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Základné identifikačné údaje (§ 2. ods. 1a)

Názov školy Stredná priemyselná škola Bardejov
Adresa školy Komenského 5, 085 42 Bardejov
Telefón/Fax +421 54 472 24 50
riaditel@sps-bj.vucpo.sk
E-mail
sekretariat@sps-bj.vucpos.sk
ekonom@sps-bj.vucpo.sk
Prešovský samosprávny kraj
Zriaďovateľ Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Vedúci zamestnanci školy
Funkcia
Meno, priezvisko
Telefón
Riaditeľ
Mgr. Vladimír Jacenko
054/4722450
Zástupca riaditeľa školy Ing. Jozef Prexta
054/4722450
Zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Mgr. Helena Labancová 054/4722450

Rada školy
Funkcia
Titl., meno, priezvisko
Predseda
Ing. Peter Simko
Podpredseda
Ing. Martin Choma
Tajomník
Ing. Jaroslav Bujda
Zástupca nepedagogických zamestnancov Ján Danečko
Zástupcovia rodičov
Peter Jurč
Ľuboš Leško
Ľuboš Ragan
Zástupcovia zriaďovateľa
MUDr. Boris Hanuščak
MUDr. Patrik Mihaľ
Ing. Martin Choma
Ing. František Marcinčin
Zástupca žiakov
Erika Dubňanská
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Rada rodičov
Funkcia
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Pokladník

Titl., meno, priezvisko
p. Ľuboš Leško
Mgr. Ľuboš Ragan
p. Mária Kmecová
Ing. Pavol Petrík
Beáta Jureceková
Revízna komisia Renáta Mašlárová
Ing. Anton Fecko

Údaje o počte žiakov školy (§ 2. ods. 1 b)
Počet žiakov školy: 324/30
Počet tried: 14
Podrobnejšie informácie:
Trieda Počet žiakov
I.A
16
I.B
22
I.C
26
II.A
20
II.B
26
II.C
29
III.A
23
III.B
19
III.C
26
III.D
30
IV.A
23
IV.B
19
IV.C
25
IV.D
20
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Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka (§ 2. ods. 1 písm. d))
Prijímacie konanie 1. kolo 1. termín sa uskutočnilo dňa 09.05.2017, prijímacie konanie 1. kolo 2.
termín sa konalo dňa 12.05.2017.
P.
č.
1.
2.
3.
4.

Kód a názov študijného odboru

Počet prijatých
žiakov

Počet zapísaných
žiakov

Počet voľných
miest

8

0

0

40
37
69
154

28
14
43
85

0
5
0
5

3765 M technika a prevádzka
dopravy
3650 M staviteľstvo
2675 M elektrotechnika
3918 M technické lýceum
Spolu

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov (§ 2 ods. 1 písm. e)
Prospech žiakov za II. polrok šk. roka 2016/2017

Trieda

Počet
žiakov

Vyznamenaní

I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
III.D
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D

16
22
26
20
26
29
23
19
26
30
23
19
25
20

4
3
5
3
1
8
0
4
4
12
0
2
3
3

Telefón:
+421544722450

Prospeli
veľmi
dobre
4
7
9
7
6
15
5
9
6
10
2
3
6
2
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Prospeli

Neprospeli

Neklasifiko
-vaní

8
12
12
10
19
6
18
6
16
8
21
14
16
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
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Dochádzka žiakov za II. pol rok šk. roka 2016/2017
Trieda

Počet
žiakov

I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
III.D
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D

16
22
26
20
26
29
23
19
26
30
23
19
25
20

Zameškané Ospravedln Neospraved
Zameškané
hodiny na
ené
lnené
hod.
žiaka
hodiny
hodiny
1109
69,31
1109
0
1512
68,73
1496
16
818
31,46
818
0
1092
54,6
1069
23
1101
42,35
1067
34
1299
44,79
1296
3
1403
61
1380
23
1000
52,63
966
34
1941
74,65
1936
5
1659
55,3
1659
0
1826
79,39
1739
87
657
34,58
657
0
1138
45,52
1105
33
544
27,20
460
84

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Predmet
anglický
jazyk
slovenský
jazyk a
literatúra
nemecký
jazyk
ruský jazyk
matematika

Telefón:
+421544722450

Úroveň Počet (M/Ž)
B1

35

EČ PFIČ 1
2
3
4
5
Ústna Ústna
počet počet Ústna Ústna Ústna Ústna Ústna priemer počet
35

35

17

10

9

1,78

36

87

87/9

87

87

19

32

29

7

2,28

87

B1

17

17

17

17

2

3

7

5

2,89

17

B1

34

34

34

13

8

13

2,00

34

7

7
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Zoznam študijných odborov a ich zameraní (2. ods. 1 písm. f)
Trieda
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A

Študijný odbor, zameranie
3765 M technika a prevádzka dopravy, 3650 M staviteľstvo
2675 M elektrotechnika
3918 M technické lýceum
3765 M technika a prevádzka dopravy, 3650 M staviteľstvo
2675 M elektrotechnika
3918 M technické lýceum
3765 M technika a prevádzka dopravy

III.B 3650 M staviteľstvo
III.C
III.D
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D

2675 M elektrotechnika
3918 M technické lýceum
3765 M technika a prevádzka dopravy
3650 M staviteľstvo
2675 M elektrotechnika, 3918 M technické lýceum
3918 M technické lýceum

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
pedagogických zamestnancov školy (§ 2. ods. 1 písm. g)

predpokladu

1. Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy

Pedagogickí zamestnanci

Telefón:
+421544722450

Učitelia

33

Majstri odbornej
výchovy

0

Vychovávatelia

4

Pedagogickí
asistenti

0
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Zahraniční lektori

0

Tréneri športovej
školy a tréneri
športovej triedy

0

Odborní zamestnanci

0

Nekvalifikovaní zamestnanci

1

d) Analýza podľa kariérového stupňa
začínajúci

samostatný

Pedagogický zamestnanec
(PZ)

0

9

19

9

Odborný zamestnanec (OZ)

0

0

0

0

Kariérový stupeň

s 1. atestáciou s 2. atestáciou

b) Analýza podľa kariérovej pozície

Pedagogický zamestnanec špecialista

Triedni učitelia

14

Výchovný a kariérovy poradca

1

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec

0

Vedúci predmetovej komisie

9
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Koordinátor informatizácie

0

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti

8

Odborný zamestnanec špecialista
Uvádzajúci odborný zamestnanec

0

Supervízor

0

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti

0

Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec
Riaditeľ

1

Zástupca riaditeľa

2

Hlavný majster odbornej výchovy

0

Vedúci vychovávateľ

1

Vedúci odborného útvaru

0

Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP

0

4. Druhy kontinuálneho vzdelávania

Telefón:
+421544722450

Adaptačné

0

Špecializačné

0

Funkčné

0

Aktualizačné

45
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Vlastné
aktualizačné

0

Prípravné
atestačné

0

Inovačné

25

Špecializačné
inovačné

0

Funkčné
inovačné

0

Kvalifikačné

0

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2. ods. 1 písm. i)
1.Činnosť predmetových komisií

Predmetová komisia
spoločenskovedných predmetov
Zloženie predmetovej komisie:
Mgr. N. Dzubáková SJL, OBN
Mgr. M. Miklošová SJL
Mgr. R. Popovcová SJL, DEJ
Mgr. Z. Hrubá
ETV
Ing. Alžbeta Hovancová - EKL
Mgr. S.Marcin
NAV
Zameranie činnosti
Plán práce PK bol zameraný na skvalitnenie vzdelávacej a výchovnej práce vyučovacieho procesu
v jednotlivých predmetoch, čo si vyžadovalo:
– tímovú prácu všetkých členov PK
– aktívnu spoluprácu s vedením školy
– realizovať vyučovací proces podľa najnovších požiadaviek školského vzdelávacieho programu
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– vykonávať kontrolu a hodnotenie vedomostí priebežne formou kontrolných testov i individuálne
– práca formou krúžkovej činnosti pre žiakov maturitných ročníkov umožnila viac sa venovať
analýze textov (N. Dzubáková, M. Miklošová, R. Popovcová)
– aktívnu účasť žiakov na kompletizáciu školskej knižnice v priestoroch ŠI
– sebahodnotenie vlastnej práce
Súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu je aj aktívna účasť študentov na voľnočasových
aktivitách, ako sú súťaže, kultúrne podujatia, výstavy, besedy ...

Prehľad činnosti členov PK
Vzdelávacia oblasť
- vypracovanie učebných osnov na základe Inovatívneho ŠVP
-vypracovanie tematických plánov
- úprava maturitných zadaní podľa vyhlášky MŠ SR
- vypracovanie kritérií hodnotenia v predmete SJL, OBN, DEJ, EKL
-vzájomné hospitácie
- vypracovanie testov na prijímacie skúšky zo SJL /N. Dzubáková, M. Miklošová, R. Popovcová /

Mimovyučovacie aktivity
- súťaže: školské kolo HK poézia

próza

1. miesto
2. miesto
3. miesto
1.miesto

–
–
–

neudelené
M. Šuľa
M. Dočár
E. Dubňanská

- okresné kolo HK – Erika Dubňanská 1. miesto, účasť v krajskom kole HK
- kultúrne podujatia
- divadelné predstavienie ll.A , Psie srdce / pre pedagógov
- divadelné predstavenie Obchod na korze–M. Miklošová, RND pre pedagógov
- muzikál Jana z Arku v DJZ, muzikál Carmen v Hudobnom divadle Karlín v Prahe –
Popovcová
- Život a dielo Janka Kráľa –náučno-poetické pásmo v OKDG
- návšteva výstavy 500 rokov reformácie
- Rozhlasové vianočné pásmo/ R. Popovcová/
N. Dzubáková
R. Popovcová

návšteva výstav v HOS, S-P dome
poznávanie historických pamiatok Bardejova

- ďalšie aktivity
Záložka do knihy – projekt Knihy rozprávajú príbehy /I.A, l.C / - N. Dzubáková
Panel na tému – Rok J. M. Hurbana - N. Dzubáková
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RETRO výstava
Poznávacia exkurzia – vojnové cintoríny, Svidník, Dukla, Medzilaborce /Múzeum
moderného umenia/
Krakov-Osvienčim-Wielička
Propagácia školy v regionálnej tlači – BN
N. Dzubáková – Technika má budúcnosť, RETRO deň
Návšteva Ženevy, Báječný priemyslovák, Imatrikulácia
R.Popovcová - Ples priemyslovákov
- propagácia v BTV
Propagácia SPŠ na základných školách
Rodičovské združenie lll.ZŠ – N. Dzubáková
Rodičovské združenie ZŠ Kurima
DOD – N. Dzubáková, M. Miklošová, R. Popovcová
Maturitné skúšky
- zloženie maturitných komisií: predseda PMK Mgr. B. Boďo
- N. Dzubáková – predsedníčka PMK na Gymnáziu L. Stockela
- R. Popovcová - predsedníčka PMK na Gymnáziu J. Henischa
Krúžky
Literárne a jazykové praktikum
Rozvoj čitateľskej gramotnosti
Aktívne využívanie čiteteľskej gramotnosti
Študentským objektívom
Interpretácia umeleckého a vecného textu

- N. Dzubáková
- R. Popovcová
- M. Miklošová

- Ročenka školy 2017 – N. Dzubáková
Profesionálny rast
Každý člen PK má záujem poznať najnovšie trendy v oblasti pedagogiky a psychológie i inovácie
vo svojom predmete, aby tak zvýšil starostlivosť o svoj ďalší odborný a pedagogický
rast .
- aktualizačné vzdelávanie Metódy a formy práce podporujúcej rozvoj myslenia a kreativity /
R. Popovcová
Návrhy na zefektívnenie vyučovania:
- kompletizácia odbornej učebne
- nákup najnovšej odbornej a umeleckej literatúry
Vypracovala: Mgr. Nataša Dzubáková
predsedníčka PK
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Predmetová komisia
prírodovedných predmetov
Predmetová komisia prírodovedných predmetov je organizovaná pre predmety
MATEMATIKA, APLIKOVANÁ MATEMATIKA, FYZIKA, APLIKOVANÁ FYZIKA
A APLIKOVANÁ CHÉMIA. Komisia má 7 členov, sú to pedagogickí zamestnanci, ktorí
vyučujú dané predmety.
V priebehu školského roka zasadala predmetová komisia 6 krát. Pracovala podľa plánu
činnosti PK, aktualizovaného podľa vzniknutej situácie a potreby.
V tomto školskom roku sa uskutočnil prvý ročník našej matematickej súťaže pod názvom
MATBOJ, v ktorej si fanúšikovia matematiky z prvého, druhého a tretieho ročníka, overili svoje
matematické zručnosti. 17.marca 2017 v priestoroch školskej jedálne žiaci súťažili 60 minút v
dvojčlenných tímoch. Prvou úlohou žiakov bolo zvládnuť test so 6 neľahkými testovými úlohami.
V ďalšej časti každý tím riešil po tri úlohy. Keď ich vyriešili, výsledky odovzdali porote a
postupne si brali na riešenie ďalšie a ďalšie úlohy. Cieľom bolo v stanovenom čase správne
vyriešiť čo najviac úloh.
Vyhodnotenie prebehlo 30. marca 2017 v aule, kde bol vecnými cenami odmenený
najlepší tím z každého ročníka. Za prvý ročník to boli žiaci Tadeáš Bogdan a Tomáš Kačmár z
1.C triedy. Najvyšší počet bodov z druhákov získali žiaci 2.C triedy, Simon Soroka a Anton
Fecko. Tretiakov úspešne reprezentovali a zároveň aj zvíťazili Erika Dubňanská a Viktória
Čontová z 3.D.
Na organizácií súťaži sa podieľali všetci členovia PK.
Naši žiaci sa zapojili aj do niekoľkých medzinárodných matematických súťaží:
Najväčšia medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN, do ktorej sa zapája viac
ako 60 krajín. Veľmi populárna je aj medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku.
Súťaž prebehla aj na našej Strednej priemyselnej škole v Bardejove dňa 20. marca
2017. Zapojilo sa do nej 31 žiakov. V kategórii Junior O34 (žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ) súťažilo
20 žiakov úspešnými riešiteľmi boli žiaci 3.D triedy Mário Kavuľa s percentilom 93,7;
Zapachová Dáša 4.D trieda s percentilom 82,5.
Aj v tomto školskom roku dôstojne reprezentovali svojimi vynikajúcimi výsledkami nie
len seba ale aj našu školu.
Skvelými výkonmi nezaostali ani žiaci v kategórii Kadet O12 (žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ),
kde žiaci 1.C triedy Tomáš Kačmár sa s percentilom 99,5 stal školským šampiónom
a úspešným riešiteľom, Eštvánik Samuel s percentilom 93,2 ako aj žiak 1.C triedy Bogdan
Tadeáš s percentilom 91,4 dosiahli titul úspešný riešiteľ.
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Do korešpondenčnej súťaže GÉNIUS LOGICUS, pod vedením koordinátora Mgr. M.
Jajkovej, sa zapojilo v troch kategóriách 10 žiakov. V kategórii SUDOKU „Vynikajúcimi
medzinárodnými riešiteľmi“ sa stali: Jakub Zajac, Marek Kanpčík- žiaci 4.D triedy, Erika
Dubňanská – žiačka 3.D triedy, Klaudia Vantová a Dávid Fellegi – žiaci 3.B triedy, ktorí
získali 100% rovnako ako Anton Fecko -žiak 2.C triedy.
V kategórií „s meraním času“ žiak 2.C triedy Dávid Košša v národnom umiestnení dosiahol 27.
miesto a v medzinárodnom umiestnení 52. miesto, žiak 2.C triedy Simon Soroka 28. a 53. miesto,
a žiak 3. B triedy Klaudia Vantová 29. miesto v národnom a 54. miesto v medzinárodnom
umiestnení.
A v kategórii“ bez merania času“ žiaci Simon Soroka 2. C trieda s úspešnosťou 100% získal
ocenenie „Vynikajúci medzinárodný riešiteľ“ rovnako ako aj Marek Slota , 2.C trieda
s úspešnosťou 100%, rovnako tak Anton Fecko 2.C trieda úspešnosť 100% a skupinu 100%
dopĺňa Erika Dubňanská 3.D trieda. Titul Vynikajúci medzinárodný riešiteľ s úspešnosťou 95%
získal aj Dávid Fellegi a 3.B triedy.
Výchovno - vzdelávacia činnosť
Učitelia jednotlivých predmetov vypracovali tematické výchovnovzdelávacie plány,
štandardy za predmety fyzika, aplikovaná fyzika, matematika, aplikovaná matematika
a aplikovaná chémia. Učitelia matematiky zostavili úlohy na prijímacie pohovory, konané
v dvoch kolách.
Uskutočnili sa vzájomné hospitácie členov predmetovej komisie, ktoré slúžili ako účinná
metóda pedagogickej diagnostiky.
V tomto školskom roku sa, žiaci absolvovali Odborné exkurzie podľa plánu.
Pani Mgr. M. Jajková spolu s PaeDr. S. Ondrusom zorganizovala Exkurziu v Slovenskom
Technickom múzeu v Košiciach, Mgr. D. Janečková a Mgr. Z. Hrubá zorganiyovali Exkurziu v
STEELPARK Košice v Bádateľskom prírodovednom laboratóriu, téma Tiene.
Ing. Ľudka Skoncová v spoločnosti JAS MARKETING, s. r. o., ktorá je zameraná na
spracovanie plastov a syntetických polymérov a chemizáciu priemyslu a životné prostredie,
zorganizovala exkurziu z predmetu APC pre 1. ročník.
Krúžková činnosť
Na škole pracoval krúžok Matematika menej vážne, pod vedením Mgr. M. Jajkovej, do
ktorých boli zapojení žiaci štvrtých ročníkov.
Za tvorivú prácu a zodpovedný prístup by som sa chcela v závere poďakovať všetkým členom
predmetovej komisie:
Vypracovala: Mgr. Danka Janečková
predsedníčka PK
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Správa o činnosti
Predmetová komisia cudzích jazykov
Členovia PK:

PhDr. Slavomír Ondrus – RUJ/ANJ
Ing. Otília Beňová – ANJ
Mgr. Dušan Marinko – ANJ
Mgr. Jana Petrušová - ANJ
Mgr. Martina Chovancová – NEJ/ANJ
Mgr. Magdaléna Miklošová – NEJ
Mgr. Júlia Kruľová – RUJ
Mgr. Zuzana Hrubá – NEJ
Zameranie PK: ANJ, NEJ, RUJ
V školskom roku 2016/2017 sa žiaci vo všetkých odboroch učili dva cudzie jazyky.
Členovia PK absolvovali rôzne školenia a kurzy organizované MPC v Prešove a inými
inštitúciami.
ANJ – Solutions
Používané učebnice:
RUJ – Echo, Klass
NEJ – Tangram , Direkt
V decembri 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.
Anglický jazyk:
1. Ľuboš Felčík – 3.D
2. Jakub Tkáč – 3.C
3. Matúš Ptak – 1.B
Nemecký jazyk:
1. Jakub Baláž – 4.A
2. Dominik Semanko – 4.A
3. Patrik Kunst – 3.D
Ing. Otília Beňová pripravovala žiaka Ľuboša Felčíka na obvodné kolo Olympiády v anglickom
jazyku, kde obsadil prvé miesto a krajské kolo – druhé miesto. Žiakov J. Baláža a D. Semanka
pripravovala na obvodné kolo Mgr. Z. Hrubá, kde menovaní žiaci obsadili prvé a druhé miesto.
Členovia PK pracovali na tvorbe nových maturitných zadaní z anglického a ruského
jazyka, tematických výchovno-vzdelávacích plánov, zúčastňovali sa rodičovských združení na
základných školách, na príprave a priebehu dňa otvorených dverí, školského plesu, retro výstavy
a iných školských akcií.
26. september bol venovaný Európskemu dňu jazykov. Na
organizácii a priebehu tejto akcie sa podieľali Mgr. J. Kruľová a Mgr. Z. Hrubá. V septembri
2016 sa uskutočnilo elektronické testovanie žiakov prvého ročníka z anglického jazyka. Mgr. Z.
Hrubá a PhDr. S. Ondrus a Mgr. D. Marinko pracovali na projektoch v rámci programu Erasmus
a Erasmus +. Mgr. J. Kruľová sa podieľala na príprave podujatia „Študenti v pohybe 2016“ pre
žiakov a členov žiackej školskej rady na Duchonke, rozhlasovej relácie ku Dňu učiteľov, Dňu sv.
Valentína a tvorbe časopisu Báječný priemyslovák. Mgr. Marinko a Mgr. Kruľová spracovali
video pozvánku na Deň otvorených dverí 2016.
V rámci cudzích jazykov pracovali krúžky Angličtina dnes (Ing. O. Beňová), Rozprávame
po anglicky (Mgr. M. Chovancová) a Nemčina nie je postrach (Mgr. Z. Hrubá).
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Počas maturitných skúšok učitelia cudzích jazykov pracovali ako členovia a predsedovia
školských a predmetových maturitných komisií. V školskom roku 2016/2017 písomnú časť
maturitnej skúšky absolvovalo 87 žiakov (ANJ – 36 žiakov, NEJ – 17 žiakov, RUJ – 34 žiakov).

Vypracoval: PhDr. Slavomír Ondrus
predseda PK

Predmetová komisia
stavebných predmetov za školský rok 2016/2017
Zloženie predmetovej komisie:
Predseda :
Členovia :

Ing. Melová Mária
Ing. Priputenová Emília
Ing. Hovancová Alžbeta
Ing. Popjak Ondrej

Podľa plánu práce PK na školský rok 2016/2017 bolo plánovaných 5 stretnutí ktoré sa
uskutočnili. Úlohy vyplývajúce z plánu boli splnené a počas školského roka kontrolované.
Najväčší úspech PK:
Medzi naše najväčšie úspechy v tomto školskom roku, bolo úspešné zvládnutie maturitných
skúšok. Študenti úspešne zmaturovali na ústnej MS . Všetci študenti úspešne obhájili svoje
ročníkové projekty z ktorých niektoré práce a ich prezentácie boli na vysokej úrovni. Maturitné
skúšky mali hladký priebeh bez rušivých momentov a úroveň skúšok zodpovedala výsledkom
počas štúdia.

Krúžková činnosť:
Ing. Melová: - Rozpočtovanie a internet
Ing. Priputenová: – Stavbár 21. storočia
Ing. Hovancová : - Mladý stavbár
Priebežné vzdelávanie:
Ing. Popjak: 2.ročník DPŠ
Ing. Hovancová: ukončenie 2. atestačnej skúšky
Ing. Priputenová, Ing. Hovancová , Ing. Popjak –Ekonomická gramotnosť
Kultúrne podujatie – Návšteva divadelného predstavenia v Prešove s triedami 4.B a 3.B - Ing.
Melová, Ing. Priputenová
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V rámci dňa otvorených dverí všetci členovia PK pomáhali pri prezentácii našej školy. V
rámci Dní techniky nás navštívili študenti základných škôl kde si za počítačmi vyskúšali niektoré
kresliace programy, ktoré sa vyučujú v rámci stavebných predmetov. Tieto aktivity boli úspešné
o čom svedčí aj počet prihlásených študentov na náš odbor.
Maturity: V tomto školskom roku pripravovala MS Ing. Melová pre 4.B triedu. Ročníkové
projekty opravovali všetci členovia PK. Na ústnej MS skúšali Ing. Melová a Ing. Hovancová.
Hospitácie : V mesiaci september- apríl prebehli v našej PK vzájomné hospitácie podľa plánu
hospitácií. Predseda PK absolvoval hospitácie u všetkých členov PK .
Certifikáty: 4.B certifikáty CENKROS. Záverečné práce a obhajoby certifikátu pripravila Ing.
Melová.

Rôzne aktivity:
- Príprava projektu školského oddychového kútika Ing. Popjak, Ing. Melová
- Deň otvorených dverí TU SF v Košiciach navštívili s 2.B,3B,
- Ing. Hovancová sa venovala enviromentálnej problematike formou besied
a vyhotovovaním násteniek
- Všetci členovia PK vypracovali kritériá hodnotení stavebných predmetov
- Ing. Hovancová – exkurzia – rozostavaný objekt apartmánových bytov v Bardejovských
kúpeľoch 3.B
- Ing.Popjak 2.B - Obchvat Bardejova- komunikácia
- Ing. Priputenová – 3.B - MsNV odbor výstavby – Územný plán BJ
Ing. Popjak – administrácia web stránky
- Ing. Priputenová – práca na kronike školy
- Deň otvorených dverí SPŠ – všetci členovia PK
- Dni vedy a techniky – všetci členovia PK
- Divadelné predstavenie v Prešove 3.B 4.B Ing.Melová , Ing. Priputenová
- Stužková slávnosť 4.B Ing. Melová
- Stavbárska olympiáda STU SF Bratislava –najúspešnejší študenti SPŠ Ing. Priputenová
- Prezentácia SPŠ na základnej škole vo Svidníku Stropkove Ing. Popjak
- Dom kultúry Prešov – žiaci 4 a 3. Ročníkov
- Erasmus 2017 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov Ing. Melová
- Beseda o vode 1.C Ing. Hovancová
- Redakcia školského časopisu Ing. Popjak
- Výstavba školského parku Ing. Popjak
- Príprava a odoslanie projektov do celoslovenskej súťaže Ytong žiakov 3.B
Záverečné skúšky a MS na iných školách zabezpečovali Ing. Melová a Ing. Priputenová

Vypracoval: Ing. Mária Melová
predsedníčka PK
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Predmetová komisia
ekonomických predmetov
Predmetová komisia ekonomických predmetov zasadala päťkrát. V priebehu školského roka
2016/2017 bola jej činnosť zameraná na tieto aktivity:
Vzdelávacia oblasť
- Vypracovanie tematických plánov za jednotlivé predmety
-

Kompletizácia tém na ústnu časť odbornej zložky maturitnej skúšky – Ing. Mgr. Helena
Labancová, Mgr. Mária Kravcová

-

Oprava ročníkových projektov v triede 4. C a 4. D – Ing. Mgr. Helena Labancová,
Mgr. Mária Kravcová

-

Obhajoba ročníkových projektov 10. 05. 2017 – Ing. Mgr. Helena Labancová, Mgr. Mária
Kravcová

-

Maturitná skúška z ústnej časti odbornej zložky maturitnej skúšky z EKO a ÚCT –
príprava podkladov a miestností k MS - Ing. Mgr. Helena Labancová, Mgr. Mária
Kravcová

-

Vzájomné hospitácie členov PK
Na zvýšenie finančnej gramotnosti Ing. Mgr. Helena Labancová zabezpečila kurzy pre
žiakov prvých ročníkov v čase od 6. 6. 2017 – 8. 6. 2017 podľa plánovaného rozpisu, ktoré
zrealizovala OTP READY Nadácia, Štúrova 5, 812 54 Bratislava. Modul: Hodnoty
a hospodárstvo bol zameraný na uvedomovanie si relativity hodnôt rôznych statkov či už
v živote, alebo samotnom hospodárstve. V rámci modulu sa žiaci oboznámili so
základnými pojmami ako napr. Maslowova pyramída potrieb. Dôležitú úlohu v rámci
vzdelávania zohrávali aj praktické aktivity, v ktorých mali žiaci ukázať ako vedia narábať
s financiami, ale aj s materiálnymi hodnotami.
Vstupný test z účtovníctva 4. C, 4. D

-

Propagácia študijných odborov
-

Príprava podkladov k prezentácii odborov (web stránka), prezentácia –
Ing. Mgr. Helena Labancová
IV. ZŠ – prezentácia študijných odborov SPŠ – 10. 11. 2016 – Mgr. Mária Kravcová
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Propagácia programu ATF
- IV. ZŠ Bardejov – 28. 11. 2016 – 29. 11. 2016
- I. ZŠ Bardejov – 11. 11. 2016, 30. 11. 2016, 1. 12. 2016
- III. ZŠ – 9. 11. 2016 – prezentácia odboru ekonomika a programu ATF
- VII. ZŠ – 9. 12. 2016
- III. ZŠ –prezentácia ekonomického bloku a písanie v programe ATF
- Príprava návrhov za ekonomický blok do pripravovaného kalendára pre žiakov
základných škôl – Ing. Mgr. Helena Labancová, Mgr. Mária Kravcová
Súťaže
- Školské kolo súťaže v písaní na PC žiakov 2. C triedy – 3. 4. 2017
- Súťažný kvíz z finančnej gramotnosti – žiaci SPŠ
Besedy
- Beseda s riaditeľom PRIMA BANKY na tému študentský účet, kurzový lístok bánk
Iné aktivity
- Deň otvorených dverí - 30. 1. 2017– prezentácia ekonomického bloku a programu ATF –
Mgr. Mária Kravcová
- Deň finančnej gramotnosti – 8. 9. 2017 – organizácia Dňa FG a súťažný kvíz –
Ing. Mgr. Helena Labancová, Mgr. Daniela Janečková, Mgr. Mária Kravcová
- Tvorba fotodokumentácie za ekonomický bok za účelom tvorby prezentácie SPŠ pre
základné školy
- Stužková slávnosť 4. D triedy – 18. 11. 2016
- Prevádzková prax žiakov 2. a 3. ročníkov – zozbieranie zmlúv a následná kontrola
správnosti vypísania zmlúv – Ing. Mgr. Helena Labancová
Školenie
Aktualizačné vzdelávanie z finančnej gramotnosti
Ing. Mgr. Helena Labancová, Mgr. Mária Kravcová, Ing. Ľudmila Priputenová, Ing. Ľudmila
Skoncová, Ing. Jozef Prexta, Ing. Alžbeta Chovancová

Mgr. Mária Kravcová
predseda PK
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Predmetová komisia
doprava a strojárstvo

Predmetová komisia:
Predseda PK:
Členovia PK:

DOPRAVY A STROJÁRSTVA
Ing. Peter Simko
Ing. Jozef Labanc
Ing. Pavol Petrík
Ing. Jaroslav Bujda

Krúžková činnosť:
Ing. Jaroslav Bujda - Tajomstvo komunikácie, Svet automobilov
Ing. Jozef Labanc
Ing. Pavol Petrík
Ing. Peter Simko
Školenia:
Všetci členovia PK absolvovali kontinuálne vzdelávanie – Finančná gramotnosť
Ing. Peter Simko
Ing. Jozef Labanc
Ing. Pavol Petrík
Ing. Jaroslav Bujda
Členovia PK pracovali v inventarizačnej komisii, na tvorbe školského vzdelávacieho programu ,
učebných osnov, štandardov, učebných plánov a na hodnotení predmetov.
Iné činnosti:
Ing. Pavol Petrík
- práca v Rade rodičovského združenia
Ing. Jaroslav Bujda - práca v Rade školy – zapisovateľ
- výchovný poradca
Ing. Peter Simko - práca v Rade školy – predseda
- práca pre OZ pri SPŠ Bardejov - predseda
- práca vedúceho PK
- koordinátor SOČ
- správca výpočtovej techniky v učebni č: 24
Názov akcie

Zodpovedný

- príprava a rozdanie tlačív na 2% z dane
- registrácia občianskeho združenia – notár, soc.
poisťovňa, banka
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- zabezpečenie roadshow Prešov – kam na vysokú školu
pre žiakov 3. a 4. ročníka
- beseda pre žiakov 4.r – T-SYSTÉM KOŠICE
- nábor žiakov EDIMAX - 4.A,B,C,D
- nábor do policajného zboru - 4.A,B,C,D
- beseda na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bardejove pre 4.A,B,C,D
- beseda na tému Šikana na škole 1.C trieda
(Benková - Rybárová)
- divadelné predstavenie v Prešove 3.A
- vyhotovenie zadaní, oprava a obhajoba
záverečných prác PČOZ 4.A
- spracovanie tém a práca v skúšobnej komisii pre
TČOZ pre 4.A
- vyhotovenie zadaní, oprava a obhajoba
záverečných prác PČOZ 4.CD
- spracovanie tém a práca v skúšobnej komisii pre
TČOZ pre 4.CD
- príprava materiálov pre rodičovské združenie
k prezentácii školy
- propagácia školy na ZŠ Wolkerová, CZŠ,
pre 9. ročník I.,III., IV.,V. ZŠ Bardejov
- propagácia školy na ZŠ v Malcove a ZŠ vo Svidníku
a Stropkove
- propagácia školy na ZŠ Komenského, ZŠ sídl. Vinbarg
a ZŠ Hertník
- propagácia školy na ZŠ B. Krpelca a ZŠ vo Svidníku
a Stropkove, pre 9. ročník I. a III. ZŠ BJ
- deň otvorených dverí – prednášky v miestnosti
VYT 24 – odbor technika a prevádzka dopravy
- deň otvorených dverí – prednášky v miestnosti
č.40 – odbor technika a prevádzka dopravy
- deň otvorených dverí – práca v autodielni
- deň otvorených dverí – organizačné zabezpečenie
- príprava týždňa vedy a techniky
- prednášky v miestnosti VYT 24 – odbor technika
a prevádzka dopravy pre žiakov zákl. škôl v rámci
týždňa vedy a techniky
- propagácia SPŠ na – I. a VII. ZŠ (3D modelovanie
a práca na obrábacích strojoch)
- prezentácie vysokých škôl pre 4. ročníky
- záverečné skúšky Spojená škola J. Henischa predseda skúšobnej komisie
- maturitné skúšky Spojená škola J. Henischa –
predseda predmetovej maturitnej komisie
Telefón:
+421544722450

Email:
skola@spsbj.svcmi.sk
sekretariat@sps-bj.vucpo.sk

Ing. Bujda
Ing. Bujda
Ing. Bujda
Ing. Bujda
Ing. Bujda
Ing. Bujda
Ing. Bujda
Ing. Bujda, Ing. Petrík
Ing. Bujda, Ing. Petrík
Ing. Simko, Ing. Bujda
Ing. Simko, Ing. Bujda
Ing. Bujda
Ing. Bujda
Ing. Petrík
Ing. Labanc
Ing. Simko
Ing. Simko
Ing. Petrík
Ing. Labanc
Ing. Bujda
Ing. Bujda
Ing. Simko

Ing. Labanc, Ing. Simko
Ing. Bujda
Ing. Petrík
Ing. Simko

Web:
http://www.spsbj.sk

IČO:
00161705

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
Komenského 5, 085 42 Bardejov

- v súťaži IPM STUDENT AWARD 2016 (celoslovenská
Ing. Simko
súťaž v 3D modelovaní) študent Jakub Vorostko
s prácou Brzdové ústrojenstvo s posilňovačom obsadil II. Miesto
- propagácia školy v Bardejovských novostiach a Bardejovskej televízii
- konzultačná činnosť so žiakom
Martinom Kosteckým a Adriánom Petraškom
Ing. Simko
pri riešení problémov s vypracovaním práce na súťaž
IPM STUDENT AWARD 2017
- triedne a školské kolo súťaže IPM STUDENT
Ing. Simko
AWARD 2017 v 3D modelovaní a najlepšie 4 práce
postupujú do ďalšej súťaže
- exkurzie do firiem KMN – Slovakia, Autoservis Jajko,
Ing. Labanc
Autoservis Štafen, V+S Welding, Hudos
- organizačné zabezpečenie exkurzie na Autosalón
Ing. Simko, Ing. Bujda
Nitra 2016 – pedagogický dozor
Ing. Petrík
- organizačné zabezpečenie exkurzie na Autosalón
Ing. Simko, Ing. Bujda
Ženeva 2017 a do automobilky Mercedes Rastatt
- odborná exkurzia na Autosalón Ženeva 2017
Ing. Simko, Ing. Bujda
a do automobilky Mercedes Rastatt – pedagogický dozor
- sprostredkovanie prezentácie firmy Spinea
Ing. Simko, Ing. Bujda
Prešov medzi študentami 3.A,D 4.A,C,D

Vypracoval: Ing. Peter Simko
predseda PK

Predmetová komisia
elektrotechniky
Zloženie predmetovej komisie:
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Stanislav Vojtko
Ing. Ján Barna
Ing. Jozef Labanc
Mgr. Dušan Marinko
Ing. Peter Tkáč

- predseda
- člen
- člen
- člen
- člen

- ELG, PXA, EEN, ESP, ETS,
- ELK, ELM, SEL, VYB,
- ZER
- AUT
- ELK, ELE, PXA, API, OBZ

Členovia predmetovej komisie v rámci školského vzdelávacieho programu vypracovali obsahové
a výkonové štandardy (učebné osnovy) pre študijný odbor elektrotechnika.
Pripravovali tematické plány pre jednotlivé ročníky a kritériá hodnotenia žiakov na vyučovacích
predmetoch.
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Tohto roku maturovali žiaci v študijnom odbore elektrotechnika. Bolo potrebné pripraviť
maturitné témy na PČOZ z predmetov elektrotechnické merania, aplikovaná informatika a prax a
TČOZ maturitnej skúšky z predmetov elektronika, spotrebná elektronika, obrazová a zvuková
technika, vybrané state z odboru, elektrické stroje a prístroje a elektroenergetika.
Pre vyučovací proces sú k dispozícii dve zrekonštruované a vybavené odborné učebne. Pre
skvalitnenie výučby je potrebné zabezpečiť odbornú elektrotechnickú učebňu s väčšou kapacitou
miest.
Krúžková činnosť v PK
Mgr. Dušan Marinko
- Hudobný krúžok

Mgr. Stanislav Vojtko
- Elektrotechnika v praxi
Ďalšia činnosť jednotlivých členov PK:
Ing. Ján Barna:
- Tvorba učebných osnov a tematických plánov.
- Príprava dňa otvorených dverí.
- Spracovanie prezentácií učiva v programe PowerPoint.
- Starostlivosť o meraciu techniku a laboratórium elektrotechniky.
- Vypracovanie a oprava 10 maturitných tém na PČOZ maturitnej skúšky.
- Vypracovanie 17 maturitných tém na TČOZ maturitnej skúšky.
- Člen predmetovej maturitnej komisie – skúšajúci.
- Predseda predmetovej maturitnej komisie na Spojenej škole Juraja Henischa.
Ing. Peter Tkáč
- Tvorba učebných osnov a tematických plánov.
- Príprava a realizácia školského kola Zenit v elektronike (príprava testu, návrh výrobku,
príprava zadania praktickej časti, výroba diplomov).
- Účasť na krajskom kole súťaže Zenit so žiakmi K. Borovský (v kategórii A obsadil 4.
miesto), K. Trucka (v kategórii A obsadil 6. miesto) a P. Kilvády (v kategórii B obsadil 5.
miesto).
- Napísanie článkov o krajskom kole súťaže Zenit v elektronike do Bardejovských novostí
a na www stánku školy.
- Účasť na krajskom kole SOČ P. Kilvády (v katagórii Elektrotechnika na hardware obsadil
3. miesto)
- Vypracovanie a oprava 5 maturitných tém na PČOZ maturitnej skúšky.
- Vypracovanie 19 maturitných tém na TČOZ maturitnej skúšky.
- Člen predmetovej maturitnej komisie – skúšajúci.
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-

Týždeň vedy a techniky – práca so žiakmi ZŠ.
Príprava dňa otvorených dverí.

Mgr. Stanislav Vojtko
- Tvorba učebných osnov a tematických plánov.
- Oprava elektrickej inštalácie v priestoroch školy.
- Zabezpečenie a spolupráca na vykonávaní revízií elektrických spotrebičov na škole.
- Spolupráca na projekte ERASMUS +.
- Spolupráca na vytvorení projektovej dokumentácie elektroinštalácie v nových učebniach
školy.
- Týždeň vedy a techniky – zabezpečenie materiálu a práca so žiakmi ZŠ.
- Propagácia školy na rodičovskom združení ZŠ na Vinbargu, ZŠ Pod Vinbargom, ZŠ v
Raslaviciach, viaceré ZŠ v okrese Stará Ľubovňa.
- Návšteva divadelného predstavenia v Prešove s triedou III. C.
- Výroba učebnej pomôcky – ovládanie asynchrónneho motora hviezda – trojuholník
pomocou stýkačov a tlačidiel.
- Vypracovanie 14 maturitných tém na TČOZ maturitnej skúšky.
- Činnosť predsedu PK elektrotechniky.
- Vedenie krúžku Elektrotechnika v praxi.
- Vypracovanie testov a príprava skúšok odbornej spôsobilosti podľa §21 Z.z. vyhlášky č.
508/2009.

Vypracoval: Mgr. Stanislav Vojtko
predseda PK

Predmetová komisia
informatiky
Zloženie predmetovej komisie:
6. RNDr. Oľga Poliaková - predseda

- INF,TIU, CVI, PCI, API, RPJ

7. Ing. Jozef Prexta

- zástupca riad. - INF

8. Mgr. Dana Janečková

- člen

- INF, PCI, PRO, RPJ

9. Ing. Ľudmila Skoncová

- člen

- INF, API

10. Mgr. Andrej Soroka

- člen

- API, POG
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Naša predmetová komisia začiatkom školského roka vypracovala učebné osnovy, štandardy v
rámci školského vzdelávacieho programu pre informatiku, aplikovanú informatiku a odborné
predmety zamerania informatiky v technickom lýceu. PK pripravovala tematické výchovno vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety a ročníky. V daných predmetoch k výučbe boli
vypracované typové kontrolné písomky, zadania, prípravy na vyučovacie hodiny. Nasledovalo ich
spracovanie, oprava a vyhodnotenie. Učitelia priebežne pripravovali prezentácie k vyučovaniu.
Tohto roku informatici Mgr. Soroka, Mgr. Janečková, RNDr. Poliaková pripravovali materiály
pre predmety odboru - technické lýceum – blok informatika.
Informatici pripravovali maturitné zadania na teoretickú zložku maturitnej skúšky pre odborné
predmety. Pripravovali žiakov na maturitné skúšky z informatiky. Mgr. Janečková a RNDr. Oľga
Poliaková viedli tento rok ročníkové projekty. Obidve poskytovali konzultácie k ročníkovým
projektom podľa potreby. Obhajoba ročníkových projektov dopadla úspešne. Ročníkové projekty
vypracované študentmi v tomto školskom roku dosiahli veľmi dobrú úroveň. Témy ročníkových
projektov boli zaujímavé od programovania, cez praktické zadania CISCO, až po tvorbu prakticky
využiteľných webov a grafiky. RNDr. Poliaková a Mgr. Janečková pripravovali návrhy

tém

ročníkového projektu pre ďalší školský rok.
Naša komisia sa zapojila do prezentácie odboru počas Dňa otvorených dverí na našej škole
a počas Týždňa vedy a techniky na našej škole.

Krúžková činnosť v našej predmetovej komisii bola nasledovná:
RNDr. Poliaková
• Weby a programovanie
Mgr. Janečková
• Programujeme Lego robota.
Činnosť Mgr. Dany Janečkovej:
FLL je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 9-16 rokov. Každý rok sú zadané
úlohy a mladí sa vo svojich triedach/kluboch pripravujú v tímoch - postavia a naprogramujú
roboty, postavené zo stavebníc LEGO, a trénujú na súťaž. Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva
zo štyroch rovnocenne hodnotených častí: Robot Design, Robot Game, Prezentácia výskumného
projektu, Tímová práca.
Dňa 15. decembra 2016 sa na Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade konalo jedno
z regionálnych kôl v rámci Slovenska.
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Náš tím v zložení Tomáš Kačmár 1.C, Simon Soroka 2.C, Marek Slota 2.C a Anton Fecko 2.C
pod názvom ROBOTOSHIYAMA, sa zodpovedne od septembra pripravovali na tento turnaj. V
súťaživom prostredí ostatných tímov sa nakoniec umiestnili na 8. mieste.

Činnosť RNDr. Poliakovej a Mgr. Janečkovej:
Spolu našu školu aktívne zapojili do Európskeho týždňa programovania od 15.10.2016 –
23.10.2016. Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku súťažili v programovaní na
tému Programujeme v praxi. Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS
a objektovo orientovanom programovacom prostredí Lazarus.
Ocenené najlepšie práce:
1. miesto: Matej Soroka 4. C – Piškôrky
2. miesto: Knapčík Marek 4.D – BMI
3. miesto: Jakub Zajac 4.D – Matematika, Jakub Bilavský 4.D – BMI
Aktívne plnia Sieťový akademický program - Cisco Networking Academy.
Sieťový akademický program - Cisco Networking Academy sa rozvíja na našej škole už tretí
rok. Mgr. Janečková vyučuje prvý semester CCNA1 - Introduction to Networks, RNDr.
Poliaková druhý semester CCNA2 Exploration - Routing Protocols and Concepts. Prvý semester
poskytuje teoretické východiská pre budovanie sieti, adresovanie, druhý semester zahŕňa
protokoly používané v počítačových sieťach, kabeláž a návrh a údržbu sietí. Významná časť
štúdia je venovaná aj smerovačom, ich konfigurácií a správe sieti.
V tomto školskom roku úspešne 1.semester zvládlo 9 zo 14 študentov, 2.semester zvládlo 5 zo
10 študentov. Úspešní absolventi získajú certifikát/osvedčenie o absolvovaní kurzov.
Študenti odboru technické lýceum so zameraním na informatiku sa zúčastnili besedy s firmou TSystems v Košiciach.
Mgr. Janečková a RNDr. Poliaková sa s informatikmi našej školy zúčastnili 5.apríla
2017 Arduino day na Technickej univerzite v Košiciach. Arduino Day je celosvetovou oslavou
narodenín vývojovej dosky Arduino. V priebehu 24 hodín sa po celom svete organizujú rozličné
akcie, na ktorých sa stretávajú ľudia zaujímajúci sa o Arduino a zdieľajú svoje skúsenosti alebo sa
môžu niečo nové naučiť.
Spolu Poliaková a Janečková pre technické lýceum blok informatika v piatok 10.2.2017
zabezpečili celodenný JAVA/Python workshop organizovaný firmou Real Fantasy s.r.o.
Workshop bol zameraný na oboznámenie sa s používanými programovacími jazykmi JAVA a
PYTHON. Kurz bol vhodný pre záujemcov o programovanie. Obsahom workshopu bolo
predstavenie IDE NetBeans, základy objektového programovania, vytvorenie programu s
vlastným GUI, skriptovanie v jazyku Python.
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Činnosť RNDr. Poliakovej a Ing. Skoncovej:
Spoločne organizovali 3. ročník súťaže na našej škole: KREATÍVNA INFORMATIKA
1. téma: STOP EXTRÉMIZMU
1. miesto Anton Fecko 2.C
2. miesto Matúš Volk 1.C
3. miesto Peter Paľa 2.C, Aleš Niemašík 1.C
2. téma: NESTRAŤ SA V LABYRINTE DROG
1. miesto Patrik Kunst 3.D, Simon Soroka 2.C
2. miesto Norbert Pavlík 3.D
3. miesto Karim Akbari 3.D

Činnosť RNDr. Poliakovej, Mgr. Janečkovej a Ing. Skoncovej:
Tohto roku spoločne zorganizovali Deň pre bezpečnejší internet, konal sa 8. februára
2017.
Cieľom aktivít, ktoré počas dňa prebiehali, bolo upozorniť na riziká, ktoré môžu deťom a mladým
ľuďom v online svete hroziť. Vo vestibule školy formou prezentácie boli spracované základné
informácie k tejto problematike, v školskom rozhlase odzneli informácie, ako daný deň vznikol
a prečo, ako aj odporúčania pre všetkých, aké zásady bezpečného internetu dodržiavať. V triedach
prebiehali diskusie a žiaci sa oboznámili s „radami“ ako bezpečne používať internet. Kto svojou
radou aj prispel, zapojil sa do súťaže o vecné ceny. Víťazmi sa stali žiaci: Peter Kaliňák z 1.A
triedy, Radoslav Voľanský z 1.A triedy a Branislav Čunta z 2.C triedy.

Činnosť RNDr. Poliakovej:
So študentmi TL –bloku informatika sa zapojila aj tento rok do súťaže ZENIT kategória
programovanie– WEBDESIGNER. Po úspešnom školskom kole sa zúčastnili krajského kola,
kde 2.miesto v krajskom kole obsadil tím:
Matej Soroka 4.C - programátor
Norbert Noga 4.C – grafik.
Organizovala na škole celoslovenskú súťaž Expert Geniality Show 2016/2017. Žiaci bojovali o
titul EXPERT a TOP EXPERT s viac ako 9000 súťažiacimi na celom Slovensku. Výsledky
najlepších našich študentov v tejto súťaži:
Najlepšie,celkovo uspel a diplom TOP EXPERT získal Lukáš Hudák z 1. C za celkové 97.
miesto.
Umiestnenie ostatných v jednotlivých kategóriách:
Dávid Tuch
2.C
Góly, body, sekundy
12. miesto
Peter Baláž
1.C
Spoločnosť kedysi a dnes
89. miesto
Šimon Jurčišin
2.C
Mozgolamy
94. miesto
Dávid Ďurčo
3.D Do you speak English?
100. miesto
Zorganizovala exkurziu vo firme WAME s vybranými žiakmi s informatickým zameraním,
pripravujúcimi sa na súťaž Zenit. Zúčastnila sa konferencie Netacadu v Košiciach.
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Prezentovala školu v novembri 2017 na 1. Základnej škole - Tvorba webov.
Predsedníčka PK RNDr. Poliaková organizovala činnosť predmetovej komisie, stretnutia PK,
spisovala zápisnice z jednotlivých zasadaní predmetovej komisie. Pripravovala plán práce PK,
správu a požiadavky PK. Kompletizovala štandardy, výchovno-vzdelávacích plánov pre
jednotlivé predmety, hodnotenia pre jednotlivé predmety, spracovávala prierezovú tému pre
informatické predmety. Tvorila a kompletizovala maturitné zadania na externú časť maturitnej
skúšky pre technické lýceum – zameranie informatika. Spravovala knižnicu Infoveku.

Požiadavky na materiálne zabezpečenie vyučovania a zefektívnenie vyučovania predmetovej
komisie informatiky na školský rok 2017/ 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

učebnica programovania v Pythone 2. časť 6 € x25 = 150 €
grafický program Photoshop - 20 ks 100 licencií na 1 rok – 2880 €
Sony Vegas – program pre tvorbu videa 160 € x 2 = 320 €
outdorova kamera 50 €
LEGO – MINDSTORMS - Námety činností k 9688 - Výrobca Empty Cena: 77,75 €
robot LEGO 31313 Mindstorms EV3 - 314,39 €
knihy pre ďalšie vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky

Vypracoval: RNDr. Oľga Poliaková
predseda PK

Predmetová komisia
telesnej a športovej výchovy
Naša predmetová komisia pracovala v zložení Mgr.Jacenko ,Mgr.Stach a Mgr.Falat.
Počas školského roku sme žiakov pripravovali v futbalovom,florbalovom,volejbalovom
a posilňovacom krúžku.
Naši žiaci boli veľmi úspešný v športových súťažiach . Vo všetkých kolektívnych športoch sme
boli vo finále. Sme víťazi okresného kola vo veľkom futbale chlapcov ,na krajskom kole sme
skončili tretí .Podobne sme zvíťazili v Basketbale ,v krajskom kole sme skončili na 56.mieste.Vyhrali sme stolný tenis.Armáda na našom športovom okruhu organizovala krajské kolo
v branných súbojoch ,ktoré sme v zložení Šoltys,Brehuv a Ristvej takisto vyhrali. V hádzanej a vo
volejbale sme skončili na druhom mieste.Vo florbale dievčat sme skončili na 3.mieste.V atletike
Martina Cingeľová na krajskom kole ziskala v behu na 1500m druhé miesto.
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Úspešne sa zrealizoval lyžiarsky výcvik v Belianských Tatrách pre druhé ročníky s finančnou
podporov štátu.Vzhľadom na hromadné nepodložené odhlasovanie prevažne 2.B triedy
navrhujem na ďalší rok zaviesť finančnú zálohu. Naši prváci tohto roku neabsolvovali celoročný
plavecký kurz, vzhľadom na na dlhodobú odstávku mestkej plavárne. V septembri sa úspešne
uskutočnil športový deň prvých ročníkov,podobne sa uskutočnilo účelové cvičenie pre 1
a 2.ročník ,a kurz na ochranu človeka a prírody pre 3.ročník ,do budúcna by trebalo poriešiť
žiakov ,ktorí sa tohto kurzu nezúčastnili. Snažíme sa inovovať hodiny telesnej a športovej
výchovy o florbal ,bedminton a freesby, dogball.
Boli sme organizátori okresného kola vo florbale chlapcov a dievčat a volejbalu chlapcov.V
spolupráci s žiackou školskou radou sme uskutočnili školské kolo vo futsale ,bedmintone
a v štvrtok plánujeme v plážovom volejbale .Týmto ďakujem Mgr.Kruľovej za bezproblémovú
spoluprácu.
Na záver sa chcem poďakovať
v športovej činnosti podporujú.

našim členom a aj všetkým kolegom ,ktorý našich žiakov

Vypracoval: Mgr. Ľuboš Falat
predseda PK

2. Činnosť kariérneho poradcu av koordinátorov
Správa o činnosti výchovného poradcu za školský rok 2016/2017
Práca výchovného poradcu bola zameraná na úlohy školského poradenstva v otázkach
výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie študentov, v oblasti prevencie problémového
a delikventného vývinu žiakov. Bolo sprostredkované prepojenie školy s odbornými zariadeniami,
ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež, spolupráca s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie Bardejov a Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva Bardejov.
Pre žiakov prvého ročníka sa uskutočnili besedy so psychológmi CPPPaP Bardejov (Mgr.
Slávka Rybárová-Benková, Mgr.Miriam Kukulská, Mgr. Tomáš Trembáč, Mgr. Ivana Lenártová )
zamerané na adaptáciu žiakov na nové prostredie a kolektív: Ako sa správne učiť, Kto je kto v
triede. Pre žiakov druhého a tretieho ročníka sa uskutočnili besedy v spolupráci so psychológmi
CPPPaP v Bardejove zamerané na vzťahy v kolektíve: Ako byť úspešný a Efektívne riešenie
konfliktov. Pre žiakov štvrtého ročníka sa uskutočnili besedy na tému Kľúčové kompetencie
úspešnej budúcnosti a Úspešný začiatok kariéry. So psychológom z SCŠPP Bardejov, PhDr.
Katarínou Stašákovou a PhDr. Jaroslavom Ďzundom sa uskutočnili besedy pre žiakov prvého
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ročníka na tému Ako zvládať stres/trému a Vytvorenie kvalitného hodnotového rebríčka. Pre
pedagógov sa uskutočnila beseda na tému Šikanovanie žiakov a prevencia proti šikanovaniu na
škole so psychologičkou PhDr. Katarínou Stašákovou.
Uskutočnili sa besedy a konzultácie so študentmi štvrtého ročníka o možnostiach štúdia na
vysokých školách. Vytvoril sa priestor na prezentáciu vysokých škôl pre našich študentov na pôde
SPŠ (Mendelova univerzita v Brne, TU Košice, STU Bratislava, FA výrobných technológii Prešov,
Žilinská univerzita ). Študenti 3. a 4.ročníka sa zúčastnili ROADSHOW Kam na vysokú Prešov.
Bola prevedená inštruktáž k vyplňovaniu prihlášok na vysoké školy. Z počtu 87 končiacich
študentov, 34 študentov podalo prihlášku na vysokoškolské štúdium, celkovo bolo potvrdených 67
prihlášok na VŠ. Študentom boli predstavené stredoškolské programy zamerané na možnosti
štúdia v zahraničí, prostredníctvom programu INTER STUDY. Študenti 3. a 4. ročníka
sa
zapojilo do projektu „ Proforient“, ktorý pomáha pri výbere smeru vysokoškolského štúdia
prostredníctvom psychologickej diagnostiky schopností a záujmov.
Spolupracovali sme aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, ktorý
poskytuje preventívne poradenstvo pre študentov štvrtého ročníka, informácie o trhu práce u nás
i v zahraničí, stratégie hľadania voľných miest a spôsoby, akým sa uchádzať o zamestnanie,
možnosti absolventskej praxe a bola zabezpečená náborová činnosť jednotlivých firiem pre
pracovné príležitosti žiakom 4. ročníka (T-Systems Slovakia, Edymax Bardejov, Spinea Prešov,
Policajný zbor Bardejov).
Boli mapované vzdelávacie aj výchovné problémy. Ku koncu školského roka je na škole
stav evidovaných žiakov s poruchami učenia: v prvom ročníku 2 žiaci, v druhom ročníku 5 žiaci,
z toho 3 žiaci s IVP plánmi, v treťom ročníku sú evidovaní 9 žiaci s poruchami učenia z toho 4
žiaci s IVP plánmi, vo štvrtom ročníku boli evidovaní 3 žiaci s poruchami učenia, z toho 1 žiak
s IVP plánmi.
Uskutočnili sa prezentácie študijných odborov na rodičovských združeniach pre rodičov
deviatych ročníkov základných škôl. Navštívili sme všetky bardejovské základné školy a školy
v okrese. Zúčastnili sme sa besied so samotnými žiakmi základných škôl okresu Bardejov, Stará
Ľubovňa, Svidník a Stropkov. V novembri 2016 bol organizovaný Týždeň vedy a techniky, kde
si žiaci základných škôl mali možnosť vyskúšať formy štúdia na SPŠ. Týždeň vedy a techniky
prebiehal aj na jednotlivých bardejovských základných školách, kde naši učitelia a žiaci
prezentovali žiakom základných škôl a verejnosti naše študijné odbory a našu školu. Boli
vypracované propagačné materiály pre žiakov a rodičov základných škôl, prezentácia školy
a študijných odborov pomocou PC. V januári 2017 sme na škole organizovali deň otvorených
dverí, ktorého sa zúčastnili všetky bardejovské ZŠ a ZŠ z okresu Bardejov. Bola zabezpečená
propagácia školy prostredníctvom bardejovskej televízie a spravodajských agentúr.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Bujda
vých. poradca
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Správa o činnosti žiackej školskej rady pri SPŠ v Bardejove
V školskom roku 2016/2017 si predsedovia tried v tajnom hlasovaní zvolili jedenásť členov
žiackej školskej rady /,,ďalej len ŽŠR“/. Vybraní členovia volili v tajnom hlasovaní predsedníctvo
ŽŠR. Predsedom sa v septembrovom tajnom hlasovaní stala žiačka 3. B Klaudia Vantová. Vo
voľbách si členovia ŽŠR vybrali aj podpredsedníčku Eriku Dubňanskú, Reného Lukáča
(tajomníka), Radoslava Sobeka (finančného manažéra) a Nikolu Dzurišinovú (zástupcu pre styk
s verejnosťou). Žiakov v Rade školy pri SPŠ zastupovala podpredsedníčka ŽŠR Erika Dubňanská,
ktorá bola právoplatne zvolená v tajnom hlasovaní..
Zasadnutia ŽŠR sa konali 1x za týždeň, ale aj častejšie podľa potreby. Dvakrát v školskom roku
sme na zasadnutí privítali vedenie školy a spoločne riešili návrhy a problémy zo strany ŽŠR.

Aktivity ŽŠR v školskom roku 2016/2017:
Na prvom stretnutí sme sa oboznámili so Zákonom 596/2003 o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa ŽŠR, tiež sme
prečítali a schválili Štatút o žiackych školských radách. Schválili sme plán činnosti ŽŠR pre
školský rok 2016/2017. Počas celého školského roka sme sa aktívne vyjadrovali k podstatným
otázkam, návrhom a opatreniam školy. Prostredníctvom koordinátora ŽŠR prekladali členovia
vedeniu školy stanoviská a podnety, na ktorých sa študenti a koordinátor dohodli na stretnutiach.
V novembri /8.11.2016/ sme privítali našich prvákov na IMATRIKULÁCII, ktorá sa konala v
športovej hale Mier. Už tradične bolo vítanie nováčikov spojené s oceňovaním najúspešnejších
žiakov a učiteľov školy. V decembri sa v réžii ŽŠR konali MIKULÁŠSKA NÁDIELKA a
SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU VIANOČNÚ IKEBANU.
V decembri bol aj VIANOČNÝ
FLORBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV SPŠ, v ktorom nám pomohli aj telocvikári. Január patril už
tradične PLESU PRIEMYSLOVÁKOV /27.1.2017/, ktorý sa znova konal v spoločenskej sále
Jasu. Obohatený bol o kultúrny program a bohatú tombolu. Február bol znova športový a ŽŠR
v spolupráci s učiteľmi telesnej a športovej výchovy usporiadali BEDMINTONOVÝ TURNAJ
ŽIAKOV. V marci sme pri príležitosti DŇA UČITEĽOV usporiadali krátke posedenie, na ktorom
žiaci poďakovali pedagógom za ich prácu. Taktiež sme usporiadali RETRO DEŇ, keď si žiaci
mohli pripomenúť veci spojené s minulosťou. Apríl patril DŇU NARCISOV. Záver školského
roka patril KONCOROČNÉMU TURNAJU TRIED V PLÁŽOVOM VOLEJBALE, ktorý sme
opäť organizovali v spolupráci s Mgr. Falatom a Mgr. Stachom.
Všetky podujatia boli obohatené aj o rozhlasové relácie v školskom rozhlase. Sme vďační Mgr.
Marinkovi a žiakom za vystúpenia školských kapiel a ozvučovanie všetkých podujatí, spoločne
sme nahrali aj video pozvánku na DOD 2017. V školskom roku 2016/2017 sme vyhrali Objav
roka v Súťaži stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja so školským
časopisom Báječný priemyslovák. Opäť sme sa zapojili do tejto súťaže, vyhodnotenie bude
v novembri 2017. Taktiež sme sa s naším časopisom zapojili do celoslovenskej súťaže časopisov
,,PRO SLAVIS 2017.“ O výsledkoch nás budú informovať v nasledujúcom školskom roku.
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Niekoľko členov ŽŠR je aj súčasťou redakčnej rady časopisu a snažili sa pútavo opísať všetky
podujatia, ktoré sa uskutočňujú na SPŠ ale aj mimo nej. Žiacka školská rada sa počas celého
školského roka snažila o prezentovanie SPŠ v Bardejove na verejnosti. Niektorí členovia sa stali
súčasťou Okresného študentského parlamentu v Bardejove a úspešne reprezentujú SPŠ v okrese
cez názory a nápady.
Počas celého roka pani zástupkyňa Ing. Mgr. Helena Labancová a dvaja členovia ŽŠR hodnotili
nástenky v triedach. Víťazom sa stala 2.B, ktorá vyhráva Deň organizovaného voľna. Činnosť
ŽŠR hodnotíme pozitívne, ďakujeme za akúkoľvek pomoc zo strany vedenia a pedagogického
zboru. V budúcom školskom roku by sme chceli opäť zlepšovať svoju činnosť a prinášať novinky
v organizovaní školských aj mimoškolských podujatí na Strednej priemyselnej škole v Bardejove.
Vypracovala: Mgr. Júlia Kruľová
koordinátor ŽŠR

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE
A BOJ PROTI OBEZITE
Projekt Škola podporujúca zdravie a boj proti obezite bol realizovaný pod vedením koordinátorky
Ing. Otílie Beňovej v spolupráci s vedením školy.
1.

V oblasti starostlivosti o fyzické zdravie a podpory telesného pohybu boli uskutočnené
činnosti: viď PK – telesná výchova

2.

V oblasti zmeny zaužívaných stravovacích zvyklostí smerujúcich k racionálnej výžive sa
zrealizovalo:
1. V rámci kampane „Odstráň obezitu“ s cieľom zdôrazniť zdravé stravovanie a prevenciu
nadváhy a obezity sme si pripomenuli Svetový deň výživy dňa 14.októbra „ jablkom pre
zdravie“ vo vestibule našej školy, kde každý dostal jablko pri vstupe do školy ako symbol
zdravia. Súčasne bol rozšírený propagačný materiál.
2. Besedy na tému „Zdravá výživa a boj proti obezite“, ktoré boli zorganizované pre žiakov
1.ročníka, viedla Mgr. M.Fecková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Cieľom
týchto besied bolo upozorniť na zdravý životný štýl a zdravú výživu, podporu zdravia a
prevenciu závažných ochorení. Na dôležitosť zdravej výživy poukázali školské nástenné
noviny na tému Zdravé potraviny, čo jeme.
Žiaci vyplňovali dotazník o životospráve v spolupráci s RÚVZ:
- Spotreba potravín a pokrmov – stravovacie zvyklosti
- Pohybová aktivita
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3. Žiaci a zamestnanci školy sa stravujú v školskej jedálni SPŠ s možnosťou výberu teplého
jedla na obed, pestrej a nutrične vyváženej stravy. Bol obohatený jedálny lístok o zeleninu a
ovocie a nový druh jedál s podporou pitného režimu na základe ankety pre žiakov a
zamestnancov školy: „Stravovanie v jedálni SPŠ“.
V školskom bufete je zabezpečené občerstvenie a pitný program.
4. Pripomenuli sme si ďalšie významné svetové dni, akým je aj Medzinárodný deň mlieka,
ktorý pripadá na mesiac máj. Bol zdôraznený význam mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré
predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditelných zložiek ľudskej výživy
propagačným materiálom a boli vyhotovené školské nástenné noviny.
5. Zásady zdravej výživy a poruchy príjmu potravy boli predmetom školských nástenných
novín. Bolo zdôraznené, že nesprávna výživa zvyšuje náchylnosť ku stresu a jeho
zvládanie.
6. Propagačným materiálom boli žiaci tiež upovedomení o prevencii zdravia,
s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny a zvýšenia povedomia v oblasti prídavných
látok v našej strave a označovania potravín.
3.

Oblasť interiéru a exteriéru školy :

1. V spolupráci s triednymi učiteľmi dbáme o udržiavanie čistoty tried, sociálnych zariadení
a poriadok na chodbách.

2. Žiaci využívajú oddychové miesta pri bufete školy a na chodbách sú
lavičky, ktoré im slúžia počas prestávok a voľných hodín.
3. Na hodinách ekológie boli uskutočnené prednášky na tému Ochrana
životného prostredia, ktorá je i témou nástenných novín

4. V triedach, na medziposchodiach a vo vstupnej hale sa aktualizujú
nástenné noviny k určeným témam a významným udalostiam

5. V triedach a na chodbách je zabezpečená starostlivosť o kvetinovú
výzdobu a žiaci využívajú uzamykateľné šatníkové skrinky umiestnené na chodbách.

6. O čistotu okolia školy a úpravu atletického štadióna sa starajú žiaci
pod vedením učiteľov a ostatní zamestnanci školy podľa predloženého
harmonogramu.
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4.

Oblasť zdravotnej výchovy a výchova k zdravému životnému štýlu :
1. V rámci účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia sa konali prednášky na
tému Poskytnutie prvej pomoci a Zdravotná príprava

2. Uskutočnili sa besedy na tému Duševné zdravie mladých ľudí s Mgr.S. Benkovou z
Centra pedagogicko – psychologického poradenstva pre žiakov 2.ročníka, kde poukázala
na duševné zdravie ako základnú hodnotu ovplyvňujúcu život človeka a podala konkrétne
rady ako upevňovať svoje zdravie.

3. Kto som, kam kráčam – téma, v ktorej Mgr. S.Benková z CPPPaP zdôraznila žiakom
3.ročníka využitie pozitívnych stránok osobnosti, bola doplnená dotazníkom – Vplyvy,
podieľajúce sa na utváraní osobnosti.

4. Besedy na tému Komunikačné zručnosti, životný štýl mladých ľudí boli vedené Mgr.S.
Benkovou pre žiakov 3. ročníka, v ktorých vysvetlila kľúčové kompetencie úspešnej
budúcnosti

5. Pre žiakov 3.ročníka prebiehali besedy na tému Poruchy osobnosti a správania s Mgr.
S.Benkovou spojené s vypracovaním dotazníka zameraného na problematiku
zodpovedného správania.

6. Pripomenuli sme si Svetový deň duševného zdravia v mesiaci október propagačným
materiálom a vyhotovením školských nástenných novín.

7. Žiaci vyjadrovali svoj postoj k aktuálnym problémom mladých ľudí v školských úlohách
v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov v témach týkajúcich sa
zdravia, zdravej výživy, fajčenia, alkoholizmu a drog.

Projekt Škola podporujúca zdravie a boj proti obezite je projektom pre žiakov, pedagógov i
zamestnancov našej školy. Úlohy stanovené v tomto projekte budeme aj naďalej postupne
realizovať a doplňovať, aby sme prispeli ku skvalitneniu nášho životného štýlu.

Koordinátorka ŠPZ a boja proti obezite: Ing. Beňová Otília

Telefón:
+421544722450

Email:
skola@spsbj.svcmi.sk
sekretariat@sps-bj.vucpo.sk

Web:
http://www.spsbj.sk

IČO:
00161705

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
Komenského 5, 085 42 Bardejov

SPRÁVA O ČINNOSTI SČK
SČK na škole pracoval v tomto školskom roku pod vedením Mgr. Jajkovej v spolupráci s
vedením školy.
Činnosť SČK bola zameraná na získavanie prvodarcov krvi. Spoločne boli žiaci darovať
krv v novembri - ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI, potom sa organizuje VIANOČNÁ a vo
februári VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI. Okrem týchto organizovaných akcií chodili naši
žiaci darovať krv pravidelne každé 3 mesiace, niektorí zas po vyzvaní z hematológie, ale aj
samostatne kedykoľvek. Žiaci 4. A triedy sa rozhodli rozlúčiť so štúdiom na strednej škole
darovaním krvi v mesiacoch apríl - máj, za čo si právom zaslúžia poďakovanie.
V ďalšej činnosti sme sa zamerali na spoluprácu s odborníkmi zo spoločenskej i odbornej
oblasti týkajúcej sa danej problematiky.
29. 9. bol Svetový deň srdca a traja naši žiaci spolupracovali na kampani „MOST“ s
pracovníčkami z Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Bardejove, s MUDr.
Zbyňovskou a Bc. Mullerovou na preventívnej akcii v obchodnom dome Tesco.
Uskutočnili sa nasledujúce prednášky:
- prednáška na tému „Alzheimerova choroba – tréning mozgu“ s MUDr. Zbyňovskou a Bc.
Mullerovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva spojená s tréningom pamäte,
- prvá pomoc so zameraním na poskytovanie prvej pomoci pri epilepsii v treťom ročníku s
MUDr. Zbyňovskou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- „Dentálna hygiena” pre celý 1. ročník s Bc. Mullerovou z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
- „Učíme sa komunikovať” pre 1. ročník. „Učíme sa zvládať konflikty” v treťom ročníku v
spolupráci s CPPPaP v Bardejove s Mgr. Slávkou Benkovou - Rybárovou
V spolupráci so Slovenským Červeným krížom bola na účelových cvičeniach v 1. a 2. ročníku
a na kurze ochrany človeka a prírody v 3. ročníku realizovaná zdravotná príprava s Mgr.
Miroslavou Vasičkaninovou
V máji sme sa zúčastnili na okresnej súťaži SČK – DPP. Žiaci sa umiestnili na 6. Mieste.
Súťažilo 11 škôl.
Priebežne počas školského roku žiaci aktualizovali nástenku SČK podľa významných
medzinárodnych dní v roku, týkajúcich sa zdravotníckych tém.
O prácu v SČK je značný záujem zo strany žiakov.

Mgr. Mária Jajková

Vyhodnotenie činností výchovy k manželstvu
a rodičovstvu v školskom roku 2016/2017
Na základe plánu činnosti VMR boli realizované jednotlivé úlohy najmä na hodinách etická
výchova, občianska a náboženská výchova. V rámci triednických hodín sme vychádzali
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z požiadaviek triednych učiteľov. VMR je zacielená na utváranie základných vedomostí
a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s etickými
normami.
V školskom roku 2016/2017 pri výbere besied a prednášok bola činnosť VMR zameraná na
rešpektovanie cieľov pre stredné školy medzi ktoré patrí:
-

objasnenie obsahu pojmov priateľstvo, láska, manželstvo, sex, rodina,
poučenie o psychologických a sociálnych aspektoch manželstva, rodiny a rodičovstva,
vysvetlenie významu dodržiavania vernosti v manželstve (spoločenský, etický,
psychologický, zdravotný...)
zdôrazniť smrteľne nebezpečné ochorenie AIDS, upozorniť aj na nebezpečenstvo drogovej
závislosti,
vysvetliť výchovné aspekty plánovaného rodičovstva, jeho význam,
zaoberať sa otázkou predčasného sexuálneho styku, jeho vplyvom na vývin osobnosti
a otázkou, kedy začať s pohlavným životom.

AKTIVITY VMR:
1.ročník
Cesty emocionálnej zrelosti – cyklus skupinových aktivít – trieda 1. A
- Kam smerujem, pohľady na budúcnosť, naše ciele pre lepší svet, k adaptácii na školu
a spolužiakov, k tolerancii, k empatii, k zlepšeniu v komunikácii, k vytvoreniu kvalitného
hodnotového rebríčka – odborná prednáška s psychologičkou
PhDr. K. Stašákovou.
-

Na poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí mladých ľudí o HIV/AIDS sme sa
zapojili do celoslovenskej kampane Červené stužky 2017, ktorú považujeme za
najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS.
Dievčatá 3. D triedy pri tejto príležitosti pripravili tematicky zameranú nástenku a dňa
1.decembra 2016 sme si pripomenuli tento deň pripínaním červených stužiek učiteľom
a žiakom školy.

-

Pre žiakov 1. C triedy si pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
1. decembra 2016 pripravili hodnotnú prednášku pod názvom „Deň boja s AIDS“ spojenú
s workshopom a zaujímavou súťažou.
Pre žiakov SPŠ sme s Ing. Skoncovou zrealizovali súťažný kvíz o AIDS, v ktorom žiaci
mali možnosť overiť si svoje vedomosti o tejto nevyliečiteľnej chorobe a zároveň získať
vecnú odmenu. O aktivitách našej školy sme informovali prostredníctvom správy Červené
stužky 2017, ktorú sme zaslali PhDr. Anne Poláčkovej do Žiliny.
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2. ročník
- Výchova k manželstvu a rodičovstvu – rozvoj poznatkov o význame manželstva, rodiny
a rodičovstva, formovanie zodpovedného prístupu k manželstvu a rodičovstvu bola ďalšou
témou z radu prednášok výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktorú odborne viedla Mgr.
Slávka Benková-Rybárová.
-

PhDr. Katarína Stašáková zo Súkromnej špeciálno-pedagogickej poradne v Bardejove
zaujala žiakov 2. B triedy besedou pod názvom „Falošné tváre lásky“, v ktorej im
priblížila tú pravú podobu lásky, ktorú si netreba zamieňať za súcit, sympatiu či citové
vzplanutie.

3. ročník
- „Citové vzťahy mladých ľudí“ – význam, rozvoj, formovanie optimálnych vzťahov,
zvládanie ťažkosti vo vzťahoch, vzájomné porozumenie, vnímanie inakosti názorov,
hranice vo vzťahoch si - (Mgr. Slávka Benková-Rybárová – 3. C trieda – 28. 11. 2017)
-

15. apríla 2017 pre žiakov 3. C triedy Mgr. Slávka Benková-Rybárová z Centra
pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove si pripravila besedu na tému „Rodina
a jej miesto v spoločnosti“.

4. ročník
- Témou „Medzigeneračné vzťahy“ zaujala Mgr. Benková-Rybárová dňa 2. 5. 2017
žiakov 4. D triedy.
-

Prednáškou „Kult tela“ oslovila Mgr. Slávka Benková-Rybárová žiakov 4. A triedy.
Prednáška bola spojená s premietaním filmu.

Veríme, že aj našimi aktivitami sme prispeli k získaniu vedomosti k formovaniu komplexnej
osobnosti, ktorá dokáže odolať negatívnemu vplyvu okolia.

Mgr. Mária Kravcová
koordinátor VMR
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Správa o činnosti koordinátora výchovy ľudských práv
za školský rok 2016 / 2017
„Nedajú sa učiť ľudské práva spôsobom, ktorý je proti ľudským právam.“
Výchova k ľudským právam v škole
Cieľom výchovy k ľudským právam je permanentné osvojovanie si vedomostí a zručností, ktoré
prispejú k posilňovaniu ľudskej dôstojnosti, k vývoju demokratickej spoločnosti založenej na
hodnotovom systéme, ako je rovnosť šancí, pluralita názorov ,spravodlivosť.
V oblasti ľudských práv popri osvojovaniu pojmov ako morálka a právo, rasizmus, šovinizmus,
diskriminácia a intolerancia, je veľmi dôležité dokázať odhaľovať aj príčiny takýchto prejavov
a nachádzať aj spôsoby ich riešenia a odstraňovania.
Výchova k ľudským právam na školách musí klásť dôraz na poznanie, analýzu a interpretáciu
základných dokumentov, ktoré definujú ochranu ľudských práv a slobôd, ako sú Všeobecná
deklarácia ľudských práv, Dohovor o právach dieťaťa, Deklarácia výchovy k ľudským právam.
Súčasťou danej problematiky je potrebné viesť permanentné diskusie o konkrétnych príkladoch
porušovania ľudských práv a slobôd, ako sú nacionalizmus, rasizmus, intolerancia, ktoré nám
denne ponúkajú médiá, a nabádať študentov zaujímať svoje vlastné postoje a stanoviská.

l. Hlavné úlohy a ciele
Plán práce koordinátora výchovy ľudských práv vychádza z Pedagogicko- organizačných pokynov
na školský rok 2015/2016, Dohovoru o právach dieťaťa, Listiny ľudských práv, Štátneho
vzdelávacieho programu a plánu práce školy.
Cieľom je prostredníctvom aktivít a opatrení zabezpečiť informovanosť a dosahovanie pokroku
v ich dodržiavaní. Osvojiť si vedomosti, zručnosti, formovať postoje v súlade s hodnotami
demokratickej spoločnosti. Dodržiavať vekuprimerané postupy, od všeobecných
poznatkov prechádzať k zážitkovému osvojeniu ich podstaty a následne ich konkrétna aplikácia
v každodennom živote.
Škola musí naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám, a preto by všetky prostriedky
vzdelávania mali byť využívané aj na to, aby v žiakoch pestovali úctu k ľudskej dôstojnosti,
k ľudským právam, aby získali sebavedomie, vedeli sa vyjadrovať, komunikovať, vyvolal sa
v nich záujem o okolitý svet. To znamená, aby vzdelávanie a výchova boli zamerané na rozvoj
osobnosti človeka.
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II. Obsah činnosti
Koordinátor ľudských práv monitoruje, koordinuje a usmerňuje výchovu pre ľudské práva,
spolupracuje s vedením školy , výchovným poradcom a triednymi učiteľmi. Monitoruje správanie
žiakov a zabezpečuje ich ochranu .Porozumieť ľudským právam sa dá najlepšie prostredníctvom
vlastného zážitku a každodenný školský život poskytuje takúto možnosť a môže prispieť
k pochopeniu takých pojmov ako sloboda, tolerancia, čestnosť a pravda. Je dôležité zamerať sa na
odstraňovanie prejavov neznášanlivosti, posmechu, ponižovania a pod.
Naučiť žiakov ako ovládať a riadiť seba a svoj život, ako si pestovať pevnú vôľu a uskutočňovať
svoje predsavzatia. Naučiť sa ovládať a riadiť seba tak, aby dokázali naplniť svoje sny a životné
ciele, aby dokázali odolať lákadlám, ktoré na nich číhajú každý deň.
Hlavné metódy a formy práce:
- rozhovory, besedy
- využitie vo vyučovacích predmetoch - občianska náuka, dejepis, literatúra, právna náuka
- práca na triednických hodinách - tvorba nástenných novín - výstavky výtvarných a literárnych
prác
- spolupráca so žiackou školskou radou
- Ročenka školy 2017
lll. Prehľad aktivít
Výchova k ľudským právam bola realizovaná:
- vo vyučovacom procese na hodinách občianskej náuky / občianstvo človeka, právo a morálka,
volebný systém, významné dni Deň ľudských práv, Deň oslobodenia... /, literatúry/ téma vojny,
láska a nenávisť, osobná lyrika.../, právnej náuky
- na triednických hodinách/ témy priateľstva, empatie, etikety...
- formou mimovyučovacích aktivít:
- návšteva výtvarných výstav v HOS, Poľsko - slovenskom dome zameraných na zmysel života,
svojské videnie sveta, Matteo Villarosa / Matúš Čicvara/
- Život a dielo Janka Kráľa – náučno-poetické pásmo v OKDG
- Tradície našich predkov- RETRO výstava
- poznávacia exkurzia- vojnové cintoríny, Svidník, Dukla, Medzilaborce – Múzeum moderného
umenia
- Medzinárodný deň ľudských práv – hodiny ON
- Záložka do knihy spája školy – Knihy rozprávajú príbehy ,projekt zameraný na rozvoj
čitateľskej gramotnosti a nadviazanie priateľstva medzi študentmi slovenských stredných škôl
SPŠ Bardejov – SSOŠ Žarnovica
Besedy
- Ľudské práva, extrémizmus, závislosti , beseda pre žiakov 1. ročníka
- Beseda s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku p. Dušanom Chrenekom na tému
Európska únia – plány a výzvy
Vypracovala: Mgr. Nataša Dzubáková
koordinátorka výchovy k ľudským právam
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Správa o činnosti v oblasti prevencie drogových závislosti a iných sociálnopatologických javov v školskom roku 2016/2017
Činnosť v oblasti prevencie drogových závislostí a iných patologických javov bola
realizovaná v súlade s programom Národnej protidrogovej stratégie, pedagogicko-organizačnými
pokynmi MŠ SR pre školský rok 2016/2017 a s učebnými osnovami. Otázky prevencie
drogových závislosti boli včlenené do obsahu výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci
predmetov náuka o spoločnosti, chémia, ekológia, etická výchova, informatika. Na týchto
predmetoch ako aj na triednických hodinách žiaci mali možnosť vyjadriť svoje názory, svoj postoj
k užívaniu drog .
Preventívna činnosť bola zameraná predovšetkým na primárnu prevenciu, ktorá spočíva v
zdravom životnom štýle, dodržiavaní zásad správnej životosprávy, hodnotnom naplnení voľného
času a predovšetkým informovanosti žiakov o danej problematike.
Študenti získali nové poznatky a prehĺbili svoje vedomosti v danej oblasti aj vďaka
prednáškam a besedám organizovaným v spolupráci s PZ a
Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Bardejove:
1) Pre žiakov prvého ročníka bola zrealizovaná beseda s pracovníkom policajného zboru kpt.
Mgr. Valkučákom na tému: Kriminalita mládeže a drogy“ a „Trestnoprávna zodpovednosť
mládeže“, v ktorých formou prezentácie oboznámil žiakov prvého ročníka so základmi trestnej
zodpovednosti mladistvých. Vysvetlil pojmy: maloletý delikvent, mladistvý páchateľ, trestný čin,
prečin, drogy – ich prechovávanie a obchodovanie s nimi, fajčenie vo verejných priestoroch, zákaz
zdržiavať sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. hodine na verejne prístupných
miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Riešil so žiakmi konkrétne životné situácie,
tykajúce sa trestného práva, o ktoré prejavili záujem.
Mgr. Valkučák stručne zhodnotil drogovú scénu v našom regióne, informoval žiakov
o účinkoch legálnych a nelegálnych drog na telesné a duševné zdravie človeka. Jeho zámerom
bolo aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog a viesť ich k zodpovednosti za
svoje rozhodnutia a konanie.
2) Záverom školského roka bola zrealizovaná beseda „Obchodovanie s ľuďmi“ s Mgr.
Benkovou, ktorá poukázala žiakom tretieho ročníka na nebezpečenstvá a riziká spojené s prácou v
zahraničí. Vystríhala ich pred novodobým otroctvom a uviedla základné pravidlá, ktoré by mali
dodržiavať, aby sa nestali obeťou obchodníkov s ľuďmi.
3) Tak ako každý rok aj tento rok bola zrealizovaná beseda, zameraná na prevenciu
šikanovania pre žiakov prvého ročníka s lektorom Mgr. Tomášom Trembáčom na tému „ Ako
čeliť šikanovaniu a agresivite na školách“. Formou zážitkových aktivít viedol žiakov k tomu, aby
si uvedomili vlastnú zodpovednosť za problém šikanovania v triednom kolektíve .
Problematike šikanovania žiakov venovala sa aj Dr. Stašáková v besede s pedagogickým
kolektívom zrealizovanej dňa 13. decembra.
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4) Dňa 16.11.2016 SPŠ nahradila vyučovanie celodenným preventívnym programom EXIT
TOUR. Prostredníctvom Tréningového centra Kompas Žilina škola ponúkla žiakom hudobnovýchovný program, ktorý ich zaujal a priniesol mnoho poučných informácií. Prednášky boli
zamerané na sociálno-patologické javy: Závislosti, Spravodlivosť, Ako si nezašpiniť život,
Nebezpečenstvo internetu...
5) Aj v tomto školskom roku naša škola zapojila sa do 10. ročníka celoslovenskej kampane
ČERVENÉ STUŽKY 2016. Všetky aktivity, ktoré boli zrealizované v mesiacoch október –
november 2016 smerovali k dôslednej informácii žiakov o Svetovom dni boja proti AIDS.
Informovali, resp. znova pripomenuli žiakom hrozbu nákazy vírom HIV/AIDS a možnosti
prevencie. Počas trvania kampane boli zrealizované aj tieto akcie:
- príhovor v školskom rozhlase, venovaný kampani Červené stužky, možnostiam nákazy vírusom
HIV a vyhlásenie súťažného kvízu „Čo vieš o HIV/AIDS?“ Dančišin, 2C
Obchodovanie s ľuďmi – touto odbornou prednáškou oslovila žiakov 4. ročníka pracovníčka
CPPPaP v Bardejove Mgr. Benková-Rybárová
- premietanie filmu ANJELI a DVD In you face v rámci triednických hodín žiakom 3. a 4.
ročníka
6) Pri príležitosti Dňa bezpečného internetu príprava rozhlasovej relácie zameraná na
problematiku kyberšikanovania - žiačky 3.D triedy Dubňanská, Čontová
7) Kreatívna informatika – školská súťaž v tvorbe plagátov pomocou počítačovej grafiky, v
ktorej žiaci mohli vyjadriť svoj postoj k danej problematike:
a) Stop extrémizmu
b) Nestrať sa v labyrinte drog
Monitorovanie stavu užívania legálnych a nelegálnych drog u študentov prvých ročníkov, bolo
zrealizované metódou anonymného dotazníka.
Pravidelne aktualizované nástenné noviny prezentovali problematiku šikanovania, problematiku
užívania nelegálnych drog, alkoholu a fajčenia, obchodovania s ľuďmi a ďalších sociálnopatologických javov. Uvádzali najnovšie štatistické výsledky, týkajúce sa danej problematiky a
kontakt na odborníkov v danej oblasti. Taktiež poskytli priestor pre práce študentov, ktorí v nich
vyjadrili svoj postoj k danej problematike .
Viesť študentov k zmysluplnému tráveniu voľného času, zvýšeným športovým aktivitám a
zdravému životnému štýlu, bolo zámerom volejbalového a futbalového turnaja, organizovaného
vyučujúcimi TEV medzi jednotlivými triedami, školských výletov zameraných na poznávanie a
turistiku v horách
a turistických vychádzok do okolitej prírody organizovaných v rámci
triednických hodín v závere školského roka .
V Bardejove dňa 25.6.2017
Vypracovala: Ing. Skoncová Ľudmila
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Správa o činnosti environmentálna výchova v šk. 2016/2017
Počas školského roka boli vyhotovené nástenky na témy:
1. TANAP
2. Medzinárodný deň vody
3. Svetový deň Zeme
4. Pieninský národný park
5. Stredoeurópsky deň stromov a ochrany zvierat
6. Národné parky Slovenskej republiky
7. Prírodné rarity na Slovensku
8. Tatranské plesá
K medzinárodnému dňu vody bola pre žiakov 1.C triedy zorganizovaná beseda s Ing. Hrozekovou
na tému Voda. V úvode a v závere školského roka prebehol zber papiera. Bola prevedená kontrola
čistoty tried.
Počas školského roka prebiehal zber viečok SABI. Dňom 21.4.2017 bola ukončená súťaž
spoločnosti MILK AGRO s názvom Zbieraj a vyhraj. SPŠ Bardejov sa v kategórii A3 (do 350
žiakov) umiestnila na 29. mieste s celkovou hmotnosťou 1270 g a 3,88 g na žiaka. Najviac viečok
Sabi nazbierala trieda 3.B: 500 g. Za účasť v súťaži bude triede 3.B udelený deň organizovaného
voľna.
V závere školského roka bol ukončený zber batérií. Do súťaže sa zapojili nasledovné triedy, ktoré
nazbierali:
1.
3.C
50,0 kg
2.
2.B
1,32 kg
3.
4.C
0,36 kg
4.
4.B
0,30 kg
5.
3.B 0,22 kg
Víťazná trieda 3.C získala deň organizovaného voľna.
Bardejov 12.6.2017
Ing. Alžbeta Hovancová
Koordinátor environmentálnej výchovy
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2. Mimoškolské aktivity
Zoznamovací výlet 1. ročníka

Na bardejovskej priemyslovke sa žiaci každý deň dozvedia niečo nové, avšak život sa netočí iba
okolo školy a učenia. Dôležité je utvárať nové priateľstvá, ale aj upevňovať tie staršie. Preto sa
naši prváci ako jednu z prvých informácií dozvedeli, že pre nich pripravujeme zoznamovací výlet
do Vysokých Tatier. Po počiatočnom váhaní a rozhodovaní sa, či sa výletu zúčastniť alebo nie, sa
žiaci prvého ročníka a ich triedni učitelia v stredu 28.septembra vybrali do Dolného Smokovca.
Spolupráca medzi SPŠ a dopravnou políciou pokračuje

29. septembra sa študenti SPŠ podieľali na súčinnostnej bezpečnostno-preventívnej akcii, ktorú
pripravilo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove v spolupráci s Okresným
riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru a Záchrannou zdravotnou službou.
V dopoludňajších hodinách na Radničnom námestí boli náhodní okoloidúci a žiaci základných
a stredných škôl svedkami dopravnej nehody. Osobné motorové vozidlo, ktoré riadil mladý vodič
pod vplyvom alkoholu, najskôr narazilo do skupinky chodcov a následne do ďalšieho vozidla. Na
zemi zostalo ležať niekoľko zranených ľudí, ďalší zranení boli v aute.
Spolu bolo pri nehode zranených 9 osôb, z toho dvaja chodci prišli o život, zostali zakliesnení
medzi vozidlami, ďalší dvaja chodci utrpeli vážne zranenia a zranené boli aj osoby sediace v aute.
Pocit reálnosti situácie umocnila simulácia zrážky chodcov predvedená Ústavom súdneho
inžinierstva Žilinskej univerzity. Vozidlo narazilo do figurín veľkosti a hmotnosti dospelého
človeka, bolo presne vidieť, čo auto aj v relatívne nízkej rýchlosti (50 km/hod.) urobí
s najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky – chodcami. Po reálnej zrážke figurín a po
zrážke vozidiel sa do akcie zapojili študenti Strednej priemyselnej školy v Bardejove, odboru
technika a prevádzka dopravy, ktorí ako živí figuranti poslúžili záchranárom pri vyslobodzovaní
z vozidla, pri poskytovaní prvej pomoci a dokumentovaní dopravnej nehody.
Táto netradičná situácia bola na Radničnom námestí zinscenovaná preto, aby si jednotlivé
záchranné zložky a Policajný zbor precvičili a zlepšili súčinnosť a spoluprácu pri záchrane
ľudského života a zdravia pri vzniku závažnej dopravnej nehody. Nie menej významným cieľom
je prezentácia zásahu a postupu záchranných zložiek a polície širšej verejnosti, najmä žiakom
základných a stredných škôl, ktorí ako chodci, cyklisti či budúci vodiči, majú podiel na dopravnej
nehodovosti
Športový deň prvákov
Dňa 9.9.2016 sa v športovom areáli SPŠ uskutočnil športový deň pre žiakov prvých ročníkov.
Žiaci súťažili v atletických disciplínach a futbalovom turnaji. Za pekného počasia si medzi
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prvákmi vybojoval 1.miesto v behu na 100m a skoku do diaľky Radoslav Voľanský. Beh na
1500m vyhral Jakub Hiščár. U dievčat zožala úspech vo všetkých troch disciplínach Sabína
Konkoľová. Vo futbalovom turnaji hrali jednotlivé triedy proti sebe. Aj napriek tomu, že turnaju
predchádzal beh na 1500m sa nikto nezranil a boli podané pekné výsledky. Víťazom tohto turnaja
sa stala 1.A trieda, ktorá zvíťazila v oboch zápasoch. Na druhom mieste s 1 víťazstvom sa
umiestnila 1.B trieda a tretie miesto zostalo po pokutových kopoch pre 1.C. Dúfame, že v
budúcnosti budú reprezentovať našu školu v športových zápoleniach.
Deň finančnej gramotnosti na SPŠ
Finančná gramotnosť predstavuje súbor vedomostí, zručností a skúseností efektívne riadiť vlastné
finančné prostriedky. Nadácia Partners rozhodla sa požiadať UNESCO o registráciu dňa 8.
septembra ako Medzinárodný deň finančnej gramotnosti a tým upozorniť na potrebu zvyšovať
finančnú gramotnosť obyvateľstva.
Prieskum nezávislej agentúry Focus poukázal na nelichotivé ukazovatele finančnej gramotnosti
na Slovensku. A tak vyučujúci ekonomických a prírodovedných predmetov na Strednej
priemyselnej škole v Bardejove si tento deň pripomenuli netradičnou formou. Pri vstupe do
budovy vo vestibule žiaci si žrebovali otázky, z uvedených možností odpovedí označili tú správnu
a lístok vhodili do pripravenej škatule. Správnosť svojich odpovedí si overili na tematicky
zameranom paneli alebo z elektronickej prezentácie vo vestibule školy. Testovania sa zúčastnilo
170 žiakov, správne odpovedalo 109 žiakov, teda celková úspešnosť bola 64,1%.
Pri príprave Dňa finančnej gramotnosti škola vychádzala z Národného štandardu finančnej
gramotnosti.
Cieľom podujatia bolo zistiť, ako sa žiaci vedia orientovať v pojmoch z oblasti financií a zároveň
zvýšiť záujem o danú problematiku.
Spoznávali sme Prahu
Aj keď jeseň nie je najbežnejší čas na školské výlety, my, III.D, sme sa vybrali spoznávať spolu
Prahu. Už cesta bola zaujímavá, plná očakávaní, lebo väčšina z nás ešte v Prahe nikdy
nebola.Program sme mali presne naplánovaný, aby sme toho stihli čo najviac. Najskôr nás
uchvátilo metro, ale za očakávaniami nezaostávala ani stará stovežatá Praha. Na Staromestskom
námestí sme zatlieskali Orloju, pešo sme prešli popod Prašnú bránu pozdraviť kráľa Václava,
sediaceho ešte vždy na koni. Prezreli sme si námestia, ulice, budovy, kostoly, sochy i múzeá.
Zlatým klincom programu bola návšteva muzikálu Carmen v Hudobnom divadle Karlín s Luciou
Bílou v hlavnej úlohe. Až tam sme sa natlieskali. Bol to nezabudnuteľný zážitok. Výkony
spevákov, hercov, tanečníkov i artistov, scéna, kostýmy i samotná budova divadla, všetko bolo
úžasné, krásne, nové, moderné, iné. Odmenou pre účinkujúcich bol poriadny „standing ovation“.
Druhý deň výletu sme začali prehliadkou Pražského hradu a Katedrály svätého Víta. Katedrála sa
podobá trochu na našu Baziliku, ako by to bola jej veľká stará mama. Pokračovali sme na Petřín,
ďalej k Stene Johna Lennona a cez Karlov most sme sa dostali na druhú stranu mohutnej Vltavy.
Tam na nás už čakal Tancujúci dom a Staré mesto. V nákupnom centre Chodov, neďaleko ktorého
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sme boli ubytovaní, sme stihli kúpiť ešte niečo drobné ako spomienku a potom už opäť presuny
metrom na vlakovú stanicu a odchod domov
ZENIT v programovaní – WEBDESIGNER školské kolo
Vo štvrtok 20. októbra 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v programovaní –
WEBDESIGNER.V kategórii Web stredných škôl súťažili tímy zo 4. ročníka.Školské kolo začalo
9:00 a končilo 13:00. Čas na vypracovanie úlohy boli 4 hodiny.Žiaci používali súbory na
stiahnutie: zadanie.pdf, materials.zip, zo stránky http://zenit.svsbb.sk/.
Počas súťaže bolo zakázané používať internetové pripojenie. Výnimku tvorilo:
•
•
•
•
•

stiahnutie zadania a potrebných materiálov z portálu http://zenit.svsbb.sk/
školský server v prípade kooperatívnej práce tímu,
validovanie HTML5 http://validator.w3.org/,
validovanie CSS http://jigsaw.w3.org/css-validator/,
odovzdávanie riešení.

Vyhodnotenie:
1. miesto – Matej Soroka (programátor) + Norbert Noga (grafik)
2. miesto – Marek Knapčík (programátor) + Patrik Kocúr (grafik)
3. Branislav Kovalčin (programátor) + Leonard Kukľa (grafik)
Diplomy a ceny súťažiacim odovzdal riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko a predseda
hodnotiacej komisie Ing. Jozef Prexta. Víťazom blahoželáme.
Prvý víťazný tím školského kola postupuje do krajského kola súťaže ZENIT v programovaní,
ktoré sa koná 30.11.2016 na SPŠ elektrotechnickej Prešov. Prajeme im veľa úspechov.

Nesmieme zabúdať…
Žijeme krásny slobodný život a v tejto uponáhľanej dobe si akosi neuvedomujeme, že to nie je
samozrejmosť, že na mnohých miestach sveta aj v 21. storočí ľudia prežívajú strach o svoj
každodenný život.Aj to bol jeden z momentov, že študenti druhého a tretieho ročníka sa vydali na
cestu po pamätných miestach krutých udalostí prvej i druhej svetovej vojny. Navštívili sme
vojnové cintoríny v Smilne, Nižnej Polianke, pamätník vo Svidníku i na Dukle, aby sme kvietkom
a zapálenou sviečkou vyjadrili tichú spomienku na tých, ktorým vďačíme za našu slobodu. So
zatajeným dychom sme sledovali výklad sprievodkyne svidníckeho múzea i film s autentickými
zábermi o ťažkých bojoch Karpatsko-duklianskej operácie .
Súčasťou exkurzie bola i návšteva Múzea moderného umenia v Medzilaborciach, kde sme
spoznali tvorbu i pohnuté životné osudy celej rodiny slávneho maliara Andyho Warhola, ktorého
rodičia pochádzali z neďalekej dedinky Miková . Je to jedinečné múzeum, ktoré vzniklo 1.
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septembra 1991 ako prvé vo svete a zatiaľ jediné v Európe.I keď počasie bolo typické októbrové,
domov sme sa vracali s pocitom, že by sme nemali zabúdať…lebo národ, ktorý nepozná vlastnú
minulosť, nemá ani budúcnosť.

EXIT TOUR
16.11.2016 SPŠ nahradila vyučovanie celodenným preventívnym programom EXIT TOUR.
Program sa začal aj skončil koncertom v telocvični. Medzitým prebehli tri série prednášok na
témy – Závislosti, Spravodlivosť, Ako si nezašpiniť život, Ako byť úspešný, Zdravá rodina,
Nebezpečenstvo internetu, Road trip…
Prostredníctvom Tréningového centra Kompas Žilina škola ponúkla žiakom hudobno – výchovno
program, ktorý ich zaujal a priniesol mnoho poučných informácií.
Deti rodičom
15. novembra sa mnohí rodičia zišli na celoškolskom rodičovskom združení. Naši žiaci – ich deti si
pre nich pripravili krátke podujatie, na ktorom predviedli svoj talent. Vystúpili From the inside,
priemyslovácki folklóristi, ale aj moderné zoskupenie našich hudobníkov. Sme radi, že aj takto dokážu
naši žiaci vyjadriť svoju lásku k rodičom.

Vianočný futsalový turnaj
V dňoch 21. a 22. decembra sa na našej škole uskutočnil vianočný turnaj tried vo futsale. Žiaci a
ich družstvá si výborne zahrali a oslávili Vianoce športovo. Na 3. mieste skončila 1.B trieda,
druhú priečku obsadilo družstvo 2.C a víťazmi sa stali lýceisti zo 4.D triedy. Gratulujeme a
želáme krásne sviatky. ŽŠR
ZENIT v elektronike – školské kolo
V utorok 15. novembra 2016 sme na našej škole zrealizovali školské kolo súťaže Zenit
v elektronike. Slávnostne ho otvoril riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko a predseda hodnotiacej
komisie Ing. Jozef Prexta. Členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Peter Tkáč a Mgr. Stanislav
Vojtko.V kategórii A žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl si sily zmerali štyria žiaci III.C triedy:
Dávid Arendáč, Kamil Borovský, Jakub Tkáč a Kristián Trucka. V kategórii B žiakov 1. a 2.
ročníka stredných škôl súťažil Peter Kilvády z II.B triedy. Zadania na školské kolo pripravil Ing.
Tkáč. Hodnotenie a bodovanie je jednotné na celom Slovensku.Prvá časť súťaže bola teoretická.
Tvoril ju test, ktorý trval 60 minút a obsahoval 30 otázok na vypracovanie. Každá správne
vypracovaná otázka sa hodnotila 1 bodom. V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 30
bodov.
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V praktickej časti, ktorá trvala 5 hodín (300 minút), súťažiaci dostali sadu elektronických
súčiastok a doštičku fotocitlivého cuprextitu na výrobu plošného spoja. Ich úlohou bolo podľa
zadanej schémy kruhového blikača s 34 efektami v programe Cadsoft Eagle navrhnúť plošný spoj,
vyrobiť ho fotocestou, navŕtať otvory a prispájkovať súčiastky. Zapojenie bolo potrebné
v časovom limite aj uviesť do činnosti a vyskúšať jeho plnú funkčnosť. Blikač obsahoval nielen
klasické vývodové súčiastky (LED diódy, trimer, kondenzátor), ale aj 16 miniatúrnych SMD
súčiastok pre povrchovú montáž, vrátane naprogramovaného SMD mikroprocesora. Hodnotil sa
návrh plošného spoja, kvalita spájkovania, funkčnosť výrobku a čistota vyhotovenia. V tejto časti
mohli súťažiaci získať spolu 90 bodov. Celkový počet bodov s testom bol teda 120. Výrobky
všetkých piatich súťažiacich boli plne funkčné.
Výsledky – Kategória A:
1.
2.
3.
4.

miesto: Kamil Borovský, III. C 101 bodov
miesto: Kristián Trucka, III.C 86 bodov
miesto: Jakub Tkáč, III.C 79 bodov
miesto: Dávid Aredndáč, III.C 75 bodov

Výsledky – kategória B:
1. miesto: Peter Kilvády, II. B 94 bodov
Z každej kategórie školského kola môžu na krajské kolo postúpiť dvaja žiaci. Na krajské kolo
súťaže ZENIT v elektronike, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 1. decembra 2016 na Spojenej škole Ľ.
Podjavorinskej v Prešove postupujú v kategórii A Kamil Borovský a Kristián Trucka a v kategórii
B Peter Kilvády. Držíme im palce!

Týždeň vedy a techniky aj na priemyslovke
V týždni od 7. do 11. novembra, teda v týždni vedy a techniky, si žiaci končiacich ročníkov
základných škôl mohli nielen prezrieť priestory SPŠ, ale aj so svojimi staršími kamarátmi
zasadnúť do lavíc a zúčastniť sa vyučovania na odborných predmetoch odborov technické
lýceum, staviteľstvo, technika a prevádzka dopravy a elektrotechnika.
Žiaci ZŠ si mohli prakticky vyskúšať všetky grafické programy používané na vyučovaní
v jednotlivých odboroch, aj všetky prístroje a zariadenia, s ktorými na študenti priemyslovky
pracujú. Zaujali ich najmä programy 3D modelovania, informatické a ekonomické programy,
písanie na stroji všetkými desiatimi prstami, ale záujem bol aj o prácu v elektrotechnickej
a strojárskej dielni.
Veríme, že s niektorými sa stretneme v septembri a tí, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, k nám majú
dvere otvorené každý deň. Priemyslovka má všetkým čo ponúknuť.
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DOD 2017
30. januára sa dvere našej školy otvorili pre budúcich záujemcov o štúdium, rodičov, ale aj
preverejnosť. Ponúkli sme to najlepšie, čo Stredná priemyselná škola v Bardejove ponúka.
Učitelia a žiaci odprezentovali skoro 520 žiakom základných škôl naše odbory, a tak mohli
nazrieť do dielní, laboratórií, učební výpočtovej techniky či informatiky. Všetci sa mohli
odfotiť s našim maskotom alebo urobiť peknú skupinovú fotku. Celé podujatie sprevádzali
piesne našich školských hudobníkov. Dúfame, že si žiaci užili a už čoskoro ich privítame
v prvom ročníku odborov technika a prevádzka dopravy, staviteľstvo, elektrotechnika či
technické lýceum.

Okresné kolo vo florbale pre stredné školy
Na SPŠ sa 21. a 22. februára stretli 4-členné družstvá stredných škôl okresu, aby si zmerali sily vo
florbale. Organizátorom bola Slovenská asociácia športu na školách a SPŠ v Bardejove. Turnaja
chlapcov sa zúčastnilo 7 a turnaja dievčat 5 družstiev, celkovo sa súťaže zúčastnilo 140
športovcov, čo je veľmi pozitívne pri súčasnom nezáujme mládeže o podobné aktivity a sedavom
spôsobe života. Najviac prekvapili dievčatá priemyslovky, pretože aj keď je ich na škole málo, sú
šikovné, v zložení Viktória Čontová (3.D), Martina Cingeľová (4.A), Natália Drotárová, Patrícia
Pavelčáková (2.A), Adela Kunstová (4.B), Patrícia Hudačková (2.C) a Sabína Konkoľová (1.A) sa
umiestnili na peknom 3. mieste.

Deň zamilovaných sme oslávili sladko
14.
februára
vo
vestibule
školy
vítali
žiakov,
učiteľov
a
ostatných
zamestnancov naše žiačky, aby ich obdarovali sladkým bonbónom. Týmto cukríkom a prianím
krásneho dňa sa začal valentínsky deň. Všetci sme si Deň zaľúbených užili a okolo nás bolo veľa
lásky. Pripomenuli sme si, že sa máme mať radi, rešpektovať sa a nezabúdať, že láska nie je len o
čokoládach a kvetoch, ale hlavne o objatiach.
Workshop JAVA/Python

Priemyslováci z technického lýcea blok informatika sa v piatok 10.2. zúčastnili na
celodennom JAVA/Python workshope organizovanou firmou Real Fantasy s.r.o.
Workshop bol zameraný na oboznámenie sa s používanými programovacími jazykmi JAVA a
PYTHON.
Kurz
bol
vhodný
pre
záujemcov
o
programovanie.
Obsahom workshopu bolo predstavenie IDE NetBeans, základy objektového programovania,
vytvorenie
programu
s
vlastným
GUI,
skriptovanie
v
jazyku
Python.
Študenti mohli spoznať nové praktické možnosti využitia programovania. Na škole sa venujú
programovaniu v jazyku C, Lazaruse aj v Pythone. Pri dynamických weboch využívajú
programovací
jazyk
PHP
a
SQL.
Veríme, že svoje bohaté vedomosti po ukončení štúdia, budú z nich úspešní programátori a určite
sa uplatnia aj v rôznych oblastiach informatiky.
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Deň pre bezpečnejší internet
8. februára bol u nás, na Strednej priemyselnej škole v Bardejove.
Čo sa dialo? Cieľom aktivít, ktoré počas dňa prebiehali, bolo upozorniť na riziká, ktoré môžu
deťom a mladým ľuďom v online svete hroziť, ochrana osobných údajov, ako, kde a s kým riešiť
problémy vzniknuté pri pohybe vo virtuálnom svete, zdôrazniť potrebu digitálnej zdvorilosti na
internete.Vo vestibule školy formou prezentácie boli spracované základné informácie k tejto
problematike, v školskom rozhlase odzneli informácie, ako daný deň vznikol a prečo, ako aj
odporúčania pre všetkých, aké zásady bezpečného internetu dodržiavať. V triedach prebiehali
diskusie a žiaci sa oboznámili s „radami“ ako bezpečne používať internet.Kto svojou radou aj
prispel, zapojil sa do súťaže o vecné ceny. Víťazmi sa stali žiaci: Peter Kaliňák z 1.A triedy,
Radoslav Voľanský z 1.A triedy a Branislav Čunta z 2.C treidy. Víťazom gratulujeme a do
„bezpečného internetovania“!
Je to radosť
Presne tak. Je veľkým šťastím poďakovať a priať len to najlepšie. Už tradične sa naši študenti
rozhodli vyjadriť svoje veľké poďakovanie a pri príležitosti Dňa učiteľov zagratulovať. Ružička,
ktorú darovali svojim pedagógom je symbolom veľkej radosti a vďačnosti. Učiteľ je človek, ktorý
vzdeláva, ale aj vychováva a my sme radi, že na SPŠ máme výborných učiteľov. Želáme im ešte
raz veľa zdravia a chuti do ich zodpovednej práce.
Burza práce a informácií
Dňa 24.9.2015 sa naši žiaci a pedagógovia zúčastnili “Burzy práce a informácií” na ktorej
prezentovali žiakov 9. ročníka ZŠ a verejnosti naše odbory. Túto akciu organizoval Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.
Nadovšetko miluj rodný jazyk, svoju reč…
Mesiac marec sa už tradične nesie v znamení oslavy knihy a poézie – 21. marec je Medzinárodný
deň poézie. Každoročne v tomto čase sa milovníci poetického slova a víťazi triednych kôl
zúčastňujú školského kola súťaže v prednese v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
Priemyslováci na autosalóne v Ženeve
Žiaci Strednej priemyselnej školy v Bardejove, ktorí si zvolili odbor technika a prevádzka
dopravy a technické lýceum so zameraním na strojárstvo pravidelne navštevujú prestížne
automobilky v Nemecku, Českej republike i na Slovensku. K nezabudnuteľným zážitkom patria
i prehliadky najnovších modelov áut na autosalónoch v Bratislave či v Nitre.
V dňoch 18.3.-21.3.2017 sa naši dopraváci zúčastnili 87. ročníka Medzinárodného autosalónu
Geneva International Motor Show v kongresovom a výstavnom centre Palexpo vo švajčiarskom
meste Ženeva, ktorý bol spojený s prehliadkou TOP motoristických noviniek, exkluzívnych
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modelov áut, množstvom konceptov a prototypov rôznych značiek. Tento medzinárodný autosalón
patrí k najvýznamnejším autosalónom v Európe a je jedným z najvýznamnejších na svete. Aj preto
sa na aktuálnom ročníku zúčastnilo vyše 180 vystavovateľov, a to nielen priamo výrobcov
automobilov, ale tiež príslušenstva a všetkého, čo s automobilizmom a automobilmi súvisí.
Zo Ženevy sa študenti presunuli do Francúzska, do mesta Štrasburg, kde absolvovali prehliadku
mestských pamiatok, okrem iného aj veľkolepú stredovekú katedrálu Nôtre-Dame de Strasbourg,
postavenú v gotickom štýle. Po prehliadke mesta nasledoval voľný program, ktorý každý využil
podľa svojich vlastných predstáv a záujmov.
Nakoniec študenti absolvovali exkurziu do výrobného závodu Daimler AG Mercedes-Benz s
produkciou vozidiel triedy A, B a vozidiel SUV GLA v nemeckom meste Rastatt. Mali možnosť
vidieť, ako sa vyrábajú autá rôznych modelov, ktoré sú po absolvovaní všetkých kontrol
pripravené pre automobilový trh.
Tento výlet obohatil zúčastnených študentov nielen o odborné poznatky a informácie, ktoré budú
môcť využiť v teoretickom a praktickom vyučovaní, ale aj poznanie nových krajín, nových tradícií
a známych historických pamiatok
Voda a život
V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Kvalitná
pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového
reťazca. Kvalita pitnej vody a tekutín z nej pripravovaných v správnom množstve a zložení sú
dôležitým predpokladom nielen ochrany a podpory zdravia ale i pracovnej výkonnosti.
O tom sa presvedčili aj žiaci 1.C triedy SPŠ Bardejov, ktorí si so záujmom vypočuli prednášku
Ing. Hrozekovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove na tému VODA
A ŽIVOT.Beseda sa konala 21. marca 2017 pri príležitosti Svetového dňa vody.Naša vďaka patrí
Ing. Hrozekovej za jej čas a ochotu prísť medzi našich študentov
Dejepisná exkurzia Krakov – Osvienčim – Wielička
Stredná priemyselná škola opakovane organizuje dejepisnú exkurziu, ktorej náplňou je v prvom
rade prehliadka koncentračného tábora v Osvienčime a Brezinke a popri tom aj návšteva Krakova
a soľnej bane vo Wieličke. Tejto exkurzie sa v dňoch 26. a 27. apríla 2017 zúčastnilo 45 študentov
2. a 3. ročníka a dvaja pedagógovia.
Možno práve upršané počasie prispelo k priblíženiu a precíteniu neľudských podmienok, ktoré
v koncentračnom tábore museli väzni znášať. Chlad a vlhko spolu s hladom, smädom, únavou,
chorobami a všadeprítomnou smrťou boli ich každodennými spoločníkmi. Prehliadkou
a poklonením sa pri pamätníku sme vzdali úctu trpiacim. Krakov sme začali spoznávať už v prvý
deň a večerná prechádzka plným krakovským Hlavným rínkom bola náplasťou na otrasné zážitky
z Osvienčimu. Na druhý deň dopoludnia sme si prezreli židovskú štvrť Kazimier, v ktorej sme boli
aj ubytovaní a Starú synagógu. Po prehliadke sme sa presunuli na hrad Wawel, kde sme okrem
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iného videli najväčší zvon v Poľsku, zvon Zigmund, hrobky panovníkov a iných významných
osobností poľskej histórie. A aj keď sme Katedrálu na Wawli museli ku koncu našej prehliadky
urýchlene opustiť (kvôli nahlásenej bombe), pozitívne zážitky sme si nedali znepríjemniť, ale je
nám ľúto, že niekto je niečoho takého schopný.
Vyvrcholením celej exkurzie bola prehliadka soľnej bane vo Wieličke a s ňou spojný fantastický
zážitok a poznatok, že ľudské ruky sú schopné vytvoriť z obyčajných vecí neskutočnú krásu.
Počúvali sme o ľudských právach a prevencii sociálno-patologických javov
19. apríla 2017 prišiel na našu školu PhDr. Bohuš Čepiga PhD., ktorý nám porozprával
o aktuálnych témach a problémoch dnešnej doby. Prednáška bola pútavá a my sme sa
dozvedeli veľa o šikanovaní, drogách, ale aj o právach človeka. Sme radi, že aj tieto témy
sú súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu.
21. ročník Dňa narcisov
V jediný deň v roku sa do ulíc vyberie 16 000 dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií, aby
nezištne pomohli iným. Za to patrí všetkým veľká vďaka, pretože bez ich nasadenia a ochoty by
táto zbierka nebola možná. V tento deň pripnú tisícom ľudí po celom Slovensku na odev narcis,
ktorý pre onkologických pacientov znamená veľmi veľa, lebo je symbolom nádeje a prejavom
podpory. Nebolo tomu inak na SPŠ, keď si 7. apríla 2017 pripli žltý narcis – symbol boja proti
rakovine, všetci žiaci a pracovníci školy. Ďakujeme za finančný príspevok a za pomoc.
Aj na našej škole sa staráme o bezpečnosť študentov pri používaní internetu
Naša škola spolu s nadáciou firmy Orange detinanete.sk zorganizovala prednášku na tému
„Bezpečnosť študentov pri používaní internetu“ s Mgr. Máriou Tóthovou Šimčákovou – detskou
psychologičkou
Vyhodnotenie súťaže v zbere bateriek
Do konca mesiaca máj prebiehal zber bateriek na našej škole.
Súťaže sa zúčastnili tieto triedy, ktoré nazbierali nasledovné množstvá bateriek:
1. – 3.C – 50,0 kg
2. – 2.B – 1,32 kg
3. – 4.C – 0,36 kg
4. – 4.B – 0,30 kg
5. – 3.B – 0,22 kg
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Učitelia a zamestnanci školy: 3,5 kg
Víťazná trieda 3.C získava deň organizovaného voľna.
Všetkým, ktorí sa snažili, patrí veľká vďaka

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j)

Národný projekt " Rozvoj stredného odborného vzdelávania" ŠIOV
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického
testovania NÚCEM
Erasmus +, KA2 - Strategické partnerstvá 2016 "Nalézaní zmizelých osudu. Mementa světových
válek 20. století pro mladého člověka" (České Budějovice, Športové gymnázium - SZE Gorlice,
SPŠ Bardejov) – 22 500 eur;
Erasmus +, KA2 - Strategické partnerstvá 2016 "Yes, we can ... remember as EuropeansFrom a
European memory of both world wars to a citizen and shared commemoration" (SPŠ Bardejov,
ZSNR 1 I. Lukasiewicza Gorlice, Anne - Frank- Schule Linden, Nemecko, Collége Marc
SEIGNOBOS, Francúzsko) – 19 050 eur;
MŽP SR, OPKZP-PO4-SC431-2015-6, "Obnova ŠI s jedálňou, SPŠ Komenského5, Bardejove zníženie energetickej náročnosti" – 449 374,21 eur;

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1, písm. l)
-

stavebné riešenie zariadenia:
prízemie (hlavná budova):
vrátnica
čakáreň
zádverie
veľká rysovňa 167 m2 (kmeňová trieda)
sklad 1
sklad 2
vestibul
kancelárie (5)
kabinety (2)
sociálne zariadenia (1) – 2 x WC, 1 x umývadlo
sociálne zariadenie (1) – 1 x WC, 1 pisoár, 2 x umývadlo
výmenník
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1. medziposchodie (hlavná budova):
byt školníka
triedy s plošnou výmerou 60 m2 (2)
trieda s plošnou výmerou 40 m2 (1)
1. poschodie (hlavná budova)
triedy s plošnou výmerou 60 m2 (4)
bufet
kabinet
sociálne zariadenie (1) – x 3 WC, 2 x pisoáre, 1 x umývadlo
sociálne zariadenie (1) – x 3 WC, 1 x umývadlo
sociálne zariadenie (1) - x 1 WC, 1 x umývadlo
miestnosť – upratovačka (1)
2. medziposchodie (hlavná budova)
triedy s plošnou výmerou 80 m2 (2)
kabinet (4)
2. poschodie (hlavná budova)
triedy s plošnou výmerou 60 m2 (4)
kabinet (1)
archív (1)
sociálne zariadenie (1) – x 3 WC, 2 x pisoáre, 1 x umývadlo
sociálne zariadenie (1) – x 3 WC, 1 x umývadlo
sociálne zariadenie (1) - x 1 WC, 1 x umývadlo
miestnosť – upratovačka (1)
3. medziposchodie (hlavná budova)
triedy s plošnou výmerou 60 m2 (3)
kabinet (3)
3. poschodie (hlavná budova)
triedy s plošnou výmerou 60 m2 (5)
sklad (1)
sociálne zariadenie (1) – x 3 WC, 2 x pisoáre, 1 x umývadlo
sociálne zariadenie (1) – x 3 WC, 1 x umývadlo
sociálne zariadenie (1) - x 1 WC, 1 x umývadlo
miestnosť – upratovačka (1)
školský internát
učebňa strojopisu s plošnou výmerou 102 m2
Dielne
kovodielňa (1)
drevodielňa (1)
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šatňa (1)
stavebné laboratórium (2)
sklad (7)
Telocvičňa
cvičebná miestnosť (2) – o výmere 397m2
šatňa (3) – o výmere 20m2, 8 umývadiel, 8 sprchovacích ružíc, výlevka
kabinet (2)
sklad (1)
náraďovňa (1)
sociálne zariadenie (4)
-

počet kmeňových učební: 14
počet odborných učební: 8
počet učební výpočtovej techniky: 4
počet učební spolu: 26
každý žiak školy má k dispozícií vlastnú prezliekaciu skrinku
škola nie je prispôsobená štúdiu žiakov vyžadujúcich bezbariérový prístup.

Dotácie zo štátneho rozpočtu (§ 2 ods. 1 písm. 1.m)

Stredná priemyselná škola
Školský internát
Školská jedáleň

764 924,-eur
177 288,- eur
61 020,-eur

Finančné prostiedky prijaté za vzdelávacie poukazy (§ 2 ods. 1 písm. 3.m)

Obdobie:
Počet krúžkov:
Rozpočet:

10/2016 – 11/2016
24

3 642,64 eur

610 – mzdy a 620 - fondy: 3 000 eur
630 – tovary:
642,64 eur (nákup tovarov na činnosť krúžkov)

Obdobie:
Počet krúžkov:

Telefón:
+421544722450

12/2016 – 06/2017
24
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Rozpočet:

3 642,64 eur

610 – mzdy a 620 - fondy:
630 – tovary:
742,37

4 844,63 eur

Prehľad krúžkov
Angličtina dnes
Elektrotechnika v praxi
Florbalový krúžok 1
Futbal
Hudobný krúžok
Informatika v praxi
Interpretácia umeleckého a vecného textu
Kondičné posilňovanie 1
Literárne a jazykové praktikum
Matematika menej vážne
Mladý stavbár
Nemčina nie je postrach
Programujeme Lego robota
Rozpočet a internet
Rozprávame po anglicky
Rozvoj čitateľskej gramotnosti 4.A
Rozvoj čitateľskej gramotnosti 4.D
Rýchle prsty v ATF
Stavbár 21. storočia
Svet automobilov
Študentským objektívom
Tajomstvo komunikácie
Volejbalový krúžok
Weby a programovanie

Telefón:
+421544722450

Otília Beňová
Stanislav Vojtko
Ľuboš Falat
Ľuboš Falat
Dušan Marinko
Peter Oláh
M. Miklošová
Jaroslav Stach
Nataša Dzubáková
Mária Jajková
Alžbeta Hovancová
Zuzana Hrubá
Dana Janečková
Mária Melová
M. Chovancová
Renáta Popovcová
Nataša Dzubáková
Mária Kravcová
Emília Priputenová
Jaroslav Bujda
Renáta Popovcová
Jaroslav Bujda
Jaroslav Stach
Oľga Poliaková
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Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť ich príjímania na ich ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písm.
p)

kód a názov
z toho
študijného/učebného
Celkový
prijatí
evidovaní
P.č. odboru /uviesť kód odboru,
počet
prijatí
prijatí do
na
nezistení
ktorý platil v čase
absolventov na VŠ na NŠ / zamestnania
PMŠ
ÚPSVaR
ukončovania štúdia/
3765 M Technika a
23
7
0
13
3
0
1
prevádzka dopravy
19
9
0
2
8
0
2 3650 M Staviteľstvo
15
5
0
9
1
0
3 2675 M Elektrotechnika
30
13
0
14
3
0
4 3918 M Technické lýceum

ŠKOLSKÝ INTERNÁT
pri Strednej priemyselnej škole, Komenského 5, 085 42 Bardejov
Základné identifikačné údaje o školskom internáte (ďalej ŠI)
Názov zariadenia:
Adresa:
Telefón, fax:
Internetová adresa:
Zriaďovateľ:
Vedúci zamestnanci:

ŠI pri Strednej priemyselnej škole v Bardejove
Sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov
054 472 25 58, 054 472 24 50 – FAX
www.spsbj.edu.sk
Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
Mgr. Vladimír Jacenko, riaditeľ SPŠ a ŠI Bardejov
Bc. Ľuboslava Šothová, vedúca vychovávateľka ŠI pri SPŠ

Študentská rada pri ŠI:
Predseda: Peter Chudík
Člen VS č. 1: .
Anna Barlíková
Agáta Oleárová
Člen VS č. 2:

Monika Buchalová
Anna Diňová

Člen VS č. 3:

Janka Chudíková
Katarína Andraščíková

Člen VS č. 4:

Timea Bochinová
Ľubomír Zajac
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Počet ubytovaných študentov
Na začiatku školského roka 2016/2017 k 15. 9. 2016 bolo evidovaných v ŠI 115 žiakov,
v priebehu školského roka sa tento stav postupne menil v dôsledku toho, že niektorí žiaci boli pre
porušovanie Vnútorného poriadku ŠI vylúčení, resp. prerušili či ukončili pobyt z rodinných alebo
iných dôvodov. K 31. 5. 2017 bolo klasifikovaných 100 žiakov vrátane maturantov.
Štruktúra ubytovaných žiakov podľa ročníkov
Tabuľka č. 1
ROČNÍK
Počty

prvý

druhý

žiačky
14
17
žiaci
21
12
Spolu
35
29
NŠ – nadstavbové štúdium

tretí

štvrtý

piaty

1. NŠ

2. NŠ

13
17
30

9
8
17

2
0
2

0
0
0

1
1
2

Spolu
54
61
115

Štruktúra ubytovaných študentov podľa škôl k 15. 9. 2016
Počet žiakov
ŠKOLA

Spolu

chlapci

dievčatá

SPŠ

19

4

23

Gymnázium

7

5

12

HA J. Andraščíka

14

20

34

Spoj. škola Štefánikova

4

16

20

SSOŠ Hviezdosl. DŠ

0

3

3

SSOŠ Hviezdosl NŠ

0

1

1

SŠ J. Henischa - DŠ

12

0

12

SŠ J. Henischa - NŠ

1

0

1

ZŠ Krpelca

3

0

3

Obchodná akadémia

1

5

6

SPOLU

61

54

115
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VYHODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV PODĽA
VÝCHOVNÝCH SKUPÍN
Výchovná skupina č. 1:
Ing. Ivan Nicák, vychovávateľ
1. POHYB V POČTE ŽIAKOV:
Nástup do ŠI/:
4 žiaci
Ukončili pobyt v ŠI /štúdium/:
6 žiakov
2. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY:
- PSV - 3 žiaci:
- PVD - 8 žiaci:
- PRO - 13 žiakov:
- NEP - 0
- NEKL – 0
PROSPECH /PRIEMER/: 2,06.
3. SPRÁVANIE: 1 žiak - uspokojivé /20 neospravedlnených hodín/
4. NAJČISTEJŠIE IZBY – udelené pochvaly:
112 , 144
5. UDELENÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA:
- pochvaly: najčistejšie izby a vyznamenaní žiaci
Výchovná skupina č. 2:
Bc. Ľuboslava Šothová, vedúca vychovávateľka ŠI pri SPŠ
1. POHYB V POČTE ŽIAKOV:
Ukončili pobyt v ŠI /štúdium/: 6 žiakov
2. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY:
PSV - 11 žiaci:
PVD - 6 žiakov
NEP - 0
NEKL - 0
PROSPECH /PRIEMER/: 1,82
3. SPRÁVANIE: uspokojivé 1 žiačka /neospravedlnené hodiny/, menej uspokojivé – 1 žiačka
/neospravedlnené hodiny/
4. NAJČISTEJŠIE IZBY – udelené pochvaly:
151 – 104 –105
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5. UDELENÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA
- pochvaly za najčistejšiu izbu a vyznamenaní žiaci
- podmienečné vylúčenie za alkohol a krádež
Výchovná skupina č. 3:
Mgr. Beáta Ilkovičová, vychovávateľka:
1. POHYB V POČTE ŽIAKOV:
- nástup do ŠI /30. 1. 2017/
- prerušený pobyt v ŠI /1. 3. 2017/
- ukončený pobyt v ŠI – štúdium /1. 6. 2017/:

1 žiačka
dvaja žiaci
dve žiačky

2. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY:
PSV - 7 žiaci:
PVD - 7 žiaci:
PRO - 11 žiakov:
NEP - 0 žiaci:
NEKL - 0
PROSPECH /PRIEMER/: 1,92.
3. SPRÁVANIE: znížená známka zo správania - nikto
4. NAJČISTEJŠIE IZBY– udelené pochvaly:
145 –112
5. PROBLÉMOVÍ ŽIACI: nikto
6. UDELENÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA:
- pochvaly za najčistejšiu izbu a vyznamenaní žiaci
Výchovná skupina č. 4:
Ing. Ján Novotný, vychovávateľ:
1. ZMENY V POČTE ŽIAKOV:
- nástup do ŠI /31. 3. 2017/
- ukončený pobyt v ŠI – štúdium /1. 6. 2017/:

1 žiak
3 žiaci

2. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY ZA II. POLROK Š. R. 2016/17:
PSV - 6 žiaci:
PVD - 3 žiaci:
PRO - 15 žiakov
NEP - 0
NEKL - 0
Dosahovaný študijný priemer vo výchovnej skupine č. 4 je 2,24.
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3. SPRÁVANIE: uspokojivé – 1 žiačka /neospravedlnené hodiny/
4. NAJČISTEJŠIE IZBY ŽIAKOV: – udelené pochvaly:
107 ,103

5. UDELENÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA
- pochvaly za najčistejšiu izbu a vyznamenaní žiaci
- podmienečné vylúčenie /alkohol/
Celková klasifikácia za II. polrok š. r. 2016/17 - 100 ubytovaných žiakov v ŠI:
- prospelo s vyznamenaním: 27 žiakov
- prospelo veľmi dobre: 24 žiak
- prospelo: 38 žiakov
- neprospeli: 0 žiaci
- neklasifikovaní: 0 žiak
- znížená známka zo správania 4 žiaci /neospravedlnené hodiny/
Celkový dosahovaný študijný priemer ubytovaných žiakov v školskom internáte je 2,06.

Údaje o zamestnancoch ŠI a ich pracovnom zaradení
Vedúci vychovávateľ ŠI :
Pedagogickí pracovníci:

Bc. Ľuboslava Šothová
Ing. Nicák Ivan – vychovávateľ
Mgr. Ilkovičová Beáta – vychovávateľka
Ing. Ján Novotný – vychovávateľ

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svoje funkcie. Novoprijatý
vychovávateľ absolvoval druhý ročník doplňujúceho pedagogického štúdia v Košiciach.
Údaje o aktivitách a prezentácii ŠI na verejnosti
-

História mesta Bardejov – beseda
Najčistejšia izba – súťaž
Prieskum rodinných pomerov – anketa
Drogová závislosť – anketa
Škodlivosť návykových látok – beseda
Rozprávanie Jar – najkrajšie obdobie roka
Volejbalový krúžok
Rozhovory na tému Vianočné tradície
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- Šikanovanie – anketa
- Pravidelné zasadnutia VS – mesačne
- Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek
- Mikulášska diskotéka
- Futbalový krúžok
- stolný tenis
- pravidelná práca s počítačmi v počítačovej miestnosti
- pravidelné osobné pohovory so žiakmi za účelom skvalitnenia ich prístupu
ku štúdiu, prípadné korekcie , výhrady voči ich správaniu a návrhy na jeho zlepšenie
-údržba a starostlivosť o výpočtovú techniku vo výpočtovej miestnosti, inštalácia najnovších
programov.
Nástenné noviny:
September
Október
November
December

Január
Január

Február
Marec
Apríl

Máj

Jún
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Historické pamiatky mesta Bardejov
Slovensko – zaujímavosti slovenských miest
16. október – Svetový deň výživy
17. november 1939 – Medzinárodný deň študentov
17. november 1989 - Deň boja za slobodu a demokraciu
Mikulášske a vianočné sviatky
Zimné športy a ich bezpečnosť – sánkovanie, snowboarding,
lyžovanie, snežné skútre a i.
Nový rok 2011 – novoročné blahoželania
Deň vzniku Slovenskej republiky
Zimná krajina – umenie prírodnej krásy
19. január – Oslobodenie mesta Bardejov
27. január – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
14. február - Valentín – sviatok emocionálnej náklonnosti,
prejavov, sympatií
Prebúdzajúca sa príroda
Vesmír okolo nás
Veľkonočné sviatky jari
7. apríl Svetový deň zdravia (WHO)
12. apríl Deň narcisov – deň boja proti rakovine
18. apríl Svetový deň kultúrneho dedičstva
Čas prebúdzajúcej sa prírody, lásky, priazne najbližších
Deň matiek
Deň otcov
Leto – čas letných prázdnin, čas oddychu.
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Preventívny program Škola bez alkoholu, drog, tabaku
Tak ako požívanie alkoholických nápojov aj fajčenie v podmienkach ŠI medzi žiakmi
a zamestnancami nie je prípustné a akceptované, je zakázané. Napriek tomu reálna skutočnosť je
taká, že fajčenie mimo ŠI je rozšírené tak medzi ubytovanými staršími ako i mladšími žiakmi,
medzi chlapcami i medzi dievčatami.

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach ŠI

Kapacita ubytovacích priestorov: 160 lôžok
Spoločenské miestnosti a klubovne: 3 veľké študovne
2 malé študovne
2 klubovne
Kapacita jedálne:
120 miest
Telocvičňa a posilňovňa:
Telocvičňa je súčasťou SPŠ
Posilňovňa v priestoroch ŠI
1 miestnosť
Internetová klubovňa:

Vyhodnotenie jednotlivých výchovno-vzdelávacích cieľov v rámci koncepčného rozvoja ŠI
Aj v školskom roku 2016/2017 sme pokračovali v realizácii výchovno – vzdelávacieho procesu
podľa ,, Výchovného programu ŠI „ v ktorom sme zamerali svoje výchovné pôsobenie na žiakov
najmä na :
 rozvoj komunikačných kompetencií
 rozvoj sociálnych kompetencií
 rozvoj občianskych kompetencií
 rozvoj kultúrnych kompetencií
 rozvoj talentu a špecifických osobnostných schopností
 vedenie k zodpovednosti za vlastné správanie a konanie
získanie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu
 rozvoj individuálnych záujmov a potrieb
- podnecovanie záujmu žiakov o pravidelné aktivity – prostredníctvom krúžkovej činnosti.
Hlavným poslaním nášho školského internátu bola , je a vždy bude výchova a
vzdelávanie. Hlavnou zásadou aj v šk. roku 2016/2017 bolo rešpektovanie zásad individuálnej
odlišnosti žiakov. Snažili sme sa tiež kompenzovať vplyvy negatívneho sociálneho prostredia a
vytvárať prostredie rozvíjajúce všetky zložky osobnosti. Voľnočasové aktivity sme zameriavali
na všetky druhy výchov, aby prostredie školského internátu pomáhalo formovať samostatnú
osobnosť. Dôležitou súčasťou bolo kvalitné zabezpečenie stravovania a správnej výživy. V
spolupráci s rodičmi sme sa snažili rozvíjať a zlepšovať organizačnú prácu.
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Aj v minulom školskom roku bola výchovná činnosť založená na starostlivosti o
ponuku určitých činností vo voľnom čase žiakov tak, aby uspokojil záujmy a potreby rozvíjajúce
osobnosti čo najväčšieho počtu žiakov v skupine. To znamená, že žiakom sme ponúkali činnosti
tak, aby sa v priebehu najviac dvoch týždňov vystriedali všetky oblasti výchovy/v zmysle VPŠI/.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA PRÁCA
Činnosť vychovávateľov vychádzala z rámcových ako aj podrobne rozpracovaných plánov
činnosti pre jednotlivé skupiny. Brali pritom do úvahy skladbu žiakov vo výchovných skupinách,
sociálne zloženie, ich mentalitu, nároky, možnosti ako aj ich potreby. Pritom však najdôležitejšie
bolo rešpektovať individuálny prístup k týmto žiakom.
Výchovno-vzdelávacia práca s ubytovanými žiakmi v školskom roku 2016/2017 bola zameraná na
všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, na rozvíjanie ich nadania, špecifických
schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre rozvoj záujmovej činnosti a na aktívne
využívanie voľného času mladých ľudí.

Systém výchovy v čase mimo vyučovania má za cieľ zásadne napomáhať rozvoju tých stránok
osobnosti mladého človeka, ktoré majú rozhodujúci význam pre výchovu k samostatnosti,
angažovanosti, utváraniu návykov na cieľavedomé, vhodné a tvorivé využívanie voľného času tak
v období školskej dochádzky, ale aj v ďalšom živote. Preto z hľadiska výchovného zamerania je
tzv. voľný čas dominantný.
Výchovný program zostavovali vychovávatelia v zmysle skladby hlavnej výchovnej činnosti
a záujmovej (krúžkovej) činnosti.
Hlavná výchovná činnosť pozostávala z prednášok, besied, rozprávaní a iných foriem prezentácií
a komunikácie so žiakmi, pričom v nich boli zahrňované všetky oblasti:
- spoločensko-vedná,
- kultúrno-výchovná,
- technicko-vzdelávacia,
- telovýchovno-zdravotná a relaxačná,
- oblasť prípravy na vyučovanie,
- oblasť psychohygienických podmienok výchovy v rámci výchovných skupín.
Prioritou v uplynulom školskom roku bolo uplatňovanie tvorivo-humanistického modelu výchovy
(THM), ktorého prínos spočíva predovšetkým pre študentov z hľadiska jeho pozitívneho
osobnostného rozvoja, účelného využívania voľného času a zlepšenia výchovno-vzdelávacích
výsledkov.
Hlavným zámerom práce v uplynulom školskom roku bolo vytvoriť pre ubytovaných žiakov
optimálne podmienky na prípravu na vyučovanie, vhodnú relaxáciu a racionálne využívanie
voľného času, ako aj umožniť úplnú adaptáciu žiakov 1. ročníka na podmienky ŠI.
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Vo výchovno-vzdelávacej práci bolo preferované využívanie aktivizujúcich metód, založených na
činnostiach študentov s vyšším podielom samostatnej práce toho ktorého študenta.
Aj v práve ukončenom školskom roku sme plne využívali systém pružnej prípravy na vyučovanie
(bez tzv. povinného štúdia), to znamená, že študenti sa učili vtedy, keď im to vyhovovalo.
Výchovní pracovníci pravidelne spolupracovali s vyučujúcimi, formou rozhovorov
a v problémových prípadoch povzbudzovali a viedli študentov ku kvalitnejším výsledkom.

Výchovno-vzdelávacie ciele v školskom roku 2016/2017 bolo:
-

-

Posilňovať úctu k ľudským právam a základným hodnotám a tiež k zásadám, zakotveným
v Charte Spojených národov.
Posilňovať úctu k životnému prostrediu Dodržiavať zásadu, aby žiaci v ŠI boli
vychovávaní v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti a solidarity.
Pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia,
mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými,
národnostnými a náboženskými skupinami.
Posilňovať úctu dieťaťa k rodičom, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a ku kultúre
a k hodnotám krajiny trvalého pobytu, ako aj krajiny jeho pôvodu a k iným civilizáciám.

V ŠI bolo vytvárané také prostredie, aby žiaci vyrastali v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia
(Dohovor o právach dieťaťa).
Výchovno-vzdelávacia práca v ŠI bola realizovaná na základe celoročného programu výchovnovzdelávacej činnosti, ktorý bol primeraný potrebám, veku, stupňu vyspelosti žiakov. Táto práca
sa zameriavala najmä na všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, formovanie ich
vzťahu k sebe, vzdelávaniu, sebavýchove a voľbe povolania, na rozvíjanie ich nadania,
špecifických schopností a tvorivosti a na vytváranie podmienok na ich záujmovú činnosť, aktívne
využitie voľného času a oddych. Organizovala sa na základe dobrovoľnosti žiakov.
Realizovala sa v súlade s Vyhláškou MšaV SR. Č. 196/94 Z.z., Dohovorom o právach dieťaťa zo
6. februára 1991 § 104/91 Z.z., vyhláškou MŠ SR č. 107/1996 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa
Vyhláška MšaV SR č. 121/94 Z.z., podľa príslušných § ZP týkajúcich sa bezpečnosti pri práci
žiakov a zamestnancov, podľa pokynov nadriadených orgánov, školskými poriadkami škôl,
z ktorých žiaci sú v ŠI ubytovaní, organizačnými pokynmi MŠ SR.
Práca v školskom roku 2016/2017 bola zameraná na splnenie dvojakého poslania ŠI:
1. Zabezpečovať zdravotne a hygienicky správne a pedagogicky účelné využitie voľného času
ubytovaných žiakov v ŠI.
2. Zabezpečovať funkciu rodiny v oblasti starostlivosti (ubytovanie, stravovanie, hygiena,
zdravie), prípravy na vyučovanie.
Toto vzájomné spojenie tvorilo hlavné špecifikum ŚI v systéme organizačných článkov výchovy
mimo vyučovania.
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Oblasti, v ktorých sa dosiahli dobré výsledky
Rozumová výchova
Pri organizovaní života vo výchovných skupinách určili jasné pravidlá, pričom vychádzali
zo zásad domového poriadku v ŠI. Pri nedodržaní týchto zásad, prijímali opatrenia pre
postihy žiakov, ale naopak, pri príkladnom a vzornom správaní ich pochválili, čo bolo
dôležitým výchovným momentom.
Vychovávatelia vo svojich výchovných skupinách usmerňovali žiakov pri príprave na
vyučovanie pri uplatňovaní prvkov samostatnosti a zodpovednosti.
Aby výchova priniesla požadované výsledky, musí byť založená na neformálnom vzťahu
žiak – vychovávateľ. Prirodzená autorita vychovávateľa predpokladá uplatňovanie
požiadaviek tolerancie, chápania žiakov a oznania ich psychiky, vytváraním vhodnej
sociálne klímy celého výchovného procesu, aby sa z nej pozitívne odvinuli ostatné vzťahy,
ktoré sú dôležité pre vzájomné spolužitie vychovávateľov a žiakov.
V oblasti rozumovej výchovy boli už tradične vytýčené tieto základné ciele:
- zvyšovanie kvality štúdia (počet PVD a vyznamenaných žiakov a ich pomer
k celkovému počtu ubytovaných žiakov).
- 100 % - ná úspešnosť všetkých žiakov bez rozdielu škôl a študijných odborov,
Študenti v ŠI majú vytvorené priaznivé podmienky pre prípravu na vyučovanie, ale nie
všetci tieto využívajú, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na ich známkach. Menšie
problémy s prípravou na vyučovanie majú dievčatá, kde priestory študovní zabrala SPŠ pre
potreby vyučovania odborných predmetov. Žiačky k príprave na vyučovanie využívajú
klubovne a ubytovacie priestory – izby. Aj napriek tomu však klasifikačné výsledky
u dievčat sú lepšie, ako u chlapcov.
Vo výchovných skupinách, v ktorých vyššie uvedené zásady vychovávatelia dodržali, sa
prejavili badateľné žiadúce výsledky výchovného procesu v podobe rešpektovania
vychovávateľov žiakmi, vytvorenia priaznivej atmosféry ich vzájomného vzťahu a tým aj
uľahčeniu postupov pri uplatňovaní výchovných metód v skupine v zmysle zásad „Dohovoru
o právach dieťaťa“.
Vedúci vychovávateľ počas školského roka kontroloval výchovno-vzdelávaciu činnosť
vychovávateľov.
Cieľom kontrol bolo zistiť kvalitu VVČ v jednotlivých skupinách. Hospitácie boli zamerané
na nasledovné oblasti:
- správnosť vedenia pedagogickej dokumentácie
- účelné využívanie voľného času žiakov
- dodržiavanie harmonogramu krúžkovej činnosti
- čistotu, hygienu a estetiku izieb
- dodržiavanie vnútorného poriadku ŠI /fajčenie, alkohol, dodržiavanie vychádzok/
- kultúra stolovania
Po vykonaní hospitácie bol zrealizovaný pohospitačný rozhovor. Jeho cieľom bolo
upozorniť na zistené nedostatky a ich následnou nápravou skvalitniť výchovný proces v ŠI
V oblasti rozumovej výchovy je i naďalej čo zlepšovať. Ide predovšetkým o kvalitatívne
ukazovatele, snahu zlepšiť, resp. zvýšiť si vedomosti a následne aj prospech. Musíme
konštatovať, že časti žiakov chýba motivácia k štúdiu, zdravá ctižiadosť, často sa uspokoja
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s priemerom. Reálnou cestou zvyšovania úspešnosti štúdia sa vidí spolupráca tak so školou,
ako aj s rodičmi.
Estetická a etická výchova
V tejto oblasti bol kladený dôraz predovšetkým na problematiku interpersonálnych
vzťahov, na priateľské spolunažívanie v ŠI, vzťahy medzi žiakmi a vychovávateľmi
Demokratickým prístupom a formou kultúrno-spoločenských podujatí boli žiaci
podnecovaní k tvorivej samostatnosti a kreatívnosti. Avšak ich prístup v tejto oblasti je
konzumný. Z ich strany sa neprejavuje tvorivý a samostatný záujem v žiadnej konkrétnej
činnosti. V podmienkach ŠI sú pozorovaní, sledovaní, diagnostikovaní a individuálne
akceptovaní zo strany skupinových vychovávateľov a službukonajúcich vychovávateľov.
. Žiaci boli vedení a usmerňovaní k estetizácii izieb a spoločných zariadení, vedení
k ochrane spoločného majetku a taktiež k zveľaďovaniu okolia ŠI. Aj napriek snahe,
uspokojivé výsledky sa dosiahli hlavne u dievčat, ktoré si svoje izby prispôsobili tým, že si
ich svojpomocne vyzdobili, čím si zútulnili prostredie.

Citová výchova
V oblasti citovej výchovy sa pozornosť sústreďovala hlavne na medziľudské vzťahy,
vzťahy medzi žiakmi samotnými, ale aj na vzťah – vychovávateľ – žiak, na prevenciu
látkovej a nelátkovej závislosti, prevenciu šikanovania a upevňovania interpersonálnych
vzťahov. So žiakmi boli spracované testy a ankety, ktoré poukázali na stav v tejto oblasti
a výsledky z týchto ankiet sú dobrým vodítkom pre úlohy pre ďalšie obdobie.

Pracovná výchova
V priebehu školského roka boli ubytovaní žiaci usmerňovaní, podnecovaní a motivovaní
k patričnému udržiavaniu a zveľaďovaniu svojich osobných vecí, k dodržiavaniu
hygienických návykov.
V oblasti pracovnej výchovy aj vďaka pravidelným kontrolám zo strany vychovávateľov
bola čistota a poriadok na izbách udržiavané v celkovej spokojnosti. Študenti sa
pravidelne zapájali taktiež do upratovania okolia ŠI. Veľkým prínosom pre udržanie
poriadku na izbách, ale aj v okolí ŠI bol pravidelný týždenný separovaný zber, ktorý sa
zameral na zber plastových fliaš a papiera, čím sa dosiahla čistota okolia ŠI
a nezanedbateľný je aj prínos pre ochranu životného prostredia.
Ubytovaní študenti sa podieľajú formou súťaže najčistejšia izba na prostredí a úprave
svojho obytného priestoru vlastnej izby. Vo všeobecnosti o záujmovú činnosť žiaci
neprejavujú záujem, snáď by do oblasti pracovnej výchovy bolo prínosom zaradenie
súťaže o izbu s najpôsobivejšou vianočnou a veľkonočnou výzdobou a úpravou.
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Telesná výchova
V oblasti telesnej výchovy bola sústavná pozornosť venovaná vytváraniu podmienok na
vhodnú a účelnú relaxáciu žiakov výchovných skupín. Žiaci majú k dispozícii v blízkosti
ŠI priestory telocvične a veľkého futbalového ihriska za účelom športovej činnosti. Podľa
záujmu žiakov sa pre loptové hry v zimných mesiacoch hojne využíva telocvičňa pri SPŠ
a v letných mesiacoch ihrisko za ŠI. Ubytovaní žiaci prejavujú aj individuálny záujem
o športovú činnosť vo svojom osobnom voľne – futbal, hádzaná, hokej, Fitnes, Aerobic
a podobne. Žiaci majú taktiež k dispozícii posilňovňu priamo v ŠI, ktorá je denne
navštevovaná. Ubytovaní žiaci, členovia oddielu Partizán Bardejov úspešne reprezentujú
náš ŠI.

Spolupráca so školou a rodinou
V tejto oblasti nastalo značné zlepšenie. Zvýšila sa frekvencia kontaktov s vyučujúcimi
(viď zápisy v Denníku). Spolupráca s rodičmi ubytovaných žiakov je na celkom dobrej
úrovni – v čase konania rodičovských združení sporadicky navštevujú ŠI a informujú sa
u vychovávateľov o správaní a študijných výsledkoch svojich detí.
Sú rodičia, ktorí sa o správaní a vyučovacích výsledkoch svojich detí informujú
pravidelne, ale sú takí, ktorí ani nevedia, ako a kde ich dieťa býva, ako sa učí, správa.
Tu je problém v komunikácii, ktorý sa snažíme kontaktovaním rodičov odstrániť, a tak
prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov.
Rodičia sú taktiež informovaní o rôznych priestupkoch, ktorých sa ich dieťa v priebehu šk.
roka dopustí a tiež sú oboznámení s opatreniami, ktoré z uvedeného vyplývajú.

KNIŽNICA
Knižnica bola v školskom roku 2016/2017 sprístupnená študentom podľa knižničných
hodín, ale taktiež podľa záujmu a potreby žiakov. Najviac boli požičiavané knihy poézie,
z dôvodu Hviezdoslavovho Kubína, na ktorý sa žiaci pripravovali, často boli vypožičiavané knihy
slovenských autorov , záujem bol taktiež o Dejiny umenia a pod. Výpožičiek na počet
ubytovaných žiakov nie je veľa, to je samozrejme zapríčinené tým, že žiaci majú veľa školského
učiva a nemajú čas na čítanie. Aj napriek tomu za uplynulý rok bolo v knižnici cca 15 výpožičiek,
predovšetkým poézie a odborných kníh a slovníkov.

Rezervy a ciele v jednotlivých oblastiach výchovy a vzdelávania
Medzi výchovou, vzdelávacím a spoločnosťou je vzájomné prepojenie. Preto že výchova
a vzdelávanie pripravujú mládež i dospelých pre život a prácu v budúcnosti, je nevyhnutné
predvídať vývoj spoločnosti a koncepciu výchovy a vzdelávania navrhovať tak, aby bola schopná
reagovať na zmeny. Preto pri určovaní cieľov vzdelávania, spôsobov ich dosahovania
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a vzdelávacej politiky vôbec v školskom roku 2017/2018 budeme vychádzať pri našej práci zo
zmien a trendov, ktoré vo vývoji spoločnosti prebiehajú a ktoré sa predpokladajú.
Ak chceme pripraviť mládež pre vstup do tretieho tisícročia, potom sa musíme určite zamerať na
rozvoj osobnosti v nových dimenziách a v oblasti výchovno-vzdelávacej práce zamerať najmä na
tieto základné ciele:
1. Byť slušný, tolerantný a múdry, žiť podľa určitých morálnych zásad.
2. Žiť zdravo a starať sa o svoje zdravie – dodržiavať základné hygienické, stravovacie návyky,
ale aj relax a prirodzenú túžbu po úspechu
3. Poznať sám seba a byť tolerantný k iným.
4. Dokázať komunikovať tak, aby v medziľudských vzťahoch bolo čo možno najmenej
problémov.
5. Vytvárať nový vzťah k súkromnému vlastníctvu, ale aj k veciam spoločným.
6. Myslieť pozitívne a naučiť sa žiť aj so stresom, ale bez sústavného strachu.
7. Pripraviť študentov ochotných a schopných prebrať zodpovednosť za seba, za svoje konanie
a rozhodovanie.

Záver:
Vypracoval: Mgr. Vladimír Jacenko
V Bardejove dňa 27.6.2016.
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 27.06.2016.

...............................................................
Mgr. Vladimír Jacenko
pečiatka a podpis
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Príloha č. 1

Vyjadrenie rady školy:
Správa bola prerokovaná v rade školy dňa 21.09.2017.
Rada školy odporúča zriaďovateľovi – VÚC v Prešove – schváliť Správu o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017.

..............................................
Ing. Peter Simko
predseda rady školy

Telefón:
+421544722450

Email:
skola@spsbj.svcmi.sk
sekretariat@sps-bj.vucpo.sk

Web:
http://www.spsbj.sk

IČO:
00161705

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
Komenského 5, 085 42 Bardejov

Telefón:
+421544722450

Email:
skola@spsbj.svcmi.sk
sekretariat@sps-bj.vucpo.sk

Web:
http://www.spsbj.sk

IČO:
00161705

