STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Komenského 5, 085 42 Bardejov

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
v súlade s vyhláškou MŠ SR
č. 9/2006 Z. z.
za školský rok 2019/2020

1

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Komenského 5, 085 42 Bardejov

Obsah
1. Základné identifikačné údaje (§ 2. ods. 1a) ............................................................................................... 3
2. Údaje o počte žiakov školy (§ 2. ods. 1 b) ................................................................................................. 4
3. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka (§ 2. ods. 1 písm. d)................................................. 5
4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov (§ 2 ods. 1 písm. e) ................................................ 6
5. Zoznam študijných odborov a ich zameraní (2. ods. 1 písm. f) ................................................................. 7
6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy (§
2. ods. 1 písm. g) .......................................................................................................................................... 8
7. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2.ods. 1 písm.h) ............................. 10
8. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2. ods. 1 písm. i) ............................................... 11
9. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j) ..................................................... 50
10. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1,
písm. k) ....................................................................................................................................................... 51
11. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1, písm. l) ................... 51
12. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m) 54
13. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy (§ 2 ods. 1 písm. m 3.) ....................................... 54
14. Finančné prostiedky od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, PO alebo FO (§ 2 ods. 1 písm. m
4.) ................................................................................................................................................................ 55
15. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu,
alebo ich úspešnosť ich prijímania na ich ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písm. p) ............................................ 56
16. Správa z dištančného vzdelávania v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v šk.
roku 2019/2020 ........................................................................................................................................... 56
17. ŠKOLSKÝ INTERNÁT....................................................................................................................... 63
Prílohy ......................................................................................................................................................... 76

2

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Komenského 5, 085 42 Bardejov

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

Stredná priemyselná škola technická
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

Ing. Jaroslav Bujda

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. Jozef Kmec, PhD

Zástupca
pedagogických
zamestnancov

Mgr. Stanislav Vojtko

Zástupca
ostatných
zamestnancov

Ján Danečko
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Zástupcovia rodičov

Ing. Viliam Kohút
Peter Jurč
Renáta Žofčinová

Zástupcovia
zriaďovateľa

MUDr. Boris Hanuščak
Pavol Ceľuch
Ing. Jozef Kmec, PhD.
Ing. Anton Repka

Zástupca žiakov

Benjamín Pšenčík

Rada rodičov
Funkcia

Titl., meno, priezvisko

Predseda

Ing. Viliam Kohút

Podpredseda

Mgr. Marek Mokriš PhD.

Tajomník

p. Darina Šlosárová

Pokladník

Monika Zajacová

Peter Jurč
Revízna komisia Ing. Stanislav Bialobok
Ing. Peter Žarnovský

2. Údaje o počte žiakov školy (§ 2. ods. 1 b)
Počet žiakov školy: 294/ z toho 18 dievčat
Počet tried: 12
Podrobnejšie informácie:
Trieda Počet žiakov
I.A

28

I.B

26

I.C

26

II.A

24
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II.B

20

II.C

32

III.A

23

III.B

26

III.C

23

IV.A

17

IV.B

22

IV.C

27

Počet žiakov, u ktorých sa postupovalo pri hodnotení podľa individuálneho vzdelávacieho plánu 2 žiakov.

3. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka (§ 2. ods. 1 písm. d)

Počet prijatých
žiakov

Počet
zapísaných
žiakov

Počet voľných
miest

2561 M Informačné a sieťové
technológie

33

26

0

2.

3650 M staviteľstvo

41

26

0

3.

2675 M elektrotechnika

24

18

0

4.

3765 M technika a prevádzka
dopravy

15

10

0

113

80

0

P.
č.

Kód a názov študijného odboru

1.

Spolu
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4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov (§ 2 ods. 1 písm. e)
Prospech žiakov za II. polrok šk. roka 2018/2019
Počet

Prospeli

žiakov

Vyznamenaní

I.A

27

7

13

7

0

0

I.B

26

6

17

3

0

0

I.C

26

15

11

0

0

0

II.A

24

3

7

14

0

0

II.B

21

6

9

6

0

0

II.C

31

11

8

12

0

0

III.A

23

6

7

10

0

0

III.B

26

8

4

14

0

0

III.C

23

12

5

6

0

0

IV.A

17

4

3

10

0

0

IV.B

22

3

4

15

0

0

IV.C

27

12

7

8

0

0

Trieda

veľmi
dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Dochádzka žiakov za II. pol rok šk. roka 2018/2019
Trieda

Počet
žiakov

Zameškané
Zameškané
Ospravedlnené
hod.
hodiny na žiaka
hodiny
531
19,67
531

Neospravedlnené
hodiny
0

I.A

27

I.B

26

350

13,46

350

0

I.C

26

470

18,08

467

3

II.A

24

967

40,29

967

0

II.B

21

441

21,00

441

0

II.C

31

626

20,19

626

0

III.A

23

567

24,65

567

9

III.B

26

1000

38,46

1000

0
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III.C

23

385

16,74

384

1

IV.A

17

392

23,06

392

0

IV.B

22

572

26,00

561

11

IV.C

27

620

22,96

620

0

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Maturitné skúšky 2019/2020 sa uskutočnil v zmysle Rozhodnutie o termínoch a organizácií IČ MS
v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 Koronavírus COVID –19 (zo dňa
23.04.2020) administratívnym spôsobom.

Predmet

Úroveň Počet

slovenský
jazyk a
literatúra

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

66

66

66

4

19

36

7

0

2,70

anglický
jazyk

B1

49

49

49

15

16

18

0

0

2,06

nemecký
jazyk

B1

4

4

4

0

3

1

0

0

2,25

ruský jazyk

B1

13

13

13

2

9

1

1

0

2,09

Teoretická
časť odbornej
zložky

66

17

27

21

1

0

2,09

Praktická
časť odbornej
zložky

66

31

29

6

0

0

1,62

5. Zoznam študijných odborov a ich zameraní (2. ods. 1 písm. f)
Trieda Študijný odbor, zameranie
3650 M staviteľstvo
I.A
I.B

3765 M technika a prevádzka dopravy
2675 M elektrotechnika
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I.C

2561 M informačné a sieťové technológie
3918 M technické lýceum

II.A

3650 M staviteľstvo

II.B 2675 M elektrotechnika
II.C 2561 M informačné a sieťové technológie
III.A 3650 M staviteľstvo
2675 M elektrotechnika
III.B

3918 M technické lýceum

III.C 3918 M technické lýceum
3650 M staviteľstvo
IV.A

3765 M technika a prevádzka dopravy

IV.B 2675 M elektrotechnika
IV.C 3918 M technické lýceum

6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy (§ 2. ods. 1 písm. g)
1) Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy
Pedagogickí zamestnanci
Učitelia

31

Majstri odbornej
výchovy

0

Vychovávatelia

3

Pedagogickí
asistenti

0

Zahraniční lektori

0
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Tréneri športovej
školy a tréneri
športovej triedy

0

Odborní zamestnanci

0

Nekvalifikovaní zamestnanci

1

2) Analýza podľa kariérového stupňa

Kariérový stupeň

začínajúci

samostatný

s 1. atestáciou

s 2.atestáciou

0

10

13

11

Pedagogický zamestnanec

3) Analýza podľa kariérovej pozície

Pedagogický zamestnanec špecialista

Triedni učitelia

12

Výchovný a kariérovy poradca

1

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec

0

Vedúci predmetovej komisie

8

Koordinátor informatizácie

0

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti

9

Odborný zamestnanec špecialista
Uvádzajúci odborný zamestnanec

0

Supervízor

0

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti

0
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Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec
Riaditeľ

1

Zástupca riaditeľa

2

Vedúci odborného útvaru (predmetová komisia)

8

Na škole pôsobí 34 pedagógov, z toho 3 sú vychovávateľmi ŠI
26 pedagógov - 100 %-ný úväzok
8 pedagógovia - čiastočný úväzok
2 vychovávateľky (ŠI) – 100% -ný úväzok

7. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2.ods. 1 písm.
h)

Adaptačné

0

Špecializačné

0

Funkčné

1

Aktualizačné

7

Vlastné aktualizačné

0

Prípravné atestačné

3

Inovačné

8

Špecializačné inovačné

0

Funkčné inovačné

0

Kvalifikačné

0
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Ďalšie vzdelávanie PZ bolo formou odborných seminárov, akreditovaných vzdelávacích programov
a webinárov – dištančné vzdelávanie.
Niektoré vzdelávania sa neuskutočnili v dôsledku koronakrízy.

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

1. Č i n n o s ť p r e d m e t o v ý ch k o m i s i í

Predmetová komisia

spoločenskovedných predmetov

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
– 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, 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
- kompletizácia učebných osnov na základe Inovatívneho ŠVP
- vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov
- úprava maturitných zadaní podľa vyhlášky MŠ SR
- vypracovanie kritérií hodnotenia v predmete SJL, OBN, DEJ
- vzájomné hospitácie
- e-testovanie – žiaci 4. ročníka
11

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Komenského 5, 085 42 Bardejov
Mimovyučovacie aktivity
- súťaže: školské kolo HK
- triedne kolá HK
- kultúrne podujatia
-divadelné predstavenie- organizačné zabezpečenie pre 1.-3. ročník –Dzubáková
- organizačné zabezpečenie divadelného predstavenia Panikári / Divadlo komédie Bratislava
/v DJZ Prešov pre pedagógov – Dzubáková
- panel a nástenné noviny – 100 rokov slovenského divadla
- panel pri príležitosti výročia 200 rokov narodenia Andreja Sládkoviča – N. Dzubáková
Ďalšie aktivity
Záložka do knihy – projekt na tému Významné osobnosti v boji za demokraciu /1. a 2. ročník / N. Dzubáková
vitrína na tému – Záložka do knihy- N. Dzubáková
Poznávacia exkurzia – Po stopách obetí 1. a 2. svetovej vojny - Zborov, Nižná Polianka, Svidník,
- žiaci 2. ročníka – Dzubáková, R. Popovcová, Z. Hiščárová
Návšteva bardejovského suburbia –1.- 2.r. – Dzubáková, Z. Hiščárová
Za železnou oponou – 2.a 3. ročník– beseda o živote slovenských emigrantov
N. Dzubáková, Z. Hiščárová
Poznávanie historických pamiatok Bardejova - Popovcová
Deň PSK- propagačné panely a rozhlasová relácia-R. Popovcová, Z. Hiščárová
- beseda s poslancom VÚC Ing. J. Kmecom, PhD.
Horiaca pochodeň - výročie smrti J. Palacha- nástenné panely-R. Popovcová
30. výročie Nežnej revolúcie- 30 rokov slobody – celoškolský vedomostný kvíz –N. Dzubáková,
R. Popovcová, Z. Hiščárová
30 rokov slobody – panely vestibul – N. Dzubáková
- Vianočné pásmo – R. Popovcová
Školy, ktoré menia svet – projekt- koordinátorka R. Popovcová
Simulované parlamentné voľby – R. Popovcová, Z. Hiščárová
Propagácia školy v regionálnej tlači – BN / BT
N. Dzubáková – DOD – článok a podklady pre BTS, Ahoj, Bardejov, Bardejovský reportér, IPM
STUDENT – Marián Čech, Odišiel vzácny človek..
Maturitné skúšky
N. Dzubáková – predsedníčka školskej maturitnej komisie na Gymnáziu L. Stockela
Krúžky
N. Dzubáková
R. Popovcová

Literárne a jazykové praktikum
Literárne pexeso, Literárny krúžok
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Profesionálny rast
- V rámci dištančnej formy vyučovania vyučujúci pripravovali študijný materiál, prezentácie,
pracovné listy, absolvovali webináre, zadávanie informácií žiakom na portáli Instagram
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 .
N. Dzubáková- Konferencia k výchove k ľudským právam, Holokaust /ne/ bol, Problematika
písomnej časti MS, Učiteľ v role mentora
R. Popovcová – Kurz výlet na západ – v roku 1987 – November 1989 – seminár ROCEPO
Z. Hiščárová – Extrémiznus – odborný seminár
Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu – vzdelávanie – R. Popovcová
Návrhy na zefektívnenie vyučovania:
- nákup najnovšej odbornej a umeleckej literatúry

Predmetová komisia
prírodovedných predmetov
Predmetová komisia prírodovedných predmetov je organizovaná pre predmety MATEMATIKA,
APLIKOVANÁ MATEMATIKA, FYZIKA, APLIKOVANÁ FYZIKA A APLIKOVANÁ
CHÉMIA. Komisia má 5 členov, sú to pedagogickí zamestnanci, ktorí vyučujú dané predmety.
V priebehu školského roka zasadala predmetová komisia 4 krát. Pracovala podľa plánu činnosti
PK, aktualizovaného podľa vzniknutej situácie a potreby.
V tomto školskom roku mal pokračovať štvrtý ročník matematickej súťaže na SPŠ pod názvom
MAT(ne)BOJ. Táto súťaž sa organizuje pri príležitosti Dňa pí. Deň pí sa oslavuje 14.
marca (podľa amerického zapisovania dátumu 3/14), pretože pí sa všeobecne zaokrúhľuje na
hodnotu 3,14. Je to zároveň deň narodenia Alberta Einsteina. Fanúšikovia matematiky z prvého
až štvrtého ročníka sa na túto súťaž tešili a chceli si overiť svoje matematické zručnosti a súťaživosť
v trošku inej atmosfére a na iných úlohách, ako na hodinách matematiky.
Žiaľ súťaž sa nekonala z dôvodu prerušenia vyučovania zapríčineného šírením respiračného
ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.
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.
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Súťaž prebehla aj na našej Strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove, hoci za trochu
iných podmienok ako obvykle.
Termín súťaže bol posunutý. V kategórii JUNIOR O34 (žiaci 3. ročníka) súťažilo 15 žiakov v
pondelok 8. júna a vo štvrtok 11. júna 25 žiakov v kategórii Kadet O12 (žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ).
Žiaci sa z domáceho prostredia pripojili na stránku súťaže svojím prihlasovacím menom a heslom
a 60 minút čistého času riešili rôzne zaujímavé úlohy. Úlohy si vyžadovali maximálne sústredenie,
dôvtip a aj šťastný nápad. Privítali to ako spestrenie prípravy na vyučovanie. Súťaž bude
vyhodnotená ale až v septembri.
Verím, že aj v tomto školskom roku dôstojne reprezentovali svojimi vynikajúcimi výsledkami
nielen seba ale aj našu školu.
Do korešpondenčnej súťaže GENIUS LOGICUS, GENIUS MATEMATICUS a MASTER OF
SUDOKU, pod vedením koordinátora Mgr. M. Jajkovej, sa zapojilo v štyroch súťažiach 9 žiakov.
Úlohy sa riešili priebežne od decembra do mája.
Súťaže ešte nie sú vyhodnotené.
V tomto školskom roku nás prvýkrát pozvali riešiť a v škole sme pre dvoch žiakov organizovali
majstrovské kolo súťaže GENIUS LOGICUS. Na základe výsledkov z minulého školského roku
boli vybraní žiaci Marek Šoltýs z III. B a Milan Petrus z II. C triedy.

Výchovno - vzdelávacia činnosť
Učitelia jednotlivých predmetov vypracovali tematické výchovnovzdelávacie plány, štandardy
za predmety fyzika, aplikovaná fyzika, matematika, aplikovaná matematika a aplikovaná chémia.
Uskutočnili sa vzájomné hospitácie členov predmetovej komisie, ktoré slúžili ako účinná metóda
pedagogickej diagnostiky.
V tomto školskom roku žiaci neabsolvovali odborné exkurzie podľa plánu.
Predstavenie „Kúzelná fyzika“ a ich ponúkané programy, pojazdné planetárium ani návšteva Steel
park Košice s prvákmi neboli zorganizované z už spomínaného dôvodu šírenia respiračného
ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.
Mgr. D . Janečková v spolupráci s PK ekonomických predmetov v septembri pripravila pre 1. ročník
„Deň finančnej gramotnosti“- workshop.
Mgr. D. Janečková je koordinátorkou pre testovanie. V októbri bolo testovanie z matematiky
žiakov 1. ročníka.
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Krúžková činnosť
Na škole pracoval krúžok pod vedením RNDr. O. Poliakovej, do ktorého boli zapojení žiaci IV. C.

Predmetová komisia
cudzích jazykov
V školskom roku 2019/2020 sa žiaci vo všetkých odboroch učili dva cudzie jazyky. Členovia PK
absolvovali školenia a kurzy organizované MPC v Prešove a inými inštitúciami.
Používané učebnice: ANJ – Solutions
RUJ – Echo, Klass
NEJ – Tangram , Direkt
V decembri 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom, nemeckom a ruskom
jazyku v kategórii 2D.
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku: 1. Peter Korba – II.C
2. Matúš Pták – IV.B
3. Timotej Kendra – III.C
Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku: 1. Timotej Kendra – III.C
2. Tadeáš Manik – III.A
3. Slavomír Babčák – IV.B
Školské kolo olympiády v ruskom jazyku: 1. Jakub Kravec – II. B
2. Martin Kaščák – IV.A
3. Jakub Kačmár – III.C

Víťaz školského kola v anglickom jazyku Peter Korba sa zúčastnil obvodného kola a obsadil štvrté
miesto. Víťaz školského kola v nemeckom jazyku Timotej Kendra v obvodnom kole obsadil štvrté
miesto. Jakub Kravec sa nezúčastní krajského kola (obvodné kolo sa v ruskom jazyku
neorganizuje).
Mgr. M. Chovancová pracovala v porote pre nemecký jazyk na obvodnom kole olympiády cudzích
jazykov.
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Členovia PK pracovali na tvorbe tematických výchovno-vzdelávacích plánov, príprave a priebehu
Dňa otvorených dverí, zúčastňovali sa rôznych kultúrnych podujatí, odborných exkurzií, výletov
a iných školských akcií, zabezpečovali učebnice a pracovné zošity pre žiakov. Uskutočnili sa
vzájomné hospitácie vyučujúcich. Mgr. M. Chovancová a PhDr. S. Ondrus sa podieľali na príprave
a priebehu projektu Odborné vzdelávanie bez hraníc vo Viedni od 19.10. 2020 do 10.11.2020.
V septembri 2020 PaedDr. Z. Hiščárová a PhDr. S. Ondrus pripravili aktivity žiakov ku Dňu
jazykov.
PaеdDr. Z. Hiščárоvá sa zapojila do súťaže pod záštitou Nadácie Interkultúra s názvom „Učím sa
ruský jazyk“ – vytvorenie videa v ruštine o zaujímavom objekte v meste Bardejov – žiak III.A triedy
– B. Pšenčík, zorganizovala besedu pre žiakov prvého ročníka Zvládame nové zmeny a besedu k
problematike HIV/AIDS (koordinátor Výchovy k MaR – S. Benková-Rybárová), podieľala sa na
príprava výstavy na tému Prešovský samosprávny kraj – náš kraj, príprave a odoslaní pohľadníc do
súťaže v rámci kampane Červené stužky, príprave imatrikulácie prvákov, simulovaných
študentských volieb do Národnej rady SR, aktualizovala vitríny a nástenky.
V rámci cudzích jazykov pracovali krúžky Angličtina plus (Mgr. M. Chovancová) a Angličtina
dnes (Ing. O. Beňová).
Činnosť PK bola od 16.3.2020 bola ovplyvnená pandémiou COVID 19, vyučovanie prebiehalo
dištančnou formou.

Predmetová komisia
stavebných predmetov

Podľa plánu PK stavebnej na školský rok 2019/2020 sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia
predmetovej komisie na SPŠT a 3 operatívne virtuálne stretnutia pomocou mailového pripojenia.
Úlohy vyplývajúce z požiadaviek vedenia školy a týchto stretnutí boli splnené.
Výsledky činnosti predmetovej komisie stavebnej v školskom roku 2019/2020:
Oblasť v pôsobnosti PK:
Exkurzia na rekonštrukcii plavárne Vinbarg Bardejov so žiakmi I.A a III.A, Ing. Priputenová, Ing.
Hovancová.
Exkurzia na stavbe polyfunkčného domu na AB Bardejov, Ing. Popjak.
Exkurzia na stavbe polyfunkčného domu La Carne na Mlynskej ulici a rodinného domu na
sídlisku Družba Bardejov, Ing. Popjak.
Exkurzia betonárka VK Bardejov so žiakmi III.A a IV.A, Ing. Priputenová.
Zapojenie sa do súťaže YTONG, konzultácie projektov, finalizácia projektov do súťaže,
(vyhlasovateľ súťaže XELLA Slovensko, s. r. o. a XELLA CZ, s. r. o.) so žiakmi III.A
Pšenčíkom a Maníkom , Ing. Priputenová, Ing. Hovancová.
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Zapojenie sa do projektu KEGA - TU Košice, príprava študentov na predmet deskriptívnej
geometrie, Stavebná fakulta, Ing. Hovancová.
Členovia PK preformulovali otázky na TČOZMS 2019/2020 a upravili ich do podoby
prípadových štúdií, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová, Ing. Popjak.
Členovia PK preformulovali témy na PČOZMS 2020/2021, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová,
Ing. Popjak.
Maturitné skúšky – PČOZMS a TČOZMS IV.A , výber predmetov na administratívne hodnotenie
žiakov, kontrola vypočítaných priemerných známok, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová, Ing.
Popjak.
PČOZMS – kontrola odovzdaných ročníkových projektov IV.A, súlad so zadaním, Ing.
Priputenová, Ing. Hovancová, Ing. Popjak.
Vzájomné hospitácie členov PK, všetci členovia PK.
Oblasť v celoškolskej pôsobnosti:
Športový deň 1. ročníkov, triedna učiteľka I.A Ing. Priputenová.
Zoznamovací výlet žiakov 1. ročníka do Kežmarských Žľabov, triedna učiteľka I.A Ing.
Priputenová.
Týždeň vedy a techniky, spolupráca so žiakmi 9. ročníkov ZŠ, všetci členovia PK.
DOD na SPŠT Bardejov, aktualizácia nástenky na chodbe, prezentácia odboru v učebniach č. 32
a 54, sprevádzanie žiakov 9. ročníkov ZŠ, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová, Ing. Popjak.
Imatrikulácia žiakov prvého ročníka, I.A s triednou učiteľkou Ing. Priputenovou.
Burza informácií v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove v Športovej
hale Mier v Bardejove, Ing. Priputenová.
Online školenia ASC agendy, Ing. Popjak
Stužková slávnosť IV.A – účasť, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová.
Administrácia školskej facebookovej stránky, Ing. Popjak .
Príprava školského časopisu, Ing. Popjak.
Údržba ihriska SPŠT na plážový volejbal, Ing. Popjak.
Predseda odborných predmetov stavebných na SŠJH v Bardejove, Ing. Popjak.
Práca na školskej kronike, Ing. Priputenová.
Oblasť Euro projektov:
Projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja INTERREG 1.časť, účasť na spoločnom stretnutí
v Poľsku, Ing. Priputenová
Projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja INTERREG 2.časť ,,Digitálna didaktika v škole
21.storočia“ so žiakmi III.A Pšenčíkom a Maníkom, Ing. Priputenová
Projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja INTERREG 3.časť ,,Školenie ako montér
a projektant energetických systémov – fotovoltaické zariadenia“, so žiakmi III.A Koššom
a Hudačinom, Ing. Popjak.
Projektu ERAZMUS+ Európska mobilita študentov príprava projektu pre žiakov III.A na šk. rok
2020/2021, Ing. Priputenová.
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Oblasť vzdelávania členov PK:
Ing. Popjak získal 1. atestačnú skúšku.
Online webinár – Výstavba a energeticky efektívna architektúra, Ing. Popjak.
Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie v EduPage, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová,
Ing. Popjak.
Školenie a test GDPR, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová, Ing. Popjak.
Oblasť environmentalistiky:
Upracme si Slovensko, globálna iniciatíva Word cleanup Day, účasť žiakov I.A, Ing. Hovancová.
Enviroprojekt – úprava okolia školy, Ing. Hovancová.
Zber Sabi viečok, Ing. Hovancová.
Zber bateriek, Ing. Hovancová.
Nástenky s environmentálnou tematikou, Ing. Hovancová.

Predmetová komisia
technicko-ekonomických predmetov
Krúžková činnosť:
Ing. Peter Simko – 3D modelovanie hrou
Školenia:
Ing. Jaroslav Bujda - absolvované funkčné vzdelávanie
Odborný seminár - zameraný na profesijné štandardy, portfólio,
atestácie po novom
- Školenie eTwinning - Učiteľ v role mentora
- Školenie – workshop pre učiteľov a predstaviteľov samosprávy Téma: Čo
sa môže škola naučiť od podnikateľskej sféry?
Projekt Interreg: Partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania
Ing. Mgr. Helena Labancová
- Odborný seminár - zameraný na profesijné štandardy, portfólio,
atestácie po novom
- Odborný seminár – Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného
spotrebiteľa
- Školenie eTwinning - Učiteľ v role mentora
- Školenie – workshop pre učiteľov a predstaviteľov samosprávy Téma: Čo
sa môže škola naučiť od podnikateľskej sféry?
Projekt Interreg: Partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania
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Ing. Ľudmila Skoncová
- Školenie eTwinning - Učiteľ v role mentora
Ing. Pavol Petrík
-

Školenie eTwinning - Učiteľ v role mentora

-

Školenie eTwinning - Učiteľ v role mentora
Školenie – workshop pre učiteľov a predstaviteľov samosprávy Téma: Čo
sa môže škola naučiť od podnikateľskej sféry?
Projekt Interreg: Partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania

Ing. Peter Simko

Iné činnosti:
Ing. Pavol Petrík
Ing. Peter Simko

- práca v Rade rodičovského združenia
- práca v Rade školy – predseda
- práca pre OZ pri SPŠ Bardejov - predseda
- práca vedúceho PK
- výchovný poradca
- správca výpočtovej techniky v učebni č: 24
Ing. Ľudmila Skoncová - Činnosť v oblasti prevencie drogových závislostí a iných
sociálno-patologických javov
- sklad učebníc
Členovia PK pracovali v inventarizačnej komisii, na tvorbe školského vzdelávacieho programu ,
učebných osnov, štandardov, učebných plánov a na hodnotení predmetov.
Názov akcie

Zodpovedný

- vzdelávanie pre žiakov - Finančná gramotnosť –
2020 I. ročníky a II. ročníky
- školské kolo Ekonomickej olympiády –
žiaci II. A , III C a IV.B,C, účasť na krajskom kole EO
- Školské kolo súťaže v písaní na PC - 1.B,C

Ing. Mgr. Labancová
Ing. Mgr. Labancová

- Deň finančnej gramotnosti – workshop
- Multimediálne divadelné predstavenie s protidrogovou
tematikou III. AC
- DOD TU Košice – IV.A
- Prehliadka spoločnosti KAMAX Bardejov IV.A
- príprava a rozdanie tlačív na 2% z dane
- registrácia občianskeho združenia – notár, soc.
poisťovňa, banka
- vyhotovenie zadaní, záverečných prác PČOZ 4.A
- spracovanie tém a príprava žiakov pre TČOZ pre 4.A

Ing. Simko
Ing. Simko
Ing. Petrík
Ing. Petrík

Ing. Mgr. Labancová
Mgr. Tkačivská
Ing. Mgr. Labancová
Ing. Ľudmila Skoncová

Ing. Petrík, Ing. Simko
Ing. Petrík, Ing. Simko
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- propagácia SPŠT medzi žiakmi 9 r. ZŠ a rodičmi
na rodičovských združeniach
- deň otvorených dverí – prednášky v miestnosti
č.24 – odbor technika a prevádzka dopravy
- deň otvorených dverí – organizačné zabezpečenie
- príprava týždňa vedy a techniky
- prednášky v miestnosti VYT 24 a autodielni – odbor
technika a prevádzka dopravy pre žiakov zákl. škôl
v rámci týždňa vedy a techniky
- prezentácie vysokých škôl pre 4. ročníky
- záverečné skúšky Spojená škola J. Henischa predseda skúšobnej komisie
- v súťaži IPM STUDENT AWARD 2019 (celoslovenská
súťaž v 3D modelovaní) študent M. Čech obsadil
II. miesto na Slovensku s prácou JAWA 250
propagácia školy v Bardejovských novostiach
a Bardejovskej televízii
- konzultačná činnosť so žiakmi
Vajda, Benjamín, Štefančin, Patrik a Matúš Očipka
pri riešení problémov s vypracovaním práce na súťaž
IPM STUDENT AWARD 2020
- triedne a školské kolo súťaže IPM STUDENT
AWARD 2020 v 3D modelovaní a najlepších 5 prác
postupuje do ďalších kôl súťaže

Ing. Simko,
Ing. Vojtko,
Ing. Petrík
Ing. Simko
Ing. Simko
Ing. Simko

Ing. Simko
Ing. Simko
Ing. Simko

Ing. Simko

Ing. Simko

Predmetová komisia
elektrotechniky
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.
Od 16.3.2020 bolo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušené vyučovanie na
školách a školských zariadeniach z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19. Pedagógovia v tomto
období komunikovali so žiakmi online, zadávali a riešili úlohy.
Tohto roku mali žiaci maturovať v študijnom odbore elektrotechnika a technické lýceum, blok
elektrotechnika. Z dôvodu prerušenia vyučovania maturitná skúška neprebehla. Členovia PK sa
dohodli na skupine príbuzných predmetov, ktorých priemer známok tvoril výsledné hodnotenie
PČOZ a TČOZ maturitnej skúšky.
Pre triedu IV.B odbor 2675 M elektrotechnika, to boli predmety:
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PČOZ: prax, aplikovaná informatika, elektrotechnické merania, administratíva a korešpondencia,
ročníkový projekt.
TČOZ: elektrotechnika, elektrotechnológia, elektronika, elektrické stroje a prístroje,
elektroenergetika, automatizácia, spotrebná elektronika, obrazová a zvuková technika, ekonomika,
vybrané state z odboru.
Pre triedu IV.C odbor 3918 M technické lýceum, blok elektrotechnika, to boli predmety:
PČOZ: administratíva a korešpondencia, ročníkový projekt, prax.
TČOZ: základy ekonomiky, elektrotechnika, elektronika, spotrebná elektronika.
Pre skvalitnenie výučby je potrebné zabezpečiť samostatnú odbornú elektrotechnickú učebňu
s väčšou kapacitou miest.

Krúžková činnosť v PK
Mgr. Dušan Marinko
 Hudobný krúžok

Ďalšia činnosť jednotlivých členov PK:
Ing. Ján Barna
- Starostlivosť o laboratórium elektrotechniky.
- Výroba meracích prípravkov.
- Oprava meracej techniky.
- Spracovanie návodov na meranie.
- Prezentácia laboratória na Deň otvorených dverí.
- Príprava otázok na MS (trieda IV.C, IV.B).
- Príprava žiakov IV.B triedy (11 žiakov) na PČOZ MS.
- Príprava žiakov IV.B a IV.C na TČOZ MS.
- Vypracovanie nových prezentácii na vyučovanie predmetov OBZ a VYB.
- Tlačenie preberaného učiva pre žiakov.
- Člen skúšobnej komisie pre odbornú spôsobilosť žiakov.

Ing. Mgr. Jana Furmanová
-

Týždeň vedy a techniky – ukážka zapojení Arduino.
Úvod do počítačových sietí TUKE Košice – inovačné vzdelávanie.
Internet vecí TUKE Košice – inovačné vzdelávanie.
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Mgr. Dušan Marinko
-

Ozvučenie telocvične počas imatrikulácie prvých ročníkov.
Spolupráca s Petrom Oláhom pri objednávaní a inštalácii ozvučenia telocvične.
Ozvučenie auly počas Dňa otvorených dverí.

Ing. Peter Tkáč
-

Evidencia školských úrazov na internete.
Aktualizácia nástenky pri elektrotechnickej dielni.
Príprava dňa otvorených dverí (elektrodielňa) a Týždňa vedy a techniky na SPŠT v
Bardejove – zabezpečenie výrobkov a prezentácie odboru.

-

Realizácia školského kola súťaže Zenit v elektronike – vypracovanie testu, návrh výrobku
na praktickú časť školského kola Zenit v elektronike, materiálne a technické zabezpečenie
súťaže (nákup materiálu, príprava PC, náradia...).
Príprava žiaka Sidora (IV.B) na krajské a celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike.
Účasť na krajskom kole Zenit v elektronike v Prešove (28.11.2019).
Napísanie článku o krajskom kole súťaže Zenit do Bardejovských novostí a na www stránku
školy (propagácia školy).
Napísanie článkov o celoštátnom kole súťaže Zenit v elektronike do Bardejovských novostí
a na webovú stránku školy.
Návrh plošných spojov a zhotovenie funkčných výrobkov na výučbu predmetu Prax – SMD
hra „Monopong“, SMD hra „Simon“, SMD hra „Melódie“ 6-ramenná hviezda SMD, 6ramenná hviezda THT.
Vypracovanie návodov na stavbu elektronických SMD výrobkov pre výučbu predmetu Prax
– 2. ročník odboru elektrotechnika (popis zapojení, obrazec plošného spoja, osadzovací plán,
zoznam súčiastok,...).
Zhotovenie meracieho prípravku s invertujúcim operačným zosilňovačom.
Zhotovenie meracieho prípravku s neinvertujúcim operačným zosilňovačom.
Zhotovenie meracieho prípravku s integračným operačným zosilňovačom.
Zhotovenie meracieho prípravku s derivačným operačným zosilňovačom.
Príprava maturitných tém na TČOZ pre IV.B a IV.C triedu.
Konzultácie a hodnotenie ročníkových projektov IV.C triedy.
Predseda školskej maturitnej komisie na Strednej odbornej škole polytechnickej
v Bardejove.
Vypracovanie učebných osnov z predmetu Elektrotechnika pre „Elektrotechnické
minimum“.
Člen skúšobnej komisie pre odbornú spôsobilosť v elektrotechnike (§21).
Absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu LEKTOR.
Školenie montéra a projektanta energetických fotovoltických zariadení (Interreg).

-

-

-
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Mgr. Stanislav Vojtko
- Týždeň vedy a techniky – práca so žiakmi ZŠ.
- Prezentácia dielne elektrotechniky počas Dňa otvorených dverí.
- Propagácia školy na rodičovskom združení 7. ZŠ na Vinbargu.
- Vypracovanie maturitných tém na TČOZ maturitnej skúšky.
- Príprava žiakov IV.B triedy (11 žiakov) na PČOZ maturitnej skúšky.
- Činnosť predsedu PK.
- Vypracovanie testov a príprava skúšok odbornej spôsobilosti podľa §21 Z.z. vyhlášky č.
508/2009.
- Predseda skúšobnej komisie pre odbornú spôsobilosť v elektrotechnike (§21).
- Spolupráca na projekte ERASMUS+ (príprava administratívnych úkonov so žiakmi, ktorí
sa zúčastnili stáže v Rakúsku).
- Vypracovanie učebných osnov pre „Elektrotechnické minimum“.
- Absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu LEKTOR.
- Školenie „Partnerstvo pre odborné vzdelávanie“ (Interreg).
- Školenie montéra a projektanta energetických fotovoltických zariadení (Interreg).
- Elektrická inštalácia v priestoroch školského internátu.
- Oprava elektrickej inštalácie v priestoroch školy.

Súťaže žiakov
- Zenit v elektronike – Patrik Sidor (IV.B) – 2. miesto v krajskom kole v kategórii A
(žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl) 28.11.2019 a postup do celoštátneho kola.
- Zenit v elektronike – Patrik Sidor (IV.B) – 11. miesto v celoštátnom kole v kategórii A
(žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl) 11.2.2020 –13.2.2020.

Predmetová komisia
informatiky
Predmetová komisia začiatkom školského roka vypracovala učebné osnovy, štandardy v rámci
školského vzdelávacieho programu pre informatiku, aplikovanú informatiku a odborné predmety
pre blok informatika v technickom lýceu a informačné a sieťové technológie. Spolu pripravili
hodinové dotácie, osnovu a materiály pre predmety pre nový študijný odbor.
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PK pripravovala tematické výchovno-vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety a ročníky. V
daných predmetoch k výučbe boli vypracované prípravy na vyučovacie hodiny, typové kontrolné
písomky, zadania. Nasledovalo ich spracovanie, oprava a vyhodnotenie. Učitelia priebežne
pripravovali prezentácie k vyučovaniu. Celá PK úspešne zvládla vyučovanie aj dištančnou formou
od 16.marca 2020. Pri vyučovaní postupovali flexibilne na základe spätnej väzby od žiakov. Žiakom
sme zadávali úlohy formou mailu Roundcube, Gmail, EduPage. V prípade potreby sme využívali
Messenger. Na online vyučovanie bol použitý FreeConferenceCall a Zoom. Pri výučbe sa využíval
portál http://www.itakademia.sk, elektronické učebnice, zborovna.sk, Geogebra a Youtube.
Vytvárali vlastné materiály s využitím systému EduPage, pripravovali elektronické materiály,
prezentácie,
vhodne
využívali
edukačný
web
netacad.com,
https://www.freespace.sk/programovanie/c, http://itnetwork.cz, hosting na spsbj.eu, rôzne online
materiály, súbory, elektronické učebnice, pravidelne posielali zadania žiakom, odpovede spätne
komentovali, hodnotili. 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. Ročníkové projekty dopadli úspešne.
Ročníkové projekty vypracované študentmi v tomto školskom roku dosiahli veľmi dobrú úroveň.
Témy ročníkových projektov boli zaujímavé od programovania, až po tvorbu prakticky
využiteľných webov, robotiky a grafiky. RNDr. Poliaková a Mgr. Grohoľ pripravovali návrhy tém
ročníkových projektov pre ďalší školský rok.
Naša komisia sa zapojila do prezentácie odboru počas Týždňa vedy a techniky na našej škole.
IT Akadémia
RNDr. Oľga Poliaková pracuje ako expert v IT akadémii.
Školenia v rámci IT akadémie:
Mgr. Dana Janečková
 Objektové programovanie a prezentácia dát (UPJŠ) – júl 2019
 Internet vecí (TUKE) marec 2020
 Cisco workshop APIC-EM (TUKE) - február 2020
 školenie CISCO BRIDGE (TUKE) – február2020


Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ) – august 2019



Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - jún 2020.

RNDr. Oľga Poliaková
 Objektové programovanie a prezentácia dát (UPJŠ) – júl 2019
 Cisco workshop APIC-EM (TUKE) - február 2020
 školenie CISCO BRIDGE (TUKE) – február2020
 Informatika v prírodných vedách (UPJŠ) - jún 2020
 Internet vecí (TUKE) - január 2020
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Škálovanie PC sietí (TUKE) – január 2020
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ) – august 2019
webinár: Ako začať pracovať s MS TEAMS začiatočníci
webinár MS Teams pokročilí
webinár On-line vzdelávanie v ZOOM - Základná úroveň
webinár On-line vzdelávanie v ZOOM - Pokročilá úroveň
webinár Online matematika SŠ: Ako možno ďalej rozvíjať poznatky o Talesovej kružnici
webinár Matematika - Využitie programu GeoGebra: grafy funkcií a riešenie rovníc v okne
počítačovej algebry (CAS) (SŠ)
webinár Internet vecí - Tvorba webových aplikácií v Node-RED (SŠ)
webinár - Informatika - 3D modelovanie v prostredí TinkerCAD
Online matematika SŠ: Mesačné splátky hypotéky (UKF v Nitre)
Informatika - Tvorba dashboardov v Node-Red (UPJŠ v Košiciach)
webinár - Možnosti videokonferencií so žiakmi - Zoom. Google učebňa. BBB. Webex.
(UPJŠ v Košiciach)
Webinár - Matematika - Online si radíme ako učiť online - Riešenie problémov a zdieľanie
nápadov, ktoré aktuálne máte s online vzdelávaním (EduPage, Google učebne, Khan
academy, Socrative, Poll Everywhere, ...) (UPJŠ v Košiciach)

Ing. Mgr. Jana Furmanová
 Úvod do počítačových sietí (TUKE)
 Internet vecí (TUKE) - január 2020
 Cisco workshop APIC-EM (TUKE) - február 2020
 školenie CISCO BRIDGE (TUKE) – február2020
 Škálovanie PC sietí (TUKE) – január 2020
 Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ) – august 2019
 Webinár Sieťové technológie - Komplexné sieťové technológie využiteľné pre výučbu
inovovanej verzie CCNA (SŠ)
 Webinár Ako sa na mikrokontroléri vyhnúť modrej obrazovke smrti IVI
 Webinár - Sieťové technológie - Technológie VLAN, DHCP, HSRP, ARP, CDP, STP (SŠ)
 Webinár - Sieťové technológie - Bezpečnosť v LAN sieťach - teoretické poznatky (SŠ)
 Webinár -Sieťové technológie - Bezdrôtová komunikácia - praktická konfigurácia (SŠ)
Mgr. Jakub Grohoľ
 Úvod do počítačových sietí (TUKE)
 Objektové programovanie a prezentácia dát (UPJŠ)
 Počítačové systémy (UPJŠ)
 školenie CISCO BRIDGE (TUKE) – február2020
 Škálovanie PC sietí (TUKE) –december 2020
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Krúžková činnosť v našej predmetovej komisii bola nasledovná:
Mgr. Jakub Grohoľ
 Tvorba PC hier
Sieťový akademický program - Cisco Networking Academy sa rozvíja na našej škole už šiesty
rok. Mgr. Janečková, Ing. Furmanová vyučuje prvý semester CCNA: Introduction to Networks,
Mgr. Grohoľ druhý semester. Úspešní absolventi získavajú certifikát/osvedčenie o absolvovaní
kurzov.
Činnosť RNDr. Poliakovej, Mgr. Janečkovej:
 prezentácia odboru na DOD.
Činnosť Mgr. Janečkovej:
 Exkurziu Amper - Brno sa jej kvôli korone nepodarilo zrealizovať, naplánovaná bola v
termíne 19.3.-20.3. 2020. Na budúci rok je už známy termín výstavy 16. – 19. 3. 2021, tak
výstavu skúsi zorganizovať.
 Namakaný deň 2020 v tomto školskom roku v termíne 2020/04/16 bol tiež zrušený.
Činnosť Mgr. Grohoľa:
 Zapojil študenta v rámci CISCO akadémie do súťaže NAG 2020 -Peter Korba 2.C
(67.miesto/88)
Činnosť RNDr. Poliakovej, Mgr. Grohoľa:
 Zapájali študentov na škole Kybersúťaže.
 Zapojili študentov odboru technické lýceum a informačné sieťové technológie do projektu
"This is 21" (Priprav sa na 21. storočie za účasti bývalého študenta, podnikateľa Mária
Babeja z firmy Wame, ktorého cieľom bolo motivovať študentov k rozvoju potenciálu,
ktorý sa v nich skrýva.
 Organizovali na škole celoslovenskú súťaž Expert Geniality Show 2019/2020. Žiaci
bojovali s 13 836 žiakmi zo 663 škôl z celého Slovenska
Výsledky najlepších našich študentov v tejto súťaži:
Kategória
Trieda Meno
Téma
Poradie
Expert O34 4.C
Hudák Lukáš
Od Dunaja k Tatrám
1.
Expert O34 4.C
Hudák Lukáš
Svetobežník
3.
Expert O34 4.C
Hudák Lukáš
TOP kategória
2.
Expert O12 1.C
Nikolas Lukáč
Mozgolamy
3.
Expert O12 1.C
Nikolas Lukáč
Góly, body, sekundy
32.
Expert O34 4.C
Ľuboš Jakub Medoň Mozgolamy
29.
Expert O12 2.C
Šimon Cmar
Od Dunaja k Tatrám
35.
Expert O34 3.C
Timotej Kendra
Do you speak English?
53.
Expert O12 2.C
Juraj Majdák
Do you speak English?
60.
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Činnosť RNDr. Poliakovej, Ing. Skoncovej:
Spoločne organizovali 5. ročník súťaže na našej škole: KREATÍVNA INFORMATIKA
Činnosť Ing. Furmaovej:
Namakaný deň 2020 v tomto školskom roku v termíne 2020/04/16 bol tiež zrušený
Činnosť RNDr. Poliakovej:
So študentmi IST sa zapojila aj tento rok do súťaže ZENIT.
Školské kolo ZENIT v programovaní – Grafik sa konalo 17. októbra 2019.
Vyhodnotenie:
1. miesto obsadil žiak Jakub Cingeľ
2. miesto Filip Šuľa a Tomáš Demjanovič
3. miesto Samuel Gvušč
Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa konalo 20. novembra 2019 na Strednej
priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. V kategórii Grafik - Grafický dizajnér súťažilo 13
študentov. V rámci projektu, ktorý bol zadaním krajského kola, bolo potrebné vypracovať návrhy
pre modernú pizzériu, ktorá má prilákať svojim dizajnom najmä mladých ľudí. Úlohou bolo
vytvoriť banner na billboard, brožúru, leták so špeciálnou ponukou a dizajnu krabice na pizzu.
Študenti využívali pri práci podľa organizačno-technických pokynov súťaže programy Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Bridge, Adobe InDesign, Adobe Acrobat.
Našu školu na tejto súťaži reprezentovali študenti z odboru informačné a sieťové technológie z II.
C triedy Jakub Cingeľ, Filip Šuľa, Tomáš Demjanovič, Samuel Gvušč, Jakub Kašprík.
V kategórii Grafik obsadil pekné 3. miesto Jakub Cingeľ.
S tímom 7 študentov z III.C sa zapojila do projektu Región IT riešení v spolupráci s PSK a
firmou UNICORN, kde boli vybratí medzi 10 najlepších tímov a celý rok mali pracovať na
spoločnom projekte, menovite: Dávid Puzder, Simon Kravec, Matúš Volk, Šimon Majirský, Peter
Dinis, Matej Kaliňák, Michal Džambík. V projekte napokon ostal Peter Dinis, ktorý celý project
dokončuje.
Spolupracovala na tvorbe projektu Erasmus+ pre študentov technického lýcea bloku informatika
10 študentov IV.C sa zúčastnilo 20 dňovej stáži v Prahe. Sprevádzali ich a dozor im robili Ing.
Simko a Ing. Prexta.
Organizovala na škole účasť na súťaži iBobor.
Výsledky najlepších:
Kategória Junior:
Patrik Tarcala I.C
98
percentil
Kategória Senior:
Tomáš Kačmár IV.C
96
percentil
Matúš Volk IV.C
92
percentil
Peter Svoboda III.C
91
percentil
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Richard Vavrek III.C

91

percentil

Ako predsedníčka PK informatiky 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-vzdelávacie plány pre
jednotlivé predmety, hodnotenia pre jednotlivé predmety. Tvorila a kompletizovala maturitné
zadania na externú časť maturitnej skúšky pre technické lýceum – zameranie informatika. Podieľala
sa na úprave osnovy pre nový študijný odbor Informačné a sieťové technológie.

Predmetová komisia
telesnej a športovej výchovy
Počas školského roku sme žiakov pripravovali vo volejbalovom, turistickom krúžku a
krúžku posilňovania.
Naši žiaci sa z dôvodu koronakrízy zúčastnili len niektorých súťaží. Vybojovali si v rámci
okresného kola 2.miesto vo futsale chlapcov a 3.miesto v stolnom tenise CH, bedmintone CH,
volejbale dvojíc CH, florbale CH.
Úspešne sa zrealizoval lyžiarsky výcvik v Bachledovej doline pre druhé ročníky s finančnou
podporou štátu. Inštruktormi boli učitelia TSV, Mgr. Renáta Popovcová, dvaja externí inštruktori
a zdravotník p. Baran. Treba vyzdvihnúť vysoký záujem našich druhákov a v neposlednom rade aj
vzorné správanie počas LVK.
Naši prváci tohto roku absolvovali polročný plavecký kurz. Hodiny za plaváreň boli hradené zo
združenia rodičov pri SPŠT v Bardejove s finančnou spoluúčasťou žiakov.
V septembri sa úspešne uskutočnil športový deň prvých ročníkov.
Uskutočnilo účelové cvičenie pre 1 a 2.ročník a kurz na ochranu človeka a prírody pre 3.ročník.
Organizácia okresného kola vo volejbale chlapcov, atletiky chlapcov aj dievčat a stredoškolských
hier PSK nás tohto roku zo známych dôvodov minula.
V spolupráci so žiackou školskou radou sme uskutočnili valentínsky futsalový turnaj, volejbal
dvojíc a bedmintom dvojíc. Týmto ďakujeme Mgr. Janečkovej a Mgr. Chovancovej za pomoc a
spoluprácu.
Tento školský rok prešla naša telocvičňa rekonštrukciou elektrických rozvodov a kúrenia a doplnili
sme piesok na plážovom ihrisku.
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2. Činnosť výchovného poradcu a koordinátorov
Správa o činnosti výchovného poradcu za školský rok 2019/2020
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

špeciálno-

pedagogického poradenstva Bardejov.
S psychológmi CPPPaP Bardejov sa uskutočnili besedy pre žiakov prvého ročníka zamerané
na adaptáciu žiakov na nové prostredie a kolektív:
Ako sa správne učiť, Zdravá výživa a boj proti obezite a Ako čeliť agresivite a šikanovaniu
v školách. Pre žiakov druhého a tretieho ročníka sa uskutočnili besedy v spolupráci so psychológmi
CPPPaP v Bardejove zamerané na vzťahy v kolektíve: Medzigeneračné vzťahy a Citové vzťahy
mladých ľudí. Pre žiakov štvrtého ročníka sa uskutočnili besedy na tému Stres a zvládanie
záťažových situácií a Úspešný začiatok kariéry.
Uskutočnili sa besedy a konzultácie so študentmi štvrtého ročníka o možnostiach štúdia na
vysokých školách doma aj v zahraničí. Vytvoril sa priestor na prezentáciu vysokých škôl pre našich
študentov na pôde SPŠT ( Mendelova univerzita v Brne, TU Košice, STU Bratislava, FA výrobných
technológii Prešov, Žilinská univerzita). Bola prevedená inštruktáž k vyplňovaniu prihlášok na
vysoké školy. Z počtu 66 končiacich študentov, 35 študentov podalo prihlášku na vysokoškolské
štúdium, /celkovo bolo podaných 67 prihlášok na VŠ/. Študentom boli predstavené stredoškolské
programy zamerané na možnosti štúdia v zahraničí, prostredníctvom programu INTER STUDY.
Spolupracovali sme aj

s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, ktorý

poskytuje preventívne poradenstvo pre študentov štvrtého ročníka, ktorí majú možnosť získať
informácie cez systém Eures o trhu práce u nás i v zahraničí, stratégie hľadania voľných miest
a spôsoby, akým sa uchádzať o zamestnanie, o štúdiu, možnosti absolventskej praxe, stáži a bola
zabezpečená náborová činnosť jednotlivých firiem pre pracovné príležitosti žiakom 4.ročníka
a pomaturitného štúdia.
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Boli mapované vzdelávacie aj výchovné problémy. Ku koncu školského roka je na škole
stav evidovaných žiakov s poruchami učenia: v prvom ročníku 0 žiakov s IVP plánmi, v druhom
ročníku 1 žiak s IVP plánmi, v treťom ročníku je evidovaný 1 žiak s IVP plánmi, vo štvrtom ročníku
boli evidovaní 2 žiaci s IVP plánmi.
28.1.2020 sa uskutočnil Proforient pre žiakov štvrtého ročníka. Túto možnosť využilo 51
žiakov. Zabezpečoval to Mgr. Tomáš TREMBÁČ, psychológ z CENTRA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE.
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.
V novembri 2019 bol organizovaný Týždeň vedy a techniky, kde si žiaci základných škôl mali
možnosť vyskúšať formy štúdia na SPŠT. Zúčastnilo sa ho 9 ZŠ – 242 žiakov. Boli vypracované
nové propagačné materiály pre žiakov a rodičov základných škôl, prezentácia školy a študijných
odborov. V januári 2020 sme na škole organizovali deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili
všetky bardejovské ZŠ a ZŠ z okresu Bardejov aj z iných okresov. Bola zabezpečená propagácia
školy prostredníctvom bardejovskej televízie a spravodajských agentúr.

Ing. Peter Simko
výchovný poradca

Správa o činnosti žiackej školskej rady pri SPŠT v Bardejove

V školskom roku 2019/2020 si predsedovia tried v tajnom hlasovaní zvolili 11 členov žiackej
školskej rady („ďalej len ŽŠR). Vybraní členovia volili v tajnom hlasovaní predsedu. Predsedom sa
v septembrovom tajnom hlasovaní stal Tomáš Pillár – z II.B triedy, ďalšie funkcie si rozdelili
nasledovne:
Podpredseda:

Benjamín Pšenčík – III.A

Tajomník:

Timotej Kendra – III.C

Finančný manažér:

Jakub Plaskoň – IV.C

Zástupca pre styk s verejnosťou:

Silvia Vantová – II.A
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Žiakov v Rade školy pri SPŠ zastupoval podpredseda ŽŠR Benjamín Pšenčík, ktorý bol
právoplatne zvolený v tajnom hlasovaní. Zasadnutia ŽŠR sa konali 1x za 2 týždne, ale aj častejšie
podľa potreby. Na zasadnutiach ŽŠR sme privítali aj pána riaditeľa Ing. Jaroslava Bujdu, aby nám
pomohol spoločnými silami vyriešiť či už návrhy alebo aj problémy zo strany ŽŠR.
Aktivity ŽŠR v školskom roku 2019/2020
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
2019/2020. 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.
● Aj v tomto školskom roku sme vyhlásili súťaž o NAJ TRIEDU. Nakoľko dňom 16. 3. 2020 bolo
vyučovanie v dôsledku koronakrízy prerušené, rozhodli sme sa v tomto školskom roku túto súťaž
nevyhodnocovať. Ak by sme sa rozhodli pokračovať s touto súťažou aj do budúcna, získané body
za školský rok 2019/2020 by sme zarátali v nasledujúcom období, v školskom roku 2020/2021.
●

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zavítali naši žiaci 11. 10. 2019 do CENTRA

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB na Wolkerovej ulici v Bardejove medzi jeho obyvateľov, aby ich
krátkym hudobným vystúpením a sladkým koláčikom rozptýlili a potešili.
● V novembri /15.11.2019/ sme privítali našich prvákov na IMATRIKULÁCII, ktorá sa konala
tentokrát v telocvični SPŠT v Bardejove. Možno tak na skúšku sme chceli zistiť, či by bolo možné
do budúcna podobné akcie organizovať v vašej telocvični. Keďže Mgr. Chovancová sa zúčastnila
v rámci projektu Erasmus PLUS pobytu so žiakmi vo Viedni, s prípravou imatrikulácie pomáhala
Mgr. Janečkovej PaedDr. Hiščárová, za čo jej patrí poďakovanie. Budeme do budúcna diskutovať
o tejto možnej alternatíve, využívať priestory našej telocvične na takého účely..
● V decembri, 6.12.2019 sa v réžii ŽŠR konala MIKULÁŠSKA NÁDIELKA. Snažili sme sa
spestriť tento deň, tak sme zapojili do organizácie žiakov, ktorí počas rozdávania sladkostí spievali
pesničky. Samozrejme sme skrášlili vestibul vianočnou výzdobou.
● Predvianočný čas sme si spríjemnili aj vianočným programom, ktorý pripravila so žiakmi Mgr.
Popovcová a členovia ŽŠR ponúkali posledný predprázdninový deň všetkých v škole sladkým
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koláčikom, ktorí zabezpečili v spolupráci so svojimi rodičmi. Poďakovanie patrí vedeniu školy,
ktoré nám zabezpečilo z jedálne pri SPŠT sladký punč.
● Január patril už tradične PLESU PRIEMYSLOVÁKOV, ktorý sme plánovali 24.1.2020
v priestoroch spoločenskej sály Obuv špeciál. Žiaľ, kvôli nedostatočnému záujmu zo strany žiakov
sme ples v tomto školskom roku zrušili. Niektorým žiakom veľmi záležalo, aby sa táto pekná akcia
nezrušila, preto sme bojovali rukami a nohami. Pán riaditeľ nám ponúkol alternatívu, aby sa ples
konal jedálni SPŠT. Ani za takýchto podmienok sa nám nepodarilo získať dostatočný počet žiakov,
aby sme mohli finančne zabezpečiť organizáciu plesu.
●

Koordinátorky

ŽŠR

vypracovali

projekt

návrhu

zefektívnenia

fungovania

ŽŠR,

https://rmpk.sk/ponuka/granty/75-grantovy-program-zlepsimeto, kde navrhovali zakúpenie hier do

miestnosti č.18, aby nielen členovia ŽŠR, ale všetci žiaci mohli efektívnejšie tráviť svoj voľný čas
počas voľných hodín. Avšak tento projekt nebol schválený. Išlo o získanie sumy 200 EUR na
zakúpenie týchto vecí.
● Február bol aj športový a ŽŠR v spolupráci s učiteľmi telesnej a športovej výchovy usporiadali
valentínsky turnaj vo FUTSALE. Taktiež sme si valentínsky deň spestrili nástenkami vo vestibule
školy a sladkým prekvapením. Pokúsili sme sa v spolupráci s vyučujúcimi SJL zapojiť žiakov do
vlastnej tvorby a dali sme im úlohu vymyslieť báseň s valentínskou tematikou. Do tejto aktivity sa
zapojilo málo žiakov, ale sme vďační tým, čo nabrali odvahu a básničky poslali. Snáď naberú viacej
odvahy v 2. ročníku tejto školskej súťaže.
Všetky podujatia boli obohatené aj o rozhlasové relácie v školskom rozhlase. Z každej akcie sme
napísali článok na stránku našej školy, resp na facebook a nezabudli sme pridať aj vydarené fotky z
jednotlivých akcií. Sme vďační Mgr. Marinkovi a žiakom za vystúpenia školských kapiel a
ozvučovanie všetkých podujatí a PaedDr. Hiščárovej za pomoc pri organizovaní imatrikulácie.
Počas obdobia, kedy vyučovanie prebiehalo tradičným spôsobom Mgr. Martina Chovancová a
dvaja členovia ŽŠR (Tomáš Pillár zo II.B a Silvia Vantová zo II.A) hodnotili nástenky v triedach.
Body boli zarátané do súťaže o naj triedu.
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.
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Vypracovali: Mgr. Martina Chovancová a Mgr. Dana Janečková, koordinátorky ŽŠR

SPRÁVA KOORDINÁTORA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
Táto hodnotiaca správa vychádza z plánu práce koordinátora pre finančnú gramotnosť na šk. r.
2019/2020.
V úvode školského roka 2019/2020, 10.septembra sa na Strednej priemyselnej škole v Bardejove
konala prednáška pre žiakov I. ročníka, pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti v spolupráci
s pracovníčkami pobočky, ktoré sprostredkovala pre našu školu Mgr. Dana Janečková v spolupráci
s Ing. Boženou Hrivňákovou, riaditeľkou pobočky VÚB, a.s. v Bardejove. Jej cieľom bolo prepojiť
témy 3. až 6. Národného štandardu finančnej gramotnosti verz. 1.2, ktorý je účinný od 1.9.2017,
s praxou. Témy sa týkali: 3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov, 4. Úver a dlh, 5. Sporenie
a investovanie. Skloňovali sa a vysvetľovali pojmy ako peniaze, úver, úrok, banky a účty, sporenie
a
investovanie,
úverová
pasca,
dlh
a
bohatstvo,
rodinný
rozpočet.
Vo vestibule boli pri tejto príležitosti inštalované nástenky s aktualitami z oblasti financií,
prezentácia so zdrojmi a typmi na portály, ktoré žiakom pomôžu zorientovať sa v oblasti financií.
Na zistenie prieskumu, ako žiaci narábajú so svojím vreckovým, sme vytvorili anonymný dotazník
na survio.com/sk pre všetkých žiakov našej školy na tému „Vreckové“. Jeho úlohou bolo
monitorovať napríklad výšku vreckového, ako aj spôsob, ako s ním žiaci naložia, do čoho
„investujú“. Dotazník bol otvorený od septembra do júna, napriek jeho propagácií na soc. sieťach,
na webe školy, ako aj v deň FG, sa ho zúčastnil nízky počet žiakov, 19. Z tohto počtu bolo 7 žien
a 12 mužov, 11 respondentov bolo z Bardejova, po jednom zo Stropkov, Raslavice, Andrejova a
dvaja Šiba. Čo do počtu súrodencov 7 ma dvoch súrodencov, 8 majú jedného súrodenca a dvaja
nemajú súrodencov. 8-mi dostávajú vreckové pravidelne, a taký istý počet sa vyjadrilo, že dostáva
vreckové nepravidelne, Len 3 uviedli, že vreckové nedostávajú. Čo do výšky vreckového 9 žiakov
dostáva do 10 eur, dvaja od 10-15 eur a 8-mi viac ako 15 eur. Na čo pravidelne míňate vreckové?
7 žiakov si sporí, 5 žiakov minie na nápoje, 3 na koníček, 1 na sladkosti a 3 na iné. Z ušetrených
peňazí si kúpi darček pre seba 36,8 %, 31,6 % kúpi darček pre niekoho blízkeho, 36,8 % použije
usporené
peniaze
na
svoj
koníček
a jeden
5,3
%
na
iné.
V závere môžeme teda hodnotiť, že žiaci si svoje vreckové vedia rozdeliť a časť odložiť na budúcu
investíciu.
Národná banka Slovenska zverejnila on-line kvíz finančnej gramotnosti, do ktorého sme
zaregistrovali žiakov III. A, III.B a III. C triedy našej školy, ako súčasť podujatia Dni finančného
spotrebiteľa (DFS). Cieľom kvízu bolo, aby sa študenti naučili niečo nové v oblasti finančnej
gramotnosti. Vždy po označení odpovede na otázku sa zobrazilo žiakom aj vysvetlenie. A teda
priestor na rozšírenie svojich vedomosti. 20.9.2019 v triede súťažil každý študent samostatne, ale
zároveň sa jeho dosiahnuté bodové skóre započítavalo do priemerného bodového hodnotenia celej
triedy. Kritériom hodnotenia bol získaný priemerný počet bodov triedy. I keď sme sa medzi 4
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najlepšie triedy neumiestnili, žiaci získali za triedu certifikát za úspešné absolvovanie kvízu
a hlavne cenné vedomosti z danej oblasti života.

Pod vedením Ing. Mgr. Heleny Labancovej sa žiaci našej školy zúčastnili 3. ročníka
Ekonomickej olympiády, ktorá prebiehala od 9. - 13.12.2019 počas vyučovacích hodín (7:00 - 15:30
hod.) formou on-line testu školského kola.
Vo februári dňa 26.2.2020 sme sa s Ing. Mgr. Helenou Labancovou zúčastnili odborného
seminára na tému Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa, organizovaného
RP MPC Prešov. Cieľom odborného seminára bolo zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti
pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl za účelom podpory ich odbornej
pripravenosti na implementáciu požiadaviek NŠFG do výchovnovzdelávacieho procesu v školách.
Na seminári odzneli aj aktuálne témy ako Ochrana finančného spotrebiteľa a riešenie problémov,
Úver a dlh (aktuálne legislatívne zmeny v poskytovaní hypoték a v štátnej podpore pre mladých,
osobný bankrot ...)
a Nové trendy a inovácie (fintechy, virtuálne meny, finančné služby na diaľku) v podaní
kvalifikovaných lektorov z MF SR (Ing. Pavol Matyasovszky, Ing. Jana). Záver patril diskusii a
možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a
stredných školách v podaní Ing. Márie Hitríkovej.
Dňa 11.5.2020 v rámci projektu Finančná gramotnosť s OVB (projekt spoločenskej zodpovednosti
OVB Allfinanz Slovensko), prostredníctvom certifikovaného lektora CSR Mgr. Malesa sa mala
uskutočniť, na našej škole, hra Finančná sloboda pre žiakov II. ročníka. Žiaľ obdobie
koronavírusu aj túto akciu presunulo na úvod nového školského roka 2020/2021.

Koordinátorka Mgr. D. Janečková

SPRÁVA KOORDINÁTORA E-TESTOVANIA 2019/2020
V čase od 30.9.-25.10. 2019 prebiehali na stránke http://www.etest.sk/e-testovanie-jesen-2019/ Etestovania JESEŇ 2019 pre ZÁKLADNÉ a STREDNÉ ŠKOLY. Aj tento rok sa naša škola
zapojila do testovania žiakov elektronickou formou.
Do e-testovania JESEŇ 2019 sa zapojilo spolu 552 škôl, z toho 405 základných a 147 stredných
škôl.
V systéme e-Test sa otestovalo vyše 28 500 žiakov a celkom bolo zrealizovaných viac ako 40 000
elektronických testov.
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Naša škola sa zapojila do testovania s počtom žiakov 171.
Na základe zverejnených Reportov s výsledkami žiakov z e-testovaní JESEŇ 2019 môžeme
vyhodnotiť e-testovanie JESEŇ 2019 na našej škole nasledovne:
SJL_4.roc.SS_jesen2019 (4.A, 4.B, 4.C)
Počet žiakov 43 z našej školy, všetkých 4597.
Priemerná úspešnosť v teste u našich žiakov bola 30.6%, všetkých 42.9%
Percentil školy 16.
5% úloh bolo riešených nadpriemerne, 42 % úloh bolo riešených priemerne, 53% podpriemerne.
MAT_1.roc.SS_jesen2019 (1.A, 1.B, 1.C)
Počet žiakov 79 z našej školy, všetkých 1831.
Priemerná úspešnosť v teste u našich žiakov bola 50.4%, všetkých 53.7%
Percentil školy 53.
80 % úloh bolo riešených priemerne, 20% podpriemerne.
AJB1_jesen2019 (VÝBER 4.A, 4.B, 4.C)
Počet žiakov 49 z našej školy, všetkých 2 644.
Priemerná úspešnosť v teste u našich žiakov bola 47.4%, všetkých 51.0%
Percentil školy 47.
18% úloh bolo nadpriemerných, 57 % úloh bolo riešených priemerne, 24% podpriemerne.

E-testovania JAR 2020.
Žiaci základných a stredných škôl mali možnosť využívať elektronické testy v rámci systému eTest v období od 6. apríla do 15. júna 2020.
V čase dištančného vzdelávania počas prerušenia vyučovania v školách v rámci opatrení proti
šíreniu koronavírusu mali školy možnosť aj na diaľku overiť a upevniť vedomosti a zručnosti
žiakov z rôznych typov gramotností.
O tejto možnosti som 21.4.2020 emailom informovala vedúcich PK, ktorých sa predmet
testovania na základe ponuky týkal (SLJ, MAT, CUJ). Po vyhodnotení odpovedí, berúc do úvahy
možné technické problémy, ktoré testovanie občas sprevádzajú ( a ich vplyv na celkové
hodnotenie) ako aj vzdelávanie dištančnou formou v predmete, ktoré má prioritu, sme sa po
konzultácií s vedením školy rozhodli toto testovanie vynechať.

.
Koordinátorka Mgr. D. Janečková
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Správa koordinátora SOČ
V tomto školskom roku sa do školskej prehliadky SOČ nikto neprihlásil.
Krajské a celoštátne prehliadky 42. ročníka SOČ boli zrušené z dôvodu pandémie koronavírusu
COVID-19 a následných hygienických opatrení.
Celoštátna odborná komisia (COK) uvažuje o náhradnom termíne konania verejných prezentácií
úspešných riešiteľov v jeseni.
Školský koordinátor sa predbežne prihlásil na stretnutie metodikov kraja na budúci školský rok.

Vypracoval : Ing. Ondrej Popjak
školský koordinátor SOČ

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 a koordinátormi pre mimoškolskú činnosť školy.
I.

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

II.

V oblasti zmeny zaužívaných stravovacích zvyklostí smerujúcich k racionálnej výžive
sa zrealizovalo:

1. „Svetový deň výživy“ dňa 16. októbra nás vyzýva k zdravému stravovaniu. Tento deň sme si
pripomenuli na našej škole „ jablkom pre zdravie“. Pri tejto príležitosti žiakom a zamestnancom
školy boli ponúknuté jablká vo vestibule našej školy.
Výživa, významný faktor životného štýlu, ovplyvňuje naše zdravie. Nášmu zdraviu prospieva
zníženie energetického príjmu, príjmu tukov, sacharidov a soli v strave. Správna výživa sa
významnou mierou podieľa na našom zdravotnom stave a je hlavnou podmienkou prevencie
a liečby najvýznamnejších ochorení.
2. „Zdravá výživa a boj proti obezite“ bola témou besied, ktoré sa uskutočnili v dňoch 10.
a 13.12.2019 pod vedením Mgr. M. Feckovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Bardejove. Zúčastnili sa ich žiaci 1.A, 1.B. a 1.C tried.
Celoživotná správna životospráva je prevenciou obezity a ďalších civilizačných ochorení.
Neexistujú „dobré alebo zlé potraviny“, iba správna alebo nesprávna výživa.
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Obezita svojimi komplikáciami skracuje dĺžku života a negatívne ovplyvňuje jeho kvalitu. Vhodne
zvolená strava má význam pri prevencii a liečbe mnohých ochorení. Zdravie pozitívne ovplyvňuje
plánovanie nákupov jedla, pomalé konzumovanie, vyvážená a pestrá strava, pridávanie ovocia a
zeleniny do každého jedla.
Žiaci vypĺňali dotazník o životospráve:
-Spotreba potravín a pokrmov
-Pohybová aktivita
3. „Zdravá výživa a správne stravovanie“ bola témou školských nástenných novín. Cieľom bolo
poukázať na prevenciu nadváhy a obezity v rámci kampane „Odstráň obezitu“ , ktorá spôsobuje
vážne zdravotné problémy.
4. Žiakom a zamestnancom školy bolo podávané teplé jedlo na obed, pestrá a nutrične vyvážená
strava v školskej jedálni SPŠ. Jedálny lístok bol obohatený o zeleninové, strukovinové jedlá a
šalátmi z čerstvej zeleniny s podporou pitného režimu na základe ankety pre žiakov a zamestnancov
školy: „Stravovanie v jedálni SPŠ“.V bufete školy je zabezpečené občerstvenie a pitný program.
5. Chuť žiť – Poruchy príjmu potravy
Projekt Chuť žiť sa venuje aktuálnej téme porúch príjmu potravy. Táto problematika je aktuálna
u dievčat, chlapcov aj aktívnych športovcov. Zo zdanlivo nevinnej kontroly stravy a diétovania sa
môže stať veľký problém, ktorý pacienta ovládne a môže viesť až k smrti.
Dňa 25.septembra 2019 sa uskutočnil workshop na našej škole pre žiakov 2. ročníka pod témou
Poruchy príjmu potravy v rámci projektu „Chuť žiť“. Workshop viedla Valentína Sedileková,
ktorej príbeh odborne dopĺňali lekári, zdravotníci a nutriční špecialisti.
Žiaci sa interaktívnou formou dozvedeli :
Aké sú dôsledky držania diéty v mladom veku
Môže viesť diéta k poruchám príjmu potravy
Mení sa postoj k človeku, keď je chudý/obézny
Prečo mať rád vlastné telo
Aké sú mýty a fakty o poruchách príjmu potravy
Aké je to prejsť si touto chorobou
Ako rozoznať poruchy príjmu potravy u druhých a ako im pomôcť
Čo sú skutočné poruchy príjmu potravy
Prečo sú nebezpečné
Ako sa stravovať
6. Téma „Poruchy príjmu potravy a zásady zdravej výživy“ bola predmetom školských nástenných
novín so zdôraznením, že nesprávna výživa zvyšuje náchylnosť ku stresu.
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7. Významným svetovým dňom je „Medzinárodný deň mlieka“, ktorý si pripomíname v mesiaci
máj.

Bol

zdôraznený význam

mlieka

a mliečnych výrobkov, ktoré predstavujú

jednu

z najdôležitejších a nenahraditelných zložiek ľudskej výživy, a to propagačným materiálom a boli
vyhotovené školské nástenné noviny.
8. 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.
III. Oblasť interiéru a exteriéru školy :
1. V triedach, na medziposchodiach a vo vstupnej hale sa aktualizujú nástenné noviny k určeným
témam a významným udalostiam.
2. Zabezpečená je starostlivosť o kvetinovú výzdobu v triedach a na chodbách, žiaci využívajú
uzamykateľné šatníkové skrinky umiestnené na chodbách.
3. V spolupráci s triednymi učiteľmi dbáme o udržiavanie čistoty tried, sociálnych zariadení a
poriadok na chodbách.
4. Žiaci využívajú oddychové miesta pri bufete školy a na chodbách sú lavičky, ktoré im slúžia
počas prestávok a voľných hodín.
5. Na hodinách ekológie boli uskutočnené prednášky na tému Ochrana životného prostredia, ktorá
je i témou nástenných novín.
6. O čistotu okolia školy a úpravu atletického štadióna sa starajú žiaci pod vedením učiteľov a ostatní
zamestnanci školy podľa predloženého harmonogramu.
IV.

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.Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa uskutočnili besedy na tému Duševné zdravie
mladých ľudí, ktoré viedla Mgr. S. Benková-Rybárová z Centra pedagogicko–psychologického
poradenstva a prevencie pre žiakov 2.ročníka, 21.11.2019 pre 2.A a 2.B a 21.2.2020 pre 2.C, kde
bolo poukázané na duševné zdravie ako základnú hodnotu ovplyvňujúcu život človeka a podala
konkrétne rady ako upevňovať svoje zdravie.
Žiaci sa dozvedeli o faktoroch podieľajúcich sa na kvalite duševného zdravia, najčastejších
poruchách a problémoch duševného zdravia, ich symptómoch a možnostiach pomoci. Súčasťou
témy bola psychohygiena a prevencia duševnej záťaže.
Cieľom bolo zdôrazniť, že duševné zdravie je dôležitým predpokladom zvládania nárokov života,
a to pozitívnych ako aj negatívnych vplyvov na psychiku človeka.
Duševné zdravie má pre človeka veľký význam a je podmienkou prevencie ako aj liečby
najvýznamnejších ochorení.
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3. 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.

Koordinátorka projektu ŠPZ a boj proti obezite: Ing. Beňová Otília

SPRÁVA O ČINNOSTI SČK
SČK na škole pracoval v tomto školskom roku pod vedením Mgr. Jajkovej v spolupráci s vedením
školy podľa platných pedagogicko-organizačných pokynov na šk. rok 2019/2020 a plánu
koordinátora.
Činnosť SČK bola zameraná na získavanie prvodarcov krvi. Tradične sa v novembri organizuje
ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI a vo februári VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI. Cieľom týchto
akcií je osloviť a motivovať mladých ľudí, aby sa stali bezpríspevkovými darcami krvi, spolu šírili
myšlienku darcovstva, a tak pomohli zabezpečiť dostatok krvi pre potreby ľudí, ktorí sú na takúto
pomoc odkázaní.
Záujem zo strany študentov starších ako 18 rokov bol značný, no nie všetci mohli zo zdravotných
dôvodov darovať krv v dohodnutom termíne. Tí, ktorých zo zdravotných dôvodov vylúčili
z darovania krvi, sa aspoň dozvedeli o svojom zdravotnom stave niečo viac. Motiváciou pre
študentov bol určite dobrý pocit, že mohli pomôcť niekomu, kto bude túto životodarnú tekutinu
potrebovať. Preto našim žiakom patrí veľká vďaka nielen za ich odvahu ísť na hematologicko transfúzne oddelenie nemocnice a darovať krv, ale hlavne za ich správny postoj k životu v ich
mladom veku .
Okrem týchto organizovaných akcií chodili naši žiaci darovať krv pravidelne každé 3 mesiace,
niektorí zas po vyzvaní z hematológie, ale aj samostatne alebo s rodičmi kedykoľvek.
Pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším” sme v spolupráci so žiackou školskou radou zorganizovali
návštevu domova dôchodcov s krátkym kultúrnym programom a pohostením. Dôchodcovia sa
návšteve žiakov veľmi potešili aj si s nimi zaspievali.
V ďalšej činnosti sme sa zamerali na úzku spoluprácu s viacerými odborníkmi zo spoločenskej
i odbornej oblasti týkajúcej sa danej problematiky.
Pri píležitosti Dňa srdca sa na škole uskutočnilo pre zamestnancov školy a žiakov meranie krvného
tlaku, podkožného tuku a vyšetrenie krvi prístrojom REFLOTRÓN s Mgr. Janou Mullerovou
z RÚVZ.
Na škole sa uskutočnili nasledujúce prednášky na rôzne témy:
- prednáška na tému „Alzheimerova choroba“ s Mgr. Janou Müllerovou z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva spojená s tréningom mozgu pre tretí ročník,
- „Zdravý životný štýl” v prvom a druhom ročníku s Mgr. Janou Müllerovou spojená s poradenstvom
zdravej výživy,
- „Fetálny alkoholový syndróm“ – beseda pre dievčatá s Mgr. Janou Mullerovou z RÚVZ
- „Zdravý život a cukrovka“ – beseda 4. ročník s Mgr. Janou Mullerovou
- „Ústna hygiena“ – beseda 1. ročník s Mgr. Janou Mullerovou sa zo zdravotných dôvodov pani
Mullerovej neuskutočnila.
Nasledujúce prednášky boli plánované v mesiacoch marec, apríl, ale sa z dôvodu prerušenia
vyučovania a zmeny organizácie vyučovania neuskutočnili
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- „Stres a zvládanie záťažových situácií“ – efektívne zvládanie záťažových situácií v škole - Mgr.
Slavka Benková-Rybárová 4. ročník,.
- „Časový manažment“ – efektívne plánovanie, stavanie cieľov – PhDr. Katarína
Stašáková
2.ročník
- „Učíme sa zvládať konflikty“ - efektívne zvládanie konfliktov a negatívnych emócií 2. ročník
Mgr. Slavka Benková – Rybárová, sociálny pedagóg
- „Kritické myslenie“ - učíme sa pracovať so stereotypmi, rozvíjať svoje myslenie, argumentovať
a rozumieť veciam okolo prostredníctvom viacerých uhlov pohľadu pre 3. ročník - Mgr. Slavka
Benková – Rybárová, sociálny pedagóg
Priebežne počas školského roku boli propagované významné medzinárodné dni a akcie
prostredníctvom nástenky, napr. kampaň „MOST“, svetový deň Alzheimerovej choroby – 21.
september, „Deň duševného zdravia“ – 10. október, svetový deň obezity, 4. február – „Svetový deň
boja proti rakovine“ .
O akcie a prácu SČK je značný záujem zo strany žiakov.
Mgr. Mária Jajková

Správa o činnosti koordinátora pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu pracoval v tomto školskom roku podľa
platných pedagogicko – organizačných pokynov podľa plánu práce koordinátora.
AKTIVITY KOORDINÁTORA VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU:
PREDNÁŠKY A BESEDY:
V rámci tejto oblasti boli v spolupráci s Mgr. Slávkou Benkovou – Rybárovou z Centra
pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove zrealizované prednášky
a besedy na nasledovné témy. Prednášku absolvovali vždy všetky tri triedy v danom ročníku.
1.ročník beseda na tému Zvládame nové zmeny – október 2019
Žiaci prvého ročníka absolvovali adaptáciu zameranú na efektívne zvládnutie nových zmien v škole
a začlenenie sa v kolektíve.
1. ročník HIV / AIDS – december 2019 – pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS
Počas besedy boli žiaci informovaní o nástrahách neviazaného sexuálneho života, o možnostiach
infikovania vírusom HIV a rovnako aj o možnostiach, ako sa pred ním chrániť. Cieľom besedy bolo
objasniť žiakom vznik a podstatu nevyliečiteľnej choroby AIDS a iných pohlavných ochorení,
spôsoby prevencie. Prednášajúca tiež apelovala na zodpovedný prístup k svojmu telu a vyzvala
žiakov k sexuálnej zdržanlivosti, v prípade aktívneho sexuálneho života k vernosti ako prevencii
nákazy HIV.
ČERVENÉ STUŽKY
Naša škola sa každoročne zapája do celoslovenskej kampane Červené stužky. Aj tento rok sme si
1. decembra pripomenuli Medzinárodný deň boja proti HIV. Vo vestibule školy žiaci
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s koordinátorkou zhotovili nástenku na tému HIV/AIDS, pripravili červené stužky ako symbol tohto
dňa a pripínali ich ráno žiakom a pracovníkom školy. Rovnako mali žiaci možnosť sa zúčastniť
súťaže, ktorá prebiehala formou ankety, pričom odpovedali na rôzne otázky o ochorení AIDS.
V škole tiež bola umiestnená nástenka s tematikou výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Okrem
toho sa žiaci zapojili do súťaže v rámci kampane Červené stužky a pripravili pohľadnice
k problematike HIV/AIDS, ktoré boli odoslané do kampane.
Témy v rámci predmetu Občianska náuka
V rámci hodín Občianskej náuky bola so žiakmi preberaná problematika súvisiaca s manželstvom
a rodičovstvom. Prebehli rôzne aktivity a diskusie k danej problematike a taktiež kvíz
k problematike HIV/AIDS.
Okrem spomínaných prednášok a besied, ktoré boli uskutočnené, boli naplánované aj iné, avšak
kvôli pandémií koronavírusu a prerušenému vyučovaniu realizované neboli.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu má v systéme vzdelávania veľký význam. Mladý človek
prechádza práve v období stredoškolského štúdia procesom sebapoznávania, utvárania sociálnych
vzťahov a kontaktov. Práve škola má výrazný potenciál dosiahnuť zvýšenie emočnej inteligencie,
empatie, tolerancie, zodpovednosti, ktorá človeku zvyšuje šance rozumieť sebe aj iným, konať
správne a morálne.
Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú nasledujúce:
- zorientovať žiakov v oblasti sociálno-psychologickej, definovať pojmy priateľstvo, láska, sex,
manželstvo, rodina, rodičovstvo
- viesť žiakov k osobnej zodpovednosti, v pravom význame poznať obsah pojmov zodpovednosť,
vernosť, dôvera, empatia, rodinná harmónia, rodičovské roly
- vznik a vývoj vzťahov – chodenie, dvorenie, zaľúbenie, láska, sexuálna výchova, pohlavne
prenosné choroby
- zdravotné a psychologické predpoklady pre manželstvo a rodičovstvo. Význam harmonických
vzťahov pre pokojný rodinný život a zdravý vývoj dieťaťa. Riešenie konfliktov, vzťahy
v rodine, autorita, zodpovednosť, tolerancia ako nástroje šťastnej rodiny
- poukázať, ako vplýva rozvod rodičov na duševný stav a ďalší vývin dieťaťa
- objasniť sociálne a zdravotné aspekty plánovaného rodičovstva

PaedDr. Zuzana Hiščárová

Správa o činnosti koordinátora výchovy ľudských práv
„Nedajú sa učiť ľudské práva spôsobom, ktorý je proti ľudským právam.“
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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 2019/2020, 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 veku primerané 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.

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.
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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
- spolupráca so žiackou školskou radou
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, významné spoločenské udalosti – 75. výročie
ukončenia 2. svetovej vojny, 30. výročie Nežnej revolúcie – hodiny literatúry, dejepisu,
občianskej náuky, právnej náuky
- na triednických hodinách/ témy priateľstva, empatie, etikety...
- formou mimovyučovacích aktivít:
o

poznávacia exkurzia- Po stopách obetí 1. a 2. svetovej
vojny – vojnové cintoríny, Svidník, Dukla

o

Medzinárodný deň ľudských práv- 10. december – hodiny
ON

o

Záložka do knihy spája školy – Významné osobnosti v boji
za demokraciu -projekt zameraný na rozvoj čitateľskej
gramotnosti a nadviazanie priateľstva medzi študentmi
slovenských stredných škôl SPŠ Bardejov – SOŠ Žarnovica

o

30. výročie Nežnej revolúcie- významné udalosti
a osobnosti našich novodobých dejín – vedomostný kvíz

o

v rámci problematiky ľudských práv – podpísaná petícia
proti porušovaniu ľudských práv v Číne

o

Návšteva bardejovského suburbia – žiaci 2. ročníka
Besedy
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Za železnou oponou – HOS – beseda o osudoch
slovenských emigrantov – 2. a 3. ročník
o Deň PSK – beseda s Ing. J. Kmecom, Phd., poslancom
VÚC 2. a 4. ročník
o

Vypracovala: Mgr. Nataša Dzubáková, koordinátorka výchovy k ľudským právam

Správa o činnosti v oblasti prevencie drogových závislosti a iných sociálnopatologických javov
Súčasťou prevencie sociálno-patologických javov je prevencia drogových závislostí, prevencia
kriminality, delikvencie a šikanovania a propagácia zdravého životného štýlu.
Činnosť koordinátora prevencie bola realizovaná v súlade s požiadavkami a usmerneniami
platných koncepcií a stratégií vo všetkých týchto oblastiach:
- Národný program boja proti drogám na roky 2013 – 2020,
- Stratégie prevencie kriminality v SR,
- Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach,
- Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
- Národný program prevencie HIV/AIDS v SR,
- Dohovor o právach dieťaťa,
- Listina ľudských práv
- a tiež vychádzala z Národného Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho
programu, pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2019/2020, plánu
práce školy, vnútorného školského poriadku pre žiakov a výsledkov analýzy prevencie sociálnopatologických javov v minulom školskom roku.
Preventívna činnosť bola zameraná hlavne na primárnu prevenciu, ktorá spočíva v zdravom
životnom štýle, dodržiavaní zásad správnej životosprávy, hodnotnom naplnení voľného času
a informovanosti žiakov o dôsledkoch užívania legálnych aj nelegálnych drog, kyberšikanovania
a agresívneho správania a šikanovania.
1) Študenti získali nové poznatky a prehĺbili svoje vedomosti v danej oblasti aj vďaka
prednáškam, besedám a preventívnym zážitkovým aktivitám, ktoré boli organizované v spolupráci
s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove:
- pre žiakov prvého ročníka bola v decembri zrealizovaná beseda s Mgr. Tomášom Trembáčom
zameraná na prevenciu šikanovania na tému „ Ako čeliť šikanovaniu a agresivite na školách“.
Mgr. Trembáč žiakom charakterizoval osobnosť obete a agresora, spoločne riešili príčiny a
dôsledky šikanovania a kyberšikanovania. Formou zážitkových aktivít viedol žiakov k tomu, aby si
uvedomili vlastnú zodpovednosť za problém šikanovania v triednom kolektíve. V novembri sa
prváci zúčastnili besedy Drogy a ich vplyv na človeka, ktorú viedol MUDr. Zbyňovský.
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Problematikou prevencie drogovej závislosti sa zaoberali žiaci 2. ročníka v decembri so sociálnou
pedagogičkou Mgr. Kukulskou v besede Tadiaľ cesta nevedie.
2) Svoj postoj k problematike legálnych drog mohli žiaci vyjadriť graficky, v súťaži Kreatívna
informatika, vytvorením plagátu pomocou IKT na tému Fajčenie nie je zlozvyk, ale závislosť.
Do súťaže sa v najväčšom počte zapojili žiaci prvého ročníka - 48 žiakov, menej žiaci druhého
a tretieho ročníka. Súťaž vyhodnotíme až v septembri, pretože termín ukončenia odovzdávania prác
bol do konca apríla.
V rámci aktivít Týždňa boja proti drogám bola vyhlásená súťaž o najpôsobivejšie nástenné noviny
s témou protidrogovej prevencie „Povedz droge nie.“ Do súťaže sa zapojili iba štyri triedy,
vyhotovené nástenné noviny však nespĺňali podmienky súťaže, nedosahovali požadovanú úroveň.
Prosím triednych, aby zaktivizovali činnosť žiakov aj v tejto oblasti.
Žiaci 3.A a 3.C triedy sa 10.decembra zúčastnili multimediálneho predstavenia Drogy sú cesta do
tmy - protidrogová kampaň Košice. Aktéri tohto kultúrneho podujatia, sa snažili ukázať na cestu
z tmy do svetla, ako sa vrátiť od drog do plnohodnotného života.
3) Monitorovanie stavu užívania legálnych a nelegálnych drog u študentov prvých ročníkov
a prejavy agresívneho správania a šikanovania u všetkých žiakov, bolo zrealizované metódou
anonymného dotazníka na triednických hodinách.
4) Aktualizácia nástenných novín s problematikou prevencie proti drogovej závislosti: Týždeň boja
proti drogám, Svetový deň bez tabaku
5) Zdravý životný štýl a kladný vzťah k športu sú najlepšou prevenciou mladých ľudí proti drogovej
závislosti. V rámci primárnej prevencie drogovej závislosti bol zorganizovaný v spolupráci
s vyučujúcimi TEV dňa 17. októbra 2. ročník výstupu na Kriváň. Avšak pre nepriaznivé počasie
bol preložený na koniec školského roka, čo v dnešnej situácii znamená, že sa neuskutečnil. Ďalšie
nezrealizované aktivity z dôvodu koronavírusu:
- beseda s por. Bc. Kvetoslavou Pekarikovou , pracovníčkou PZ v Bardejove a žiakmi druhého
ročníka na tému Trestnoprávna zodpovednosť mládeže a drogy
- beseda so žiakmi 3. ročníka na tému Obchodovanie s ľuďmi a sociálnou pedagogičkou Mgr.
Kukulskou.
Viesť študentov k zmysluplnému tráveniu voľného času, zvýšeným športovým aktivitám
a zdravému životnému štýlu, bolo zámerom volejbalového, futbalového turnaja a ďalších
športových aktivít organizovaných vyučujúcimi TEV medzi jednotlivými triedami, zorganizovanie
školského výletu žiakov prvého ročníka, zameraného na socializáciu žiakov v triednom kolektíve
a poznávanie a turistiku v horách.
V škole sa počas roka nevyskytli žiadne prípady zneužívania alebo distribúcie nelegálnych drog
ani problémy s užívaním tabakových výrobkov. Sociálno-patologické správanie žiakov bolo
riešené v súlade so školským poriadkom s výchovným poradcom, zákonným zástupcom a
pracovníkmi CPPPAP v Bardejov.
Ing. Ľudmila Skoncová
koordinátor prevencie
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Zhodnotenie práce v oblasti environmentálna výchova

Počas školského roka boli vyhotovené nástenky na témy:
Pieninský národný park
Národné parky Slovenskej republiky
Prírodné rarity na Slovensku
Agenda 2030
V septembri prebehlo upratovanie okolia školy
Upracme si Slovensko, globálna iniciatíva Word cleanup Day, účasť žiakov I.A
V úvode školského roka prebehol zber papiera.
Bola prevedená kontrola čistoty tried.
Počas školského roka prebiehal zber viečok SABI. Pre koronakrízu nepokračoval, neboli odoslané
výsledky.
Spolu s pani zástupkyňou sme vypracovali a podali Enviroprojekt.
Pre separovaný zber boli pri bufete umiestnené nádoby na zber plastov, papiera skla. Cieľom je
naučiť našich študentov separácii odpadu.

Ing. Alžbeta Hovancová

Koordinátor environmentálnej výchovy

Správa k programu Školy, ktoré menia svet
Od septembra 2019 je škola zapojená do programu Školy, ktoré menia svet. Cieľom programu je
motivovať učiteľov, žiakov i rodičov k aktívnemu občianstvu, zodpovednosti a rozvoju
demokracie.
V školskom roku sa uskutočnili tri tréningy koordinátora programu a jeden tréning žiackej školskej
rady. Tréningy koordinátorov sa konali vo Zvolene, vždy trvali tri dni (od štvrtka do soboty).
Témy 1. tréningu (3. – 5. 10. 2019):
- Výchova k demokratickému občianstvu,
- Zabi draka, poraz algebru – ako môže herný dizajn zlepšiť školstvo? (Oliver Šimko),
- Stretnutie Ľudovíta Štúra s Bélom Bugárom (Erich Mistrík),
- Zdieľanie príkladov dobrej praxe - Ako rozvíjame občianske kompetencie na našej škole.
Témy 2. tréningu (6. – 8. 2. 2020):
- Politika do škôl (ne)patrí,
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Spoločné uvažovanie o Školách, ktoré menia svet (Vladimír Burjan),
Staň sa hrdinom svojho života a zmeň perspektívu (Denisa Zlevská),
Nedáš, čo nemáš – psychohygiena ako nástroj zdravého rozumu (Denisa Zlevská),
Kde hľadať aktívnych žiakov? V slobode, zodpovednosti, podpore a zmysluplnosti (Dávid
Králik),
- Inovatívne vyučovanie na vlastnej koži: reflexia a spätná väzba (Dávid Králik).
Témy 1. tréningu (4. – 6. 6. 2019):
- Online učenie: Čo nám dalo, čo nám vzalo?
- O spolupráci predmetov v škole – Ako pozorovanie Venuše zmenilo svet (Erich Mistrík, Mária
Nogová)
- (Z)meňme svet spoločne – ako na to?
- Konfrontačné situácie. Ako pracovať s nemotivovanými alebo aktívne konfrontačne
vystupujúcimi učiteľmi, resp. kolegami v škole?
Tréning ŽŠR sa uskutočnil 11.12.2019, žiaci na ňom riešili aktuálne problémy školy, pozvali si aj
vedenie školy (zástupkyňa riaditeľa – Mgr., Ing. Labancová), načrtnuté problémy sa pre koronakrízu
nepodarilo dotiahnuť do konca, ale žiaci sa naučili vidieť problém, pomenovať ho, navrhnúť riešenie
a vedieť komunikovať s niekým, kto môže pomôcť. Na riešení pomenovaných problémov budeme
pracovať v ďalšom školskom roku.
V pláne je ešte stretnutie projektových manažérov s celým pedagogickým kolektívom, kvôli
koronakríze sa tiež uskutoční až v nasledujúcom školskom roku.
V rámci projektu musí školský koordinátor uskutočniť v každom polroku tri aktivity z Metodickej
príručky Školy, ktoré menia svet a jednu extrakurikulárnu aktivitu.
Aktivity v 1. polroku:
- Ja ako občan svojho sveta: moje práva, povinnosti a zodpovednosť (etika),
- Prečo a koho ísť voliť? (IV. B),
- Politické divadlo (IV. B),
- 30 rokov od Nežnej revolúcie (všetky triedy).
Aktivity v 2. polroku:
- Čo máme vďaka demokracii a čo by bolo bez nej? (II. B, II. C)
- Odhaľovanie základných metód manipulácie (III. B)
- Multigeneračný projekt – Poznáš ľudí okolo seba? (etika),
- Študentské voľby (všetky triedy).
Projekt pomáha študentom aj učiteľom aktivizovať sa, motivuje a vytvára priestor pre aktivity
vedúce k zodpovednému občianstvu.
-

Mgr. Renáta Popovcová – koordinátorka programu
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Ďalšie aktivity školy vo vzťahu k verejnosti
Upracme (si) Slovensko
Do výzvy Upracme (si) Slovensko, ktorá je súčasťou globálnej iniciatívy Word cleanup Day, sa v
piatok 20.septembra 2019 zapojili aj študenti 1. ročníka SPŠT Bardejov. Pod dohľadom
koordinátorky environmentálnej výchovy Ing. Hovancovej vyzbierali v okolí školy 5 veľkých vriec
odpadkov a spríjemnili si tak prostredie, v ktorom sa pohybujú. Cieľom akcie bolo nielen odpratať
z ulíc a prírody odpad, ale aj vychovávať ľudí k zodpovednému správaniu sa a ochrane prírody
Po krvavých stopách 1. a 2. svetovej vojny
Okres Bardejov mal v minulosti tú smolu, že v obidvoch vojnách sa bojovalo aj na jeho území. Preto
sa v okolí Bardejova nachádza veľa pomníkov, hrobov a cintorínov z obidvoch vojen.
Aj v tomto školskom roku SPŠT v Bardejove zorganizovala exkurziu, ktorej cieľom bolo dozvedieť
sa viac o priebehu bojov v okolí, navštíviť cintoríny a vzdať úctu padlým vojakom. Vo Svidníku
sme si vo Vojenskom historickom múzeu pozorne vypočuli odborný výklad a pozreli dokumentárne
filmy, prehliadli sme si vystavenú bojovú techniku, položili kytičku kvetov a zapálili sviečku pri
Pamätníku sovietskej armády. Pokračovali sme na Duklu, kde sme sa viac dozvedeli o Karpatsko
– duklianskej operácii. Z veže bol krásny výhľad na okolitú jesennú prírodu. Uctili sme si aj obete
na Dukle a pri ceste späť sme sa ešte zastavili pri bunkroch pri Vyšnom Komárniku. Tí pozornejší
si všimli malú salamandru škvrnitú pod starým dubom, čo je neklamný dôkaz čistoty prírody. Ešte
zastávky na cintorínoch po ceste do Bardejova a exkurzia sa mohla skončiť. Či splnila cieľ, ukáže
čas. Ukáže, či si vieme vážiť slobodu a život.Exkurzia sa konala 26.9.2019 a zúčastnili sa jej žiaci
2. ročníka
Ctíme ťa, jeseň života

Jeseň je obdobím nádherných umeleckých diel prírody. Takýmto jedinečným umeleckým dielom je
aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami
a starosťami.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zavítali naši žiaci 11. 10. 2019 do Centra sociálnych
služieb na Wolkerovej ulici v Bardejove medzi jeho obyvateľov, aby ich krátkym hudobným
vystúpením a sladkým koláčikom rozptýlili a potešili. V hudobnom pásme sa predstavili Adrián
Kvašňák z II.B so zmesou ľudových pesničiek, s hudobným sprievodom Pavla Mihálika z I.C
a Mareka Šoltýsa z III.B triedy, v modernom tóne hrali a spievali Patrik Biško a Matej Paňko z III.B
This is 21

Aj naša škola sa 8. novembra zapojila do projektu „This is 21“ (Priprav sa na 21. storočie).
80 osobností z biznisu a spoločenského života sa 8. novembra vrátilo na svoje stredné školy
vyrozprávať životný príbeh a motivovať študentov k rozvoju potenciálu, ktorý sa v nich skrýva.Aj
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naši študenti II.C, III.B, III.C a IV.C radi privítali bývalého absolventa Mária Babeja s jeho
životným príbehom.
Deň Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil podujatie pod názvom Deň PSK 2019, ktorý sa konal 12.
novembra 2019. Aj Stredná priemyselná škola technická v Bardejove pripravila celý rad aktivít
a podujatí. Prezentácia kraja a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa uskutočnila
v atmosfére osláv novembrových dní spred 30 rokov. Vo vestibule školy boli pripravené
propagačné panely tematicky zamerané na faktografické údaje o našom kraji, kultúrnom dedičstve
či prírodných krásach. Hodiny občianskej náuky a dejepisu sa niesli v duchu týchto významných
podujatí, aby tak sme viac priblížili a spoznali kraj, v ktorom žijeme

Burza informácii

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove zorganizoval 27.11.2019 v Športovej hale Mier
burzu informácií. Ide o propagačné podujatie venované študentom, pedagógom, ale aj širokej
verejnosti, na ktorom zúčastnené stredné školy Prešovského kraja prezentujú možnosti štúdia a
uplatnenia študenta na trhu práce. Na prezentácii sa zúčastnila aj naša škola.
30 rokov slobody

Udalosti spred tridsiatich rokov sme si na škole pripomenuli viacerými aktivitami. Vo vestibule
školy boli umiestnené propagačné panely, ktoré faktografickými údajmi i dobovými fotografiami
pripomínali udalosti vo vtedajšom Československu na ceste k slobode a demokracii i významné
medzníky samostatnej Slovenskej republiky.
Žiaci III. A, B, C a II. A sa v Hornošarišskom osvetovom stredisku zúčastnili zaujímavého
podujatia Za železnou oponou o zážitkoch a súčasnom živote slovenských emigrantov. Jednou z
nich je aj Zuzana Palovič, PhD., ktorá sa narodila za železnou oponou, lebo jej rodina ušla pred
režimom a usadila sa v Kanade.. Vďaka tomu Zuzana pozná oba svety. Zuzana žila v deviatich
krajinách na štyroch kontinentoch, ale rozhodla sa prispieť k rozvoju Slovenska, ktoré považuje za
svoj domov, a založiť združenie Global Slovakia
Deň otvorených dverí 2020

Deň otvorených dverí je vždy dobrou príležitosťou stretnúť sa nielen s vedením školy, vyučujúcimi,
ale aj so žiakmi, ktorí školu navštevujú. Žiaci sa dozvedia o otváraných študijných odboroch, môžu
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nahliadnuť do života školy pomocou výstav, prezentácií foriem vyučovania, žiaci predstavujú, ako
vedia využiť teoretické vedomosti i praktické zručnosti vo svojom odbore, prezentujú svoje študijné
úspechy i mimoškolskú činnosť. Stredná priemyselná škola technická v Bardejove 30. januára 2020
umožnila žiakom základných škôl nášho okresu i regiónu nazrieť za jej brány, a tak snáď ľahšie sa
rozhodnúť pre svoje budúce povolanie. Sme radi, že na DOD prišli aj žiaci zo Svidníka a Starej
Ľubovne v sprievode svojich rodičov. Maskot školy, školská hudobná skupina Pracovná sobota či
mím na chodúľoch a v neposlednom rade naši študenti privítali a následne celé dopoludnie
sprevádzali žiakov základných škôl, ktorí k nám zavítali v sprievode výchovných poradcov
a svojich triednych učiteľov. Ukázali sme im priestory, predstavili študijné odbory, ktoré škola
ponúka, aké akcie, podujatia, aktivity organizuje a aké úspechy naši žiaci dosahujú. V tento deň sa
mohli na vlastné oči presvedčiť o tom, že na škole to doslova žije. Počas dňa učitelia i študenti
prezentovali všetky študijné odbory – informačné a sieťové technológie, staviteľstvo,
elektrotechniku a techniku a prevádzku dopravy. Žiaci sa dozvedeli, že v školskom roku
2020/2021 škola prijme 106 žiakov a otvorí štyri triedy. S najnovším študijným
odborom informačné a sieťové technológie sa žiaci mali možnosť zoznámiť v učebniach
informatiky.
Simulované študentské voľby do Národnej rady SR 2020

Študenti SPŠT v Bardejove si v stredu 5.2.2020 zorganizovali simulované voľby do NR SR.
Zástupcovia 3. A, B, C a 4. A, B, C tvorili volebnú komisiu. Vo volebnej miestnosti sa od 7.45 do
12.00 hod. podľa vypracovaného harmonogramu vystriedali všetky triedy.
Študentské voľby kopírovali tie ozajstné, politické strany a kandidátne listiny boli kópiou reálnych
volieb, ktoré nás čakajú 29. februára 2020. Účasť bola dobrovoľná, voľby tajné.

9. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j)
Podpora budovania regionálnych
centier vzdelávania v najmenej
rozvinutých okresoch 2019

Monitorovanie reálneho sveta pomocou
hardvéra, zber dát a ich vyhodnotenie
(spracovanie) vo vzdelávaní

4 500,00

Úrad podpredsedu vlády Podpora
najmenej rozvinutých
okresov C:Vzdelávanie a adaptácia
pracovnej sily prte potreby trhu

Vzdelávacie centrum pri SPŠT Bardejov

28 000,00

ERAZMUS + Vzdelávacia mobilita
jednotlivcov

Odborné vzdelávanie bez hraníc

49 747,00

Partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania

56 135,85

Intereg PL-SK
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10. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1, písm. k)
V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť ŠŠI.

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

stavebné riešenie zariadenia:
prízemie (hlavná budova):
vrátnica
čakáreň
zádverie
Aula 167 m2
sklad 1
správca VT
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

1. medziposchodie (hlavná budova):
byt školníka
triedy s plošnou výmerou 50 m2 (1)
OU SJL s plošnou výmerou 51m2 (1)
klubovňa 20 m2 (1)

1. poschodie (hlavná budova)
OU matematiky s plošnou výmerou 60 m2 (1)
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Učebne výpočtovej techniky s plošnou výmerou 60 m2 (3)
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)

OU stavebných predmetov s plošnou výmerou 80 m2 (1)
OU ekonomických predmetov s plošnou výmerou 80 m2 (1)
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)
OU fyziky s plošnou výmerou 60 m2 (1)
Laboratórium elektrotechniky s plošnou výmerou 60 m2 (1)
Elektrotechnické dielne s plošnou výmerou 60 m2 (1)
kabinet (3)

3. poschodie (hlavná budova)
triedy s plošnou výmerou 60 m2 (4)
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OU technických predmetov s plošnou výmerou 20 m2 (1)
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)

Dielne
kovodielňa (1)
drevodielňa (1)
šatňa (1)
OU dopravy a strojárstva (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)
sklad učebníc
posilňovňa

-

počet kmeňových učební: 12

-

počet odborných učební: 11

-

počet učební výpočtovej techniky: 3

-

počet učební spolu: 26

-

každý žiak školy má k dispozícií vlastnú prezliekaciu skrinku

-

škola nie je prispôsobená štúdiu žiakov vyžadujúcich bezbariérový prístup.
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12. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti
školy (§ 2 ods. 1 písm. m)

Dotácie zo štátneho rozpočtu (§ 2 ods. 1 písm. m 1.)
- upravený rozpočet k 30.6.2020

Stredná priemyselná škola technická

882 717,00 eur

Školský internát

128 586,00 eur

Školská jedáleň

73708,00 eur

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

Obdobie:

10/2019 – 12/2019

Počet krúžkov:

16

Rozpočet:

2 835,00 eur

Mzdy a fondy:2 144,00,- eur
Tovary: 691,00 eur (nákup tovarov na činnosť krúžkov)

Obdobie:

1/2020– 06/2020

Od 16.3.2020 prerušenie vyučovania z dôvodu koronakrízy - dištančná forma vyučovania.
Počet krúžkov:
Rozpočet:

16

4 282,00 eur

Mzdy a fondy: 1 770,97
Tovary : 2 511,0315 eur (použité na nákup dezinfekcie )
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Prehľad krúžkov (činnosť na základe vzdelávacích poukazoch)
Krúžok
3D modelovanie hrou
Mladý stavbár
Hudobný audio-vizuálny krúžok
Kondičné posilňovanie
Volejbalový krúžok
Architektonické modelovanie
Literárne a jazykové praktikum
Tvorba počítačových hier
Robotický krúžok
Literárny krúžok
Turistický krúžok
Angličtina plus
Angličtina dnes
Stavby storočia
Potrebujeme matematiku
Literárne pexeso

Vedúci krúžku
Peter Simko
Alžbeta Hovancová
Dušan Marinko
Ľuboš Falat
Jaroslav Stach
Ondrej Popjak
Nataša Dzubáková
Jakub Grohoľ
Peter Oláh
Renáta Popovcová
Jaroslav Stach
Martina
Chovancová
Otília Beňová
Emília Priputenová
Oľga Poliaková
Renáta Popovcová

14. Finančné prostriedky od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, PO alebo
FO (§ 2 ods. 1 písm. m 4.)
Združenie rodičov pri SPŠ Bardejov (občianske združenie)
Príjmy
- príspevok od rodičov alebo zákonných zástupcov (1. -4. ročník) 9 817,50 eur
- príspevok z 2% daní 1 587,88 eur

Výdavky
- spolu 10 082,63 eur
Finančné prostriedky boli použité na nákup rôznych učebných pomôcok, modernizáciu
a informatizáciu
školy, poistenie žiakov, súťaže, imatrikuláciu 1. ročníkov, cestovné náklady pre
žiakov, štartovné, činnosť ŽŠR, besedy, žiacke súťaže, SOČ v elektrotechnike, odmeny žiakom,
žiakov a ostatné činnosti súvisiace so školou.
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15. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov
na pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť ich prijímania na ich ďalšie štúdium (§
2 ods. 1 písm. p)

P.
č.

kód a názov
z toho
študijného/učebného
Celkový
odboru /uviesť kód
prijatí
evidovaní
počet
prijatí
prijatí do
odboru, ktorý platil v
na
NŠ
na
nezistení
absolventov na VŠ
zamestnania
čase ukončovania
/ PMŠ
ÚPSVaR
štúdia/

1

3765 M Technika a
prevádzka dopravy

5

4

0

1

0

0

2

3650 M Staviteľstvo

12

8

0

3

1

0

3

2675 M
Elektrotechnika

22

4

1

16

1

0

4

3918 M Technické
lýceum

27

17

1

8

1

0

Údaje sú k 31.8.2020

Zdroj: ÚPSVaR v Bardejove

16. Správa z dištančného vzdelávania v čase mimoriadnej situácie spôsobenej
prerušením vyučovania v šk. roku 2019/2020
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov
Vyučovanie predmetov, ktoré sú súčasťou predmetovej komisie, a to slovenský jazyk a literatúra,
dejepis, občianska náuka a náboženská výchova prebiehalo dištančnou formou. Vyučujúci
vytvárali učebné texty, prezentácie, pracovné listy, témy referátov, písomné previerky a pod.
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
- učivo v literárnej zložke bolo prebraté podľa učebných osnov
-v jazykovej zložke nebolo možné dištančnou formou napísať kontrolnú slohovú prácu, preto
navrhujeme v školskom roku 2020/2021 v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch upraviť
dotáciu hodín v jednotlivých tematických celkoch o -4 hodiny ( 2h písanie + 2h oprava), a to v 1. a
3. ročníku
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DEJEPIS

- učivo bolo prebraté podľa učebných osnov
- neuskutočnila sa prehliadka historických pamiatok Bardejova
- do budúceho školského roku sa nepresúva žiadne učivo
OBČIANSKA NÁUKA

-

učivo bolo prebraté podľa učebných osnov

ETICKÁ VÝCHOVA

-

učivo bolo prebraté podľa učebných osnov

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

-

učivo bolo prebraté podľa učebných osnov

Predmetová komisia prírodovedných predmetov
Vyučovanie v danom období prebiehalo vytváraním učebných materiálov v pdf formáte, študijných
materiálov cez EDUPAGE, zadávaním pracovných listov, zadávaním projektov a úloh na
samostatnú prácu –

upevnenie učiva a následne ich vyhodnotením pomocou komentárov a

následne známkou. Online výuka prebiehala cez FFC, komunikáciou cez edupage, mailom, fb,
Messengerom aj telefonicky. Ako zdroj sa využíval portál zborovňa, planéta vedomosti, práca
s učebnicou a krátke videá.
MATEMATIKA, APLIKOVANÁ MATEMATIKA:

Učivo bolo prebraté podľa platných učebných osnov. Nepresúva sa do vyšších ročníkov. Bolo by
treba ale v budúcom školskom roku prebraté učivo precvičiť, riešiť spoločne v triede úlohy z daných
tém a vykonzultovať si ešte nejasností. Mnohým žiakom chýba pri riešení úloh rozhovor
s vyučujúcim, rady.
Všetci žiaci boli hodnotení.

FYZIKA:

Vo fyzike boli vynechané laboratórne práce. Zmeny vyplývali z dôvodu, že hodiny majú charakter
cvičení, kde žiaci pracujú v laboratóriu. Tieto hodiny boli nahradené opakovaním učiva prebratého v tomto
šk. roku. Všetci žiaci boli hodnotení.
V II. ročníku končí vyučovanie fyziky, takže laboratórne práce sa nepresúvajú.
APLIKOVANÁ FYZIKA:
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Zmeny vyplývali z dôvodu, že dané témy boli prebraté, len im nebola venovaná dvojitá časová dotácia
dištančnou formou. Vyradené učivo , bude prebraté na hodinách aplikovanej fyziky v budúcom šk. roku a
bolo nahradené opakovaním učiva.
Doplniť učivo: Slnečná a geotermálna energia, biomasa - 1.hodina
APLIKOVANÁ CHÉMIA:
Teória bola odučená. Neuskutočnila sa exkurzia – JAS Bardejov a neboli zrealizované laboratórne cvičenia
– mali byť odcvičené v externom chemickom laboratóriu, avšak došlo k prerušeniu vyučovania. Laboratórne
práce sa nepresúvajú do ďalšieho ročníka, pretože žiaci daným ročníkom ukončili štúdium daného predmetuVšetci žiaci boli klasifikovaní.

Predmetová komisia informatiky
Celá PK úspešne zvládla vyučovanie aj dištančnou formou od 16.marca 2020. Pri vyučovaní
postupovali flexibilne na základe spätnej väzby od žiakov. Žiakom sme zadávali úlohy formou
mailu Roundcube, Gmail, EduPage. V prípade potreby sme využívali Messenger. Na online
vyučovanie bol použitý FreeConferenceCall a Zoom. Pri výučbe sa využíval portál
http://www.itakademia.sk, elektronické učebnice, zborovna.sk, Geogebra, videá od firmy
Learn2Code. a Youtube. Vytvárali vlastné materiály s využitím systému EduPage, pripravovali
elektronické materiály,

prezentácie, vhodne využívali edukačný web - netacad.com,

https://www.freespace.sk/programovanie/c, http://itnetwork.cz, hosting na spsbj.eu, rôzne online
materiály, súbory, elektronické učebnice, pravidelne posielali zadania žiakom, odpovede spätne
komentovali, hodnotili. Mgr. Janečková a RNDr. Oľga Poliaková viedli tento rok ročníkové
projekty. Obidve poskytovali konzultácie k ročníkovým projektom podľa potreby.
V našej predmetovej komisii zmeny v tematických plánoch boli minimálne. Týkali sa navýšenia
počtu hodín z dôvodu, že sa hodiny v dôsledku nekonania súvislej praxe, exkurzií navýšili. Žiaci
ich využili na vypracovanie záverečného zadania (projektu), opakovanie, systemizáciu učiva,
precvičovanie učiva, úpravy vlastných webov a pod.. Niektoré hodiny v predmete internet
v tematickom celku

Programovanie Raspberry PI boli odučené teoreticky. Zmeny vyplývali z

dôvodu, že hodiny majú charakter cvičení, kde žiaci pracujú s konkrétnym mikropočítačom
Raspberry PI a ďalším technickým vybavením. Laboratórne cvičenia z predmetu počítačové siete
prebiehali v simulátore počítačových sietí v Cisco Packet Tracer.
Hodnotenie žiakov bolo v zmysle smernice o hodnotení žiakov.
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Predmetová komisia stavebných predmetov
Dištančné vzdelávanie prebiehalo formou študijných materiálov, prezentácií, vzorových úloh,
konferenčných hovorov, on-line testov, scanov, PDF súborov, dwg súborov, fotografií, správ....,
ktoré slúžili ako komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi na sprístupnenie učiva, vysvetľovanie,
porozumenie a overovanie získaných vedomostí.
Predmety odučené podľa tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, ktoré nevyžaduje žiadne
presuny na šk. rok 2020/2021:





1. ročník: DEG, ODK, PST, PST-cv, STL, VTO - bez presunov na šk. rok 2020/2021
2. ročník: DEG, ODK, PST, SME, SME-cv, STS, VTO - bez presunov na šk. rok
2020/2021
3. ročník: ARC, ARS, PST, VTO - bez presunov na šk. rok 2020/2021
4. ročník: EKO, EKO-cv, IST, IST-cv, KOC, PST, STK, STK-cv, VTO, všetci žiaci IV.A
úspešne zmaturovali dištančnou formou a už viac nie sú žiakmi SPŠT, učivo sa nepresúva
do budúceho šk. roka.

Predmety, ktoré nebolo možné úplne odučiť podľa tematického výchovno-vzdelávacieho plánu,
ktoré vyžaduje presuny tém na šk. rok 2020/2021:


3. ročník
o GED, GED-cv – presun cvičení do tematického výchovno-vzdelávacieho plánu VTO
IV.A na šk. rok 2020/2021 v rozsahu 4 vyučovacie hodiny,
o KOC - presun tlače dokumentácie do tematického výchovno-vzdelávacieho plánu
KOC IV.A na šk. rok 2020/2021 a konzultácie k prácam v rozsahu 8 vyučovacích
hodín,
o STK, STK-cv - zaradiť konzultácie k téme – Zaťaženie stavebných konštrukcií do
tematického výchovno-vzdelávacieho plánu STK IV.A na šk. rok 2020/2021 v rozsahu
8 vyučovacích hodín.

Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy
Vyučovanie TaŠV prebiehalo dištančnou formou. Členovia PK sa snažili namotivovať žiakov
k aktivite počas tohto obdobia prostredníctvom videí z internetového kanálu www.youtube.com
a prostredníctvom mobilných aplikácii. Zamerali sme sa na posilňovanie s vlastným telom,
posilňovanie hlbokého stabilizačného systému, Tabatu, HIIT cvičenia. Keďže sme nemohli
absolvovať v danom školskom roku kolektívne športové hry a atletiku, tak sme tomu prispôsobili aj
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tematické plány do ďalšieho školského roka, aby všetci žiaci absolvovali každý šport počas štúdia
na našej škole.
Všetci žiaci absolvovali predmet a neboli klasifikovaní z objektívnych dôvodov

Predmetová komisia elektrotechnických predmetov
Vyučovanie predmetov, ktoré sú súčasťou predmetovej komisie, a to obrazová a zvuková technika,
vybrané state z odboru, ročníkový projekt, elektrotechnické merania, elektrotechnika, prax,
elektrotechnológia, spotrebná elektronika, elektronika, aplikovaná informatika, elektrické stroje
a prístroje, elektrotechnická spôsobilosť prebiehalo dištančnou formou. Vyučujúci vytvárali
študijné materiály, prezentácie, pracovné listy, témy referátov, testy, schémy v programe EAGLE a
pod.
OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA
Učivo bolo prebrané podľa platných učebných osnov.
VYBRANÉ STATE Z ODBORU
V 7. TC Návrh elektronických obvodov nebolo prebrané učivo Návrh tranzistorového zosilňovacieho
stupňa.

ROČNÍKOVÝ PROJEKT
Neprebralo sa učivo 3.TC Prezentácia a obhajoba projektov: Tvorba prezentácie k obhajobe ročníkového
projektu , Individuálna prezentácia a obhajoba ročníkových projektov. Žiaci stihli dokončené ročníkové

projekty odovzdať v stanovenom termíne. Neuskutočnila sa obhajoba ročníkových projektov.
ELEKTROTECHNICKÉ MERANIA
Teoretické učivo bolo prebrané podľa platných učebných osnov. Nebolo možné uskutočniť
praktické merania, ktoré prebieha v laboratóriu elektrotechniky.
ELEKTROTECHNIKA
Predmet sa delí na teóriu a cvičenia. Teoretické učivo bolo prebrané podľa platných učebných
osnov. Cvičenia sa uskutočňujú v laboratóriu elektrotechniky, kde žiaci vykonávajú meranie
elektrických obvodov a následne spracovávajú protokol z merania. Doma nemajú žiaci potrebné učebné
pomôcky a meracie prístroje.

PRAX
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Zmeny vyplývali z dôvodu, že hodiny majú praktický charakter. V prvom a druhom ročníku nebola možná
praktická realizácia ďalších elektronických výrobkov a ručné obrábanie, ktoré žiaci vykonávajú v dielni
elektrotechniky. Doma nemajú žiaci potrebné učebné pomôcky a náradie. V treťom ročníku bolo učivo

prebrané podľa platných učebných osnov.
ELEKTROTECHNOLÓGIA
Učivo bolo prebrané podľa platných učebných osnov.
SPOTREBNÁ ELEKTRONIKA
Učivo bolo prebrané podľa platných učebných osnov.

ELEKTRONIKA
Učivo bolo prebrané podľa platných učebných osnov.
APLIKOVANÁ INFORMATIKA
Učivo bolo prebrané podľa platných učebných osnov. Z dôvodu dištančnej formy vyučovania bola
potreba zdokonalenia práce návrhu plošných spojov. V 2.TC Návrh plošných spojov bol o 3 hod.
navýšený počet hodín témy Návrh plošných spojov podľa schém.
ELEKTRICKÉ STROJE A PRÍSTROJE
Učivo bolo prebrané podľa platných učebných osnov.
ELEKTROTECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ
Zmeny v 2. TC vyplývali z dôvodu, že časť hodín má charakter cvičení, kde žiaci vykonávajú meranie
elektrických spotrebičov a elektrickej inštalácie v laboratóriu elektrotechniky, doma nemajú žiaci potrebné
učebné pomôcky a meracie prístroje.

Predmetová komisia technicko-ekonomických predmetov
Od 16.4.2020 členovia PK úspešne zvládli prechod do online prostredia a pri vyučovaní postupovali
flexibilne na základe spätnej väzby od žiakov. Na online vyučovanie bol použitý predovšetkým
softvér FreeConferenceCall, ktorého výhodou bolo zdieľanie obrazovky učiteľa na monitore žiaka
čo umožnilo názorné vysvetlenie učiva s využitím statického obrazu ale aj názorných vídei napr.
cez Youtube.
Členovia PK vytvárali vlastné materiály, pripravovali elektronické materiály, prezentácie,
používali rôzne online materiály, súbory, elektronické učebnice, pravidelne posielali zadania
61

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Komenského 5, 085 42 Bardejov
žiakom, odpovede spätne komentovali, hodnotili s využitím systému EduPage, mailovej aj
telefonickej komunikácie. Viedli ročníkové projekty a poskytovali konzultácie k ročníkovým
projektom podľa potreby.
Učivo vo všetkých predmetoch PK bolo prebraté podľa platných učebných osnov. Nepresúva sa
do vyšších ročníkov. Bolo by treba ale v budúcom školskom roku prebraté učivo precvičiť, riešiť
spoločne v triede úlohy z daných tém a vykonzultovať si ešte nejasností. Mnohým žiakom chýba
pri riešení úloh rozhovor s vyučujúcim.
3765 M technika a prevádzka dopravy
Mechanika 1.r
- učivo bolo prebraté podľa učebných osnov
- v časti 3. Pružnosť a pevnosť
Dimenzovanie a kontrola súčiastok namáhaných ohybom
Dimenzovanie a kontrola súčiastok namáhaných krútením
- návrh zmeny TVZP pre šk. rok 2020/2021 - Na upevnenie prebraného učiva v danej problematike
preriešiť príklady v úvode predmetu Mechanika v 2. ročníku

Hodnotenie žiakov bolo v zmysle smernice o hodnotení žiakov a všetci žiaci boli klasifikovaní.

Predmetová komisia cudzích jazykov
Predmetová komisia cudzích jazykov zahŕňa anglický, nemecký, ruský jazyk a anglický jazyk v
odbore. Podľa usmernenia ministerstva školstva v každom ročníku v jednotlivých jazykoch
(anglický, nemecký a ruský jazyk) neboli realizované písomné kontrolné práce. Neprenášame
žiadne učivo do vyšších ročníkov.

ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK
-

vyučovanie prebiehalo dištančnou formou

-

učivo bolo prebraté podľa platných učebných osnov

zmysle smernice o hodnotení žiakov, všetci žiaci boli klasifikovaní, hodnotenie - plnenie
dištančných úloh, pracovné listy, písomný prejav

ANGLICKÝ JAZYK V ODBORE
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-

vyučovanie prebiehalo dištančnou formou

-

učivo bolo prebraté podľa platných učebných osnov

-

všetci žiaci boli klasifikovaní

17. ŠKOLSKÝ INTERNÁT
pri Strednej priemyselnej škole technickej, Komenského 5, 085 42 Bardejov
ŠKOLSKÝ INTERNÁT
ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej,
Komenského 5, 085 42 Bardejov
Základné identifikačné údaje o školskom internáte (ďalej ŠI)

Názov zariadenia:

ŠI ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove

Adresa:

Sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov

Telefón, fax:

054 472 25 58, 054 472 24 50 – FAX

Internetová adresa:

www.spsbj.edu.sk

Zriaďovateľ:

Prešovský samosprávny kraj,
PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Vedúci zamestnanci:

Nám.

Mieru

2,

080

01

Prešov

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ SPŠT a ŠI Bardejov
Ing. Mgr. Helena Labancová, zástupca riaditeľa SPŠT a ŠI Bardejov

Počet ubytovaných žiakov:

Na začiatku školského roka 2018/2019 k 14. 9. 2018 bolo evidovaných v ŠI 90 žiakov, v priebehu
školského roka sa tento stav postupne menil v dôsledku toho, že niektorí žiaci prerušili alebo
ukončili pobyt v ŠI z rodinných alebo z iných dôvodov. K 31. 5. 2019 bolo klasifikovaných 81
žiakov vrátane maturantov.
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Štruktúra ubytovaných žiakov podľa ročníkov
Tabuľka č. 1
ROČNÍK

Počet

Spolu

žiakov

prvý

druhý

tretí

štvrtý

piaty

Dievčatá

13

13

7

17

1

51

Chlapci

5

10

12

12

0

39

Spolu

18

23

19

29

1

90

Ubytovaní žiaci v ŠI pri SPŠT Bardejov podľa škôl v šk. roku 2018/2019
Stav žiakov k 14.9.2018

Ubytovaní žiaci

Škola
Chlapci

Dievčatá

Spolu

Stredná priemyselná škola technická

16

6

22

Hotelová akadémia Jána Andraščíka

10

19

29

Stredná odborná škola obchodu a služieb

3

18

21

Súkromná stredná odborná škola

-

3

3

Stredná odborná škola polytechnická

8

-

8

Gymnázium /SOŠP/

-

1

1

Gymnázium Leonarda Stockela

2

4

6

SPOLU

39

51

90
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VYHODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV
PODĽA VÝCHOVNÝCH SKUPÍN

Výchovná skupina č. 1:
Mgr. Michaela Petríková, vychovávateľka:
Do ŠI nastúpilo na začiatku šk. roka 29 žiakov. V priebehu roka ukončilo pobyt vrátane maturantov
8 žiakov a nastúpili 2 žiaci. Vo výchovnej skupine v priebehu roka neboli zaznamenané závažnejšie
porušenia vnútorného poriadku.
Podľa výsledkov klasifikácie boli za 1. polrok vyznamenaným žiakom udelené vecné odmeny
a pochvaly. Vecné odmeny dostali taktiež žiaci, ktorí sa vzorne starali o poriadok na svojich izbách.
Výchovná skupina č. 2:
Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová, vychovávateľka:
Do ŠI nastúpilo na začiatku šk. roka 30 žiakov. V priebehu roka ukončilo pobyt vrátane maturantov
26 žiakov a nastúpili 2 žiaci. Vo výchovnej skupine v priebehu roka neboli zaznamenané
závažnejšie porušenia vnútorného poriadku. Podľa výsledkov klasifikácie boli za 1. polrok
vyznamenaním žiakom udelené vecné odmeny a pochvaly. Vecné odmeny dostali taktiež žiaci, ktorí
sa vzorne starali o poriadok na svojich izbách.
Výchovná skupina č. 3:
Mgr. Beáta Ilkovičová, vychovávateľka:
Do ŠI nastúpilo na začiatku šk. roka 31 žiakov. V priebehu roka ukončilo pobyt vrátane maturantov
13 žiakov a nastúpili 2 žiaci. Vo výchovnej skupine v priebehu roka neboli zaznamenané
závažnejšie porušenia vnútorného poriadku. Podľa výsledkov klasifikácie boli za 1. polrok
vyznamenaním žiakom udelené vecné odmeny a pochvaly. Vecné odmeny dostali taktiež žiaci, ktorí
sa vzorne starali o poriadok na svojich izbách.

Údaje o zamestnancoch ŠI a ich pracovnom zaradení

Vedúci zamestnanci ŠI :

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ SPŠT a ŠI Bardejov
Ing. Mgr. Helena Labancová, zástupca riaditeľa SPŠT a ŠI Bardejov

Pedagogickí pracovníci:

Mgr. Ilkovičová Beáta – vychovávateľka
Mgr. Petríková Michaela – vychovávateľka
Mgr. Vasiľová Šothová Ľuboslava – vychovávateľka
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej funkcie.

Údaje o aktivitách a prezentácii ŠI na verejnosti
-

Najčistejšia izba – súťaž
Imatrikulácia – privítanie žiakov 1. ročníka
Spoločensko-zábavný program
Záujmovo-športová činnosť
Záujmový krúžok Konverzácie z anglického jazyka
Záujmový krúžok Prevencie a kriminality mládeže
Záujmový krúžok Mladý záchranár
Rozhovory na tému Vianočné tradície
Mikuláš a jeho nádielka v ŠI
Diskotéky
Šikanovanie – anketa
Novoročný futbalový turnaj žiakov
Pravidelné zasadnutia VS – mesačne
Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek
História mesta Bardejov – beseda
Prieskum rodinných pomerov – anketa
Stolnotenisový turnaj žiakov
Drogová závislosť – anketa
Škodlivosť návykových látok – beseda
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

Historické pamiatky mesta Bardejov
Slovensko – zaujímavosti slovenských miest
16. október – Svetový deň výživy

November

17. november 1939 – Medzinárodný deň študentov
17. november 1989 - Deň boja za slobodu a demokraciu

December

Mikulášske a vianočné sviatky
Zimné športy a ich bezpečnosť – sánkovanie, snowboarding,
lyžovanie, snežné skútre a i.
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Január

Nový rok 2019 – novoročné blahoželania

Január

Deň vzniku Slovenskej republiky
Zimná krajina – umenie prírodnej krásy
19. január – Oslobodenie mesta Bardejov
27. január – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Február

14. február - Valentín – sviatok emocionálnej náklonnosti,
prejavov, sympatií

Marec

Prebúdzajúca sa príroda
Vesmír okolo nás

Apríl

Veľkonočné sviatky jari
7. apríl Svetový deň zdravia (WHO)
12. apríl Deň narcisov – deň boja proti rakovine
18. apríl Svetový deň kultúrneho dedičstva

Máj

Čas prebúdzajúcej sa prírody, lásky, priazne najbližších
Deň matiek
Deň otcov

Jún

Leto – čas letných prázdnin, čas oddychu.

Preventívny program Škola bez alkoholu, drog, tabaku
Aj v tomto školskom roku sa venovala pozornosť prevencii proti návykovým látkam. Tak ako
požívanie alkoholických nápojov, tak 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.
V podmienkach ŠI prebiehala činnosť záujmového krúžku Prevencia závislosti a kriminality,
ktorej úlohou bolo predovšetkým realizovať v širšom kontexte prevencie sociálno-patologických
javov v zmysle pozitívnej výchovy, formovanie zdravého životného štýlu a utváranie optimálnych
podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca. Krúžková činnosť prebiehala prevažne formou
individuálnych rozhovorov a besied so žiakmi o rizikách práce v zahraničí, v súlade s Národným
programom boja proti obchodovaniu s ľuďmi, o riskantnom riadení motorových vozidiel, o
promiskuite a nechránenom sexe, o závislosti spojenej s užívaním omamných látok,
psychotropných látok, alkoholu, tabaku a o zlej výžive. Žiaci boli obohatený o inovatívne prístupy,
metódy, formy ako skvalitniť a zatraktívniť aktivity v oblasti prevencie kriminality, ktoré následne
môžu využívať vo svojom vlastnom okolí.
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Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach ŠI

Kapacita ubytovacích priestorov:

160 lôžok

Spoločenské a vzdelávacie miestnosti: 1 veľká polyfunkčná spoločensko-vzdelávacia miestnosť
2 vzdelávacie miestnosti
2 spoločenské miestnosti
Kapacita jedálne:

120 miest

Telocvičňa a posilňovňa:

telocvičňa a posilňovňa SPŠT
posilňovne v priestoroch ŠI

Počítačová miestnosť:

1 miestnosť

Vyhodnotenie jednotlivých výchovno-vzdelávacích cieľov v rámci koncepčného rozvoja ŠI

Aj v školskom roku 2018/2019 sme pokračovali v realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu
podľa „ Výchovného programu ŠI “, v ktorom sme zamerali svoje výchovné pôsobenie na
žiakov najmä na :
- rozvoj individuálnych záujmov a potrieb
- podnecovanie záujmu žiakov o pravidelné aktivity – prostredníctvom krúžkovej činnosti.
- vedenie k zodpovednosti za vlastné správanie a konanie získanie vzťahu k celoživotnému
vzdelávaniu
- rozvoj sociálnych kompetencií
- rozvoj občianskych kompetencií
- rozvoj kultúrnych kompetencií
- rozvoj talentu a špecifických osobnostných schopností
- rozvoj komunikačných kompetencií

V uplynulom školskom roku bola výchovná činnosť založená na starostlivosti o ponuku určitých
činností vo voľnom čase žiakov tak, aby uspokojili záujmy a potreby rozvíjajúce osobnosť 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 ŠP ŠI.
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Hlavným poslaním nášho školského internátu bola, je a vždy bude výchova a vzdelávanie.
Hlavnou zásadou aj v šk. roku 2018/2019 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.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA PRÁCA
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. 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 2018/2019 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.
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.

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.
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.
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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 2018/2019:

-

-

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 2018/2019 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.
70

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Komenského 5, 085 42 Bardejov

Oblasti, v ktorých sa dosiahli dobré výsledky

Rozumová výchova
Vychovávatelia vo svojich výchovných skupinách usmerňovali žiakov pri príprave na
vyučovanie pri uplatňovaní prvkov samostatnosti a zodpovednosti.
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.
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 spoločenské, vzdelávacie,
počítačové a ubytovacie priestory – izby. Aj napriek tomu však klasifikačné výsledky u dievčat sú
lepšie, ako u chlapcov.
K vzdelávaniu žiakov ŠI prispela aj činnosť záujmového krúžku Konverzácia z anglického
jazyka, bolo pomôcť žiakom v príprave na vyučovanie, pri osvojovaní si učiva prebratého na
hodinách anglického jazyka a v príprave na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky. Činnosť
krúžku prebiehala v počítačovej miestnosti s prístupom k PC a internetu, kde mali žiaci možnosť
zopakovať a upevniť si učivo prostredníctvom testov. Krúžková činnosť prebiehala formou
individuálnych a skupinových stretnutí, podľa programu záujmového krúžku a podľa potrieb
a záujmov žiakov. Využité boli rôzne formy a metódy práce, konkrétne rozprávanie, vysvetľovanie,
opakovanie, precvičovanie, testovanie a iné. Cieľom bolo pomôcť žiakom zdokonaliť ich jazykové
zručnosti a vytvoriť pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov.
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“.
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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 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 estetizácií 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.
72

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Komenského 5, 085 42 Bardejov
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. Žiaci vo voľnom čase si samí upravili – vymaľovali spoločenské
miestností, s vlastným návrhom maľby.

Telesná výchova
V oblasti telesnej výchovy bola sústavná pozornosť venovaná vytváraniu podmienok na vhodnú
a účelnú relaxáciu žiakov výchovných skupín.
V podmienkach školského internátu prebiehala záujmovo-športová činnosť podľa plánu
športovej záujmovej činnosti pre školský rok 2018/2019. Športová záujmová činnosť zahŕňa
telovýchovnú a zdravotnú zložku. Športová činnosť v internáte je nápomocná tak pre prípravný a
tréningový proces aktívnych športovcov ako i pre rekreačných športovcov. V kolektívnych športoch
majú žiaci príležitosť osvojiť si herné činnosti a pravidlá hry. Telovýchovné a pohybové žiacke
aktivity prebiehajú denne. Fungujú na princípe dobrovoľnosti, organizujú ju vychovávateľky ŠI.
Realizujú sa v priestoroch telocvične SPŠT, na futbalovom ihrisku v školskom areáli, bežeckej
dráhe v školskom areáli, miestnosť ŠI pre stolný tenis /2. poschodie/, chlapčenská posilňovňa /2.
poschodie, miestnosť č. 117/, dievčenská posilňovňa /3. poschodie, miestnosť č. 157/.
V prípade športových hier sú k dispozícii športové pomôcky – lopty (volejbal, hádzaná, vybíjaná,
futbal, basketbal), stolnotenisové rakety s loptičkami, stolnotenisové stoly. Priestory posilňovní sú
vybavené posilňovacím náčiním a účelovo sa využíva funkčne vybavená telocvičňa SPŠT.

Ciele:
-

Podnecovanie žiakov k pohybu, k zlepšovaniu fyzickej kondície.
Naučiť žiakov pracovať s kolektívom a pre kolektív.
Osvojovanie si pravidiel športových hier, aktivít.
Efektívne využívanie a organizovanie voľného času prostredníctvom aktívneho pohybu,
športu.
Rozvíjať športový talent a schopnosti.
Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom.
Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia.
Kultivovať základné hygienické návyky.
Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy.
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-

Poznať základné princípy zdravého životného štýlu.
Pochopiť škodlivosť fajčenia a iných drog.

Obsah:
-

Rozvoj vytrvalostných, koordinačných, rýchlostných schopností.
Kondičné cvičenia s náčiním, bez náčinia, prípadne s hudbou.
Loptovo-pohybové hry.
Osvojovanie pravidiel kolektívnych hier.
Kolektívne a individuálne športové aktivity.
Sezónne športy.
Organizovanie športových súťaží.
Zoznamovanie so životom a úspechmi známych športovcov.

V tomto školskom roku v prostredí ŠI prebiehala činnosť záujmového krúžku Mladý záchranár,
ktorého úlohou bolo viesť žiakov ku správnym morálnym a kultúrno–spoločenským hodnotám,
k prehlbovaniu vzťahu k životu, k získaniu základnej orientácie v možnostiach predlekárskej
pomoci. Žiaci sa postupne oboznamovali s jednotlivými stavmi ľudského tela, do ktorého sa ľudia
môžu dostať rôznymi vplyvmi, ako správne rozpoznať jednotlivé stavy a vedieť poskytnúť
predlekársku prvú pomoc. Osvojovali si celý reťazec neodkladnej zdravotnej starostlivosti od prvej
pomoci na mieste náhlej príhody až po začatie kompletnej resuscitácie. Žiaci si mohli prakticky
osvojiť rôzne techniky poskytovania prvej pomoci a manipuláciu so zdravotníckym materiálom.
Činnosťou záujmového krúžku sme sa snažili ukázať žiakom, ako sa stať lepším človekom
a prostredníctvom prvej pomoci tak zachrániť ľudský život.

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.
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Knižnica
Knižnica bola v školskom roku 2018/2019 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 a vzdelávacej
politiky vôbec v školskom roku 2018/2019 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:
Poznať sám seba a byť tolerantný k iným.
Vytvárať nový vzťah k súkromnému vlastníctvu, ale aj k veciam spoločným.
Myslieť pozitívne a naučiť sa žiť aj so stresom, ale bez sústavného strachu.
Byť slušný, tolerantný a múdry, žiť podľa určitých morálnych zásad.
Žiť zdravo a starať sa o svoje zdravie – dodržiavať základné hygienické, stravovacie návyky,
ale aj relax a prirodzenú túžbu po úspechu
6. Dokázať komunikovať tak, aby v medziľudských vzťahoch bolo čo možno najmenej
problémov.
7. Pripraviť študentov ochotných a schopných prebrať zodpovednosť za seba, za svoje konanie
a rozhodovanie.
1.
2.
3.
4.
5.

V Bardejove dňa 02.09.2020.

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 02.09.2020.

...............................................................
Ing. Jaroslav Bujda
pečiatka a podpis
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Prílohy
Príloha č. 1 – Vyjadrenie rady školy
Príloha č. 2 – Stanovisko zriaďovateľa
Príloha č. 3 – Súvaha 2019
Príloha č. 4 – Výkaz ziskov a strát 2019
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