
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A  

     PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO  

     ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a 

obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s 

metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov školy: Stredná odborná škola dopravná 

Organizačné zložky školy:  

Adresa školy: Zelená 2, Martin - Priekopa 036 08 

Telefónne čísla školy: 043/4282204, 043/4282539 

Složobné mobilné číslo riaditeľa školy: 0903 508 602 

Faxové čísla školy:  

Internetová stránka školy: www.sosd.sk 

Elektronická adresa školy: sosdmt@sosd.sk 

Elektronická adresa riaditeľa školy: matejcikova.j@gmail.com 

Súčasti školy: 
Školská jedáleň, Zelená 2, 036 08  Martin-Priekopa 

Školský internát, Zelená 2, 036 08  Martin-Priekopa 

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj,  
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ Jarmila Matejčíková, PhDr. 

Zástupca pre teoretické vyučovanie Iveta Cerjanová, Ing. 

Zástupca pre teoretické vyučovanie Gabriela Povrazníková, RNDr. 

Zástupca pre praktické vyučovanie Milan Denko, Ing. 

Zástupca pre výchovu mimo vyučovania Milan Sýkora, Mgr. PhD. 

Zástupca pre THÚ Dagmar Šebová, Ing. 

Výchovný poradca Viera Kolesárová, Mgr. 

Kariérový poradca Ľubica Bednárová, Ing. 



Koordinátor prevencie Jana Hanečáková, Mgr. 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 

P.č. Meno priezvisko titul Volený delegovaný za 

1 Dušan Striško, Mgr.  Volený zástupca pedagog. zamestnancov 

2  Viera Kolesárová, Mgr. Volený zástupca pedagog. zamestnancov 

3 Anna Capková Volený zástupca nepedagog. zamestnancov 

4 Pavol Mestický  Volený zástupca rodičov 

5 Lenka Chmúrna-Cáfalová  Volený zástupca rodičov 

6 Lívia Fabianová Delegovaný zástupca ŽSK 

7 Tomáš Zanovit, PaedDr.  Delegovaný zástupca ŽSK 

8 Stanislav Thomka, Ing.  Delegovaný zástupca ŽSK 

9 Paula Mestická Volený zástupca žiakov 

10  Peter Blaho, Ing., PhD. Delegovaný zástupca ŽSK 

11 Roman Škvarka Volený zástupca rodičov 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 12. 12. 2017 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

Poradné orgány školy a ich funkcia:  

4.1 Pedagogická rada 
- informačná funkcia, 

- jednotiaca funkcia, 
- rozhodovacia funkcia, 
- kontrolná a hodnotiaca funkcia, 

- poradná funkcia, 
- odborno-metodická funkcia. 

4.2 Žiacka školská rada 
- vznáša podnety  a problémy priamo súvisiace s vyučovacím procesom, 

- podnecuje k aktivite svojich spolužiakov, 

- vstupuje do rozhodovania a riešenia výchovno-vzdelávacích problémov, ktoré sa vyskytnú počas 

školského roka, navrhuje riešenia, presadzuje svoj názor a uplatňuje v praxi svoje návrhy a nápady, takto 

participuje na chode a živote školy. 

4.3 Metodická komisia 
 -    je zriadená pre vychovávateľov. Posudzuje návrhy, určuje opatrenia, ktoré sú platné a záväzné pre 

všetkých a pomáha riešiť sporné problémy v oblasti metodiky vyučovacieho procesu mimoškolskej 

výchovy. 

 

4.4 Predmetové komisie 
- sú zriadené pre jednotlivé oblasti pedagogických zamestnancov teoretického a praktického vyučovania, 



- podieľajú sa  na upevňovaní  demokratického štýlu riadenia,  ovplyvňovaní  profesijného rastu učiteľov 

a majstrov OV a tým aj zvyšovaní  úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy, 

- prijímanie  vlastných  opatrení  na  zabezpečenie  úloh školy, 
- prerokovávanie plánu práce, 
- realizácia kompetencií zverených vedením školy. 

4.5 AZZZ a SOPK 
- odborno - metodická pomoc a spolupráca pri príprave ZUS a MS,   nových odborov štúdia... 
- metodická pomoc pri práci COVP 

4.6 Partneri duálneho vzdelávania a zamestnávatelia  
- spolupráca pri príprave ŠkVP  
- spolupráca pri výchove a vzdelávaní žiakov, 

- pomoc pri zabezpečovaní pomôcok a vybavenia školy 
 

5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 

Forma štúdia  Stav k 15. 09. 2019 Stav k 31. 08. 2020 

počet  
tried 

celkový 

počet 

žiakov 

z toho počet  
začlenených 

žiakov 

počet  
tried 

celkový 

počet 

žiakov 

z toho počet  
začlenených 

žiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 3 74 20 - - 3 76 22 - - 

2. ročník 3 63 21 - 1 3 60 21 - 1 

3. ročník 3 66 23 - - 3 66 23 - - 

4. ročník 2 50 4 - - 2 45 4 - - 

Nadstavbové, 

pomaturitné a 

vyššie odborné 

štúdium 

1. ročník 1 18 3 - - 1 13 2 - - 

Spolu:  12 271 71  1 12 260 72  1 

5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN 

TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY  

Ročník 1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník 3 2 0 1 2 2 0 1 

2. ročník 5 1 0 0 4 1 0 0 

3. ročník 2 1 1 3 2 1 1 3 

4. ročník 1 1 1 0 1 1 1 0 



Spolu: 11 5 2 4 9 5 2 4 

Spolu CH + D: 16 6 14 6 

 

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE 

Kód Názov 

študijného 

odboru/ 

učebného 

odboru 

Návrh školy Počet 

žiakov 

určený 

zo  
strany  

ŽSK 

Stupeň 

vzdelania  

(ISCED)  

Dĺžka  

štúdia 
Počet žiakov   

počet  

tried 
počet 

žiakov 
prihlásení 

 1. termín 1. termín + 
2. termín 

2697 K mechanik 

elektrotechnik 
1 23 23 354 4 27 50 23 

3758 K operátor  
prevádzky a  
ekonomiky 

dopravy 

1 17 17 354 4 6 15 10 

2684 K bezpečnostné 

systémy v  
doprave a 

priemysle 

1 17 9 354 4 9 16 9 

3759 K komerčný  
pracovník v 

doprave 

1 17 8 354 4 6 12 8 

2683 H  
11 

elektromechanik  
– silnoprúdová 

technika 

1 18 10 353 3 5 12 7 

3763 H manipulant 

poštovej  
prevádzky a  

prepravy 

1 18 10 353 3 4 6 6 

3762 H železničiar 1 18 10 353 3 3 11 9 

Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 

Kód Názov 

študijného 

odboru/ 

učebného 

odboru 

Návrh školy Počet 

žiakov 

určený 

zo  
strany  

ŽSK 

Stupeň 

vzdelania  

(ISCED)  

Dĺžka  

štúdia 
Počet žiakov   

počet  

tried 
počet 

žiakov 
prihlásení 

 1. termín 1. termín + 
2. termín 



2466 H  
10 

mechanik  
opravár - 

koľajové vozidlá 

1 14 7 353 3 0 0 0 

3770 H mechanik  
železničnej 

prevádzky 

1 14 7 353 3 1 2 0 

 

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet žiakov  262 X 260 X 

Prospech prospeli s vyznamenaním 14 5.34 40 15.38 

prospeli s priemerom 1,00 0 0.00 0 0.00 

prospeli veľmi dobre 61 23.28 78 30.00 

Prospeli 139 53.05 141 54.23 

Neprospeli 47 17.94 1 0.38 

neklasifikovaní 1 0.38 0 0.00 

celkový prospech za školu 252 X 221 X 

Správanie veľmi dobré 257 98.09 259 99.62 

Uspokojivé 5 1.91 0 0.00 

menej uspokojivé 0 0.00 1 0.38 

neuspokojivé 0 0.00 0 0.00 

Vymeškané 

hodiny 
celkový počet vymeškaných hodín 20757 X 5888 X 

počet ospravedlnených hodín 20081 96.74 5727 97.27 

počet neospravedlnených hodín 676 3.26 161 2.73 

Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  

Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech  Spolu 

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

ADK Administratíva a korešpondencia 1,30 1,36     1,33 

ANJ Anglický jazyk 1,79 2,26 2,33 2,73   2,28 

API Aplikovaná informatika  1,54 2,11 1,90   1,85 

AUT Automatizácia   2,50     2,50 



BSPD Bezpečnostné systémy v priemysle 

a doprave 
  2,00 2,67   2,34 

CIT Číslicová technika 2,30 2,00 2,17    2,16 

DEJ Dejepis 2,11 1,84 3,00    2,32 

DOP Doprava 2,50 2,60     2,55 

DPV Dopravná a prepravná prevádzka 2,33      2,33 

DOG Dopravná geografia 1,91      1,91 

DPR Dopravná prevádzka 2.40  2,28    2,34 

EKN Ekonomika 1,78 2,40 2,60 2,41   2,30 

EPO Ekonomika a podnikanie 1,56      1,56 

EME Elektrické merania 2,68 2,26     2,47 

ESP Elektrické stroje a prístroje 2,60 2,57 2,65 2,13   2,49 

ELE Elektronika 2,88 2,74 2,52    2,71 

ELEV Elektronika motorových vozidiel    2,75   2,75 

ELV Elektronika výkonová 1,89      1,89 

ETS Elektrotechnická spôsobilosť   2,80 2,31   2,56 

ELK Elektrotechnika 2,08      2,08 

ELG Elektrotechnológia 2,13      2,13 

FYZ Fyzika 2,57 2,39 2,25 2,23   2,36 

GRS Grafické systémy  2,09 1,84 1,75   1,89 

HOG Hospodárska geografia 1,20      1,20 

INF Informatika 1,95 1,63     1,79 

KAT Kancelárska technika 2,50      2,50 

LOD Logistika v doprave   2,00 2,10   2,05 

MNŽ Manažment    1,90   1,90 

MRK Marketing 2,15 2,21 1,58 2,17   2,03 

MAT Matematika 2,23 2,46 2,38 3,11   2,55 

MAU Merania v automobilovej technike    2,38   2,38 

MST Merania v silnoprúdovej technike   1,81 2,13   1,97 

OBN Občianska náuka 1,36 1,42 2,30    1,69 

OPČ Obchodná a prepravná činnosť   1,92 2,70   2,31 



PRX Odborná prax 2,77      2,77 

OV Odborný výcvik 1,79 2,31 2,39 2,22   2,18 

OAD Opravárenstvo a diagnostika    2,13   2,13 

OAZ Oznamovacia a zabezpečovacia 

technika 
1,25 2,02 2,36    1,88 

PSB Poštová prevádzka a preprava 1,00      1,00 

PABS Právne aspekty bezpečnostných 

systémov 
  1,78    1,78 

PND Prepravná prevádzka 2,80 2,05 2,13 2,44   2,36 

RAV Rozvod a využitie elektrickej 

energie 
 2,21 2,19 2,07   2,16 

RUJ Ruský jazyk 3,10      3,10 

ST Senzorové techniky   1,89 2,42   2,16 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 2,50 2,34 2,48 3,05   2,59 

SPR Správanie 1,04 1,00 1,00 1,00   1,01 

SHK Strojopis a hospodárska 

korešpondencia 
2,20      2,20 

SOO Systémy na ochranu objektov   2,56 2,50   2,53 

TCK Technické kreslenie 2,01      2,01 

T Technológia 2,35      2,35 

TSV Telesná a športová výchova 1,93 2,04 2,13 1,68   1,95 

UCT Účtovníctvo    1,80   1,80 

VYT Výpočtová technika 2,07  1,78    1,93 

VEE Využitie elektrickej energie 2,60      2,60 

ZEL Základy elektroniky 2,70 2,00 2,00 2,07   2,19 

ZAE Základy elektrotechniky 2,10 2,25     2,18 

ZTB Základy technickej bezpečnosti   2,22 2,00   2,11 

ZŽP Základy železničnej prevádzky 2,20      2,20 

ZED Železničná doprava   2,57    2,57 

ŽDP Železničná dopravná prevádzka 1,60 1,64     1,62 

ZZN Železničná preprava 1,97  1,86    1,92 

Spolu: 2,10 2,08 2,18 2,24   2,15 

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 



Údaje o maturitnej skúške  

Externá časť maturitnej skúšky: 

Predmet úroveň  počet žiakov priemerná úspešnosť 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

Predmet úroveň  počet žiakov priemerná úspešnosť 

Ústna / praktická forma internej časti maturitnej skúšky: 

Predmet úroveň  počet žiakov priemerný prospech 

slovenský jazyk a literatúra  47 3 

anglický jazyk B1 47 2,94 

teoretická časť odbornej zložky  47 2,7 

praktická časť odbornej zložky  47 2,13 

Údaje o záverečných skúškach 

Kód Učebný odbor Počet 

žiakov 
 Prospech  Počet  

žiakov, 

ktorí  

nekonali  

skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 

veľmi 

dobre 

prospeli neprospeli 

2683 H 11 elektromechani 

k – 

silnoprúdová 

technika 

10  1 9   

3762 H železničiar 7   7   

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 

A) Aktívne 

Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania  
(ISCED) 

2697 K mechanik elektrotechnik denná 354 

2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle denná 354 

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy denná 354 

3759 K komerčný pracovník v doprave denná 354 

3757 L dopravná prevádzka kombinovaná 454 

2675 L 02 elektrotechnika -  výroba a prevádzka strojov a 

zariadení  
kombinovaná 454 

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika denná 353 

3762 H železničiar denná 353 



2466 H 10 mechanik opravár - koľajové vozidlá denná 353 

3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy denná 353 

B) Neaktívne 

Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania  
(ISCED) 

Neaktívne od 

šk. roku 

3765 M technika a prevádzka dopravy denná 354 2010/2011 

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy denná 354 2015/2016 

2675 L 03 elektrotechnika  - elektronické zariadenia kombinovaná 

denná 
454 2016/2017 

C) Experimentálne overovanie 

Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania  
(ISCED) 

Doba trvania 

experimentu 
(od – do) 

3770 H mechanik železničnej prevádzky denná 353 2018-2021 

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Ukazovateľ  Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní  
-dopĺňajúci 

si 

kvalifikáciu 

Ženy 18   

Muži 9   

Vek do 30 rokov 2   

Vek do 40 rokov 3   

Vek do 50 rokov 5   

Vek do 60 rokov 7   

Vek nad 60 rokov 10   

Spolu (veková štruktúra): 27   

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Ukazovateľ  Počet 

Ženy 18 

Muži 9 

Vek do 30 rokov 2 

Vek do 40 rokov 2 



Vek do 50 rokov 5 

Vek do 60 rokov 10 

Vek nad 60 rokov 8 

Spolu (veková štruktúra): 27 

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia (napr. 

MPC, VŠ a iné) 

Vek do 30 

rokov 

Muži 1 predatestačné CCVPFKU Ružomberok 

Ženy 1 adaptačné SOŠD 

Vek do 50 

rokov 

Ženy 1 adaptačné SOŠD 

1 špecializačné PF UK Bratislava 

Vek do 60 

rokov 
Muži 1 inovačné ŠIOV Bratislava 

Ženy 1 adaptačné SOŠD 

1 kvalifikačné Žilinská univerzita 

Vek nad 60 

rokov 
Ženy 1 funkčné MPC Žilina 

Spolu: 8 - - 

13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH 

VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  
(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 

Odbornosť % 

1 Administratíva a korešpondencia 100.00% 

2 Anglický jazyk 100.00% 

3 Aplikovaná informatika 100.00% 

4 Automatizácia  100.00% 

5 Bezpečnostné systémy v priemysle a doprave 100.00% 

6 Číslicová technika 100.00% 

7 Dejepis  100.00% 

8 Doprava  100.00% 



9 Dopravná a prepravná prevádzka 100.00% 

10 Dopravná geografia 77.00% 

11 Dopravná prevádzka 100.00% 

12 Ekonomika  100.00% 

13 Ekonomika a podnikanie 100.00% 

14 Elektrické merania 100.00% 

15 Elektrické stroje a prístroje 100.00% 

16 Elektronika  100.00% 

17 Elektronika motorových vozidiel 100.00% 

18 Elektrotechnická spôsobilosť 100.00% 

 

19 Elektrotechnika  100.00% 

20 Elektrotechnológia  100.00% 

21 Elektrozariadenia motorových vozidiel 100.00% 

22 Etická výchova 100.00% 

23 Fyzika  100.00% 

24 Grafické systémy  100.00% 

25 Hospodárska geografia 0.00% 

26 Informatika  100.00% 

27 Kancelárska technika 100.00% 

28 Logistika v doprave 100.00% 

29 Manažment  100.00% 

30 Marketing  100.00% 

31 Matematika  100.00% 

32 Merania v automobilovej technike 100.00% 

33 Merania v silnoprúdovej technike 100.00% 

34 Náboženská výchova 100.00% 

35 Občianska náuka 100.00% 

36 Obchodno prepravná činnosť 100.00% 

37 Odborný výcvik 100.00% 



38 Opravárenstvo a diagnostika 100.00% 

39 Oznamovacia a zabezpečovacia technika 100.00% 

40 Poštová prevádzky a preprava 100.00% 

41 Prax 100.00% 

42 Právne aspekty bezpečnostných systémov 100.00% 

43 Prepravná prevádzka 100.00% 

44 Rozvod a využitie elektrickej energie 100.00% 

45 Ruský jazyk  100.00% 

46 Senzorová technika 100.00% 

47 Slovenský jazyk a literatúra 100.00% 

48 Strojopis a hospodárska korešpondencia 100.00% 

49 Systémy na ochranu objektov 100.00% 

50 Technické kreslenie 100.00% 

51 Technológia  100.00% 

52 Telesná a športová výchova 100.00% 

53 Účtovníctvo  100.00% 

54 Výpočtová technika 100.00% 

55 Využitie elektrickej energie 100.00% 

56 Základy elektroniky 100.00% 

57 Základy elektrotechniky 100.00% 

58 Základy technickej bezpečnosti 100.00% 

59 Základy železničnej prevádzky 100.00% 

60 Železničná dopravná prevádzka 100.00% 

61 Železničná doprava 100.00% 

62 Železničná preprava 100.00% 

Celkový priemer (%): 98.02% 

 

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 

14.1 spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie: 

• CPPPaP  Martin, Žilina, Kremnica, Liptovský Mikuláš 



• ÚPSVaR Martin 

• OR PZ Martin 

• Mestská polícia Martin 

• Občianske združenia 

14.2 stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie: 

Činnosť koordinátorky prevencie vychádzala z Programu prevencie sociálno-patologických javov a 

drogových závislostí v SOŠ dopravnej v Martine – Priekope.  

Činnosť pozostávala z dvoch typov aktivít: 

- preventívne aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov mládeže - 

- orientácia na pozitívne životné hodnoty. 

Ciele preventívneho programu sa plnili priebežne počas celého školského roku pri jednotlivých činnostiach 

na úseku teoretického, praktického vyučovania a školského internátu. 

Boli zrealizované aktivity: 

• Trestno-právna zodpovednosť -beseda s preventistom, OR PZ  a Mestská polícia Martin 

• Žena v tiesni-beseda pre na tému domáce násilie s OZ Žena v tiesni v Martine            

• Obchodovanie s ľuďmi -preventívna aktivita, Mests. polícia Martin  

• Eliminácia šikanovania v školskom prostredí beseda s preventistom OR PZ Martin  

• Dotazník o šikanovaní, beseda o tejto problematike 

• „Komplexná podpora pri prevencii nenávisti a extrémizmu na základných a stredných školách“ preventívna 

aktivita  

• „Alkohol a cigarety sú tiež drogy“– preventívna aktivita -Liga proti rakovine   

• Dotazník o konzumácii alkoholu, fajčení a experimentovaní s nelegálnymi drogami 

• Týždeň boja proti drogám -premietanie videa, propagácia na nástenkách, zážitkové aktivity na ETV, aktívne 

využívanie voľného času, Revolution train“ 

• Svetový deň bez tabaku -beseda pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku“  

• Drogová  závislosť preventívna aktivita v rámci ÚC 

• Prevencia šírenia HIV/AIDS „HIV nie je AIDS“ - prednáška Martinský klub medikov 

• Červené stužky - zapojenie do celoslovenskej kampane prevencie HIV/AIDS, aktivity, besedy v rámci 

triednickych hodín, účast na prednáške v  Žiline                                                    

• Športové dni –rôzne športové činnosti na športoviskách SOŠD, účasť na externých  podujatiach, krúžky 

šport. aktivít , žiaci školy a školského internátu                             

• Výstava liečivých byliniek a čajovín z okolitej prírody - školský internát 

• Film, v ktorom sa ukáže, čo spôsobí anorexia a bulímia – školský internát   

• Výchova žiakov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, prevencia v oblasti požiarnej výchovy - žiaci 1. až 

3. ročníka počas ÚC, KOŽZ 
 

14.3 Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu: 

Činnosť výchovnej poradkyne vychádzala z  plánu práce školy. Výchovná poradkyňa poskytovala metodickú 

a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, zákonným zástupcom žiakov a žiakom  školy. 

Spolupracovala v procese integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Zabezpečovala plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania žiakov, kariérneho 

poradenstva a prevencie sociálno-patologických javov.  

Hodnotenie plánu práce výchovného poradcu 

1. Vzdelávanie a výchova žiakov so ŠVVP 

      -v školskom roku 2019/2020 evidujeme 73 integrovaných žiakov, z nich: 

• 44 žiakov má diagnostikované VPU 

• 8 žiakov má  poruchu aktivity a pozornosti 

• 22 žiaci  VPU kombinované s poruchou pozornosti a správania 

• 2 žiaci majú narušenú komunikačná schopnosť, z toho 1 žiak má NKS kombinovanú s VPU a PAP 



• 1 žiak má  zdravotné znevýhodnenie: chorý a zdravotne oslabený 

• 1 žiak má telesné postihnutie 

• 1 žiak má autizmus 

• neevidujeme žiakov s nadaním a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- pri tvorbe IVP sme spolupracovali s triednymi učiteľmi a pedagógmi školy 

- špecifické metodické postupy boli konzultované so špeciálnymi pedagógmi z CPPPaP v Martine, SCŠPP v  

      Martine,  SCŠPP v Žiline – pracovisko Martin 

- odbornú pomoc, poradenstvo žiakom, učiteľom a rodičom poskytovala špeciálna pedagogička  

- výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov so ŠVVP sú hodnotené jedenkrát za polrok 

- metódy a postupy práce so žiakmi so ŠVVP boli prerokované  na zasadnutiach PK 

- triedni učitelia zabezpečujú kontakty s rodičmi integrovaných žiakov, priebežne podľa potreby  -  

priebežne dopĺňaná dokumentácia žiakov so ŠVVP podľa aktuálnych výsledkov špeciálnopedagogických 

a psychologických vyšetrení 

- výchovná poradkyňa zabezpečuje potrebnú rediagnostiku vyšetrení, osobitne pre žiakov III. ročníka 

študijných odborov – rediagnostika v centrách CPPPaP z dôvodu konania MS v šk. roku 2020/2021 - v 

školskom roku 2019/2020 mali maturovať podľa upravených podmienok v zmysle vyhlášky č.318 o 

ukončovaní štúdia na strednej škole v znení neskorších predpisov 4 žiaci, z dôvodu pandémie COVID 19 

maturovali administratívne 

- v školskom roku 2019/2020 na ZS mali mať upravené podmienky v zmysle vyhlášky 318    ukončovaní 

štúdia na strednej škole v znení neskorších predpisov 9 žiaci učebného odboru, záverečné skúšky vykonali 

administratívne 

2. Prevencia sociálnopatologických javov 

- riešenie problémovej situácie v triede s výskytom šikanovania-v spolupráci so psychológom CPPPaP v  

    Martine bol zrealizovaný program pod názvom Rozvoj sociálnych zručností 

- účasť na odbornom seminári pre výchovných a kariérových poradcov organizovanom CPPPaP v Martine - 

účasť na  odbornom seminári organizovanom SOPK na tému Šikanovanie na školách, o možných príčinách, 

dôvodoch, riešeniach šikanovania, o vyhláške č. 36/2018 MŠVVaŠ k prevencii riešenia šikanovania detí  a 

žiakov v školách a šk. zariadeniach  

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 

15.1 Multimediálne prezentácie: 

Optoelektronické súčiastky 

Osvetlenie v motorovom vozidle 
Digitálna TV 

Diaľkové meranie 
Tablet a dotyková obrazovka 
Korózia 
Elektroodpad 
Usmerňovače 

Meniče 
Striedače 
Bezpečnostné systémy v lodnej doprave  
BOZP 
Technická a technologická ochrana  

Profi-Cad 
Vlakové ZZ 

Americký a japonský manažment 
Plánovanie 
Elektromagnety 



Elektrické svetlo 

Osvetľovacia technika 

Elektrické teplo 
Majetok podniku 
Magnetické obvody 
Silové pôsobenie magnetického poľa 
Veličiny magnetického poľa 

Káblové rozvody 
Návesti zakazujúce jazdu a krytie prekážok na dopravnej ceste 
Staničné zabezpečovacie zariadenie – reléové s tlačidlovou voľbou 
Výhybky a výhybkové návestidlá 
Grafikon vlakovej dopravy 

Transformátory – meracie, prevod, výpočet 

Meranie izolačných odporov 

Zosilňovače 
Webové prehliadače 
Dopravná geografia Slovenska 
Dopravná geografia Európy 
Vozňový park nákladných vozňov 

Vznik štátu 
Úvod do psychológie 
Komunikácia 
Kultúra SR 

Housing  

George Stephenson  
Graf kvadratickej funkcie 
Postupnosti 

Šetrenie energie v domácnosti 

 

15.2 Spolupráca školy s rodičmi: 

Rodičovská rada pracovala podľa plánu práce(od  marca 2020 dištančnou formou). Zástupcovia rodičovskej 

rady sú prizývaní na všetky akcie, ktoré organizuje škola (otvorenie a ukončenie školského roka, súťaže a ich 

vyhodnotenie, slávnostné akcie školy, odmenenie najlepších žiakov školy, prezentácia školy...). 

Rodičia pri prvom stretnutí s triednym učiteľom dostali telefonický kontakt, na ktorom sa môžu informovať  

o výsledkoch v správaní a vzdelávaní dieťaťa. Pre rodičov bola k dispozícií internetová  žiacka knižka. 

Triednické stretnutia prebiehali vždy po hodnotiacej pedagogickej rade formou triedneho stretnutia alebo 

individuálnych konzultácií ( od marca 2020 prostredníctvom edupage). Celoškolské zasadanie Rady rodičov 

bolo 2x. Rodičia využili možnosť stretnutia s  riaditeľkou školy i triednymi učiteľmi na požiadanie. Rodičia 

čoraz viac využívajú mailový kontakt.  

 

15.3 Formy prezentácie školy na verejnosti: 

Škola sa prezentuje pred verejnosťou niekoľkými formami: 
1. Pravidelne spravovaná a operatívne aktualizovaná stránka školy na doméne sosd.sk a facebook, kde 

prebiehajú aj priame prenosy z akcií školy 
2. Prezentácia cez masovokomunikačné prostriedky:  

a) Škola uverejnila články o úspechoch a aktivitách školy v nasledovných časopisoch: Pravda, Sme, a v 

regionálnych časopisoch: My – Nový život Turca, Martinsko, Liptov, Orava, Kysuce, Považie, 

Železničiar 
b) Akcie školy boli prezentované v RTVS, TV Turiec, TV Patriot, TV JOJ, TA 3 
c) Prezentácia školy cez Dni otvorených dverí   
d) Deň otvorených dverí v SOŠD Martin-Priekopa 12. 11. 2019 a  11 2. 2020. Žiaci základných škôl 

navštívili školu a odskúšali si na odbornom výcviku svoju zručnosť. 



e) Škola sa prezentovala na regionálnych prezentáciách v Martine, Liptovskom Mikuláši, Dolnom 

Kubíne, Zvolene a v Ružomberku 

f) Učitelia, majstri a žiaci školy navštívili všetky ZŠ v regióne Turca, vybrané na Kysuciach, kde žiakom 

a rodičom prezentovali SOŠD Martin-Priekopa. 
g) Vo väčšine ZŠ mala škola nástenky, kde prezentujeme odbory a  informujeme  o akciách SOŠD pre 

žiakov ZŠ. 
h) Na základe zmluvy so Železničnou spoločnosťou Slovensko a Železnicami SR prezentujeme 

informácie o škole formou šotov a násteniek. 
 

 Prezentácia cez mesto Martin a iné spoločenské organizácie 

1. Na základe zmluvy so Železničnou spoločnosťou Slovensko a Železnicami SR prezentujeme 

informácie škole formou šotov a násteniek. 
2. Poskytli sme pomoc pri inštalovaní a zúčastnili sa na 16. ročníku profesijnej prezentačnej výstavy 

stredných škôl „Burza informácií pre voľbu povolania“ v spolupráci s ÚPSVaR Martin a CPPPaP Martin 

v priestoroch Slovenskej národnej knižnice. 
 

15.4 Činnosti žiackej školskej rady: 

a) konferencie organizované RMŽK v Žiline 
b) pasovací večierok pre 1.ročníky, november 2019; cieľ: privítanie prvákov v ich novej škole 
c) Mikulášsky punč; cieľ  výťažok z predaja sa poskytne na akciu  „Strom splnených prianí“ 
d) Vianočná pošta, cieľ obdarovať a potešiť spolužiakov, kamarátov, učiteľov 

e) Novoročný turnaj vo futsale – január 2019; cieľ: súťaž tried, utužovanie triednych kolektívov, dôležitosť a 

rozvoj pohybovej činnosti žiakov 

f) očista okolia školy – október 2019 

g) zbierka plastových vrchnáčikov – prebiehala počas celého školského roka  

 

15.5 Iné aktivity: 

Krúžky: 

• Elektrotechnika a autá okolo nás 

• Práca s knihou, 
• Loptové hry,  

• Praktické dievča, 
• Krúžok všestranných športových aktivít  
• Z každého rožku trošku 
• Slovenčina hrou 

• Konverzácia v ANJ 
• Fresbee 

  

Súťaže: 

• olympiáda v anglickom jazyku v novembri 2019           
• medzinárodná súťaž „EXPERT geniality show“ 
• medzinárodná súťaž „Matematický klokan“ 
• účasť na XV. ročníku celoslovenskej súťaže odborných vedomostí žiakov SOŠ v odboroch: 26 

elektrotechnika – kategória so zameraním na oblasť silnoprúdovej technikysúťaž  
• Smelo na cesty pod záštitou Ing. Eriky Jurínovej, predsedníčky ŽSK 
• organizácia školského kola súťaže ZENIT v elektronike,  
• finančná gramotnosť – 2. a 3. úroveň 

• online kvíz  „Dni finančného spotrebiteľa“ 
• účast na celoslovenskej informatickej súťaži iBobor  

• organizácia 10. ročníka  krajského kola súťažnej prehliadky „ENERSOL.SK“ 
• účasť na celoslovenskom kole súťažnej prehliadky prác „ ENERSOL.SK“ 



• účasť na workshope v Erste Financial Life Parku vo Viedni za účelom rozvoja finančnej gramotnosti  

žiakov               

• v rámci celoslovenskej súťaže Mladý tvorca sme sa zúčastnili súťaže „Maják pre dopravu“ 
• Súťaž mladých elektronikov – celoslovenské kolo Prevencia sociálno-patologických javov 

mládeže 

◦ „Šikana a kyberšikana“ - Mestská polícia Martin 

◦ „Drogové závislosti a trestno-právna zodpovednosť mládeže“ – OR PZ Martin 

◦ „Dopravná výchova“ – odbor dopravnej polície Martin 

◦ v rámci voľno časových aktivít podporujeme rozvíjanie samostatnosti, aktivity, tvorivosti žiakov, 

zameriavame sa na ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorujeme zmeny v 

správaní sa žiakov. Používame  rôzne metódy a formy práce 

◦ prednáška o korupcii 

◦ beseda o AIDS v rámci kampane Červené stužky 

Ekologické akcie  

• ochrana životného prostredia  
• úprava a očista okolia školy a v rekreačnej prímestskej oblasti Jedľoviny  
• separovanie odpadu v škole (papier, plasty, batérie) 

Dobrovoľnícka a zbierková činnosť 

• dobrovoľnícka pomoc žiakov v krízovom centre, detských domovoch, základných a materských 

školách 
• zbierky „Biela pastelka“, Hodina deťom“, Modrý gombík“, „Deň narcisov“ 
• darcovstvo krvi – spolupráca s Národnou transfúznou službou v Martine                 

• pokladničková zbierka „Hodina deťom“ 

• chritatívna akcia Strom splnených prianí pre deti z detských domovov 
• Červená stužka 

 

Projekty 

• vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti „Finančná sloboda“ 

• vzdelávanie „ Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“ 
 

Akcie zamerané na kariérne poradenstvo 

• besedy o možnostiach štúdia na technických odboroch VŠ, predovšetkým v odboroch 

nadväzujúcich na stredoškolské štúdium na Žilinskej univerzite 

• prezentácia ÚPSVaR v Martine o možnostiach uplatnenia sa absolventov po skončení 

štúdia 
 

Športové akcie 

• kurz pohybových aktivít – lyžovania pre žiakov 1. ročníka internátnou formou vo Vysokých Tatrách 
• okresné kolo v cezpoľnom behu  
• okresné kolo florbal chlapci  
• župný futsal                                                                

• Mladí turčianski siláci“ 
• týždeň športu na školách, registrované v NŠC v Bratislave 
• ÚC I. a II. ročníkov, KOŽZ 3 kurzy, 1 internátnou formou a 2 dennou dochádzkou 

 

Akcie zamerané na kultúru jazyka a kultúru 

• NÚCEM e-testovanie: vstupné testy, priebežné testovanie, generálna skúška maturitných skúšok 
• divadelné predstavenia v anglickom jazyku 

 



Exkurzie  

• tematické exkurzie v Slovenskej národnej knižnici,  
• Národný cintorín, Múzeum slovenskej dediny, 

• Múzeum Andreja Kmeťa, Etnografické múzeum, Múzeum Mikuláša Galandu Turčianske Teplice,  
• firma Brantner – triedenie odpadov,  
• Volkswagen Martin, 
• Múzeum hasičskej techniky Priekopa,  
• Aquapark Tatralandia 

• Kemp ŽSR pre žiakov v SDV 
• železničné depo Vrútky 

• Exkurzie v oblasti železničnej dopravy - zamerané na - Samovratné výhybky, priecestné 

zabezpečovacie zariadenie a jeho obsluha výpravcom, organizácia práce v zriaďovacej 

stanici, rozraďovanie na spádovisku a zostava vlakov nákladnej dopravy, práca 

posunovačov a dozorcu spádoviska, organizácia práce posunovacích, staničné 

zabezpečovacie zariadenia. 

• Exkurzie boli na pracoviskách: 

• ŽST Oravský Podzámok 

• ŽST Žilina – Teplička  

• ŽST Žilina 

• ŽST Vrútky 

• Žilinská univerzita 

• ŽST Martin 

• ŽST Štrba, Štrbské Pleso 

• Ostatné exkurzie boli zrušené z dôvodu mimoriadnej situácie Covid 19 

 

 

  



16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM 

ROKU 2019/2020 

Projekt 
/ Grant 

Názov projektu  
 / grantu 

Stručná char. 

projektu /  

grantu 
Schválený/ 

Neschválený 

/V procese 

hodnotenia 

Termín 

začiatku  
realizácie 

pr. 

Termín 

ukončenia 

realizácie pr. 

Celkový 

rozpočet 
Spolufinan 

covanie 

 
 

Fondy  
EU 

ERAZMUS + Vzdelávanie v 

oblasti 

dopravy a 

elektrotechniky 

- výmenné 

odborné  
stáže žiakov, 

rozvoj 

odborných 

vedomostí a 

zručností a 

jazykových 

znalostí 

Schválený 6/19 5/20 38200 7640  

Fondy  
EU 

Zvýšenie kvality  
odborného 

vzdelávania a 

prípravy na 

Strednej 

odbornej škole 

dopravnej 

Zvýšenie 

kľúčových 

kompetencií 

žiakov a 

prepojenie 

vzdelávania s 

praxou 

Schválený 9/20 2/23 186688  9334 

MŠVVa 
Š SR 

Podpora 

organizačného 

zabezpečenia 

vzdelávania 

pedagogických 

zamestnancov  
v oblasti 

finančnej 

gramotnosti a 

výchovy k 

podnikaniu 

Projekt určený 

na vzdelávanie 

pedagogických 

zamestnancov 

v oblasti 

finančnej 

gramotnosti a 

výchovy k 

podnikaniu 

Schválený 6/20 11/20 2100  100 



ŽSK Vráťme šport 

do škôl 
Zapojenie sa 

čo najväčšieho 

počtu žiakov 

do pohybových  
aktivít s cieľom 

vybrať žiakov 

pre aktívnu 

reprezentáciu 

školy v 

jednotlivých 

športoch, 

zlepšenie 

materiálno 

technického 

vybavenia 

potrebného  

pre realizáciu 

súťaží. 

Schválený 11/19 6/20 850 200 650 

 

  



18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 
A) budovy, dielne, odborné učebne 

Kapacita školy k  
01.09.2019 

400 Skutočný 

počet žiakov: 
275 Naplnenosť 

školy (%): 
68.75% 

 Počet Počet skutočne 

využívaných  
učební/kabinet 

ov 

Priestor v m3/m2  Poznámka 

Budovy celkom 13  95 984,14/7 521,44  

 Učebne 36 36   

 Kmeňové   X  

Jazykové 5 5 X  

Odborné 22 22 X  

IKT 8 8 X  

Laboratória 2 2 X  

Kabinety     

 Počet ÁNO/NIE Priestor v m3/m2 Poznámka 

Šatne  6 Ano 1 501,88/513,32  

Dielne 1 Ano 22 749,51/3 593,97  

Školský internát 2 Ano 9 434,80/3 369,60 blok A, blok B 

Školská jedáleň 1 Ano 1 000,12/186,59  

Výdajná školská jedáleň    Nie   

Telocvičňa 1 Ano 10 614,41/1 001,36  

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 

zariadenia)  
2 Ano   

 Počet Počet skutočne 

využívaných 

zariadení 

Priemerný vek 

zariadení 
Poznámka 

 PC (ks) 186 186 8  

Dataprojektory (ks) 19 19 5  

Interaktívne tabule (ks) 4 4 7  

B) športoviská 

  Športoviská   



Názov športoviska Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade 

nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 

rekonštrukcia  
(dátum) 

Telocvičňa - viacúčelová 28x17 parkety Nevyhovujúci treba výmenu  
podlahovej krytiny, šatne 
- nevyhovujúci stav, hyg.  
zariadenie- 

nevyhovujúci stav je 
nutná celková  

rekonštrukcia telocvične 

 

Futbalové ihrisko 99x60 tráva Vyhovujúci   

Multifunkčné ihrisko 40x20 umelá  
tráva 

Vyhovujúci bude nutná  
rekonštrukcia celého 
viacúčelového ihriska 

 

Posilňovňa 17x9,9 PVC Vyhovujúci   

Šatňa chlapci 3,60x8,10 PVC Vyhovujúci bude nutná  
rekonštrukcia, 
chlapčenská 

 

Hygienické zariadenie ch. 2,70x8,10 dlažba Vyhovujúci bude nutná  
rekonštrukcia podlahy a  
sanitárneho zariadenia, 

chlapčenská 

 

Šatňa dievčatá 3,60x8,10 PVC Vyhovujúci bude nutná  
rekonštrukcia, 

dievčenská 

 

Hygienické zariadenie d. 3,70x8,10 dlažba Vyhovujúci bude nutná  
rekonštrukcia podlahy a  
sanitárneho zariadenia, 

dievčenská 

 

C) školský internát 

Názov školského internátu, adresa 
ŠI SOŠ-dopravnej, Zelená 2, 036 08  Martin - Priekopa 

Charakteristika ŠI Počet Poznámka 

Kapacita internátu (počet lôžok)  / m2  255 A-71, B-184, 212 žiaci a 43 
podnikateľská činnsoť 

Poplatok za ubytovanie v školskom internáte 
za školský rok 2019/2020 

 23 eur blok A, 27 eur blok B 

Celkový počet izieb Jednoposteľových 1 A-1, B-0 

Dvojposteľových 10 A-8, B-2 

Trojposteľových 78 A-18, B-60 

Štvorposteľových   

Počet ubytovaných 
žiakov / Naplnenosť  
internátu 

k 15.9.2019 196  



k 1.1.2020 192  

 k 15.9.2020 219  

Počet iných ubytovaných za školský rok 2019/ 
2020 

35  

Počet všetkých zamestnancov internátu k  
15.9.2019 

17  

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2019 8  

Školská jedáleň ako súčasť  ŠI          (Áno/Nie) Nie  

Vlastné príjmy ŠI od 

ubytovaných žiakov  
k 31.12.2019 53935  

k 30.6.2020 15447  

Vlastné príjmy ŠI od 

iných ubytovaných 
k 31.12.2019 39556  

k 30.6.2020 6066  

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :  A-1966, B1987 blok A, blok B 

Plocha jednej izby  (m²) A 45,32/14,32 B  
40,88/20,35/16 

,78 

 

Umiestnenie 
hygienických  zariadení  

Spoločné  (na 
chodbe) 

Ano blok A-10 

V rámci „bunky“ Ano blok B-46 

Spoločné priestory  ŠI Študovne               
(počet a plocha) 

11  A-45,39 B-40,88 

Kuchynky 
(počet a plocha) 

9  A-13,15 B-9,92 

Miestnosti vychovávateľov 
(počet  a plocha) 

9  A-2 B-7 13,15  10,86 

Počet podlaží  ŠI 13 A-5 B-8  

Vykurovanie vlastné  Nie  

zo školskej kotolne Nie  

iné (názov 
dodávateľa tepla) 

Ano STEFE, a. s. Martin, horúcovod 
výmenikové stanice KOST2 a KOST 
3 

Výťah Áno/nie Ano blok B 

Rok poslednej 
rekonštrukcie 

nebola výťah vyžaduje rekonštrukciu 

Odkanalizovanie  Verejná kanalizácia Ano TURVOD, a.s. 

Vlastná ČOV Nie  



ČOV školy Nie  

D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 

Názov školského zariadenia , adresa 
 Školská jedáleň, Zelená 2, 036 08  Martin - 

Priekopa 
 

    

Charakteristika ŠJ  Počet Poznámka 

Kapacita školskej jedálne   120  

Celkový počet 
zamestnancov ŠJ alebo 
výdajnej ŠJ  

šéfkuchár 1 vedúca školskej jedálne 

kuchár  2  

zaučený kuchár 1  

zamestnanci v prevádzke 0  

Podnikatelská činnost ŠJ 
( ak áno, v poznámke 

napísať druh PČ) 

áno Nie  

Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin 
( vypísať do poznámky využitie ) 

Ano ŠJ bol udelený súhlas  
č.j.04194/2020/OŠaŠ-32 s 
možnosťou poskytovania 
starovania v období 
24.8.31.8.2020 pre 
zamestnancov školy 

Vlastné príjmy ŠJ   k 31.12.2019 35,870.00 € žiaci, zamestnanci, dôchodcovia 

k 30.6.2020 8,242.00 €  

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2019 9,199.00 €  

k 30.6.2020 371.00 €  

Rok výstavby / začiatok užívania ŠJ :  1966/1966 prístavba skladov v roku 1990 

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 160  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 224  

Vykurovanie  vlastné  Nie  

zo školskej kotolne Nie  

iné (názov dodávateľa 
tepla) 

Ano STEFE, a.s. Martin 

Kanalizácia verejná kanalizácia Ano TURVOD, a.s. 

vlastná ČOV Nie  

ČOV školy Nie  

 

  



19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
19.1 Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku:  

1. Plniť úlohy vyplývajúce z Centra odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu pošty a 

telekomunikácie so zameraním na nadštandardné vybavenie pracovísk OV. 

Vyhodnotenie –úloha splnená.  

             Škola v priebehu roka plnila a splnila všetky úlohy, ktoré sú spojené s povinnosťami COVaP. 

Absolvovali sme nábory na jednotlivé odbory. Majstri OV nahradili počas obdobia CORONA vírusu 

zamestnávateľov a prešli na online vyučovanie odborného výcviku. Majstri OV začali s úpravou špeciálnej 

učebne v dielňach pre železničnú dopravu. 

2. Spolupracovať s firmami duálneho vzdelávania v oblasti železničnej dopravy, a na  základe ich 

potrieb rozširovať ponuku študijných a učebných odborov, ako aj počet  žiakov v duálnom vzdelávaní v 

súlade so stratégiou rozvoja ŽSK. 

Vyhodnotenie –úloha čiastočne splnená 

  Škola vykonala nábory vo všetkých dostupných  regiónoch a získala žiakov podľa požiadaviek 

partnerov v duálnom vzdelávaní. Z dôvodov zmeny v prijímacom konaní  z dôvodu Corona vírusu  19 nám 

žiaci prihlásení na učebné odbory odišli na študijné odbory iných škôl. Následkom tejto situácie neprebehla 

ani u všetkých žiakov- budúcich dualistov  predpísaná zdravotná a psychologická prehliadka.  

3. Propagovať vzdelávanie v oblasti železničnej dopravy cez akciu Študuj dopravu  a spoluprácu so 

základnými školami. 

Vyhodnotenie –úloha čiastočne splnená 

       SOŠD Martin-Priekopa sa zúčastnila akcie Študuj dopravu v Bratislave a pripravili sme v apríli 2020 

akciu vo Vrútkach. Z dôvodov CORONA vírusu  sa akcia vo Vrútkach nekonala. Spolupráca so základnými 

školami prebiehala podľa plánu do marca 2020. Školy, ktoré sa objednali a nezúčastnili pracovného 

vyučovania na našej škole budú presunuté do nasledovného školského roka. 

19.2 Definícia cieľa pre budúci školský rok:  

1. Priebežne plniť úlohy vyplývajúce z Centra odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu pošty a 

 telekomunikácie a spolupracovať s firmami duálneho vzdelávania  
2. Splniť  úlohy spojené s projektom EU  Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy Strednej 

 odbornej školy dopravnej 
3. Propagovať vzdelávanie v oblasti železničnej dopravy cez akciu Študuj dopravu, súťaže pre základné 

 a stredné školy a cez  spoluprácu so základnými a vysokými  školami 
 

19.3 Definícia cieľa pre školský rok:  

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa je s viac ako 130-ročnou históriou previazaná so 

železničnou dopravou, čím je jedinečná pre región i pre celé Slovensko. Škola spolupracuje v systéme 

duálneho  vzdelávania s firmami ŽOS Vrútky, TTS Martin, ŽSR, ŽSSK a Poštami SR. S podporou  AZZZ dopravy 

a pôšt a telekomunikácií a Žilinského samosprávneho kraja škola v októbri 2018 získala názov Centrum 

odborného vzdelávania pre dopravu pošty a telekomunikácie.  Slávnostne bolo otvorené   dňa  10.1.2019 .  

Škola  vychováva kvalifikovaných  odborníkov v oblasti  elektrotechniky,  železničnej dopravy a  pôšt. 

       Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa má reálne predpoklady obstáť v tvrdej konkurencii a 

vychovávať kvalifikovanú pracovnú silu pre všetky  oblasti železničnej dopravy. Vo všetkých študijných a 

učebných odboroch, v ktorých poskytujeme vzdelávanie, má škola nadštandardné priestorové i materiálové 

vybavenie. 

 

  



20. SWOT ANALÝZA 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

100-percentná kvalifikovanosť učiteľov 
Od 10. 1. 2019 je škola COVP pre dopravu, pošty a 

telekomunikácie 
Znalosť práce so žiakmi so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami 
Úspešné uplatňovanie absolventov školy na trhu 

práce 
Zmluva o duálnom vzdelávaní  so ŽSR, ŽOS Vrútky,  
ŽSSK, TTS Martin, Pošty  
Tradícia železničiarskeho školstva v regióne (viac ako  
130 rokov) 
Úspešnosť školy v projektoch a zavádzaní nových 

odborov 
Dobré technické vybavenie školy v spolupráci so ŽSR 

Vyšší vekový priemer pedagogického zboru – 

majstrov OV  
Pokles záujmu žiakov o učebné odbory 
Málo sponzorov 
Nedostatočná sociálna, stimulačná a rozvojová 

motivácia pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov v odmeňovaní 
Nízke percentuálne zastúpenie mužov v učiteľskom 

zbore 
Neustála potreba  finančných prostriedkov na údržbu 

a rekonštrukciu budovy školy 

Príležitosti: Riziká: 

COVP pre železničnú dopravu bude zabezpečovať 

vzdelávanie pre Žilinský,  Banskobystrický a časť  
Trenčianskeho  samosprávneho  kraja 
Uplatňovanie diferencovaného prístupu k žiakom 

Permanentné vzdelávanie sa žiakov a pedagogických 

zamestnancov 
Zavádzané nové študijné a učebné odbory v súlade s 

potrebami duálnych partnerov a ŽSK 
Organizovanie spoločných workshopov SŠ - ZŠ,  

Konkurencia škôl v regióne - gymnáziá 
Demografický pokles populácie 
Zhoršovanie technického stavu budov a hnuteľného 

majetku a následné zvyšovanie prevádzkových 

nákladov školy 
Znižujúca sa vedomostná úroveň a študijné návyky 

žiakov prichádzajúcich zo základných škôl 

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  

- Podporovať a intenzívnejšie využívať tvorivosť učiteľov cez projekty 

- Posilniť ďalšie vzdelávanie učiteľov školy, najmä v oblasti aktivizujúcich vyučujúcich metód a učebných 

štýlov 

- Skvalitniť medzipredmetové vzťahy medzi teóriou a praxou 

- Uplatňovať vo zvýšenej miere diferencovaný prístup k žiakom a zavádzať moderné vyučovacie postupy 

do vyučovania 

- Zapájať sa do spolupráce s firmami a zúčastňovať sa stáží podľa odborov 

- Naďalej propagovať výsledky školy v médiách 

  



21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON 

POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 

Kód a názov  

študijných a 

učebných odborov   

Ukazovateľ 

celkový počet  
absolventov 

počet  
žiakov  

ďalšieho 

štúdia 

počet  
zamestnaných 

žiakov 

z toho: počet 

žiakov  
zamestnaných v  

odbore, ktorí 

vyštudovali 

počet  
evidovaných  

nezamestnaných 

žiakov 
k 15. 09. 2020 

2697 K - mechanik 

elektrotechnik 
24 3 17  4 

2684 K - bezpečnostné 

systémy v doprave a 

priemysle 

12 0 8  4 

3759 K - komerčný 

pracovník v doprave 
11 2 7  2 

2683 H 11 - 

elektromechanik – 

silnoprúdová technika 

10 9 0  1 

3762 H - železničiar 7 3 4  0 

Spolu: 64 17 36  11 

 

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 
- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  
1. Škola vytvára vhodné podmienky na zabezpečenie duševného zdravia, psychickej pohody a výkonnosti 

permanentnou starostlivosťou o priestory a okolie školy. 

2. Učitelia, majstri odborného výcviku a vychovávatelia majú k dispozícii kabinety, v ktorých majú pomôcky 

a IKT, v zborovni majú k dispozícii multifunkčné zariadenie na skenovanie a kopírovanie materiálov a 

kuchynku. 

3. Pre potreby výchovnej poradkyne na konzultáciu so žiakmi, rodičmi i učiteľmi slúži kabinet VP, ktorý 

využívajú na stretnutie s rodičmi aj ostatní pedagogickí zamestnanci. 

4. Pre žiakov i učiteľov sú organizované akcie CPPPaP Martin. 

5. Organizácia vyučovania - rozvrh hodín je vytvorený na základe rešpektovania pedagogických, 

psychohygienických a psychologických zásad. 

6. Stravovanie žiakov i zamestnancov školy je v školskej jedálni. Výber je z dvoch jedál. Pitný režim je 

zabezpečený.  

7. Hygienické priestory vďaka dôslednému pedagogickému dozoru a kamerovému systému na chodbách 

udržiavame čisté, bez fajčenia. 

8. Pre potreby žiakov i zamestnancov slúži posilňovňa a multifunkčné ihrisko. 

9. Na oddych a zlepšenie vzťahov medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi sa organizujú športové turnaje.  

10. Pedagogickí zamestnanci ; na základe KZ organizujú športový deň. 

11. Škola cielene buduje u žiakov hrdosť k škole. Pre nových žiakov organizujeme slávnostné pasovanie, 

stužkové slávnosti, slávnostná rozlúčka  

12. na akademický týždeň, slávnostné odovzdávanie maturitného vysvedčenia. 



13. Učitelia i žiaci spoločne sa pravidelne zúčastňujú akcie Kvapka krvi. 

14. Z dôvodov potreby zdravej psychohygieny sme organizovali návštevy divadelných predstavení pre 

žiakov a pedagogických zamestnancov. 

15. Učitelia sa zapájali aktívne aj do akcií, ktoré organizovala žiacka školská rada, napr. Bláznivý apríl, 

Vianočná pošta, Jarná výzdoba učební ... 

16. Pre úzke prepojenie školy s praxou organizujeme stretnutia so zamestnávateľmi. 

17. Školenie zamerané na prácu s odborným softwérom na stavanie vlakovej cesty  4 pedagogickí 

zamestnanci 

18. školenie Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu absolvovalo 10 pedagogických zamestnancov 

19. v rámci zvyšovania kvalifikácie 1pedagogický zamestnanec absolvoval školenie na vyhlášku 508/2009 

Z. z. § 23 

20. Inovačné vzdelávanie PZ „Inovatívne spôsoby smerujúce k pôsobeniu školy v systéme duálneho 

vzdelávania 

21. Webinár Žilinskej Univerzity so zástupcami ŽSR, ZSSK o GDV 

22. Školenie Generácia Z 20pedagogických zamestnancov – jún 2020 

23. Workshop zameraný proti agresivite a šikanovaniu, 5 pedagogických zamestnancov júl 2020, 24.   Prácu 

so žiakmi ŠVVP zabezpečuje zamestnankyňa školy na dohodu (s oprobáciou špeciálna pedagogika) 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 

Záujmová činnosť: 

- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2019/2020: 

Zaradenie Názov krúžku Počet 

žiakov 
Vedúci krúžku 

(meno a priezvisko) 

Iné Praktické dievča 11 Mgr. Kopecká 

Spoločenskovedné Slovenčina hrou 16 Mgr. Mrázová 

Konverzácia z AJ 16 Mgr. Kolesárová 

Práca s knihou 24 Mgr. Čierna 

Športové Fresbee 26 p. Brozmanová 

Loptové hry 28 Ing. Bělohlávková 

Krúžok všestranných športových aktivít 17 Mgr. Škrhová 

Technické Elektrotechnika  a autá okolo nás 15 Ing. Abrosimovová 

Umelecké Z každého rožka troška 10 p. Fedorová 

 

  



- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových 

olympiád a postupových súťaží (nie regionálne kolá): 

Úroveň Súťaž 

Meno žiaka (družstvo 

chlapci/dievčatá) Umiestnenie 

Celoslovenské 

kolo 
Enersol. sk Rendek, Malcho, Štefunda,  

Macek 
4. 

Súťaž odborných vedomostí a praktických 

zručností žiakov stredných odborných škôl 

odbor 26 elektrotechnika 

Katrák 5. 

Kasprzak 10. 

Krajské kolo Enersol.sk Rendek, Malcho, Štefunda,  
Macek 

1. 

 

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 

B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť) 

V školskom roku 2019/2020 v školskom internáte boli stanovené ciele, ktoré preferovali vzťah ku kultúre, k 

aktívnemu využívaniu voľného času, k tolerantnosti, k spolupráci, k aktívnemu  občianstvu, k ľudským 

právam  a  základným slobodám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, zdravému 

životnému štýlu, tvorivosti, k rozvoju samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje 

konanie, rozvoju osobnosti a kritickému riešeniu konfliktov, vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu. Osobitná 

pozornosť bola venovaná prevencii šikanovania a iných sociálno-patologických javov, vytváraniu priestoru 

pre participáciu žiakov na živote v ŠI, rozvíjaniu tímovej spolupráce medzi žiakmi a k vytváraniu správnej 

rovnováhy medzi ich právami, povinnosťami a zodpovednosťou. 

Skupinoví vychovávatelia pri svojej činnosti brali do úvahy skladbu žiakov vo výchovných skupinách, sociálne 

zloženie, nároky, možnosti, záujmy a potreby žiakov. Pritom však najdôležitejšie bolo rešpektovať 

individuálny prístup ku každému žiakovi.  

Ciele smerom k vychovávateľom boli zamerané na rozvíjanie hodnotenia a seba hodnotenia vlastnej práce 

a dosiahnutých výsledkov. 

Výchovný program ŠI bol realizovaný podľa plánov výchovno-vzdelávacej činnosti v týchto oblastiach:  

 spoločenská výchova 

 mravná výchova a výchova k hodnotám                                  

 pracovná a rozumová výchova                      

 estetická výchova                       

 ekologická výchova                       

 telesná výchova                       

rodinná výchova, výchova k rodičovstvu a manželstvu 

Počas školského roka 2019/2020  v ŠI pracovalo osem výchovných skupín: 
VS B/1 Mgr. Škrhová 
VS B/2 Mgr. Lucia Kopecká 
VS B/3 Anna Mandáková 
VS B/4 Anna Brozmanová 

VS B/6 Adriana Fedorová 

VS B/7 Mgr. Marta Čierna   

VS B/P PhDr. Magda Krejčírová, od 3. 2. 2020 Mgr. Milan Sýkora, PhD. 

S A/3 Ing. Viera Bělohlávková 



 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 

2019/2020 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 

Dátum: 29.10.2020 

Podpis riaditeľa a pečiatka školy:    PhDr. Jarmila Matejčíková 


