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§ 2. ods. 1 a 

Údaje o škole 

Názov školy Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 

Adresa školy Komenského 5, 085 42 Bardejov 

Telefón +421 54 472 24 50 

E-mail skola@spsbj.sk 

WWW stránka www.spsbj.sk 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno telefón e-mail 

Riaditeľ Ing. Jaroslav Bujda 
054/4722450 

0903848537 

riaditel@sps-bj.vucpo.sk 

bujda@spsbj.sk 

ZRŠ Labancová Helena 054/4722450 labancova@spsbj.sk 

ZRŠ 
Mgr. Dana 

Janečková 
054/4722450 janeckova@spsbj.sk 

Rada školy 

Funkcia Titl., priezvisko, meno Kontakt 

Predseda Ing. Peter Simko +421 905 318 235 

      

Pedagogickí zamestnanci Ing. Ondrej Popjak   

      

      

Ostatní zamestnanci Peter Oláh   

      

Zástupcovia rodičov Ing. Vilim Kohút   

  PaedDr. Silvia Běčáková   

  Ing. Peter Žarnovský   

      

Zástupca zriaďovateľa Mudr. Boris Hanuščák   

  Pavol Ceľuch   

  Ing. Anton Repka   

  Ing. Jozef Kmec PhD.   

      

Žiak Benjamín Pšenčík   
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§ 2. ods. 1 b 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo Námestie mieru 2 080 01 Prešov 

Telefón 051 / 70 81 111 

E-mail podatelna@vucpo.sk 

 

§ 2. ods. 1 c 

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

Rada školy pri SPŠT Bardejov 

Počet zasadnutí  - 3  

Dátumy zasadnutia: 26.10.2020, 18.2.2021, 13.5.2021 

Prijaté uznesenia: formou „per rollam“ 

Rada školy berie na vedomie: 

• Súvahu a výkaz ziskov a strát k 31.12.2019  

• Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v súlade s 

vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. za školský rok 2019/2020 

• Plán práce školy 2020/21 

• Kritéria na prijímacie pohovory pre šk. rok 2021/2022 

• Príkazný list riaditeľa Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, Bardejov  

    č.1/2021 

• Správu o výsledku finančnej kontroly číslo 30/2020 

• Správu o splnení prijatých opatrení 

• Správu z overovania plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku č. 712021 

• návrh počtu tried a počtu žiakov do tried 1. ročníka v šk. roku 2022/2023 a to 4 triedy, po 31 
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 žiakov v študijných odboroch: 

3765 M technika a prevádzka dopravy - 12 žiakov 

3650 M staviteľstvo - 31 žiakov 

2561 M informačné a sieťové technológie - 50 žiakov 

2675 M elektrotechnika - 31 žiakov 

Rada školy schvaľuje: 

Štatút rady školy 

Žiacka školská rada  

V školskom roku 2020/2021 ŽŠR pracovala ako vždy v zložení 11 členov, ktorých si 

predsedovia tried zvolili v tajnom hlasovaní vo voľbách, ktoré sa konali dňa 17. 09. 2020, 

zvyšní predsedovia tried tvorili pomocný výbor. Taktiež vo voľbách si zvolili: 

Predseda ŽŠR: Tomáš Pillár - III.B 

Podpredseda: Filip Lešík - III.C 

Tajomník: Timotej Kendra - IV.C 

Finančný manažér: Lukáš Švec - II.A 

Zástupca pre styk s verejnosťou: Silvia Vantová - III.A  

Žiakov v Rade školy pri SPŠT zastupoval podpredseda ŽŠR Benjamín Pšenčík zo IV.A 

triedy, ktorý bol právoplatne zvolený v tajnom hlasovaní. Zasadnutia ŽŠR sa konali 1x za 

týždeň, 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.  

Počet stretnutí: 5 

3.9.2021 - Prerokovanie školského poriadku, návrh plánu práce 

7.9.2021 - Prerokovanie návrhov predsedov jednotlivých tried ohľadom aktivít v novom 

školskom roku 

10.9.2021 - Nominácia žiakov našej školy do súťaže Creathon 
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17.9.2021 - Prerokovanie a schválenie štatútu žiackej školskej rady, oboznámenie žiakov s 

Plánom práce ŽŠR na šk. rok 2020/2021  

voľby predsedu ŽŠR, podpredsedu, tajomníka, finančného manažéra a zástupcu školy pre styk 

s verejnosťou, voľba 

zástupcu žiakov do Rady školy, 

24.9.2021 - Diskusné fórum s vedením školy, prejednanie kritérií o NAJ triedu. 

Rodičovská rada 

Predmetové komisie 

Predmetová komisia technicko-ekonomických predmetov 

Počet zasadnutí - 4  

Dátumy zasadnutia: 27.8.2020, 17.12.2020, 26.3.2021, 5.5.2021 

Prijaté uznesenia: 

Členovia PK berú na vedomie :  

• Plán práce PK TECHNICKO-EKONOMICKÝCH PREDMETOV, Plán exkurzii, 

Materiálne požiadavky PK na rok 2020/2021 

• návrh exkurzie Autosalón Nitra 2020 

• návrh maturitných otázok na: 

- teoretickú časť odbornej zložky maturitných skúšok v šk. roku 2020/2021 - pre odbor 

technické lýceum so zameraním na strojárstvo 

- návrh exkurzie Autosalón Bratislava 2021 

• priebežne zabezpečovať propagáciu odboru na ZŠ  

• príprava Dňa otvorených dverí - online  
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• návrh predmetov, ktoré sa budú započítavať do hodnotenia teoretickej časti a praktickej časti 

odbornej zložky maturitnej skúšky v odbore 3918 TECHNICKÉ LÝCEUM - 

STROJÁRSTVO 

• návrh úpravy Učebného plánu študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy. 

V štvrtom ročníku:  

zriadiť predmet - ročníkový projekt - 2 hod/týždenne. 

znížiť počet týždenných vyučovacích hodín v štvrtom ročníku v predmetoch: 

- grafické systémy - z 3 hod na 2 hod/týždenne, 

- úvod do podnikania - z 2 hod na 1 hod/týždenne. 

• Od 10.5.2021 žiaci odboru technika a prevádzka dopravy začnú s prezenčnou formou 

vyučovania odborných predmetov v skupinkách 5 žiakov + učiteľ.  

- Trieda I.A bude mať vyučovanie v piatok - 6 vyučovacích hodín. 1. sk - 5 žiaci, 2. sk - 4 

žiaci. Vyučujúci Ing. Simko a Ing. Petrík 

si skupiny vymenia po 3 vyučujúcich hodinách.  

- Trieda II.A bude mať vyučovanie vo štvrtok - 6 vyučovacích hodín. 1. sk - 5 žiaci, 2. sk - 5 

žiaci. Vyučujúci Ing. Simko a Ing 

Petrík si skupiny vymenia po 3 vyučujúcich hodinách.  

• Návrh úväzkov pre šk. rok 2021/2022 

Predmetová komisia cudzích jazykov 

V priebehu školského roka sa uskutočnili štyri zasadnutia predmetovej komisie cudzích 

jazykov (26.8.2020, 19.11.2020, 18.2.2021 a 22.6.2021).  

- Uznesenia zo zasadnutí PK: 

1. Odovzdať tematické výchovno - vzdelávacie plány 

2. Zorganizovať školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 

3. Odovzdať maturitné zadania  
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4. Objednať učebnice anglického jazyka z príspevku ministerstva školstva  

Predmetová komisia elektrotechniky 

PK elektrotechnických predmetov v šk. roku 2020/2021 zasadala päťkrát. 

25.8.2020 

Predmetová komisia berie na vedomie :  

Potvrdenie Mgr. Stanislava Vojtka vo funkcii predsedu PK a Ing. Petra Tkáča ako 

zapisovateľa. 

Termíny odovzdania tematických výchovno - vzdelávacích plánov v tlačenej a v elektronickej 

podobe. 

Kritérium hodnotenia žiakov pri neaktívnom prístupe pri dištančnom vzdelávaní. 

Termín podpísania a odovzdania zmlúv o odbornej spolupráci žiakov SPŠT s firmami. 

9.12.2020 

Predmetová komisia berie na vedomie :  

Zabezpečenie nákupu učebných pomôcok a materiálu. 

4.2.2021 

Predmetová komisia berie na vedomie:  

Termín pre návrh tém na ročníkové projekty pre školský rok 2021/2022. 

Termíny na prípravu tém na TČOZ maturitnej skúšky pre IV.B triedu. 

29.3.2021 

Predmetová komisia berie na vedomie:  

Skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitných 

predmetov Teoretická časť odbornej zložky a Praktická časť odbornej zložky pre triedu IV.B 

v školskom roku 2020/2021. 

9.6.2021 

Predmetová komisia berie na vedomie:  

Návrh na rozdelenie a termín odovzdania návrhu úväzkov na školský rok 2021/2022. 
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Predmetová komisia informatiky 

25.8.2020 - zasadnutie č.1 - Zvolenie do funkcie vedúcu PK RNDr. Oľgu Poliakovú 

Schválenie plánu práce PK INF. Zmenu kritérií hodnotenia. Prevádzkový poriadok 

informatiky pripravený technikom. 

18.11.2020 - zasadnutie č.2 - Vypracovať text a krátke video na Týždeň vedy a techniky. 

Vypracovať dlhší text a prípravu na krátke video na DOD. 

18.2.2021 - zasadnutie č.3 - Schválený návrh maturitných tém na PČOZ v informačných a 

sieťových technológiách. Schválený návrh maturitných tém na TČOZ v technickom lýceu 

blok informatika. 

26.3.2021 - zasadnutie č.4 - Schválený návrh predmetov na PČOZ a TČOZ v technickom 

lýceu blok informatika. 

8.4.2021 - zasadnutie č.5 - Schválené zapojenie sa do projektu Erazmus +. 

6.5.2021 - zasadnutie č.6 - Schválený model návratu žiakov do školy v podobe 5+1 . 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov 

V školskom roku 2020/2021 zasadala predmetová komisia Prírodovedných predmetov 6 krát. 

A to v zložení: Mgr. Natália Kostová, u ktorej prebiehalo adaptačné vzdelávanie, jej 

uvádzajúcou učiteľkou bola RNDr. Oľga Poliaková, Mgr. Lenka Mizíková, Mgr. Dušan 

Marínko a Mgr. Dana Janečková - vedúca PK PP. 

Stretnutia prebiehali v termínoch: 

- 28.8.2020 UZNESENIE č.1 :  

Predmetová komisia PK prírodovedných predmetov berie na vedomie: 

• Poverenie do funkcie: predseda PK - Mgr. Dana Janečková, zapisovateľ - Mgr. Dana 

Janečková a overovateľ - Mgr. Lenka Mizíková 
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• Schválenie Tematických výchovno - vzdelávacích plánov so zapracovaným Štandardom 

finančnej gramotnosti verz. 1.2, Plánupráce predmetovej komisie a Kritérií hodnotenia na 

školský rok 2020/ 2021  

Predmetová komisia PK prírodovedných predmetov ukladá: 

Pripraviť krúžky na voľnočasové aktivity žiakov. 

T: 10. 9. 2020 Z: členovia PK 

Pripraviť požiadavky na učebnice, pracovné zošity, metodiky, časopisy, návrhy na zapojenie 

sa do korešpondenčných seminárov a súťaži z matematiky, fyziky a chémie 

T: koniec septembra 2020 Z: členovia PK 

Pripraviť návrh na exkurzie v jednotlivých ročníkoch.  

T: koniec septembra 2020 Z: členovia PK 

Odovzdať požiadavky za jednotlivé predmety (učebné pomôcky, počítačová technika). 

T: 19. 9. 2020 Z: členovia PK 

Rozdeliť úlohy z finančnej matematiky na Deň finančnej gramotnosti 

T: 5. 9. 2020 Z: Mgr. Dana Janečková 

10.12.2020   UZNESENIE č.2 :  

Predmetová komisia PK prírodovedných predmetov berie na vedomie: 

Vyhodnotenie Dňa finančnej gramotnosti 

Aktualizáciu usmernení k hodnoteniu a klasifikácií na minedu.sk 

Predmetová komisia PK prírodovedných predmetov ukladá: 

Sprostredkovať zakúpenie rysovacích pomôcok na tabuľu 

T: koniec decembra 2020 Z: Mgr. Dana Janečková 

4.2.2021      UZNESENIE č.3 :  

Predmetová komisia PK prírodovedných predmetov berie na vedomie: 

Schvaľuje kritéria na prijímacie pohovory z matematiky na školský rok 2020/2021 
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Z: členovia PK 

Predmetová komisia PK prírodovedných predmetov ukladá: 

Pripraviť úlohy na prijímacie pohovory z matematiky na školský rok 2020/2021 

Pripraviť maturitné otázky z matematiky na školský rok 2020/2021 

• T: február 2021 Z: členovia PK 

11.2.2021       UZNESENIE č.4 :  

Predmetová komisia PK prírodovedných predmetov ukladá: 

Pripraviť žiakov v rozsahu maturitných zadaní na maturitnú skúšku z dobrovoľného 

maturitného predmetu Matematika. 

T: február - máj 2021 Z: členovia PK vyučujúci matematiku 

v 4.roč. 

6.5.2021 UZNESENIE č.5 :  

Predmetová komisia PK prírodovedných predmetov ukladá: 

Pripraviť zoznam žiakov v jednotlivých triedach podľa potreby vzhľadom k výsledkom 

dištančnej výuky z predmetu Matematika k Programu prezenčnej výuky 5+1. 

T: 10.máj 2021 Z: členovia PK 

2.6.2021     UZNESENIE č.6 :  

Predmetová komisia PK prírodovedných predmetov ukladá: 

Pripraviť zoznam pomôcok, učebníc či publikácií a ďalších aktivít do výuky na nasledujúci 

školský rok 2021/2022 

T: 25.august 2021 Z: členovia PK  

Predmetová komisia stavebných predmetov 

PK stavebná - 6 stretnutí v šk. roku 2020/2021: 
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( v škole) zasadnutie č.1/2020/2021 z 24.8.2020, prijaté uznesenia - PK uložila vypracovať 

kľúč správnych odpovedí na TČOZMS, zverejniť témy PČOZMS pre IV.A na šk. rok 

2020/2021, skontrolovať hodnotenie predmetov na šk. rok 2020/2021 a doplniť ich o 

hodnotenie počas prípadného dištančného vzdelávania, vypracovať plán exkurzií na školský 

rok 2020/2021, vypracovať plán práce PK stavebnej na školský rok 2020/2021,pripraviť 

návrh krúžkovej činnosti, osloviť niektoré stavebné firmy s požiadavkou o nadviazanie 

spolupráce so SPŠT a pripraviť s týmito firmami zmluvy o spolupráci. 

(v škole) zasadnutie č.2/2020/2021 zo 7.12.2020, prijaté uznesenia - PK uložila pripraviť plán 

vzájomných hospitácií, spolupracovať zo žiakmi IV.A pri vypracovaní ročníkových projektov 

na TČOZMS. PK stavebná schválila témy na TČOZMS a PČOZMS na šk. rok 2020/2021 a  

členov do predmetovej komisie stavebných odborných predmetov na: 

PČOZMS: IV.A - Ing. Hovancová, Ing. Priputenová, Ing. Popjak  

TČOZMS: IV.A - Ing. Hovancová, Ing. Priputenová  

(online) zasadnutie č.3/2020/2021 zo 29.3.2020, prijaté uznesenia - PK vzala na vedomie 

administratívne ukončenie štúdia v šk. roku 2020/2021, PK schválila skupiny príbuzných 

predmetov na TČOZMS a PČOZMS v šk. roku 2020/2021 a hodnotenie PČOZMS. 

(v škole) zasadnutie č.4/2020/2021 zo 17.5.2021, prijaté uznesenia - PK vzala na vedomie 

hodnotenie predmetov, prezentácie za PK stavebnú na propagáciu školy, výsledky 

administratívnej maturitnej skúšky v šk. roku 2020/2021. PK uložila vypracovať učebné 

osnovy pre predmety ročníkový projekt (RPJ) v 4. ročníku, prax v odbore (PXO) v 1. a 2. 

ročníku a upraviť učebnú osnovu pre predmet výpočtovú techniku v odbore (VTO) v 3. a 4. 

ročníku.  

(v škole) zasadnutie č.5/2020/2021 zo 26.5.2021, prijaté uznesenia - PK vzala na vedomie 

výsledky TČOZMS a PČOZMS v šk. roku 2020/2021, návrh úväzkov členov PK na šk. rok 

2021/2022, tlač výkresov v učebniach výpočtovej techniky sa spoplatňovať nebude, možnosti 

vykonania exkurzií na konci šk. roka za dodržania pandemických opatrení zverejnených na 

stránke minedu.sk., možnosti vykonania exkurzií v stavebnej firme p.Jurča. PK uložila 

zverejniť témy pre Ročníkový projekt na školský rok 2021/2022 pre budúcoročnú IV.A, 

informovať o obsahu Ročníkového projektu na školský rok 2021/2022 žiakov III.A a 
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podpísať s nimi prihlášky na uvedené témy, doplniť časť ekonomika do tém TČOZMS, 

vykonať hospitácie členov PK vzájomne, predsedníčka PK bude hospitovať ostatným členom 

PK, vypracovať záverečnú správu za PK za šk. rok 2020/2021 a odovzdať vedeniu školy. PK 

schválila učebnú osnovu pre predmet Prax v odbore pre 1. a 2. ročník, učebnú osnovu pre 

predmet Ročníkový projekt pre 4. ročník, 

zmenu učebnej osnovy Výpočtová technika v odbore pre 3. a 4. ročník, hodnotenie TČOZMS 

pre Republikovú úniu zamestnávateľov pre šk. rok 2021/2022. 

(v škole) zasadnutie č.6/2020/2021 zo 28.6.2021, prijaté uznesenia - PK vzala na vedomie 

návrh úväzkov na šk. rok 2021/2022 a hospitačné záznamy za šk. rok 2020/2021. PK uložila 

členom prepracovať otázky na TČOZMS na šk. rok 2021/2022. PK schválila záverečnú 

správu za PK stavebných predmetov za šk. rok 2020/2021 a Ing. Ondreja Popjaka za predsedu 

PK stavebnej. 

Predmetová komisia spoločensko vedných predmetov 

Zasadnutia členov PK: 

členovia PK sa v školskom roku 2020/21 stretla spolu 5-krát:  

31.8.2020 - Uznesenie č. 1:  

PK berie na vedomie:  

- organizáciu školského roka,  

- plán práce PK,  

- tematické výchovno - vzdelávacie plány. 

20.11.2020 - Uznesenie č. 2: 

PK berie na vedomie:  

- presun tém a tematických celkov kvôli dištančnému vzdelávaniu,  

- problémy v dištančnom vzdelávaní,  

- propagáciu školy na verejnosti prostredníctvom videoklipov,  

- informácie o programe Školy, ktoré menia svet. 

24.3.2021 - Uznesenie č. 3: 
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PK berie na vedomie:  

- hodnotenie dištančného vzdelávania za jednotlivé predmety,  

- prípravu prijímacích pohovorov zo SJL,  

- informácie, podnety a nápady z absolvovaných webinárov,  

- zapojenie sa do literárnej súťaže Medziriadky 2021. 

22.4.2021 - Uznesenie č. 4: 

PK berie na vedomie: 

- hodnotenie vo 4. ročníku,  

- informácie o prechode na prezenčné vzdelávanie,  

- zhodnotenie dištančného vzdelávania. 

21.6.2021 - Uznesenie č. 5: 

PK berie na vedomie: 

- koncoročné hodnotenie dištančného vzdelávania,  

- záverečnú hodnotiacu správu za PK SVP,  

- organizáciu záveru školského roka 2020/21,  

- výber divadelného predstavenia pre učiteľov a zamestnancov školy. 

Predmetová komisia telesnej výchovy 

PK TSV v šk. roku 2020/2021 zasadala 4 krát. 

31.8.2020 

Predmetová komisia berie na vedomie :  

1. Voľba predsedu PK na školský rok 2020/2021 (Mgr. Jaroslav Stach) 

2. Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2020/2021 

3. Tvorba tematických výchovno - vzdelávacích plánov pre vyučovanie telesnej a športovej 

výchovy v 1. - 4. ročníku 

4. Žiadosť o poskytnutie hodín pre vyučovanie plávania 
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5. Úväzky na šk. rok 2020/2021 

6. Hodnotenie žiakov v prípade dištančného vzdelávania 

7. Branné cvičenie 

8. Športový deň prvákov 

4.11.2020 

1. Vytvoriť plán profesionálneho vzdelávania podľa aktuálnej ponuky 

2. Realizácia a vyhodnotenie účelového cvičenia a kurzu na ochranu človeka a zdravia 

3. Zhrnutie doterajšej práce PK TSV 

17.2.2021 

1. Predmetová komisia prediskutovala a zhrnula doterajšiu prácu  

7.6.2021 

1. Predmetová komisia prediskutovala a zhrnula doterajšiu prácu 

2. Prebehol návrh na rozdelenie a termín odovzdania návrhu úväzkov na školský rok  

2021/2022 

 

§ 2. ods. 1 d 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 330 

Počet tried: 13 

šk. rok 2020/2021 - 330 žiakov, t.j. 91,11 % 

zmena stavu žiakov k 30.6.2021 : 328 žiakov (dvaja žiaci zomreli) 

Kapacita školy: 360 žiakov, využiteľnosť 91,11 % 

Počet tried: 13 
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Trieda Počet žiakov 

I.A 26 

I.B 26 

I.C 28 

I.D 21 

II.A 27 

II.B 26 

II.C 26 

III.A 24 

III.B 21 

III.C 30 

IV.A 23 

IV.B 26 

IV.C 23 

 

 

§ 2. ods. 1 e 

Zamestnanci 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 28 16 

DPP 7 3 

Znížený úväzok 6 3 

ZPS 3 1 

Na dohodu 6 4 

 

 

§ 2. ods. 1 f 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 31 32 

vychovávateľov 0 3 3 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 1 34 35 

 

 



17 
 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

I.A Informatika 4 

I.B Informatika 4 

I.C Informatika 2 

I.D Informatika 4 

IV.C Aplikovaná informatika 6 

IV.B Aplikovaná informatika 3 

 

§ 2. ods. 1 g 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Počet 

žiakov 

okr. 

kolo 
kraj. kolo 

národ. 

kolo 
medzinárodné Umiestnenie 

Projektovanie v 

Ytongu, Xella 

Slovensko, s.r.o., 

Šaštín-Stráže 

1   
Východné 

Slovensko 
    3.miesto 

IPM STUDENT 

AWARD 
1     celoštátne   2. miesto 

Rusko mojimi 

farbami 
1         

Zvláštna cena 

Ruského domu v 

Bratislave 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

E-testovanie žiakov (NÚCEM)  

V čase dištančného vzdelávania od 10. februára do 23. marca 2021 mali žiaci našej školy 

možnosť aj z domáceho prostredia absolvovať elektronické testy z čitateľskej a matematickej 

gramotnosti, zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a anglického jazyka.  

Počas elektronických testovaní ZIMA 2021 sa otestovalo vyše 20 500 žiakov z 246 

základných a stredných škôl. V systéme e-Test žiaci vyplnili spolu viac ako 26 000 e-testov. 

K dispozícii bolo celkom 13 rôznych testov, ktoré mohli žiaci využiť na opakovanie a 

prehlbovanie učiva, ako aj na upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností 

žiakov.Priebeh testovania bol bez väčších problémov. 
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Finančná gramotnosť 

Článok na stránke školy a soc. sieťach o aktivite pri príležitosti Dňa Finančnej gramotnosti na 

našej škole (8.9.) 

Účasť žiakov 3. a 4. ročníka na online Finančnej olympiáde v 11/2020, účasť žiakov 3. a 4. 

ročníka na online Ekonomickej olympiáde v 12/2020 

Prevenciu proti drogovým závislostiam  

Príprava a propagácia výzvy k otužovaniu a turistickej výzvy cez sociálne siete a stránku 

školy v rámci prevencie  

PK odborných predmetov 

Príprava propagačných videí na stránku školy v rámci Dňa otvorených dverí (online 

4.3.2021). 

Členovia jednotlivých PK sa zúčastnili online prebiehajúceho Dňa otvorených dverí, kde vo 

virtuálnom priestore informovali pripojených žiakov 9. ročníkov ZŠ a ich rodičov o 

možnostiach štúdia odboru, premietali im ukážky z portfólia súčasných žiakov, fotografie z 

výletov a odborných exkurzií. Odpovedali tiež na množstvo zvedavých otázok. 

Členovia PK informatiky sa podieľali pri organizovaní online súťaže v programovaní a v 

grafike pre žiakov základných škôl. 

PK spločensko vedných predmetov 

- výroba a prezentácia videí o škole a jej odboroch - stránka školy, facebook,  

- Záložka do knihy - projekt na tému Významné osobnosti slovenského divadla /1. a 2. roč. /  

- spolupráca s Amnesty International  

- propagácia školy v masmédiách a na sociálnych sieťach  

SČK a Zdravá škola v boji proti obezite 

Bezpríspevkové darovanie krvi, získavanie prvodarcov - Študentská kvapka krvi.  
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1. december - Svetový deň boja proti AIDS - kampaň Červené stužky 

Vianočná kvapka krvi - získavanie prvodarcov 

Valentínska kvapka krvi - bezpríspevkové darovanie krvi - získavanie prvodarcov. 

Liga proti rakovine - prevádzanie finančných zbierok na Deň narcisov. 

Žiacka školská rada 

Dňa 18.09.2021 sme zorganizovali zbierku Biela pastelka, ktorá patrí medzi 10 najväčších 

zbierok na Slovensku. Jedná sa o pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom. 

Taktiež v septembri sme zareagovali na ponuku vyhlasovateľa súťaže Mladý Bardejov - 

Mestský mládežnícky parlament a zapojili 6 žiakov 1. a 2. ročníka do súťaže Creathon. 

Cieľom tejto súťaže je ukázať mladým, že participácia v meste nie je niečo vzdialené, ale 

angažovať sa môže každý mladý človek, ktorý je otvorený novým výzvam. Súťaž sa taktiež 

vzhľadom k epidemiologickej situácii presunula na 25.6. - 26. 6. 2021.  

O podujatiach sme žiakov informovali prostredníctvom školského rozhlasu. Z akcií bol 

napísaný článok na stránku našej školy, resp. na facebook s rotodokumentáciou. 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok……. 

Nádherný projekt do ktorého sa škola zapojila v decembri 2020, ktorého poslaním je potešiť 

starenky a starčekov v domovoch seniorov práve v čase Vianoc, najkrajších sviatkov roka, má 

už svoj tretí ročník. Aby vianočné sviatky boli o čosi štedrejšie, po celom Slovensku sa 

napĺňajú škatule od topánok a tie putujú k tým, ktorí najviac potrebujú našu pozornosť, 

pohladenie i milé slovo. Na túto šľachetnú myšlienku zareagovala aj Stredná priemyselná 

škola technická v Bardejove a vďaka učiteľom, rodičom a žiakom sme naplnili takmer 

päťdesiat škatúľ niečím sladkým, niečím slaným, ale aj niečím teplým, voňavým, zábavným 

či spomienkovým…..Vložili sme síce drobnosti, ale s cieľom myslieť na iných a pomôcť im. 

Veríme, že aj naše darčeky potešia srdcia a vyčaria úsmev na tvárach našich starkých v týchto 

náročných časoch. 

Vzhľadom k epidemiologickej situácií, ktorá nastala po septembri 2021 v dôsledku pandémie 

COVID-19 sa nám množstvo naplánovaných aktivít nepodarilo zrealizovať.  
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Program Školy, ktoré menia svet 

Od septembra 2019 sme sa ako prvá stredná škola v Prešovskom kraji zapojili do dvojročného 

tréningovo-mentoringového programu Školy, ktoré menia svet. Cieľom programu je 

motivovať učiteľov, žiakov i rodičov k aktívnemu občianstvu, zodpovednosti a k rozvoju 

demokracie. 

V školskom roku 2020/21 sa uskutočnili dva tréningy pre koordinátora programu, jeden 

tréning online - bol rozdelený na dva samostatné dni, jeden tréning bol vo Zvolene, trval dni 

tri (od štvrtka do soboty). 

Témy 1. časti 1. tréningu (25. 2. 2021): 

- Systém sme my: status quo a zlepšenie občianskej výchovy našimi očami 

- Vladimír Šnídl: Hoaxy, konšpiračné teórie a sociálne siete: ako o nich učiť? 

Témy 2. časti 1. tréningu (5. 3. 2021): 

- Jakub Drábik: Fašizmus: definícia, prejavy, dejiny 

- Barbora Babicová: Ako bojovať s predsudkami a stereotypmi prostredníctvom príbehov? 

- Zdieľanie príkladov dobrej praxe: Čo je nové na Školách, ktoré menia svet? 

Témy 2. tréningu (10. - 12. 6. 2021): 

- Katarína Čavojská: Čo hovoria dáta: mladí a občianske postoje 

- Katarína Čavojská: Čo hovoria dáta: mladí a participácia 

- Ondrej Schütz: Čo je to kritické myslenie a prečo je dôležité?  

- Ondrej Schütz: Základy debatnej metodiky 

- (Z)meňme svet spoločne: zdieľanie príkladov dobrej praxe 

- Erich Mistrík: Šikovnejší než oni  

- Umenie byť Učiteľom(kou), ktorý(á) mení svet 

Každý mesiac sa uskutočnila videokonferencia so všetkými školami zapojenými do programu, 

každé online stretnutie bolo zamerané na inú tému - Čo nám dištančné vzdelávanie napriek 

komplikáciám prinieslo, Ako na škole rozbehnúť a udržať aktívnu ŽŠR, Ako tvoriť vlastné 
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metodické materiály, Využívanie hier a herných prvkov na vyučovaní, Ako sa vyhnúť 

argumentačným chybám, Ako bojovať proti hoaxom, Ako bojovať s predsudkami a 

stereotypmi prostredníctvom príbehov, Holokaust, Názorové odlišnosti, Občianske 

kompetencie, Debata na úrovni, Mládež v číslach a ďalšie. 

Neuskutočnilo sa stretnutie projektových manažérov s celým pedagogickým kolektívom, 

nakoľko nebola vôľa kolegov. 

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: 

- Akí sme (I. A), 

- Ako chutí moc (IV.B), 

- Maslowova pyramída potrieb (I. A, I. C), 

- Extrakurikulárna aktivita: November 1989 (I. A a I. C) 

Aktivity v 2. polroku: 

- Modelové morálne dilemy: Ako by si sa zachoval/a, keby... (I. A) 

- Kde to vlastne žijem (I. C) 

- Kto som? (I. A) 

- Multigeneračný projekt - Poznáš ľudí okolo seba? (etika), 

- Extrakurikulárna aktivita: Beseda s Jakubom Drábikom - Fašizmus a neofašizmus (I. A, I. C 

a učitelia OBN a DEJ). 

Jedným z cieľov programu Školy, ktoré menia svet bolo nadviazanie spolupráce s 

Komunitnou nadáciou Bardejov a zapojenie sa do programu Mladí filantropi, čo sa nám 

podarilo, no v dôsledku dištančného vzdelávania sa zatiaľ spoločné aktivity neuskutočnili, ale 

budeme s Komunitnou nadáciou Bardejov spolupracovať v nasledujúcom školskom roku, čím 

budeme šíriť dobré meno školy a podieľať sa na jej rozvoji.  

Program Školy, ktoré menia svet pomáha študentom aj učiteľom aktivizovať sa, motivuje a 

vytvára priestor pre aktivity vedúce k zodpovednému občianstvu, k záujmu o svoje okolie a o 

veci verejné. 
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V tomto školskom roku sme naplnili ciele dvojročného programu a Inštitút pre aktívne 

občianstvo nám udelil titul Škola, ktorá mení svet a koordinátorka programu získala titul 

Učiteľka, ktorá mení svet. 

 

§ 2. ods. 1 h 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená: 

Názov výzvy Názov projektu 

Celkový 

rozpočet v 

eurach 

Úrad podpredsedu vlády Podpora najmenej 

rozvinutých okresov C:Vzdelávanie a adaptácia 

pracovnej sily prte potreby trhu 

Vzdelávacie centrum 

pri SPŠT Bardejov 
28 000,- 

Intereg PL-SK 

Partnerstvo v oblasti 

odborného 

vzdelávania 

56 135.85 

OPLZ-PO1/2019/DOP/  
Inovujeme a 

vzdelávame  
229 455,42 

Intereg PL-SK 
Učiteľ a žiak na oboch 

stranách obrazovky 
56 186,15 

MŠVVaŠ SR Modernejšie školy 16 690,- 

  
Školy, ktoré menia 

svet 
  

Grantovej výzvy: ENTER pre školy 2020 – 

Digitálna generácia 

Pozorujte svet s 

micro:bitom 
2 000,- 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 i 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: -- 

Druh inšpekcie: --- 

V šk. roku 2020/2021 nebola vykonaná na škole 
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§ 2. ods. 1 j 

Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie 

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.) 

-- stavebné riešenie zariadenia: 

prízemie (hlavná budova): 

vrátnica 

čakáreň 

zádverie 

aula 167 m2  

sklad 1 

sklad 2 

vestibul 

kancelárie (5) 

kabinety (2) 

sociálne zariadenia (1) - 2 x WC, 1 x umývadlo 

sociálne zariadenie (1) - 1 x WC, 1 pisoár, 2 x umývadlo 

výmenník 

1. medziposchodie (hlavná budova): 

byt školníka  

triedy s plošnou výmerou 60 m2 (2) 

trieda s plošnou výmerou 40 m2 (1) 

1. poschodie (hlavná budova) 

triedy s plošnou výmerou 60 m2 (4) 
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bufet 

kabinet  

sociálne zariadenie (1) - x 3 WC, 2 x pisoáre, 1 x umývadlo 

sociálne zariadenie (1) - x 3 WC, 1 x umývadlo 

sociálne zariadenie (1) - x 1 WC, 1 x umývadlo 

miestnosť - upratovačka (1) 

2. medziposchodie (hlavná budova) 

triedy s plošnou výmerou 80 m2 (2) 

kabinet (4) 

2. poschodie (hlavná budova) 

triedy s plošnou výmerou 60 m2 (4) 

kabinet (1) 

archív (1) 

sociálne zariadenie (1) - x 3 WC, 2 x pisoáre, 1 x umývadlo 

sociálne zariadenie (1) - x 3 WC, 1 x umývadlo 

sociálne zariadenie (1) - x 1 WC, 1 x umývadlo 

miestnosť - upratovačka (1) 

3. medziposchodie (hlavná budova) 

triedy s plošnou výmerou 60 m2 (3) 

kabinet (3) 

3. poschodie (hlavná budova) 

triedy s plošnou výmerou 60 m2 (5) 

sklad (1) 

sociálne zariadenie (1) - x 3 WC, 2 x pisoáre, 1 x umývadlo 

sociálne zariadenie (1) - x 3 WC, 1 x umývadlo 
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sociálne zariadenie (1) - x 1 WC, 1 x umývadlo 

miestnosť - upratovačka (1) 

Dielne 

kovodielňa (1) 

drevodielňa (1) 

šatňa (1) 

stavebné laboratórium (2) 

sklad (7) 

Telocvičňa 

cvičebná miestnosť (2) - o výmere 397m2 

šatňa (3) - o výmere 20m2, 8 umývadiel, 8 sprchovacích ružíc, výlevka 

kabinet (2) 

sklad (1) 

náraďovňa (1) 

sociálne zariadenie (4) 

- počet kmeňových učební: 13  

- počet odborných učební: 8 

- počet učební výpočtovej techniky: 5 

- počet učební spolu: 26 

- každý žiak školy má k dispozícií vlastnú prezliekaciu skrinku 

- škola nie je prispôsobená štúdiu žiakov vyžadujúcich bezbariérový prístup. 

„Modernejšia škola“ 

V mesiaci máj 2021 MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu predkladania žiadostí o poskytnutie 

dotácie na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných 

školách známu pod názvom „modernejšia škola“.  
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Cieľom výzvy, okrem iného bolo vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním 

oddychových zón v triedach a na chodbách. 

Do výzvy sa zapojilo 1845 škôl z celého Slovenska. 

Odborná komisia pri posudzovaní a hodnotení jednotlivých žiadostí postupovala podľa 

vopred zadaných výberových kritérií a ich váhy: 

•počet žiakov školy, 

•štruktúra existujúceho a požadovaného vybavenia školy, 

•regionálne kritériá, 

•projekt - vypracovanie. 

Po kontrole žiadostí a posúdení jednotlivých kritérií ministerstvo podporilo 144 žiadateľov v 

celkovej sume 3 500 000 EUR, 

Finančné prostriedky môžu školy použiť na kúpu materiálneho vybavenia škôl ako napríklad: 

sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, kobercové podlahy, edukačné polepy, 

nábytkové prvky, a iné. 

Naša škola bola v rámci bardejovských stredných škôl ako jediná úspešná a tak v rámci 

projektu vytvoríme oddychové zóny na 3. a 2. nadzemnom podlaží a zrevitalizujeme učebňu 

č.18 na prízemí. 

V rámci tejto výzvy by sme chceli vytvoriť oddychovú zónu na 3. NP, spríjemniť a vo 

vyššom štandarde zariadiť prostredie v rámci školského bufetu, ktorý sa nachádza na 2. NP. 

Na prízemí vytvoriť multifunkčnú miestnosť , ktorá by variabilitou svojho zariadenia mohla 

slúžiť ako študovňa pre žiakov, učebňa na skupinové vyučovanie, ďalej miestnosť na 

realizáciu workshopov v rámci rôznych aktivít či činnosť žiackej školskej rad a pod. 

Takto vytvorenými dizajnovo modernými a farebnými oddychovými zónami v škole 

podporíme v konečnom dôsledku inovatívne myslenie , skupinovú prácu a zmenu vo výučbe 

V konečnom dôsledku vytvoríme prostredie, kde sa dobre cítia žiaci a učitelia. 



27 
 

 

 

§ 2. ods. 1 k 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

CISCO certifikáty 

Škola už je niekoľko rokov Cisco Akadémiou a vďaka tomu, majú možnosť naši žiaci získať 

CISCO certifikáty na úrovni CCNA, ktoré sú veľmi žiadané u IT zamestnávateľoch v oblasti 

PC sietí. Niekoľkým naším štvrtákom sa tento rok podarilo úspešne absolvovať druhý kurz z 

tejto série „CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials“. Úspešným študentom zo 

srdca blahoželáme a želáme veľa úspechov. 

NAG 2021 

Aj tento rok sa konal už 16. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy 

Games (NAG 2021), ktorej sa zúčastnili aj žiaci z odboru informačné a sieťové technológie 

(Peter Korba, Juraj Majdák, Filip Lešík). Súťaž bola aj v tomto roku, po druhý krát v jej 

histórii, organizovaná vzhľadom na mimoriadne podmienky v súvislosti s rizikom nákazy 

koronavírusom COVID-19 on-line s využitím videokonferenčného a kolaboračného systému 

Webex. Študenti stredných a vysokých škôl z celého Slovenska mohli ukázať svoje vedomosti 

a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. 

Tento rok sa súťažilo iba v kategórií jednotlivcov. Súčasťou súťaže bol on-line vedomostný 

test a riešenie online praktickej úlohy v simulátore PacketTracer. 

Vo finále už 16. ročníka „sieťovej olympiády“ súťažilo 75 najlepších študentov z 23 

stredných a vysokých škôl, ktorí museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej 

priemyselnej certifikácie CCNA. Študenti sa museli popasovať s náročnými zadaniami a 

ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované požiadavky zákazníkov. Odmenou 

za to je záujem firiem - ich potenciálnych zamestnávateľov. 

Prestížny certifikát ECDL zdarma 
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Aktívni stredoškoláci, vysokoškoláci, ale aj učitelia na základných a stredných školách majú 

možnosť bezplatne získať medzinárodne uznávaný certifikát. Vďaka novým vedomostiam 

zvýšia svoju digitálnu gramotnosť. 

Aj v roku 2021 pokračuje národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie s 

aktivitou, vďaka ktorej sú medzinárodné certifikáty ECDL (European Computer Driving 

Licence) dostupné na Slovensku zdarma. 

Medzi učebné materiály jednotlivých modulov vzdelávania patria Základy práce s počítačom, 

Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor, Používanie databáz, Prezentácia, Základy práce 

online, Práca s obrázkami a grafikou a Bezpečnosť pri využívaní IKT. Stredoškoláci, 

vysokoškoláci a učitelia na ZŠ či SŠ si môžu vybrať štyri z nich a získať tak bezplatne 

medzinárodný certifikát ECDL. Cieľom aktivity je umožniť študentom a pedagógom nielen 

využívať základné informačné technológie, ale svoje znalosti aj porovnať s medzinárodným 

štandardom a doložiť rešpektovaným dokladom. 

Záujemcovia majú k dispozícií študijné materiály a ukážkové testy a tiež nahrávky webinárov, 

ktoré obsahujú analýzy vzorových testov s upozornením na najčastejšie chyby 

 

§ 2. ods. 4 a 

ŠVVP na SŠ 

Počet žiakov so ŠVVP:  

integrovaní žiaci v 1. ročníku - 2 žiaci 

integrovaní žiaci v 2. - 4. ročníku - 3 žiaci 

 

§ 2. ods. 4 b 

Prijatí žiaci 

Študijné odbory /počet žiakov 

2675 M elektrotechnika / 25 

3650 M staviteľstvo / 25 
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3765 M technika a prevádzka dopravy / 9 

2561 M informačné a sieťove technológie / 44 

Spolu bolo prijatých 103 žiakov  

§ 2. ods. 4 c 

Prihlášky na SŠ 

Spolu bolo doručených 171 (1. a 2. termín) prihlášok na štúdium. 

Študijné dbory 
Počet žiakov 1. 

termín 

Počet žiakov 2. 

termín 
Spolu 

2675 M elektrotechnika 26 33 59 

3650 M staviteľstvo 15 3650 M 

staviteľstvo 
15 20 35 

3765 M technika a prevádzka dopravy 6  8 14 

2561 M informačné a sieťove 

technológie 
48 25 73 

 

 

§ 2. ods. 4 d 

Prijímacie skúšky 

Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku 

Študijné odbory / počet žiakov 

2675 M elektrotechnika / 53 

3650 M staviteľstvo / 34 

3765 M technika a prevádzka dopravy / 14 

2561 M informačné a sieťove technológie / 53 

Spolu 154 žiakov  

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 103 žiakov 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 102 žiakov 
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§ 2. ods. 4 e 

Študijné odbory 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I.A 3650 M staviteľstvo   

I.B 2675 M elektrotechnika   

I.C 2561 M informačné a sieťové technológie   

I.D 3765 M technika a prevádzka dopravy   

II.A 3650 M staviteľstvo   

II.B 2675 M elektrotechnika   

II.C 2561 M informačné a sieťové technológie   

III.A 3650 M staviteľstvo   

III.B 2675 M elektrotechnika   

III.C 2561 M informačné a sieťové technológie   

IV.A 
3650 M staviteľstvo 

3918 M technické lýceum 

     ------- 

elektrotechnika 

IV.B 2675 M elektrotechnika   

IV.C 3918 M technické lýceum   

 

§ 2. ods. 4 f 

Priemerná známka triedy z predmetu 

Trieda MD3 ADR ADK ANJ AGO AEC APE AFY APC API APM XAP ARC AUT AIP 

I.A       2,31                       

I.B       2,15                       

I.C       2,32                       

I.D       2,32                       

II.A       2,19               1       

II.B       2,12                       

II.C       1,35                       

III.A   1,75   2,71 2,25     1   2,5 2,13   1,38     

III.B       1,9           1,52           

III.C       1,7             2,57         

IV.A       2                       

IV.B       1,92 1,83     1   2,08 2,33         

IV.C       1,91 1,65     1   1,22 1,61         
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Trieda BNP BPN BPO CDO CEV CUJ1 CUJ2 CVI CVM CVU CST DPV DAA DEJ DEG 

I.A                           1,35 1,73 

I.B                           1,62   

I.C                           1,61   

I.D                           1,91   

II.A                     2,3     2 1,94 

II.B                           1,54   

II.C                           1,15   

III.A                               

III.B                               

III.C                         1,3     

IV.A                               

IV.B               1,63               

IV.C               1,3               

 

Trieda DPM DOG DOS DKK EKL EKC ECV EKO EOP ESP EEN ELE ETS ELM ELK 

I.A                               

I.B                             1,85 

I.C                             1,43 

I.D                             1,5 

II.A 1,8                             

II.B                       2     2 

II.C                       1,04   2,19   

III.A               2,5       2,88     2,88 

III.B               2,1   1,86   2,14   2,71   

III.C               1,77       1,33       

IV.A               2,17               

IV.B               2,36     1,57   1,86 2,57   

IV.C                               

 

Trieda ELG ERA ETV ETV FIN FYZ GED GRS HOG HVY HYG CHE ISY INF IVT 

I.A           1,73               1,31   

I.B           1,69               1,38   

I.C           1,36               1,36   

I.D           1,36               1,77   

II.A           1,7                   

II.B 1,65         1                   

II.C           1,15                   

III.A             2,94                 

III.B                               

III.C                               

IV.A                               

IV.B                               

IV.C                               
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Trieda IVI IST KOC KOM KAJ KNJ KRJ LAC MNZ MKT MAT MTE MKN MEC NBV 

I.A                     2,46         

I.B                     2,69         

I.C                     2         

I.D                     2,77     2,78   

II.A 1,04                   2,63     1,5   

II.B 1                   1,85         

II.C 1                   2         

III.A     3,06               2,79         

III.B                     1,71         

III.C                     2,33         

IV.A   2,17 2,04               2,74         

IV.B     3               2,19         

IV.C     1,69               2,13         

 

Trieda NEJ NJO OBN OBZ ODK OZP OSY PAY PCA POG PCI PDN POK POA POF 

I.A 2,46   1,19   1,85                     

I.B 2,47   1,23                         

I.C 2   1,54             1           

I.D 2,92   1,36   1,89         1           

II.A 2,38   1,7   1,56                     

II.B 2,31   1,5                         

II.C 1,86   1,08       1,54                 

III.A 3,25   1,92                         

III.B 2,62   1,24               1,71         

III.C 2,13   1,47           1,17             

IV.A 2,44                             

IV.B 1,75     2,21     1,38       2         

IV.C 1,67           1,2       1,4         

 

Trieda PPP PDS PST PČOZ PCV PRN PPW PXA PXO PNB PWE PRO PJF PCO PEU 

I.A     2,12                         

I.B               1               

I.C               1       1,36       

I.D         1,56     1,23       1,54       

II.A     1,47                         

II.B               1               

II.C                       1,73       

III.A     2         1,25               

III.B               1               

III.C                       1,63       

IV.A     2,04                         

IV.B                       1,88       

IV.C                       1,5       
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Trieda ROB RPJ RSB RUJ RJO SXT SIE SJL SWE SEL SPR SNQ SME STK STKI 

I.A       2       2,42     1         

I.B       2,09       2,5     1         

I.C       1,5     1,54 2,36     1         

I.D       1,89     1,62 2,77     1         

II.A       2       2,93     1   2,59     

II.B       1,7       2,54     1         

II.C       1,33     1,12 2,19     1         

III.A       2,25       3,21     1,08     1,75   

III.B       1,88       2,67   1 1         

III.C       1,87   1,57 1,73 2,57     1         

IV.A       1,93       2,57     1,13     2,13   

IV.B   2   2,64       2,54     1         

IV.C   1,65   2,5       2,13     1         

 

Trieda STL STS STC STT SJC STN TEG TCK TEC TIU TSV TEV TČOZ TRH TWS 

I.A 2,23                             

I.B           1,85   2,27               

I.C               2,11               

I.D       2,78       2               

II.A   1,76   2,5                       

II.B           1,35                   

II.C                             1,04 

III.A                               

III.B                             1,43 

III.C                             1,6 

IV.A                               

IV.B     3 2,75                       

IV.C     1,85 1,69                       

 

 

 

Trieda UCT UCTI UDP USP VKO VYB VTO ZAN ZER ZTH ZDR ZIP 

I.A             1,08           

I.B                         

I.C                         

I.D                         

II.A             1,47   1       

II.B                         

II.C                         

III.A             2,63           

III.B                         

III.C                         

IV.A             1,74           

IV.B     2,43     1,93             

IV.C                         
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Štatistika tried 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli 

Neklasifi 

kovaní 

Priemerný 

prospech 

triedy 

Správa 

nie 2 

Správa

nie 3 

Správa

nie 4 

I.A 26 8 6 12 0 0 1,85 0 0 0 

I.B 26 6 9 11 0 0 1,88 0 0 0 

I.C 28 10 14 4 0 0 1,62 0 0 0 

I.D 21 6 6 9 0 0 1,94 0 0 0 

II.A 27 4 14 9 0 0 1,92 0 0 0 

II.B 26 7 14 5 0 0 1,66 0 0 0 

II.C 26 16 9 1 0 0 1,44 0 0 0 

III.A 24 2 4 18 0 0 2,39 2 0 0 

III.B 21 6 6 9 0 0 1,81 0 0 0 

III.C 30 11 9 10 0 0 1,77 0 0 0 

IV.A 23 8 7 11 1 0 2,17 0 1 0 

IV.B 26 6 5 11 1 0 2,08 0 0 0 

IV.C 23 11 6 6 0 0 1,66 0 0 0 

 

 

§ 2. ods. 4 g 

Úspešnosť školy pri príprave žiakov 

V súťaži IPM STUDENT AWARD 2020 druhé miesto 

Žiaci Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove i v tomto náročnom období sa už 

tradične zapojili do celoslovenskej súťaže v 3D modelovaní IPM STUDENT AWARD 2020 .  

Aj napriek tomu, že prebiehala dištančná forma vyučovania, žiak IV.C triedy odboru 

technické lýceum so zameraním na strojárstvo Benjamín Vajda obsadil v celoslovenskom 

kole uvedenej súťaže výborné 2. miesto s prácou Mondraker summum 2012 - ide o detailne 

vymodelovaný bicykel so stojanom.  

Do celoslovenského kola súťaže IPM Student Award 2020 postúpilo 7 prác zo stredných škôl 

Slovenskej republiky, kde používajú grafické systémy od spoločnosti PTC, Creo 

(Pro/ENGINEER). Práce podľa témy neboli bližšie kategorizované. Z hľadiska spracovania 

sa hodnotilo v dvoch kategóriách. V kategórii A sa hodnotila originalita, náročnosť a zložitosť 

práce, a to hodnotiacimi známkami 10,8,6,4,2 bodov. V kategórii B rozhodovalo technické 

prevedenie a praktické využitie práce, a to hodnotiacimi známkami 5,4,3,2,1 bodov.  
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Spoločnosť IPM Solutions, s. r. o už dlhé roky spolupracuje s Štátnym Inštitútom odborného 

vzdelávania na organizovaní študentskej súťaže IPM Student Award. Prirodzenou súčasťou 

súťaže je aj odovzdávanie cien pre víťazov, ktoré realizovalo vždy osobne za účasti 

ocenených a ich školiteľov. Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii a opatreniam 

vlády sa vedenie spoločnosti rozhodlo tento rok porušiť tradíciu a víťazom súťaže ceny budú 

poslané kuriérom do ich škôl a odovzdané vedením školy.  

Žiaki SPŠT pod odborným vedením Ing. Petra Simka, učiteľa technických predmetov, 

každoročne získavajú popredné umiestnenia v celoslovenských kolách súťaže odborných 

vedomostí a zručností v oblasti využívania grafických systémov vo vyučovacom procese 

stredných odborných škôl. Sme radi, že tento 19. ročník bol naším už 13. popredným 

umiestnením v rebríčku ocenených v rámci celoštátnej súťaže. Víťazi jednotlivých ročníkov 

sú buď absolventi, alebo študenti vysokých škôl technického zamerania, čo len potvrdzuje ich 

kvalitnú odbornú prípravu počas stredoškolského štúdia. 

 

§ 2. ods. 4 h 

Uplatnenie žiakov 

P.č. 
Kód a názov 

študijného odboru 

Celkový počet 

absolventov 

Ztoho: 

prijatí na 

VŠ 

prijatí do 

zamestnania 

evidovaní na 

ÚPSVaR SR 

1. 3650 M Staviteľstvo  23 10 12 1 

2. 
2675 M 

Elektrotechnika  
26 14 12 0 

3. 
3918 M Technické 

lýceum  
23 16 7 0 

 

 

§ 2. ods. 5 a 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Schválený rozpočet 2020: SPŠT 694 228,00 €  

ŠJ 68 119,00 € 
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ŠI 122 452,00 €  

- rozpis schváleného rozpočtu na rok 2020 č. 28/SR/2020-8.1.2020-SPŠT  

+ 694 228,00 € - normatívne  

+ 24 000,00 € - samostatné rozpočtové prostriedky-PČ  

+ 24 000,00 € - príjmy-PČ  

+ 7 000,00 € - príjmy  

- rozpis schváleného rozpočtu na rok 2020 č. 91/SR/2020-9.1.2020-ŠJ, ŠI  

+ 68 119,00 € - (41) - ŠJ 

+ 122 452,00 € - (41) - ŠI  

+ 68 000,00 € - samostatné rozpočtové prostriedky-stravovanie  

+ 68 000,00 € - príjmy - stravovanie   

Schválený rozpočet 2021: bežné výdavky SPŠT 790 469,00 €  

ŠJ 63 061,00 € 

ŠI 93 170,00 € 

kapitálové výdavky SPŠT 46 600,00 €   

- rozpis schváleného rozpočtu na rok 2021 č. 76/SR/2021-05.01.2021-SPŠT  

+ 790 469,00 € - normatívne 

+ 24 000,00 € - samostatné rozpočtové prostriedky-PČ  

+ 24 000,00 € - príjmy-PČ  

+ 7 000,00 € - príjmy  

- rozpis schváleného rozpočtu na rok 2021 č. 65/SR/2021-07.01.2021-ŠJ, ŠI  

+ 63 061,00 € - (41) - ŠJ 

+ 93 170,00 € - (41) - ŠI  

+ 68 000,00 € - samostatné rozpočtové prostriedky-stravovanie (72f) 

+ 68 000,00 € - príjmy - stravovanie  
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- rozpis schváleného rozpočtu na rok 2021 č. 91/SR/KV/2021-07.01.2021- SPŠT  

+ 46 600,00 € - KV - učebné pomôcky pre elektrotechniku 

... 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

Sociálne štipendium 980,80 eur (10 mesiacov, 2 žiaci) 

... 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít 

vzdelávacie poukazy (k 31.12.2020) 

 

614 odmeny rozpočet 1 324,00 € 

čerpanie 1 323,53 €  

620-poistné fondy rozpočet 447,00 € 

čerpanie 447,45 € 

633004 - prev. stroje, prístroje rozpočet 1 698,00 € 

čerpanie 1 698,00 €  

633006 - všeobecný materiál rozpočet 2 376,00 € 

čerpanie 2 375,72 € 

633009 - knihy, učebné pomôcky rozpočet 1 137,00 € 

SPOLU: rozpočet 6 982,00 € 

čerpanie 6 982,00 € 

 

vzdelávacie poukazy (k 30.6.2021) 

614 odmeny rozpočet 4 446,00 € 

čerpanie 0  
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620-poistné fondy rozpočet 1 554,00 € 

čerpanie 0 

633009 - knihy, učebné pomôcky rozpočet 752,00 € 

čerpani 0 

SPOLU: rozpočet 6 572,00 € 

čerpanie 0  

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Združenia rodičov pri Strednej 

priemyselnej škole v Bardejov za školský rok 2020/2021 

PRÍJMY  

- pokladňa (zostatok k 1.9.2020) 2 248,72 € 

- banka (zostatok k 1.9.2020) 4 321,18 €  

- príspevok od rodičov  

(od 26.11.2020 do 30.6.2021 10 518,00 € 

- Nadácia Pontis - projekt 998,00 € 

- DARY 3 250,00 € 

- 2 % dane 2 234,85 €  

SPOLU PRÍJMY: 23 570,75 € 

VÝDAVKY 

- registrácia 2 % dane 61,50 € 

- odmena žiakom (Deň jazykov + súťaže, 

výborný prospech a dochádzka) 2 471,75 € 

- spolufinancovanie projektu školy 2 063,16 €  

- licencie 786,50 € 

- výpočtová technika 398,06 € 
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- skrášlenie interiéru 59,98 €  

- žalúzie do tried 775,24 € 

- poistenie žiakov Uniqa 673,60 € 

- micro:bit - projekt Nadácia Pontis 998,00 € 

- prezentácia školy v knihy o BJ + knihy 770,00 € 

- balíček Finančná odysea 57,99 €  

- inzercia v BJ-SK-SP (Region press) 626,40 € 

- papierové utierky 352,80 € 

- pomôcky elektrotechnika 23,45 € 

- cestovné a stravné 142,36 € 

- poplatky banke 72,40 €  

SPOLU VÝDAVKY: 10 333,19 € 

(viď tabuľku čerpanie FP)  

Zostatok k 18. 8. 2021: 13 237,56 € 

z toho: 

- účet v SLSP 11 733,58 € 

- pokladňa 1 503,98 € 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

- Stravovanie (72f)) 

finančné prostriedky na úhradu potravín 

Rozpočet - 73 708,00 € 

Čerpanie - 27 447,38 € 

STAV na bankovom stravovacom účte k 31.12.2020 - 10 085,61 € 
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Podnikateľská činnosť  

sa zaoberá ubytovaním a stravovaním v priestoroch ŠI a ŠJ, prenájmom nehnuteľnosti 

spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom, výchovou a 

vzdelávaním v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov, 

výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na 

riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky, vykonávaním mimoškolskej vzdelávacej činnosti.  

Zostatok nevyčerpaného zisku z minulých rokov z PČ - 789,48 € 

Položka Rozpočet Čerpanie 

610 - mzdy 1 877,00 € 1 876,58 € 

620 - poistné fondy 1 169,00 € 1 168,64 € 

630 - tovary a služby 20 954,00 € 14 874,77 € 

SPOLU: 24 000,00 € 17 919,99 € 

(Ostatné príplatky, odvod fondov, poštové služby, nákup čistiacich prostriedkov, potraviny 

PČ, pranie bielizne, poplatky, odmeny na dohodu pre zamestnancov, daň) 

STAV na bankovom účte PČ k 31.12.2020 - 934,46 € 

- Stravovanie  

finančné prostriedky na úhradu potravín 

Rozpočet - 78 086,00 € 

Čerpanie - 9 074,50 € 

STAV na bankovom stravovacom účte k 30.06.2021 - 9 240,38 € 

-Podnikateľská činnosť   

Zostatok nevyčerpaného zisku z minulých rokov z PČ - 812,13 € 

Položka Rozpočet Čerpanie 

610 - mzdy 5 000,00 € 24,00 €  

620 - poistné fondy 1 748,00 € 8,38 €  

630 - tovary a služby 17 252,00 € 342,37 € 
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SPOLU: 24 000,00 € 374,75 € 

(Čerpanie: nákup čistiacich prostriedkov, potraviny PČ, zhotovenie kľúčov, poplatky-daň r. 

2021) 

STAV na bankovom účte PČ k 30.06.2021 - 3 822,95 € 

 

§ 2. ods. 5 b 

Voľnočasové aktivity 

V školskom roku 2020/2021 mali pracovať na škole nasledujúce krúžky: 

Názov záujmového krúžku Počet žiakov Vedúci 

Architektonické modelovanie 17 Ing. Ondrej Popjak 

Audio-vizuálny a hudobný krúžok 5 Mgr. Dušan Marinko 

Budeš grafik? 12 RNDr. Oľga Poliaková 

Florbalový krúžok 17 Mgr. Jaroslav Stach 

Fotografický krúžok 17 Mgr. Renáta Popovcová 

Informatika v praxi 5 Peter Oláh 

Internet veci 21 Ing. Mgr. Jana Furmanová 

IVT a šport - cesta k úspechu 18 Ing. Peter Simko 

Krúžok anglického jazyka 8 Mgr. Jana Petrušova 

Rozvíjame čitateľskú gramotnosť 1 Mgr. Nataša Dzubáková 

Spoznávame Rusko 2 PaedDr. Zuzana Hiščárová 

Stavbár "21" storočia 16 Ing. Emília Priputenová 

Volejbalový krúžok 20 Mgr. Jaroslav Stach 

V dôsledku protipandemických opatrení COVID-19 bola činnosť krúžkov, ale aj 

voľnočasových aktivít obmedzená. 

 

§ 2. ods. 5 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Online zasadnutie rodičovskej rady: 26.11.2020, 14.4.2021 

Online triedne rodičovské stretnutia: 27.11.2021, 14.4.2021 

Online zasadnutia rady školy: 26.10.2021, 18.2.2021, 13.5.2021 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok……. (bližší popis v časti 1.g)  
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§ 2. ods. 5 d 

Iné podstatné skutočnosti 

Správa z dištančného vzdelávania  

V šk. roku 2020/2021 bolo prezenčné vyučovanie pre 1. - 3. ročník prerušené od 28.9.2020 a 

do 17.5.2021 prebiehalo dištančnou formou, po tomto dátume sa prezenčné vyučovanie 

obnovilo.  

Od 28.9.2020 učitelia úspešne zvládli prechod do online prostredia a pri vyučovaní 

postupovali flexibilne na základe spätnej väzby od žiakov. Na online vyučovanie bol použitý 

softvér FreeConferenceCall, ktorého výhodou bolo zdieľanie obrazovky učiteľa na monitore 

žiaka, čo umožnilo názorné vysvetlenie učiva s využitím statického obrazu ale aj názorných 

videí napr. cez Youtube.  

Prostredníctvom FreeConferenceCall škola komunikovala aj s rodičmi, uskutočnili s aj online 

rodičovské stretnutia 

Členovia PK vytvárali vlastné materiály, pripravovali elektronické materiály, prezentácie, 

používali rôzne online materiály, súbory, elektronické učebnice, pravidelne posielali úlohy a 

zadania žiakom.  

Odpovede spätne komentovali, hodnotili s využitím systému aSc Edupage, ktorý slúžil ako 

komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi na sprístupnenie učiva a domácich úloh, vysvetľovanie, 

porozumenie a overovanie získaných vedomostí.  

Prostredníctvom aSc Edupage škola informovala rodičov o výchovno - vzdelávacích 

výsledkoch žiakov, resp. sprostredkovávala oznamy rodičom. 

Žiaci 1. -3. ročníka neabsolvovali 2 týždňovú prax a tento čas využili vyučujúci na 

precvičovanie a upevňovanie učiva. 

Všetky predmety boli odučené podľa tematických výchovno - vzdelávacích plánov na šk. rok 

2020/2021 a neboli žiadne presuny učiva na školský rok 2021/2022. 

Prezenčné vyučovanie pre 4. ročník bolo prerušené od 28.9.2020 a do 8.2.2021 prebiehalo 

dištančné, po tomto dátume sa prezenčné vyučovanie obnovilo.  
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Učitelia v štvrtých ročníkoch v rámci predmetu ročníkový projekt viedli ročníkové projekty 

so žiakmi a poskytovali im konzultácie podľa potreby. Tieto práce mali byť formou praktickej 

časti odbornej zložky MS, čo sa nakoniec nestalo, pretože maturitné skúšky z rozhodnutia 

ministra školstva sa vykonali administratívnou formou. 

Od 4.5.2021 škola spustila program prezenčnej výuky 5+1, ktorého cieľom bolo umožniť 

žiakom výuku v tých odborných predmetoch, kde bolo potrebné urobiť určité merania, 

praktické skúšky atď. Do tohto programu sa zapojili PK odborných predmetov jednotlivých 

študijných odborov. 
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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, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov                                                 

   PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

 

Vedúci  pracovníci: Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ SPŠT a ŠI Bardejov 

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

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach ŠI 

 

Kapacita ubytovacích priestorov ŠI:    2. poschodie 15 izieb – 45 lôžok 

        3. poschodie 16 izieb – 48 lôžok 

 

Spoločenské a vzdelávacie miestnosti: 1polyfunkčná spoločensko-vzdelávacia miestnosť 2. p. 

  1 vzdelávacia miestnosť 3. p. 

  1 spoločenská miestnosť 3. p. 

Kuchynka:      2 miestnosti 2.p. a 3. p  

Počítačová miestnosť:    1 miestnosť 2. p. 

Telocvičňa a posilňovňa:     posilňovne v priestoroch ŠI na 2. p. a 3. p. 

   telocvičňa a posilňovňa SPŠT 

Kapacita jedálne:     120 miest 

 

Údaje o zamestnancoch  ŠI a ich pracovnom zaradení 

 

Pedagogickí pracovníci: Mgr. Ilkovičová Beáta – vychovávateľka 

    Mgr. Marcineková Ružena – vychovávateľka 

Mgr. Vasiľová Šothová Ľuboslava – vychovávateľka 

http://www.spsbj.edn.sk/
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických  zamestnancov 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej funkcie.  

 

 

Počet ubytovaných žiakov:  

Na začiatku školského roka 2020/2021 k 14. 9. 2020 bolo evidovaných v ŠI 69 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. 2021 bolo 

klasifikovaných 61 žiakov vrátane maturantov. 

Štruktúra ubytovaných žiakov podľa ročníkov 

Tabuľka č. 1 

Počet 

žiakov 

ROČNÍK  

Spolu 

 
prvý druhý tretí štvrtý piaty 

Dievčatá 4 5 9 13 1 32 

Chlapci 11 9 8 9 0 37 

Spolu 15 14 17 22 1 69 

 

 

Ubytovaní žiaci v  ŠI pri SPŠT Bardejov podľa škôl 

 

 

v šk.  roku 

 

 

2020/2021 

 

Stav žiakov k 14.9.2020    

ŠKOLA Ubytovaní žiaci 

 Chlapci Dievčatá Spolu 

Stredná priemyselná škola technická 17 1 18 

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a 

služieb Jána Andraščíka 

6 9 15 

Spojená škola Štefánikova  4 15 19 

Súkromná stredná odborná škola 0 3 3 

Spojená škola Juraja Henischa  7 0 7 



46 
 

Gymnázium Sv.  J. Bosca 0 2 2 

Gymnázium Leonarda Stockela 3 2 5 

SPOLU   37 32 69 

 

 

VYHODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV 

PODĽA VÝCHOVNÝCH SKUPÍN 

Výchovná skupina č. 1: 

Mgr. Ilkovičová Beáta, vychovávateľka: 

 

Do ŠI nastúpilo na začiatku šk. roka 23 žiakov. V priebehu roka ukončilo pobyt, 

vrátane maturantov, 17 žiakov a nastúpili 6 žiaci. Vo výchovnej skupine bolo v priebehu roka 

zaznamenané jedno závažnejšie porušenie vnútorného poriadku (opustenie školského 

internátu bez vedomia vychovávateľa), za ktoré bol riaditeľom SPŠT a ŠI žiak Nikolas 

Štefanisko podmienečné vylúčený z ŠI.  

Pochvalu skupinového vychovávateľa dostali 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 24 žiakov. V priebehu roka ukončilo pobyt, 

vrátane maturantov, 11 žiakov a nastúpili 5 žiaci. Vo výchovnej skupine v priebehu roka 

neboli zaznamenané závažnejšie porušenia vnútorného poriadku.  

Pochvalu skupinového vychovávateľa dostali žiaci, ktorí sa vzorne starali o poriadok na 

svojich izbách. 

Výchovná skupina č. 3: 

Mgr. Marcineková Ružena, vychovávateľka: 

 

Do ŠI nastúpilo na začiatku šk. roka 13 žiakov. V priebehu roka ukončilo pobyt 

vrátane maturantov 2 žiaci. Vo výchovnej skupine v priebehu roka neboli zaznamenané 

závažnejšie porušenia vnútorného poriadku. 
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Pochvalu skupinového vychovávateľa dostali žiaci, ktorí sa vzorne starali o poriadok na 

svojich izbách. 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii ŠI na verejnosti 

V školskom roku 2020/2021 sa nám napriek nepriaznivo sa vyvíjajúcej epidemiologickej 

situácii podarilo realizovať aspoň časť naplánovaných aktivít.   

September 2020 

- Privítanie žiakov 1. ročníka  

- Oboznámenia žiakov s obsahom školského poriadku školského internátu  

- Poučenie ubytovaných žiakov o aktuálnych opatreniach a prevencii v súvislosti 

s ochorením Covid -19 

- Poučenie žiakov o dodržiavaní bezpečnostných a protipožiarnych predpisov v zmysle 

ochrany zdravia v školskom internáte /BOZP/ 

- Pedagogická diagnostika novoprijatých žiakov, realizácia individuálnych rozhovorov 

s novoprijatými žiakmi 

- Oboznámenie žiakov so súťažou o najčistejšiu izbu 

- Záujmovo-športová činnosť - posilňovňa - individuálne, stolný tenis, loptové hry v areáli 

ŠI 

- Záujmový krúžok Konverzácie z anglického jazyka - individuálne 

- Prevencia šikanovania – individuálne rozhovory 

- Prevencia drogovej závislosti – individuálne rozhovory 

- Škodlivosť návykových látok – individuálne rozhovory 

- Práca s počítačmi v počítačovej miestnosti – individuálne 

- Pravidelné osobné pohovory so žiakmi za účelom skvalitnenia ich prístupu ku štúdiu, 

prípadné        korekcie, výhrady voči ich správaniu a návrhy na jeho zlepšenie – 

individuálne 

- Údržba a starostlivosť o okolie ŠI 

 

Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii došlo od 28.9.2020  k prerušeniu 

výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom internát a ŠI sa pre žiakov uzavrel.  

K znovuotvoreniu ŠI  a obnoveniu výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠI došlo 17.5.2021.  
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Za prísneho dodržiavania protiepidemiologických opatrení sa nám podarilo v tomto období 

realizovať nasledovné aktivity: 

 

Máj, Jún 2021 

- Umiestnenie žiakov ŠI na žiackych izbách na základe dodržiavania školského semafóru 

pre školské internáty /trieda, ročník, škola/ 

- Poučenie ubytovaných žiakov o aktuálnych opatreniach a prevencii v súvislosti 

s ochorením Covid -19 

- Zasadnutia VS  

- Práca s PC, využívanie PC miestnosti pri príprave na vyučovanie  – individuálne 

- Záujmovo-športová činnosť - posilňovňa - individuálne, stolný tenis, loptové hry v areáli 

ŠI 

- Záujmový krúžok Konverzácie z anglického jazyka - individuálne 

- Stolnotenisový turnaj žiakov 

- Údržba a starostlivosť o okolie ŠI 

- Koncoročná  grilovačka 

- Vyhodnotenie súťaže o najčistejšiu žiacku izbu 

- Pravidelné osobné pohovory so žiakmi za účelom skvalitnenia ich prístupu ku štúdiu, 

prípadné        korekcie, výhrady voči ich správaniu a návrhy na jeho zlepšenie – 

individuálne 

- Dotazník Hodnotenie spokojnosti žiakov ŠI, realizovaný pod dohľadom p. riaditeľa Ing. J. 

Bujdu 

- Kooperácia so žiakmi – zhodnotenie školského roka, návrhy  a podnety pre aktivity 

v školskom roku 2021/2022 

- Kontrola žiackych izieb a zvereného inventáru pred odchodom žiakov z ŠI  

 

 Vyhodnotenie jednotlivých výchovno-vzdelávacích cieľov v rámci koncepčného rozvoja  

ŠI 

Aj v školskom roku 2020/2021 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  
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- vedenie k zodpovednosti za vlastné správanie a konanie  

- rozvoj sociálnych, občianskych, kultúrnych a komunikačných kompetencií  

Hlavným zámerom práce v uplynulom školskom roku bolo vytvoriť pre ubytovaných žiakov 

čo najoptimálnešie podmienky na prípravu na vyučovanie, vhodnú relaxáciu a racionálne 

využívanie voľného času, ako aj umožniť úplnú adaptáciu žiakov 1. ročníka  na podmienky ŠI 

v súlade s dodržiavaním protiepidemiologických opatrení.  

Rezervy a ciele v jednotlivých oblastiach výchovy a vzdelávania 

Tak ako žiaci, aj ŠI a vychovávatelia musia pracovať na svojom sebarozvoji a schopnosti 

prispôsobovať sa novým podmienkam, situáciám, ale aj žiakom. Na základe viacerých 

podnetov zo strany žiakov uskutočnilo vedenie školského internátu prieskum spokojnosti 

žiakov s podmienkami a vybavením ŠI ale aj s hodnotením  výchovných pracovníkov. 

Prieskum sa uskutočnil formou Dotazníka. Predbežné výsledky dotazníka poukázali, že aj 

v práci vychovávateľov sa nájdu nedostatky, a je čo zlepšovať. Pre zlepšenie komunikácie 

bude v ŠI, v budúcom školskom 2021/2022 roku, obnovená študentská rada, ktorá bude na 

pravidelných stretnutiach komunikovať požiadavky žiakov priamo s vedením ŠI a SPŠT.    

 

Záver 

Vypracoval: Ing. Jaroslav Bujda 

V Bardejove, 23. septembra 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27. septembra 2021 

                                                                                    

 

                                                                                          ...............................................................  

                                                                                     Ing. Jaroslav Bujda 

                                                                                             pečiatka a podpis  

  

Príloha:  Vyjadrenie Rady školy pri SPŠT v Bardejove (ako orgánu samosprávy školy) 

                k predkladanej Správe 


