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Východiská a podklady 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Koncepčného zámeru rozvoja školy na obdobie 2018-2022. 

3. Plánu práce školy na školský rok 2021/2022. 

4. Správy o činnosti Rady školy pri SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany. 

5. Správy o činnosti Žiackej školskej rady. 

6. Správy o činnosti Rodičovského združenia pri SOŠ techniky a služieb Topoľčany. 

7. Správy o činnosti v oblasti výchovného poradenstva. 

8. Správy o činnosti v oblasti kariérneho poradenstva.  

9. Správy o prevencii sociálno-patologických javov za šk. rok 2021/22. 

 

Ďalšie podklady:  

 Zápisnice z rokovania  predmetových komisií  

 Hodnotenie a klasifikácia žiakov za 2.polrok šk. roka 2021/22  

 Zápisnice z prijímacích skúšok pre šk. rok 2022/23 

 

1.a)  Údaje o škole 

 

1. Názov školy: Stredná odborná škola techniky a služieb,  

Tovarnícka 1609, Topoľčany  

2. Adresa školy: Tovarnícka 1609,  955 82  Topoľčany 

3. Telefónne číslo: 038/5321256 

4. Webové sídlo: https://sostovar.edupage.org  

5. Adresa elektronickej pošty: souto@nextra.sk 

 

6. Vedúci zamestnanci školy 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Miloš Kováč riaditeľ školy  

Ing. Ľubica Szabová zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomickú činnosť do 

31.12.2021 

Mgr. Janka Uhláriková zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie 

Mgr. Eva Mišovýchová zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie 

Janka Cabajová hlavná majsterka  

 

7. Členovia rady školy 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. Mgr. Elena Martinková  Predseda Pedagogických zamestnancov 

2. Janka Cabajová  Člen Pedagogických zamestnancov  

3. Katarína Sedlárová Člen Nepedagogických zamestnancov 

4. Ladislav Mokran Člen Profesijnú organizáciu  

5.  Ing. Eduard Galko Člen Zriaďovateľa  

https://sostovar.edupage.org/
mailto:souto@nextra.sk
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Adresa elektronickej pošty Rady školy:     Elena.Martinkova@sostas.sk 

 

1.b) Údaje o zriaďovateľovi 

 

1. Názov zriaďovateľa: Nitriansky samosprávny kraj   

2. Sídlo zriaďovateľa: Rázusova 2A, 949 01  Nitra  

3. Telefónne číslo: 037/6922 911 

4. Adresa elektronickej pošty: info@unsk.sk 

 

1.c) Informácie o činnosti rady školy  

 

     Rada školy (RŠ) pri SOŠ techniky a služieb (SOŠ TaS), Tovarnícka 1609 v Topoľčanoch 

bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a 

 školskej samospráve  a  o zmene  a  doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

     Funkčné obdobie Rady školy pôsobiacej v šk. roku 2021/22 sa začalo dňom 21.10.2020,  

keď bola ustanovená nová rada školy na obdobie 4 rokov.  

 

Informácie o činnosti Rady školy v šk. roku 2021/22 

 

     Rada školy pri SOŠ TaS má 11 členov. Sú v nej zastúpení predstavitelia zriaďovateľa,  

pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov.  

     RŠ je poradným orgánom riaditeľa školy pri zabezpečovaní kvality a organizácie celého 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Plní funkciu verejnej kontroly, vyjadruje sa k činnosti 

školy. RŠ  sa schádza pravidelne 4 - krát ročne na riadnych zasadnutiach RŠ, v prípade 

potreby častejšie na mimoriadnych zasadnutiach RŠ, prípadne rokuje per rollam.  

      Vo svojej práci sa riadi Štatútom RŠ, ktorý bol prijatý a schválený 14.10.2020 na 

ustanovujúcom  zasadnutí RŠ všetkými členmi a plánom pravidelných zasadnutí RŠ, ktorého 

kópia je zverejnená v zborovni školy s možnosťou pripomienkovania programu 

pedagogickými zamestnancami podľa aktuálnej potreby. Podnety pre prácu RŠ je možné 

podávať anonymne do schránky RŠ, umiestnenej na chodbe školy.  

      RŠ sa v školskom roku 2021/2022 celkove zišla  na 3 zasadnutiach, z toho raz rokovala 

per rollam. 

 Na 1. riadnom  zasadnutí RŠ dňa 12.10.2021 RŠ  prerokovala a vyjadrila sa k Správe 

o výchovno- vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2020/2021, ktorú predniesol riaditeľ SOŠ 

TaS Mgr. Miloš Kováč. Riaditeľ informoval členov RŠ o uskutočnených personálnych 

zmenách, o materiálno- technickom, organizačnom a personálnom zabezpečení výchovno- 

vzdelávacieho procesu, oboznámil prítomných s hospodárskou a projektovou činnosťou 

školy, úspešnými projektami a s plánovaným a zrealizovaným využitím získaných 

6.  Patrik Halo Člen Zriaďovateľa  

7. Ing. Ida Valachová Člen Zriaďovateľa  

8. Mária Selecká Člen Rodičov  

9. Michaela Krošláková Člen Rodičov  

10. Pavol Farkaš Člen Rodičov  

11. Nina Langová Člen Žiakov    

mailto:souto@nextra.sk
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finančných prostriedkov. Ďalej oboznámil prítomných  s možnosťou budúcich stretnutí RŠ 

formou per rollam v prípade nevyhnutnosti . 

 Na 2. zasadnutí RŠ, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.02.2022 formou per rollam z dôvodu PN 

viacerých členov RŠ,  RŠ prerokovala a vyjadrila  súhlas s Návrhom počtu tried a žiakov 

pre prijímanie na externú formu štúdia a nadstavbové štúdium pre šk. rok 2022/23, 

predložený riaditeľom SOŠ TaS Mgr. Milošom Kováčom.  

 Na 3.  riadnom zasadnutí RŠ dňa 08.06.2022 schválila Návrh počtu tried a žiakov prvého 

ročníka pre prijímanie na denné štúdium v členení na jednotlivé učebné a študijné odbory  

pre školský rok 2023/2024, ktorý predniesol riaditeľ školy. 

     Na zasadnutia RŠ sú pravidelne prizývaní členovia vedenia školy a pracovníci 

ekonomického úseku, ktorí na požiadanie predkladajú správy, činnosť RŠ sa vyhodnocuje  1-

krát ročne v správe, ktorá je zverejnená  vo vestibule školy.       

                                                 

1.d)  Počet žiakov za školský rok 2021/2022 

 

4-ročné študijné odbory – denné štúdium 

Ročník Stav k 15. 9. 2021 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho žiaci so 

ŠVVP 

1. 2 36 0 

2. 2 38 2 

3 1 30 2 

4. 1 24 4 

Spolu 6 128 8 

 

3-ročné učebné odbory – denné štúdium 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2021 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho žiaci so 

ŠVVP 

1. 2 42 9 

2. 2 46 8 

3 2 51 12 

Spolu 6 139 29 

 

2-ročné študijné odbory – denné nadstavbové štúdium 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2021 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho žiaci so 

ŠVVP 

1. 2 54 8 

2. 2 38 7 

Spolu 4 92 15 
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                             Externé štúdium – učebné odbory  pre absolventov iných UO a ŠO 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2021 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho žiaci so 

ŠVVP 

2. 1 21 0 

3. 1 8 0 

Spolu 2 29 0 

 

1.e) Počet pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov k 15.9.2021 

 

Typ zamestnancov Počet  

Pedagogickí zamestnanci 46 

    z toho učitelia 26 

majstri OV 20 

Nepedagogickí zamestnanci 15 

Odborní zamestnanci 1 

Zamestnanci  školy spolu 62 

 

- 5 zamestnancov pracovalo  na čiastočný úväzok ako majstri OV a aj na čiastočný 

úväzok ako nepedagogickí zamestnanci.  

- 1 zamestnanec pracoval na polovičný úväzok ako učiteľ a na polovičný úväzok ako 

odborný zamestnanec. 

- Na skrátený úväzok pracovali 2 nepedagogickí zamestnanci a jeden pedagogický 

zamestnanec – učiteľ.  

 

1.f) Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov  

 

       Všetkých 46 pedagogických zamestnancov školy spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon 

práce pedagogického zamestnanca. 

       Všetci učitelia majú vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a vyučujú aprobačné predmety 

v rozsahu najmenej 1 polovice svojho základného úväzku zníženého od 1 hodinu.  

       Všetci majstri odbornej výchovy  majú minimálne úplné stredné odborné vzdelanie 

a výučný list v odbore, v ktorom vyučovali žiakov na praktickom vyučovaní alebo 

v príbuznom odbore.  

 

1.g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

 Župná kalokagatia a Mladý záchranár 2022 -  päť členný tým školy získal 3. miesto 

v júni 2022 v oblastnom kole v Leviciach a postúpil do finálového kola v septembri 2022.  

 Badminton – 1. miesto v okresnom kole dievčat získali žiačky  našej školy  

  Basketbal -  1. miesto v okresnom kole chlapcov získalo družstvo našej školy   

 Matematický klokan – 20 žiakov školy sa zúčastnilo najväčšej medzinárodnej 

matematickej súťaže 

https://sostovar.edupage.org/album/#gallery/291
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 Expert geniality show – 1. miesto v kategórii Tajomstvá prírody získal žiak III.A – 

Chochula, úspešne reprezentovali školu žiaci aj v kategóriách Svetobežník a Do You 

Speak Englih 

 Medzinárodná  súťaž elektrotechnikov a inštalatérov O Křišťálovou kouli a o Putovní 

pohár Systherm v Sušiciach – 2. miesto získal žiak učebného odboru inštalatér Daniel 

Ševela. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci školy Jozef Štefkovič z učebného odboru 

elektromechanik a Matúš Slivka z učebného odboru inštalatér, ktorí taktiež úspešne 

reprezentovali školu 

 Matrix Talent – medzinárodná súťaž kaderníkov a kozmetičiek v Pardubiciach, kde žiak 

učebného odboru kaderník Samuel Hunka získal 2. miesto 

 4.E-ON – celoslovenská súťaž elektrotechnikov organizovaná Západoslovenskou 

energetikou a.s. – žiaci 3. ročníka študijného odboru mechanik elektrotechnik získali 3. 

miesto 

 3D modelovanie SolidWorks – na celoslovenskej súťaži v Trenčíne získal žiak študijného 

odboru BOZP Patrik Rábik 9. miesto a úspešne školu reprezentovali aj Denis Farkaš 

a Šimon Just 

 Zlaté nožnice – celoslovenská súťaž kaderníkov a kozmetičiek, ktorú organizoval ŠIOV, 

kde školu úspešne reprezentovali Martin Beňuška  a Samuel Hunka z odboru kaderník 

a Karolína Martošová z odboru kozmetik.  

        

1.h) Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole 

techniky a služieb Topoľčany – projekt školy financovaný z prostriedkov EÚ cez 

OP Ľudské zdroje v celkovej hodnote 189.000,- eur 

Inovácia technologického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie 

automobilov – schválená žiadosť školy o NFP z IROP v hodnote 220 000,- eur  

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP  

  - celoslovenský projekt - ŠIOV 

Digitálne zručnosti pre život na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK – projekt 

na získanie certifikátu ECDL pre učiteľov a žiakov školy 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického 

testovania  – celoslovenský projekt - NÚCEM 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digipédia 

  – celoslovenský projekt riadený MŠVVaŠ SR 

EDUNET – internetové pripojenie školy – celoslovenský projekt MŠVVaŠ SR 

a firmy SWAN 

Student style - odborná prax žiakov učebného odboru kaderník v spolupráci 

s firmou 100CZK v kaderníckych salónoch Českej republiky 
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1.i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou 

      V školskom roku 2021/2022 boli na škole vykonané 2 prešetrenia sťažností Štátnou 

školskou inšpekciou:  

- Žiak školy podal námietku voči členovi maturitnej komisie a skúšajúcemu odborných 

predmetov pre údajnú zaujatosť a neobjektívne hodnotenie záverečného projektu 

k praktickej časti maturitnej skúšky. ŠŠI nezistila žiadne porušenie všeobecne záväzných 

predpisov a vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú.  

- Rodič žiaka školy podal námietku za neposkytnutie informácii o výchovno –vzdelávacích 

výsledkoch syna rozvedenému rodičovi, ktorý nemá syna zvereného do starostlivosti. ŠŠI 

uložila riaditeľovi školy prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Riaditeľ 

školy realizoval tieto opatrenia ešte pred prešetrením námietky ŠŠI.    

   

1.j) Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

Teoretické vyučovanie 

   Budova školy je vo vlastníctve NSK, v správe školy. 

    Má 28 učební, z toho 14 odborných : 

učebňa pre elektrické merania (č.8), učebne IKT (č.6, 14), učebňa CNC programovania (č.26), 

učebňa ekonomiky a účtovníctva (č.16), 2 učebne pre gastro odbory, multimediálna učebňa 

(č.27), digitálna učebňa pre všeobecnovzdelávacie predmety (č.18), učebňa informatiky 

a grafických systémov (č.13), učebňa informatiky(č.21), učebňa pre autoopravárenské odbory 

(č.4), učebňa pre stavebné odbory (č.1), jazykové laboratórium. 

    V budove školy sa ďalej nachádza 11 kabinetov, 10 kancelárií, zborovňa, knižnica, 

telocvičňa, posilňovňa, šatne, sociálne zariadenia, školský bufet, archív, 3 sklady a oddychová 

zóna. 

      Budova školy je po kompletnej rekonštrukcii v rámci projektu financovaného 

z eurofondov v hodnote viac ako 1.mil eur. Doplnená bola výmenou svietidiel z rozpočtu 

NSK a výmenou podlahových krytín na 2.poschodí z vlastného rozpočtu školy.  

    V období od januára do apríla 2021 bola urobená kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie 

v budove školy za 201.000,- eur vrátane nových  rozvodov internetu do všetkých miestností 

školy. Od decembra 2021 do marca 2022 bolo zrealizované aj vymaľovanie všetkých 

priestorov budovy školy, vrátane telocvične a prístavby k telocvični z vlastného rozpočtu 

školy.  

 

Úsek praktického vyučovania (PV) na škole 
Organizácia praktického vyučovania  na škole: 

    V školskom roku 2021/2022  bolo na našej škole  PV organizované ako : 

1.  odborný výcvik skupinovou formou pod vedením  vlastných MOV na pracoviskách   

     školy  pre PV  

2. odborný výcvik individuálnou formou pod vedením inštruktorov na pracoviskách  

    zamestnávateľov v systéme školského vzdelávania na základe Zmluvy o zabezpečení PV 

3. odborný výcvik v systéme duálneho vzdelávania v školskej dielni pre žiakov 1.ročníka  

4. odborná prax pod vedením  vlastných MOV na pracoviskách školy  pre PV  

5. odborná prax pod vedením učiteľov v odborných učebniach školy 

6. odborná prax individuálnou formou pod vedením inštruktorov na pracoviskách  

    zamestnávateľov v systéme školského vzdelávania na základe Zmluvy o zabezpečení PV 
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Pracoviská SOŠ pre praktické  vyučovanie: 

     Praktické vyučovanie sa uskutočňovalo na 4 pracoviskách školy pre praktické vyučovanie               

zriadených SOŠ TaS Topoľčany: 

1. Autoservis SOŠ, Dr. Adámiho  4309 , Topoľčany 

- autoopravár - mechanik,  mechanik elektrotechnik a lakovník,  

2. Gastro, Timravy 4186, Topoľčany + Jedáleň  Slniečko +  Denný bar LÚČ, budova ObÚ, 

Nám. Ľ. Štúra  1738 , Topoľčany  -  hostinský, hostinská  a spoločné stravovanie. 

3. Salón krásy SOŠ I., Čsl. armády 315/10, Topoľčany +  Salón krásy SOŠ II., Inovecká 

5048 , Topoľčany - kaderník,  kozmetik 

4. STROJSTAV, Inovecká 5048 

- mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik, inštalatér, obrábač kovov, 

elektromechanik, strojárstvo, BOZP. 

      Na  pracoviskách školy prebiehalo praktické vyučovanie  skupinovou formou                  

pod vedením 20 majstrov odbornej výchovy. 

 

     Individuálnym spôsobom pod vedením inštruktorov vykonávali žiaci praktické vyučovanie  

na 30 súkromných prevádzkach :   

    10 pracovísk v odboroch  autoopravár- mechanik a lakovník, 

     6 pracovísk v odbore mechanik nastavovač a obrábač kovov,                                              

   4 pracoviská v odbore elektromechanik, 

   1 pracovisko v odbore inštalatér, 

   8 pracoviská v odbore mechanik elektrotechnik, 

   1 pracovisko v odbore  kaderník. 

     Išlo o pracoviská – prevádzky súkromných podnikateľov s ktorými škola uzatvorila 

Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania, na základe § 8 zákona č.61/2015 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom 

evidenciu dochádzky, kontrolu i hodnotenie žiakov zabezpečovali majstri odborného výcviku. 

 

Duálne vzdelávanie 

 

V školskom roku 2021/22 škola pokračovala aktívne v zapájaní sa do systému duálneho 

vzdelávania.  Škola uzatvorila zmluvy o DV s 5 firmami a firmy uzatvorili 22 učebných 

zmlúv so žiakmi podľa nasledujúcej tabuľky:              

  

Názov firmy  Študijný/učebný odbor Počet žiakov 

v DV 

ZKW Slovakia, s.r.o., Bedzianska cesta, 

Krušovce 

2411 K mechanik nastavovač 

  
16 

BeShape Tech, k.s., Krušovce 2411 K mechanik nastavovač 2 

Volvo Group Slovakia, s.r.o., Senec – 

pobočka Topoľčany 

2487 H 01 autoopravár – 

mechanik  
1 

DOBYS-GASTRO, s.r.o., Rybárska 

bašta Solčany 
6489 H hostinský, hostinská 1 

Marek Michlík, Nitrianske 

Hrnčiarovce, Villa Karla - Topoľčany  
6489 H hostinský, hostinská  2 
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1.k) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých má škola 

nedostatky 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
 dlhodobá tradícia v príprave žiakov pre 

klasické remeslá a služby 
 veľká kapacita školy 
 zrekonštruovaná, zateplená budova školy 

s rekonštruovanou elektroinštaláciou 
a rozvodmi internetovej siete 

 nízka energetická náročnosť školy  
 bezpečnosť školy (vlastný kamerový systém, 

napojenie na PCO, elektronický dochádzkový 
systém) 

 stabilný pedagogický kolektív s kvalitnými 
odbornými pedagogickými zamestnancami 

 dobrá spolupráca so zamestnávateľmi 
v regióne vrátane duálneho vzdelávania 

 veľmi dobrá starostlivosť o žiakov so ŠVVP 
 vlastná sieť vybudovaných pracovísk školy 

pre PV s výhodnou polohou v meste 
 vybavenie školy a pracovísk pre PV 

prostriedkami IKT a prístup k internetu vo 
všetkých priestoroch školy 

 neustále zvyšovanie kvalifikácie 
pedagogických zamestnancov  

 využívanie elektronickej komunikácie 
s rodičmi a žiakmi prostredníctvom Edupage 
a elektronickej triednej knihy  

 úspechy na odborných súťažiach 
 ekonomická stabilita školy 

 veľký nedostatok odborných učebníc  
 priestorová oddelenosť teoretického 

a praktického vyučovania 
 klesajúce príjmy do financovania školy zo 

zdrojov za produktívnu prácu na PV 
 nedostatočná spolupráca učiteľov 

a majstrov OV 
 nedostatok odborných učiteľov a majstrov 

OV pre strojárske a elektrotechnické 
odbory  

 nedostatočná komunikácia rodičov 
v učebných odboroch s triednymi učiteľmi- 
nereagujú na upozornenia na nedostatky 
žiakov v dochádzke, prospechu i správaní 

 klesajúci záujem žiakov o učebné odbory 
 zlá dochádzka žiakov nadstavbového 

štúdia do školy 
 ukončovanie nadstavbového štúdia žiakov  

z dôvodu uprednostnenia zamestnania 
pred dokončením maturitného štúdia 

 veľký počet žiakov zo sociálne 
odkázaných rodín 

Príležitosti Ohrozenia 

 podpora odborného školstva zo strany 
zamestnávateľov a profesijných organizácií 

 rozvoj strojárskeho najmä automobilového 
priemyslu v SR 

 zapojenie čoraz väčšieho počtu firiem do 
duálneho vzdelávania 

 výzvy na čerpanie eurofondov zapojením do 
OP Ľudské zdroje , IROP a pod.  

 výzvy MŠVVaŠ SR na podávanie 
rozvojových projektov 

 možnosť využitia  IKT vo všetkých 
vyučovacích predmetoch 

 prezentácia školy  na verejnosti - výstavy, 
súťaže  

 spolupráca s firmami  zo zahraničia 
 spolupráca s podnikateľmi ako potenciálnymi 

zamestnávateľmi 
 úpravy školských vzdelávacích programov 

podľa požiadaviek zamestnávateľov a 
regiónu 

 zapojenie žiakov do riadenia vzdelávacieho 
procesu ( žiacka školská  rada) 

 nezáujem žiakov a ich rodičov o trojročné  
učebné odbory 

 klesajúca populačná krivka 
 neochota regionálnych firiem investovať 

do vzdelávania  
 nezáujem kvalifikovaných odborníkov 

najmä z oblasti strojárstva a 
elektrotechniky o prácu v školstve z 
finančných dôvodov 

 nedostatok odborných učiteľov 
s vysokoškolským vzdelaním pre profesie 
kaderník, kozmetik  

 nevýhodná poloha školy mimo centra 
mesta 

 neochota žiakov z iných okresov 
dochádzať za vzdelávaním 

 klesajúca vedomostná úroveň žiakov zo 
ZŠ a úroveň ich technických zručností 

 konkurenčný boj medzi strednými školami 
o žiakov 

 limity pre prijímanie žiakov do jednotlivých 
študijných a učebných odborov  
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2.a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

 

      Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených do tried 

školy v šk. roku 2021/22 bol 52. 

       Z toho 19 bolo žiakov s vývinovými poruchami učenia ako dyslexia, dysgrafia 

a dysortografia, 30 žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, 1 žiak chorý a zdravotne 

oslabený a 2 žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou.  

     Najviac žiakov s ŠVVP -  9 bolo v učebných odboroch autoopravár-mechanik, 5 

v učebnom odbore inštalatér a 6 v učebnom odbore kaderník. Keďže žiaci učebných odborov 

často pokračujú v nadstavbovom štúdiu, až 15 žiakov s ŠVVP študuje aj v študijných 

odboroch nadstavbového štúdia. 

 

2.b) Počet prijatých žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2022/23 

 
Do odboru Počet prijatých 

a zapísaných žiakov 

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia   pri práci 7 

2411 K mechanik nastavovač 12 

2697 K mechanik elektrotechnik 10 

6446 K  kozmetik 6 

2487 H 01autoopravár – mechanik. 10 

6489H  hostinský, hostinská 8 

2683 H elektromechanik –   silnoprúdová technika  6 

6456 H  kaderník 8 

3678 H inštalatér 6 

2439 H lakovník  5 

Spolu denné štúdium  78 

6403 L podnikanie v remeslách  a službách 16 

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž  a oprava prístrojov, 

                 strojov  a zariadení 

16 

6421 L spoločné stravovanie 12 

Spolu nadstavbové štúdium  44 

 

2.c) Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie do prvého ročníka pre šk. rok 2022/23 

 
Do odboru Počet prijatých 

prihlášok 

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia   pri práci 27 

2411 K mechanik nastavovač 29 

2697 K mechanik elektrotechnik 45 

6446 K  kozmetik 34 

2487 H 01autoopravár – mechanik. 32 

6489H  hostinský, hostinská 18 

2683 H elektromechanik –   silnoprúdová technika  15 

6456 H  kaderník 38 

3678 H inštalatér 23 

2439 H lakovník  8 
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Spolu denné štúdium  269 

6403 L podnikanie v remeslách  a službách 17 

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž  a oprava prístrojov, 

                 strojov  a zariadení 

16 

6421 L spoločné stravovanie 12 

Spolu nadstavbové štúdium  45 

 

 

2.d) Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku do prvého ročníka 

pre šk. rok 2021/22 

 
Do odboru Počet žiakov, ktorí 

úspešne vykonali PS 

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia   pri práci 25 

2411 K mechanik nastavovač 26 

2697 K mechanik elektrotechnik 42 

6446 K  kozmetik 31 

Spolu denné štúdium  124 

 

Uchádzači o prijatie do učebných odborov denného štúdia a do študijných odborov 

nadstavbového štúdia prijímaciu skúšku nekonali.  

 

 

 

2.e) Zoznam študijných a učebných odborov, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie a v ktorých zabezpečuje odborné vzdelávanie a prípravu v systéme 

duálneho vzdelávania 

 

Názov študijného odboru   Duálne 

vzdelávanie  

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia   pri práci nie 

2411 K mechanik nastavovač áno 

2697 K mechanik elektrotechnik áno 

6446 K  kozmetik nie 

 

Názov učebného odboru   Duálne 

vzdelávanie  

2433 H obrábač kovov nie 

2439 H lakovník nie 

2487 H 01autoopravár – mechanik. áno 

6489H  hostinský, hostinská áno 

2683 H elektromechanik –   silnoprúdová technika  nie 

6456 H  kaderník nie 

3678 H inštalatér nie 
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Názov študijného odboru  nadstavbového štúdia Duálne 

vzdelávanie  

6403 L podnikanie v remeslách  a službách nie 

2675 L 03 elektrotechnika –  elektronické zariadenia nie 

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž  a oprava prístrojov, 

                 strojov  a zariadení 

nie 

6421 L spoločné stravovanie nie 

 

 

2.f) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  

 

V školskom roku 2021/22 dosiahli žiaci učebných 3-ročných odborov na konci školského 

roka nasledujúce hodnotenie: 

 
Ročník Počet 

žiakov 

Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli 

veľmi dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Priemerný 

prospech 

1. 42 7 9 25 0 1 2,20 

2. 40 6 15 19 0 0 2,05 

3. 51 15 10 26 0 0 1,96 

 
 

V školskom roku 2021/22 dosiahli žiaci študijných 4-ročných odborov na konci školského 

roka nasleduje hodnotenie: 

 
Ročník Počet 

žiakov 

Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli 

veľmi dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Priemerný 

prospech 

1. 36 10 13 13 0 0 1,74 

2. 37 12 15 9 0 1 1,58 

3. 30 8 13 9 0 0 1,73 

4. 24 8 7 9 0 0 1,86 

 

V školskom roku 2021/22 dosiahli žiaci študijných odborov nadstavbového štúdia  na 

konci školského roka nasleduje hodnotenie: 

 
Ročník Počet 

žiakov 

Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli 

veľmi dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Priemerný 

prospech 

1. 29 4 11 14 0 0 1,86 

2. 34 4 6 20 1 3 2,37 

 

 

V školskom roku 2021/22 dosiahli žiaci externého štúdia v učebných odboroch na konci 

školského roka nasleduje hodnotenie: 

 
Ročník Počet 

žiakov 

Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli 

veľmi dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Priemerný 

prospech 

2. 19 0 0 19 0 0 1,53 

3. 6 0 0 5 0 1 1,32 
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2.g) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania  

 

      Úspešnosť školy pri príprave žiakov na výkon ich povolania je dokumentovaná 

výsledkami žiakov na záverečných skúškach v učebných odboroch a na maturitných skúškach 

v študijných odboroch. 

Záverečné skúšky 

Odbor Trieda Počet žiakov 

Prospel 

s vyznamenaním 

Prospel 

veľmi dobre Prospel Neprospel 

autoopravár - mechanik III.B 12 5 1 6 0 

lakovník III.B 8 2 1 5 0 

obrábač kovov III.B 5 3 0 2 0 

kaderník III.C 8 4 2 2 0 

hostinský, hostinská III.C 12 3 7 2 0 

inštalatér III.C 6 2 3 1 0 

elektromechanik – 

silnoprúdová technika III.E 2 1 0 1 0 

inštalatér III.E 3 3 0 0 0 

Spolu:  56 23 14 19 0 

    100% 41,1 % 25 % 33,9 % 0 % 

 

Žiaci  konali ZS za účasti delegovaných zástupcov SOPK a RÚZ,  

  pričom mohli získať certifikát SOPK (len žiaci denného štúdia),  

ak prospeli s vyznamenaním alebo veľmi dobre v nasledujúcich odboroch: 

    Odbor Počet žiakov certifikát získali 

2487 H autoopravár - mechanik 12 6 

2433 H obrábač kovov 5 3 

6456 H kaderník 8 6 

6489 H hostinský 12 10 

3678 H inštalatér 6 5 

2439 H lakovník  8 3 

Spolu 51 33 

 

100 % 64,7 % 

     

Maturitné skúšky 

 Triedy: 

IV.A II.T II.S 
Počet žiakov prihlásených na maturitnú skúšku 24 17 20 
Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 4 3 

Počet žiakov, ktorí konali ústnu formu internej časti 24 13 17 
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili maturitnú skúšku 24 12 17 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú opravnú skúšku 0 1 0 
Počet žiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú 

maturitnú skúšku (reprobovaní) 
0 0 0 

Priemer triedy na ústnej forme internej časti 2,07 2,53 2,38 
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Externá časť maturitnej skúšky 

 

Predmet 

Počet žiakov 

prihlásených 

na maturitnú 

skúšku 

z toho 

písalo 

externú 

časť 

maturitnej 

skúšky 

Ø 

žiakov  

školy  

 v % 
 

Ø 

žiakov v 

SR  

v % 

 

Počet 

žiakov, ktorí 

písali 

PFIČ 

maturitnej 

skúšky 

 

 

Ø žiakov 

školy  

v % 

 
Slovenský jazyk 

a literatúra 
61 61 39,5 59,6 61 64,65 

Anglický jazyk – B1 60 51 52,7 57,5 51 56,86 

Ruský jazyk - B1 1 1 13,3 57,2 1 0 

Žiaci študijných odborov  6446 K  kozmetik  a 2411 K mechanik nastavovač,  konali 

maturitnú skúšku za účasti SOPK. Osvedčenie SOPK dostali absolventi, ktorí z teoretickej 

a praktickej časti odbornej zložky MS boli hodnotení stupňom prospechu 1-výborný alebo 2-

chválitebný a na vysvedčeniach z predchádzajúcich rokov (1.-4. ročník koncoročné 

vysvedčenia) nemali z odborného výcviku priemerný prospech počas štúdia horší ako 2,00. 

 

Odbor 

Počet 

žiakov 

certifikát 

získali 

 6446 K  kozmetik   8 5 

 2411 K mechanik nastavovač 9 4 

 Spolu 17 9 

 

 

100% 53 % 

  
         
 

2.h) Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov 

na ďalšie štúdium 

 

     Absolventi učebných a študijných odborov školy sa dokážu uplatniť na pracovnom trhu 

v prípade, že naozaj chcú vykonávať vyštudovanú profesiu. Ako nezamestnaní na Úradoch 

práce, sociálnych vecí a rodiny končia iba tí, ktorí sa chcú zamestnať v iných povolaniach, 

než ktoré vyštudovali.  

     Štatistika z CVTI SR uvádza, že nezamestnanosť absolventov našej školy bola ešte 

v septembri 2021 na hodnote 7,3 % a v máji 2022 dosiahla len 2,0 %. Touto hodnotou sa 

škola zaradila medzi 2 najlepšie školy z topoľčianskeho okresu v tejto štatistike. Všetky 

ostatné stredné školy i Gymnázium majú vyššiu percentuálnu mieru nezamestnanosti svojich 

absolventov. Pritom práve v tejto štatistike škola v minulých rokoch zaostávala, ale 

v posledných dvoch rokoch dosiahla výrazný progres.  

     Žiakov končiacich ročníkov v závere štúdia navštevujú pravidelne zamestnávatelia 

s ponukou pracovných príležitostí v našom regióne. Veľký záujem je hlavne o žiakov v 

strojárskych odboroch a aj v oblasti gastronómie. 

    Pre žiakov učebných odborov poskytujeme možnosť doplnenia vzdelania pokračovaním 

v dennom nadstavbovom štúdiu, ktoré nadväzuje na príslušný učebný odbor. Absolventi 
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učebných odborov majú veľký záujem pokračovať v ďalšom štúdiu , o čom svedčí fakt, že aj 

v tomto školskom roku sa škole podarilo otvoriť 2 triedy nadstavbového štúdia . 

    Žiaci maturitných ročníkov pokračujú často aj v štúdiu na vysokých školách, najmä zo 4-

ročných študijných odborov ako kozmetik a BOZP, ale aj z nadstavbového štúdia – najmä 

z odboru podnikanie v remeslách a službách. 
 

3.a) Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

 

V roku 2021 škola financovala výchovno-vzdelávací proces teoretického aj praktického 

vyučovania prostredníctvom: 

- finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a  

- vlastných zdrojov vyprodukovaných na pracoviskách pre praktické vyučovanie. 

Štátny rozpočet 

 

   Škola dňa 14.12.2020 dostala rozpis rozpočtu záväzných ukazovateľov na kalendárny rok 

2021 v nasledovnom členení: 

Bežné výdavky:  1 296 672,00 € 

z toho:  mzdové náklady 864 448,00€ 

 prevádzkové náklady 432 224,00 € 

Účelovo viazané výdavky: 6 962,64 € 

z toho: poistenie majetku 6 962,64 € 

   V priebehu roka boli pridelené finančné prostriedky upravované rozpočtovými opatreniami 

a výška rozpočtu k 31.12.2021 predstavovala: 1 427 938,00 €. 

 

   Mzdové náklady: 952 290,00 €  

   Mzdové prostriedky boli použité na výplatu miezd pedagogických, odborných 

a prevádzkových zamestnancov školy, nárokových i nenárokových zložiek platu, vrátane 

osobných ohodnotení, odmien za kvalitné vykonávanie pracovných činností, odmien podľa čl. 

II bodu 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021, odmien za maturitné skúšky, 

stabilizačných odmien pedagogickým a odborným zamestnancom škôl v nasledovnom 

členení: 

- pedagogickí zamestnanci pre teoretické vyučovanie:      512 387,16 €   (t.j. 53,81 %) 

- odborný zamestnane                                                           11 386,03 €   (t.j.  1,20 %) 

- pedagogickí zamestnanci pre praktické vyučovanie:       276 395,24 €   (t.j. 29,02 %) 

- nepedagogickí zamestnanci:                                             152 121,57 €   (t.j. 15,97 %) 

 

   Prevádzkové náklady: 475 648,00 € 

 

   Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na prevádzku školy boli použité na financovanie 

nasledovných položiek: 

- štipendiá žiakom zo sociálne slabších rodín v závislosti od dosiahnutého prospechu 

a pre žiakov nedostatkových učebných odborov, 

- príspevky na rekreáciu zamestnancov, 

- na prípravu školských olympiád a súťaží 

- materiálno-technické vybavenie krúžkovej činnosti na škole, 

- odchodné zamestnancom pri príležitosti odchodu do starobného dôchodku, 
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- odvody po poisťovní z objemu vyplatených platov, 

- testovanie a osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky v súvislosti 

s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom COVID 

19, 

- nákup príslušenstva k PC a servis, 

- spotreba elektrickej energie, plynu a vody, 

- opravy a údržba školy a PŠPV, 

- nákup materiálu a pomôcok pre teoretické a praktické vyučovanie, 

- nákup učebníc a odbornej literatúry, 

- vzdelávanie pracovníkov školy: školenia, kurzy, semináre, 

- propagácia a reklama v printových a rozhlasových médiách, billboardy, 

- údržba a oprava strojov, prístrojov a zariadení, 

- sociálna oblasť: príspevky na stravovanie zamestnancov, prídel so sociálneho fondu, 

vyplácanie náhrad pri pracovnej neschopnosti zamestnancov, 

- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 

- poštovné a telekomunikačné služby, internet, 

- nákup pohonných hmôt, 

- opílenie stromov v areáli školy a v areáli PŠPV Strojstav 

- oprava dochádzkového, kamerového a zabezpečovacieho systému v budove školy, 

oprava kamerového systému na PŠPV 

- dezinsekcia a deratizácia školy a PŠPV v zmysle vyhlášky Mesta Topoľčany, 

- oprava fasády a plota – stavebné úpravy: škola a PŠPV Salón krásy I.,  

- oprava omietok stien, maliarske a natieračské práce na budove školy 

- vybavenie a modernizácia učebne č. 10, 

- vybavenie a modernizácia kancelárie riaditeľa, sekretariátu a zasadačky, 

- spolufinancovanie projektu: „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na 

Strednej odbornej škole techniky a služieb“ z OP Ľudské zdroje 

 

   Finančné prostriedky účelovo viazané na poisteniu majetku boli použité na úhradu splátok 

poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve NSK a v správe školy: živelné 

poistenie, odcudzenie majetku a vandalizmus, stroje, prístroje a elektronika, automobily. 

   Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2021 boli dodržané. 

   Kapitálové výdavky v roku 2021 škola nemala pridelené, ale v priebehu roka boli 

rozpočtovým opatrením č. K1 zo dňa 07.12.2021 presunuté finančné prostriedky z vlastných 

zdrojov do kapitálových výdavkov, z ktorých škola zakúpila Kávovar pre PPV Gastro.  

   Pohľadávky a záväzky k 31.12.2021 škola nevykazuje. 

 

Vlastné zdroje 

 

   Škola vytvorila vlastné zdroje použiteľné na financovanie prevádzkových nákladov 

nasledovne: 

- z produktívnej práce vykonávanej na odbornom výcviku na vlastných pracoviskách 

pre praktické vyučovanie v rámci hlavnej činnosti a 

- z prenájmu majetku. 

 



 

 

 

 

 

18 

   Škola nemá podnikateľskú činnosť. 

   V rámci produktívnej práce vykonávanej na odbornom výcviku škola v roku 2021 eviduje 

tržby vo výške: 66 732,00 €. 

   Finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie položiek: 

- cestovné, 

- energie, 

- komunikácia, 

- nákup materiálu, 

- údržba, 

- služby. 

   Príjmy z prenájmu predstavujú príjmy za prenájom priestoru pre automaty na predaj 

nápojov a cukroviniek v priestoroch budovy školy a za prenájom vonkajšieho priestoru na 

pracovisku pre praktické vyučovanie na reklamné účely. 

 

3. b)   Informácie o aktivitách školy pre žiakov v ich voľnom čase  

 

 Prenosné planetárium – odborná prezentácia Hvezdárne Partizánske pre žiakov školy  

 Active English Week – odborné týždňové jazykové školenie pre žiakov v anglickom 

jazyku 

 Zábavná fyzika - zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou 

podstatou a neočakávaným dejom 

 Valentínska pošta a Valentínske fotenie – aktivity pre žiakov školy pri príležitosti 

Dňa Sv. Valentína 

 „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – príprava darčekov pre seniorov do 

Domova dôchodcov v Topoľčanoch 

 „Červené stužky“ – aktivita žiakov školy v rámci kampane boja proti AIDS 

 Školenia manažmentu pre žiakov školy v rámci predmetu aplikovaná ekonómia 

organizáciou Junior Achievement  

 Konferencia prezidentov študentských spoločností organizovaná organizáciou Junior 

Achievement v spolupráci s firmou Accace 

  „Dni nezábudiek" – aktivita, ktorú  organizovala Liga za duševné zdravie 

z príležitosti Svetového dňa duševného zdravia 

 iBobor – celoslovenská informatická súťaž, ktorej sa zúčastnilo 54 žiakov školy  

 „Biela Pastelka" - charitatívna akcia pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

 Upracme si Topoľčany – zapojenie žiakov školy do aktivít mesta Topoľčany 

 

3. c)   Spolupráca školy s rodičmi, organizáciami a zamestnávateľmi 
 

Spolupráca s odbornými spoločenstvami 

 

     V tomto školskom roku sme spolupracovali na praktickom i teoretickom vyučovaní  so 

stavovskými a profesijnými organizáciami: 

-  Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) – schvaľovanie Školských 

vzdelávacích programov, príprava a organizácia záverečných skúšok a maturitných 

skúšok, školenia inštruktorov pre systém školského vzdelávania u zamestnávateľov, 

-  Asociácia zamestnávateľských zväzov SR - schvaľovanie Školských vzdelávacích 

programov, príprava a organizácia maturitných skúšok,  
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- Republiková únia zamestnávateľov - schvaľovanie Školských vzdelávacích programov, 

príprava a organizácia záverečných skúšok a maturitných skúšok, školenia inštruktorov 

pre PV, 

- Slovenská barmanská asociácia – barmanské súťaže, 

- Slovenská živnostenská komora – semináre, školenia, ďalšie vzdelávanie dospelých, 

-  Zväz hotelov a reštaurácií SR- semináre pre majstrov a žiakov v moderných trendoch     

v gastronómii, 

-  Spoločenstvo kaderníkov a vizážistov Slovenska – odborné kadernícke a kozmetické 

súťaže pre žiakov, 

-  Zväz automobilového priemyslu –  celoslovenské a medzinárodné kolá súťaže 

Autoopravár Junior . 

Piaty rok škola spolupracuje aj s českou firmou 100 CZK, ktorá prevádzkuje sieť 

kaderníckych salónov po celej ČR. Organizuje aj súťaž a stáž budúcich kaderníkov 

STUDENT STYLE v ich kaderníckych salónoch, ktorej sa úspešne zúčastnili aj žiaci školy. 

    V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, vo výchove mimo vyučovania naša škola 

aktívne spolupracuje s ďalšími inštitúciami: 

 Obvodné oddelenie Policajného zboru Topoľčany 

 Okresné riaditeľstvo PZ Topoľčany 

 Mestský úrad Topoľčany 

 Mestská polícia Topoľčany 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany 

 Hasičský a záchranný zbor Topoľčany 

 BOZPO Topoľčany 

 Regrutačné stredisko Nitra 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Topoľčany 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bánovce n. Bebravou 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Partizánske 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 

 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Topoľčany.   
 

Ďalej spolupracujeme s inštitúciami: 

 Metodicko-pedagogické centrum Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava  

 NÚCEM Bratislava 

 Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava  

 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Topoľčany 

 Informačné centrum mladých Topoľčany 

 Centrum podpory PZ Nitra,   

 Dopravný inšpektorát PZ Topoľčany 

 Mládežnícky parlament mesta Topoľčany  

 

Spolupráca s rodičmi 

 

    Rodičovské združenie pri SOŠ techniky a služieb ako dobrovoľné občianske združenie 

rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov, realizuje spoluprácu školy s rodičmi.          

Riadi sa Stanovami rodičovského združenia a ustanoveniami zákonov, týkajúcich sa jeho 

činnosti . Je zložené z Rodičovskej rady, Výkonnej , Revíznej a Výchovnej komisie.  
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         Spolupracuje s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní 

žiakov v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí, rodičov a učiteľov. 

Zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy 

a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.   

          Rodičovské združenie rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce 

školy s rodičmi a prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s vedením školy a s 

pedagogickými zamestnancami.        

          Vzájomná spolupráca medzi školou a RZ prebieha v oblasti výchovnej, vzdelávacej, 

materiálnej, kultúrnej a športovej. Podieľa sa na organizovaní divadelných predstavení, 

výchovných koncertov, športových súťaží, odborných súťaží a iných mimoškolských aktivít. 

Úspešných žiakov vecne alebo finančne odmeňuje. V tomto školskom roku sa podieľalo na 

spolufinancovaní  exkurzií a vzdelávacích aktivít z projektu Ľudské zdroje - Zvýšenie kvality 

odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole techniky a služieb.  

         Rodičovské združenie požiadalo o poukázanie 2 % dane. V tomto školskom roku nám 

prispeli zamestnanci v sume 981,09 eur, ktoré sme využili na nákup športových pomôcok na 

telesnú výchovu a nákup pomôcok a materiálu na odbornú prax. 

           Prostredníctvom zástupcov rodičov, RZ rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi 

a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka. 

Využíva sa skupinovú forma pri triednych rodičovských združeniach za účasti výchovného 

poradcu a majstrov OV. Rodičovské združenia v rámci tried sa uskutočňujú dvakrát za 

školský rok, ale v prípade potreby  sa môže konať aj mimoriadne RZ.  Individuálna forma sa 

využíva pri dosahovaní slabých výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 

           Všetky aktivity sú zverejnené na webovej stránke školy.  Rodičia sú  informovaní 

o finančnom hospodárení RZ, o čerpaní finančných prostriedkov a o jednotlivých podujatiach. 

V prípade záujmu sa môžu obrátiť na RZ prostredníctvom svojho triedneho dôverníka. 

          V zmysle zákona o ochrane osobných údajov sú všetci rodičia oboznámení na triednych 

schôdzkach so zverejňovaním filmových a fotografických záberov žiakov na webových 

stránkach. Svojim podpisom vyjadrujú svoj súhlas/nesúhlas. 

         Rodičovské združenie spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy 

a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri 

zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí, pri organizovaní domácich a zahraničných 

stykoch školy a usmerňuje vzťah a postoje rodičov ku škole.    

 

Žiacka školská rada 

 

     Žiacka školská rada je volený poradný orgán riaditeľa školy – respektíve skupina 

žiakov školy, ktorí reprezentujú názory a záujmy svojich spolužiakov a presadzujú ich na 

rokovaniach s vedením školy. Táto skupina presadzuje možnosť žiakov demokraticky 

ovplyvňovať dianie v škole a podieľať sa na ňom. 

Medzi základné úlohy členov žiackej školskej rady patria: 

- vyjadrujú sa k podstatných otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy 

a vzdelávania 

- podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku 

- predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli 

- organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností, možností študentov 
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Zloženie ŽŠR v roku 2021/2022 

Predseda: Nina Langová  III.A 

Tajomník: Timotej Kopecký   II.A 

Členovia rady:  

Vanessa Remeňová    III.A 

Denis Farkaš            III.A 

Sofia Hlaváčová         II.B 

Pavol Bednárik           I.B  

Ema Košútová            I.B  

Zástupca v Rade školy: Nina Langová 

Zástupca žiakov v Mládežníckom parlamente: Nina Langová 

Koordinátor žiackej školskej rady: Mgr. Renata Vranková 

Zasadnutia boli realizované 3 krát počas školského roka. Boli na nich prerokované 

oblasti výchovnovzdelávacieho procesu, jednotlivé aktivity na škole a voľno časové 

aktivity. ŽŠR sa riadila podľa štatútu. Zástupcovia ŽŠR boli delegovaní v Mládežníckom 

parlamente mesta Topoľčany, v ICM, SČK, UNICEF a v Rade školy pri SOŠ. 

 

V priebehu šk. r. 2021/2022 sa aktívne podieľali žiaci na nasledovných akciách: 

Charita:  

 Biela pastelka - celoslovenská verejná zbierka – september 2021 

 Upracme Topoľčany - september 2021 

 Svetový deň duševného zdravia - Dni nezábudiek - október 2021 

 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - december 2021 

 Kampaň Červená stužka - december 2021 

 Jarné školské upratovanie - apríl 2022 

 Deň Zeme 2022 – pozeranie filmov Pezinská skládka a Biomasaker 

 Deň narcisov - apríl 2022 

 Hodina deťom – jún 2022     

Kultúra:  

 Mikulášska pošta - december 2021 

 Vianočná výzdoba  

 Valentínska pošta 

Spolupráca: Mládežnícky parlament mesta Topoľčany, ICM Topoľčany 

 

Spolupráca so zamestnávateľmi 
 

    Zamestnávatelia sú partnerom školy, pre ktorého budúcich zamestnancov škola nielen 

pripravuje, ale s ktorými už počas prípravy spolupracuje. Spolupráca počas prípravy je hlavne 

zameraná na oblasť praktického vyučovania. Praktické činnosti sú realizované v spolupráci 

s podnikateľskou sférou, kde sú určené podmienky pre vykonanie praxe formou duálneho 

vzdelávania ( uvedené v tejto správe vyššie) a tiež formou školského vzdelávania. 

    Ide o pracoviská – prevádzky súkromných podnikateľov, s ktorými sme uzatvorili Zmluvy 

o poskytovaní praktického vyučovania podľa §8 ods.2. zákona 61/2015 o odbornom 

vzdelávaní  v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom evidenciu dochádzky a kontrolu 

i hodnotenie žiakov zabezpečujú majstri odbornej výchovy, zamestnancov školy v spolupráci 

s inštruktormi, zamestnancami firiem. 
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Prevádzky súkromných podnikateľov pre autoopravárenské odbory: 

1. AUTOCOMPANY  s.r.o. – Pažiť , Partizánske 

2. Autoservis Jakub s.r.o. – Topoľčany 

3. Autodielňa Pavol Lacika a syn, Prašice 

4. AUTOMARŠ, s.r.o., Topoľčany 

5. M-GUMA,s.r.o., Krušovce 

6. Karol  SpišáK Car, Ješková Ves 

7. M.K.Servis, Kačina 

8. MTM-Autoservis, s.r.o., Kovarce 

9. REMESLOSERVIS, Nitra 

10. MOZEJ s.r.o., Rajčany 

Prevádzky súkromných podnikateľov pre odbory kaderník a  kozmetik: 

1. Petra Koberová, Topoľčany 

Prevádzky súkromných podnikateľov pre stavebné a strojárske odbory: 

1. BLESKOPOL – INTERLUX, Ivan Krcho, Topoľčany 

2. WIFICONNECT, Klátová Nová Ves 

3. RK Elektro, Roman Kollár, Nemčice 

4. ELEKTROMONT s.r.o., Topoľčany 

5. OMEGA METAL, s.r.o., Partizánske 

6. BIMETAL CNC s.r.o., Horné Obdokovce 

7. Sky LAN s.r.o., Partizánske 

8. ELMA, Eudard Bečka,  Bojná 

9. Buček- CNC obrábanie, Zbehy 

10. TOPOS Tovarníky a.s. 

11. DECODOM s.r.o., Topoľčany 

12. Duometal plus s.r.o., Topoľčany 

13. Kovoprodukt, Ing.Peter Beňo, Nitrica 

14. Elektrobest-sk.s.r.o., Bratislava 

15. MT ELEKTROSYSTÉMY s.r.o., Dvorany nad Nitrou 

16. Jozef Marko, Veľké Ripňany 

17. MK centrum, Mýtna Nová Ves 

18. BOBRIK SK s.r.o., Bratislava 

19. Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 
 

 

 

       


