov 
o Informácie pre učiteľov 

 
AKTIVITY PRE ŽIAKOV: 

 realizácia aktivít v rámci kampane boja proti AIDS - Červené stužky, 
 organizácia Slávnostnej akadémie ku dňu učiteľov pri príležitosti spomienky na velikána pedagogiky J. A. Komenského,  
 pomoc pri realizácii Ankety sympatií – hlasovania o najsympatickejšieho učiteľa vo zvolených kategóriách,  
 realizácia dobročinnej aktivity „Urobme dobrý skutok..., pomocou iným si budujeme  svoj charakter“,  zameranej na 

pomoc deťom s detskou mozgovou obrnou, 
 realizácia aktivít v rámci kampane „Mladi bez nenávisti“, zameranej  na potlačenie prejavov nenávisti, extrémizmu, 

rasovej neznášanlivosti, utláčania menšín, agresívneho nacionalizmu, 
 nadviazanie spolupráce so Špeciálnou základnou školou Jána Vojtaššáka v Žiline a realizovanie stretnutia žiakov 

ŠZŠ so žiakmi SŠ, 
 realizácia „Školy šmyku“ pri Dopravnej akadémii v Žiline, 
 realizácia dopravného prieskumu na základe žiadosti VÚC. 
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SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI: 
 

 účasť na stretnutí výchovných poradcov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline, 
 účasť na seminári organizovanom IUVENT-ou – Slovenským inštitútom mládeže, ktorej predmetom činnosti je práca s 

mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho, 
 prezentácia Národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý vznikol na podporu rozvoja zručností mladých 

ľudí,  
 prezentácia európskej informačnej siete - EURODESK, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady pre mladých ľudí, 
 účasť na seminári spoločnosti Scio, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania školám a jednotlivcom  

a realizácia testovania študijných predpokladov žiakmi 3. a 4. ročníka.  
 

 
VZDELÁVANIA: 

 

 účasť na vyhodnocovacom školení mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou realizovanom  v rámci 
národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax pod názvom Kariérne poradenstvo, 

 vyhodnotenie malého projektu Podpora mladých pri výbere povolania spojeného s účasťou na Európskom veľtrhu 
pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus v Nitre, 

 

 účasť na špecializačnom vzdelávaní kariérových a výchovných poradcov v rámci Národného projektu Rozvoj 
stredného odborného vzdelávania  organizovanom Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, 

 vypracovanie záverečnej práce Rozšírenie profesijných kompetencií výchovných poradcov v procese kariérovej 
výchovy žiakov SOŠ. 

 
 
NÁVRH CIEĽOV  NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016: 
 

 zúčastniť sa na plenárnom ZR v septembri a informovať rodičov o konkrétnych aktivitách a činnosti výchovnej poradkyne 
na SPŠS (sociálne štipendiá, žiaci so ŠVVP, ...),  

 pravidelne aktualizovať informácie pre žiakov a rodičov na web stránke školy, na nástenke VP, triednych nástenkách, 
 aktívnejšie spolupracovať so školskými poradenskými zariadenia. 

 
 

14.2. ŽIACI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 
Koordinátorka:  RNDr. Jaroslava Frťalová 
Koordinátorka  výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) koordinovala  
a zodpovedala za integráciu 8 žiakov (1. až 4. ročníka) a to predovšetkým: 

 znalosťou legislatívy súvisiacej s integráciou osôb so ŠVVP, 
 vytváraním podmienok školy pre integrovaných žiakov, 
  realizovala postupy, ktoré je nutné dodržať od prijímacieho konania žiaka až po ukončenie štúdia na 

SPŠS a poskytovala  pomoc pri orientácii na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole, 
 koordinovala vypracovanie  individuálneho plánu žiaka so ŠVVP, 
 robila poradenstvo pre pedagogických zamestnancov, 
 spolupracovala so zákonnými zástupcami integrovaného žiaka, 
 spolupracovala s inštitúciami a špeciálnymi pedagógmi, ktorí poskytujú odbornú pomoc pri integrácii 

žiaka. 
 

KONKRÉTNE AKTIVITY v školskom roku 2014/2015: 
 

 aktualizácia zoznamu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
 pohovor s rodičmi žiakov so ŠVVP, ktorí podali prihlášku na štúdium na našu školu, 
 pohovor s rodičmi žiakov so ŠVVP, u ktorých bola potrebná rediagnostika, 
 telefonická komunikácia s riaditeľkou CPPPaP v Leviciach ohľadom riešenia problémov pri vzdelávaní žiaka so ŠVVP, 
 spracovanie hodnotenia žiaka so ŠVVP s cieľom vyriešiť problémy v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom. 
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14.3. KARIÉROVÉ PORADENSTVO 
Koordinátorka:  RNDr. Jaroslava Frťalová 
 
Kariérová poradkyňa zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní informačných, konzultačných, metodických a iných činností 
v oblasti prípravy žiakov na vstup na trh práce.  
Poskytuje informácie o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnosti voľby povolania, možnosti uplatnenia po 
skončení strednej a vysokej školy.  
Spolupracuje so základnými školami, strednými a vysokými školami, zúčastňuje sa na dňoch otvorených dverí, pripravuje pre žiakov 
informačné semináre. 
 
KONKRÉTNE AKTIVITY v školskom roku 2014/2015: 
 

 zabezpečenie propagačných materiálov Slovenského inštitútu vzdelávania 
o zoznam vysokých škôl na Slovensku, zoznam akreditovaných študijných odborov, podmienky prijatia na študijné 

odbory, ukážky testov prijímacích pohovorov, základné informácie o štúdiu na VŠ a informácie o prípravných kurzoch 
na prijímacie pohovory na VŠ, 
 

 sprostredkovanie informácií o testoch všeobecných študijných predpokladov   
  

 sprostredkovanie prezentácie predstaviteľov fakúlt technických vysokých škôl a univerzít v aule školy 
FBI na ŽU, 
StU ŽU, 
VUT Brno - FAST  RoadShow, 

 

 preposlanie materiálov na stránky tried 
o elektronická prihláška na VŠ z Portálu VŠ 

http://www.portalvs.sk/sk/, http://www.prihlaskavs.sk/sk/, 
o termíny podania prihlášok na slovenské a české vysoké školy na akademický rok 2015/2016, 

file:///C:/Users/image/Downloads/termin1.pdf, 
http://www.vysokeskoly.com/terminy-podani-prihlasek/, 

o videoknižnica povolaní, 
o finančné náklady na štúdium, 

http://studentskefinancie.sk / 
o „Neseďte doma! Vycestujte do zahraničia a získajte pracovné skúsenosti!“, 

https://mail.google.com/ 
o možnosti štúdia v zahraničí InterStudy , 

https://mail.google.com 
o EURODESK - európska informačná sieť, ktorá poskytuje informácie a rady pre mladých ľudí, 

http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Programy-1.alej, 
o „Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu“ v tlačenej aj elektronickej podobe, pokyny na vypisovanie, vzor, 
o „Všeobecná stratégia riešenia testov“ – pomôcka pre žiakov, ktorí sa chystajú na vykonanie testu všeobecné 

študijné predpoklady a rady, ako využiť výsledky na viacerých školách, 
 

 realizácia projektu v rámci nadstavbového vzdelávania KomPrax  s témou Kariérne poradenstvo - podpora mladých 
pri výbere povolania spojeného s účasťou na Európskom veľtrhu  pomaturitného a celoživotného vzdelávania 
Gaudeamus v Nitre, kde žiaci získali: 

o komplexné informácie o možnostiach univerzitného, neuniverzitného, pomaturitného a celoživotného 
vzdelávania, 

o konkrétne materiály (brožúrky, CD, ...) o možnostiach štúdia na Slovensku, v Českej republike a zahraničných 
univerzitách, 

o konkrétne informácie o jednotlivých študijných programoch účasťou na prednáškach vystavujúcich škôl,  
o pomoc pri výbere študijného programu, školy príp. fakulty, využitím poradenského servisu na výstave. 
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 14.4. VÝCHOVA K MATERSTVU A RODIČOVSTVU 
Koordinátorka:  RNDr. Jaroslava Frťalová 
 
Koordinátorka výchovy k materstvu a rodičovstvu zodpovedá za prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania, 
pripravuje a vyhodnocuje aktivity v zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS, zameriava sa na nasledovné oblasti: 
 

 význam rodiny a jej funkcie, výchova detí v rodine, úprava manželských a rodinných vzťahov, 
 medziľudské vzťahy, výber životného partnera, sexuálne vzťahy a plánovanie rodičovstva, manželské a rodičovské 

spolužitie. 
 
KONKRÉTNE  AKTIVITY v školskom roku 2014/2015: 

 
 účasť žiakov na programe –  "Zážitková forma vzdelávania pre život – vzdelávanie o ľudskej sexualite", ktorý 

realizovalo nezávislé občianske združenia Progress Education : 
o na základe logického uvažovania o biologických faktoch a vedeckých poznatkov pomôcť mladým ľuďom dospieť 

k takému rozhodovaniu a správaniu, ktoré povedie k skutočnému sexuálnemu zdraviu, plnohodnotným vzťahom 
a zodpovednému manželstvu, 
 

o povzbudzovať mladých: 
 k uvedomeniu si svojej dôstojnosti, svojich práv a slobôd, 
 k zodpovednosti za svoj život a osobnostný potenciál, 
 k aktívnemu angažovaniu sa pre dobro spoločnosti. 

 
 zapojenie sa do kampane Červené stužky: 

o zabezpečenie vzdelávacieho materiálu o AIDS pri príležitosti Svetového dňa boja proti tejto zákernej chorobe 
s dôrazom na medziľudské vzťahy, priateľstvo, zamilovanosť a lásku, sexuálne vzťahy a plánovanie rodičovstva, 
na prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania,  

o  realizácia tvorivých dielní s dôrazom na význam rodiny a jej funkcie, právnu úpravu manželských a rodinných 
vzťahov. 

 
 realizovanie aktivít v rámci činnosti koordinátora prevencie kriminality, drogových závislostí a iných sociálno 

-patologických javov: 
 dotazníky monitorujúce aktuálnu úroveň návykových látok, 
 prezentácia filmov (DVD) s protidrogovou tematikou. 

 prezentovanie videofilmov v rámci triednických hodín:  
 

o Mením sa na muža, 
o Mením sa na ženu, 
o AIDS, 
o Partnerské vzťahy a rodičovstvo, 
o Zázrak života. 

 

NÁVRH CIEĽOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016: 
 prísnejšie dbať na odbornú garanciu preventívnych aktivít a programov tak, aby prípadné prednášky a cvičenia neohrozili 

osobnostný vývoj žiakov, 
 realizovať ponúkané programy súvisiace so systematickou prípravou dievčat na celoživotnú úlohu ženy,  
 realizovať ponúkané programy pre chlapcov, ktoré im pomôžu radami, faktami aj odporúčaniami zorientovať sa v mužskom 

svete, 
 zapájať sa do ďalších osvetových a vzdelávacích programov pre študentov k danej problematike. 
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14.5. PREVENCIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV 
 
Koordinátorka: PhDr. Zuzana Čičmancová 
Plán vychádza: 

 zo strategických dokumentov SR zameraných na prevenciu rizikového správania sa detí, 
 z Pedagogicko- organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na  školský rok 2014/2015, 
 z Metodického usmernenia č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských 

zariadeniach, 
 z Protidrogovej stratégie EÚ na obdobie 2013 – 2020, 
 z Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 schválenej  vládou SR uznesením 

č. 380 z 10. júla 2013, 
 z Dohovoru o právach dieťaťa, 
 z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, 
 z Národného programu prevencie HIV/AIDS, 
 zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015. 

 
Práca koordinátorky prevencie sociálno-patologických javov je zameraná predovšetkým na poradenskú a preventívnu činnosť pre 
žiakov, rodičov a pedagogických zamestnancov školy. Od tohto smerovania sa odvíjali aj všetky zrealizované aktivity v školskom  
roku 2014/15. Základom činnosti bola spolupráca s vedením školy a výchovným poradcom, kde sa koordinovali postupy vo 
výchovnej oblasti a následne bol vypracovaný plán práce, ktorý sa plnil počas školského roka. 
Tento rok sme nadviazali trvalú spoluprácu so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, s ktorým riešime 
skupinové, ale aj individuálne potreby študentov. 
 

KONKRÉTNE  AKTIVITY v školskom roku 2014/2015: 
 
SEPTEMBER:  

 prednášky v rámci adaptačného kurzu žiakov 1. ročníka s koordinátorom prevencie a príslušníčkou Mestskej polície 
v Žiline (protidrogová prevencia a trestnoprávna zodpovednosť), 

 poskytnutie informačného materiálu pre triednych učiteľov 1. ročníka – príznaky zneužívania návykových látok. 
 
OKTÓBER: 

 aktualizácia dotazníka monitorujúceho aktuálnu úroveň návykových látok, 
 zapojenie školy do protidrogového festivalu DNI NÁDEJE, 
 podpora kampane k Svetovému dňu duševného zdravia „Modrá nezábudka“, 
 aktualizácia webovej stránky školy, 
 vytvorenie súboru zážitkových aktivít preventívneho charakteru, 
 aktívna účasť na Žilinskom literárnom festivale, 
 zabezpečenie spolupráce s CPPPaP – preventívny program „Šikanovanie“ (aktivita sa realizovala vo všetkých triedach  

1. ročníka počas školského roka ako skupinová práca rozdelená na dve stretnutia v triede). 
 
NOVEMBER: 

 prezentácia filmov (DVD) s protidrogovou tematikou, 
 triednické hodiny preventívneho charakteru, 
 administrácia dotazníka, 
 aktualizácia webovej stránky školy, 
 dotazník SORAD pre 1. ročník zameraný na zistenie vzťahov v triede, 
 preventívny program „Šikanovanie“ v 1. ročníku. 

 
DECEMBER: 

 cyklus vzdelávania pre 1. ročník – závislosti (primárna prevencia), 
 štatistické spracovanie výsledkov predloženého dotazníka, 
 preventívny program „Šikanovanie“ v 1. ročníku. 
 charitatívna zbierka „Úsmev ako dar“, 
 dotazník SORAD pre 2. ročník zameraný na zistenie vzťahov v triede, 
 tvorivé dielne v rámci celoslovenskej kampane Červené stužky, 
 edukačný program „Efektívne učenie“ – zúčastnili sa dve triedy. 
        Program zabezpečilo Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline. 
       Táto aktivita, ktorá bola realizovaná po vyhodnotení študijných výsledkov a po konzultácii s vedením školy, bola určená   
       triedam  s veľmi slabým prospechom. 
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JANUÁR: 
 cyklus vzdelávania pre 1. ročník -  „Závislosti“ (primárna prevencia), 
 cyklus vzdelávania pre 2. ročník -  „Závislosti“ (primárna prevencia), 
 spracovanie materiálov, informácií  a dotazníka, 
 aktualizácia webovej stránky školy, 
 vyhodnotenie dotazníka SORAD. 

 
FEBRUÁR: 

 cyklus vzdelávania pre 2. ročník –„Zdravý životný štýl“, 
 doplnenie databázy zážitkových aktivít na triednické hodiny, 
 prednášky pre 1. a 2. ročník – „Povolanie a zmysel života“ (aktivita organizovaná v rámci hodín NBV v spolupráci 

s rehoľnými spoločenstvami Školských sestier a Kapucínmi). 
 

MAREC: 
 prezentácia filmov s protidrogovou tematikou,   
 stretnutia s mediačným a probačným zamestnancom zamerané na zvýšenie právneho vedomia, 
 vyhodnotenie programu „Efektívne učenie“ s následnými osobnými konzultáciami, 
 preventívny program „Šikanovanie“ v 1. ročníku. 
 projekt „Mladí bez nenávisti“  zabezpečený Radou mládeže ŽSK  (účastníci vzdelávacích aktivít získali informácie o 

nenávistnom vyjadrovaní, o možnostiach riešenia a vyhľadania pomoci v mediálnom prostredí - hlavne sociálne siete). 
 

APRÍL: 
 preventívny program „Šikanovanie“ v 1. ročníku, 
 filmový festival „Jeden svet“ – zameraný na ochranu ľudských práv ( Stanica Záriečie), 
 projekt „Nemaj v paži“ -  motivácia mladých ľudí k záujmu o veci verejné (organizované v spolupráci s poslancom NR SR 

Richardom Vašečkom). 
 
MÁJ: 

 preventívny program „Šikanovanie“ v 1. ročníku. 
 

JÚN: 
 protidrogový koncert organizovaný pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

sa uskutočnil dňa 12.6.2015 pod názvom "Čo je veľa, to je veľa" so skupinou ARZÉN. 
               Programu o medziľudských vzťahoch, šikanovaní, intolerancii a základných právach sa zúčastnilo 150 žiakov našej školy.  
 
 

14. 6. SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY V OBLASTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA 
A PREVENCIE v školskom roku 2014/2015: 

 
Žilinský samosprávny kraj (zriaďovateľ školy, odborné a metodické poradenstvo), 
Obvodný úrad Žilina, odbor školstva - odborné a metodické poradenstvo, 
KR PZ v Žiline (projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva a bezpečného 
používania internetu, projekt „Netoleruj šikanovanie“ v rámci adaptačného kurzu), 
Mestská polícia v Žiline ( protidrogová prevencia a trestnoprávna zodpovednosť), 
ÚIPŠ v Bratislave (oblasť vyplácania sociálnych štipendií žiakom), 
Úrad práce a sociálnych vecí v Žiline (trh práce a služby zamestnanosti, absolventská prax, umiestňovanie absolventov, 
profesijná orientácia –zúčastnila sa výchovná poradkyňa), 
Organizácia UNICEF ( prezentácia činnosti, verejné zbierky, oblasť pomoci deťom „tretieho sveta“), 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (organizovanie zbierky „Biela pastelka“), 
Konfederácia politických väzňov Slovenska (oblasť dodržiavania ľudských práv), 
Slovenská rada rodičovských združení (oblasť spolupráce s rodičmi žiakov), 
Krajský súd v Žiline (účasť na súdnych pojednávaniach, besedy), 
Okresný súd v Žiline (návšteva súdnych pojednávaní v rámci bloku „Ústavné právo, súdnictvo a súdna moc“ – procesný postup 
súdov pri dokazovaní páchania trestných činov), 
Krajská knižnica v Žiline (informatická príprava žiakov 1. ročníka – zameraná na priblíženie zdrojov získavania a spracovania 
informácií, zoznámenie sa s konkrétnymi knižničnými službami), 
Centrum  pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie v Žiline, v Leviciach, v Považskej Bystrici a 
Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva  ( túto spoluprácu zabezpečuje  výchovná poradkyňa školy 
a koordinátorka prevencie). Spolupráca je zameraná na odbornú psychologickú a pedagogickú starostlivosť, realizuje špeciálne 
psychologické vyšetrenia žiakov,...), 
Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke, 
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Považská galéria umenia v Žiline (návšteva výstav obrazov a fotografií), 
Mestské divadlo Žilina (návšteva kultúrnych podujatí), 
Dom odborov Žilina (návšteva kultúrnych podujatí), 
Krajská hvezdáreň v Žiline (prednášky o vesmíre, prezentácia rôznych názorov na vznik vesmíru a formovanie poznatkov 
o ňom,...), 
Národná transfúzna stanica v Žiline (dobrovoľné darovanie krvi ), 
Liga za duševné zdravie (zapájanie sa do akcie  „Dni nezábudiek“), 
Liga proti rakovine (Medzinárodný deň bez fajčenia, finančná zbierka „Deň narcisov“, ...), 
Stanica Záriečie (filmové festivaly, dokumentárne filmy o právach ľudí, naliehavé spoločenské témy ako sú korupcia, ekonomická 
kríza, práva žien a detí, klimatické zmeny,...) 
Mestský úrad Žilina ( výchovné predstavenie s protidrogovou tematikou, výstavy), 
Radnica mesta Žilina, 
Krajské kultúrne stredisko (cyklické vzdelávanie pre žiakov zamerané na prevenciu, výchovu a zdravý sexuálny život a tiež 
prevenciu pred pohlavnými chorobami), 
Martinus - zabezpečovanie odbornej literatúry, 
Občianske združenie „Človek v ohrození“ (prednášky a besedy na aktuálne témy). 
 
 
 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 
15. 1. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI 
  
Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline v školskom roku 2014/2015 poskytovala služby svojim žiakom a ich zákonným 
zástupcom v medziach a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a zriaďovateľa a legitímnych a prirodzených požiadaviek žiakov a rodičov, v duchu mravných a etických 
princípov spoločnosti a hodnôt školy. 
 
Výsledky výchovy a vzdelávania žiakov školy pre rodičov a zákonných zástupcov boli poskytované: 

 na plánovaných schôdzkach rodičovského združenia  (rodičia sa na triednych schôdzach rodičovského združenia  
zúčastnili trikrát za rok,  v septembri 2014 sa  konala plenárna schôdza), 

 prostredníctvom internetu – elektronickej žiackej knižky, 
 e-mailovou korešpondenciou, 
 písomnými zásielkami na  domáce adresy, 
 zverejnením Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v priestoroch školy  a na webovej 

stránke školy, 
 osobnými konzultáciami, 
 vydávaním vysvedčení na konci školského roku a odpisov z katalógov na polroku, 
 vystavovaním písomných posudkov, charakteristík a hodnotení, 
 vydávaním a zasielaním rozhodnutí riaditeľa školy. 

 
Rodičia sú zároveň  informovaní o aktuálnom dianí v škole a pripravovaných akciách prostredníctvom webovej  stránky školy. 
 
Rada rodičov v priebehu školského roku 2014/2015: 

 schvaľovala  použitie rodičovských príspevkov, napr. financovanie súťaží žiakov, jednorazový sociálny príspevok pre 
žiakov, ktorí sa ocitli v zhoršenej sociálnej situácii,  

 spolurozhodovala o financovaní výchovných, kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít žiakov, 
 triedni dôverníci z radov rodičov informovali o problémoch v správaní a dochádzke do školy, využití 2% z daní na 

zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho  procesu. 
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15.2. FORMY PREZENTÁCIE ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
 
Na to, aby sa škola čo najviac dostala do povedomia verejnosti, sme si stanovili nasledovné úlohy: 

 z každej školskej akcie a aktivity zhotoviť podklady pre prezentáciu školy (fotografie, video, text, prezentácie) – zverejnenie 
na webovej   stránke školy, vypracovať fotoalbum školy, zabezpečiť digitalizáciu fotografií . 

 Deň otvorených dverí – 5. február 2015  
Cieľ: Sprístupniť priestory školy uchádzačom a ich rodičom, výchovným poradcom, informovať o prijímacom konaní pre 
školský  rok 2015/2016,  prezentovať: 

- študijné odbory a inovované špecializácie na odbore staviteľstvo, 
- grafické programy používané v  odborných predmetoch,  
- práce žiakov z odborného kreslenia, architektúry, ročníkové práce, projekty, obrazový materiál, 
- ukážku prístrojovej techniky a meračských pomôcok , 
- moderné metódy vyučovania (e-learning, práca s digitálnym učivom Planéty vedomostí, projektové vyučovanie), 
- aktivity a projekty žiakov,  

 úspešne reprezentovať školu v Medzinárodnej geodetickej súťaži IG5 v Maďarsku,  
 úspešne reprezentovať školu na Medzinárodnej súťaži v projektovaní v 3D v Českých Budějoviciach, 
 úspešne reprezentovať školu na medzinárodnej fotografickej súťaži „Inženýrska stavba 2014“ vo Vysokom Mýte, Česká 

republika, 
 úspešne reprezentovať školu v celoslovenskej súťaži firmy VELUX a YTONG, 
 prezentovať činnosť a výsledky školy pre žiakov 9. ročníka  základných škôl na  Burze informácií o vzdelávaní 

a zamestnanosti, 
 uverejňovať  články o aktivitách žiakov školy v dennej a periodickej tlači - Žilinský večerník, Žilinské noviny, SME, 

Učiteľské noviny, Dobrá škola, Oravské noviny, Kysucké noviny, 
 pokračovať   v spolupráci s mestom a  s Úradom ŽSK v oblasti kultúry, športu a vzdelávania. 

 
. 
15.3. MATERIÁLY O SPŠS 
 

 ROČENKA školy 2014/2015 
 STAVBÁR - občasník Strednej priemyselnej školy stavebnej 
 Informačné materiály o ŠkVP a možnosti štúdia na SPŠS - prezentácie a práce žiakov v elektronickej podobe 

(CD,DVD) 

 
 15.4. ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 
 
V zmysle platnej legislatívy pracuje aj na našej škole žiacka školská rada, ktorá plní formu žiackej samosprávy a jej hlavným 
zámerom je podieľať sa na výchove žiakov našej školy, ktorí budú aktívne pracovať v škole i mimo nej v oblasti školského a 
verejného života. Na jednotlivých zasadaniach sú žiaci zastúpení svojimi predsedami tried, ktorých si sami zvolili. 
ŽŠR sa riadi  plánom činnosti, ktorý je súčasťou ročného plánu školy. 
 

Hlavné ciele činnosti 
Prostredníctvom žiackej školskej rady mali žiaci možnosť: 

 demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky, 
  trénovať si svoje komunikačné zručnosti, osvojiť si štýl asertívneho správania,  
 posilniť si svoje rozhodovacie kompetencie, získavať vedomie o svojich právach, preberať na seba zodpovednosť, 
  informovať školskú i mimoškolskú verejnosť o potrebách a problémových oblastiach našich žiakov, 
 podporovať kreativitu žiakov, 
 zjednocovať žiacke kolektívy. 
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Členovia ŽŠR 
 

Predsedníčka:  Margaréta Paučová    
Podpredseda: Peter Janíček  
Členovia:      Tomáš Badík 
   Zuzana Hubocká 
   Peter Kuriak 
   Samuel Haas 
   Šimon Kupčík 
   Jakub Fojtík 
 
Zástupcovia tried v rozšírenej ŽŠR 
 
 

Trieda Zástupca triedy Trieda Zástupca triedy 

I.A Jakub Blanár III.A Tomáš Badík 

I.B Martin Ballek III.B Martin Paprčiak 

I.C Martina Michalová III.C Zuzana Mičová  

I.D Juraj Štetiar III.D Jakub Cyprich 

I.E Samuel Haas III.E Margaréta Paučová 

I.G Soňa Beňová III.G Andrej Kováčik 

II.A Natália Romančíková  IV.A Peter Janíček 

II.B Lucia Balvonová IV.B Matúš Vrábeľ 

II.C Adela Štrbáková  IV.C Patrícia Vozáriková 

II.D Sarah Bukovská  IV.D Michal Ruman 

II.E Lucia Maďaríková  IV.E Michal Kadnár 

II.G Filip Korbáš  IV.G Katarína Jankechová 

 
Koordinátorka Žiackej školskej rady: RNDr. Jaroslava Frťalová 
 

KONKRÉTNE  AKTIVITY v školskom roku 2014/2015: 
 

 aktualizovanie základných dokumentov ŽŠR – pomoc pri tvorbe plánu činnosti ŽŠR, jeho prerokovanie a schválenie na 
zasadaní ŽŠR a zverejnenie na webovej  stránke školy, 

 organizovanie pravidelných aj spontánnych stretnutí členov ŽŠR, 

 Deň študentov a Deň boja za slobodu a demokraciu - pripomenutie si prostredníctvom oficiálneho programu historický 
aspekt a miesto 17. novembra v dejinách , uviesť slávnostne žiakov 1. ročníka do kolektívu žiakov ročníkov vyšších  
( koordinovanie prípravy programu a organizácia imatrikulácií), 
 

 organizovanie účasti na školení žiackych školských rád zastrešenej Radou mládeže Žilinského samosprávneho kraja 
 s cieľom:  

o zabezpečiť lepšie fungovanie týchto organizácií na jednotlivých školách, 
o ponúknuť odborné prednášky v oblastiach rozvoja sociálnych, osobnostných, legislatívnych aj metodických 

zručností, 
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 pomoc pri organizácii Mikuláša na SPŠS, ktorý priniesol vianočnú náladu a sladkosti, ktoré si žiaci zaslúžili za prácu 
a aktivitu, 

 sprostredkovanie informácií o možnosti zúčastniť sa na Národnom projekte KomPrax – Kompetencie pre prax,  ktorý 
realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, zameranom na podporu kvality práce s mládežou prostredníctvom 
neformálneho vzdelávania, ktoré dopĺňa formálne vzdelávanie a pôsobí najmä na rozvoj zručností, schopností a postojov 
a zabezpečenie účasti žiakov na aktivitách, 

 realizácia žiackych projektov v rámci Národného projektu KomPrax žiakmi našej školy: 
o vyriešenie problému na rybníku v okolí mesta Martin, kde žiačky s pomocou stolára zhotovili, nalakovali a na 

mieste namontovali stôl a lavičky, 
o  príprava a realizácia plesu – kultúrnej zábavy  pre rovesníkov v Rabčiciach, ktorá spočívala aj v navarení 

večere, napečení koláčov,  príprave miestnosti, ukážke tanečných vystúpení, organizovaní súťaží, 
o zväčšenie ihriska na cvičenie v areáli žilinských vodákov na Minčolskej ulici čím zvýšili záujem  mladých 

o cvičenie, vybudovanie železných hrázd a postavenie drevených debien,  
o skrášlenie kmeňovej učebne, nákup nových črepníkov, presadenie kvetov, zhotovenie nových násteniek a 

plagátov s fotografiami spolužiakov z rôznych školských akcií a zaobstaranie novej skrinky, ktorá poslúži celej 
triede,  

o  pomoc detičkám v Detskom domove v Považskej Bystrici prostredníctvom tvorivých dielní, kde deti pripravili 
vianočné ozdoby a vyzdobili nimi vianočný stromček, spoločne piekli a zdobili medovníčky, oslovenie sponzorov 
a získanie prostriedkov na nákup kancelárskych potrieb vo výške 185 €, kníh v hodnote 65 €, darčekových 
poukážok v hodnote 50 € a hygienický potrieb v hodnote 120 €, 

 pomoc pri organizácii akcie Študentská a Valentínska kvapka krvi v priestoroch školy prostredníctvom mobilnej jednotky,  

 zapojenie sa do kampane boja proti AIDS - Červené stužky, 
o pomoc pri organizácii  akadémie ku Dňu učiteľov , 
o  prostredníctvom kultúrneho darčeka poďakovanie učiteľom za prácu, trpezlivosť, odovzdávanie vedomostí,  

 pomoc pri vyhlásení víťazov Ankety sympatií na základe hlasovaní, ktoré prebehli v triedach,  
o  odovzdávanie vlastnoručne zhotovených cien žiakom 3. ročníka konkrétnym učiteľom, 

 organizovanie účasti na  17. Valnom zhromaždení Rady mládeže Žilinského samosprávneho kraja, s workshopom 
zameraným na implementáciu Stratégie SR pre mládež na územie Žilinského kraja,  

 pomoc pri realizácii dobročinnej aktivity „Urobme dobrý skutok..., pomocou iným si  budujeme  svoj charakter“,  
o pomoc deťom s detskou mozgovou obrnou zbieraním plastových vrchnákov a cestovných lístkov z autobusov, 

 realizácia aktivít v rámci kampane „Mladi bez nenávisti“, zameranej  na potlačenie prejavov nenávisti, extrémizmu, 
rasovej neznášanlivosti, utláčania menšín, agresívneho nacionalizmu: 

o  spracovanie informácií pre spolužiakov o tejto kampani prostredníctvom školského rozhlasu,  
o  rozdávanie objatí, úsmevu, pochopenia a v neposlednom rade priateľstva spolužiakom a členom pedagogického 

zboru, 

 nadviazanie spolupráce so Špeciálnou základnou školou Jána Vojtaššáka v Žiline a realizácia kampane Mladí bez 
nenávisti: 

o  návšteva školy skupinou žiakov s darčekmi a dobrou náladou, napečenými mafinami, cukríkmi, lízankami, 
čokoládkami, ale aj  plagátmi, vyzdobenými tričkami s motívom kampane,  

o  objímanie sa s detičkami a hranie sa rôznych spoločenských hier ako napríklad človeče, pexeso, „schovku“,  

 pomoc pri realizácii Školy šmyku pri Dopravnej akadémii v Žiline s cieľom: 
o naučiť žiakov dostať auto pod kontrolu v nekontrolovanom šmyku napr. pri ostrej zákrute, alebo keď sa potrebuje 

vyhnúť nejakej prekážke,  
o  rozšíriť si vedomosti z prvej pomoci pri autonehode alebo pri nejakej život  ohrozujúcej udalosti účasťou na 

zdravotnom kurze,  

 realizácia dopravného prieskumu na základe žiadosti VÚC. 
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NÁVRH CIEĽOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016: 
 hľadať možnosti získať finančné prostriedky na činnosť ŽŠR prostredníctvom projektov, ktoré vyhlasujú nadácie Orange, 

Tatra banka, ... 
 zapojiť žiakov do organizovania ďalších akcií pre spolužiakov (benefičný koncert, vianočný večierok, filmová noc, Deň 

bláznov, ...), 
 umožniť žiakom púšťať hudbu počas prestávok, 
 pokračovať v organizovaní zasadaní členov ŽŠR s vedením školy, 
 zabezpečiť participáciu členov ŽŠR pri kontrole dodržiavania školského poriadku v areáli školy. 

 
 
15.5. METODICKÉ ZDRUŽENIE TRIEDNYCH UČITEĽOV 
 
Vedúca metodického združenia triednych učiteľov: RNDr. Jaroslava Frťalová 
 
Vedúca metodického združenia triednych učiteľov participovala  na činnostiach, ktoré vyplývajú z jej pozície – manažér na 
strednej úrovni riadenia, viedla členov metodického združenia triednych učiteľov, vytvárala podmienky a poskytovala pomoc členom 
MZTU a hodnotila pracovné výkony triednych učiteľov. 
 
 

Členovia MZTU v školskom roku 2014/2015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Triedny učiteľ Zastupujúci triedny učiteľ 

I.A Ing. Lukáš Játy, PhD. Ing. Daria Mandáková 
I.B Ing. Miriam Klimová Mgr. Dušan Kuric 
I.C RNDr. Dana Žiaková Ing. Mária Ďuratná 
I.D Ing. Katarína Ilčíková Ing. Dagmar Vankušová 
I.E RNDr. Miroslava Sobčáková Ing. Viliam Klabník 
I.G Mgr. Alexandra Kulihová Mgr. Mária Rovňaníková 
II.A Ing. Eva Kucharová Mgr. Viera Skácelová 
II.B Ing. Jana Cyprichová Mgr. Maroš Bolo 
II.C Ing. Ľubica Gašperáková Mgr. Eva Kotvasová 
II.D Ing. Božena Kypusová Mgr. František Volcer 
II.E Ing. Jana Mikulová PhDr. Jana Lacináková 
II.G Ing. Jozef Dudoň Ing. Eva Makovníková 
III.A Mgr. Jakub Mesarč Ing. Emília Meriačová 
III.B Ing. Alena Ďurkáčová Ing. Miroslava Krchová 
III.C Mgr. Katarína Mihová PhDr. Jana Ďurišová 
III.D Mgr. Viera Sabová Ing. arch. Ľubomíra Buchová 
III.E Ing. Viliam Wesserle Mgr. Ľubomír Portašík 
III.G Ing. Dagmar Luptovská Mgr. Zuzana Čičmancová 
IV.A Mgr. Ivana Bučkuliaková RNDr. Jaroslava Frťalová 
IV.B Ing. Viliam Balko RNDr. Elena Višňovská 
IV.C Ing. Zuzana Ponechalová Mgr. Martin Dubec 
IV.D Ing. Jozef Bullo Mgr. Mária Svobodová 
IV.E Ing. Monika Baluchová Ing. Beáta Nemčeková 
IV.G Ing. Petra Šutariková Mgr. Ondrej Podolinský 
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Hlavné ciele činnosti vedúcej MZTU v školskom roku 2014/2015: 
 

 naďalej zlepšovať spôsob práce triedneho učiteľa aktívnym používaním IKT v rámci aSc Agendy,  
 inovovať interné dokumenty v súlade s potrebami školy, 
 pripravovať podklady pre činnosť triednych učiteľov, 
 pomáhať začínajúcim triednym učiteľom, 
 sledovať dôsledné a včasné vedenie povinnej pedagogickej dokumentácie. 

 
Prácu triednych učiteľov v minulom roku bolo možné rozdeliť na tieto základné činnosti: 

 práca s triednou dokumentáciou: 
o triedna kniha s klasifikačným záznamom, osobné spisy žiakov, katalógové listy, podklady pre klasifikačnú 

poradu, rozhodnutia o udelení výchovného opatrenia, upozornenia na zhoršenie prospechu, neplnenie 
termínov, nedbalú dochádzku, opatrenia vo výchove, záznam z pohovoru s rodičmi, plán práce triedneho 
učiteľa, analýza práce triedneho učiteľa,  
 

 práca so žiakmi: 
o plán triednických hodín, plán násteniek, mimoškolská činnosť, školské výlety, exkurzie,  

 

 spolupráca s ostatnými vyučujúcimi: 
o zastupujúci triedny učiteľ, výchovná poradkyňa, koordinátorka prevencie, koordinátor environmentálnej 

výchovy, koordinátor informatizácie, vedúci PK, vedenie školy, 
 

 spolupráca s rodičmi: 
o podklady pre triednych učiteľov na plenárne a triedne združenia rodičov.  

 
Zameranie kontrolnej činnosti: 

 kontrola vedenia osobných spisov žiakov, 
 kontrola zápisu známok do internetovej žiackej knižky, 
 kontrola zápisov v triednej knihe, 
 kontrola náplne triednických hodín. 

 

KONKRÉTNE  AKTIVITY v školskom roku 2014/2015: 
 

 vypracovanie plánu činnosti MZTU, 
 realizovanie zasadaní MZTU podľa potreby, 
 príprava a spôsob vypisovania triednej dokumentácie – triedne knihy, klasifikačný hárok, triednické hodiny, neskoré 

príchody na vyučovanie, záznamy o správaní žiakov, záznamy z kontroly triednej knihy, osobné spisy, zoznamy 
žiakov, osobné údaje o žiakoch, zapisovanie, zastupovania za neprítomných učiteľov do triednych kníh, 

 príprava školenia „Práca s aScAgendou“, ktoré viedol Mgr. Dubec za účelom zlepšenia práce triedneho učiteľa, 
 príprava   metodických materiálov pre triednych učiteľov – plán práce TU, plán triednických hodín, plán násteniek, 

zasadací poriadok, záznam z pohovoru s rodičmi, upozornenie na štvrťroka, podnety zo zasadania MZTU, termíny ku 
klasifikácii, informované súhlasy, prílohy školského poriadku, e- mailové adresy tried,  

 kontrola  internetovej žiackej knižky – pravidelný zápis známok, termíny odovzdávania projektov, grafických prác, 
písomných prác, poznámky pre rodičov, 

 kontrola študentských preukazov – spoločné vypísanie úvodných údajov v študentskom preukaze, zápis hesla do 
IŽK do študentského preukazu, priebežná kontrola zápisov do študentského preukazu, ... 

 príprava a prerokovanie programu na pravidelné združenia rodičov – návrh a doplnenie programu, 
 priebežná príprava podkladov na triednické hodiny – spracovanie aktuálnych materiálov,  
 príprava usmernení ku klasifikačnej porade – termíny uzavretia absencie, klasifikácie, udelenie výchovných 

opatrení, doplnenie osobných spisov žiakov,   
 spracovanie usmernení k uzavretiu triednickej dokumentácie a jej odovzdaniu na kontrolu,  
 zlepšovanie vzájomnej komunikácie medzi triednymi učiteľmi, vedením školy, sekretárkou školy, žiakmi, rodičmi,  
 spolupráca s vyučujúcim  zaoberajúcim sa drogovou prevenciou pri zabezpečovaní prednášok, filmov, videokaziet 

a literatúry na triednické hodiny, 
 sledovanie uplatňovania výchovnej činnosti triednych učiteľov. 
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15.6. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV  
 

(slovenský jazyk a predmety vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ a  „Človek a spoločnosť“) 
 
Vedúca predmetovej komisie:  Mgr. Katarína Mihová 
 
Názov a stručná charakteristika 

aktivity 
Zúčastnili sa  

(žiaci -  trieda) 
Zodpovedná osoba Dátum a miesto 

konania aktivity 
Adaptačný kurz 1.ročník PhDr. Zuzana Čičmancová 4.- 8.9. 2014 

 SPŠS 
13. komnata  
výstava prác ľudí s duševnými 
poruchami 

1. a 2.ročník PhDr. Zuzana Čičmancová 8.-12.9. 2014 
 Krajské kultúrne stredisko v Žiline 

Liga za duševné zdravie  
zbierka 

vybraní žiaci PhDr. Zuzana Čičmancová 11.-14.9. 2014  
 Žilina 

Žilina v premenách času 1.- 3. ročník PhDr. Zuzana Čičmancová 17.-30.9. 2014  
Radnica Žilina 

Vstupná previerka zo SJL  
Cieľ:  Preveriť a analyzovať vedomosti 
a zručnosti žiakov 1. ročníka  
v predmete  

1.ročník Mgr. Mária  Rovňaníková SPŠS 

Bratislava a Gabčíkovo 
exkurzia 

III.C,IV.DD Mgr. Katarína  Mihová, 
 Ing. Monika Baluchová,  
Ing. Božena Kypusová 

23.-24.9. 2014  
Bratislava 
Gabčíkovo 

„O dúhovú lampu“ 
literárna súťaž 

III.C Mg. Katarína  Mihová,  
PhDr. Zuzana Čičmancová 

9.10. 2014 
Radnica Žilina 

Kremnica 
Banská Bystrica 
exkurzia 

2.ročník PhDr. Ďurišová, Mgr .Mesarč,  
PhDr. Zuzana Čičmancová 

20.10.2014 

Jubilanti 
výstava 

1.-2 .ročník PhDr. Zuzana Čičmancová 13.-17.10. 2014  
Krajské kultúrne stredisko v Žiline 

Obete komunizmu 
beseda 

III.B Mgr. Katarína  Mihová 15.10. 2014  
SPŠS 

Sárova Bystrica 
súťaž moderátorov 

I.D Mgr. Katarína  Mihová, 
 PhDr. Zuzana Čičmancová 

16.10. 2014  
Krajské kultúrne stredisko v Žiline 

Oswienčim 
exkurzia 
Cieľ: Uvedomiť si hrôzu a neľudskosť 
vojny a krivdy počas nej napáchanej. 

II.A,C,G Mgr. Maroš  Bolo 16.10. 2014  
Oswienčim 

Obete komunizmu 
beseda 

III.C Mgr. Katarína  Mihová 22.10. 2014 
SPŠS 

Mládež a odkaz A. Dubčeka 
dejepisná súťaž 

I.B Mgr. Katarína  Mihová, 
 PhDr. Zuzana Čičmancová 

23.10. 2014  
Krajské kultúrne stredisko v Žiline 

Po stopách komunistických 
zločinov 
exkurzia 

vybraní žiaci Mgr. Katarína  Mihová 28.10. 2014 
 Ilava 
Leopoldov 

Obete komunizmu 
beseda 

III.D Mgr. Katarína  Mihová 29.10. 2014  
SPŠS 

Exkurzia do NR SR, 
Tutanchamon - výstava 

III.A,B,G Mgr. Viera Sabová 
 Ing. Dagmar Luptovská 

3.11. 2014  
Bratislava 

Obete komunizmu 
beseda 

III.E Mgr. Katarína  Mihová 5.11. 2014  
SPŠS 

Oswienčim 
exkurzia 

II.B,D,E Mgr. Maroš Bolo 
PhDr. Zuzana Čičmancová 

6.11. 2014 
 Oswienčim 

Etnofilm 
filmový festival 

I.A,II.G PhDr. Zuzana Čičmancová 7.11. 2014  
Krajská knižnica Žilina 

Zber papiera III.D Mgr. Viera Sabová 3.- 13.11. 2014 
SPŠS 

Program na imatrikulácie 3.ročník Mgr. Katarína  Mihová, 
Mgr. Viera Sabová 

14.11. 2014  
SPŠS 

Amatérska fotografia 
výstava 

III.D Mgr. Viera Sabová 11.11. 2014  
Krajské kultúrne stredisko v Žiline 

Obete komunizmu 
beseda 

III.G Mgr. Katarína  Mihová 12.11. 2014  
SPŠS 

Olympiáda SJL 
školské kolo 
Cieľ: Zdokonaľovať verbálny a 
neverbálny písomný prejav, pracovať s 
textom, podporovať súťaživosť. 
 

vybraní žiaci Mgr. Mária  Rovňaníková,  
Mgr. Katarína  Mihová 

12.11. 2014  
SPŠS 
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Obete komunizmu 
beseda 

III.A Mgr. Katarína  Mihová 19.11. 2014  
SPŚS 

Čas vianočný 
výstava 

1. a 2. ročník PhDr. Zuzana Čičmancová 4.-21.12. 2014  
Evanjelický kostol 
Žilina 

Červená stužka 
tvorivé dielne 

vybraní žiaci PhDr. Zuzana Čičmancová,  
Mgr. Alexandra Kulihová 

10.12. 2014  
SPŠS 

Strom vianočných prianí II.B, II.E, I.E PhDr. Zuzana Čičmancová 10.12. 2014 
 OD Mirage 

Program ku vzniku SR všetky ročníky Mgr. Maroš Bolo 8.1. 2015  
aula SPŠS 

Deň otvorených dverí SPŠS vybraní žiaci členovia PK SVP 5.2. 2015 
Olympiáda ľudských práv 
krajské kolo 
 

vybraný žiak PhDr. Jana Ďurišová 5.2. 2015  
Gymnázium sv. Františka 
 Žilina 

Olympiáda zo  SJL 
krajské kolo 

vybrané žiačky Mgr. Katarína  Mihová 6.2. 2015  
Gymnázium  Varšavská 
 Žilina 

Mladí bez nenávisti I.C, I.B PhDr. Zuzana Čičmancová 24.03.2015 
SPŠS 

Informačné zdroje 
beseda 

I.B Mgr. Katarína  Mihová 28.04. 2015 
Žilinská knižnica 

Na krídlach orla 
beseda o štúrovcoch 

III.C PhDr. Zuzana Čičmancová, 
 Mgr. Katarína Mihová 

10.06. 2015 
SPŠS 

Kežmarok 
exkurzia  
 

1.ročník Mgr. Mária Rovňaníková 11.06.2015 

Kostol sv. Štefana  
v Závodí 
exkurzia  

III.C Mgr. Katarína  Mihová 24.06.2015 

AMFO  
 výstava 

III.C Mgr. Katarína  Mihová 25.06.2015 
ŽSK 
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15.7. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE CUDZÍCH JAZYKOV  
 
(predmety vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“) 
 
Vedúca predmetovej komisie:  Ing. Daria Mandáková 

 
Názov a stručná charakteristika 

aktivity 
Zúčastnili sa  

(žiaci -  trieda) Zodpovedná osoba Dátum a miesto 
konania aktivity 

Zabezpečenie, distribúcia 
jazykovej literatúry I. až  III. ročník 

všetci členovia 
 PK CUJ 
 

september 2014 
SPŠS 

Olympiáda v anglickom jazyku 
školské  kolo – písomná časť  
Cieľ: Motivovať žiakov k učeniu sa 
ANJ, porovnať vedomosti s inými 
žiakmi 

I.- IV. ročník Ing. Daria Mandáková 26.11.2015 
 SPŠS 

Olympiáda v nemeckom  jazyku 
školské  kolo – písomná  časť 
Cieľ: Motivovať žiakov k učeniu sa 
NEJ, porovnať vedomosti s inými 
žiakmi 

I.- IV. ročník Ing. Zuzana Ponechalová 24.11.2014  
SPŠS 

Írsky lektor Mr. Pinkerton IV. DO 

Mgr. Maroš Bolo 
Mgr. Ivana Bučkuliaková 
Ing. Daria Mandáková 
Ing. Ľubica Gašperáková 
 Ing. Miriam Klimová 

27. 11. 2014 
SPŠS 

EXPERT geniality show  
vedomostná súťaž I. – IV. ročník Mgr. Alexandra Kulihová 

2.12.2014 
SPŠS 
učebňa fyziky č. 114 

Olympiáda v anglickom jazyku 
školské  kolo – ústna  časť I. - IV. ročník Ing. Daria Mandáková 

Ing. Ľubica Gašperáková 
9.12.2014  
SPŠS 

Olympiáda v nemeckom  jazyku 
školské  kolo – ústna časť I.- IV. ročník Ing. Zuzana Ponechalová 

Mgr. Mária Svobodová 
9.12.2014  
SPŠS 

Olympiáda  v anglickom jazyku 
obvodné kolo 
Cieľ: Motivovať žiakov k učeniu sa 
ANJ, porovnať vedomosti s inými 
žiakmi, reprezentovať školu vo 
vyšších kolách súťaže 

Patrik Kalabus, IV.C Ing. Ľubica Gašperáková 15.1.2015 
Gymnázium Bytča 

Olympiáda  v nemeckom jazyku 
obvodné kolo 
Cieľ: Motivovať žiakov k učeniu sa 
NEJ , porovnať vedomosti s inými 
žiakmi, reprezentovať školu vo 
vyšších kolách súťaže 

Richard Šináli 
II.DD 

Mgr. Mária Svobodová 19.1.2015 
Dopravná akadémia Žilina 

Školenie predsedov školských 
maturitných komisií  

Mgr. Maroš Bolo 
Mgr. Jakub Mesarč 
 Ing. Miriam Klimová 

23. 2. 2015 
 SOŠS Žilina 

Môj slovník z reality 2015 
jazykový projekt  II.CT, II.E Mgr. Maroš Bolo SPŠ stavebná/Jazykové 

vzdelávanie Nitra 

Zabezpečenie, distribúcia 
jazykovej literatúry II. ročník Mgr. Mária Svobodová 30.03.2015 

SPŠS 

Peter Black 
 divadlo v anglickom jazyku  
 

I. – III. ročník   
žiaci študujúci ANJ Mgr. Jakub Mesarč 

2.04.2015  
Dom odborov 
Žilina 

Social Erasmus 
 projekt II.- III. ročník Ing. Daria Mandáková priebežne počas  

školského roka 

Írsky lektor Mr. Pinkerton 1.- 3. ročník Mgr. Maroš Bolo 27.05.2015 
SPŠS 

Vytváranie elektronických 
testov  
školenie NÚCEM 

 
Mgr. Maroš Bolo 
Ing. Daria Mandáková 
Mgr. Ivana Bučkuliaková 

13.05.2015 
Bilingválne gymnázium 
 Žilina 

Seminár pre učiteľov anglického 
jazyka na stredných školách  Ing.  Miriam Klimová 10. 6. 2015  

Krajská knižnica Žilina 
Testovanie na základných a 
stredných školách 
školenia NÚCEM 

 Mgr. Jakub Mesarč september 2014  - máj 2015 
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15.8. AKTIVITY  PREDMETOVEJ KOMISIE PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV 
 
(predmety vzdelávacej oblasti  „Život a príroda“  a „Matematika, a práca s informáciami“) 
 
Vedúca predmetovej komisie:  RNDr. Miroslava Sobčáková 
 
 

 
 

 
 
 

 

Názov a stručná charakteristika 
aktivity 

Zúčastnili sa  
(žiaci -  trieda) Zodpovedná osoba Dátum a miesto 

konania aktivity 
„Expo Sciences Europe 2014” –  
10. ročník celoeurópskej prehliadky 
žiackych vedeckých projektov 

 III. A 
26 žiakov Mgr. Alexandra Kulihová 9.9.2014 

Žilinská univerzita v Žiline 
Vstupná previerka z matematiky  
Cieľ:  Preveriť a analyzovať vedomosti a 
zručnosti žiakov 1. ročníka  
v predmete MAT 
 

I. ročník 
 
Mgr. Ľubomír  Portašík 
Mgr. Martin Dubec 

10.9.2014 
SPŠS 

„Noc výskumníkov 2014” 
festival vedy na Slovensku 

I.G, III.G 
60 žiakov Mgr. Alexandra  Kulihová 

26.9.2014 
OC Aupark  
Žilina 

Štatistické do/popoludnie: 
„Internetová stránka, prístup 
k databázam a výbery z nich, tvorba 
produktov a ich sprístupnenie.“, odborná 
prednáška z matematiky, získavanie 
štatistických údajov 

III. ročník RNDr.  Miroslava Sobčáková  
RNDr. Eena Dorovská 

20.10.2014 
SPŠS 

„Meranie a váženie vesmírnych 
objektov“ 
odborná prednáška z fyziky 

I.CT, I.CS a II.A 
58 žiakov Mgr.  Alexandra Kulihová 29.10.2014 

SPŠS 

iBOBOR 
informatická súťaž  s európskou 
pôsobnosťou  

I.- III. ročník 
38 žiakov Ing. Eva Makovníková 

7.11.2014 
10.11.2014  
SPŠS 

MATBOJ  
10. ročník internej matematickej  súťaže  
 

I.- IV. ročník 
95 žiakov 

RNDr.  Miroslava Sobčáková 
RNDr. Elena  Dorovská 
 
príprava a oprava zadaní 
I. roč. - RNDr. Dana Žiaková 
II. roč. – RNDr. Elena Višňovská 
III. roč. - RNDr. Jaroslava  Frťalová 
IV. roč.- RNDr.  Miroslava 
Sobčáková 

12.11.2014 
SPŠS 
 
 
 
november 2014 
 

Deň otvorených dverí  
prezentácia prírodovedných predmetov   všetci členovia PK  05.02.2015 

SPŠS 
Laboratória Žilinskej univerzity  
odborná exkurzia z fyziky, cvičenia z 
optiky 

III.G 
30 žiakov Mgr. Alexandra Kulihová 12.2.2015 

Žilinská univerzita v Žiline 
Pangea  
celoeurópska matematická olympiáda 
 
Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o 
matematiku a zdokonaliť logické 
myslenie. 

I.- III. ročník 
92 žiakov RNDr. Miroslava Sobčáková 11.03.2015 

SPŠS 

FINANČNÁ  AKADÉMIA 
 vzdelávací cyklus zameraný na 
zvyšovanie finančnej gramotnosti 

III. ročník RNDr. Miroslava Sobčáková 
17.03.2015 
18.03.2015 
19.03.2015 
SPŠS 

MATEMATICKÝ KLOKAN 
Medzinárodná matematická súťaž  
Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o matematiku, 
zdokonaliť ich logické myslenie. 

I.- IV. ročník 
58 žiakov RNDr. Miroslava Sobčáková 23.03.2015 

SPŠS 
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15.9. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU  
 
(vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“)  
 
Vedúci predmetovej komisie:  Mgr. Ondrej Podolinský 
 

Názov a stručná charakteristika aktivity Zúčastnili sa 
žiaci 

(počet, trieda) 

Zodpovedná 
osoba 

Dátum a miesto  
konania aktivity 

Kurz pohybových aktivít – plavecký kurz 
2.ročník 

Mgr. Dušan Kuric 
Mgr.  Ondrej Podolinský 
Mgr.  František Volcer 

29.9.- 3.10.2014 
SPŠS 

Školské kolo vo futsale 1.-  4. ročník 
200 žiakov 

Mgr. Dušan Kuric 
Mgr.  Ondrej Podolinský 
Mgr.  František Volcer 

október 2014 
SPŠS 

Župná liga 10 žiakov  
Mgr. Dušan Kuric 

16.10.2014 
SOŠ Bôrik , Žilina 

Majstrovstvá okresu vo futsale žiakov SŠ 
 11 žiakov  

Mgr. Dušan Kuric 

23.10.2014 
Spojená škola Rosinská, 
Žilina 

Účelové cvičenie č.3 2. ročník Mgr. Eva Kotvasová 
 

16.9.2014 
SPŠS 

Účelové cvičenie č.1 1. ročník Mgr.  Ondrej Podolinský 
 

10.10.2014 
SPŠS 

Okresné kolo vo florbale 10 žiakov Mgr. František Volcer 20.11.20134  
 1. miesto  

Školské kolo – stolný tenis 40 žiakov Mgr. Ondrej Podolinský 25.11.2014 
telocvičňa SPŠS 

Kurz pohybových aktivít - zimné športy (lyžiarsky a snoubordingový 
kurz) 

1. ročník 
 

Mgr. Eva Kotvasová 
Mgr. Dušan Kuric 
Mgr.  Ondrej Podolinský 
Mgr.  František Volcer 

9.2. – 13.2.2015 
Veľká Rača 

Okresné  kolo – basketbal 
 12 žiakov Mgr. František Volcer  10.3.2014  

Spojená  škola Žilina 

Okresné kolo – stolný tenis  
chlapci, dievčatá 8 žiakov  Mgr. Ondrej Podolinský 

13.2.2015 
 Dopravná akadémia Žilina 
II.miesto – chlapci 
I.miesto - dievčatá 

Kurz pohybových aktivít - zimné športy (lyžiarsky a snowboardingový 
kurz) 

III.E,III.D,III.G 
 

Mgr. Eva Kotvasová 
Mgr. Dušan Kuric 
Mgr.  Ondrej Podolinský 
Mgr.  František Volcer 

9.3.- 13.3.2015 
 Veľká Rača 

Okresné  kolo  
Futbal 
 

16 žiakov Mgr. Dušan Kuric 16.4. 2015 
Strážov 

Školské kolo volejbal  100 žiakov 
Mgr. Eva Kotvasová 
Mgr. Dušan Kuric 
Mgr.  Ondrej Podolinský 
Mgr.  František Volcer 

apríl 2015 
SPŠS 
 

Župná kalokagatia 
 5 žiakov Mgr. Eva Kotvasová 12.6.2015 

Účelové cvičenie č.2 
 1.ročník Mgr. František Volcer 24.6.2015 

SPŠS 

Účelové cvičenie č.4 2.ročník Mgr. Dušan Kuric 
 

23.6.2015 
SPŠS 

 Stredoškolská futsalová liga- dlhodobá súťaž 10 žiakov Mgr. Dušan Kuric október 2014 -máj 2015 
Športová hala V.Javorku 

Stredoškolská futsalová liga- finále 
 10 žiakov Mgr. Dušan Kuric 

október 2014 - máj 2015 
Športová hala V.Javorku 
1. miesto 

Kurz na ochranu života a zdravia III.E 
Mgr. Eva Kotvasová 
Mgr. Dušan Kuric 
Mgr.  Ondrej Podolinský 
Mgr.  František Volcer 

13.5.- 15.5.2015 
SPŠS 

Kurz na ochranu života a zdravia III.A,B,C,D,G 
Mgr. Eva Kotvasová 
Mgr. Dušan Kuric 
Mgr.  Ondrej Podolinský 
Mgr.  František Volcer 

1.6.- 8.6.2015 
SPŠS 

Športový deň SPŠS 1. –  3. ročník Mgr. František Volcer SPŠS 
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15.10. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE ODBORNÝCH PREDMETOV I. 
 
(predmety vyučované v odbore staviteľstvo – pozemné staviteľstvo) 
 
Vedúca predmetovej komisie:  Ing. Dagmar Vankušová 
 

Názov a stručná charakteristika 
aktivity 

Zúčastnili sa  
(žiaci -  trieda) Zodpovedná osoba Dátum a miesto 

konania aktivity 

Firma ASICE  
odborná prednáška II.CP  Ing. Dagmar Vankušová 

Ing. Jana Mikulová 
23.09.2014 
Hotel  Holiday Inn 
 Žilina 

Výstava Tutanchamon 
odborná exkurzia III.C Ing. Monika Baluchová 

24.09.2014  
Výstavisko Incheba  
Bratislava 

Penzión Žilina - drevostavba 
odborná exkurzia  II.A, III.DP Ing. Eva Kuchárová 

Ing. Emília Meriačová 
03.10.2014 
 Žilina 

Medzinárodná konferencia   
Tále  

Ing. Dagmar Vankušová  
Ing. Alena Okániková 
Ing. Alena Ďurkáčová 
Ing. Emília Meriačová 

07.10.2014  
Tále 

Výstava Tutanchamon 
odborná exkurzia  
 

II.A, II.E 
Ing. arch. Ľubomíra Buchová, 
Ing. Jana Mikulová 
Ing. Eva Kuchárová 

Výstavisko Incheba 
 Bratislava 

Moderná stavba 2014  
G – tvar štúdia  Ing. Dagmar Vankušová 

21.10.2014  
Hotel Slovakia 
 Žilina 

Systémová plochá strecha 
odborný seminár    Ing. Dagmar Vankušová 

06.11.2014  
Hotel Slovakia  
Žilina 

Vykurovanie, Klimatizácia, 
Vzduchotechnika 
odborný seminár   

 Ing. Dagmar Vankušová 
14.11.2014 
 Hotel Holiday Inn  
Žilina 

Burza informácií  
o stredných školách vybraní žiaci Ing. arch. Ľubomíra Buchová 11.11.2014 

 Žilina 
„ Strechy 2014“ 
odborné sympózium   Ing. Emília Meriačová 

Ing. Monika Baluchová 
19 - 20.11.2014  
Bratislava 

Asice Prešov 
odborné prednášky   Ing. arch. Ľubomíra Buchová 

03.12.2014 
 Hotel Slovakia  
Žilina 

„Krovy“ 
odborná prednáška  II.B Ing. Emília Meriačová SPŠS 

Neologická synagóga 
odborná exkurzia z architektúry  II.A Ing. arch. Ľubomíra Buchová 

17.12.2014 
 Neologická synagóga  
Žilina 

Neologická synagóga 
odborná exkurzia z architektúry II.E Ing. arch. Ľubomíra Buchová 

15.01.2015  
Neologická synagóga  
Žilina 

Firma Rigips  
odborné prednášky   Ing. Dagmar Vankušová 

28.01.2015  
Hotel Slovakia  
Žilina 

Kysuce, krajina a  
Architektúra, cnosti a neresti 
prednáška a výstava 

žiaci štvrtého ročníka Ing. Alena Okániková 
Ing. arch. Ľubomíra Buchová 

29.01.2015  
SPŠS – malá aula 

Realitný vodičák – prednášky 
 
Testovanie 

IV.A, IV.E 
IV.B, IV.G Ing. Monika Baluchová 

03.02.2015  
11.02.2015 
10.02.2015  
25.02.2015 
SPŠS 

Deň otvorených dverí SPŠS  vybraní žiaci 1. 4. ročníka všetci členovia PK POS 05.02.2015  
SPŠ stavebná Žilina 

VELUX Partizánske – závod  
exkurzia vybraní žiaci 1. 4. ročníka Ing. arch. Ľubomíra Buchová 

Ing. Eva Kuchárová 10.02.2015 Partizánske 

Neologická synagóga 
odborná exkurzia z architektúry II.B Ing. arch. Ľubomíra Buchová 

18.02.2015 
 Neologická synagóga 
 Žilina 
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„Od  stavebníctva  
k architektúre“  
 odborný seminár 

 Ing. Dagmar Vankušová 11.02.2015  
Hotel Slovakia Žilina 

SOČ  
školské kolo  vybraní žiaci 1. 4. ročníka Ing. Viliam Wesserle 24.02.2015 

 SPŠS 
„Od drevostavieb k pasívnemu 
domu“  
odborná prednáška 
 

žiaci tretieho ročníka Ing. Dagmar Vankušová 27.02.2015 
SPŠS 

Považská galéria 
návšteva výstavy  druhý ročník Ing. arch. Ľubomíra Buchová 

 12.03.2015 

odborné prednášky stavebných 
firiem  prvý a druhý ročník Ing. Emília Meriačová 18.03.2015 

SPŠS 
SOČ  
okresné kolo  
 
krajské kolo  

prihlásení žiaci Ing. Viliam Wesserle 
marec 2015  
Gymnázium Hlinská, Žilina 
SOŠ elektrotechnická 
Liptovský Hrádok 

Asice Prešov  
firemné dni  - Ing. Monika Baluchová 

Ing. Dagmar Vankušová 
12.03.2015  
Hotel Slovakia  
Žilina 

Projektovanie v 3D  
školské kolo súťaže  prihlásení žiaci Ing. Dagmar Vankušová 12.03.2015  

SPŠS Žilina 
 Projektovanie v 3D 
medzinárodná  súťaž v Českých 
Budejoviciach 

vybraní žiaci 1. - 4. ročníka Ing. Monika Baluchová 
 

25 - 27.03.2015 
 SPŠ stavebná 
 České Budejovice 

POROTHERM 
certifikované školenie firmy tretí ročník Ing. Viliam Klabník SPŠS 

CONECO  
výstava III.A, III.B 

Ing. Dagmar Vankušová 
Ing. Emília Meriačová 
Ing. Jana Mikulová 

26.03.2015  
Bratislava - Incheba 

Cech strechárov 
 Kontrakting, 
Tondach 
odborné prednášky 
 

prvý a druhý ročník Ing. Emília Meriačová 15.04.2015  
SPŠS 

Kapamat AG 
exkurzia II.BR Ing. arch. Ľubomíra Buchová; 

15.04.2015  
Kapamat AG ,Kamenná ul. 
Žilina 

Žilinská univerzita  
laboratóriá zo stavebných materiálov I.A, I.B Ing. Dagmar Vankušová 15.04.2015  

ŽU Žilina 

Firma  HELUZ  
odborné prednášky  II.A, II.CP, II.CT, II.E Ing. Emília Meriačová 

15.04.2015  
SPŠS 
 

Nízkoenergetické a pasívne 
stavby 
odborné prednášky 

- Ing. Dagmar Vankušová 21.05.2015  
Hotel Slovakia Žilina 

 
VELUX  
školské kolo súťaže 

prihlásení žiaci Ing. Eva Kucharová 
Ing. arch. Ľubomíra Buchová 

28.05.2015  
SPŠS 

VELUX  
celoslovenské kolo súťaže  prihlásení žiaci Ing. Eva Eva Kucharová 

Ing. arch. Ľubomíra Buchová 
01.06.2015  
Bratislava 

Školské kolo súťaže vo vytvorení 
učebnej pomôcky zo stavebníctva druhý ročník Ing. Dagmar Vankušová 13.06.2015  

SPŠS 
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15.11. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE ODBORNÝCH PREDMETOV II. 
(predmety vyučované v odbore staviteľstvo – dopravné  staviteľstvo a statika) 

 
Vedúca predmetovej komisie:  Ing. Božena Kypusová 
 

Názov a stručná charakteristika 
aktivity 

Zúčastnili sa  
(žiaci -  trieda) Zodpovedná osoba Dátum a miesto 

konania aktivity 
Simulácia havárie 
Tunel  Čadca – Horelica 
nácvik záchranných zložiek 

III.CD, III.E, IV.DD, IV.DO  
18 žiakov 

Ing. Božena Kypusová 
Ing. Jozef Bullo 
Ing. Viliam Wesserle 

07.09. 2014 
Tunel Čadca - Horelica 

Tenisová hala Tenis Point 
 odborná exkurzia  

III.A  
21 žiakov Ing. Jozef Bullo 10.09.2014  

Žilina 
Bratislava - Gabčíkovo  
odborná exkurzia 

III.CD, III.CT, IV.DD  
36 žiakov 

Ing. Monika Baluchová 
Ing. Božena Kypusová 23.09.-24.09.2014 

Obytný súbor 
 Slnečná terasa, bytový dom 
 3. etapa  
Sekcia D 26 bytových jednotiek 
odborná exkurzia 

III.DP, III.DR  
20 žiakov 

 
Ing. Jozef Bullo 
 

30.09. 2014,         
Žilina - Hájik 
 

Letisko Žilina – Dolný Hričov, 
Dubnica nad Váhom 
odborná exkurzia 

I.D, I.CS  
41 žiakov 

Ing. Katarína Ilčíková 
Ing. Lukáš Játy, PhD. 01. 10. 2014 

Letisko Žilina – Dolný Hričov, 
Dubnica nad Váhom 
odborná exkurzia 
 

I.A, I.CM  
42 žiakov 

Ing. Katarína Ilčíková 
Ing. Lukáš Játy,PhD. 02.10.2014 

Tenisová hala Tenis Point 
 odborná exkurzia 

III.DP,III.DR  
22 žiakov Ing.  Jozef Bullo 03.10.2014  

Žilina 
Výstavba Výskumného centra 
a Univerzitného vedeckého 
parku 
odborná exkurzia 

III.DP  
12 žiakov Ing. Jozef Bullo 07.10.2014  

Žilina 

 D1 tunel Ovčiarsko 
odborná exkurzia 

IV.DD  
9 žiakov 

Ing. Katarína Ilčíková 
Ing. Lukáš Játy, PhD. 15. 10. 2014 

Výstavba Výskumného centra 
a Univerzitného vedeckého 
parku 
odborná exkurzia  

III.A  
20 žiakov Ing. Jozef Bullo 15.10.2014 

 Žilina 

Múzeum dopravy Rajecké 
Teplice 
odborná exkurzia 

I.A  
28 žiakov 

Ing. Katarína Ilčíková 
Ing. Lukáš Játy, PhD. 16.10.2014 

 "Inženýrská stavba 2014“ 
Medzinárodná fotografická súťaž 

II.DD, II.DP  
 21 žiakov 

Ing. Viliam Balko 
Ing. Božena Kypusová  
 

17.10.2014 
VOŠ a SPŠ stavební 
Vysoké Mýto 

D3 tunel Poľana  
odborná exkurzia 

I.D, I.CM  
42 žiakov 

Ing. Katarína Ilčíková 
Ing. Božena Kypusová 29.10.2014 

Výstavba D1 
odborná exkurzia 

IV.DD  
9 žiakov Ing. Jozef Bullo 

14.11.2014 
Ovčiarsko- Lietavská Lúčka 
križovatka 

Deň otvorených dverí SPŠS  vybraní žiaci z viacerých tried 

Ing. Božena Kypusová 
Ing. Katarína Ilčíková 
Ing. Jozef Bullo 
Ing. Lukáš Játy 
 

05.02.2015  
SPŠS  

SOČ 
školské kolo  

Patrik Václavik 2.miesto, 
Marek Streličák 1.miesto, 
IV.DD 

Ing. Božena Kypusová 
Ing. Viliam Wesserle 
 

24.02.2015 
SPŠS 

SOČ 
okresné kolo 

Patrik Václavik 2.miesto, 
Marek Streličák 1.miesto, 
IV.DD 

Ing. Božena Kypusová 
Ing. Viliam Wesserle 
 

04.03.2015  
Gymnázium Hlinská  
Žilina 

Most v Trenčíne  
odborná exkurzia 

I.D  
 28 žiakov 

Ing. Katarína Ilčíková 
Ing. Božena Kypusová 

18.03.2015  
Trenčín 

 Vodné dielo Nosice  
odborná exkurzia 

I.D  
28 žiakov 

Ing. Katarína Ilčíková 
Ing. Božena Kypusová 

19.03.2015  
Nosice 

CONECO 
odborná exkurzia 

IV.E  
24 žiakov Ing. Katarína Ilčíková 26.03.2015  

Bratislava 
SOČ Patrik Václavik- 6. miesto, Ing. Božena Kypusová 26.03.2015  
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krajské  kolo Marek Streličák 2.miesto, 
IV.DD 

Ing. Viliam Wesserle 
 

SOŠE Liptovský Hrádok 

SOČ 
celoštátne   kolo 

Marek Streličák 
IV.DD 

Ing.  Božena Kypusová 
Ing. Viliam Wesserle 
 

22.04. – 24.04.2015  
Hotelová akadémia Ľ. Wintera 
Piešťany  

„Železnice a  priehrady na 
Váhu“ 
 odborné prednášky  

I.A,I.B,I.C,I.D,I.E Ing. Katarína Ilčíková  22.05.2015 
 aula SPŠS 

D3 Svrčinovec 
odborná exkurzia 

II.DD,II.DP  
 31 žiakov 

Ing.  Božena  Kypusová 
Ing. Katarína  Ilčíková  
Ing. Alena Okániková 

11.06.2015  
Svrčinovec, Čierne 

Obaľovačka Višňové 
odborná exkurzia 

I.D  
 27 žiakov 

Ing. Katarína  Ilčíková 
Ing.  Lukáš Játy, PhD. 19.06.2015 

STEEL Aréna 
odborná exkurzia 
 (nosná konštrukcia multifunkčnej 
haly, prehliadka infraštruktúry haly) 

I.A – 
27 žiakov 

Ing.  Lukáš Játy, PhD. 
Ing.  Jozef Bullo 

25.06.2015  
Košice 
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15.12. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE ODBORNÝCH PREDMETOV  III. 
 
(predmety vyučované v odbore geodézia, kartografia a kataster) 
 

Vedúca predmetovej komisie:  Ing. Petra Šutariková 
 

Názov a stručná charakteristika 
aktivity 

Zúčastnili sa  
(žiaci -  trieda) Zodpovedná osoba Dátum a miesto 

konania aktivity 

Krúžok Tvorba máp tried vybraní žiaci z viacerých 
tried Ing. Dagmar  Luptovská priebežne 

Fotodokumentácia školy  Ing. Viliam Balko priebežne 
Práca na projekte RSOV 
Tvorba testov záujmu 
a praktických úloh z predmetov 
geodézia, prax a mapovanie 

 
Ing. Jozef Dudoň 
Ing. Dagmar  Luptovská 
Ing. Petra Šutariková 

09.-10.2014 

Štátny archív v Bytči  
odborná exkurzia  
 

IV.G Ing. Dagmar  Luptovská 
Ing. Petra Šutariková 

10.10.2014 
Bytča 

Veľtrh vysokých škôl 
Gaudeaumus štvrtý ročník RNDr.Jaroslava Frťalová 

Ing. Petra Šutariková 
16.10.2014 
Nitra 

Prevzatie preukazov pre vstup do 
Štátnej dokumentácie - Ing. Petra Šutariková 24.10.2014 

ÚGKK Bratislava 
Výstava Tutanchamón  
a návšteva NR SR III.G Ing. Dagmar  Luptovská 3.11.2014 

Bratislava 
22. celoslovenské geodetické 
dni 
Účasť na odborných prednáškach 
Výstava geodetickej techniky 

II.G 
III.G 
IV.G – 16 žiakov 

Ing. Dagmar  Luptovská 
Ing. Petra Šutariková 
Ing. Jozef Dudoň 

6.- 7.11.2014 
Holiday Inn Žilina 

Burza informácií 
pre základné školy - Ing. Jozef Dudoň 11.11.2015 

Hotel Slovakia Žilina 
Konzultácie so žiakmi , ktorí 
pracovali na vlastných projektoch, 
s ktorými súťažili na SOČ, príp. 
ich obhajovali na PČ OZ MS 

10 žiakov IV.G 
Ing. Jozef Dudoň 
Ing. Dagmar  Luptovská 
Ing. Petra Šutariková 

priebežne 
 

 Deň otvorených dverí SPŠS II.G, III.G, IV.G 
Ing. Viliam Balko 
Ing. Jozef Dudoň 
Ing. Dagmar  Luptovská 
Ing. Petra Šutariková 

05.02.2015 

Realitný vodičák IV.G Ing. Petra Šutariková 11.02.2015 
aula školy 

SOČ 
školské kolo 

Jozef Hodoň 
Tomáš Jašica 
Marián Pisarčík 
Patrik Stroka 
Mária Maticová 
Katarína Jankechová 
Nikola Beňová 
Matej Milo 
Pavol Závacký 
Michal Šimún 

Ing. Jozef Dudoň 
Ing. Dagmar  Luptovská 
Ing. Petra Šutariková 

24.02.2015 

SOČ 
okresné kolo 

Jozef Hodoň 
Tomáš Jašica 
Marián Pisarčík 
Patrik Stroka 

Ing. Jozef Dudoň 
Ing. Petra Šutariková 04.03.2015 

Správa katastra Žilina  
odborná exkurzia III.G Ing. Eleonóra  Mičicová 20.03.2015 

Správa katastra Žilina 
Valné 
zhromaždenia Komory 
geodetov a kartografov 

- Ing. Dagmar  Luptovská 28.03.2015 
 Starý Smokovec 

Spracovanie 2.následnej 
monitorovacej správy projektu 
IMaGE 

 Ing. Petra Šutariková 30.4.2015 

Medzinárodná geodetická 
súťaž  
Pecs , Maďarsko 

Lukáš Martinček, IV.G 
Ján Macúš, IV.G 
Adriana Brezničanová,III.G 
Denisa Beliančinová III.G 
Daniel Moravec, III.G 
Juraj Klušák, III.G 

Ing. Jozef Dudoň 
Ing. Petra Šutariková  

17.- 19.4.2015 
Pecs , Maďarsko 
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Regionálne stretnutie Komory 
geodetov a kartografov  Ing. Dagmar  Luptovská 

 
13.5.2015 
Žilina 

Moravské kartografické 
centrum, 
prehliadka Brna 
odborná exkurzia 

III.G Ing. Dagmar  Luptovská 
Ing. Petra Šutariková 

18.- 19.6.2015 
Velké Opatovice, ČR 
Brno 

 
 
15.13. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE ODBORNÝCH PREDMETOV IV. 
 
(ekonomika a ostatné predmety vyučované v odbore technické a informatické služby -v stavebníctve) 
 
Vedúca predmetovej komisie:  Ing. Ľubica Gašperáková 
 

Názov a stručná charakteristika 
aktivity 

Zúčastnili sa  
(žiaci -  trieda) Zodpovedná osoba Dátum a miesto 

konania aktivity 

Program Omega  
školenie vo firme Kros  Ing. Mária  Ďuratná 

18. 09. 2014 
 firma Kros 

 Žilina 
KOMPRAX 
  „Kompetencie pre prax” 
žiacky projekt 
Slovenský inštitút mládeže 
“IUVENTA” 

II. CT a II. CP Ing. Ľubica Gašperáková september 2014 – marec 2015  

„Vesmír verejných financií” 
inštitút INESS 
Bratislava 
odborná prednáška  

III. CT, III. A, IV. G Ing. Ľubica Gašperáková 06. 11. 2014 
SPŠS  

Živnostenské podnikanie  
a živnostenský zákon 
odborná prednáška 

II. CT, III. CT, IV. C Ing. Ľubica Gašperáková 13. 11. 2014 
SPŠS 

 
Odborná inštruktáž v rámci 
pedagogickej praxe 

Jana Čierniková  
študentka DPŠ 
Žilinskej univerzity 

Ing. Ľubica Gašperáková  október 2014 
SPŠS 

 
KOMPRAX  
Kompetencie pre prax 

žiaci II. CT a II. CP triedy Ing. Ľubica Gašperáková október 2014 – február 2015 

Burza cenných papierov 
Bratislava 
exkurzia 

III. CT 
 
Ing. Ľubica Gašperáková 
Ing. Miroslava Krchová 
 

11. 12. 2014 
 Bratislava 

Národná banka Slovensko 
Bratislava 
exkurzia 

IV. CT a IV. CM 
 
Ing. Ľubica Gašperáková 
Ing. Miroslava Krchová 
 

11. 12. 2014 
Bratislava 

 
Road Show 
 beseda so zaujímavými osobnosťami 
 

II. CT, II. CP Ing. Ľubica Gašperáková 11. 12. 2014 
SPŠS Žilina 

Finančná olympiáda 
 
1.kolo online  

IV. CT a III. CT Ing. Ľubica Gašperáková 
Ing. Miroslava Krchová 

priebežne  
december 2014 – január 2015 

SPŠS Žilina 
Finančná olympiáda 
 
2.kolo  - online  

postúpili 2 žiaci IV. CT – 
Šimon Hanuliak  
 Daniel Vrábel 

Ing. Ľubica Gašperáková marec 2015 
SPŠS Žilina 

Ekonomicko-manažérska 
olympiáda  
Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne  

Žiaci III. CT triedy Ing. Ľubica Gašperáková 
Ing. Miroslava Krchová 

20. marec 2015 
SPŠS Žilina 

„Mladý rozpočtár” 
súťaž vybraní žiaci 4. ročníka Ing. Beáta Nemčeková 25. 03. 2015 

SPŠS Žilina 
„Naj účtovník” 
súťaž 

VI. CT – Šimon Hanuliak, 
Lukáš Majtán Ing. Mária Ďuratná  09. 04. 2015 

SPŠS Žilina 
„Business Master” 
turnaje v hre III. CT a II. CT Ing. Ľubica Gašperáková  jún 2015 

 SPŠS Žilina 
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15.14.  ODBORNÁ PRAX 
  
Odborná prax prispieva hlavne k rozvoju sociálnych, komunikatívnych a personálnych kompetencií žiakov a k realizácií prierezovej 
témy Človek a svet práce. 
Súčasťou odbornej praxe boli tieto témy:  

 podstata a formy podnikania, pracovnoprávne vzťahy, požiadavky zamestnávateľov na pracovníkov a absolventov škôl, 
 osobná prezentácia, pracovný životopis, pracovné hodnotenie, osobné portfólio, 
 trh práce, jeho ukazovatele, vývojové trendy 

 
Osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností sa v školskom roku 2014/2015 realizovalo týmito formami: 

 cvičenia, 
 učebná prax, 
 odborná prax. 

V rámci učebnej a odbornej praxe žiaci získavali teoretické a praktické zručnosti z oblasti konkrétnych technických prevedení a ich 
využívania.  
Učebná prax sa realizovala v týchto predmetoch: 

o prax v 2. alebo 3. ročníku s celkovou týždennou dotáciou 3 h, 
o konštrukčné cvičenia v 1. až 4. ročníku, 
o čiastočne v predmetoch stavebné konštrukcie, stavebná prevádzka, ekonomika,  geodézia. 

 
Učebná prax predmetu prax prebiehala  v priestoroch areálu školy a v spolupráci so sociálnymi partnermi priamo v stavebných 
firmách a firmách, ktoré sa stavebníctvom a prácami s nimi súvisiacimi sa zaoberajú.  
V školskom roku 2014/2015 vykonávalo 134 žiakov odboru staviteľstvo prax v dvoch firmách spolupracujúcich so školou. 
 
Súvislá odborná prax je sústredená do 2. a 3. ročníka v období maturitných skúšok v celkovom rozsahu 10 pracovných dní. 
Minimálne 160 hodín je povinne realizovaných na pracoviskách fyzických alebo právnických osôb, ktoré majú oprávnenie 
v činnostiach súvisiacich s daným odborom.  
Súvislú odbornú prax si žiaci zabezpečovali sami a škola im na základe podpísanej zmluvy, kde sú presne určené podmienky pre 
vykonávanie tejto praxe, umožnila vykonávanie praxe vo firme vybranej žiakom. 
Vzťahy medzi školou a organizáciou, v ktorej sa prax uskutočňuje, boli zaistené „ Dohodou o zabezpečení odbornej praxe". 
Dohodu o zabezpečení odbornej praxe každého žiaka schvaľoval  riaditeľ školy. 
 
Väčšina žiakov pracovala v Žilinskom kraji, časť žiakov v Trenčianskom kraji, v Trnavskom kraji, ďalší pracovali  v rôznych častiach 
Slovenska a tiež aj Českej republiky. 
O priebehu praxe si viedli podrobné záznamy v stavebnom denníku, do ktorého si zaznamenávali každodennú pracovnú činnosť. 
 Po skončení praxe žiaci denník odovzdali triednemu učiteľovi. 
 
Žiaci 2. ročníka  prax vykonávali na pozícií stavebný robotník. Vykonávali odborné stavebné práce betonárske, murárske, 
železiarske, lešenárske, debniace a práce TZB (inštalatérske, izolačné, kúrenárske a pod.) 
 Precvičovali si  manuálne schopnosti, sledovali technologické postupy stavebných prác, trénovali  si činnosť technikov v stavebnej 
výrobe a prípravu stavieb. 
Žiaci 3. ročníka  prax vykonávali na pozíciách ako pomocní asistenti majstra alebo stavbyvedúceho, v projektovej príprave stavieb, 
pri rozpočtovaní stavebných prác.  
Zoznamovali sa s povinnosťami majstra a stavbyvedúceho pri realizácií stavby, s priebehom projektových prác a v rámci možností 
sa podieľali na príprave konkrétnej projektovej dokumentácie,  
Priamo v praxi videli  pracovné náplne a sledovali plnenie si pracovných povinností a úloh zamestnancov.  
Mali možnosť porovnať teóriu a prax. 
Žiaci 3. ročníka špecializácie  staviteľstvo – požiarna ochrana prax vykonávali v  požiarnych útvaroch alebo vo firmách , ktorých 
činnosť súvisí s požiarnou ochranou. 
Na odbore geodézia, kartografia a kataster bola aplikácia teoretických vedomostí zabezpečená praktickými cvičeniami v rámci 
odborných predmetov, učebnou praxou v škole a odbornou praxou na pracoviskách katastrálnych úradov a v komerčných 
geodetických firmách. 
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ODBORNÉ EXKURZIE žiakov 1.ročníka 
 

Odborné exkurzie zameriavame na to, aby si žiaci overili teoretické poznatky priamo vo výrobných spoločnostiach stavebných 
výrobkov a konštrukcií, na stavbách a v laboratóriu Žilinskej univerzity. 
Vo výrobných spoločnostiach sme videli výrobu pórobetónu, drevených väzníkov, plastových okien, výrobu betónu. Priamo na 
stavbách sme boli na exkurzii na diaľnici D3 úsek Považský Chlmec -  Brodno, na výstavbe rodinných domov a výstavbe bytových 
domov.  
Všade sme mali zabezpečený odborný výklad pracovníkov spoločnosti.  
 
Zoznam odborných exkurzií: 

EUROVIA - DIAĽNICA D3 Považský Chlmec, 
PORFIX Zemianske Kostoľany - výroba pórobetónu, 
XELLA-YTONG Zemianske Kostoľany - výroba pórobetónu, 
KONTRAKTING Liptovský Mikuláš – výroba drevených priehradových väzníkov,   
KC MULTIPLAST Žilina, ul. Pri Rajčianke – výroba plastových okien, 
 Výstavba rodinných domov-  Gbeľany, 
UNIVERZITA ŽILINA - laboratória stavebných materiálov, 
VODNÉ DIELO -  Nosice, 
 Obytný súbor Slnečná terasa - Hájik, Žilina, 
DEK Trade, predajňa SOUKUP, Kamenná ulica Žilina, 
RBR Žilina, ul. Mudroňova, Žilina 
BAUMIT Lietavská Lúčka. 

 
15.15.  ADAPTAČNÝ KURZ  ŽIAKOV 1.ROČNÍKA 
 
Adaptačný kurz je do Školského vzdelávacieho programu SPŠ stavebnej v Žiline zaradený od 1.9.2011 a v  školskom roku 
2014/2015 sa realizoval už štvrtýkrát. 
 
Vždy, keď prídeme na nové miesto či pôsobisko, očakávame prílev emócií z nového prostredia. Snažíme sa zapôsobiť čo najlepšie, 
aby sme si tak možno uľahčili stresujúci začiatok. 
 Nápad zorganizovať adaptačný kurz žiakov 1. ročníka vyplynul zo skutočnosti, že prechod žiakov zo základnej školy na strednú so 
sebou prináša zmeny, na ktoré mladí ľudia nie sú zvyknutí (nový kolektív, zmeny prístupu učiteľov, zvýšené nároky, väčšia 
samostatnosť, bývanie na internáte a pod.). 
Mnoho z nich sa so zmenami vyrovnáva ťažko a niekedy svoju dezorientovanosť riešia i nevhodným spôsobom. 
 
Cieľom adaptačného vzdelávania je umožniť žiakom a ich triednym učiteľom krátko po nástupe do školy vzájomne sa lepšie 
spoznať, vytvoriť sociálne väzby, nájsť si miesto v kolektíve a  žiakov čo najrýchlejšie zapojiť do života školy. Ďalej odstrániť 
problémy prechodu žiakov zo základnej školy na strednú, správne sa učiť, navodiť atmosféru tvorivej spolupráce, tolerancie 
a vzájomnej úcty, odstrániť obavy z neznámeho, psychické bariéry, vysvetliť zásady zdravej životosprávy, duševnej hygieny 
a relaxácie. 
 
Na zabezpečení celej akcie sa podieľajú interní učitelia školy: výchovná poradkyňa školy RNDr. Jaroslava Frťalová , koordinátorka 
protidrogovej prevencie PhDr. Zuzana Čičmancová, koordinátorka školskej knižnice Mgr. Viera Sabová, zdravotník školy   
Ing. Jozef Dudoň, vyučujúci TSV a triedni učitelia 1.ročníka. 
Prednášky realizovali aj externí odborníci z oblasti trestnoprávnej zodpovednosti. 
 
Adaptačný kurz prebiehal v jednotlivých blokoch podľa časového harmonogramu, ktorý absolvovali všetci žiaci prvého ročníka počas 
troch dní 7.-  9. 9. 2014. 
 
Zdravotný blok  obsahoval program k rozvoju kľúčových kompetencií v oblasti správania sa v krízových a mimoriadnych situáciách 
(základné techniky prvej pomoci, transport, sebaobrana, predchádzanie nebezpečným situáciám, životospráva). 
 
V športovom bloku  dominovala aktivita s fyzickou záťažou „Možno sa budeme aj trochu báť“ – rozvoj sebadôvery na lezeckej 
stene. 
 
Orientácia po škole a okolí školy zahŕňala zoznámenie sa so školským prostredím, režimom školy, získavanie informácií o chode 
školy a možnosti voľnočasových aktivít počas školského roka. 
 
Blok „Prvé kroky k tolerancii“ mal za úlohu podporiť psychický vývoj žiakov, prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a pomoc medzi žiakmi 
i učiteľmi a podať návod na to, ako sa vyhnúť šikanovaniu a ako postupovať pri podozrení zo šikanovania.   
 
Všeobecné zásady spoločenského správania, pozdravy či pravidlá pri osobnom kontakte robia problém nejednému žiakovi. Práve 
blok „Komunikácia v praxi“ mal za úlohu tieto pravidlá vysvetliť a následne si ich osvojiť. 
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Len málo mladých v súčasnej dobe navštevuje knižnice. Dominantné postavenie prevzal internet, na ktorom nájdeme takmer všetko. 
No prichádzame o krásny pocit prelistovať si knihu a vdýchnuť vôňu papierových strán. 
Blok informatickej výchovy v Krajskej knižnici v Žiline mal za úlohu vysvetliť žiakom, že i v knižnici sa nachádzajú hodnotné 
informácie, ktoré niekedy na webe nenájdeme.  
 
Príslušníci Mestskej polície v Žiline viedli prednášky na tému  „Kriminalita mládeže, šikanovanie na školách a trestnoprávna 
zodpovednosť“. 
 
 
 
15.16. FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 
 
Koordinátorka finančného vzdelávania: Ing. Ľubica Gašperáková 

 Hlavné dokumenty rozvoja finančnej gramotnosti: 

 Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2014/15, 
 Národný štandard finančnej gramotnosti – vydaný MŠVVaŠ SR a bol zapracovaný do našich ŠkVP (zverejnený na 

www.minedu.sk; www.siov.sk a www.statpedu.sk) 
 Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných a stredných škôl - ktorú 

vydalo MŠVVaŠ SR a určuje spôsob implementácie národného štandardu finančnej gramotnosti. 
 
Problematika finančnej gramotnosti je v našej škole zapracovaná do jednotlivých ŠkVP a priamo do výučby jednotlivých 
všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov.  
Finančná gramotnosť je v jednotlivých ŠkVP začlenená vo vzdelávacom štandarde „Ekonomické vzdelávanie“ formou obsahových 
štandardov s názvom Pravidlá riadenia osobných financií, Spotrebiteľská výchova, Výchova k podnikaniu a Svet práce a výkonových 
štandardov identifikovaných vo vzťahu k stupňu vzdelania.  
Finančná problematika má široký záber v rôznych oblastiach života, preto aj finančné vzdelávanie má prierezový charakter, v 
dôsledku čoho sme ho zaradili aj do kategórie odborného vzdelávania v teoretickej aj praktickej oblasti v rôznych odborných 
predmetoch.  
Ciele finančnej gramotnosti sú napĺňané aplikáciou vhodných metód a foriem práce – práca s informačnými zdrojmi, 
brainstorming, diskusie, problémové metódy, situačné a rolové hry, besedy, pojmové mapy a pod.  
Žiaci sú zoznamovaní s ekonomickými problémami spoločnosti a aktívne zapájaní do práce na hodine.  
 Žiaci sa budú sami aktívne podieľať na práci počas vyučovacích hodín, budú vyhľadávať témy, zaujímať k nim stanoviská. 
Nevyhnutné je využívanie IKT, internetu, on-line kalkulačiek, mobilných telefónov a ich rôznych finančných aplikácií. 
 Vyučujúci pri práci využívajú Slovník základným pojmov vypracovaný MŠVVaŠ SR. 
 Na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti  využívajú vyučujúci tieto web stránky: www.fininfo.sk a www.viacakopeniaze.sk.  
 
Ciele vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti žiakov našej školy: 

 rozvíjať vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje spojené s finančnou gramotnosťou, 
 nadobúdať a vyžívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť 

celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti, 
 vnímať vzdelanie a prácu ako základný prostriedok finančného zabezpečenia rodiny a uspokojenia potrieb jej členov, 
 využívať autentické materiály – reklamné letáky, inzeráty a komerčné ponuky a i., 
 precvičovať so žiakmi čítanie s porozumením – uplatňovanie  rôznych  metód podporujúcich čítanie s porozumením  

(napr. I.N.S.E.R.T., čítanie s predvídaním, podvojný denník), 
 spolu so žiakmi vyhľadávať varovné signály klamlivých ponúk (drobné písmo, neprehľadnosť zmluvy).  
 Počas jednotlivých vyučovacích hodín budú žiaci vedení k hospodárnemu zaobchádzaniu s osobnými vecami, 

k hospodárnemu zaobchádzaniu s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej. Učebnú metódu zvolí vyučujúci v 
závislosti od preberaného učiva.  

 Všetci pedagogickí pracovníci spolupracujú s koordinátorom finančnej gramotnosti a využívajú materiály ním poskytované 
V rámci vyučovacieho procesu budú uskutočnené hospitačné hodiny zamerané na plnenie štandardu národného programu 
finančnej gramotnosti pre žiakov.  
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Problematike finančnej gramotnosti venujeme pozornosť aj na triednických hodinách, pričom sú zakomponované nasledovné témy: 
08. 09. 2014     Medzinárodný deň finančnej gramotnosti 
17. 10. 2014      Deň boja proti chudobe 
31. 10. 2014      Svetový deň sporenia 
15. 03. 2015      Svetový deň spotrebiteľských práv a Európsky deň spotrebiteľov. 
 

Hlavné ciele činnosti koordinátora  v školskom roku 2014/2015: 
 

 všetci pedagógovia školy sa oboznámili  s aktualizovaným NŠFG – témami, definovanými celkovými 
kompetenciami, čiastkovými kompetenciami a určenými jednotlivými očakávaniami v troch úrovniach 
zodpovedajúcich stupňom poskytovaného vzdelania, 

 vedúci PK si preštudovali   obsahové štandardy a výkonové štandardy vzdelávacieho štandardu Ekonomické 
vzdelávanie z príslušného ŠVP. 

 zástupkyňa riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety zapracovala obsahové a výkonové štandardy do profilu 
absolventa študijného odboru školského vzdelávacieho programu. 

 vedúci PK vybrali obsahové a výkonové štandardy z profilu absolventa a pracovali s nimi v rámci konkrétnych 
učebných osnov predmetu/ predmetov, s ohľadom na výber tém NŠFG vo vzťahu k odboru vzdelávania.  

 zástupkyňa riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety zapracovala do Školských vzdelávacích programov 
prierezové témy z oblasti finančnej gramotnosti v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti a 
Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP. 

 vedúci predmetových komisií a vyučujúci zaradili jednotlivé témy štandardu do vzdelávania podľa potrieb žiakov 
a vzdelávacích podmienok školy do jednotlivých predmetov.  

 

NÁVRH CIEĽOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016: 
 

 zabezpečiť informovanosť pedagógov školy o metodických materiáloch vhodných pre implementáciu vzdelávania 
žiakov v oblasti finančnej gramotnosti, 

 informovať o aktuálnych možnostiach a využívať možnosti vzdelávania  pedagogických zamestnancov v oblasti 
rozvoja finančnej gramotnosti, 

 zabezpečiť vybavenosť školy didaktickými materiálmi a pomôckami stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti 
žiakov, 

 zabezpečiť vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti blokovým vzdelávaním „Finančná akadémia“ 
v marci 2016, 

 využívať centrálny informačný portál MŠVVaŠ SR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné 
materiály a odkazy: www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx na podporu 
výučby finančnej gramotnosti. 

 
 
 
15.17. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
 
Koordinátor:   Mgr. Maroš Bolo 
 
Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy bol vypracovaný v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 
2014/2015 a v súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016. 
 
Hlavné ciele činnosti koordinátora  v školskom roku 2014/2015: 
 

 poskytovanie  poradenstva pre pedagogických zamestnancov, 
 spolupráca so školskou komunitou a organizáciami v tejto oblasti, 
 rozvíjanie osvetovej, vzdelávacej, motivačnej a výchovnej činnosti žiakov s dôrazom na výchovu 

a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti, 
 podpora  a iniciovanie „EKO“ aktivít a činností formálnych i neformálnych školských komunitných skupín 

pôsobiacich v tejto oblasti. 
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1. Korešpondenčná škola ekológie – Prešovská univerzita 

zodpovedal: Mgr. Bolo  
termín: jún – august/september 2014 

Žiačka II.CT triedy Simona Valicová sa zapojila do korešpondenčnej envirosúťaže, ktorá vyžaduje dobrú orientáciu v problematike 
ako aj vynikajúcu schopnosť pracovať s rôznymi druhmi informácií a médiami.  V celoslovenskej súťaži sa umiestnila na 1.-20. 
mieste. 
 
2. Zber papiera 

zodpovedali: Mgr. Bolo + Mgr. Podolinský  
termín: október – november 2014 

V mesiacoch október - november prebehol na SPŠ stavebnej v Žiline už tradične zber papiera.  
Žiaci sa tejto environmentálnej aktivity každoročne zúčastňujú, aby dokázali sebe i svojmu okoliu, že im nie je ľahostajný osud 
našich lesov. Najaktívnejšia trieda I.B zhromaždila 173 kg papiera.  
 
3. EKOTOPFILM - dobrovoľníctvo 

zodpovedal: Mgr. Bolo  
termín: 27. november 2014 

Šiesti  vybraní dobrovoľníci spolupracovali priamo s hlavnou organizátorkou podujatia Junior festival Ekotopfilm 2014 na tvorbe 
a realizácii programu pre účastníkov festivalu. Žiaci plnili koordinačnú, organizačnú, realizačnú aj post-realizačnú časť programu pre 
žiakov z iných škôl. Dobrú úroveň spolupráce potvrdila hlavná organizátorka v e - mailovej komunikácii so školou a aj zaslaním 
ďakovného listu.  

 

4. EKOTOPFILM – filmové predstavenie 
zodpovedal: Mgr. Bolo  
termín: 28. november 2014 

Žiaci sa zúčastnili premietania dvoch filmov zo slovenskej produkcie mapujúcich vodné hospodárstvo na globálnej ako aj 
vnútroštátnej úrovni a rozvojovú pomoc slovenských doktorov v Afrike. Prvý film o vodnom hospodárstve uviedol žiakov do 
problematiky spotreby vody a zároveň upozornil na najaktuálnejšiu a často diskutovanú otázku, a to či je možné právo na vodu 
považovať za ľudské právo. Druhý film poukázal na špecifiká života – ekonomické, geografické, kultúrne - v Afrike. Po premietaní 
nasledoval workshop o nahlasovaní čiernych skládok prostredníctvom softvéru TrashOut, ktorý si žiaci nainštalovali priamo na 
mieste do svojich smartfónov. 
 
5. Prezentácia činnosti environmentálnej výchovy  

zodpovedal: Mgr. Bolo 
termín: február 2015 

Počas dňa otvorených dverí bola prezentovaná činnosť– výstavy, exkurzie, súťaže a výučbové materiály. 
 
6. Prednáška „Druhy európskeho významu na Slovensku“ 

zodpovedali: Mgr. Bolo  
termín: 26. február 2015 

Žiaci tried II.BO, II.BR, II.DD a II.DP zúčastnili interaktívnej environmentálnej prednášky Školy ochrany prírody Varín Správy NP 
Malá Fatra spojenej s workshopmi. Tematicky boli prednáška a s ňou spojené aktivity zamerané na chránené druhy európskeho 
významu v rámci projektu Natura 2000 a implementovali prvky environmentálnej výchovy, regionálnej výchovy a biológie.  
 
 
7. „Deň vody“ na Úrade ŽSK 

zodpovedali: Mgr. Bolo, Ing. Ponechalová 
termín: 19. marec 2015 

Žiaci II.CT triedy na zúčastnili filmového premietania o vodných ekosystémoch.  
 
 

8. „Deň Zeme“  na Úrade ŽSK 
zodpovedali: Mgr. Bolo + Mgr. Mesarč 
termín: 23. apríl 2015 

Žiaci III.A triedy na zúčastnili filmového premietania pri príležitosti Dňa Zeme.  
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9. Tvorba environástenky 
zodpovedali: Mgr. Bolo a  vybraní žiaci 
termín: priebežne 

Tematika nástenky sa mení podľa aktuálneho globálneho alebo regionálneho diania.  
 

10. Triedenie PET fliaš a iného  plastového odpadu 
zodpovedali: všetci zamestnanci a žiaci 
termín: priebežne 

Žiaci aj zamestnanci školy majú možnosť triediť plastový odpad do špeciálnych nádob na chodbách školy. 
 
 
15.18.OCENENIA ŠKOLY 

 
 Ďakovný list udelený za aktívne zapojenie sa do celoslovenskej kampane boja proti AIDS „Červené stužky“ 2015. 

 
 Ďakovný list udelený za aktívnu účasť žiakov  a zamestnancov školy - podpora 18. ročníka akcie: „Študentská  kvapka 

krvi" - Národná transfúzna  služba, V. Spanyola 43, Žilina – november 2014. 
 

 Ďakovný list  LIGA PROTI RAKOVINE SR - zapojenie sa do verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov“ v apríli 2015. 
               Žiaci školy sa zúčastnili aj ako dobrovoľníci pri  predaji narcisov. 
 

 Ďakovný list udelený za aktívnu účasť žiakov a zamestnancov školy,  ktorí darovali  krv v kampani „Valentínska kvapka 
krvi“ v marci 2015, Národná transfúzna služba SR , pracovisko Žilina. 

 Ďakovný list od organizátora medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm za aktívnu účasť žiakov pri organizovaní  
podujatia v novembri 2014. 
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16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH  
 

 
 
 

PROJEKT  
/ 

GRANT 

NÁZOV PROJEKTU /  
GRANTU 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 
PROJEKTU / GRANTU 

Akcept./ 
Neakcep
tovaný 

Termín 
začiatku 

realizácie 
projektu 

Termín 
ukončeni

a 
realizácie 
projektu 

Celko
vý 

rozpo
čet 

Spolufinan 
covanie 

Šk
ol

a 

ŽS
K 

 
Š I O V  

 
 Bratislava 

Národný projekt 
 
 
"Rozvoj stredného 
odborného 
vzdelávania" 
 (RSOV) 
 
 
 
Projekt je spolufinancovaný 
z prostriedkov ESF v rámci 
operačného programu  
Vzdelávanie, 
 prioritná os 1: 
Reforma systému 
vzdelávania a odbornej 
prípravy,  
opatrenie 1.1: 
Premena tradičnej školy 
na modernú 
 

 

Cieľ:  
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania 
a prípravy na stredných školách. 
 
Vytvorenie, spustenie  a používanie  
webového portálu  RSOV na 
skvalitnenie vyučovania  odborných 
predmetoch  
(od 2.2.2015). 
 

 september 
2013 

október 
2015 

- - - 

 
SCIO 

Národné 
porovnávacie 

skúšky  

Testovanie študijných 
predpokladov  
žiakov 3. a 4.ročníka  

On-line testovanie prebehlo od 27.10. do 
6.11. 2014 , testovali sme základné zručnosti 
a schopnosti žiakov - matematické myslenie, 
práca so slovom a pod. 
Pretestovania sa zúčastnilo 151 žiakov 
 

 október 
2014 

 november 
2014 

- - - 

NÚCEM 
Bratislava 

 
 
Národný projekt  
 
E -testovanie 
 
„Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na 
základných a stredných 
školách s využitím 
elektronického 
testovania“ 
  

 
Cieľ: 
Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím 
elektronického testovania vedomostí žiakov, 
vznik databázy úloh a testov pre ZŠ a SŠ, 
odborný rast pedagógov, príprava prostredia 
pre postupné zavedenie elektronického 
testovania. 
 
Pretestovanie sa uskutočnilo z: 
matematickej gramotnosti - žiaci  
 2. ročníka, 
matematiky - žiaci 3. ročníka, 
zo slovenského jazyka a literatúry - žiaci 
1. ročníka, 
čitateľskej gramotnosti  - žiaci 2. ročníka, 
anglického jazyka - žiaci 4. ročníka, 
nemeckého jazyka - žiaci 2. ročníka. 
 

 apríl 2015 jún 2015 -   

IUVENTA – 
Slovenský 

inštitút 
mládeže 

 
 
 Národný  projekt 
 
 
KOMPRAX – 
Kompetencie pre prax 
 
 

 
Cieľ: 
Projekt bol zameraný na podporu kvality 
práce s mládežou prostredníctvom 
neformálneho vzdelávania, ktoré dopĺňa 
formálne vzdelávanie, a pôsobí najmä na 
rozvoj zručností, schopností a postojov. 

 október 
2014 

jún 2015 - - - 
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17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  
 
V školskom roku 2014/2015   Štátnou školskou inšpekciou, Školským inšpekčným centrom v Žiline bola vykonaná tematická 
inšpekcia  dňa 19.3.2015. 
Predmet  školskej  inšpekcie: Realizácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  
                                               v SPŠ stavebnej v Žiline. 
 
Správa o výsledkoch školskej inšpekcie je uvedená v prílohe č. 2. 
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18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 

A) budovy, dielne, odborné učebne 
 
 

 
Investície v školskom roku 2014/2015: 
 
 zateplenie, výmena okien, nová vzduchotechnika v pavilóne D (aula a telocvičňa) - 260 000 € , hradené z prostriedkov 

zriaďovateľa školy VÚC Žilina, 
 rekonštrukcia elektroinštalácie v učebniach č.123, č.124 , zakúpenie nových počítačov - 18 000 €, 
 výmena a oprava podláh v troch triedach - 3000 €, 
 zakúpenie a montáž nových školských tabúľ - 21 kusov - 7 000 €, 
 výmena nábytku v štyroch učebniach - 6 000 €, 
 nákup a montáž žalúzií v celej hlavnej budove - 3 790 €. 

 
Plán pre školský rok 2015/2016: 
 vybudovanie multifunkčného ihriska - projekt financovaný   zriaďovateľom  školy VÚC Žilina - 100 000 €. 
 búranie garáží v havarijnom stave -  hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC Žilina - 15 000 €. 
 výmena počítačov v učebni informatiky č. 218 z prostriedkov ZRPŠ - 9 000 €. 

 
 
 

Kapacita 
školy: 

 
680 

Skutočný počet žiakov:  
678 

Naplnenosť 
školy (%): 

 
100 % 

 
 Počet Priestor v m 3                                                                               Poznámka 
Budovy celkom 1 budova 

pozostávajúca zo 
štyroch pavilónov 

Pavilón A  -  17 207,82 m3 

Pavilón B  - 17 326,91 m3 
Pavilón C  - 6 996,434 m3  
Pavilón D  - 3  555,471 m3 

Celkom -  45 086,635 m3 

- 

 Učebne 45 8660,875 m3 - 

Z 
to

ho
 

Kmeňové 24 X - 
Jazykové 2 X - 
Odborné 11 X - 
IKT 7 X - 
Laboratória 1 X - 

Šatne                                  (Áno/Nie) 24 479 m3 - 
Dielne                                 (Áno/Nie) nie 456,12 m3 - 
Školský internát               (Áno/Nie) nie - - 
Školská jedáleň                (Áno/Nie) nie - - 
Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie) nie - - 
Telocvičňa                         (Áno/Nie) 1 5 916,57 m3 - 
Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia...)  

0  - 

Te
ch

ni
ka

  PC                             (ks) 242 X z toho 22 notebookov  

Dataprojektory         (ks) 28 X - 

Interaktívne tabule   (ks) 9 X - 
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B) športoviská 

 
C) školský internát 

 
 
Názov školského internátu, adresa 

 
SPŠS nemá vlastný školský internát. 

 
Charakteristika ŠI Počet Poznámka 

Kapacita internátu (počet lôžok) 
 

- - 

Celkový počet izieb Jednoposteľových - - 

Dvojposteľových - - 

Trojposteľových - - 

Štvorposteľových - - 

Počet ubytovaných žiakov / 
Naplnenosť  internátu (%)  

 
 

k 15.9.2014 - - - 

k 1.1.2015 - - - 

k 15.9.2015 - - - 

Počet iných ubytovaných za školský rok 2014/ 2015 - - 

Počet iných ubytovaných za školský rok 2014/ 2015 - - 

Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2015 
 

- - 

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2015 
 

- - 

Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie) 
 

- - 

ŠPORTOVISKÁ 
Názov športoviska Áno 

/ 
Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  popísať 

závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 
Telocvičňa  áno 29 x17,5 m drevené 

parkety 
vyhovujúci - 2015 

Ihrisko  áno  43 x 25 m betón nevyhovujúci nerovnosť povrchu 1986 
Ihrisko  nie - - - - - 
Viacúčelové ihrisko nie - - - - - 
Atletický ovál nie - - - - - 
Atletická rovinka  nie - - - - - 
Atletické doskočisko nie X - - - - 
Vrhačský sektor nie X - - - - 
Hokejové ihrisko nie - - - - - 
Posilňovňa áno 5,3 x 6 m koberec vyhovujúce - 2006 
Tenisové kurty nie počet - - - - 
Plaváreň nie - - - - - 
Sauna nie X X - - - 
Pohybové štúdio áno 6,5 x 6,7 m koberec vyhovujúce  2008 
Gymnastická telocvičňa nie - - - - - 
Floorbalové ihrisko nie - - - - - 
Iné (uviesť) -  - - - - - 
 - - - - - - 
Šatne Uviesť počet a stav:  4  - veľmi dobrý stav- po rekonštrukcii 
Hygienické zariadenia Uviesť počet a stav:  5  - veľmi dobrý stav- po rekonštrukcii 
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Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných 
žiakov  

k 31.12.2014 - - 

k 30.6.2015 - - 

Vlastné príjmy ŠI od iných 
ubytovaných 

k 31.12.2014 - - 

k 30.6.2015 - - 

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :  
 

- - 

Plocha jednej izby  (m²) 
 

- - 

Umiestnenie hygienických  
zariadení  
 

Spoločné              (na 
chodbe) 

- - 

V rámci „bunky“ - - 

Spoločné priestory  ŠI 
 

Študovne               
(počet a plocha) 

- - - 

Kuchynky 
(počet a plocha) 

- - - 

Miestnosti vychovávateľov  
(počet  a plocha) 

- - - 

Počet podlaží  ŠI - - 

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

- - 

zo školskej kotolne - - 

iné (názov dodávateľa 
tepla) 
 

- - 

Výťah   

Áno/nie 
 

- - 

Rok poslednej 
rekonštrukcie 
 

- - 

 
 
 
Odkanalizovanie  
 
 

Verejná kanalizácia 
 

- - 

Vlastná ČOV 
 

- - 

ČOV školy 
 

- - 

    
 

D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 
 

 
Názov školského zariadenia , adresa 

 
SPŠS nemá vlastnú školskú jedáleň. 

 
Charakteristika ŠJ Počet Poznámka 

Kapacita školskej jedálne  
 

- - 

Celkový počet zamestnancov 
ŠJ alebo výdajnej ŠJ  

šéfkuchár - - 

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 ) 

- - 
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Vlastné príjmy ŠJ   

k 31.12.2014 - - 

k 30.6.2015 - - 

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2014 - - 

k 30.6.2015 - - 

Rok výstavby / začiatok  užívania ŠJ :  
 

- - 

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 
 

- - 

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 
 

- - 

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

- - 

zo školskej kotolne - - 

iné (názov dodávateľa tepla) 
 

- - 

 
 
 
Kanalizácia  
 
 

verejná kanalizácia 
 

- - 

vlastná ČOV 
 

- - 

ČOV školy 
 

- - 
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19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
 
 

Ciele stanovené  pre školský rok 2014/2015 boli nasledovné: 
 
1. MATURITNÁ SKÚŠKA 

 
1.1. Pripraviť žiakov 4. ročníka tak, aby všetci úspešne vykonali  externú a internú časť maturitnej skúšky   v riadnom termíne   

školského roku 2014/2015. 
1.2. V externej časti MS  z  predmetov SJL,ANJ,NEJ,MAT dosiahnuť lepšiu úspešnosť ako je celoslovenský priemer v danom roku 

v hodnotenom predmete. 
  Vyhodnotenie: nesplnené (viď bod 8 -  údaje  o výsledkoch maturitnej skúšky). 
Vedúci predmetových komisií v analýzach výsledkov maturitných skúšok (ANJ,NEJ,SJL) konštatujú, že úsilie učiteľov  vynaložené 
pri príprave žiakov,  materiálové vybavenie a doplnkové študijné materiály poskytované žiakom počas ich štúdia, nezodpovedajú  
výkonu podávanému počas maturitnej skúšky v ústnej aj písomnej forme. 
Matematiku si žiaci volia ako dobrovoľnú maturitnú skúšku bez ohľadu na to, aké študijné výsledky počas štyroch rokov  
dosahovali. Zneužívajú hlavne tú skutočnosť, že neúspešné vykonanie externej časti dobrovoľnej maturitnej skúšky sa na 
maturitnom  vysvedčení neuvádza. 
 
 
2. DOCHÁDZKA DO ŠKOLY 
2.1. Znížiť alebo udržať priemernú ospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom, zlepšiť 
spoluprácu  s rodičmi pri riešení dochádzky žiakov na vyučovanie . 
2.2. Znížiť alebo udržať priemernú neospravedlnenú absenciu na žiaka v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom. 
Vyhodnotenie: Cieľ bol splnený iba v I. polroku školského roku 2014/2015, keď počet zameškaných hodín klesol z 52,91 h 
 (rok 2013/2014) na 48,70 hodín. 
V II. polroku sme zaznamenali nárast z 51 zameškaných hodín (rok 2013/2014) na 66 hodín (rok 2014/2015). 
Opatrenia na zlepšenie dochádzky žiakov boli prijaté v rámci MZTU pre školský rok 2015/2016. 
 
 
3. PERSONÁLNA OBLASŤ 
3.1. Zabezpečiť 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov pre nasledujúci školský rok v zmysle požadovaných 
kvalifikačných predpokladov príslušnej legislatívy. 
3.2. Aj naďalej zvyšovať odborné, metodické, didaktické, pedagogické a psychologické kompetencie pedagogických zamestnancov, 
ich zručnosti v používaní   IKT a neustále rozvíjať ich právne vedomie.  
3.3. Zvyšovať zainteresovanosť  a podiel zamestnancov na priamom riadení, organizovaní  a plánovaní činností, aktivít, projektov 
a procesov školy. 
Vyhodnotenie: cieľ splnený 
 
 
4. VÝCHOVA 
Zrealizovať všetky naplánované výchovné programy a projekty, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu 
Vyhodnotenie: cieľ splnený 
 
 
5. FINANČNÉ OCEŇOVANIE ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
Vytvoriť podmienky na ocenenie práce pedagogických a nepedagogických zamestnancov zabezpečujúcich plnenie úloh a činností 
a ich mimoriadnych pracovných schopností v súlade s kritériami pre osobné hodnotenie v tomto školskom roku. 
Vyhodnotenie: cieľ splnený 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015 
 

Definícia cieľa pre školský rok 2015/2016 
 

 
1. DOPRACOVAŤ MARKETINGOVÚ STRATÉGIU ŠKOLY 

 
V oblasti vzťahu školy ku klientom, širokej verejnosti a k zamestnávateľom je hlavným cieľom dopracovať marketingovú stratégiu 
školy a intenzívne pokračovať  na budovaní pozitívneho imidžu školy.  
 
Splnenie tohto cieľa je podmienené uskutočnením čiastkových špecifických cieľov: 

 zverejniť na internetovej stránke školy aktualizované  školské vzdelávacie programy platné od 1.9. 2015, 
 informovať verejnosť o účasti a úspechoch školy v súťažiach a projektoch (domácich a zahraničných),  
 neustále pripomínať existenciu školy a byť v mysliach zákazníkov po celý rok - využívať pritom masovokomunikačné 

prostriedky vrátane regionálnych a miestnych, 
 zúčastňovať sa na burzách stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji, 
 zverejňovať ponuku študijných programov prostredníctvom úradu práce, v regionálnych masmédiách, 
 zúčastňovať sa na spoločenských, kultúrnych a  športových podujatiach v rámci mesta, okresu a ŽSK, 
 vypracovať stratégiu náboru žiakov deviatych ročníkov základných škôl. 

  
Termín: priebežne 
Zodpovedá: vedenie školy a všetci pedagogickí zamestnanci 
Kontrola  plnenia cieľa: na zasadnutiach poradných orgánov školy 
 
 
 
2. ZVYŠOVAŤ NÁROČNOSŤ A KVALITU VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE 
 

 realizovať všetky schválené zmeny v  ŠkVP v  1. až 4. ročníku  s platnosťou od 1. 9. 2015, 
 vytvoriť pre žiakov prostredie na získanie profesionálnych a personálnych kompetencií v práci  s PC a v súlade 

 s požiadavkami zamestnávateľov viesť žiakov k čo najväčšiemu využívaniu dostupných grafických programov vo 
vyučovacom procese, 

 upraviť časový harmonogram odovzdávania grafických prác a dôsledne dodržiavať termíny odovzdávania projektov, 
ročníkov prác a ich príloh, 

 dodržiavať schválené jednotné  kritériá hodnotenia žiakov vo všeobecnovzdelávacích a v  odborných predmetoch. 
 
Termín: priebežne 
Zodpovedá: vedenie školy, vedúci predmetových komisií a všetci pedagogickí zamestnanci 
Kontrola  plnenia cieľa: na zasadnutiach poradných orgánov školy 
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20. SWOT ANALÝZA 

 
 

SILNÉ STRÁNKY  
 

 
OBLASTI ZLEPŠOVANIA 

 kvalitný  inovovaný ŠkVP (platný od 1.9.2015) - pre 
každý odbor zvlášť 
doplnený  obsah vzdelávania v odborných a 
všeobecnovzdelávacích   predmetoch v oblasti 
finančného vzdelávania 
 

 mnohí žiaci nie sú motivovaní k výkonu a učeniu, 
nízka motivácia im znemožňuje  sa presadiť 
a zúročiť svoj intelektový potenciál, 
rozvíjať svoje znalosti, vedomosti, kompetencie a 
zručnosti, svoju osobnosť  (sklon žiakov vyhýbať 
sa záťažovým situáciám) 

 kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci (v  súlade s 
požadovanými kvalifikačnými predpokladmi v 
zmysle zákona)  a ochota pracovať a odovzdávať to 
najlepšie aj v podmienkach nedocenenia ich práce v 
spoločnosti a nízkeho finančného oceňovania 

 občasná zlá komunikácia a nepochopenie sa 
medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi,  
rodičia prejavujú malý záujem o štúdium svojich 
detí 

 rozsah a primeranosť vyučovacích metód, 
používanie IKT  a najnovších grafických programov 
vo vyučovaní, využívanie odborných učební, 
názorných pomôcok, odbornej literatúry, aplikácia 
vedomostí na praktických úlohách, projektoch, 
previazanie s praxou (prednášky stavebných  firiem, 
odborné exkurzie,...) 

 veľká feminizácia v učiteľskom zbore 
 

 dobrý imidž školy - pretrvávajúci vysoký záujem 
žiakov ZŠ, 
dobrá pozícia medzi strednými školami 
v konkurenčnom prostredí v Žilinskom kraji, 
 jej výborná geografická poloha, veľmi dobrá 
dopravná dostupnosť 

 chýbajúce vlastné ubytovacie zariadenie pre 
dochádzajúcich žiakov v blízkosti školy  

 permanentný proces zlepšovania podmienok práce 
a vyučovania, napr. rekonštrukcia, úprava interiéru a 
exteriéru školy 

 nezáujem žiakov o mimoškolské  aktivity a 
záujmové vzdelávanie, ktoré ponúka škola 
(najmä  z dôvodu dochádzania do školy zo 
vzdialených miest a obcí – škola má minimálny 
dosah na pozdvihnutie žiakov ku kvalitnému 
tráveniu voľného času) 

 zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu 
práce, bezproblémové uplatnenie absolventov školy 
v stavebných podnikoch a firmách v Žilinskom kraji, 
na Slovensku a v zahraničí 

 

 
PRÍLEŽITOSTI 

 

 
OHROZENIA 

 možnosť aktualizácie školských dokumentov, textov, 
študijných pomôcok a vyučovacích metód v snahe 
sprostredkovať žiakom čo najviac vedomostí 
a zručností 

 nepriaznivý demografický vývoj, klesanie 
populácie a zriaďovanie rovnakých alebo 
podobných študijných odborov na iných školách 

 spolupráca s Národným ústavom certifikovaných 
meraní a účasť školy v projekte "Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s 
využitím elektronického testovania" 

 nasýtenosť trhu práce absolventmi našej školy 

 spolupráca so sociálnymi partnermi a odbornou 
verejnosťou - zabezpečovanie exkurzií, prezentácií 
firiem,  prednášok a odbornej praxe 

 náročnosť udržiavania učební informatiky, 
nedostatok financií na platenie licencií a 
pravidelnú obnovu PC 

 možnosť získať peniaze z fondov Európskej únie na: 
- revitalizáciu vonkajšieho areálu školy,  
- medzinárodné vzdelávacie projekty 

 vplyv nežiaducich vplyvov na deti a mládež 
(závislosti, kyberšikana, xenofóbia, konzumné 
kultúry,...) 

 prílev investícií do regiónu,  oživenie priemyslu, 
stavba diaľnic a tunelov 

 nezáujem žiakov, rodičov a širšieho okolia školy 
o prácu učiteľa a z toho vyplývajúca absencia 
podpory, motivácie a ocenenia jeho práce 
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 sledovanie progresu každého žiaka ročníkovými 
 testami na úrovni predmetových komisií, sledovanie 
študijnej úspešnosti žiakov (celková kvalita 
prospievania, výnimočné úspechy vzdelávania) 

 vysoká tolerancia žiakov, rodičov a spoločnosti 
 k porušovaniu noriem správania sa žiakov a ich 
 nekritická obhajoba v prípade porušenia tejto 
normy 

 zapojenie sa do e- learningového vzdelávania 
 

 neustála zmena školskej legislatívy 

 
 
 
 
NÁVRHY OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE ÚROVNE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA v školskom roku 2015/2016: 
 
 
1. Zlepšiť prípravu žiakov 4.ročníka na maturitnú skúšku, skvalitniť vyučovanie  a motivovať žiakov k lepším výsledkom. 
 Venovať pritom pozornosť žiakom s rozdielnymi vzdelávacími schopnosťami. Využívať  konzultačné hodiny vyučujúcich.  
 
2. Organizovať prednášky firiem , odborné  exkurzie a semináre pre žiakov, zapájať ich do odborných súťaží a projektov s cieľom 
rozvíjať kľúčové kompetencie. 
 
3. V súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích  problémov posilňovať a podporovať pozíciu výchovnej poradkyne, jej 
výchovné a poradenské aktivity. 
 
4. Znižovať chorobnosť žiakov prostredníctvom výchovno-vzdelávacích činností zameraných na prevenciu chorôb (dostatok 
pohybu, vychádzky do prírody, priaznivá sociálna  a  emocionálna klíma). 
 
5. Realizovať aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia,  
realizovať aktivity propagujúce zdravú výživu. 
 
6. Umožniť žiakom školy využívanie všetkých dostupných športovísk školy, rozvíjať telesnú zdatnosť, organizovať športové súťaže. 
 
 
Termín: priebežne 
Zodpovedá: vedenie školy a všetci pedagogickí zamestnanci 
Kontrola  plnenia cieľa: na zasadnutiach poradných orgánov školy 
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21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 

A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 
 

 
Kód Kód a názov študijných a učebných 

odborov   
Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov  

počet 
žiakov 

ďalšieho 
štúdia 

počet 
zamestnaných 

žiakov 

počet evidovaných 
nezamestnaných 

žiakov 
 (podľa informácie 
ÚPSVaR Žilina, 

oddelenie štatistík a 
zberu údajov 

 dňa 2.10.2015) 
  

3650 M staviteľstvo 94 73 14 7 
3917 M 06 technické a informatické služby -

v stavebníctve 
25 16 7 2 

3692  M geodézia, kartografia a kataster 30 21 9 0 
Spolu: 149 110 30 9 
 
 

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

 
 

Aby sa žiaci a všetci zamestnanci cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: 
 

 upravené a estetické prostredie tried, chodieb a iných priestorov školy, okolia školy, kvetinová výzdoba, 
 funkčnosť zrekonštruovanej  fontány v átriu školy, 
 požívanie  workoutového parku v areáli záhrady za účelom zdravého cvičenia nielen v rámci  hodín telesnej a športovej 

výchovy, 
 pravidelnou údržbou tried (výmena lavíc a stoličiek za nové a moderné ) vytvárame vhodné podmienky a prostredie pre 

vzdelávací proces a vzťah žiakov ku škole, 
 aktuálne informácie o aktivitách školy sprostredkujeme na informačných tabuliach vo vestibule školy, v zborovni a webovej  

stránke školy, 
 snažíme sa vybudovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi (žiaci spoluorganizujú 

slávnostnú akadémiu ku Dňu učiteľov, poďakujú svojím pedagógom za ich prácu a venujú im kultúrny darček v podobe 
tanca, spevu, hry na hudobné nástroje, vyhlasujú najobľúbenejšieho učiteľa a učiteľku,...), 

 podporujeme u žiakov zdravý životný štýl, uskutočňujeme opatrenia a prevenciu v súlade s odporúčaním Rady Európy 
 č. 16/2001 o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním, zapájame sa do aktivít k Svetovému dňu výživy, Svetovému dňu 
nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Týždňu boja proti stresu, Dni nádeje, Dni duševného zdravia,... 

 pracovné podmienky sú optimálne, priestorové možnosti zodpovedajú potrebám školy,  
 rozvrh hodín vyhovuje psychohygienickým a pedagogickým zásadám, požiadavkám školy, učiteľov, ale najmä žiakov, 

delenia na skupiny sú v súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní a podľa možností školy, 
 pitný režim je zabezpečený a realizovaný v súlade s pokynmi MŠ VV a Š SR, v škole je dobre fungujúci bufet ( s čerstvým 

ovocím, zeleninou a mliečnymi výrobkami), pred aulou a na 2. poschodí je umiestnený nápojový automat, 
 zriadenie žiackej čajovne v priestoroch pred učebňou fyziky, možnosť varenia čaju počas veľkej prestávky, 
 stravovanie zamestnancov a žiakov školy zabezpečuje Školská jedáleň pri Gymnáziu Veľká okružná v Žiline, 
 po vyučovaní učitelia organizujú športové turnaje v telocvični školy a pravidelné cvičenia  v učebni špeciálne zameranej na 

relaxačné a strečingové cvičenia, tanec, fitlopty,... 
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23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 

 
Záujmová činnosť: 
(prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2014/2015): 
 

 
Zaradenie 

 

 
Názov krúžku 

 
Počet žiakov 

 
Vedúci krúžku 
(meno a priezvisko) 

spoločensko-vedné Konverzačný krúžok v anglickom jazyku 14 Ing. Daria Mandáková 
Krúžok ANJ pre 1. a 2.ročník 30 Mgr. Viera Skácelová 
Konverzačný krúžok v anglickom jazyku pre 
maturantov 

27 Mgr. Ivana Bučkuliaková 

technické Grafické programy v stavebníctve 18 Ing. Monika Baluchová 
Projektovanie v 3D 16 Ing. Dagmar Vankušová 
Tvorba máp 18 Ing. Dagmar Luptovská 

Športové Kondičné plávanie 39 Mgr. Eva Kotvasová 
Turistický krúžok 21 Ing. Jana Cyprichová 
Futsal  58 Mgr. Dušan Kuric 

prírodovedné - - - 
iné - - - 
 
 

PREHĽAD UMIESTNENIA ŽIAKOV 
 

(v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží) 
 

Úroveň Súťaž Meno žiaka  
(družstvo chlapci/dievčatá) Umiestnenie 

 
 
 
 
Krajské kolo 
 
26.3.2015 
 

Stredoškolská odborná činnosť ,  
odbor 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia  
  Miesto konania: SOŠE Liptovský Hrádok 
Názov práce:  
3D model Budatínskeho hradu 

 
 
Tomáš Jašica,  IV.G 
Jozef Hodoň,  IV.G 

 
 
2. miesto 

Stredoškolská odborná činnosť ,  
odbor: 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia  
Miesto konania: SOŠE  Liptovský Hrádok 
 Názov práce: 
Bodové pole areálu SPŠS 

 
Marián Pisarčík, IV.G 
Patrik Stroka, IV.G 
 

 
 
3. miesto 

Stredoškolská odborná činnosť ,  
odbor: 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia  
Miesto konania: SOŠE  Liptovský Hrádok 
 Názov práce:  
Predĺženie odbočovacieho pruhu 

 
 
Marek Streličák,  IV.DD 

 
 
2. miesto 

Stredoškolská odborná činnosť ,  
odbor: 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia  
Miesto konania: SOŠE  Liptovský Hrádok 
 Názov práce: Návrh okružnej križovatky 

 
 
Patrik Vaclavik,  IV.DD 

 
 
6. miesto 

 
Celoslovenské 
kolo  
 
22.4. – 
24.4.2015 

Stredoškolská odborná činnosť ,  
odbor: 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia  
Miesto konania: Hotelová akadémia Ľ. Wintera, 
Piešťany 
 Názov práce: 
3D model Budatínskeho hradu 

 
Tomáš Jašica, IV.G 
Jozef Hodoň,  IV.G 
 

 
 
3. miesto 
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 Stredoškolská odborná činnosť ,  
odbor: 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia  
Miesto konania: : Hotelová akadémia Ľ. Wintera, 
Piešťany 
 Názov práce:  
Predĺženie odbočovacieho pruhu 

 
 
Marek Streličák, IV.DD 

 
 
 
bez umiestnenia 

Celoslovenské 
kolo 
12.11.2013 
18.11.2013 

Informatická súťaž ...o počítačoch pri 
počítači! 
 s  európskou pôsobnosťou 
 iBOBOR 

kategória JUNIORI  
25  žiakov 1. a 2. ročníka 
kategória SENIORI 
4 žiaci 3. ročníka 

6 úspešných riešiteľov 

 
Medzinárodné 
kolo 
 
18.04.2015 

Medzinárodná súťaž Garmin IG5  
Miesto konania: Pecs 
Maďarsko 
(medzinárodný geodetický päťboj 18 stredných 
geodetických a stavebných škôl) 

Súťažilo trojčlenné družstvo 
v zložení: 
Klušák, III.G 
Moravec,  III.G 
Beliančinová, III.G 

1. miesto (kategória 
presnosť) 
4. miesto (kategória 
rýchlosť) 

 Medzinárodná súťaž Garmin IG5 
Miesto konania:  Pecs 
Maďarsko 
 (medzinárodný geodetický päťboj 18 stredných 
geodetických a stavebných škôl)  

Súťažilo trojčlenné družstvo 
v zložení: 
Macúš, III.G 
Martinček,  III.G 
Brezničanová,  III.G 

11. miesto (kategória 
presnosť) 
9. miesto (kategória rýchlosť) 

Medzinárodné 
kolo  
  
26.3. 2015 

Medzinárodná súťaž - 14.ročník 
 3D projektovanie 
Miesto konania: SPŠ stavební  
České Budějovice 

Tomáš Perďoch,  III.DP 
 

1. miesto 
(zúčastnených 26 škôl a 52 
súťažiacich) 
 

Celoslovenské 
kolo 
 

 
Pangea - celoeurópska matematická olympiáda 92  žiakov 

 1. až  3. ročníka 

 Najlepšie umiestnenie 
v rámci SR dosiahol  
Andrej Volf  -  I.A  
7. miesto. 

Celoslovenské 
kolo 
 
 

iBOBOR  
Informatická súťaž ...o počítačoch pri 
počítači!  
s  európskou pôsobnosťou, ktorá podporuje u žiakov 
záujem o informačné a komunikačné technológie. 

38  žiakov  
1. až 3. ročníka  9 úspešných riešiteľov 

Celoslovenská 
súťaž 
apríl, máj 2015 

Celoštátne kolo  9. ročníka súťaže  
firmy YTONG 
(projektovanie rodinných a bytových domov) 

Šimon Hrenák,  IV.E 
Názov práce: 
"Bytový komplex" 

2.miesto 
(postup do medzinárodného 
kola) 

Medzinárodné 
kolo 
október a 
november 2014 

Medzinárodná fotografická  súťaž  
„Inženýrska  stavba 2014“ 
Miesto konania: VOŠ a SŠS Vysoké Mýto 
Česká republika 

Zapojilo sa 21 žiakov II.D bez umiestnenia 

Celoslovenská 
súťaž 
 
18.6.2015 
 

Celoštátne kolo  7.ročníka súťaže  
Rodinný dom  VELUX 
Miesto konania: Bratislava 
Cieľom súťaže je podporiť kreativitu žiakov a podeliť 
sa o skúsenosti z praxe pri spracovaní tejto témy. 
Žiaci pracujú v grafických programoch, ktoré sa 
vyučujú v našej škole. 

Tomáš Perďoch,  III.DP 
 Názov práce: 
"Vario Containers Concept" 
 
Natália Romančíková, II.A 
Názov práce: 
"Modest House" 

1. miesto 
 
 
 
3. miesto 
 

Medzinárodná 
matematická 
súťaž 
 
 
 
 
24.3.2015 

MATEMATICKÝ  KLOKAN 
 
 
Je najväčšou žiackou súťažou na svete. 
Prostredníctvom Klokana si žiaci zlepšujú svoj vzťah k 
matematike, zaujímavé úlohy im umožňujú rozvíjať 
logické myslenie a intelektuálne rásť. 

58 žiakov  
 Kategória KADET 012 
(1. a 2. ročník ) 
 
 
 
 
 
 
Kategória JUNIOR  034 
(3. a 4. ročník) 

4. miesto  
(spomedzi 173 zúčastnených 
škôl). 
Najúspešnejší žiak bol Daniel 
Dinga  z II.E triedy, ktorý  
v SR dosiahol percentil 99,7, 
čo predstavovalo 
 9.-10. miesto 
15.miesto 
 (spomedzi 131 zúčastnených 
škôl). 
 Najúspešnejší žiak bol Patrik 
Václavik zo IV.DD triedy, 
ktorý  v SR dosiahol percentil 
97,5, čo predstavovalo 
44.-46. miesto 
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 Prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie regionálne kolá): 
 

Úroveň Súťaž Meno žiaka  
(družstvo chlapci/dievčatá) Umiestnenie 

 
Krajské kolo 

Florbal 
Tvrdošín, 2.12.2014 

 
10 žiakov 

 
3. miesto 

Stolný tenis – dievčatá 
CVČ Čadca, 25.2.2015 

 
4 žiačky 

 
5.  miesto 

Celoslovenské 
kolo  

- - - 

Medzinárodné 
kolo 

- - - 
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24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
 
( stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školské stredisko záujmovej činnosti, školský internát, centrum voľného 
času, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe) 
 

A)  

Druh školského zariadenia Kapacita šk. 
zariadenia Počet žiakov  

Z toho počet 
žiakov, ktorí 
nie sú žiakmi 

školy 
Naplnenosť v % 

Centrum voľného času - - - - 
Stredisko odbornej praxe - - - - 
 
 

B) Školský internát (výchovnovzdelávacia činnosť) 
 
                                                                                                  SPŠ stavebná v Žiline nemá vlastný školský internát. 
 
 

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 
2014/2015 je: 
 
Správa o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti školy - príloha č.1 
Správa o výsledkoch školskej inšpekcie vykonanej dňa 19.3.2015 - príloha č. 2 
Prehľad finančných prostriedkov vynaložených na energie u škôl, v ktorých boli realizované investičné akcie týkajúce sa 
zníženia energetickej náročnosti (zateplenie budov, výmena okien,...) – príloha č. 3 
Prehľad aktuálnych nájomných zmlúv – príloha č. 4A 
Prehľad finančných prostriedkov získaných z prenájmov – príloha č. 4B 
Strojový a vozový park SPŠS Žilina  – príloha č. 5 
Spolupráca školy so zamestnávateľmi v školskom roku 2014/2015 - príloha č. 6 
Vyjadrenie Rady školy pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline ku Správe o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach školy za školský rok 2014/2015 – príloha č. 7 
Vyjadrenie Pedagogickej rady školy pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline ku Správe o výchovnovzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015  (výpis zo zápisnice)  -  príloha č. 8 

 
Dátum: 13.10.2015 
 
 
 
Vypracovala: RNDr. Elena Dorovská  
 
 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:                                                                                    Ing. Jozef Ďuriník 
                                                                                                                                           riaditeľ školy 
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