Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ
ROK 2018/2019
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

Organizačné zložky školy (len spojené
školy):

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

Adresa školy:

VEĽKÁ OKRUŽNÁ 25
010 01 ŽILINA

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

041/5621331
041/5621528
041/5001041

Internetová stránka školy:

www.spssza.sk

Elektronická adresa školy:
Elektronická adresa riaditeľa školy:
Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny

spssza@spssza.sk
durinik@spssza.sk
----------------

s uvedením presného názvu)

Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48
011 09 Žilina

Zriaďovateľ:

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
FUNKCIA:
Riaditeľ školy

MENO, PRIEZVISKO,TITUL
Jozef Ďuriník, Ing.

Zástupkyňa riaditeľa
pre všeobecnovzdelávacie predmety

Zástupkyňa riaditeľa
pre odborné predmety

Zástupca riaditeľa
pre technicko – ekonomické činnosti

Výchovná poradkyňa
Koordinátorka prevencie
Školský psychológ
Kariérová poradkyňa

Elena Dorovská, RNDr.
Alena Okániková, Ing.
Ľubica Gašperáková, Ing.
Jaroslava Frťalová, RNDr.
Zuzana Čičmancová, PhDr.
Jaroslava Frťalová, RNDr.
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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. Maroš Bolo

pedagogických zamestnancov

3.

Ing. Miroslav Minárčik

zriaďovateľa ŽSK

4.

Mgr. Zuzana Mešková

zriaďovateľa ŽSK

5.

Mgr. Daniela Dudášová

zriaďovateľa ŽSK

6.

Ing. Peter Weber

zriaďovateľa ŽSK

7.

Ladislav Portášik

rodičov SPŠS

8.

Jozef Posluch

rodičov SPŠS

9.

Ing. Pavol Lukáč

rodičov SPŠS

10.

Elena Nogová

nepedagogických zamestnancov SPŠS

11.

Kristína Kubová

žiakov SPŠS

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

24. februára 2016

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 2018/2019“ a v zmysle aktuálnych potrieb výchovno-vzdelávacej činnosti
a prevádzky školy.
Činnosť PR v školskom roku 2018/2019 bola nasledovná:


prerokovala plán výkonov pre nasledujúci školský rok, kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský
rok 2019/2020,



prerokovala zmeny v poradných orgánoch školy, úväzky učiteľov, triednictvo, zloženie predmetových
komisií, oblasť výchovného poradenstva, náplň koordinátorov špecifických činností, využívanie vzdelávacích
poukazov,...
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prerokovala „Ročný plán práce školy pre školský rok 2018/2019“, mesačné plány práce; pravidelne hodnotila
ich plnenie,



prerokovala „Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2017/2018“,



prerokovala výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu (každý štvrťrok), prerokovala výchovné opatrenia,
ktoré ukladá riaditeľ školy, znížené známky zo správania, komisionálne skúšky,



prerokovala „Ročný plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov pre školský rok 2018/2019“, štruktúru
kariérových pozícií pedagogických zamestnancov v školskom roku 2018/2019, ako aj ďalšie interné predpisy
školy,



prerokovala prípravu písomných a ústnych maturitných skúšok, výsledky EČ MS 2019 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 MV SR v Žiline).

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 2018/2019:


prerokovala a rozhodovala o všetkých základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy,



kontrolovala plnenie „Plánu práce školy na školský rok 2018/2019“,



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:
 doplnenie a inovácia ŠkVP s platnosťou od 1. 9. 2018,
 riešenie problémov výchovno-vzdelávacieho procesu,
 analýza výsledkov vstupných a kontrolných písomných prác,
 analýza výsledkov EČ MS zo SJL, cudzích jazykov a matematiky,
 analýza písomnej formy internej časti MS, praktickej časti odbornej zložky MS,
 analýza ústnej formy internej časti MS, teoretickej časti odbornej zložky MS,
 používanie nových foriem a metód vyučovania,


príprava žiakov na SOČ, olympiády, odborné súťaže.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
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.).

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 a úlohy stanovené ročným plánom práce.

Stavovské organizácie a profesijné organizácie
SPŠS aj v tomto školskom roku spolupracovala 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. Dagmar Mikolášiková)
 Slovenská komora stavebných inžinierov (Ing. Jozef Bullo)
 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (Ing. Dagmar Mikolášiková)
 Asociácia učiteľov slovenského jazyka Slovenskej republiky (Mgr. Viera Sabová),

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.
Takto sa zintenzívnilo ďalšie vzdelávanie vyučujúcich odborných predmetov a znížili sa aj nároky na finančné
prostriedky, vynakladané na vzdelávanie učiteľov.
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KOORDINÁTORI ŠPECIFICKÝCH ČINNOSTÍ- 2018/2019
(§ 33 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.)

P. č.
1.

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC
výchovná poradkyňa

MENO A PRIEZVISKO
RNDr. Jaroslava Frťalová

2.

kariérová poradkyňa

RNDr. Jaroslava Frťalová

3.

Mgr. Katarína Mihová

12.

vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných
predmetov (slovenský jazyk a predmety vzdelávacej
oblasti „Človek a hodnoty“ a „Človek a spoločnosť“)
vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
(predmety vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“)
vedúca predmetovej komisie prírodovedných
predmetov (predmety vzdelávacej oblasti „Život
a príroda“ a „Matematika a práca s informáciami“
vedúci predmetovej komisie telesnej a športovej
výchovy (vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“)
vedúca predmetovej komisie odborných predmetov I.
(predmety vyučované v odbore staviteľstvo – pozemné
staviteľstvo)
vedúca predmetovej komisie odborných predmetov II.
(predmety vyučované v odbornom zameraní dopravné
staviteľstvo)
vedúca predmetovej komisie odborných predmetov III.
(predmety vyučované v odbore geodézia, kartografia a
kataster)
vedúci predmetovej komisie odborných predmetov IV.
(ekonomika a predmety vyučované v odbore technické
a informatické služby v stavebníctve)
vedúca predmetovej komisie odborných predmetov V.
(predmety architektúra, interiérová tvorba, odborné
kreslenie,...)
koordinátor informatizácie

13.

vedúca metodického združenia triednych učiteľov

RNDr. Jaroslava Frťalová

14.

koordinátorka maturitnej skúšky

Ing. Alena Okániková

15.

koordinátorka prevencie sociálno - patologických javov

PhDr. Zuzana Čičmancová

16.

koordinátorka pre finančné vzdelávanie

Ing. Ľubica Gašperáková

17.

koordinátorka pre čitateľskú gramotnosť

Mgr. Viera Sabová

18.

Ing. Jozef Bullo

19.

koordinátor prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a pri vyučovaní
koordinátor prevencie požiarnej ochrany

20.

koordinátor civilnej ochrany

Mgr. Ondrej Podolinský

21.

koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr. Maroš Bolo

22.

koordinátor žiackej školskej rady

Mgr. Maroš Bolo

23.

koordinátor webovej stránky školy

Ing. Jozef Dudoň

24.

koordinátorka výchovy a vzdelávania žiakov so
špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
koordinátorka informatizácie pedagogickej
dokumentácie
koordinátorka výchovy k materstvu a rodičovstvu,
zdravotníčka školy

RNDr. Jaroslava Frťalová

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

25.
26.
27.

koordinátori odbornej praxe

28.

koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti

29.

koordinátorka spolupráce s Radou rodičov
pri SPŠS Žilina
koordinátorka IKT (ploter)

30.

Ing. Daria Mandáková
RNDr. Miroslava Sobčáková

Ing. Lukáš Játy, PhD.
Mgr. Dušan Kuric
Ing. Dagmar Vankušová

Ing. Božena Kypusová

Ing. Petra Šutariková

Ing. Lukáš Játy, PhD.

Ing. Eva Kucharová

Mgr. Martin Dubec

Ing. Viliam Klabník

Ing. Eva Makovníková
PhDr. Jana Lacináková
Ing. Zdena Kavecká – 1.ročník
Ing. Viliam Balko – 2.a 3.ročník
Ing. Viliam Wesserle
Mgr. Katarína Mihová
Ing. Monika Baluchová
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5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY

FORMA ŠTÚDIA

Denné štúdium

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

Nadstavbové,
pomaturitné a vyššie
2. ročník
odborné štúdium
3. ročník

Stav k 15. 09. 2018
počet tried
celkový
z toho počet
počet žiakov začlenených
žiakov
A B C
6
141
6
147
6
167
6
163
-

Externé a kombinované štúdium
SPOLU:

Stav k 31. 08. 2019
počet tried
celkový
z toho počet
počet žiakov začlenených
žiakov
A B C
6
136
6
146
6
167
6
162
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

618

0

-

-

24

611

0

-

-

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

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:

Stav k 15. 09. 2018
počet tried
celkový
z toho počet
počet žiakov začlenených
žiakov
A B C
-

Stav k 31. 08. 2019
počet tried
celkový
z toho počet
počet žiakov začlenených
žiakov
A B C
-

5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY
1. POLROK
úplne

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

CH
2
4
5
3
14

čiastočne
D
1
2
4
3
10

24

2. POLROK

CH
1
1
2
0
4

D
1
0
1
1
3
7

úplne
CH
1
3
5
3
12

čiastočne
D
1
2
4
3
10

22
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5D. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY V OSEMROČNÝCH GYMNÁZIACH
Ročník

1. polrok
úplne
CH
-

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:

2. polrok
čiastočne

D
-

CH
-

-

úplne

D
-

čiastočne

CH
-

D
-

-

CH
-

D
-

-

-

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE
Kód

Názov študijného odboru/
učebného odboru

3650M
3917M06
3692M

Staviteľstvo
Technické a informatické
služby v stavebníctve
Geodézia, kartografia a
kataster
SPOLU

Návrh školy
počet
počet
tried
žiakov

Počet
žiakov
určený zo
strany ŽSK

Stupeň
vzdelania
(ISCED)

Dĺžka
štúdia

4,5
0,5

135
15

88
15

3A
3A

4
4

1,0

30

24

3A

4

6

180

127

Počet žiakov
prihlásení

zapísaní

1.termín 1.termín
+
2.termín
154
239
9
23

88
15

22

52

24

185

314

127

Nenaplnené študijné odbory:

Názov študijného odboru/
učebného odboru

Kód

-

Nie sú
-

Návrh školy
počet
počet
tried
žiakov

Stupeň
vzdelania
(ISCED)

Dĺžka
štúdia

Počet žiakov
prihlásení
zapísaní
1.termín

-

-

-

-

-

1.termín
+
2.termín
-
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7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
1. POLROK
počet
%
610
X

UKAZOVATEĽ
CELKOVÝ POČET ŽIAKOV
prospeli s vyznamenaním
PROSPECH

SPRÁVANIE

VYMEŠKANÉ
HODINY

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

2. POLROK
počet
%
610
X

76

12,5

97

15,9

4
208
271
54
1
2,10
598
10
2
0
38423
37920
503

0,65
34,1
44,4
8,85
0,02
X
98,03
1,64
0,32
0
X
98,69
1,31

11
207
303
3
0
2,04
589
19
2
0
36375
35757
618

1,8
33,9
49,67
0,49
0
X
96,56
3,11
0,32
0
X
98,30
1,70

KLASIFIKÁCIA VYUČOVACÍCH PREDMETOV NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA
NÁZOV VYUČOVACIEHO PREDMETU
Administratíva a korešpondencia
Aktualizácia geodetických informácií
Anglický jazyk
Architektúra
CAD systémy
Cudzojazyčná korešpondencia
Cvičenia z účtovníctva
Dejepis
Deskriptívna geometria
Dopravné staviteľstvo
Ekonomika
Ekonomika v praxi
Fotogrametria
Fyzika
Fyzika v geodézii
Geodetické výpočty
Geodézia
Geografické informačné systémy
Chémia v ochrane pred požiarmi
Informatika
Interiérová tvorba
Inžinierske stavby
Kartografia
Kataster nehnuteľností
Konštrukčné cvičenia
Manažment
Mapovanie
Matematika
Metodika zdolávania požiarov
Model 3D
Mosty a tunely

PRIEMERNÝ PROSPECH
1.ročník
1,2
2,18
1,35
1,76
1,89
2,1
2,38
2,54
2,0
1,5
1,78
2,74
-

2. ročník
1,20
2,42
1,93
1,93
1,03
1,73
2,61
1,6
1,8
1,35
1,96
2,07
1,53
3,06
-

3. ročník
1,18
2,43
1,75
1,36
2,53
2,27
1,52
2,17
1,7
1,57
2,05
1,73
2,15
2,01
2,39
2,8
1,48
-

4. ročník
1,35
2,35
2,6
2,11
1,61
2,13
1,52
2,83
1,85
2,12
2,71
2,0
1,97
2,65
2,47
2,12
3,1
2,29
3,0

5. ročník
-

SPOLU
6. ročník
-

1,23
2,35
2,42
2,1
1,65
2,13
1,44
1,56
1,89
2,68
1,9
1,52
2,17
2,5
1,7
1,9
2,04
2,71
1,87
1,43
1,96
2,05
2,65
2,47
2,03
1,96
2,94
2,29
1,48
3,0
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Nemecký jazyk
Občianska náuka
Odborné kreslenie
Organizácia ochrany pred požiarmi
Počítačová grafika
Pozemkové právo
Pozemné staviteľstvo
Požiarna prevencia
Právna náuka
Prax (odbor STV)
Prax ( odbor geodézia)
Prax (odbor TIS)
Reality a kataster
Rozpočtovanie stavieb
Slovenský jazyk a literatúra
Stavebná fyzika
Stavebná mechanika
Stavebná prevádzka
Stavebné konštrukcie
Stavebné materiály
Technické kreslenie
Technické prostriedky výcvik
Telesná a športová výchova
Účtovníctvo
Vodohospodárske stavby
Základy staviteľstva

2,43
1,47
1,53
2,21
1,77
2,43
1,93
1,77
1,02
1,85
1,88

2,03
1,2
2,32
1,0
1,13
2,3
2,27
1,06
1,93
2,0

2,55
1,51
1,91
1,78
2,52
2,05
2,0
2,0
2,35
1,72
2,05
2,25
1,91
1,06
2,27
2,41
1,98

3,06
2,71
2,18
2,43
3,0
1,87
2,06
1,65
275
2,39
2,17
1,26
2,26
2,24

-

-

2,89
1,71
1,53
2,31
1,72
2,52
2,25
3,0
1,87
1,0
1,74
2,0
1,65
2,49
1,72
2,13
2,39
2,24
1,93
1,77
1,91
1,1
2,16
2,41
1,85
2,04

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

ÚROVEŇ

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Matematika

POČET ŽIAKOV

PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ

162
133
8
16
29

53,85 %
59,49 %
67,40 %
37,72 %
42,64 %

ÚROVEŇ

POČET ŽIAKOV

PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ

B1
B2
B1
-

162
133
8
16
-

67,62 %
65,53 %
66,25%
50,31%
-

-

162

2,10

B1
B2
B1
-

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
PREDMET
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Praktická časť odbornej zložky

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:
PREDMET
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Teoretická časť odbornej zložky

ÚROVEŇ

POČET ŽIAKOV

PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ

B1
B2
B1
-

162
137
9
16
162
-

2,19
2,37
1,44
2,75
2,06
-

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

KÓD

NÁZOV ŠTUDIJNÉHO A UČEBNÉHO ODBORU

3650 M
3917 M 06
3692 M
Poznámka:

STAVITEĽSTVO
TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY – v stavebníctve
GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER
Žiaci v študijnom odbore staviteľstvo si volia po 1.ročníku nasledovnú
skupinu voliteľných predmetov pre:
staviteľstvo – pozemné staviteľstvo
staviteľstvo – dopravné staviteľstvo
staviteľstvo – požiarna ochrana
staviteľstvo – stavebný a realitný manažment
staviteľstvo – rekonštrukcia a modernizácia budov

FORMA ŠTÚDIA
denná
denná
denná

STUPEŇ
VZDELANIA
(ISCED)
3A
3A
3A

B) Neaktívne
KÓD

NÁZOV ŠTUDIJNÉHO A UČEBNÉHO ODBORU

-

-

FORMA ŠTÚDIA

STUPEŇ
VZDELANIA
(ISCED)

NEAKTÍVNE

-

-

-

FORMA ŠTÚDIA

STUPEŇ
VZDELANIA
(ISCED)

DOBA TRVANIA
EXPERIMENTU

-

-

OD ŠK. ROKU

C) Experimentálne overovanie
KÓD

-

NÁZOV ŠTUDIJNÉHO A UČEBNÉHO ODBORU

-

-
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10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
POČET
UKAZOVATEĽ

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

kvalifikovaní

nekvalifikovaní

-

Z toho nekvalifikovaní dopĺňajúci
si kvalifikáciu
X
-

36
14
50

-

-

-

100 %
2
11
9
22
4
2
50

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

Spolu (veková štruktúra):

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

POČET
10
2
12
0
4
6
0
0
2
12
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12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
UKAZOVATEĽ
Absolventi
vysokých škôl

POČET

FORMA ŠTÚDIA

GARANT ŠTÚDIA
(napr. MPC, VŠ a iné)

-

-

do 30 rokov

ženy
muži
ženy

0
0
1
1

externá
externá

do 40 rokov

muži
ženy

0
1

externá

do 50 rokov

muži
ženy

2
3

externá
externá

1

externá

1

externá

Komora geodetov a kartografov Slovenska (aktualizačné
vzdelávanie)

5

externá

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

1

externá

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

1

externá

Pedagogická fakulta KU Ružomberok (vykonanie 2.atestačnej
skúšky)

2

externá

1

externá

2

externá

Pedagogická fakulta KU Ružomberok (vykonanie 2.atestačnej
skúšky)

2

externá

Štúdium cudzích jazykov - Štátna jazyková škola v Žiline

4

externá

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

1

externá

1

externá

Firma Kros, a.s. Žilina (program OMEGA, Olymp a jeho
aplikácie - aktualizačné vzdelávanie)
Komora certifikovaných účtovníkov Slovenskej republiky
(aktualizačné vzdelávanie)

muži

1

externá

externá

ženy

2
0

-

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

muži

0

-

-

ženy

0

-

-

muži

0

-

-

33

-

-

muži

do 60 rokov

nad 60 rokov
dôchodcovia
Spolu:

ženy

RP MPC Žilina (aktualizačné vzdelávanie)
Fakulta humanitných vied ŽU (doplnkové pedagogické
štúdium)
-

Štúdium cudzích jazykov - Štátna jazyková škola v Žiline
RP MPC Žilina (aktualizačné vzdelávanie)
Štúdium cudzích jazykov - Štátna jazyková škola v Žiline
Komora certifikovaných účtovníkov Slovenskej republiky
(aktualizačné vzdelávanie)

Firma ASICE Prešov, Porotherm, Heluz, Isover,BASF (odborné
vzdelávanie v oblasti stavebníctva)
RP MPC Žilina (vykonanie 2.atestačnej skúšky)

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

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina

13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH
VYUČOVACÍCH PREDMETOV
P. č.

ZOZNAM VYUČOVACÍCH PREDMETOV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Občianska náuka
Dejepis
Etická výchova
Náboženská výchova
Matematika
Telesná a športová výchova
Fyzika
Deskriptívna geometria
Stavebná prevádzka
Model 3D
Pozemné staviteľstvo
Dopravné staviteľstvo
Odborné kreslenie
Technické kreslenie
Informatika
Geografické informačné systémy
CAD systémy
Stavebné materiály
Prax - geodézia
Prax - TIS
Interiérová tvorba
Stavebná mechanika
Ekonomika
Geodézia
Účtovníctvo
Cvičenia z účtovníctva
Administratíva a korešpondencia
Právna náuka
Architektúra
Stavebné konštrukcie
Mosty a tunely
Geodetické výpočty
Mapovanie
Fotogrametria
Pozemkové právo
Kataster nehnuteľností
Grafické a informačné systémy
Organizácia ochrany pred požiarmi
Základy staviteľstva
Právna náuka
Počítačová grafika
Požiarna prevencia
Metodika zdolávania požiarov
Kartografia
Chémia v ochrane pred požiarmi
Konštrukčné cvičenia
Inžinierske stavby
Cudzojazyčná korešpondencia
Aplikovaná chémia

PERCENTUÁLNE VYJADRENIE
(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)
ODBORNOSŤ
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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53.
Rozpočtovanie stavieb
54.
Aktualizácia geodetických informácií
55.
Fyzika v geodézií
56.
Reality a kataster
Celkový priemer (%):

100 %
100 %
100 %
100%
100 %

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII
14.1. VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Výchovná poradkyňa: RNDr. Jaroslava Frťalová
Hlavným cieľom činnosti výchovnej poradkyne v školskom roku 2018/2019 bolo poskytnúť žiakom a ich zákonným
zástupcom poradenskú, metodickú a informačnú pomoc.

Aktivity výchovnej poradkyne
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,



informovanie o možnosti a podmienkach jednorazovej sociálnej výpomoci z prostriedkov ZR pri SPŠS,



administrácia a vyplácanie sociálnych štipendií.

Žiaci s výchovno-vyučovacími problémami


pohovor so žiakmi – riešenie nedorozumení medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a učiteľmi,



pohovor s rodičmi – riešenie problémov s prospechom, správaním a dochádzkou žiakov,



pohovor s učiteľmi – riešenie nedorozumení pri komunikácií medzi učiteľmi navzájom, medzi žiakmi
a učiteľmi.

Príprava a spracovanie materiálov


Materiály pre triednych učiteľov
o Návrhy a odporúčania pri integrácii žiakov so ŠVVP


materiál pre všetkých vyučujúcich s odporúčaniami pre prácu so žiakmi so ŠVVP.

o Zo školského poriadku


Postup pedagogických zamestnancov v prípadoch porušovania školského poriadku,
Triednická hodina, Plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole.

o Dotazník AUS a klíma triedy


materiál pre učiteľov o aktívnom učení sa žiakov na vyučovacej hodine.

o publikácia "Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu žiakov základných a stredných
škôl" a "Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných
škôl" v súlade s úlohou B.1. Uznesenia rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 5
z 1. októbra 2018 k výskumu o pohľade pedagógov a žiakov základných a stredných škôl na prejavy
extrémizmu.
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Organizovanie ďalších aktivít pre žiakov


organizácia imatrikulácií pre žiakov 1. ročníka,



ponuka vzdelávacej prednášky pre študentov s názvom SVET MÉDIÍ



o

nahliadnutie do zákulisia sveta kamier,

o

nové informácie, vďaka ktorým uvidíte filmy, reklamy, či video klipy v úplne novom svetle.

účasť na osvetovom podujatí s názvom „Dni energie a ekológie na Slovensku (DENS) 2019 – Byť EKO je IN,
buďte EKO aj Vy“



o

propagácia trvalo udržateľného rozvoja,

o

prezentovanie špičkových elektromobilov, atraktívnych e- bicyklov, či informácie o šetrení energiami,

o

témy odpadov (ako ich menej produkovať a ako ich správne triediť),

o

témy životného prostredia a klímy,

o

informácie zo sveta energií.

ponuka Hľadáme nových UNICEF Junior Ambasádorov a Ambasádorky
o

vyškolenie mladých dobrovoľníkov, ktorí bez nároku na odmenu v jednotlivých okresoch
spolupracujú so školami,

o

podpora školským koordinátorom UNICEF -u, prednášky a workshopy pre deti, pomoc pri
organizovaní zbierok,

o

získanie veľmi cenných skúsenosti, účasť na tréningoch, spolupracovanie na fundraisingových
aktivitách a šírenie myšlienky organizácie UNICEF, ktorá pomáha deťom v núdzi na celom svete,

Vzdelávania


účasť na vzdelávaní „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ , ktoré naplnilo ambíciu 28- ročných
skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania. Cieľom projektu CVV
je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie
uplatnenie sa na trhu práce.

14.2. ŽIACI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Koordinátorka: RNDr. Jaroslava Frťalová
Koordinátorka výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) usmerňovala
a zodpovedala za 13 žiakov (1. až 4. ročníka) a to predovšetkým:


vytváraním podmienok pre týchto 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,



robila poradenstvo pre pedagogických zamestnancov,



spolupracovala so zákonnými zástupcami žiaka so ŠVVP,



spolupracovala s inštitúciami a špeciálnymi pedagógmi, ktorí poskytujú odbornú pomoc pri
integrácii žiaka.
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Žiaci so ŠVVP mali vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý bol súčasťou povinnej dokumentácie
žiaka so ŠVVP, individuálne integrovaného v bežnej triede. Tento program vypracoval triedny učiteľ v spolupráci so
špeciálnym pedagógom, psychológom a výchovnou poradkyňou.
Konkrétne aktivity


informovanie žiakov 4. ročníka o potrebe podať žiadosť o úpravu maturitnej skúšky na základe
podkladov z aktuálneho vyšetrenia v CPPPaP, kompletizácia potrebnej dokumentácie,



zmapovanie žiakov, ktorí by mohli byť vzdelávaní podľa individuálneho učebného plánu zo závažných
dôvodov (tehotenstvo, materstvo, zdravotné dôvody, …),



spolupracovanie s triednymi učiteľmi pri tvorbe IVVP žiakov so ŠVVP,



individuálne konzultovanie s integrovanými žiakmi, prípadne s ich rodičmi ,



sledovanie umožnenia používania kompenzačných pomôcok vo vyučovacom procese (notebook,
tablet, kalkulačka, názorný materiál, ...) u žiakov so ŠVVP,



monitorovanie výsledkov žiakov so ŠVVP za 1. polrok školského roku,



spolupráca s riešiteľským tímom projektu KEGA, s názvom „Ako rozumieme inklúzii?“ (tvorba
optimálneho výučbového modelu), ktorý pôsobí na Katedre pedagogiky PF UMB,



spracovanie podkladov a príprava stretnutia vedenia školy a koordinátorky výchovy a vzdelávania
žiakov so ŠVVP so zákonnými zástupcami žiakov ZŠ a konzultovanie o štúdiu na SPŠS a priebehu
prijímacej skúšky,



mapovanie dodržiavania úprav MS u žiakov so ŠVVP na externej časti, praktickej časti a teoretickej časti
MS,



účasť na stretnutí výchovných poradcov, školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov
stredných škôl v SCŠPP Žilina,



konzultácie k procesu výučby žiakov so ŠVVP v spolupráci so SCŠPP v Žiline.

14.3. KARIÉROVÉ PORADENSTVO
Kariérová poradkyňa: RNDr. Jaroslava Frťalová
Hlavným cieľom kariérneho poradenstva bolo, aby naši žiaci na základe objektívneho poznania seba samého mali
možnosť získať kvalitné informácie a na základe nich zosúladili svoje ambície so spoločenským potrebami.
Poradenská činnosť:
Vykonávanie kariérneho poradenstva v oblasti profesijnej orientácie, ktoré súvisí s ďalším štúdiom žiakov na VŠ,
nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu, resp. rekvalifikačných kurzov,


„Ako na VŠ“ – aktuálne vydania newsletteru pre maturantov, ktorý vydáva nezávislá súkromná spoločnosť
SCIO zaoberajúca sa najmä poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania školám a jednotlivcom,



Online deň otvorených dverí FRI 2018, organizovaný Fakultou riadenia a informatiky UNIZA, ktorý sa
uskutočnil pomocou aplikácie na fakultnej stránke, čím študenti škôl mali jedinečnú príležitosť, získať
informácie o možnostiach štúdia na fakulte z pohodlia domova,



EURODESK - európska informačná sieť – informácie a rady pre mladých ľudí ,
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vzdelávací poradca InterStudy ponuka - možnosti štúdia v zahraničí vo viac ako 50 univerzitách a vysokých
škôl z Veľkej Británie, Dánska, Holandska a Fínska,



TalentGuide - mentoringový program, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými
vysokoškolákmi a mladými profesionálmi, ktorí študujú alebo pracujú na Slovensku, ale častokrát aj v
zahraničí,



Girl's Day - prepájanie IT firiem, organizácií a vysokých škôl, ktoré motivujú stredoškoláčky k štúdiu
informatiky s možnosťou počas jedného dňa nahliadnuť do ich pracovného sveta,



I. ročník súťaže pre stredoškolákov „Dobrý skutok“, organizovaný Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave, v ktorej študenti riešili aktuálne dianie doma alebo v zahraničí a opísali v eseji
dobrý skutok, ktorí sami urobili alebo sa s ním osobne stretli s možnosťou získať finančné odmeny a zľavnené
štipendium,



informácie o študijnom programe Matematicko-počítačové modelovanie na Stavebnej fakulte na STU
v Bratislave,



ponuka novinky v Polícii – inštitút KADETA - určené pre študentov SR od 18 rokov, ktorí v rámci tohto
inštitútu absolvujú ročné základné policajné vzdelanie a následne sú spôsobilý vykonávať prácu
plnohodnotného príslušníka Policajného zboru a pracovať aj v teréne podľa druhu zaradenia pre maturitný
ročník,



sprostredkovanie ponuky pre záujemcov o štúdium architektúry v centre mesta „Výtvarný ateliér“,



vzdelávací festival Architektúry a Dizajnu – FestAD - výukový festival 2019, zameraného na prípravu
študentov SŠ na talentové skúšky na architektúru, záhradnú architektúru, fakulty umenia a dizajnu,



realizácia školenia pre žiakov „Ako vytvoriť vlastný projekt“ - vyškolenie vyše 100 žiakov 1. ročníka



účasť na historicky prvom LEAF Day v Žiline



workshopy, počas ktorých si žiaci vyskúšali, ako urobiť dizajn úspešného produktu,



získavanie a zhromažďovanie informácií a metodických materiálov pre poradenskú činnosť zo Slovenského
inštitútu vzdelávania,



účasť 40 žiakov 4. ročníka na dvojvýstave pre stredoškolákov " Kam na vysokú" a "Kam po strednej" v hoteli
Slovakia ,



účasť vybraných žiakov IV. D triedy na Akadémii & VAPAC – medzinárodnom veľtrhu štúdia a kariéry

Monitorovacia činnosť


priebežne monitorovanie záujmu žiakov o budúce povolanie a realizácia dotazníka Plánovanie budúcnosti,



priebežne monitorovanie záujmu žiakov o štúdium na VŠ, pomaturitné alebo nadstavbové štúdium,
možnostiach rekvalifikačných kurzov,



realizácia sebahodnotiaceho dotazníka žiaka v 4. ročníku, ktorým žiak môže spoznať svoje silné stránky,



ponuka skupinového programu pre nerozhodnutých žiakov 3. ročníka Profesionálna orientácia, ktoré ponúka
SCŠPP Žilina.
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Konzultačná činnosť
Poskytovanie individuálnych aj skupinových konzultácií súvisiacich so štúdiom na VŠ, ale aj s voľbou budúceho
povolania,


realizácia individuálnych konzultácií v rámci zverejnených konzultačných hodín podľa záujmu žiakov prípadne
rodičov,



realizácia skupinových konzultácií pri nábore žiakov do konkrétnych firiem, ktoré ponúkali absolventom
prácu, ...

Preventívna a osvetová činnosť
Sprostredkovanie prezentácie predstaviteľov fakúlt technických vysokých škôl a univerzít v aule školy,
s cieľom získania podrobných informácií o študijných zameraniach i podmienkach prijímacieho pokračovania,
prediskutovanie aj psychologických otázok vhodnosti štúdia vzhľadom na štruktúru schopností, záujmov
a osobnostných vlastností žiakov,


Stavebná fakulta na Žilinskej univerzite – Ing. Jaroslav Odrobiňák, Bc. Miroslav Jančula,



Vysoké učení technické Brno – doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.,



Mendelová univerzita v Brne – Marek Kirner (absolvent SPŠS, momentálne študent 3. ročníka MU),



Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, kde boli žiakom prezentované hlavne odbory Energetická
a environmentálna technika, Priemyselné inžinierstvo,



Hornicko-geologická fakulta Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity Ostrava – Ing. Miloš Duraj, PhD.,
kde boli žiakom prezentované hlavne odbory Geologické inžinierstvo, Geovedný a montánny turizmus,



Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene - sprostredkovanie prehlbujúcich informácií o študijnom
programe Aplikovaná geoinformatika a geodézia,



účasť vybraných žiakov 4. ročníka na odbornej exkurzii do spaľovne odpadov Spittelau-Viedeň,
organizovanej zástupcami Katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v rámci
študijného programu Energetická a environmentálna technika,



zapožičiavanie mesačníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky Obrana žiakom, ktorí prejavili záujem
o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši,



ponuka pre žiakov 3. ročníka, ktorí sa zaujímajú o manažment a riadenie podnikov - Letná škola BuďManažér.

Vzdelávacie aktivity


účasť na odbornom seminári, ktorý je súčasťou národného projektu "Prognózy vývoja na trhu práce v SR,
organizovaným Sekciou práce Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky



účasť na LEAF Day v Žiline,



účasť na podujatí Prezentácia UNIZA pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing.
Eriky Jurinovej a prorektora pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing.
Jozefa Ristveja, PhD. (prezentácie možností štúdia na fakultách UNIZA, prehliadka Žilinskej univerzity a jej
fakúlt - snaha pokúsiť sa zamedziť odchodu najtalentovanejších študentov do zahraničia , pretože žiaci
získajú kvalitné vzdelanie aj na Slovensku).
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14.4. VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
Koordinátorka: PhDr. Jana Lacináková
Výchova žiakov k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje v úzkej spolupráci školy a rodiny. Rozsah a rôznorodosť tém
tvoriacich obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu je predpokladom, že túto zložku výchovy môžu realizovať všetci
učitelia školy na vyučovaní i mimo neho na rôznych podujatiach i v každodennom bežnom kontakte so žiakmi.
Aby sa splnili stanovené ciele, úzko sme spolupracovali s viacerými odborníkmi zo spoločenskej i odbornej oblasti
týkajúcej sa danej problematiky (polícia, pedagogicko-psychologické centrum, gynekológ).

KONKRÉTNE AKTIVITY v školskom roku 2018/2019:
Činnosť koordinátorky bola zameraná na:


medziľudské vzťahy, priateľstvo, zamilovanosť a lásku,



na prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania,



význam rodiny a jej funkcie,



manželské a rodinné spolužitie,



výchova detí v rodine,



právna úprava manželských a rodinných vzťahov.

Aktivity:


zapojenie sa do osvetových a vzdelávacích programov pre žiakov a učiteľov školy, orientovaných na podporu
zdravého životného štýlu, zodpovedného prístupu k svojmu zdraviu, ale aj zvyšovaniu povedomia o rizikových
faktoroch a rizikovom správaní, ktoré zdravie ohrozujú, pod záštitou Kancelárie Svetovej zdravotníckej
organizácie na Slovensku (priebežne podľa ponuky v mesiacoch september - jún) v spolupráci so žiackou
školskou radou,



organizácia besied o chorobe AIDS pri príležitosti Svetového dňa boja proti tejto zákernej chorobe a aktivity v
rámci Červenej stužky – aktivity prebehli v mesiacoch október – december (premietanie filmov o AIDS v rámci
triednických hodín, občianskej náuky, zapojenie sa do akcie „kliky“),



v rámci triednických hodín boli prezentované videofilmy
o

Mením sa na muža

o

Mením sa na ženu

o

AIDS

o

Partnerské vzťahy a rodičovstvo

o

Zázrak života
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14.5. ZDRAVOTNÍČKA ŠKOLY
Zdravotníčka: PhDr. Jana Lacináková
Práca zdravotníčky školy v školskom roku 2018/2019 bola zameraná hlavne na preventívne aktivity v oblasti primárnej
prevencie, bezpečnosti v škole a mimoškolských aktivitách.

KONKRÉTNE AKTIVITY v školskom roku 2018/2019:


objasnenie zásad poskytovania prvej pomoci žiakom (adaptačný kurz, KOŽAZ, pobyty v prírode), aktivity
prebehli plánovane počas celého školského roka,



zapojenie sa do akcií organizovaných Slovenským červeným krížom a Ligou proti rakovine :
-

Zapojenie sa do akcie Červené stužky – 1. decembra – týždenným nosením červenej stužky,

-

Študentská kvapka krvi organizovaná v novembri 2018, ktorej sa zúčastnilo 20 žiakov a darovali
krv v priestoroch NTS vo Fakultnej nemocnici v Žiline,

-

Valentínska kvapka krvi organizovaná v marci 2019, ktorej sa zúčastnilo 56 žiakov; krv
darovali v priestoroch NTS vo Fakultnej nemocnici v Žiline,



Deň narcisov organizovaný Ligou proti rakovine 11. apríla 2019, akcie sa zúčastnilo 20 vybraných žiakov.

pôsobenie v oblasti poradenstva a výchovy k zdraviu.

14.6. PREVENCIA SOCIÁLNO - PATOLOGICKÝCH JAVOV
Koordinátorka: PhDr. Zuzana Čičmancová
Práca koordinátorky prevencie sociálno-patologických javov je zameraná predovšetkým na poradenskú a preventívnovýchovnú činnosť pre žiakov, rodičov a pedagogických zamestnancov školy .

KONKRÉTNE AKTIVITY v školskom roku 2018/2019:
SEPTEMBER
- prednášky v rámci adaptačného kurzu žiakov 1.ročníka s koordinátorom prevencie školy SPŠS
a preventivistom Mestskej polície v Žiline a ktoré boli zamerané na trestno-právnu zodpovednosť
mladistvých a protidrogovú prevenciu,
-

skupinový program Efektívne učenie – zameraný na skvalitnenie procesu učenia, cez osvojenie si stratégií
efektívneho učenia, s následným oboznámením žiakov o dosiahnutých výsledkoch v testovaní, ktoré
zabezpečilo Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline,

-

informovanie rodičov na 1. plenárnom ZRŠ v septembri 2018 o spolupráci so SCSPP v Žiline, poskytovaných
službách žiakom a rodičom pri problémoch vo výchove a vzdelávaní, poskytnutie kontaktov a poverených
osôb,

-

poskytnutie pomocného materiálu pre triednych učiteľov 1. ročníka – príznaky zneužívania návykových
látok,

-

žiaci

sa zúčastnili celoslovenského protidrogového programu, konaného pod gesciou Žilinského

samosprávneho kraja Dni nádeje, v rámci ktorého sa konali rôzne kultúrno-spoločenské aktivity.
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OKTÓBER
-

administrácia dotazníka žiakom, ktorý monitoroval aktuálnu úroveň návykových látok,

-

realizácia besedy „Nebezpečenstvá internetu“, ktoré zastrešila Krajská knižnica v Žiline,

-

podpora kampane k Svetovému dňu duševného zdravia „Modrá nezábudka“,

-

zapojenie do elektronickej súťaže „Nebuď otrok drog“ pre žiakov 1. a 2. ročníka,

-

spolupráca so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a realizácia prednášky

na tému

„Obchodovanie s ľuďmi“ a „Kyberšikana“ pre 1. a 3. ročník,
-

vyhodnotenie programu Efektívne učenie,

-

účasť na vyhodnotení krajskej literárnej súťaže“ O dúhovú lampu“.

NOVEMBER
-

prezentácia filmov

s protidrogovou tematikou a tematikou obchodovania s ľuďmi v rámci triednických

hodín,
-

prednáška s historikom a spisovateľom pánom Petrom Cabadajom na tému „100. výročie vzniku republiky“,

-

pokračovanie cyklu prednášok „Priestupková a trestno-právna zodpovednosť“ v spolupráci s Mestskej polície
v Žiline pre žiakov 2. ročníka,

-

prednášky na tému Obchodovanie s ľuďmi a Extrémizmus v spolupráci so Slovenským národným strediskom
pre ľudské práva pre 1.-3. ročník.

DECEMBER
-

cyklus vzdelávania pre 1. ročník – závislosti (primárna prevencia),

-

štatistické spracovanie výsledkov predloženého dotazníka,

-

aktualizácia webovej stránky školy,

-

dotazník SORAD pre 2. ročník, zameraný na zistenie medziľudských vzťahov v triede.

JANUÁR
-

cyklus vzdelávania pre 1. a 2. ročník – závislosti (primárna prevencia),

-

filmový festival „Jeden svet“ - zameraný na ochranu ľudských práv (zabezpečenie Stanica Záriečie),

-

pokračovanie prednášky na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ a „Extrémizmus“ v spolupráci so Slovenským
národným strediskom pre ľudské práva pre žiakov 1.-3. ročníka.

MAREC
-

prezentácia filmov z protidrogovou tematikou,

-

prevencia FAS/FASD – výchova k zodpovednému a plánovanému rodičovstvu pre 2. ročník v spolupráci
s SCSPP,

-

výchova k manželstvu a rodičovstvu - vyhodnotenie programu FAS,

-

prednášky na tému „Pravda o drogách“ , ktorú zabezpečilo o. z. Slovensko bez drog pre 1. ročník,

-

program „Efektívne učenie cudzích jazykov“, zabezpečilo SCSPP pre 3. ročník - príprava na maturitu,

-

testovanie znalostí z trestnoprávnej zodpovednosti pre 2. a 3. ročník - vykonané príslušníkom Mestskej polície
v Žiline.
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APRÍL
-

súťaž „Tímový záchranár“ organizovaná Žilinskou univerzitou

a Strednou školou požiarnej ochrany

v Považskom Chlmci,
-

prezentácia DVD s protidrogovou tematikou .

JÚN
- prezentácia Krajiny harmónie - aktivity zamerané na dobrovoľníctvo.

14. 7. SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY V OBLASTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA
A PREVENCIE v školskom roku 2018/2019:
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),
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),
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),
Ústav pamäti národa (prednášky s politickými väzňami ),
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 v
Martine,
Súkromné centrum 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, kariérne poradenstvo, preventívne výchovné aktivity...),
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (zabezpečovanie prednášok na tému obchodovania s ľuďmi,
extrémizmu, kyberšikana,...)
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,...),
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Národná transfúzna stanica v Žiline (dobrovoľné darovanie krvi ),
Liga za duševné zdravie (výstava 13. komnata, 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),
Krajské kultúrne stredisko (cyklické vzdelávanie pre žiakov zamerané na prevenciu, výchovu a zdravý sexuálny život
a tiež prevenciu pred pohlavnými chorobami),
Turistická a informačná kancelária v Žiline (návštevy historických a iných významných budov v meste, historické a
vzdelávacie aktivity „Žilina v premenách času“ a „Židovská Žilina“,
Martinus - zabezpečovanie odbornej literatúry,
Občianske združenie „Človek v ohrození“ (prednášky a besedy na aktuálne témy),
Žilinská univerzita (Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Stavebná fakulta) Žilina,
Slovenská technická univerzita Bratislava, (Stavebná fakulta, Materiálovo-technologická fakulta v Trnave),
Vysoké učení technické Brno,
České vysoké učení technické Praha,
Vysoká škola baňská (Hornicko-geologická fakulta Technickej univerzity) Ostrava,
Slovenský inštitút vzdelávania v Žiline,
Scio (nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania školám a jednotlivcom)
Daňový úrad Žilina,
Živnostenský úrad Žilina,
Zdravotné poisťovne.

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY
15.1. FORMY PREZENTÁCIE ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Na to, aby sa škola čo najviac dostala do povedomia verejnosti, sme si realizovali nasledovné úlohy:


zhotovili sme záznam z každej školskej akcie a aktivity a zverejnili fotografie, video, text, prezentácie na
webovej stránke školy, doplnili do kroniky a fotoalbumu školy, zabezpečili digitalizáciu fotografií.



DNI OTVORENÝCH DVERÍ –

22. november 2018 a 7. február 2019

Uchádzačom a ich rodičom, výchovným poradcom sme sprístupnili priestory školy, informovali ich o
prijímacom konaní pre školský rok 2019/2020 a prezentovali:
-

študijné odbory, študijné oblasti a voliteľné predmety 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,



zúčastnili sme sa na Medzinárodnú geodetickú súťaž IG5 2019 v Duchcove, Česká republika v dňoch
12. až 14. 4. 2019,
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v novembri 2018 sme našu školu prezentovali na „Krajskej burze informácií a burze práce“ v Žiline, ktorú
usporiadal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline; burza bola zameraná na poskytovanie informácií
o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov, stredných škôl a ÚPRS,



žiaci úspešne reprezentovali školu na Medzinárodnej súťaži v projektovaní v 3D v Českých Budějoviciach,



žiaci úspešne reprezentovali školu v celoslovenskej súťaži firmy VELUX a YTONG,



uverejňovali sme články o aktivitách žiakov školy v dennej a periodickej tlači - Žilinský večerník, Žilinské
noviny, Oravské noviny, Kysucké noviny, časopis Dom a byt.
KONKRÉTNE:

 Článok o úspechoch žiakov v odborných súťažiach Velux a YTONG
- http://www.ytong.sk
- http://www.velux.sk, facebooková stránka Velux
- https://stavoks.fce.vutbr.cz/minule-rocniky/sborniky/84-sbornik-2019
- https://www.velux.sk/odbornici/architekti-a-projektanti/sutaz
- https://www.ytong.sk/stredoskolska-sutaz-ytong.php
- https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/zilinski-studenti-znu-uspechy-na-celoslovenskej-urovni/8751/

 Článok v časopise Strechár č.2/2019, str.27 (Spravodaj Cechu strechárov Slovenska) „Odborné prednášky
organizované CSS“,
 Články uverejnené na TASR - školský servis:
 17.10.2018 - Študenti SPŠS v Žiline sa majú čím chváliť... o úspechoch našich žiakov v
súťažiach Velux a YTONG,


26.10.2018 - Projektové dni na SPŠS Žilina - o zapájaní sa žiakov do rôznych súťaží a do
projektovania prác určených na obhajoby vlastných projektov, ktoré nahrádzajú PČOZ
maturitnej skúšky ,



2.04.2019 - CONECO 2019 - o aktívnej účasti našich kolegov na výstave CONECO 2019
v Bratislave, kde na pozvanie zamestnankyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky, sekcie vzdelávania, naši dvaja učitelia prezentovali školu, jej program
a dosiahnuté výsledky,



12.04. 2019 - "A opäť sme stáli na stupni víťazov" - o úspechoch žiakov v medzinárodnej
stredoškolskej súťaži Projektovanie rodinného domu v 3D V Českých Budějoviciach



3.05.2019 - "Víťazmi celoštátneho kola SOČ sú žiaci zo SPŠS Žilina" - o organizácii
školského kola SOČ a víťaznom postupe žiakov do celoštátneho kola.

15.2. MATERIÁLY O SPŠS
 ROČENKA školy 2018/2019
 STAVBÁR - občasník Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline
 Informačné materiály o ŠkVP a možnosti štúdia na SPŠS - prezentácie a práce žiakov v elektronickej podobe
(CD,DVD)
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15.3. OCENENIA ŠKOLY
 Certifikát za účasť na projekte "Realitný vodičák" v školskom roku 2018/2019 ( zo 14 zúčastnených škôl
v rámci ŽSK sme skončili na 5. mieste) MGM & PARTNERS s.r.o.
 Ďakovný list škole udelený od odbornej zamestnankyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky, sekcie vzdelávania, pani PhDr. Jarmily Kukumberg, za aktívnu účasť našej školy na propagácii
odborného vzdelávania na odbornej výstave CONECO 2019 v Bratislave,
 Ďakovný list udelený za aktívne zapojenie sa do celoslovenskej kampane boja proti AIDS
„Červené stužky“ 2018.
 Ďakovný list udelený za aktívnu účasť žiakov a zamestnancov školy - podpora 21. ročníka akcie: „Študentská
kvapka krvi" - Národná transfúzna služba, V. Spanyola 43, Žilina – november 2018,
 Ďakovný list LIGA PROTI RAKOVINE SR - zapojenie sa do verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov“
v apríli 2019. 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“ - marec 2019, Národná transfúzna služba SR , pracovisko Žilina.

15. 4. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI
Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline v školskom roku 2018/2019 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, 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 2018 sa konala plenárna schôdza),



prostredníctvom internetu – elektronickej žiackej knižky,



e-mailovou korešpondenciou,



písomnými zásielkami na domáce adresy,



zverejnením Správy o výchovnovzdelávacej 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 2018/2019:


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

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.

ČLENOVIA ŽŠR
Predseda:

Tímea Matejková

Podpredseda:

Patrik Sojčák

Členovia: Félix Jurčák, Lea Stehelová, Dominik Lisko, Mário Fraštík, Kristína Drdáková, Patrícia Barčáková, Terézia
Ďurišová, Aneta Vrabcová, Samuel Svrček

Koordinátor žiackej školskej rady: Mgr. Maroš Bolo
ZÁSTUPCOVIA TRIED V ROZŠÍRENEJ ŽŠR
TRIEDA

ZÁSTUPCA TRIEDY

TRIEDA

ZÁSTUPCA TRIEDY

I.A

Jozef Sobčák

III.A

Dominik Lisko

I.B

Mária Marczinková

III.B

Mária Opalková

III.C

Patrícia Barčáková

I.D

Mária Ľubeková

III.D

Nikola Zaťková

I.E

Aneta Vrabcová

III.E

Samuel Svrček

II.A

Tereza Ďurišová

III.G

Kristína Drdáková

II.B

Ema Repčíková

IV.A

Félix Jurčák

II.C

Katarína Bírová

IV.B

Šimon Poliaček

I.C

II.E

Alena Zajoncová

IV.D

Matejková Tímea
Buchová Petra
Mário Fraštík

II.F

Dávid Cigánik

IV.E

Adam Ďatko

IV.G

Veronika Hnátová

II.D

Michal Ondrejka

IV.C
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KONKRÉTNE AKTIVITY v školskom roku 2018/2019
AKTIVITA: Zasadnutia ŽŠR a riešenie konkrétnych žiackych problémov alebo príprava a realizácia žiackych aktivít


zodpovedal: Mgr. Bolo



termín: podľa plánu práce ŽŠR

Zasadnutí sa zúčastňovali väčšinou žiaci rozšírenej skupiny.
AKTIVITA: Zasadnutia ŽŠR za účasti riaditeľa školy


zodpovedal: Mgr. Bolo



termín: október 2018 a február 2019

Počas zasadnutí žiaci prerokovali s riaditeľom školy pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti školy.
AKTIVITA: Zasadnutia RSP Horné Považie


zodpovedal: Mgr. Bolo



termín: priebežne

Žiak Patrik Sojčák sa v priebehu roka ako zástupca ŽŠR pri SPŠ stavebnej v Žiline zúčastňoval zasadnutí Regionálneho
stredoškolského parlamentu Horné Považie a participoval na jeho činnosti. Patrik sa 13.4.2019 ako delegát ŽŠR
zúčastnil aj Valného zhromaždenia RMŽK v Párnici.
AKTIVITA: Kultúrny program pri príležitosti otvorenia a ukončenia školského roka a Dňa vzniku SR


zodpovedali: Mgr. Bolo, Ing. Ďurkáčová, Mgr. Rovňaníková



termín: september 2018 – jún 2019

Miesto konania: aula školy.
AKTIVITA: Imatrikulácie žiakov 1. ročníka


zodpovedal: Mgr. Bolo, RNDr. Frťalová



termín: 16.11.2018

Pri príležitosti Dňa študentstva sa tradične konali imatrikulácie pre žiakov 1. ročníka. Po oficiálnej časti nasledoval
kultúrny program pre jednotlivé prvácke triedy.
AKTIVITA: Nosenie červených stužiek


zodpovedal: Mgr. Bolo



termín: od 22.11.2018

Žiačky druhého ročníka vyrobili stužky, ktoré rozdali svojim spolužiakom a tí ich nosili počas nasledujúcich dvoch
týždňov.
AKTIVITA: Živá červená stužka


zodpovedal: Mgr. Bolo



termín: 30.11.2018

Vybraní žiaci 1.-3. ročníka vytvorili v aule školy živú červenú stužku ako symbol boja proti AIDS.
AKTIVITA: Mikulášska nádielka 2018


zodpovedal: Mgr. Bolo



termín: 6.12.2018
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Žiaci III.A a III.C vytvorili dve mikulášske skupiny a počas dňa sa nádielkou v podobe sladkých drobností a kultúrneho
programu postarali o dobrú náladu na škole.
AKTIVITA: Olympiáda ŽŠR


zodpovedal: Mgr. Bolo



termín: 5.12.2018 a 19.12.2018

Žiaci spolu s koordinátorom ŽŠR pripravili súhrn aktivít zaradených do súťaže žiackych školských rád a 19.12. 2018 sa
zúčastnili vyhodnotenia na ŽSK, kde získali z rúk predsedníčky ŽSK ocenenie za svoju činnosť.
AKTIVITA: Prezentácia činnosti ŽSŘ na Dni otvorených dverí


zodpovedal: Mgr. Bolo + Patrik Sojčák (III.A)



termín: 22.11.2018 a 7.2.2019

Počas DOD bola prezentovaná činnosť ŽŠR v rámci školy ako aj v regionálnom parlamente.
AKTIVITA: Deň učiteľov


zodpovedal: Mgr. Bolo



termín: 28.3.2019

Žiaci si pripravili príhovor a poďakovanie vyučujúcim v školskom rozhlase a následne odovzdali všetkým vyučujúcim
kyticu.
AKTIVITA: Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka


zodpovedal: Mgr. Bolo, RNDr. Frťalová + triedni učitelia žiakov 4. ročníka



termín: 10.5.2019

Žiaci 4. ročníka si pripravili pre svojich spolužiakov rozlúčkový program pred nástupom na akademický týždeň.
Prezentovali aktivity svojich tried za celé štyri roky svojho štúdia a odhalili svoje maturitné tablá.
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15.6. AKTIVITY METODICKÉHO ZDRUŽENIA 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 2018/19

I.A

Ing. Brisučiaková

Ing. Makovníková

TRIEDNICKÁ
HODINA
DEŇ
HODINA
piatok
6. h

I.B

Ing. Kavecká

PhDr. Ďurišová

piatok

0-tá

I.C

Mgr. Kotvasová

RNDr. Višňovská

pondelok

0-tá

I.D

Ing. Baluchová

RNDr. Sobčáková

streda

0-tá

I.E

Ing. Cyprichová

RNDr. Žiaková

utorok

0-tá

I.F

Ing. Kypusová

Ing. Vankušová

štvrtok

0-tá

II.A

Ing. Mikulová

Mgr. Skácelová

utorok

0-tá

II.B

Ing. Meriačová

Mgr. Kulihová

streda

0-tá

II.C

Mgr. Mihová

PhDr. Čičmancová

utorok

0-tá

II.D

Mgr. Mesarč

Ing. Balko

utorok

0-tá

II.E

Ing. Wesserle

Mgr. Sabová

utorok

0-tá

II.F

Mgr. Rovňaníková

Ing. Kucharová

utorok

8. h

III.A

Mgr. Lvončík

Ing. Mikolášiková

štvrtok

0-tá

III.B

Ing. arch. Buchová

Ing. Klabník

piatok

7. h

III.C

Ing. Ďurkáčová

Ing. Klimová

streda

0-tá

III.D

Mgr. Bučkuliaková

Mgr. Volcer

utorok

0-tá

III.E

Mgr. Kuric

RNDr. Frťalová

pondelok

0-tá

III.G

Ing. Šutariková

Ing. Dudoň

utorok

8. h

IV.A

Mgr. Bolo

Ing. Stoláriková

streda

0-tá

IV.B

Ing. Nemčeková

Ing. Opial

utorok

0-tá

IV.C

Ing. Krchová

Ing. Ďuratná

štvrtok

7. h

IV.D

Ing. Mandáková

Ing. Zsóka, PhD.

štvrtok

0-tá

IV.E

Ing. Bullo

Ing. Jaty, PhD.

štvrtok

0-tá

IV.G

PhDr. Lacináková

Mgr. Podolinský

utorok

8. h

TRIEDNY UČITEĽ

ZASTUPUJÚCI
TRIEDNY UČITEĽ

KONKRÉTNE AKTIVITY v školskom roku 2018/2019


vypracovanie plánu činnosti MZTU,



realizovanie zasadaní MZTU pre jednotlivé ročníky podľa potreby,



podklady pre vypisovanie triednej dokumentácie podľa potreby – triedne knihy, klasifikačný hárok,
triednické hodiny, neskoré príchody na vyučovanie, záznamy o správaní žiakov, záznamy z kontroly
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triednej knihy, osobné spisy, zoznamy žiakov, osobné údaje o žiakoch, zapisovanie, zastupovania za
neprítomných učiteľov do triednych kníh,


školenie pre učiteľov „Práca s aScAgendou a internetovou žiackou knižkou“,



oboznámenie triednych učiteľov s novou Smernicou č.36/2018 MŠVVaŠ SR k prevencii a riešeniu
šikanovania detí a žiakov v školách s platnosťou od 1.9.2018, jej zapracovanie do plánov triednych
učiteľov a dokázateľné oboznámenie žiakov na TH,



vypracovanie návrhov aktivít v súvislosti s Národným akčným plánom v prevencii obezity na roky 2015 2025 a úloh vyplývajúcich zo „Správ o plnení národného programu prevencie obezity v Slovenskej
republiky za roky 2010 – 2014“, pre podporu zdravšieho prostredia v školách,



spracovanie a preposielanie podkladov potrebných pre triednych učiteľov – plán práce TU, plán
triednických hodín, zasadací poriadok, záznam z pohovoru s rodičmi, upozornenie na štvrťroka, podnety
zo zasadania MZTU, termíny ku klasifikácii, informované súhlasy, prílohy školského poriadku, emailové
adresy tried, plnenie povinnej školskej dochádzky,



vyhľadávanie a preposielanie podkladov na samoštúdium ,



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



kontrolovanie 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,



zlepšovanie vzájomnej komunikáciu medzi triednymi učiteľmi, vedením školy, sekretárkou školy, žiakmi,
rodičmi,



spolupracovanie s riaditeľmi a vychovávateľmi na internátoch a informovanie ich o prospechu, správaní
a dochádzke ubytovaných žiakov,



spolupracovanie 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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15.7. 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 – efektívne
učenie v spolupráci so SCSPP
Cieľ: zoznámiť žiakov so
spôsobmi a stratégiami učenia

1. ročník

PhDr. Zuzana Čičmancová

4. – 6.9. 2018
SPŠS

1. ročník

Mgr. Viera Sabová

4. – 8.9. 2018
SPŠS

1. ročník

Mgr. Mária Rovňaníková

cez poznanie osobného štýlu
žiaka
Informatická výchova
Cieľ: zoznámiť žiakov so
systémom fungovania školskej
knižnice.
Realizácia vstupnej previerky zo
SJL
Cieľ: orientačne zistiť
vedomostnú úroveň žiakov

september 2018
SPŠS

v triede.
Oskar nádeje – vyhodnotenie
literárnej súťaže v rámci
protidrogového programu Dni

vybraní žiaci

PhDr. Zuzana Čičmancová
Mgr. Katarína Mihová

3.10. 2018
Mestské divadlo Žilina

nádeje
Dúhová lampa – vyhodnotenie
literárnej súťaže
Príprava žiakov na dejepisnú
súťaž k 100. výročiu vzniku ČSR
Literárna exkurzia Martin
Dejepisná exkurzia – Múzeum
SNP v Banskej Bystrici
Literárno-historická exkurzia –
Bradlo – Košariská - Piešťany
Súdne pojednávanie

I.C

1. ročník

IV.A, 4.C

I.B, I.F

II.C
III.G

"Uhádni svojho primátora"
online súťaž

Extrémizmus - prednáška

II.CG, IV.A

2. – 3. ročník

PhDr. Zuzana Čičmancová
PhDr. Jana Lacináková
Mgr. Mária Rovňaníková
Mgr. Katarína Mihová
PhDr. Zuzana Čičmancová
PhDr. Jana Ďurišová
Mgr. Katarína Mihová
PhDr. Jana Lacináková
Mgr. Viera Sabová

17.10. 2018
Radnica mesta Žilina
október 2018
SPŠS
17.10. 2018
Literárno-vedný ústav MS
Martin
25.10. 2018
Múzeum SNP B. Bystrica
25.10. 2018
Bradlo, Košariská, Piešťany
25.10. 2018
Okresný súd Žilina

Mgr. Maroš Bolo

9.11. 2018
SPŠS

PhDr. Zuzana Čičmancová

30.11. 2018
SPŠS
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SND a NR SR Bratislava
Cieľ: účasť na divadelnom
predstavení Rodáci

II.E, II.A

Mgr. Viera Sabová

IV.D, IV.E

Mgr. Viera Sabová

II.E, II.A

Mgr. Viera Sabová

I.A, II.A, II.E, III.G

Mgr. Viera Sabová

a oboznámenie sa s činnosťou

13.11. 2018
SND a NR SR Bratislava

NR SR.
Literárna exkurzia Martin
Voľby 2018 - simulácia

15.11. 2018
Literárno-vedný ústav MS
Martin
priebežne na OBN
SPŠS

Vianočné tradície
Cieľ: zoznámiť žiakov s ľudovými
tradíciami.
Extrémizmus - prednáška

december 2018
Makovického dom v Žiline

1. a 2. ročník

PhDr. Zuzana Čičmancová

9. – 11.1. 2019
SPŠS

3. ročník

PhDr. Zuzana Čičmancová

2. – 4.3. 2019
SPŠS

PhDr. Zuzana Čičmancová

5.3. 2019
SPŠS

PhDr. Jana Ďurišová

10.4. 2019
B. Bystrica

Efektívne učenie cudzích jazykov
Cieľ: skvalitniť proces učenia
CUJ.
Testovanie znalostí
z trestnoprávnej zodpovednosti
Cieľ: vyhodnotenie

2. – 3. ročník, vybrané
triedy

preventívnych aktivít.
Dejepisná exkurzia – Pamätník
SNP

I.E, I.D

Výstava Svojdomov –
funkcionalistická architektúra

vybrané triedy

PhDr. Zuzana Čičmancová

16. – 26.4. 2019
Nová synagóga Žilina

všetci žiaci

PhDr. Zuzana Čičmancová

29.4. – 10.5. 2019
malá aula SPŠS

1. – 3. ročník

PhDr. Zuzana Čičmancová

5.6. 2019
SPŠS

1. – 2. ročník

PhDr. Zuzana Čičmancová

18. – 19.6. 2019
Židovský cintorín v Žiline

vybrané triedy

PhDr. Zuzana Čičmancová

jún 2019
SPŠS a Krajina harmónie Žilina

žilinskej štvrte
Výstava Svojdomov
Funkcionalistické stavby v Žiline
a urbanizmus - prednášky
Židovský cintorín v Žiline –
história, architektúra
Prezentácia nadácie Krajina
harmónie
Cieľ: charakterizovať význam
dobrovoľníckej činnosti.
Hodina s obľúbenou knihou

I.A, II.A, II.E, III.G

Mgr. Viera Sabová
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15.8. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE CUDZÍCH JAZYKOV
(predmety vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“)
Vedúca predmetovej komisie: Ing. Daria Mandáková
(predmety anglický jazyk, nemecký jazyk )

NÁZOV A STRUČNÁ

ZÚČASTNILI SA

CHARAKTERISTIKA AKTIVITY

(ŽIACI - TRIEDA)

ZODPOVEDNÁ OSOBA

DÁTUM A MIESTO
KONANIA AKTIVITY

Ing. Marián Opial
Ing. Daria Mandáková
Vstupná previerka zo ANJ
Cieľ: orientačne zistiť vedomostnú

Mgr. Viera Skácelová
I. ročník

úroveň žiakov v triede

Mgr. Ivana Bučkuliaková

7.09.2018

Mgr. Maroš Bolo
Mgr. Jakub Mesarč
Mgr. Alexandra Kulihová

Deň európskych jazykov
Goetheho inštitút Bratislava
Prezentácia žiackych projektov -

Mgr. Ivana Bučkuliaková
4. ročník

hlasovanie

Mgr. Maroš Bolo
Ing. Marián Opial

Krajská knižnica Žilina - Britské

Ing. Daria Mandáková

centrum -prednáška Londýn

Mgr. Viera Skácelová

Cieľ: informovať žiakovo

Mgr. Alexandra Kulihová

26.9.2018
SPŠS
Krajská knižnica Žilina
27.09.2018 Bratislava
Goetheho inštitút Bratislava

možnostiach dostupných zdrojov
pre štúdium cudzieho jazyka
Olympiáda z ANJ
písomné a ústne školské kolo
Cieľ: motivovať žiakov k učeniu sa

1.- 4.ročník

Mgr. Ivana Bučkuliaková

ANJ, porovnať vedomosti s inými
žiakmi
Olympiáda nej písomné , ústne
školské kolo
Cieľ: motivovať žiakov k učeniu sa

-

NEJ, porovnať vedomosti s inými

Ing. Marián Opial
Ing. Eva Kucharová

14. a 15.11.2018
SPŠS

žiakmi
Power Pointová prezentácia v

Mgr. Ivana Bučkuliaková

rámci projektu Erasmus +

Ing. Miriam Klimová

5.12.2018
Žilina Holiday Inn

Best in Deutsch/ Best in English:
Cieľ: precvičenie kľúčových
kompetencií a sebatestovanie v

Ing. Daria Mandáková
1.- 4. ročník

cudzom jazyku formou online s

Ing. Miriam Klimová
Ing. Marián Opial

23. a 30.11.2018
SPŠS

okamžitým vyhodnotením
EXPERT geniality show
vedomostná súťaž

1.- 4. ročník

Mgr. Alexandra Kulihová

30.november 2018
SPŠS
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Cieľ: Motivovať žiakov k prepájaniu
vedomostí v medzipredmetových
vzťahoch
Konferencia "Učiteľ nie je Google"
Cieľ: prezentácia školy Erasmus +

Mgr. Ivana Bučkuliaková

projekt Let´s Bite

6.a 7.6 .2019
Senec

Okresné kolo olympiády v
anglickom jazyku
Cieľ: člen komisie

Mgr. Ivana Bučkuliaková

16. 1.2019
Bytča
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15.9. 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
Vstupná previerka z
matematiky
Cieľ: Preveriť a analyzovať
vedomosti a zručnosti žiakov 1.
ročníka v predmete MAT.

ZÚČASTNILI SA
(ŽIACI - TRIEDA)

I. ročník

ZODPOVEDNÁ OSOBA
RNDr. Miroslava Sobčáková
RNDr. Dana Žiaková

„Noc výskumníkov 2018”
festival vedy na Slovensku

I.B, I.E, I.F

Mgr. Alexandra Kulihová

Odborná prednáška zo
štatistiky: „Internetová stránka,
prístup k databázam a výbery
z nich, tvorba produktov a ich
sprístupnenie.“, prednáška
zameraná na získavanie
štatistických údajov

III. ročník

RNDr. Miroslava Sobčáková
RNDr. Elena Dorovská

RNDr. Miroslava Sobčáková
RNDr. Elena Dorovská
MATBOJ
14. ročník internej matematickej
súťaže

I.- IV. ročník
115 žiakov

iBOBOR
informatická súťaž s európskou
pôsobnosťou

I.- II. ročník
51 žiakov

Steel park Košice – odborná
exkurzia z fyziky (oblasť
elektriny, magnetizmu a optiky)

I.A, I.F

Deň otvorených dverí
prezentácia prírodovedných
predmetov
FINANČNÁ AKADÉMIA
vzdelávací cyklus zameraný na
zvyšovanie finančnej
gramotnosti
MATEMATICKÝ KLOKAN
medzinárodná matematická
súťaž
Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o
matematiku, zdokonaliť ich
logické myslenie.
Švajčiarsko, Cern
odborná exkurzia z fyziky
“Ako vytvoriť vedecký projekt“
školenie pre žiakov

príprava a oprava zadaní
I. roč. - Mgr. Martin Dubec
II. roč. - RNDr. Elena Višňovská
III. roč. - RNDr. Jaroslava
Frťalová
IV. roč. - RNDr. Miroslava
Sobčáková

DÁTUM A MIESTO
KONANIA AKTIVITY
10.9.2018
SPŠS
28.9.2018
OC Aupark
Žilina

19.10.2018
SPŠS
+ Štatistický úrad v Žiline

8.11. a 9.11.2018
SPŠS

november 2018

Ing. Eva Makovníková

15.11.2018
SPŠS

Mgr. Martin Lvončík

13.12.2018
Steel park
Košice

všetci členovia PK

22.11.2018 a 7.2.2019
SPŠS

III. ročník

RNDr. Jaroslava Frťalová RNDr.
Miroslava Sobčáková

12.3.2019
13.3.2019
14.3.2019
SPŠS

I.- IV. ročník
91 žiakov

RNDr. Jaroslava Frťalová RNDr.
Miroslava Sobčáková

21.3.2019
SPŠS

I. – III. ročník,
46 žiakov

I. ročník

Mgr. Martin Lvončík

RNDr. Jaroslava Frťalová

12. – 15.5.2019
Švajčiarsko, Cern
(Európske centrum pre
časticovú fyziku)
13. – 17.5.2019
SPŠS
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15.10. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
(vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“)
Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Dušan Kuric
NÁZOV A STRUČNÁ
CHARAKTERISTIKA AKTIVITY
Kurz pohybových aktivít
letné športy , plavecký kurz
Plavecká štafeta

ZÚČASTNILI SA
(ŽIACI - TRIEDA)
žiaci 2. ročníka

ZODPOVEDNÁ OSOBA
všetci vyučujúci TSV

žiaci 2. ročníka

všetci vyučujúci TSV

"Plávanie Nádeje"

žiaci II.A

Mgr. Eva Kotvasová

Účelové cvičenie č.1

žiaci 1.ročníka

Mgr. Ondrej Podolinský

Futbalový turnaj 1. ročníka

žiaci 1. ročníka

Futbalový turnaj 2. ročníka

žiaci 2. ročníka

Okresné kolo vo florbale - CH
Okresné kolo vo florbale – D

Účelové cvičenie č.3
Okresné kolo vo futsale –
2.m.

vybraní žiaci

Mgr. Dušan Kuric
Mgr. František.Volcer
Mgr. Dušan Kuric
Mgr. František Volcer
Mgr. František Volcer
Mgr. Dušan Kuric

vybrané dievčatá

Mgr. Dušan Kuric

žiaci 2. ročníka

Mgr. Dušan Kuric

vybraní žiaci

Mgr. Ondrej Podolinský
Mgr. Dušan Kuric

DÁTUM A MIESTO
KONANIA AKTIVITY
17.09 – 21.09.2018
Plaváreň Žilina
20.09.2018
Plaváreň Žilina
02.10.2018
Plaváreň Žilina
10.10.2018
SPŠS a okolie Žiliny
09.10.2018
SPŠS
16.10.2018
SPŠS
11.10.2018
Spojená škola Žilina
Rosinská cesta
12.10.2018
Spojená škola Žilina
Rosinská cesta
17.10.2018
SPŠS
18.10.2018
Spojená škola Žilina
Rosinská cesta

Mgr. Dušan Kuric
Futbalový turnaj 4.ročníka

žiaci 4.ročníka

Mgr. František Volcer
Mgr. Ondrej Podolinský

Futbalový turnaj 3.ročníka
Finále futbalového turnaja
Školské kolo v stolnom tenise

Medzitriedny turnaj vo
florbale dievčat
Medzitriedny stolnotenisový

žiaci 3 .ročníka

vybraní žiaci

vybraní žiaci

vybrané žiačky
vybraní žiaci

turnaj
Florbal dievčatá

vybrané žiačky

Futsalová stredoškolská liga
Majstrovstvá SŠ – lyžovanie ,
snowbording

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

24.10.2018
SPSS
06.11.2018
SPSS
08.11.2018
SPŠS
november 2018
SPŠS
november 2018
SPŠS

Mgr. Ondrej Podolinský

05.12. 2019
10.12.2019

Mgr. Eva Kotvasová

13.12.2018
Spojená škola Žilina
Rosinská cesta
Priebežne
Športová hala Javorku Žilina

Mgr. Dušan Kuric

vybraní žiaci

Mgr. Dušan Kuric

vybraní žiaci

Mgr. Dušan Kuric

31.012019
Kubínska hoľa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
Kurz pohybových aktivít
zimné športy
Kurz pohybových aktivít
zimné športy
Okresné kolo – volejbal - CH

Okresné kolo – volejbal - D
Oblastný nohejbalový turnaj
– 2.miesto
Krajské kolo v stolnom tenise
Kurz na ochranu života a
zdravia
Kurz na ochranu života a
zdravia
Okresné kolo veľký futbal
Stredoškolská futsalová liga –

I.A, I.B, I.F

I.C, I.E, I.F

všetci vyučujúci TSV

všetci vyučujúci TSV

04.02. – 08.02.2019
Snowparadise, Veľká Rača
11.02. – 15.02.2019
Snowparadise, Veľká Rača
21.02.2019
Spojená škola Žilina
Rosinská cesta
22.02.2019
Spojená škola Žilina
Rosinská cesta

vybraní žiaci

Mgr. Ondrej Podolinský

vybrané žiačky

Mgr. Eva Kotvasová

vybraní žiaci

Mgr. Dušan Kuric

25.03.2019
SOŠ Tulipánová, Žilina

vybraní žiaci

Mgr. Ondrej Podolinský

28.03.2019
ŠH Čadca

III.A, III.C, III.G

všetci vyučujúci TSV

01.04. – 03.04.2019

III.B, III.D, III.E

všetci vyučujúci TSV

01.04 a 04. – 05.04. 2019

vybraní žiaci

Mgr. František Volcer,
Mgr. Dušan Kuric

11.04.2019
Strážov

Mgr. Dušan Kuric

13.05.2019
Spojená škola Žilina
Rosinská cesta

všetci vyučujúci TSV

04.06.2019
SPŠS

3.ročník

všetci vyučujúci TSV

05.06.2019
SPŠS

Účelové cvičenie č.4

2.ročník

všetci vyučujúci TSV

24.06.2019

Účelové cvičenie č.2

1.ročník

všetci vyučujúci TSV

25.06.2019

Športový deň školy

I. – III. ročník

všetci vyučujúci TSV

27.06.2019
SPŠS a športové zariadenia
v Žiline

Final four – 1.m
Medziročníkový volejbalový
turnaj
Medziročníkový volejbalový
turnaj

vybraní žiaci

1.

a 2. ročník
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15.11. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE ODBORNÝCH PREDMETOV I. a V.
(predmety vyučované v odbore staviteľstvo – pozemné staviteľstvo)
Vedúca predmetovej komisie: Ing. Dagmar Vankušová, Ing. Eva Kucharová
DÁTUM
NÁZOV A STRUČNÁ

ZÚČASTNILI SA

CHARAKTERISTIKA AKTIVITY

(ŽIACI - TRIEDA)

ZODPOVEDNÁ OSOBA

A MIESTO
KONANIA
AKTIVITY

Architektonické

skvosty

Južnej Moravy

Ing. Eva Kuchárová,
vybraní žiaci

odborná exkurzia z ARC

Ing. arch. Ľubomíra Buchová

Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Spaľovňa odpadu Spittelau

13 vybraných žiakov 4. roč.

exkurzia

Ing. Monika Baluchová
Ing. Emília Meriačová
Ing. Beáta Brisučiaková,

Moderná stavba

-

Erasmus +

-

Ing. Beáta Brisučiaková

Erasmus +

-

Ing. Dagmar Vankušová

17. 10. 2018
Viedeň
18.10.2018
Hotel Slovakia
Žilina
22-26.10.2018
Malta
04.-10.11. 2018
Dublin

Ing. Eva Kucharová

Projektové dni SPŠS

vybraní žiaci

3. kolo

Ing. arch. Ľubomíra Buchová

Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Burza stredných škôl

–

prezentácia školy

Burza

Ing. Dagmar Vankušová

13.a 14.9.2018
Lednice, Valtice,
Mikulov,
Kroměříž,
Luhačovice

vybraní žiaci

informácií

–

Ing. arch. Ľubomíra Buchová

Ing. Alena Ďurkáčová
Ing. arch. Ľubomíra Buchová

23.10.2018
Žilina SPŠS

7.11.2018
Dolný Kubín
15.11.2018
Žilina

prezentácia školy

vybraní žiaci

Ing. Ďurkáčová

Prednáška VELUX

vybraní žiaci

Ing. Eva Kucharová

13.12.2019
Žilina SPŠS

Ing. Eva Kucharová

31.1. 2019,
Brno

Majáková Daniela

STAVOKS Brno

Samuel Sekera

„Projektovanie rodinného
domu v 3D programe“
školské kolo súťaže
Prezentácia SPŠS

19 žiakov 3. roč. a

Ing. Monika Baluchová

13 žiakov 4. roč.

Ing. Dagmar Vankušová

-

Dni profesie Bytča
Prednáška YTONG

vybraní žiaci

Výstava arch. CE.ZA.AR

II.B

Výstava arch. CE.ZA.AR

II.A

Design v architektúre

Buchová a vybraní žiaci z II.CT

Ing. Ďurkáčová,
Ing. Játy, PhD.
Ing. Eva Kucharová

Ing. arch. Ľubomíra Buchová

Ing. arch. Ľubomíra Buchová
Ing. arch. Ľubomíra Buchová
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Žilina
06.02.2019
Bytča
07.2 2019
Žilina SPŠS
27.2. 2019
Považská galéria
v Žiline
28.2. 2019
Považská galéria
v Žiline
8.2. 2019 Žilina

Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
Školské kolo SOČ

Vybraní žiaci

Odborná

prednáška-

II.B

„Práce

s grafickými

programy

na

stavební

průmyslovce“
exkurzia

Ing. Eva Kucharová

13.03.2019

Ing. Monika Baluchová

20. – 22. 03. 2019
ČR České
Budejovice

III.BP

Ing. Monika Baluchová

27. – 28. 03. 2019
Bratislava

III. CS,CT

Ing. Alena Ďurkáčová

27. – 28. 03. 2019
Bratislava

III.A trieda / 12 žiakov

Ing. Beáta Brisučiaková

2 žiaci

Miroslav

Mochnacký IV.A Lukáš Padyšák
IV.B

Bratislava

stavebný veľtrh CONECO +
divadelné predstavenie
Exkurzia

03.03.2019

Ing. Beata Nemčeková

Kontrakting
Medzinárodná súťaž

Ing. Viliam Wesserle

Viedeň,

výstava

CONECO
Výstava

CONECO

Racioenergia

III.E

Ing. Viliam Klabník

III.E

Ing. Viliam Klabník

28.03.2019
Bratislava

Školnia firmy Xella, obytné
budovy,

tepelné

izolácie,

zelené strechy
Cech stavbárov Slovenska
odborné prednášky
Sluňákov, Olomouc

I. a II. ročník

II.B, II. F

odborná exkurzia

Ing. Dagmar Vankušová

marec- apríl 2019
podľa ponuky
02.04.2019

Ing. Emília Meriačová
Ing. Emília Meriačová
Ing. Eva Kucharová

25.4.2019,
Sluňákov,
Olomouc

Ing. arch. Buchová, Ing. Okániková ,
Moderná stavba

Ing. Vankúšová, Ing. Mikulová,

vzdelávanie

Ing. Ďurkáčová, Ing. Baluchová, Ing. Bullo,

Hotel Slovakia
Žilina
11.04.2019

Ing. Kucharová
Projektové dni SPŠS

vybraní žiaci

4. kolo
Výstavba

polyfunkčného

objektu

IV.A

exkurzia z KOC
Polyfunkčný objekt – Well
Park

IV.C, IV.D

odborná exkurzia
Projektový deň na SPŠS
Žilina

Súťažiaci žiaci zo súťaží Velux
a Ytong

Vodná elektráreň Žilina

1.B

odborná exkurzia

1.D

Priehrada Nosice
exkurzia

Ing.Eva Kucharová, Ing.arch. Buchová, Ing.
Marcel Zsóka, PhD.
Ing. Beáta Brisučiaková
Ing. Lenka Likavčanová

Ing. Dagmar Vankušová
Ing. Janka Mikulová
Ing. arch. Buchová, Ing. Kuchárová a Ing.
Zsóka
Ing. Emília Meriačová

stavebných firiem

30.4.2019
Žilina

07.05.2019
Žilina
9.5.2019
SPŠS Žilina
15.5.2019
17.5.2019,
Žilina

Ing. Beáta Brisučiaková
I.A, I.F

Mgr. Martin Lvončík
Ing. Emília Meriačová

Odborné prednášky

11.04.2019
Žilina SPŠS

I.A

Ing. Beáta Brisučiaková
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Dni ekológie a energie

III. CS,CT

Ing. Alena Ďurkáčová

04.06.2019
Žilina

III. CS,CT

Ing. Alena Ďurkáčová

04.06.2019
Žilina

II.B

Ing. Beáta Nemčeková

05.06.2019
Žilina

II.A

Ing. Janka Mikulová

11.06.2019
Žilina

Urbanizmus Žiliny
História a súčasnosť
Ing.arch. Dušan Melner
Urbanizmus mesta Žilina
odborná prednáška
Bytová výstavba – Malá
Praha, Žilina
odborná exkurzia
Modrá Lagúna

I.A, I.D

exkurzia
„Učebné pomôcky“

II. ročník – pozemné staviteľstvo

školské kolo
Vyhodnotenie
súťaže VELUX
Odborná exkurzia
Kroměříž

celoštátnej

Lukáš Jurkovič a Ivan Sádecký –
II.B

II.A, III.CS, III.CT

Viedeň
odborná exkurzia
z architektúry

Žiaci III. BP a III.BD

Ing. Beáta Brisučiaková
Ing. Monika Baluchová
Ing. Jana Mikulová

6.6.2019
Viedeň
07.-14.06.2019
SPSS

Ing. arch. Ľubomíra Buchová
Ing. Eva Kuchárová
Ing. Marcel Zsóka
Ing. Alena Ďurkáčová,
Ing. Jana Mikulová
Ing. arch. Ľubomíra Buchová,
Ing. Eva Kuchárová
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15.12. 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
Rodinný dom Pri Kysuci Považský
Chlmec
Letisko Žilina a Slavnica odborná
exkurzia

Diaľnica D1 - Tunel Žilina
odborná exkurzia

Letisko Žilina a Slavnica – odborná
exkurzia
Prestavba reštaurácie Slovenská
koliba na Penzión

ZÚČASTNILI SA
(ŽIACI - TRIEDA)
III.CS – 13 žiakov

II.A, II.B, III.BP - 64 žiakov

IV.ED, III.BD – 32 žiakov

III.E - 25 žiakov

III.E – 30 žiakov

Debnenie stavebných konštrukcií
Ulica 1.mája Žilina

ZODPOVEDNÁ OSOBA
Ing. Jozef Bullo

Ing. Katarína Ilčíková

Ing. Božena Kypusová
Ing. Jozef Bullo

Ing. Viliam Balko

Ing. Jozef Bullo,
Ing. Zdenka Kavecká

22.09.2018
Považský Chlmec
september 2018
Letisko Žilina, Slávnica

02.10.2018
Tunel Žilina Bánová

04.10.2018
Letisko Žilina, Slávnica
15.10. 2018
Žilina

Ing. Jozef Bullo
III. BD, BP – 29 žiakov

Ing. Zdenka Kavecká

odborná exkurzia
Výstavba polyfunkčného objektu
Well Park Ulica Jána Reka Žilina

DÁTUM A MIESTO
KONANIA AKTIVITY

26.10. 2018
Ulica 1.mája- bývalá Makyta

Ing. Jozef Bullo
III.BP, BD – 30 žiakov

Ing. Zdenka Kavecká

prehliadka budovy, rekonštrukcia
Well park Žilina

november 2018
Ulica Jána Reka Žilina

Ing. Jozef Bullo

odborná exkurzia

III.BP, BD – 30 žiakov

Ing. Zdenka Kavecká

Meheš Martin, Trebula

Ing. Božena Kypusová,

pracovné škáry, vystužovanie

Marek – IV.ED 1. miesto,

Školské kolo SOČ

Čapek Samuel, Hronec

Ing. Zdenka Kavecká

november 2018
Žilina

Ing. Lukáš Játy

01.03.2019
SPŠS

Ing. Božena Kypusová

12.03.2019
SPŠS

Ing. Zdenka Kavecká

13.03.2019
SPŠS

Michal – IV.ED 2.miesto
Organizácia prednášky ŽU ,
firmy Strabag na tému - dopravné

I. ročník, II. ročník

staviteľstvo
Kontrakting
odborná prednáška

I. ročník, II. ročník
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15.13. 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
Múzeum máp Kynceľová
odborná exkurzia

ZÚČASTNILI SA
(ŽIACI - TRIEDA)
II.CG

ZODPOVEDNÁ OSOBA
Ing. Dagmar Mikolášiková
Ing. Jozef Dudoň

Understanding CLIL Methodology“
Mobilita v rámci programu

-

Ing. Petra Šutariková

-

Ing. Mikolášiková

Erasmus+“
V. tematické dni geodetov
26.celoslovenské geodetické dni
Účasť na odborných prednáškach

Ing. Dagmar Mikolášiková
IV.GG

Výstava geodetickej techniky
GIS day
Účasť na seminári

Ing. Ján Obšívaný
IV.GG

DOD na STU
Katedra geodézie a geodetických

IV.GG

základov
Múzeum geodézie a kartografie,
Mikovínyho poludník

Ing. Jozef Dudoň

Ing. Jozef Dudoň

Ing. Petra Šutariková
Ing. Jozef Dudoň
Ing. Jozef Dudoň

I.CG

Ing. Dagmar Mikolášiková

odborná exkurzia
Konzultácie so žiakmi , ktorí
pracovali na vlastných projektoch,
s ktorým súťažili na SOČ, príp. ich

Ing. Jozef Dudoň
7 žiakov IV.GG

odborná exkurzia

Banská Bystrica
7.-14.10.2018
Valencia, Španielsko
18.-19.10.2018
Púchov
8.- 9.11.2018
Banská Bystrica
14.11.2018
Žilinská univerzita, Žilina
16.11.2018
STU Bratislava

17.12.2018
Bratislava

priebežne

Ing. Petra Šutariková

obhajovali na PČ OZ MS
Správa katastra Žilina

Ing. Dagmar Mikolášiková

DÁTUM A MIESTO
KONANIA AKTIVITY
09.10.2018

III.G

Ing. Eleonóra Mičicová

12.12.2018
Žilina

Timotej Beňo
Paulína Butková
Monika Čičová

SOČ
školské kolo

Ing. Jozef Dudoň

Natália Dudziaková

Ing. Dagmar Mikolášiková

Monika Joneková.

Ing. Petra Šutariková

01.03.2019
SPŠS

Lukáš Karas
Martin Zavadzan
MISSING MAPS
mapovanie pre organizáciu Lekári

III.G

Ing. Petra Šutariková

12.03.2019

Ing. Jozef Dudoň

13.03.2019

bez hraníc
SOČ
okresné kolo

Timotej Beňo
Martin Zavadzan

Ing. Dagmar Mikolášiková

Monika Joneková.

Ing. Petra Šutariková

Gymnázium Hlinská
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Valné
zhromaždenia Komory geodetov

-

05.04.2019

Ing. Dagmar Mikolášiková

Senec

a kartografov
Katarína Oravíková
Jaroslav Kán
Medzinárodná geodetická súťaž IG 5

Marek Pojezdal
Dominika Hlavatá
Kristína Drdákovál

Ing. Jozef Dudoň

12.- 14.04.2019

Ing. Petra Šutariková

Duchcov

Ing. Dagmar Mikolášiková

Česká republika

Jakub Lichner
Topografický ústav Banská Bystrica

III.G

odborná exkurzia

28.05.2019

Ing. Petra Šutariková

Banská Bystrica

15.14. AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE ODBORNÝCH PREDMETOV IV.
(ekonomika a ostatné predmety vyučované v odbore technické a informatické služby - v stavebníctve)

Vedúci predmetovej komisie: Ing. Lukáš Játy, PhD.
Názov a stručná

Zúčastnili sa

charakteristika aktivity

(žiaci - trieda)

Seminár pre pedagógov 2018
školenie program Omega

Zodpovedná osoba

-

Ing. Mária Ďuratná

vybraní žiaci IV. C

Ing. Miroslava Krchová

Príklady dobrej praxe
podnikania
Inovačný workshop
Burza cenných papierov
Bratislava

II. CT, III. CT

exkurzia
Slovenská sporiteľňa a.s.
prednáška
Slovenská sporiteľňa a.s.
prednáška
Mladý rozpočtár 2019
súťaž

konania aktivity
12.09.2018
Firma Kros a.s., Žilina
12.10.2018
Žilinská univerzita, Žilina

Ing. Ľubica Gašperáková

12.12.2018

Ing. Mária Ďuratná

Bratislava

III. B, III. E

Ing. Tatiana Stoláriková

III. A, III. CS, III. D

Ing. Tatiana Stoláriková

vybraní žiaci

Ing. Beáta Nemčeková

vybraní žiaci

Ing. Tatiana Stoláriková

Stredoškolský podnikateľský
zámer 2019

Dátum a miesto

07.02.2019
SPŠS Žilina
26.03.2019
SPŠS Žilina
25.04.2019
SPŠS Žilina
30.05.2019

súťaž
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15.15. ODBORNÁ PRAX
Odborná prax prispieva hlavne k rozvoju sociálnych, komunikatívnych a personálnych kompetencií žiakov a k realizácií
prierezovej témy Človek a svet práce.
Osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností sa v školskom roku 2017/2018 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 školskom roku 2018/2019 takto:
Učebná prax v 2.ročníku (na odbore staviteľstvo) s celkovou týždennou dotáciou 3 hodiny sa realizovala v
priestoroch areálu školy a v spolupráci so sociálnymi partnermi priamo v stavebných firmách a firmách, ktoré so
stavebníctvom a prácami s nimi súvisiacimi sa zaoberajú. Predmet prax absolvovalo 116 žiakov, ktorí sa oboznamovali
s technologickými postupmi stavebných prác teoreticky a prakticky vo vyhradených špeciálnych učebniach.
Prax vo firmách absolvovali žiaci vo firme LAROKS s.r.o. Žilina, kde pravidelne praxovalo denne 4-8 žiakov v jarnom
a jesennom období a 2-4 žiakov v zimnom období.
Vo firme STAVBAU s.r.o. Žilina praxovali max. 2 žiaci iba v jarnom období.
SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX žiakov 2. a 3. ročníka sa realizovala v školskom roku 2018/2019 v období maturitných
skúšok v celkovom rozsahu 10 pracovných dní.
Súvislú odbornú prax si žiaci zabezpečujú sami a škola im na základe podpísanej zmluvy, kde sú presne určené
podmienky pre vykonávanie tejto praxe, umožní vykonávanie praxe vo firme vybranej žiakom. Pokiaľ nie je možné
prax zaistiť prostredníctvom sociálnych partnerov, zabezpečí ju škola vo svojich priestoroch a pomocou svojich
pedagogických zamestnancov.
Vzťahy medzi školou a organizáciou, sú zaistené „Dohodou o zabezpečení odbornej praxe“, ktorú schvaľuje riaditeľ
školy. Väčšina žiakov pracovala v Žilinskom kraji, časť žiakov v Trenčianskom kraji, Trnavskom kraji, Banskobystrickom
kraji a Nitrianskom kraji, ďalší pracovali v rôznych miestach Slovenska a tiež aj Českej republiky. O priebehu praxe si
vedú podrobné záznamy v stavebnom denníku, do ktorého si zaznamenávajú každodennú pracovnú činnosť. Po
skončení praxe žiak denník odovzdáva triednemu učiteľovi. Žiaci odboru staviteľstvo vykonávajú odbornú prax vo
firmách, na stavebných úradoch alebo u živnostníkov, ktorí majú v náplni činnosti stavebnú činnosť a túto činnosť aj
vykonávajú.
Žiaci 2. ročníka (167 žiakov) prax absolvovali na pozícií stavebný robotník. Vykonávali odborné stavebné práce
betonárske, murárske, železiarske, lešenárske, debniace a práce TZB (inštalatérske, izolačné, kúrenárske a pod.) Žiaci si
precvičili manuálne schopnosti, sledovali technologické postupy stavebných prác, činnosť technikov v stavebnej
výrobe a prípravu stavieb.
Žiaci 3. ročníka (145 žiakov) 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. Zoznamovali sa s priebehom projektových prác a v rámci možností sa podieľali na
príprave konkrétnej projektovej dokumentácie. Priamo v praxi videli pracovné náplne a sledovali plnenie pracovných
povinností a úloh zamestnancov.
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Žiaci 3. ročníka špecializácie staviteľstvo - požiarna ochrana (22 žiakov) prax absolvovali v Strednej škole požiarnej
ochrany MV SR v Žiline - Považský Chlmec.
ODBORNÁ PRAX – I. ROČNÍK
Dátum: 13.5.2019 – 24.5.2019
Účasť: žiaci: I.A, I.B, I.CT, I.D, I.E, I.F ( 123 žiakov)
Cieľ: Rozvíjanie zručností , praktická príprava žiakov a podpora výučby teoretických predmetov
OBSAHOVÁ NÁPLŇ :
1. odborné exkurzie (6),
2. projekčná činnosť,
3. technologické vzdelávanie v stavebníctve ,
4. manuálna odborná prax v priestoroch školy,
5. stavebná geodézia v spojení s finančnou matematikou,
6. laboratórne cvičenia zo stavebných materiálov,
7. ekonomické praktikum,
8. odborné prednášky.
ODBORNÉ EXKURZIE:
 PORFIX Zemianske Kostoľany - technologický postup výroby pórobetónových výrobkov,
 UNIVERZITA ŽILINA - laboratória - v skúšobných laboratóriách Katedry geotechniky a cestného staviteľstva
boli žiakom predvedené a vysvetlené postupy pri laboratórnych skúškach zemín a asfaltov,

 Vodné dielo Nosice,
 Vodná elektráreň Žilina,
 KC MULTIPLAST Žilina, ul. Pri Rajčianke – postup pri výrobe plastových okien, používaných plastových
profilov, osadení izolačných skiel, sortiment výrobkov rôznych druhov okien a dverí,

 ZAPA Betonáreň Žilina - výroba betónu, skúšky betónu,
 ŽILINSKÁ UNIVERZITA, laboratória geomechaniky (vlastnosti a skúšky zemín ) a simulácie riadenia tunelov.
ODBORNÉ PREDNÁŠKY
 23.5.2019 sa žiaci zúčastnili na odborných prednáškach prednášali zástupcovia firiem:
- IQ Services - skenovanie budov a následné vykreslenie projektu v grafickom programe,
- VUNO Hreus - fúkané izolácie.
Už viac rokov je veľmi dobrá spolupráca medzi našou PK a firmami:
 EUROVIA SK, a.s.,
 VÁHOSTAV – SK, a.s.,
 PROFIM, s.r.o.,
 STRABAG, s.r.o.
Ich pomoc využívame pri organizovaní odborných exkurzií, poskytujú nám odborný výklad na stavbách a tiež
pomáhajú zabezpečiť dopravu žiakov autobusom.
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15.16. 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 2018/2019 sa realizoval už ôsmykrát.
CIEĽOM ADAPTAČNÉHO KURZU 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, PhDr. Jana Lacináková (zdravotný blok), vyučujúci
telesnej výchovy (Mgr. Ondrej Podolinský, Mgr. František Volcer, Mgr. Dušan Kuric, Mgr. Eva Kotvasová, Mgr. Martin
Lvončík) a triedni učitelia 1 .ročníka.
Prednášky realizovali aj externí odborníci z oblasti trestnoprávnej zodpovednosti: Mgr. Aneta Sekáčová (sociálna
pedagogička zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline), ppor. Marcela Benická
(príslušníčka Mestskej polície v Žiline).
Adaptačný kurz prebiehal v jednotlivých blokoch podľa časového harmonogramu, ktorý absolvovali všetci žiaci prvého
ročníka počas piatich dní 3. - 7. 9. 2018.

15.17. AKTIVITY V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
Koordinátorka finančného vzdelávania: Ing. Ľubica Gašperáková
Hlavné dokumenty rozvoja finančnej gramotnosti sú nasledovné:


Pedagogicko - organizačné pokyny MŠ VVaV SR na školský rok 2018/19,



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 boli napĺňané aplikáciou vhodných metód a foriem práce – práca s informačnými
zdrojmi, brainstorming, diskusie, problémové metódy, situačné a rolové hry, besedy, pojmové mapy a pod. Vyučujúci
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pri práci využívali Slovník základných pojmov vypracovaný MŠVVaŠ SR. Na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti
vyučujúci využívali tieto web stránky: www.fininfo.sk a www.viacakopeniaze.sk.
Ciele vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti žiakov našej školy boli v školskom roku 2018/19 nasledovné:


rozvíjať vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje spojené s finančnou gramotnosťou → cieľ splnený



nadobúdať a vyžívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s
cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti → cieľ splnený



vnímať vzdelanie a prácu ako základný prostriedok finančného zabezpečenia rodiny a uspokojenia potrieb jej
členov → cieľ splnený



využívať autentické materiály – reklamné letáky, inzeráty a komerčné ponuky → cieľ splnený



precvičovať so žiakmi čítanie s porozumením – uplatňujte rôzne metódy podporujúce čítanie s porozumením
→ cieľ splnený



spolu so žiakmi vyhľadávať varovné signály klamlivých ponúk (drobné písmo, neprehľadnosť zmluvy) → cieľ
splnený,



ďalšie vytýčené čiastkové ciele → splnené.

KONKRÉTNE AKTIVITY v školskom roku 2018/2019:
1. Odborná exkurzia - Burza cenných papierov Bratislava, a. s. – 12. december 2018
Cieľ: informácie o možnosti získať prostriedky na založenie alebo rozvoj podnikania prostredníctvom tejto
inštitúcie a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti, ktorými sú:
o

rozlišovať obchodovanie na vlastný účet a obchodovanie na cudzí účet,

o

vysvetliť, čo sú finančné trhy/burzy,

o

popísať, s čím sa obchodujem na finančných trhoch (akcie, dlhopisy, fondy)

o

vysvetliť úlohu obchodníka s cennými papiermi,

o

zdôvodniť výber najvhodnejšieho produktu pre investovanie voľných finančných prostriedkov.

Cieľová skupina: žiaci II.CT, III.CT
2. Odborná prednáška pracovníkov Slovenskej sporiteľne, a. s. pobočka Žilina - 14. február a 25. apríl 2019
Cieľová skupina: žiaci III. ročníkov
Cieľ: zvyšovanie podnikateľských kompetencií žiakov tretích ročníka
Prednášajúcou bola pani Ing. Dominika Sobolová, riaditeľka pobočky a pán PhDr. Ján Žovin, špecialista
Programu pre začínajúcich podnikateľov. Prvá časť prednášky bola zameraná na tvorbu podnikateľského
zámeru a riziká začínajúcich podnikateľov. Žiaci získali odborné informácie o tvorbe finančného plánu s
orientáciou na Cash flow (peňažný tok) pre začínajúce firmy. Aktívna účasť žiakov pri hľadaní riešení
problémových situácií, ktoré môžu nastať na začiatku podnikania, potvrdila záujem mladých ľudí o oblasti
finančného vzdelávania. Záver prednášky pani riaditeľka venovala výhodám zriadenia podnikateľského účtu
pre začínajúcich podnikateľov.
3. Finančná akadémia – 12. – 14. marec 2019
Cieľ: zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí
Cieľová skupina: žiaci tretieho ročníka
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V marci sa konal už šiesty ročník finančnej akadémie, ktorú pre nás zrealizovala Nadácia Partners v rámci
vzdelávacieho projektu Deň finančnej gramotnosti. V rámci týchto dní si žiaci zvyšovali svoje finančné
povedomie a formou zážitkového učenia dostali návod, ako plánovať osobné financie a robiť správne finančné
rozhodnutia. Školitelia boli odborníci so sveta financií. Lekcie vychádzali z Národného štandardu finančnej
gramotnosti. Tretiaci sa oboznámili s úvodom do problematiky, plánovaním financií a osobného rozpočtu.
Dozvedeli sa o úveroch, hypotékach, poistení, sporení, dôchodkovom systéme a získali základy investovania.
4. Strategická hra „Finančná sloboda“ - 28. marec 2019


tento projekt je zapojený do celosvetovej iniciatívy Global Money Week 2019

Cieľ: turnaj medzi 7 školami zo Žilinského kraja
Cieľová skupina: 3 členné družstvo žiakov IV. ročníkov
Žiaci sa hrali na fiktívne rodiny Peniažkovcov, ktoré prešli tridsiatimi rokmi života a postupne prekonávali
rôzne životné situácie. Počas hry premýšľali nad rodinným rozpočtom, sporili, poisťovali, investovali, postihli
ich nepredvídané udalosti, prírodné katastrofy, strácali i získavali peniaze. V takto simulovanom prostredí
nadobúdali potrebné zručnosti súvisiace s financiami. Keďže produkty v hre majú podobné vlastnosti ako
produkty v reálnom živote, žiaci môžu poznatky z hry následne využiť v bežnom živote. Hra bola zabezpečená
finančnou spoločnosťou OVB. Naši žiaci obsadili 4. miesto spomedzi siedmich tímov.
5. 1. – 2. kolo online Finančnej olympiády
Cieľ: testovanie vedomostí z finančnej gramotnosti
Cieľová skupina: žiaci III. C a IV.C
Ide o finančno-vedomostnú súťaž pre stredné školy, ktorú organizuje Nadácia Partners v rámci edukatívneho
projektu „Deň finančnej gramotnosti“. Počas olympiády žiaci testujú svoje vedomosti z oblasti finančnej
gramotnosti. Prvé kolo prebehlo formou online testu, pričom úspešní riešitelia pokračujú do druhého kola.
6. Súťaž „Mladý rozpočtár 2019“ – 25. apríl 2019
Cieľ: súťaž medzi vybranými žiakmi IV. ročníkov v rozpočtovaní stavieb
Cieľová skupina: vybraní žiaci IV. ročníkov
Ide o súťaž organizovanú našou školou pre našich žiakov IV. ročníkov, ktorí vypracovávajú zadané úlohy
s využitím programu CENKROS+ a majú možnosť si navzájom porovnať svoje vedomosti a zručnosti pri práci
s týmto programom.
7. Projekt „Inovačný rozvoj regiónov 2019“ – máj 2019
Žilinský samosprávny kraj 30. mája 2019 organizoval podujatie Inovačný rozvoj regiónov 2019. V rámci
podujatia sa konalo aj vyhodnotenie 9. ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer. Tento rok bolo do
súťaže prihlásených 25 podnikateľských zámerov z rôznych stredných škôl Žilinského kraja, pričom sa do
súťaže zapojili aj traja žiaci našej školy. Súťažiacim žiakom boli prostredníctvom odboru regionálneho rozvoja
Žilinského samosprávneho kraja vyhlasovateľa súťaže, zaslané ďakovné maily za prejavenú iniciatívu, záujem
a zapojenie sa do 9. ročníka súťaže.
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8. Vypracovanie projektu k výzve MF s názvom „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania
pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019“ s názvom
„FINGU – Finančná Gramotnosť Učiteľov SPŠS“ – jún 2019.
9. Kreditové vzdelávanie - Ing. Petra Šutariková absolvovala v mesiaci august 2019 kreditové vzdelávanie
zamerané na zvyšovanie kľúčových kompetencií učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti v trvaní 2 dní
v meste Prešov. Hlavnou témou vzdelávania bol Národný štandard finančnej gramotnosti.

15.18. AKTIVITY V OBLASTI ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI
Koordinátorka čitateľskej gramotnosti: Mgr. Viera Sabová

KONKRÉTNE AKTIVITY v školskom roku 2018/2019:
1.

Žiaci si budovali vzťah k čítaniu, pretože predpokladom pre rozvíjanie čitateľskej gramotnosti je vnútorná potreba
čítať a potešenie z čítania. Aby sme podporili tento cieľ,
o oboznámili sme žiakov s prevádzkou školskej knižnice,
o

zrealizovali sme informatickú prípravu žiakov 1.ročníka, aj v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline,

o zapojili sme sa do súťaže o najzaujímavejší Medzinárodný deň školských knižníc,
o umožnili sme každý deň si požičať knihy zo školskej knižnice – v sledovanom období bolo zrealizovaných
3668 výpožičiek, z toho 2702 prolongácií,
o pri návštevách školskej knižnice i na vyučovacích hodinách sme diskutovali o prečítaných i videných dielach,
textoch, článkoch.
2.

Žiaci sa učili porozumieť – dekódovať písané texty so zapojením získaných znalostí a skúseností; vyvodzovali
z prečítaného textu závery a posudzovali (kriticky hodnotili) texty z rôznych hľadísk.
o

V 3.ročníku sa naučili tvoriť a písať odbornú prácu/prácu SOČ so všetkými formálnymi a obsahovými
náležitosťami, pri tvorbe seminárnej práce využili i vedomosti z matematiky a odborných predmetov podľa
zvolenej témy;

o

tvorili neliterárne praktické písomnosti ako plagát, banner, inzerát, žiadosť, prezentácie, písali správy
z podujatí, vypĺňali dotazníky, prihlášky (napr. ISIC).

3.

Žiaci sa učili podeliť o svoje zážitky, o porozumenie a pochopenie textu s ďalšími čitateľmi/divákmi. Vhodnými
aktivitami, podporujúcimi tento cieľ, boli:
o prezentácie vlastných seminárnych prác, PP prezentácií a prác SOČ,
o ilustrácie prečítaných diel/textov,
o čítanie prinesených i poskytnutých kníh priamo na vyučovacej hodine,
o

tvorba textov do školskej ročenky,

o besedy,
o DVD a video produkcie odporúčaných diel v školskej knižnici,
o didaktické hry,
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o odborné exkurzie v Literárnom múzeu v Martine, Slovenskej národnej galérii, v štúdiu RTVS a v Národnom
pamätníku SNP v Banskej Bystrici,
o návštevy divadelných a filmových predstavení ( Mestské divadlo v Žiline, SND v Bratislave),
o
4.

priebežné diskusie o čítaných knihách a zaujímavých publicistických a odborných článkoch/textoch.

Žiaci využívali čítanie na sebarozvoj, ako aj k vlastnému rozhodovaniu a konaniu:
o počas návštevy školskej knižnice diskutovali o knihách, odporúčali tituly na doplnenie knižného fondu;
o

5.

navštevovali zvolené krúžky (napr. krúžok praktickej slovenčiny, cudzojazyčnej konverzácie,...).

Aby sme mali odborne a metodicky pripravených pedagógov, ktorí dokážu cielene zaraďovať do svojej výučby
jednotlivé čitateľské stratégie, vedenie školy podporuje ich vzdelávanie.
o

Koordinátorka pre čitateľskú gramotnosť má 2. atestáciu na tému „Aktivizujúce vyučovacie metódy ako
prostriedok zlepšenia aktívneho učenia sa žiakov na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry na Strednej
priemyselnej škole stavebnej v Žiline; absolvovala akreditované aktualizačné vzdelávanie s názvom
„Čitateľská gramotnosť v edukácii“ a inovačné vzdelávanie k tvorbe programov výchovy a vzdelávania, je
členkou Redakčnej rady odborného časopisu Slovenčinár a Slovenskú asociáciu učiteľov Slovenska zastupuje v
celoslovenskej komisie OSJL,

o 5 učiteľov a učiteliek školy získalo 2.atestáciu, v ktorej sa venovali predovšetkým témam inovatívneho
vyučovania, čo predpokladá väčšiu využiteľnosť aktivizujúcich metód pri rozvoji čitateľskej gramotnosti;
o

väčšina pedagógov a pedagogičiek zadáva na hodinách tvorivé úlohy, podnecujúce rozvoj čitateľskej
gramotnosti, napr. kladú otázky, ktoré nútia žiakov odvodzovať závery z daného textu a uvažovať nad rámec
textu, a naopak, žiaci k prečítaným textom tvoria otázky na tvorivé myslenie, resp. analyzujú jeho obsah.

15.19. AKTIVITY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
Koordinátor: Mgr. Maroš Bolo
Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy bol vypracovaný v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi
na školský rok 2018/2019 a vnútornými predpismi školy.
Hlavné ciele činnosti koordinátora v školskom roku 2018/2019:


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,



podporovaním a iniciovaním „EKO“ aktivít a činností formálnych i neformálnych školských
komunitných skupín pôsobiacich v tejto oblasti.
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KONKRÉTNE AKTIVITY v školskom roku 2018/2019:
Ciele environmentálnej výchovy pre školský rok 2018/2019 škola naplnila prostredníctvom implementácie ENV do
prierezových tém vyučovaných predmetov a nasledovných aktivít:
AKTIVITA: Dni zdravého ovzdušia


zodpovedali: Mgr. Bolo



termín: 19.9. 2018

Žiaci I.E a IV.A sa zúčastnili podujatia na Hlinkovom námestí, kde sa aktívne zúčastnili na fyzikálnych pokusoch. Mali
možnosť pozrieť si a porovnať rôzne spôsoby výroby elektrickej energie.
AKTIVITA: Zber papiera


zodpovedali: Mgr. Bolo, Mgr. Podolinský



termín: október – november 2018

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.

AKTIVITA: Prezentácia činnosti ENV na Dni otvorených dverí


zodpovedal: Mgr. Bolo



termín: 22.11.2018 a 7.2.2019

Počas DOD bola prezentovaná činnosť ENV – výstavy, exkurzie, súťaže a výučbové materiály.

AKTIVITA: Mokrade - výstava


zodpovedal: Mgr. Bolo, PhDr. Čičmancová



termín: 19.2. a 28.2.2019

Žiaci druhého ročníka a III.CG sa zúčastnili na výstave s videoukážkami v Rosenfeldovom paláci. Výstava sa konala pri
príležitosti svetového dňa mokradí a žiaci sa oboznámili so základnými funkciami mokradí v krajine a z nich vyplývajúcu
potrebu ich ochrany.
AKTIVITA: Hodina Zeme


zodpovedali: Mgr. Bolo



termín: 29.3.2019

Naša škola sa informačnou kampaňou zapojila do Hodiny Zeme s cieľom upozorniť na svetelné znečistenie našej
planéty.
AKTIVITA: úprava zelene v školskej záhrade


zodpovedali: Mgr. Bolo



termín: 2.4. a 3.4 2019

Žiaci tretieho ročníka počas dvoch dní upravili priestory školskej záhrady – starostlivosť o stromy, zber odpadkov zo
zastávky, zber starých konárov, kompostovanie bio materiálu,...
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AKTIVITA: Dni energie a ekológie


zodpovedali: Mgr. Bolo



termín: 4.6. 2019

Žiaci I.B sa zúčastnili tvorivých dielní a praktických ukážok hospodárenia s energiami a zavádzania alternatívnych
foriem energie do praxe.
AKTIVITA: Tvorba environástenky


zodpovedal: Mgr. Bolo + vybraní žiaci



termín: priebežne

Tematika nástenky sa mení podľa aktuálneho globálneho alebo regionálneho diania.
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16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU
2018/2019
Spolufinan
covanie
Schválený/
Neschválený
/V procese
hodnotenia

Termín začiatku
realizácie
projektu

Termín
ukončenia
realizácie
projektu

Celkový
rozpočet

Názov projektu:
"Podpora
organizačného
zabezpečenie
vzdelávania
pedagogických
zamestnancov v
oblasti FG a
výchovy
k podnikaniu na
rok 2019"

Projekt je zameraný
na zvyšovanie
kľúčových
kompetencií
učiteľov školy v
oblasti FG a výchovy
k podnikaniu

schválený

09/2019

11/2019

1 900 €

95
€

X

schválený

07/2019

30/06/2020

19 410 €

X

X

schválený

06/2018

11/2019

799 069,43
€

X

X

ŽSK

Stručná
charakteristika
projektu / grantu

Škola

Názov projektu /
grantu

INÉ

Fondy EU

MŠVVaŠ SR

ŽSK

Projekt
/
Grant

Názov projektu:
„PREDICT –
Prompt
Revolution in
Education with
Information &
Communications
Technology“

IROP
Názov projektu:
„Modernizácia
odborného
vzdelávania na
SPŠS v Žiline“

Kľúčová aktivita 1 Vzdelávacia
mobilita
jednotlivcov v
oblasti vzdelávania
a odbornej
prípravy: Projekt
zameraný na
intenzívnejšie
využívanie DT vo
vyučovacom
procese
Projekt je zameraný
na realizáciu
stavebných úprav
objektu odborných
učební a laboratórií
a modernizáciu
vybavenia a
zariadenia pre
vyučovanie
odborných
predmetov
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PROGRAM ERASMUS+
MOBILITY UČITEĽOV
SPŠS sa zapojila do výzvy programu Erasmus+, vypracovali sme projekt s názvom "Let´s teach 4Cs – Content,
Communication, Cognition and Culture by CLIL" a získali grant v rámci Kľúčovej aktivity 101 – Sektor školského
vzdelávania, mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania na obdobie 01. 07. 2018 – 30. 06. 2019.
V uplynulom školskom roku absolvovali mobility v zahraničí tieto učiteľky:
1. Ing. Beáta Brisučiaková – kurz s názvom „CLIL-Technology & ICT Tools for Teachers working with CLIL" na
Malte,
2. Ing. Dagmar Vankušová - kurz s názvom "CLIL in Dublin: Content and Language Integrated Learning" v Írsku,
3. Ing. Petra Šutariková -

kurz s názvom „Applying CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Methodology“ v Španielsku,
4. Ing. Ľubica Gašperáková - kurz s názvom „Intensive English Couse and CLIL for Teachers“ v Írsku.
Názov projektu "Let´s teach 4Cs – Content, Communication, Cognition and Culture by CLIL" napovedá, že škola sa
snaží implementovať do edukačného procesu metódu CLIL, ktorá sa dostáva do hlavného prúdu vzdelávania v Európe.
Podstatou tejto vyučovacej metódy je dvojjazyčné vzdelávanie, ktoré integruje výučbu daného predmetu a aj cudzieho
jazyka. Informácie sú podávané v materinskom jazyku a niektoré vyučovacie aktivity prebiehajú v cudzom jazyku, v
našom prípade v angličtine
Nazdávame sa, že táto aktivizujúca metóda nám pomôže efektívnejšie pripraviť žiakov školy na nároky, ktoré prináša
rastúca globalizácia vzdelávania v európskom kontexte. Veríme, že metóda CLIL prispeje k tomu, aby sa naši absolventi
lepšie uplatnili na domácom a európskom trhu práce či úspešne absolvovali štúdium na Slovensku a v zahraničí.
Prínosom zapojenia sa do projektu Erasmus+ je tiež nadviazanie kontaktov so zahraničnými školami, inštitúciami
a možnými budúcimi partnermi do ďalších projektov.

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
V školskom roku 2018/2019 nebola Štátnou školskou inšpekciou vykonaná žiadna inšpekcia.
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18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
A) budovy, dielne, odborné učebne
Kapacita školy
k 01.09.2018

Skutočný počet
žiakov:

680

Počet

Počet skutočne
využívaných učební

Budovy celkom

1 budova
pozostávajúca
zo štyroch
pavilónov

Z toho

Učebne
Kmeňové
Jazykové
Odborné
IKT
Laboratória

Technika

Šatne
(Áno/Nie)
Dielne
(Áno/Nie)
Školský internát
(Áno/Nie)
Školská jedáleň
(Áno/Nie)
Výdajná školská jedáleň
(Áno/Nie)
Telocvičňa
(Áno/Nie)
Iné (chaty, ubytovne,
rekreačné zariadenia)
PC
(ks)
Dataprojektory
(ks)
Interaktívne tabule
(ks)

celý objekt školy je
využívaný

618

Naplnenosť
školy (%):

Priestor v m3 / m2
Pavilón A:
17 207,82 m3/794 m2
Pavilón B:
17 326,91 m3/1 381 m2
Pavilón C:
6 996,434 m3 /585 m2
Pavilón D:
3 555,471 m3/465 m2

90,88 %
Poznámka

X

44

44

24
4
20
8
1

24
4
20
8
1

Celkom:
45 086,635 m3/3 225 m2
8660,875 m3/ 2 475,54
m2
X
X
X
X
X

24

21

479 m3 / 137 m2

nie

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

5 916,57 m3 / 545 m2

nie

-

-

265

-

X

z toho 81 laptopov

44

-

X

-

8

-

X

-

nie
nie
nie

-

INVESTÍCIE v školskom roku 2018/2019:
 výmena 2 ks obehových čerpadiel v kotolni školy – 3 604 € - hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC
Žilina,
 obstaranie školského nábytku do tried 401, 404 a 411 – 5 968,50 € hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy
VÚC Žilina,
 zakúpenie projektov, plátien a laptopov do tried – 7 955,82 € - hradené z 2 % daní,
 zakúpenie 2 sedacích súprav – 2 602 € - hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC Žilina,
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
 modernizácia riaditeľne školy – stavebné úpravy podlahy, nová podlaha, maľovanie – 997,73 € - hradené
z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC Žilina,
 maliarske práce určených objektov školy a maliarske práce v súvislosti s riešením škodovej udalosti (zatečenie
stien v bloku D a po havárií kanalizácie) – 6 835,99 € hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC Žilina
a časť hradená z poisťovne v rámci riešenia škodovej udalosti,
 vybudovanie zdravotníckej miestnosti – 500 € hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC Žilina,
 rekonštrukcia havarijného stavu kanalizácie a vody – 8 029,48 € hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy
VÚC Žilina,
 zakúpenie chladničky do kuchynky školy – 593 € hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC Žilina,
 príprava nového archívu pre ekonomické dokumenty (odstránenie starej a montáž novej podlahy, maliarske
práce, montáž regálov) – 3 090 € hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC Žilina,
 rekonštrukcia havarijného stavu bleskozvodov - 8 638,84 € hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC
Žilina,
 rekonštrukcia havarijného stavu časti strechy – blok D budovy školy – 8 314,19 € hradené z prostriedkov
zriaďovateľa školy VÚC Žilina,
 komplexná rekonštrukcia žalúzií v učebniach a montáž žalúzií v kabinetoch – 2 398,30 € hradené
z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC Žilina,
 pokračovanie generálnej opravy plota areálu školy – 3 899,69 € hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy
VÚC Žilina.

PLÁN na školský rok 2019/2020:
 rekonštrukcia pavilónu školy C a debarierizácia školy – 430 000 €, hradené z prostriedkov projektu IROP,
projekt podal zriaďovateľ školy VÚC,
 modernizácia vybavenia školy – 500 000 €, hradené z prostriedkov projektu IROP, projekt podal zriaďovateľ
školy VÚC,
 pokračovanie generálnej opravy plota areálu školy – 10 000 €, hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC
Žilina,
 výmena nábytku v učebniach – 10 000 €, z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC Žilina,
 vytvorenie parkovacích miest pre učiteľov v areáli školského dvora – 4 000 €, z prostriedkov zriaďovateľa
školy VÚC Žilina,
 generálna oprava multifunkčného ihriska – obnova granulátu – 3 000 €, z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC
Žilina,
 terénne úpravy okolia multifunkčného ihriska v záhrade školy - 10 000 €, hradené z prostriedkov zriaďovateľa
školy VÚC Žilina,
 generálna oprava hľadiska vonkajšieho multifunkčného ihriska - 17 000 €, hradené z prostriedkov
zriaďovateľa školy VÚC Žilina,
 generálna oprava multifunkčného ihriska – 4 000 €, hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC Žilina,
 vybudovanie nových wifi spotov k pripojeniu na internet na jednotlivých poschodiach a vo vestibule – 10 000
€, hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC Žilina,
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 zakúpenie lavičiek a stoličiek na jednotlivé poschodia v budove školy pre odpočinok žiakov –

5 000 €,

hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC Žilina,
 modernizácia kancelárie sekretárky riaditeľa školy – 3 000 €, hradené z prostriedkov zriaďovateľa školy VÚC
Žilina.

A) športoviská
ŠPORTOVISKÁ
Názov športoviska

Áno
/
Nie

Rozmery

áno

29x17,5 m

Ihrisko - futbalové

nie

-

Ihrisko – florbalové

Nie

-

Viacúčelové ihrisko

Áno

Telocvičňa

43 x 4 m

Povrch

Stav
(vyhovujúci/
nevyhovujúci
)

Poznámka
(v prípade nevyhovujúceho
popísať závady)

Posledná
rekonštrukcia
(dátum)

vyhovujúci

x

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

drevené
parkety

umelá
tráva

vyhovujúci

Bude nutné na jar 2020 doplniť
granulát v objeme približne 3 t

2015

Atletický ovál

Nie

-

-

-

-

-

Atletická rovinka

Nie

-

-

-

-

-

Atletické doskočisko

Nie

X

-

-

-

-

Vrhačský sektor

Nie

X

-

-

-

-

Posilňovňa

Áno

5,3 x 6 m

koberec

vyhovujúci

-

2006

Tenisové kurty

Nie

Počet

-

-

-

-

Plaváreň

Nie

-

-

-

-

-

Sauna

Nie

X

X

-

-

-

Pohybové štúdio

Áno

6,5x6,7 m

koberec

vyhovujúci

-

2008

Šatne

4 – dobrý stav, po rekonštrukcii v roku 2015

Hygienické zariadenia

5 – dobrý stav, po rekonštrukcii v roku 2015
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B) školský internát
Názov školského internátu, adresa

SPŠS nemá vlastný školský internát.

CHARAKTERISTIKA ŠI

Počet

Poznámka

Kapacita internátu (počet lôžok)

-

-

Poplatok za ubytovanie v školskom internáte za školský rok
2018/2019
Celkový počet izieb
Jednoposteľových

-

-

Dvojposteľových

-

-

Trojposteľových

-

-

Štvorposteľových

-

-

Počet ubytovaných žiakov /
k 15.9.2019
Naplnenosť internátu (%)
Počet iných ubytovaných za školský rok 2018/ 2019

-

-

-

-

-

Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2019

-

-

Počet vychovávateľov internátu k 15.9.2018

-

-

Školská jedáleň ako súčasť ŠI

(Áno/Nie)

-

-

k 31.12.2018

-

-

k 30.6.2019

-

-

k 31.12.2018

-

-

k 30.6.2019

-

-

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :

-

-

Plocha jednej izby (m²)

-

-

-

-

-

-

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

Umiestnenie hygienických
zariadení

Spoločné priestory ŠI

Spoločné
(na
chodbe)
V rámci „bunky“
Študovne
(počet a plocha)
Kuchynky
(počet a plocha)

Miestnosti vychovávateľov
(počet a plocha)
Počet podlaží ŠI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vlastné

-

-

zo školskej kotolne

-

-

iné (názov dodávateľa tepla)

-

-

Áno/nie

-

-

Rok poslednej
rekonštrukcie

-

-

Verejná kanalizácia

-

-

Vykurovanie

Výťah
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Odkanalizovanie

Vlastná ČOV

-

-

ČOV školy

-

-

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

SPŠS nemá vlastnú školskú jedáleň.

CHARAKTERISTIKA ŠJ

Počet

Poznámka

-

-

šéfkuchár

-

-

kuchár

-

-

zaučený kuchár

-

-

zamestnanci v prevádzke

-

-

Kapacita školskej jedálne
Celkový počet zamestnancov ŠJ
alebo výdajnej ŠJ

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

áno

-

nie

-

Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať do
poznámky využitie )

-

-

-

k 31.12.2018

-

-

k 30.6.2019

-

-

k 31.12.2018

-

-

k 30.6.2019

-

-

Rok výstavby / začiatok užívania ŠJ :

-

-

Plocha stravovacieho zariadenia (m²)- kuchyňa

-

-

Plocha stravovacieho zariadenia (m²)- jedáleň

-

-

vlastné

-

-

zo školskej kotolne

-

-

iné (názov dodávateľa tepla)

-

-

verejná kanalizácia

-

-

vlastná ČOV

-

-

ČOV školy

-

-

Vlastné príjmy ŠJ
Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci

Vykurovanie

Kanalizácia
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19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY
Ciele v školskom roku 2018/2019 boli nasledovné:
1.AKTÍVNA SPOLUPRÁCA SO SOCIÁLNYMI PARTNERMI A S FIRMAMI
Aktívne zapájať zamestnávateľov ( predstaviteľov významných podnikov a firiem) a sociálnych partnerov do
aktualizácie školských vzdelávacích programov, skvalitňovať výchovno – vzdelávací proces s cieľom rozvíjať kľúčové
kompetencie žiakov ( odborná prax, tematické prednášky, besedy, súťaže, sprostredkovanie exkurzií do reálneho
pracovného prostredia, výstav, poskytovanie škole písomných informácií, študijných textov, ktoré nahrádzajú
nedostatok učebníc, poskytovanie odbornej literatúry, aktuálnych informácií o zmenách a vývoji nových technológií,
materiálno – technické zabezpečenie vyučovania).
Termín: priebežne
Zodpovedá: vedenie školy a všetci pedagogickí zamestnanci školy
Kontrola plnenia cieľa: na zasadnutiach poradných orgánov školy
Táto úloha je trvalá – spolupráca so stavebnými firmami, odbornou verejnosťou a sociálnymi partnermi je pre nás
prioritou aj v školskom roku 2018/2019.
VYHODNOTENIE:
CIEĽ č.1 bol splnený vo všetkých bodoch – viď vyhodnotenie činností koordinátorov špecifických činností .

2.PERSONALISTIKA A LEGISLATÍVA
Smerovanie školy je závislé od tímovej spolupráce a prerozdelenia úloh a kompetencií na jednotlivých zamestnancov
školy.
SPLNENIE TOHTO CIEĽA chceme podmieniť uskutočnením týchto čiastkových špecifických cieľov:


podnecovať tvorivosť, iniciatívu, flexibilitu a inovačnú schopnosť pedagogických zamestnancov, záujem
pedagogických zamestnancov o ďalšie rozvíjanie odborných kompetencií ,



zvýšiť kvalifikáciu a rozšíriť tým kľúčové kompetencie učiteľov odborných predmetov v grafickom systéme
REVIT,



v rámci programu ERASMUS + dať žiakom a učiteľom príležitosť stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tým svoje
poznatky a zručnosti,



udržať kvalifikovaný a stabilný kolektív pedagogických zamestnancov a personál na úseku prevádzkových
zamestnancov, ktorý je pripravený hájiť dobré meno svojej školy kvalitnou prácou a nasadením,



rozvíjať právne vedomie učiteľov a orientáciu v školskej legislatíve (nové platné zákony, vyhlášky,
usmernenia,...),



vytvárať na pracovisku klímu porozumenia, úcty a zodpovednosti za školu a za vykonanú prácu.

Termín: priebežne
Zodpovedá: vedenie školy a všetci pedagogickí zamestnanci školy
Kontrola plnenia cieľa: na zasadnutiach poradných orgánov školy
VYHODNOTENIE:
CIEĽ č.2 bol splnený vo všetkých bodoch – viď vyhodnotenie činností koordinátorov špecifických činností .
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CIELE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020
1.Skvalitňovanie odbornej prípravy učiteľov v spolupráci so zamestnávateľmi a ich požiadavkami, ako aj potrebami
regionálneho trhu práce (účasť na prednáškach, seminároch a

rozvíjanie ďalšej spolupráce so stavovskými

organizáciami, napr. Cechom strechárov SR, Komorou geodetov a kartografov Slovenska, Slovenskou komorou
stavebných inžinierov, Komorou certifikovaných účtovníkov ).
Termín: priebežne
Zodpovedá: vedenie školy, vedúci PK a vyučujúci odborných predmetov
Kontrola plnenia cieľa: na zasadnutiach poradných orgánov školy

2. Účasť žiakov na súťažiach s regionálnou, celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou (SOČ, súťaže firiem VELUX,
YTONG, XELLA, POROTHERM, Projektovanie v 3D v Českých Budějoviciach, geodetická súťaž IG 5,...)
Termín: priebežne
Zodpovedá: vedenie školy, vedúci PK a vyučujúci odborných predmetov
Kontrola plnenia cieľa: na zasadnutiach poradných orgánov školy

3.Objektívne, spravodlivo a transparentne hodnotiť a klasifikovať vzdelávacie výsledky, výstupy a činnosti, a správanie
žiakov.
Termín: priebežne
Zodpovedá: vedenie školy, vedúci PK a vyučujúci odborných predmetov
Kontrola plnenia cieľa: na zasadnutiach poradných orgánov školy

4.Zapájať sa do projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, grantov ŽSK, rozvojových projektov a výziev o poskytnutie
dotácií z MŠ VV a Š SR na nasledujúce roky ;
v rámci programu Erasmus+ dať žiakom a zamestnancom príležitosť stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť svoje
poznatky, zručnosti a schopnosť zamestnať sa.
Termín: priebežne
Zodpovedá: vedenie školy, vedúci PK a vyučujúci odborných predmetov
Kontrola plnenia cieľa: na zasadnutiach poradných orgánov školy
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20. SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY


SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY - OBLASTI ZLEPŠOVANIA

kvalitný inovovaný ŠkVP (platný od 1.9.2018) pre



mnohí žiaci nie sú motivovaní k výkonu a učeniu,

každý študijný odbor zvlášť,

nízka motivácia im znemožňuje

doplnený

a zúročiť svoj intelektový potenciál,

obsah vzdelávania v odborných a

všeobecnovzdelávacích

predmetoch v oblasti

sa presadiť

rozvíjať svoje znalosti, vedomosti, kompetencie a

finančného vzdelávania a čitateľskej gramotnosti

zručnosti, svoju osobnosť (sklon žiakov vyhýbať
sa záťažovým situáciám)



kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci (v súlade s
požadovanými

kvalifikačnými

predpokladmi



v

nezáujem žiakov o mimoškolské

aktivity a

záujmové vzdelávanie, ktoré ponúka škola

zmysle zákona) a ochota pracovať a odovzdávať to

(najmä

z dôvodu dochádzania do školy zo

najlepšie aj v podmienkach nedocenenia ich práce v

vzdialených miest a obcí – škola má minimálny

spoločnosti a nízkeho finančného oceňovania

dosah na pozdvihnutie žiakov ku kvalitnému
tráveniu voľného času)



rozsah

a primeranosť

vyučovacích

metód,



starnúci pedagogický zbor, veľká feminizácia



chýbajúce vlastné ubytovacie zariadenie pre

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,...)


dobrý imidž školy - pretrvávajúci vysoký záujem
žiakov ZŠ,
dobrá

dochádzajúcich žiakov v blízkosti školy
pozícia

medzi

strednými

školami

v konkurenčnom prostredí v Žilinskom kraji,
jej výborná geografická poloha, veľmi dobrá
dopravná dostupnosť





nedostatočná spolupráca s inými SŠ v Európe

zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu



náročnosť obsahu výučby

práce, bezproblémové uplatnenie absolventov školy



nezáživné

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



vyučovanie

a

vyžadovanie

memorovania vedomostí niektorými učiteľmi

v stavebných podnikoch a firmách v Žilinskom kraji,
na Slovensku a v zahraničí
PRÍLEŽITOSTI


možnosť

aktualizácie

RIZIKÁ

školských

dokumentov,



demografický

v snahe

podobných študijných odborov na iných školách,

žiakom

čo

najviac

sledovanie progresu každého žiaka ročníkovými
testami na úrovni predmetových komisií, sledovanie

zriaďovanie

rovnakých

klesanie

populácie

sprostredkovať

a

vývoj,

textov, študijných pomôcok a vyučovacích metód

vedomostí a zručností


nepriaznivý

alebo

neustála zmena školskej legislatívy


slabá nadväznosť medzi jednotlivými stupňami
vzdelávania ZŠ – SŠ – VŠ

študijnej úspešnosti žiakov (tzv. pridaná hodnota vo
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vzdelávaní, celková kvalita prospievania, výnimočné
úspechy vzdelávania)


spolupráca so sociálnymi partnermi a odbornou



verejnosťou - zabezpečovanie exkurzií, prezentácií

pohodlnosť časti žiakov - stredné odborné
vzdelanie sa dá získať aj na iných typoch

firiem, prednášok a odbornej praxe

škôl, s vynaložením minimálnej námahy
pri štúdiu





možnosť získať peniaze z rôznych fondov na:



vplyv nežiaducich vplyvov na deti a mládež

-

rekonštrukciu pavilónu školy,

(sociálne

-

zakúpenie nových moderných pomôcok,

konzumné kultúry, závislosti,...)

pokračujúci prílev investícií do regiónu, oživenie



siete,

kyberšikana,

xenofóbia,

vysoká zaťaženosť učiteľov,

priemyslu, stavba diaľnic a tunelov, rekonštrukcie

nezáujem žiakov, rodičov a širšieho okolia školy

domov a ciest,...

o prácu učiteľa a z toho vyplývajúca absencia
podpory, motivácie a ocenenia jeho práce



zapojenie sa Erasmus +



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

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania v školskom roku 2019/2020:
1. Organizovať prednášky, odborné semináre pre žiakov, naučiť ich prezentovať svoje práce a rozvíjať ich komunikačné
zručnosti. Spolupracovať s profesijnými organizáciami .
2. zapájať žiakov do odborných súťaží a projektov, s cieľom rozvíjať ich podnikateľské spôsobilosti.
3. Naučiť žiakov hľadať a zisťovať nové informácie – využívať možnosti Internetu pre získanie informácií a poznatkov
z jednotlivých predmetov, sledovať aktuálne dianie v oblasti spoločenského, ekonomického a hospodárskeho života,
sledovať zmeny v platnej legislatívne, aktívna účasť na akciách, odborných seminároch, prednáškach a odborných
exkurziách.
4. Predkladať žiakom informácie a učivo v priamych súvislostiach s praktickým životom, viesť žiakov k riešeniu
konkrétnych problémových úloh a reálnych situácií.
5. Umožniť žiakom zabezpečiť vykonať odbornú prax vo firmách a podnikoch so stavebným zameraním.
6. Venovať pozornosť na výchovnému ovplyvňovaniu voľného času žiakov ako preventívnu funkciu z hľadiska
negatívnych javov v škole, rozvíjať bohaté tradície osvedčených foriem organizovanej činnosti, (napr. imatrikulácie –
slávnostné pasovanie za nádejných stavbárov, Mikuláš, Valentín, súťaže, olympiády,..).
7. Pokračovať vo zvýšených nárokoch na grafický prejav žiakov (používanie technického písma, grafická úprava
výkresov vo všetkých odborných predmetoch, dbať na kontrolu správnosti rozpracovania ročníkových projektov;
kontrolu rozpracovanosti projektov žiakov, ktorí si ako praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky zvolili
obhajobu vlastných projektov), odborné vyjadrovanie sa žiakov pri odpovediach a dodržiavanie správnej odbornej
terminológie, žiaci pri vypracovaní projektov, seminárnych prác, protokolov z meraní musia dodržať jazykové a
štylistické normy.
8. Zabezpečiť plynulý chod počítačovej siete ( prístup do schránok, používanie internetu, používanie USB kľúčov,...),
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zabezpečiť funkčnú a bezproblémovú inštaláciu grafických programov podľa výkonnosti počítačov a počtu udelených
licencií.
9. Pri každej vhodnej príležitosti realizovať aktivity v oblasti prevencie negatívnych javov (fajčenie, drogy, alkohol,
násilie, šikanovanie, vandalizmus...), finančnej a čitateľskej gramotnosti, environmentálnej výchovy , výchovy k
manželstvu, rodičovstvu a zdravej životospráve.

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

UKAZOVATEĽ
počet evidovaných
počet
žiakov
ďalšieho
štúdia

počet
zamestnaných žiakov

počet
zamestnaných žiakov
v odbore,
ktorý
vyštudovali

nezamestnaných žiakov
k 15.9. 2019
(podľa informácie ÚPSVaR
Žilina, oddelenie štatistík a
zberu údajov
dňa 4.10.2019)

Kód

NÁZOV ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

3650 M

staviteľstvo

122

91

24

22

6

3917 M 06

technické a informatické služby -

23

15

7

6

1

17

13

4

4

0

162

119

35

32

7

celkový počet
absolventov

v stavebníctve
3692 M

geodézia, kartografia a kataster

Spolu:

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY
V priebehu školského roka 2018/2019 vedenie školy, koordinátori špecifických činností a všetci učitelia sa priebežne
venovali vytvoreniu korektných a optimálnych podmienok na vyučovanie, aby sa žiaci a všetci zamestnanci cítili v škole
čo najpríjemnejšie.
DÔRAZ sme kládli na:
 podporu zdravého životného štýlu u žiakov, 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, ktoré sú optimálne a 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, ktorý je zabezpečený a realizovaný v súlade s pokynmi MŠ VV a Š SR, v škole je bufet
pred aulou a na prízemí a 2. poschodí je umiestnený nápojový automat,
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 stravovanie zamestnancov a žiakov školy, ktoré zabezpečuje Školská jedáleň pri Gymnáziu Veľká okružná
v Žiline,
 upravené a estetické prostredie tried, chodieb a iných priestorov školy, okolia školy, kvetinová výzdoba,
 funkčná fontána, nové lavičky a kvetinová výsadba v átriu a pred budovou školy,
 používanie workoutového parku v areáli záhrady za účelom zdravého cvičenia nielen v rámci hodín telesnej a
športovej výchovy.

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
Záujmová činnosť:
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2018/2019:

Krúžok mladých redaktorov – časopis „Stavbár“

20

VEDÚCI KRÚŽKU
(meno a priezvisko)
PhDr. Jana Lacináková

Krúžok anglického jazyka pre 3. ročník 1

21

Ing. Miriam Klimová

Krúžok anglického jazyka pre 3. ročník 2

17

Mgr. Viera Skácelová

Krúžok anglického jazyka pre maturantov

19

Ing. Daria Mandáková

Krúžok nemeckého jazyka

10

Ing. Marián Opial

Praktická slovenčina

14

Mgr. Viera Sabová

Deskriptívna geometria

16

Ing. Alena Ďurkáčová

Matematika (pre 1. – 3. ročník)

19

RNDr.Miroslava Sobčáková

Matematika plus

23

RNDr. Jaroslava Frťalová

Automatizácia zobrazovacích prác 1

12

Ing. Petra Šutariková

Automatizácia zobrazovacích prác 2

17

Ing. Jozef Dudoň

Navrhovanie rodinných domov

16

Ing.arch.Ľuba Buchová

Navrhovanie bytových a občianskych stavieb

18

Ing. Eva Kuchárová

Interiérový dizajn

17

Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Nosné konštrukcie budov

26

Ing. Jozef Bullo

Kreslenie v programe AutoCAD

18

Ing. Monika Baluchová

Staviteľstvo inak

18

Ing. Jana Mikulová

Statika v praxi

32

Ing. Zdenka Kavecká

Projektovanie stavieb

29

Ing. Beáta Brisučiaková

Kondičné plávanie

24

Mgr. Eva Kotvasová

Florbalový krúžok

15

Mgr. Dušan Kuric

Futsalový krúžok

16

Mgr. Dušan Kuric

Volejbal

18

Mgr. Ondrej Podolinský

Turistický krúžok

23

Ing. Jana Cyprichová

ZARADENIE

SPOLOČENSKO-VEDNÉ

PRÍRODOVEDNÉ

TECHNICKÉ

ŠPORTOVÉ

NÁZOV KRÚŽKU

POČET ŽIAKOV
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PREHĽAD UMIESTNENIA ŽIAKOV
(v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží)

ÚROVEŇ

SÚŤAŽ

MENO ŽIAKA
(DRUŽSTVO

UMIESTNENIE

CHLAPCI/DIEVČATÁ)

Stredoškolská odborná činnosť ,
odbor 14– Tvorba učebných pomôcok,
didaktické technológie
Kysucké Nové Mesto

Martin Zavadzan IV.GG
Timotej Beňo IV.GG

3.miesto

Názov práce:
Vzťažné body pre predmet prax
Stredoškolská odborná činnosť ,
odbor 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia
Kysucké Nové Mesto

Monika Joneková IV.GG

účasť

Názov práce:
Geometrický plán
Stredoškolská odborná činnosť ,
odbor: 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia
Kysucké Nové Mesto

Daniela Majáková IV.D

2.miesto

Marek Trebula IV.ED
Martin Meheš IV.ED

účasť

Michal Hronec IV.ED
Samuel Čápek IV.ED

účasť

Názov práce:
KRAJSKÉ KOLO
03.04.2019

Materská škola KASH
Stredoškolská odborná činnosť ,
odbor: 9 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava
Kysucké Nové Mesto
Názov práce:
Návrh inteligentnej cesty
Stredoškolská odborná činnosť ,
odbor: 9 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava
Kysucké Nové Mesto
Názov práce:
Návrh lávky nadchodu s chodníkom
Stredoškolská odborná činnosť ,
odbor: 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia
Kysucké Nové Mesto

Ladislav Tamáši IV.D

Názov práce:

Mário Fraštík IV.D

Modernizácia Základnej školy Slovenských

Filip Šuvara IV.D

1. miesto

partizánov v Považskej Bystrici
Stredoškolská odborná činnosť ,
CELOŠTÁTNE
KOLO
24.-26.04.2019

odbor: 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia
Košice

Daniela Majáková IV.D

3. miesto

Názov práce:
Materská škola KASH
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Stredoškolská odborná činnosť ,
odbor: 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia
CELOŠTÁTNE
KOLO

Košice
Názov práce:

24.-26.04.2019

Modernizácia Základnej školy Slovenských

Ladislav Tamáši IV.D
Mário Fraštík IV.D

1.miesto

Filip Šuvara IV.D

partizánov v Považskej Bystrici

CELOSLOVENSKÁ
SÚŤAŽ
apríl - jún 2019

Celoštátne kolo 13. ročníka súťaže

Daniela Majáková IV.D

3.miesto

firmy YTONG
(projektovanie rodinných a bytových domov)
Celoštátne kolo 11.ročníka súťaže
Rodinný dom VELUX
(navrhovanie rodinných domov)

Daniela Majáková IV.D
Valentína Kováčová III.E

CELOSLOVENSKÁ
SÚŤAŽ

Miesto konania: Bratislava
Cieľom súťaže je podporiť kreativitu žiakov a podeliť

19.6.2019

Ivan Sádecký II.B
Lukáš Jurkovič II.B

sa o skúsenosti z praxe pri spracovaní tejto témy.
Žiaci pracujú v grafických programoch, ktoré sa
vyučujú v našej škole.

Sarah Mária Híravá III.BP

3. miesto

Súťaže sa zúčastnilo 14 škôl so stavebným
zameraním so 70 prácami.
MEDZINÁRODNÁ
SÚŤAŽ

Medzinárodná súťaž - 18.ročník

3.miesto

Projektovanie v 3D
pozemnej stavby v grafických programoch

20.- 22.3.2019

Miroslav Mochnacký IV.A
Lukáš Padyšák IV.B

Miesto konania: SPŠ stavební
České Budějovice

(zúčastnilo sa 26 škôl z
ČR a SR, súťažilo 52
žiakov)

iBOBOR
CELOSLOVENSKÁ
SÚŤAŽ

Informatická súťaž ...o počítačoch pri počítači!

15.11.2018

v žiakoch záujem o informačné a komunikačné

s európskou pôsobnosťou, ktorá podporuje

kategória JUNIORI
51 žiakov 1. a 2. ročníka

22 úspešných
riešiteľov

technológie.

1.ročník súťaže GARDEN SEMMELROCK,
CELOSLOVENSKÁ

ktorú vyhlásila spoločnosť Semmelrock

SÚŤAŽ

Stein+Desing s.r.o. pre školy so stavebným

14.2.2019

1.miesto
Mária Hanuláková

zameraním

kategória
"Produkty"

Súťažilo 6 SŠ s 31 projektmi
MEDZINÁRODNÁ

15.ročník

KONFERENCIA

Medzinárodná vedecko - odborná konferencia

31.1.2019

STAVOKS

Stavebná fakulta

( žiaci SŠ prezentovali svoje práce v kategórií

Vysoké učení

architektúra, dizajn a model)

Daniela Majáková IV.D

2.miesto

Samuel Sekera
cena publika

technické Brno
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MEDZINÁRODNÁ
MATEMATICKÁ
SÚŤAŽ

MATEMATICKÝ KLOKAN

súťažilo 91 žiakov školy

Je najväčšou žiackou súťažou na svete.

Kategória KADET 012
( 1.a 2.ročník )

Prostredníctvom Klokana si žiaci zlepšujú svoj vzťah k

logické myslenie a intelektuálne rásť.

Kategória JUNIOR 034
(3. a 4. ročník)
súťažilo trojčlenné družstvo

MEDZINÁRODNÁ
SÚŤAŽ

Česká republika

zúčastnených škôl

(spomedzi 171
zúčastnených škôl)

10. miesto

Medzinárodná súťaž IG5 Duchcov

v zložení:

(kategória rýchlosť a

(medzinárodný geodetický päťboj 18 stredných

Katarína Oráviková IV.GG

presnosť)

geodetických a stavebných škôl)

Jaroslav Kán IV.GG

10. miesto

Marek Pojezdal IV.GG

(kategória rýchlosť)

súťažilo trojčlenné družstvo

13. miesto

Medzinárodná súťaž IG5 Duchcov

v zložení:

(kategória rýchlosť a

(medzinárodný geodetický päťboj 18 stredných

Dominika Hlavatá III.G

presnosť)

geodetických a stavebných škôl)

Kristína Drdáková III.G

16. miesto

Jakub Lichner III.G

(kategória rýchlosť)

12. - 14.4.2019

Duchcov

(spomedzi 188

3.miesto

matematike, zaujímavé úlohy im umožňujú rozvíjať

21.3.2019

5.miesto

Prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie regionálne
kolá):
ÚROVEŇ

SÚŤAŽ

MENO ŽIAKA
(DRUŽSTVO CHLAPCI/DIEVČATÁ)

UMIESTNENIE

Krajské kolo v stolnom tenise
KRAJSKÉ KOLO

28.3.2019

chlapci

Bez umiestnenia

ŠH Čadca
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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) JAZYKOVÁ ŠKOLA
CUDZÍ JAZYK

žiaci

POČET FREKVENTANTOV
dospelí

Spolu

-

-

-

anglický jazyk
nemecký jazyk
francúzsky jazyk
ruský jazyk
španielsky jazyk
taliansky jazyk
slovenčina ako CJ
Spolu

D) 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 2018/2019 je:
Vybrané tabuľky v exceli – príloha č.1
Vyjadrenie Rady školy pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline ku Správe o výchovnovzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 – príloha č.2
Vyjadrenie

Pedagogickej

rady

školy

pri

Strednej

priemyselnej

škole

stavebnej

v Žiline

ku

Správe

o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 (výpis zo zápisnice) príloha č.3

Dátum: 15.10.2019

Vypracovala: RNDr. Elena Dorovská

Podpis riaditeľa a pečiatka školy
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