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I. Analýza činnosti školy, výsledkov výchovy a vzdelávania za školský rok 2018/2019                  

a podmienky pre činnosť školy v školskom roku 2019/2020 

 

 

Školský rok 2018/2019 bol ďalším rokom realizácie obsahovej prestavby 

v slovenskom strednom školstve a platnosti nového zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V priebehu týchto 

rokov sme overovali obsah školských vzdelávacích programov, ktoré boli vypracované pre 1. 

aţ 4. ročník všetkých študijných a učebných odborov, ktoré škola v školskom roku 2018/2019 

ponúkala absolventom 9. ročníka ZŠ.  

Vďaka veľkému úsiliu v oblasti propagácie školy a jej študijných a učebných odborov 

na verejnosti a na základných školách v spádovej oblasti Liptova a Oravy podarilo sa nám 

takmer naplniť plánovaný počet troch tried riadneho denného  a aj znovu 1 triedu denného 

nadstavbového denného štúdia/19 ţiakov. Celkove sa podarilo otvoriť a zapísať po dvoch 

kolách prijímacieho konania a po prijímacích skúškach v štyroch študijných odboroch 42 

ţiakov a v jednej triede učebného odboru autoopravár- mechanik 15 ţiakov . V spolupráci 

s MONDI SCP, a.s. sa zriadila 1skupina/12 ţiakov v študijnom odbore 2860 K chemik 

operátor v systéme duálneho vzdelávania (SDV) 

Uplynulý školský rok je moţné ho charakterizovať ako rok prechodný, kedy nastal tieţ 

pokles počtu tried a ţiakov (na 9/cca 190 ţiakov ) a s tým súvisiaci niţší pokles počtu 

zamestnancov (39 zamestnancov k 01.09.2019 ). Tieţ, vzhľadom k poklesu počtu 

ubytovaných ţiakov, sme boli nútení pozastaviť činnosť školského internátu k 30.06.2018. 

Avšak aj napriek týmto negatívam  verejnosť vnímala Strednú odbornú školu polytechnickú 

ako stabilnú vzdelávaciu inštitúciu v regióne Liptov.  V školskom roku 2019/2020 by školu 

malo navštevovať okolo 196 ţiakov v 10 triedach.  

V tomto šk. roku by sa dokončila rekonštrukcia budovy dielní na Sládkovičovej ulici  

v areáli školy, kde sa následne presťahovali dielne pre praktické vyučovanie . Tým  sa mohol 

naplniť hlavný cieľ školy, a to ustabilizovanie a komplexnosť školy v jednom areáli na 

Sládkovičovej ulici teoretické, praktické vyučovanie, školská jedáleň (tiež aj zatiaľ 

pozastavený školský internát). 

Po spolupráci s MONDI SCP, a.s.  po schválení a naplnení jednej skupiny/12 

žiakov v študijnom odbore chemik operátor v SDV pre šk. rok 2019/2020,  sa 

vybudovala v auguste 2019 nová moderná odborná chemická učebňa-laboratórium 

v priestoroch bloku „C“ na prízemí v réžii MONDI SCP, a.s. Ružomberok 
Študijné výsledky dosiahnuté v minulom školskom roku zodpovedajú schopnostiam 

a záujmu o štúdium ţiakov, prichádzajúcich na strednú školu technického zamerania. 

Klesajúci trend populačnej krivky a vysoké počty tried 1. ročníka v dvoch gymnáziách  sa 

nepriaznivo prejavuje na počte a kvalite ţiakov, ktorí sa hlásia na štúdium technických 

odborov. Pretrvávajúca situácia na trhu práce je poznačená hospodárskou a finančnou krízou, 

čo sťaţuje moţnosti uplatnenia absolventom technických študijných a učebných odborov na 

trhu práce. Vydaním nového Zákona  č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave 

Vláda SR  začala venovať väčšiu pozornosť technickému vzdelávaniu, hlavne v súvislosti 

s moţným zavedením duálneho vzdelávania. 

        Priemerný prospech v druhom polroku šk. roka 2018/2019 bol 2,73 Z celkového počtu 

končiacich 202 ţiakov prospelo 180  ţiakov – 89 %  , neprospelo 18 ţiakov – 8,9 % 

a neklasifikovaní boli 4 ţiaci – 2 %. Z prospievajúcich ţiako 180 ţiakov prospelo 

s vyznamenaním – 5 ţiakov- 2,5 % a 31  ţiakov prospelo veľmi dobre –  15,3 %.  

Široké pole pôsobnosti triedneho učiteľa i vyučujúcich jednotlivých predmetov v 

triedach je stále v oblasti dochádzky ţiakov do školy. Veľké rezervy sú v prístupe 
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ošetrujúcich lekárov pri uznávaní práceneschopnosti ţiakov a v prístupe rodičov ţiakov ku 

kontrole dochádzky do školy, avšak niektorí zákonní zástupcovia a aj plnoletí ţiaci zneuţívajú 

oznam dorastových lekárov okresu Ruţomberok, ktorí odmietajú uznávať práceneschopnosť 

ţiakov kratšiu ako tri dni, čím na tieto dni absenciu ospravedlňujú zákonní zástupcovia, rep. 

samotní plnoletí ţiaci. Elektronická ţiacka kniţka, ktorá má za úlohu napomôcť pri 

informovaní rodičov o prospechu a správaní ich detí má význam len vtedy, ak obsahuje 

neustále aktuálne informácie. Preto bude potrebné, aby triedni učitelia priebeţne týţdenne 

aktualizovali údaje o ţiakovi v elektronickej ţiackej kniţke. Bude záleţať predovšetkým na 

spolupráci triedneho učiteľa a vyučujúcich v príslušnej triede, aká bude kvalita komunikácie 

medzi školou a rodičom ţiaka.  

Celkovo zameškali ţiaci SOŠP Ruţomberok za 2. polrok školského roka 15 468 

vyučovacích hodín- priemer na ţiaka 76,6 hod., z toho bolo 447 neospravedlnených hodín - 

priemer na ţiaka 2,2 hod.  

Úroveň vedomostí ţiakov prichádzajúcich na našu strednú školu sú kaţdoročne 

slabšie. Prejavuje sa to potom v pomalšom tempe osvojovania si nových vedomostí 

v odborných predmetoch, materinskom jazyku i v cudzích jazykoch. Nedostatočnosť 

vedomostí sa však prejavuje i vo väčšine všeobecnovzdelávacích predmetov. U ţiakov sa 

čoraz viac prejavuje absencia v slovnej zásobe z dôvodu nedostatočného čítania tlačeného 

textu a z toho vyplývajúca obmedzená vyjadrovacia schopnosť. Túto skutočnosť uvádzajú 

i zistenia štátnej školskej inšpekcie. Stále vypuklejšie sa prejavuje nezáujem o zvolené 

stredoškolské štúdium, ktorý potom vyúsťuje k sklonu k priemernosti a k minimálnej snahe 

ţiakov získavať nové poznatky.  

Modernizácia materiálneho zabezpečenia vyučovacieho procesu bude i v tomto 

školskom roku závislá na výške pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

Podarilo sa nám v uplynulom šk. roku sponzorsky od MONDI SCP získať 5 osobných 

počítačov, 5 notebookov. Tieţ za finančné prostriedky z Nadácie SUPRA sa zmodernizovala 

počítačová učebňa, ktorá bude slúţiť hlavne pre ţiakov v SDV. Za posledné dva roky sa 

zriadila CNC učebňa-dielňa, kde zriaďovateľ ŢSK poskytol finančné prostriedky v celkovej 

výške 47 tis. € na zakúpenie výukovej CNC frézy a CNC sústruhu. Tieţ v šk. roku 2018/2019 

sa zrekonštruovala hlavná budova dielní D1 a v priestoroch dielní D2 sa vybudovala nová 

autodielňa s dvomi zdvihákmi ako náhrada za zhorené dve staré autodielne. 

 Vysoké náklady na prevádzku školy neumoţňujú rýchlejšie tempo inovácie 

technických prostriedkov vyučovania. Normatívne financovanie na ţiaka pri nízkom 

priemernom počte ţiakov na triedu nedokáţe zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na 

prevádzku školy. V obmedzenej miere bude moţné riešiť pretrvávajúci stav nedostatočnosti 

finančných prostriedkov na učebné pomôcky buď zakúpením alebo formou 

výpoţičky z prostriedkov Občianskeho zdruţenia Ruţomberský priemyslovák pri Strednej 

odbornej škole polytechnickej i z ďalších príjmov, ktoré škola môţe získať zo svojej hlavnej 

činnosti v zmysle zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl. a školských 

zariadení (odpredaj vyradeného neupotrebiteľného majetku, dary, a pod.) 

V  školskom roku 2019/2020 bude vedenie školy pokračovať v trende čo najväčšej 

samostatnosti v práci predmetových komisií v oblasti realizácie školských vzdelávacích 

programov a zabezpečovania kvality výsledkov výchovy a vzdelávania v jednotlivých 

študijných a učebných odboroch. Bude však nevyhnutná veľmi úzka spolupráca členov PK 

a koordinácia práce jednotlivých predmetových komisií pri plnení ŠkVP a hlavných úloh 

školy. Nevyhnutne bude potrebné zlepšiť vzájomnú komunikáciu učiteľov a MOV 

pôsobiacich uţ v jednom areáli školy aj intenzívnejším vyuţívaním intranetového spojenia 

v rámci školy.  

Doterajší vývoj postoja ţiakov k učeniu i zhoršujúci sa trend v spávaní sa ţiakov 

poukazujú na potrebu neustáleho zlepšovanie práce triedneho učiteľa. Triednické hodiny je 
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potrebné v maximálnej miere vyuţiť na prevenciu vzniku problémových situácií v triede a na 

usmerňovanie ţivota triedy v zmysle školského poriadku. Je nevyhnutné zlepšiť spoluprácu 

a vzájomnú informovanosť jednotlivých vyučujúcich v triede a triedneho učiteľa. V práci 

všetkých triednych učiteľov bude nutné venovať hlavnú pozornosť príprave ţiakov na 

vyučovanie, dochádzke ţiakov do školy, správaniu sa ţiakov v škole i mimo školy 

a v spolupráci s rodičmi a lekármi eliminovať na čo najmenšiu mieru záškoláctvo a absenciu 

ţiakov školy. Problémy triedy bude potrebné riešiť bezodkladne a pritom účinne vyuţívať 

spoluprácu so zákonnými zástupcami ţiakov. 

V oblasti dochádzky ţiakov do školy je stále široké pole pôsobnosti triedneho učiteľa i 

vyučujúcich jednotlivých predmetov v triedach. Veľké rezervy sú v prístupe ošetrujúcich 

lekárov pri uznávaní práceneschopnosti ţiakov a v prístupe rodičov ţiakov ku kontrole 

dochádzky do školy.  

 

II. Hlavné úlohy školy pre školský rok 2019/2020 

 

Hlavné úlohy školy na školský rok 2019/2020 vychádzajú hlavne zo školských 

vzdelávacích programov (ŠkVP) pre jednotlivé študijné a učebné odbory školy, 

z Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy 

v školstve v Slovenskej republike na školský rok 2019/2020 vydaných MŠVVaŠ SR, z novej  

školskej legislatívy, zo súčasného stavu výchovy a vzdelávania na škole a stavu materiálnych 

podmienok vyučovania. Ich dôsledné plnenie by malo prispieť k vylepšeniu materiálno-

technických podmienok vyučovania a s tým súvisiacim zvýšením kvality výchovno-

vzdelávacieho procesu na škole.  

V priebehu  roka 2019 došlo k zmenám v školskej legislatíve v súvislosti s plnením 

Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2016-2020 a preto bude potrebné 

pruţne aktualizovať plán práce školy s ohľadom na zmeny školskej legislatívy, hlavne 

v súvislosti s ustanoveniami zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných 

zamestnancoch a následných vyhlášok a nariadení vlády. 

Niektoré hlavné úlohy pokračujú z minulého školského roka, nakoľko ich plnenie je 

dlhodobé, alebo z objektívnych, hlavne ekonomických dôvodov ich nebolo moţné 

v uplynulom školskom roku splniť. 

 

A. Oblasť výchovy a vzdelávania 

 

 1.  Plniť dôsledne obsah školských vzdelávacích programov pre jednotlivé študijné 

a učebné odbory a podľa legislatívnych zmien, vypracovať všetky nové školské vzdelávacie 

programy v súlade s platnými Štátnymi vzdelávacími programami 

2. Uplatňovať v riadiacej práci priamu zodpovednosť vedúcich PK za plnenie ŠkVP 

a za výsledky výchovy a vzdelávania ţiakov školy. Konkrétnu činnosť PK zamerať hlavne na 

tieto oblasti: 

 a. Motivovať ţiakov k tvorivým činnostiam v rámci SOČ, súťaţí Zenit a k aktívnej 

účasti v rôznych technických, prírodovedných a spoločensko – vedných  ţiackych súťaţiach. 

 b. Zintenzívniť spoluprácu s PK základných škôl pri propagácii študijných a učebných 

odborov a zameraní našej školy. V mesiacoch september a október organizovať návštevy 

v kolektívoch tried 9. ročníka ZŠ a v mesiacoch máj a jún návštevy v kolektívoch ţiakov 8. 

ročníka ZŠ v úzkej spolupráci s výchovnými poradcami ZŠ. K zintenzívneniu spolupráce so 

základnými školami vhodne vyuţiť i Technickú olympiádu pre ţiakov ZŠ 

 c.. Uskutočňovať aktívnu spoluprácu so strednými školami na území mesta a  školami 

s podobným študijným zameraním v regiónoch Liptov, Orava. 
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 d. Zvýšiť aktivitu PK pri hľadaní moţností čerpania finančných prostriedkov 

z operačných programov EU (Erasmus1, IROP a E testovanie, ...). 

 e. Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov ţiakov testami , vykonávať ich 

dôslednú analýzu a v prípade zistenia nedostatkov prijímať opatrenia na ich odstránenie. 

  3. Venovať pozornosť dôslednému a správnemu vedeniu pedagogickej dokumentácie 

triednymi učiteľmi i ostatnými vyučujúcimi v zmysle nových vyhlášok a metodických 

pokynov MŠ SR. Zvýšenú pozornosť venovať novej dokumentácii ţiakov 1. ročníka 

 4. Priebeţne kontrolovať a hodnotiť úroveň vedomostí ţiakov a miery osvojenia učiva 

v jednotlivých predmetoch v zmysle zásad hodnotenia, obsiahnutých v ŠkVP. Dôsledne pri 

tom postupovať podľa metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov 

stredných škôl. Pri plánovaní písomných previerok vedomostí úzko spolupracovať s triednymi 

učiteľmi, aby nedochádzalo k preťaţovaniu ţiakov. 

 5. Viesť ţiakov k uvedomelému dodrţiavaniu zásad slušného správania sa v škole 

i mimo školy. Kaţdý triedny učiteľ preukázateľným spôsobom oboznámi ţiakov triedy  

s aktuálnym znením vnútorného poriadku školy. Kontrolu plnenia jednotlivých ustanovení sú 

povinní robiť všetci zamestnanci školy za účinnej spolupráce triednych učiteľov. 

 V prípade porušenia vnútorného poriadku školy triedny učiteľ neodkladne prijme 

nápravné opatrenia, o ktorých písomne informuje zákonného zástupcu ţiaka. Príslušnú 

korešpondenciu zaloţí triedny učiteľ do dokumentácie ţiaka a zároveň informuje zástupcu 

riaditeľa pre pedagogické činnosti o podniknutých krokoch. 

 6.  Primeranými formami organizovať akcie, ktoré budú preventívne pôsobiť proti 

fajčeniu, alkoholizmu  a toxikománii a akcie oboznamujúce ţiakov s rodinnou a sexuálnou 

výchovou. Uvedenú problematiku vhodne zakomponovať najmä do tematických plánov 

predmetov etická výchova a náboţenská výchova, ale i do ostatných predmetov podľa zásad 

obsiahnutých v ŠkVP.  

 7. Zakomponovať vhodne a citlivo problematiku environmentálnej výchovy do 

tematických plánov všetkých predmetov. Dôraz poloţiť hlavne na vytváranie správneho 

vzťahu k ţivotnému prostrediu, pracovnému prostrediu v škole, v triede, v školských 

dielňach, laboratóriách, i pri domácej príprave na vyučovanie. Viesť ţiakov k potlačeniu 

prejavov vandalizmu na inventári, interiéri a exteriéri školy. 

 8.  Sústavnú pozornosť venovať organizácii a realizácii SOČ a ZENIT, Autoopravár 

Junior , programovanie a obsluha CNC strojov na škole. Úspešným účastníkom školského 

kola SOČ a ZENIT umoţniť obhájenie práce v rámci praktickej maturitnej skúšky 

z odborných predmetov a v rámci záverečnej skúšky. Vhodne pritom vyuţiť úspechy ţiakov 

školy v uplynulých školských  rokoch. 

  9.  Vo vyučovaní cudzích jazykov klásť hlavný dôraz na získanie primeranej 

komunikačnej schopnosti ţiakov v cudzom jazyku a na osvojenie si odbornej terminológie 

príslušného študijného odboru. Prípravu ţiakov v cudzích jazykoch vykonávať v súlade 

s poţiadavkami maturitnej skúšky. 

 10. Organizovať záujmovú činnosť ţiakov, hlavne športové krúţky a súťaţe pre 

ţiakov školy a prostredníctvom záujmovej športovej činnosti prispievať k upevňovaniu 

fyzického a duševného zdravia ţiakov školy. Obsadzovať predovšetkým športové podujatia 

organizované ŢSK v rámci projektu „Vráťme šport do škôl“.  

 11. Venovať náleţitú pozornosť zo strany PK organizovaniu odborných exkurzií 

v múzeách, galériách, kniţniciach, podnikoch, výskumných ústavoch a návštevám 

technických výstav a veľtrhov  v súlade s obsahom ŠkVP  a plánmi práce PK. 

 12. Zvýšenú pozornosť venovať ţiakom športových tried vo 4. ročníku z hľadiska 

vhodného skĺbenia študijných a tréningových povinností a prostredníctvom športovej rady 

spolupracovať s trénermi a učiteľmi predmetu športová príprava a s predstaviteľmi MFK 

Ruţomberok 
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 13. Zefektívniť činnosť ţiackej školskej rady a zlepšiť jej spoluprácu s vedením školy 

a zintenzívniť jej participáciu na ovplyvňovaní diania v škole. Dôsledne dodržiavať 

a zakomponovať do Školského poriadku a do výchovných predmetov práva dieťaťa. 

 14. Vytvárať pre učiteľov a MOV v rámci finančných moţností školy priaznivé 

podmienky na implementáciu inovačných pedagogických metód s vyuţitím informačných 

a komunikačných technológií. 

 15. Pokúsiť sa oţiviť medzinárodnú spoluprácu s partnerskými školami v ČR 

a v Poľsku za účelom výmeny skúseností pri inováciách v obsahu vzdelávania v strednom 

odbornom školstve. 

 16. Zorganizovať a zrealizovať regionálne kolo Technickej olympiády ţiakov 8. a 9. 

ročníkov ZŠ a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií. Prípravu technickej olympiády vhodne 

vyuţiť na propagáciu študijných a učebných odborov školy u ţiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Tieţ 

škola bude organizovať Deň otvorených dverí a Pracovné stretnutie s výchovnými poradcami 

ZŠ. 

 17. V rámci vzdelávania vo finančnej oblasti a v oblasti manaţmentu osobných 

financií vyuţívať v príslušných predmetoch Národný štandard finančnej gramotnosti zo dňa 

19. marca 2009 číslo CD-2009-22702/9699-1:913. Jednotlivé tematické okruhy 

zakomponovať do tematických plánov predmetov matematika, ekonomika a manaţment 

v primeranom rozsahu. 

 18. Spropagovať činnosť novej školskej kniţnice , aby slúţila na realizáciu výchovno-

vzdelávacieho procesu aj pre mimo vyučovacie aktivity ţiakov a s cieľom zvýšiť čitateľskú 

gramotnosť ţiakov školy. 

 19. V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov, praktického výcviku a triednických 

hodín venovať patričnú pozornosť problematike starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty 

ţiakov k nim. 

  

B.  Oblasť materiálno-technického zabezpečenia vyučovania 

  

 1. V spolupráci so zriaďovateľom školy –ŢSK – ukončiť majetkové vysporiadanie  

pozemkov školy na Sládkovičovej ulici. Presťahovať posledné strojné zariadenia do budovy 

dielní D1 z MONDI SCP   a následne pripraviť zriaďovateľovi ŢSK budovu dielní v MONDI 

SCP ako prebytočný majetok na odpredaj . 

2. Pokračovať vo vyhľadávaní sponzorov v regióne školy. Získané finančné 

prostriedky cestou Občianskeho zdruţenia Ruţomberský priemyslovák, Nadácia SUPRA,... 

vyuţiť na modernizáciu učebných pomôcok, na poznávacie a vzdelávacie aktivity ţiakov 

a učiteľov školy ( exkurzie, semináre, odborné stáţe a pod. ) 

 3. Vyuţitím kapacít vlastnej údrţby a cvičných prác ţiakov postupne realizovať 

 úpravu interiéru školy a modernizáciu odborných učební.  

 4. Vykonať podrobnú technickú prehliadku strojového parku v kovoobrábacích   

dielňach , postupne pripraviť výmenu za novšie modernejšie výukové obrábacie stroje pre 

zabezpečenie praktického vyučovania a prebytočné stroje odpredať v zmysle zásad nakladania 

s majetkom ŢSK. Dozariaďovať novú autodielňu patričnými technologickými zariadeniami 

a tieţ novú ručnú elektrodielňu.  

 5. Spolupracovať s firmami Liptova a Oravy nielen ohľadom praxe ţiakov, ale moţnej 

podpory v materiálnom a prístrojovom vybavení dielní pre odborný výcvik a prax ţiakov 

školy    

6. Vyuţívať novú CNC učebňu s výukovým CNC sústruhom a CNC frézou a tieţ výukové 

panely pre pneumatiku a elektropneumatiku ako na úseku TV aj PV. 
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Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok 

 

Školský rok 2019/2020 

 

Časovo – tematický plán pedagogických rád 

 

 Poslaním pedagogických rád je výmena skúseností pedagogických pracovníkov 

z výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovného procesu, riešenie aktuálnych úloh 

a problémov školy.  Uznesenia z rokovaní PR určujú trend školskej práce pre ďalšie obdobie 

v súlade s plánom hlavných úloh školy, aktuálnymi informáciami MŠ SR, odboru školstva 

a športu Ţilinského samosprávneho kraja, Krajského školského úradu a s doterajšími 

skúsenosťami v práci školy. 

 

 Termíny  zasadnutí pedagogických rád: 

 

- úvodná pedagogická rada ( august) 

- 2 klasifikačné pedagogické rady (január, jún) 

- 2 pedagogické rady na predbeţné hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania 

(november, apríl) 

- vyhodnocovacia pedagogická rada (začiatok júla) 

- slávnostná PR z príleţitosti Dňa učiteľov (marec) 

  

Pedagogické rady sa budú konať v zasadačke č. 417 v bloku C na 4. podlaţí školy, v prípade 

potreby riaditeľ školy môţe zvolať aj mimoriadnu pedagogickú radu. 

 

Program rokovania (rokovací protokol) pedagogických rád bude nasledovný: 

 

1. Kontrola plnenia určených úloh a uznesení 

2. Hlavné body rokovania podľa náplne jednotlivých PR 

3. Diskusia 

4. Rôzne a organizačné otázky 

5. Návrh úloh, uznesení a záver 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram a hlavné body rokovania pedagogických rád: 

 

26.08.2019 (úvodná) 

 

1. Hlavné úlohy školy pre šk. rok 2019/2020, plány práce úsekov, PK, koordinátorov 

                                                                Zodp.: riaditeľ, ved. úsekov,PK 

 

 

2. Prerokovanie Školských vzdelávacích programov, TVVP 

       Zodp.: ZR TV, H MOV, ved. PK  

 

 3.  Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2019/2020 a súvisiace predpisy 

       Zodp.: riaditeľ školy 
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4.  Komisionálne skúšky za školský rok 2018/2019  

                        Zodp.: R, ZR TV, H MOV, členovia komisií 

 

5.  Maturitné a záverečné skúšky v jesennom termíne – opravné písomné a ústna časť  

      Zodp.: ZR TV, H MOV 

 

6.  Prerokovanie kariérových pozícií pedagógov, pridelenie úväzkov a triednictva 

      Zodp.: R, ZR TV, H MOV 

7. Príprava Dňa otvorených dverí v škole a pripomenutia si 70. Výročia školy 

                                                                   Zodp.: R, ZR TV, H MOV, KP, ZR TEČ 

  

21.11. 2019 

 

1. Orientačné hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania v jednotlivých študijných 

a učebných odboroch  

      Zodp.: ZR TV, H MOV, triedni učitelia 

 

2. Hodnotenie sociálnej atmosféry v triedach a úroveň motivácie k učeniu. 

      Zodp.: triedni učitelia, VP  

        

 

3. Propagácia školy a získavanie ţiakov na štúdium na našej škole pre prijímanie na 

školský rok 2019/2020 

      Zodp.: R, ZR TV, H MOV, KP, VP 

 

28.01.2020 

 

1. Hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania za prvý polrok školského roka 

2018/2019                 Zodp.:  ZR TV, H MOV, triedni učitelia 

        

 

2.  Skúsenosti z realizácie ŠkVP a tvorba príslušných pedagogických dokumentov aj 

pre duálne vzdelávanie 

Zodp.: ZR TV, H MOV 

 

3. Kritériá pre prijímanie ţiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020 

                                                                 Zodp. : R, ZR TV, PV 

 

4. Vyhodnotenie hospodárenia školy za rok 2018 a predbeţný rozpočet na rok 2019 

                                                                 Zodp.: ZR TEČ 

 

28.03.2020 

 

 1. Slávnostná pedagogická rada z príleţitosti Dňa učiteľov 

       Zodp.: riaditeľ školy 

 

 

 

21.04.2020 
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1. Orientačné hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania za 3. Štvrťrok šk. roka 

2019/2020               Zodp.: zást. riaditeľa,  H MOV  

       

2.  Príprava prijímacieho konania  pre prijímanie pre šk. rok 2020/2021, prerokovanie 

kritérií pre prijímanie do NŠ 

      Zodp.: riaditeľ školy 

3. Organizačné zmeny v súvislosti s naplnením počtu ţiakov a tried pre šk. rok 

2020/2021     Zodp.: riaditeľ školy 

 

       

4. Príprava ústnej časti maturitných skúšok za šk. rok 2019/2020 

       Zodp.: ZR TV, H MOV  

 

        

23.06.2020 

 

1. Hodnotenie výsledkov výchovy a vzdelávania za druhý polrok školského roka 

2019/2020 

      Zodp.: riaditeľ školy 

2. Úlohy pre zamestnancov školy v závere školského roku a k začiatku šk. roku 

2020/2021 

       Zodp.: riaditeľ školy 

 

30.06.2020 

 

 1. Vyhodnocovacia porada – plnenie hlavných úloh školy v školskom roku 2019/2020 

       Zodp.: R, ZR TV, HMOV, 

        vedúci PK, VP,KP, koordinátori  

 2. Školské vzdelávacie programy  pre školský rok 2020/2021– príprava 

       Zodp.:  ZR TV, HMOV, PK 

 3. Príprava školského roka 2020/2021 – predbeţné úväzky, triednictvo 

       Zodp.: riaditeľ školy 

  

 

 Náplň rokovania pedagogických rád môţe byť v priebehu školského roka dopĺňaná 

o ďalšie aktuálne body. 

 

 

 

         Mgr. Vladimír Pančík 

                                  riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok 
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Školský rok 2019/2020 

 

Časovo – tematický plán porád vedenia školy ( gremiálnych porád- GP) 

 

 

Poslaním GP riaditeľa školy ako poradného orgánu je pomoc pri riešení úloh a riadení 

školy v čase medzi pedagogickými radami a prevádzkovými poradami. Obsahová náplň 

gremiálnych porád vychádza z plánu práce školy a bude podľa potreby dopĺňaná o ďalšie 

aktuálne úlohy, ktoré prinesie ţivot školy.  

 

 Členovia vedenia školy - GP: 

  Mgr. Vladimír Pančík    riaditeľ školy 

                        Bc. Ján Kmoško            hlavný majster OV 

  Ing. Anna Lukáčová      zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie  

Ing. František Mirek      zástupca riaditeľa pre TEČ 

 

Prizývaní do GP: 

                        výchovný poradca         podľa potreby 

                        predseda Rady školy     podľa potreby 

  vedúci PK                podľa potreby   

  predseda ŢŠR                podľa potreby 

 predsedovia ZO OZ       podľa potreby 

 

 V prípade potreby budú na rokovania GP prizývaní ďalší pracovníci školy, 

zástupcovia kolektívov jednotlivých tried, členovia študentskej rady, členovia RŠ, prípadne 

rodičia. 

 

 

 

 Rokovací protokol GP bude nasledovný: 

 1./ Kontrola plnenia prijatých úloh a uznesení 

            2./ Hlavné body rokovania podľa náplne jednotlivých GP 

 3./ Diskusia 

 4./ Rôzne 

 5./ Návrh úloh, uznesení a záver 

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram a hlavné body rokovania gremiálnych porád: 

 

 August: 

  1. Hlavné úlohy školy na školský rok 2019/2020,POP, Plány práce na šk. 

                           rok 2019/2020 
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      Zodp.: riaditeľ, ZR TV, HMOV, ZR TEČ 

  2. Personálne zabezpečenie nového školského roku 2019/2020, štruktúra 

                            kariérových pozícií, zapojenie školy do SDV 

      Zodp.: riaditeľ školy 

  3. Čerpanie rozpočtu a ekonomické riadenie školy v závere  roka 2019 

      Zodp. riaditeľ, ZR TEČ 

           4. Informácie o nových legislatívnych normách v školstve, zákon č. 138/2019 

 Zodp. : R, H MOV, ZR TV 

5. Príprava Dňa otvorených dverí a stretnutia s výchovnými poradcami ZŠ 

      Zodp.: ZR TV, ZR PV, ved. ŠI 

 September: 

 

1. Stratégia školy v oblasti získavania ţiakov na štúdium v SOŠP  

      Zodp.:ZR TV, H MOV, výchovná poradkyňa 

      2. Príprava propagácie školy pre prijímanie na šk. rok 2020/2021 

                                                     Zodp.: R,ZR TV, H MOV, KP 

3. Prerokovanie Plánu profesijného rozvoja ped. a odborných zamestnancov v 

roku 2019/2020 

                                         Zodp.: R,ZR TV, H MOV,  

 4. Rozdelenie úloh pri dopracovaní záverečnej správy za školský rok 

2018/2019 

      Zodp.: R, ZR TV, HMOV, ZR TEČ 

 Október: 

                        1. Prerokovanie Vyhodnocovacej správy za šk. rok 2018/2019 

                                                                       Zodp.: R,ZRTV,H MOV,ZR TEČ 

  2. Kontrolná činnosť vedenia školy – rozdelenie úloh 

      Zodp.: R 

3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – aktuálny stav, stav revízií  

a kontrol na technických zariadeniach školy 

      Zodp.:  ZR TEČ 

4.  Harmonogram inventarizácie, vyraďovania a likvidácie prebytočného a 

neupotrebiteľného hnuteľného majetku ŢSK v správe školy 

      Zodp.: ZR TEČ 

 November: 

  1. Príprava a vyhodnotenie predbeţného hodnotenia výsledkov výchovy a  

                            vzdelávania  za 1. štvrťrok šk. roka 2019/2020 

      Zodp.: R, ZR TV, H MOV 

  2. Príprava inventarizácie majetku školy 

      Zodp.: ZR TEČ 

                        3. Príprava podkladov k ročnej účtovnej závierke školy 

                                                                      Zodp.: ZR TEČ 

                        4. Deň otvorených dverí a pripomenutie si 70. výročia školy 

                                                                       Zodp.: R, ZR TEČ, ZRTV, H MOV 

  

 

 

December: 

  1. Aktualizácia rozpočtových prostriedkov školy, príprava ročnej závierky  

      Zodp.: Ing. Mirek 
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  2. Plán dovoleniek a pracovné náplne učiteľov a prev. prac. počas prázdnin 

      Zodp.: ZR TV, H MOV, TEČ, ved. VMV 

3. Vyhodnotenie plnenia KZ za rok 2019  

 

    Zodp.: predseda ZO OZ PŠaV, R 

 

 

  

              Január: 

  1. Stav v prihlasovaní na štúdium na SOŠP Ruţomberok ţiakov ZŠ 

      Zodp.: R 

  2. Hospodárenie školy za rok 2019, predbeţný rozpočet na rok 2020 

    Zodp.: ZR TEČ 

3. Vyhodnotenie VVV ţiakov za 1. polrok šk. roka 2019/2020 

    Zodp.: ZR TV, H MOV 

4. Informácia o plnenií TVVP a kontrole súladu obsahu ŠkVP so ŠVP 

Zodp.: ZR TV, H MOV, vedúci PK 

  

Február: 

  1./ Príprava školského kola SOČ a ZENIT 

      Zodp.: referenti SOČ a ZENIT 

2./ Príprava písomných a praktických maturitných skúšok ţiakov 4.ročníka 

     Zodp.: zást. riaditeľa, predsedovia MZ a PK 

3./ Informácie výchovného poradcu o záujme ţiakov o štúdium na VŠ 

     Zodp.: VP, ZR TV 

 Marec: 

  1./ Stav plnenia hlavných úloh školy pre školský rok 2019/2020 

      Zodp.: riaditeľ školy 

  2./ Príprava prijímacieho pokračovania do 1.ročníka školského roku 2020/2021 

      Zodp.: riaditeľ školy , ZR TV 

3./ Príprava prevádzkovej praxe ţiakov a plnenie duálneho vzdelávania 

      V skupine ţiakov 1. ročníka študijného odboru chemik operátor 

    Zodp.: H MOV 

  4./ Príprava slávnostnej Pedagogickej rady z príleţitosti Dňa učiteľov 

      Zodp.: ZR TEČ, R  

  

Apríl: 

  1./ Vyhodnotenie predbeţných VVV ţiakov za 3. štvrťrok šk. roka 

      Zodp.: ZR TV, H MOV 

  2./ Plnenie úloh na úseku poţiarnej ochrany pracovísk školy, CO 

      Zodp.: BT, ZR TEČ 

  3./ Príprava verejnej previerky BOZP na pracoviskách školy 

      Zodp.:  ZR TEČ 

 Máj: 

                        1./ Príprava ústnej časti MS a záverečných skúšok 

                                                                      Zodp.: ZR TV, H MOV 

  1./ Hodnotenie pomoci slaboprospievajúcim ţiakom 

      Zodp.: ZR TV,vedúci PK  

  2./ Hodnotenie prijímacích skúšok do 1.ročníka – 1. kolo a príprava 2. kola PS 

      Zodp.: riaditeľ školy 
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 Jún: 

                        1. Vyhodnotenie prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 

                                                                       Zodp.: R, ZRTV,H MOV 

  2./ Hodnotenie plnenia ŠkVP za školský rok 2019/2020   

      Zodp.: ZR TV, H MOV, PK 

                        3. Vyhodnotenie VVV ţiakov školy za šk. rok 2019/2020 

                                                                       Zodp.: ZR TV, H MOV 

4./ Hodnotenie maturitných skúšok, prevádzkovej praxe ţiakov 

      Zodp.: ZR TV, ZR PV 

  5./ Príprava hodnotenia Plánov hlavných úloh školy za školský rok 2018/2019 

      Zodp.: riaditeľ školy, ZRTV H MOV, ZR TEČ 

  6./ Príprava nového školského roka 2020/2021 

      Zodp.: riaditeľ školy, ZRTV,H MOV, ZR TEČ 

7./ Činnosti pedagogických a ostatných zamestnancov a prevádzka školy počas 

letných prázdnin 

     Zodp.: ZR TV, H MOV,ZR TEČ 

 

 

 

 Zápisy z gremiálnych porád bude vyhotovovať pani Zdenka Cabanová do troch dní od 

konania GP. Najmenej 3 dni pred konaním GP upozorní príslušných členov vedenia a 

prizvaných na program rokovania. Po vyhotovení zápisu tento predloţí na overenie a podpis 

riaditeľovi školy. Počas neprítomnosti p. Zdenky Cabanovej zápisy bude vyhotovovať pani 

personálna pracovníčka školy. 

 

        Mgr. Vladimír Pančík 

                                   riaditeľ školy 
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Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok 

 

        Školský rok 2019/2020 

 

Plán hospitačnej a kontrolnej činnosti 

 

 Hospitačnú a kontrolnú činnosť vykonávajú vedúci pedagogickí zamestnanci školy 

ako prostriedok získavania informácií pre pruţnú a kvalitnú riadiacu prácu na škole. Plán 

hospitačnej a kontrolnej činnosti rešpektuje konkrétnu zodpovednosť vedúcich pracovníkov 

školy za výsledky jednotlivých úsekov práce. 

 Harmonogram kontrolnej činnosti vedúcich pracovníkov školy je uvedený v prílohe 

č.1. 

 Hospitačná činnosť vedúcich pedagogických pracovníkov školy bude zohľadňovať 

nasledovné zásady: 

 

 1./ Riaditeľ školy v priebehu školského roka uskutoční hospitácie 

u učiteľov, majstrov odbornej výchovy v jednotlivých študijných a učebných odboroch  so 

zameraním na plnenie obsahu školského vzdelávacieho programu, tieţ kontroluje správnosť 

činností zamestnancov na úseku TEČ a v školskej jedálni (ŠJ).  

 

 2./ Zástupkyňa riaditeľa pre TV a hlavný MOV v priebehu školského roka 

vykonajú hospitácie u učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov 

v jednotlivých študijných a učebných odboroch a HMOV u majstrov odbornej výchovy so 

zameraním na plnenie obsahu ŠkVP a tieţ krúţkovej činnosti príslušných pedagogických 

zamestnancov 

 

 3./ Výchovná poradkyňa v priebehu školského roka vykonáva hospitácie na 

triednických hodinách a v triedach, kde sú ţiaci s špeciálnymi VVP, kontroluje dodrţiavanie 

plánov pre ţiakov so ŠVVP zo strany vyučujúcich 

 

 

 Všetci vedúci pedagogickí zamestnanci školy si vypracujú vlastné plány hospitačnej 

činnosti tak, aby rovnomerne pokryli všetkých učiteľov s dôrazom na novoprijatých učiteľov. 

 

            Vedúci PK si naplánujú hospitácie u kolegov z príslušnej PK s cieľom kontroly 

dodrţiavanie ŠkVP a metodického usmernenia kolegov v rámci PK. 

 

 Z kaţdej hospitácie bude spracovaný hospitačný záznam, ktorý po prerokovaní 

s príslušným vyučujúcim bude uloţený do hospitačnej a kontrolnej dokumentácie školy. 

 

 

 

       Mgr. Vladimír Pančík 

                        riaditeľ školy 
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Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok 

        Školský rok 2019/2020 

 

                          

Harmonogram kontrolnej činnosti vedúcich zamestnancov školy 

 

P.č. Druh kontroly IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

            
1. Hospitácie Prieb

ežne  
         

            

2. Pís.vedomost.previerky Podľa plánu PK    ZR      

            

3. Vedenie ped.dokument. R,ZR 
HM 

ZR 
HM 

R 
 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

R ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

            

4. Práca triednych učiteľov ZR   VP  ZR  VP  ZR 

            

5. Záujmová činnosť-krúžky -   ZR 
 

ZR 
 

ZR,R 
 

ZR 
 

ZR 
 

ZR,R 
 

ZR 
 

ZR 
 

ZR,R 
 

            

6. Exkurzie  ZR 
 

HM HM ZR 
HM 

HM ZR 
HM 

HM ZR 
HM 

HM 

            

7. Práca  PK ZR 
HM 

ZR,R 
HM 

ZR, 
HM 

ZR 
HM 

ZR,R 
HM 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR,R 
HM 

            

8. Kontrola učební,lab.,diel. E,HM HM E,ZR E, R E,ZR ZPV,
E 

ZR,E E E ZR,E 

            

9. OBP R,BT E,BT BT HM,B
T 

E,BT E,BT R,BT E,BT E,BT HM,B
T 

            

10. Požiarna ochrana BT, R,BT BT,E BT,E BT R,BT BT BT E,BT R,BT 

            

11. Dozor,  služba ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR, 
HM 

R,ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR, 
HM 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

            

12. Prevádzkoví zamestnanci E E, R E R,E E E R, E E E E,R 

            

13. ŠkVP, TVVP R, ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

R, ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

ZR 
HM 

R, ZR 
HM 

            

            

 

Legenda: R    - riaditeľ školy             E    - zást. riad. pre TEČ 

  ZR- zástupca riaditeľa pre TV                    VP  - výchovný poradca 

  HM – hlavný majster OV                           BT  - bezpečnostný technik 

                        PK – vedúci PK 
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Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok 

 

Školský rok 2019/2020 

                          

 

1. Organizácia školského roka 2019/2020 podľa POP MŠVVaŠ SR 

 

Školský rok sa začína 1. septembra 2019, vyučovanie začína 2. septembra 2019,  a prvý 

polrok končí  31. januára 2020 (piatok). Druhý polrok sa začína 4. februára 2020 (utorok) a 

končí sa 30. júna 2020 (utorok).  

 

1.1 Maturita 

 

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa 

uskutoční v školskom roku 2018/2019 v predmetoch: 

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2020 

(utorok), 

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, 

taliansky jazyk dňa 18. marca 2020 (streda), 

c) matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok), 

Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa 

uskutoční v dňoch 31.marec-03.apríl 2020 v závislosti od počtu ţiakov, prihlásených na 

náhradný termín. 

 

1.2 Prázdniny 

 

Jesenné: 30.október – 31. október 2019 

Vianočné: 23. december 2019- 07. január 2020 

Polročné: 03. február  2020 (pondelok) 

Jarné: Ţilinský kraj: 24.-28. február 2020 

Veľkonočné: 09.-14. apríl 2019 

Letné: 01. júl – 31.august 2020 

 

1.3 Termíny klasifikačných porád: 

 

1. polrok – 27.01.2020  

2. polrok – 23.06.2020 

 

1.4 Orientačné hodnotenie prospechu a správania medzi klasifikačnými poradami: 
 

1. štvrťrok – 21.11.2019  

3. štvrťrok – 21.04.2020 

 

1.5 Vyhodnocovacia pedagogická rada za školský rok 2019/2020: 30.06.2020 (utorok) 
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             Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok 

 

         

 

                          

                                  Pridelenie triednictva pre šk. rok 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ŠO – študijné odbory 

      UO – učebné odbory 

      NŠ – nadstavbové štúdium 

 

 

 

 

 Poznámka: Tento počet žiakov je predbežne k 04.09.2018 

 

                           

 

                         

 Prílohy: 

                           

 

- Plány úsekov, PK, koordinátori, VP, KP, ŠR,ŠK – v elektronickej podobe 

 

 

 

Kód Ročník 
Dĺžka 
štúdia Skratka Forma 

Počet 
žiakov Triedny uč. Poznámka 

I.A 1. 4 AS,AC denná  8+12 Bohmová ŠO 

I.B 1. 4 BE,BM denná  8+14 Nemsilová ŠO 

I.F 1. 3 F denná  16 Vanko UO 

II.A 2. 4 AE,AS denná  9+10 Samolejová ŠO 

II.B 2. 4 B denná  20 Truchanová ŠO 

II.F 2. 3 F denná  17 Kyseľová UO 

III.A 3. 4 AS,AM denná  12+12 Hazuchová ŠO 

IV.A 4. 4 AS,AM denná  10+18 Vanková ŠO 

I.N    1. 2 N denná  19 Mojská NŠ  

II.N 2. 2 N denná  13 Moravčík NŠ 

        

SPOLU      10  tr    196  ž.   


