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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

 
 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR 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 priemyselná škola informačných technológií 

Organizačné zložky školy (len spojené 
školy): 

 

Adresa školy: Nábrežná 1325,  024 01 Kysucké Nové Mesto 

Telefónne čísla školy: 
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

041/421 26 41, 420 74 10, 421 27 92, 420 74 14, 421 34 51 

0918481085 

Faxové čísla školy:  041/421 26 41 
Internetová stránka školy: 
 

www.spsknm.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

skola@spsknm.sk 

valek@spsknm.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny 
s uvedením presného názvu) 

Školská jedáleň Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové 

Mesto 

Školský internát Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové 

Mesto 

Zriaďovateľ: 
 

Žilinský samosprávny kraj,  

Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 
 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ Milan Valek, Ing. 
Zástupca 
pre technicko-ekonomické činnosti 

Jaroslava Svrčková, Mgr. 

Zástupca 
pre všeobecnovzdelávacie predmety 

Milan Ševčík, PaedDr. 

Zástupca  
pre odborné predmety 

Michal Žabka, Ing. 

Výchovný poradca Mária Slaviková, Ing. 
Koordinátor prevencie Dana Kapitánová, PaedDr.  
Školský psychológ Jana Mácová, Mgr. 

Kariérový poradca Mária Slaviková, Ing. 
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 

P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: Volený/ delegovaný za... 

1. PaedDr. Oľga Ďurinová - predseda SPŠ IT KNM  

2. Ing. Peter Remiš SPŠ IT KNM 

3. Mgr. Benedika Budošová SPŠ IT KNM 

4. Ing. Monika Pilcová zástupca rodičov 

5. Ing. Martin Kožák zástupca rodičov 

6. Ing. Martin Novysedlák zástupca rodičov 

7. Bc. Marcela Adamková delegovaný zástupca ŽSK 

8. Jana Beláková delegovaný zástupca ŽSK 

9. Ivan Poláček delegovaný zástupca ŽSK 

10. Dušan Mičian delegovaný zástupca ŽSK 

11. Martin Sládek zástupca žiakov 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej 

samosprávy: 
25.09.2018 

 
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
-  
-  
-  
 

5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2018 Stav k 31. 08. 2019 

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 8 206 6 2 1 8 203 8 2 1 
2. ročník 8 210 5   8 208 5   
3. ročník 8 214 8   8 214 8   
4. ročník 8 214 4   8 211 4   
5. ročník           
6. ročník           

Nadstavbové, 
pomaturitné a vyššie 
odborné štúdium 

1. ročník           

2. ročník           

3. ročník           

Externé a kombinované štúdium           
Spolu: 32 844 23 2 1 32 836 25 2 1 
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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  7 5 10 0 7 6 9 0 
2. ročník  18 8 2 4 21 9 3 4 
3. ročník  10 3 7 0 10 4 8 0 
4. ročník  19 7 8 1 21 7 9 1 
5. ročník         
Spolu: 54 23 27 5 59 26 29 5 
Spolu CH + D: 77 32 85 34 

 
 

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 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

2381 M strojárstvo 1 20 20 3D 4 10 21 18 

3918 M technické lýceum 1 20 20 3D 4 14 28 20 

2387 M mechatronika 1 28 28 3D 4 26 57 28 

2675 M elektrotechnika 1 28 28 3D 4 31 72 28 

2561 M 
Informačné a sieťové 

technológie 
3 84 84 3D 4 118 194 84 

3968 M logistika 1 20 20 3D 4 10 25 19 

 
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 

zapísaní 
1.termín 

 

1.termín 
+ 

2.termín 

2381 M strojárstvo 1 20 20 3D 4 10 21 18 

3968 M logistika 1 20 20 3D 4 10 25 19 

 
 

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 
 

Ukazovateľ 
1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet žiakov  843 X 836 X 

Prospech prospeli s vyznamenaním 93 11% 115 13,8% 
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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 
2,30 2,19 2,57 1,88   2,24 

ANJ Anglický jazyk 2,52 2,67 2,77 2,84   2,70 

API Aplikovaná informatika 1,70 1,77 1,94 1,77   1,81 

APM Aplikovaná matematika    2,19   2,18 

AUT Automatizácia 1,84 2,55 2,02 1,76   2,04 

AIP 
Automatizácia 

inžinierskych prác 
  2,65 1,97   2,31 

APW 
Automatizácia prípravy 

výroby 
  2,56    2,56 

ATE Automatizačná technika    1,73   1,73 

CCS CAD/CAM systémy  1,83     1,83 

CLG Cvičenia z logistiky   1,90    1,90 

CPF 
Cvičenia z počítačových 

systémov 
   2,22   2,21 

CVU Cvičenia z účtovníctva    2,24   2,24 

CVI Cvičenie z informatiky   1,00    1,00 

CME Cvičenie z matematiky    1,18   1,18 

CRG Cvičenie z programovania   1,52    1,52 

DAA Databázové aplikácie   1,90    1,90 

DEJ Dejepis 1,61 1,84     1,72 

EKC Ekonomické cvičenia    1,40   1,40 

EKO Ekonomika 2,87 2,23 2,47 1,71   2,07 

ELE Elektronika  2,65 2,44 2,50   2,53 

ETS 
Elektrotechnická 

spôsobilosť 
   2,28   2,28 

ELM Elektrotechnické merania   2,73 2,45   2,51 

ELK Elektrotechnika 1,72 2,74 2,50    2,14 

ETV Etická výchova       0,00 

FIG Finančná gramotnosť 1,67      1,67 

FYZ Fyzika 2,54 2,87     2,69 

GRS Grafické systémy  2,86 2,28 1,96   2,21 

HOG Hospodárska geografia 2,30      2,30 

prospeli s priemerom 1,00 6 0,7% 18 2,15% 
prospeli veľmi dobre 229 27,2% 225 26,9% 
prospeli 401 47,6% 481 57,5% 
neprospeli 119 14,1% 15 1,8% 
neklasifikovaní 1 0,1% 0 0% 
celkový prospech za školu 2,3 X 2,25 X 

Správanie 

veľmi dobré 804 95,4% 785 93,9% 
uspokojivé 16 1,9% 22 2,6% 
menej uspokojivé 16 1,9% 23 2,7% 
neuspokojivé 7 0,8% 6 0,8% 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 56 198 X 50 976 X 
počet ospravedlnených hodín 54 093 96,3% 48 447 95% 
počet neospravedlnených hodín 2 105 3,7% 2 529 5% 
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ITE Informačné systémy    1,50   1,50 

INF Informatika 1,78      1,78 

IVT 
Informatika a výpočtová 

technika 
 1,72 2,48    2,10 

IVI Internet vecí    1,71   1,71 

KOM Kontrola a meranie   2,78 2,90   2,84 

KAJ 
Konverzácia v anglickom 

jazyku 
  2,80 2,83   2,82 

LSD Logistika dopravy    1,84   1,84 

MDN Makroekonómia a dane    2,56   2,56 

MNZ Manažment   3,17    3,17 

MAT Matematika 2,79 2,85 3,08 2,85   2,89 

MEC Mechanika 2,64 2,97     2,80 

MNK Mechatronika  2,14 3,29 2,10   2,51 

NBV Náboženská výchova       0,00 

NEJ Nemecký jazyk 2,51 2,60     2,55 

OBN Občianska náuka 1,47 1,79 1,60    1,62 

OSY Operačné systémy  1,98     1,98 

PAY PC architektúra   2,18    2,18 

POS Počítačové systémy    3,35   3,35 

PRA Prax 1,91 1,81 1,72 1,93   1,81 

PRO Programovanie  2,35 2,31 2,33   2,33 

PCM 
Programovanie CNC 

strojov 
   2,43   2,43 

QLC 
Programovanie PLC 

systémov 
  2,47    2,47 

PNC 
Programovanie robotov     

a NC strojov 
   2,17   2,17 

RPJ Ročníkový projekt    1,90   1,90 

SEF Seminár z fyziky 3,31 2,81 2,67 3,09   2,97 

SEM Seminár z matematiky 2,77 2,35 2,73 2,82   2,67 

ESI 
Seminár zo slovenského 

jazyka a literatúry 
  1,81    1,81 

SXT Serverové technológie   1,62 2,14   1,83 

SIE Sieťové technológie 1,67 1,93 1,93 2,20   1,95 

SIZ Silnoprúdové zariadenia   2,53    2,53 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 2,47 2,68 2,68 2,94   2,69 

SWE Softvérové aplikácie 1,39 2,01     1,70 

SAU Stavba automobilov   2,17    2,17 

STC Strojárska konštrukcia  3,11 3,39 3,29   3,26 

STT Strojárska technológia 2,45 2,89 3,00 3,33   2,92 

STN Strojníctvo 2,68 2,69 3,42 2,77   2,85 

TEG Technická grafika 2,60 1,77     2,32 

TCK Technické kreslenie 2,40      2,40 

TDL 
Technické prostriedky 

logistiky 
 2,58     2,58 

TIR Technológia internetu   1,60    1,60 

TSV Telesná a športová výchova 1,56 1,87 1,92 1,74   1,77 

UCT Účtovníctvo  2,27 3,17 2,65   2,68 

UDP Úvod do podnikania    2,08   2,08 

USP Úvod do sveta práce    1,73   1,73 
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VYT Výpočtová technika 1,49 2,15 1,87    1,66 

ZAN Základy ekonomiky 1,85 2,00 2,11    1,99 

ZKG Základy logistiky 1,65 2,38 2,70 2,80   2,38 

ZYP Základy práva   2,43 1,80   2,12 

ZHT Základy techniky 3,31      3,31 

ZVD Základy výroby 2,65 2,77 2,93    2,78 

Spolu:  2,08 2,34 2,26 2,34   2,22 

 

 

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 
 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 

* uviesť konkrétny cudzí jazyk 
 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

* uviesť konkrétny cudzí jazyk 

 
Ústna / praktická forma internej časti maturitnej skúšky: 
 

 

 
9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 

 
A) Aktívne 

 

Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia 
Stupeň vzdelania 

(ISCED) 

2381 M strojárstvo denná 3D 

3918 M technické lýceum denná 3D 

2387 M mechatronika denná 3D 

2675 M elektrotechnika denná 3D 

2561 M informačné a sieťové technológie denná 3D 

3968 M logistika denná 3D 

predmet úroveň  počet žiakov priemerná úspešnosť 

slovenský jazyk a literatúra   212 48,5 

anglický jazyk 
B1 173 55,08 

B2 37 70,42 

matematika   70 52,24 

predmet úroveň  počet žiakov priemerná úspešnosť 

slovenský jazyk a literatúra  212 61,23 

anglický jazyk 
B1 173 59,45 

B2 37 59,46 

predmet úroveň  počet žiakov priemerný prospech 

slovenský jazyk a literatúra  210 2,09 

anglický jazyk 
B1 173 2,45 

B2 37 1,89 

teoretická časť odbornej zložky  210 2,57 

praktická časť odbornej zložky  211 2,19 
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B) Neaktívne 

nemáme 
 
C) Experimentálne overovanie 

nemáme 
 

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 
Z toho nekvalifikovaní -

dopĺňajúci 
si kvalifikáciu 

Ženy 43   

Muži 36   

Spolu (kontrolný súčet): 79   

Kvalifikovanosť v %: 100% X 

Veková štruktúra 

do 30 rokov 9   

do 40 rokov 19   

do 50 rokov 10   

do 60 rokov 23   

nad 60 rokov 3   

dôchodcovia 15   

Spolu (veková štruktúra): 79   

 
 

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

Ženy 31 
Muži 9 
Spolu (kontrolný súčet): 40 

Veková štruktúra 

do 30 rokov 4 
do 40 rokov 4 
do 50 rokov 5 
do 60 rokov 22 
nad 60 rokov 0 
dôchodcovia 5 

Spolu (veková štruktúra): 40 
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12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
ŠKOLY 

 

 
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% 

2 Anglický jazyk 100% 

3 Aplikovaná informatika 100% 

4 Aplikovaná matematika 100% 

Ukazovateľ Počet Forma štúdia 
Garant štúdia 

(napr. MPC, VŠ a iné) 

absolventi 
vysokých škôl 

ženy 1 adaptačné SPŠ IT Kysucké Nové Mesto 
muži 0   

do 30 rokov 

ženy 

8 aktualizačné MPC Žilina, CCV PF KU Ružomberok, 

SOFTIMEX Academy s.r.o. Lubeník, 

Akadémia vzdelávania Čadca 

muži 
2 

1 

aktualizačné 

inovačné 

MPC Žilina, SAŠŠ Bratislava 

UNIZA Žilina 

do 40 rokov 

ženy 

12 

 

1 

aktualizačné 

 

inovačné 

MPC Žilina, CCV PF KU Ružomberok, 

UNIPO Prešov, Akadémia vzdelávania 

Čadca, CVTI SR – ŠVS PN 

UNIZA Žilina 

muži 

1 

7 

adaptačné 

aktualizačné 

SPŠ IT Kysucké Nové Mesto 

Katolícke pedagogické a katechetické 

centrum, n. o. Levoča,  Akadémia 

vzdelávania Čadca, UNIZA Žilina,  CCV 

PF KU Ružomberok 

do 50 rokov 

ženy 

2 

 

3 

kvalifikačné – 

rozširujúce 

aktualizačné 

UMB FF Banská Bystrica, KU 

Ružomberok 

Free Time Academy Žilina,  CCV PF KU 

Ružomberok 

muži 
3 

1 

aktualizačné 

inovačné 

CCV PF KU Ružomberok, UNIZA Žilina 

UNIZA Žilina 

do 60 rokov 

ženy 

6 aktualizačné 

vzdelávanie 

funkčné 

Free Time Academy Žilina, ŠVS Piešťany, 

UKF Nitra, Bell Cambridge,   

CCV PF KU Ružomberok 

muži 

6 

 

2 

aktualizačné 

 

inovačné 

UNIZA Žilina, Akadémia vzdelávania 

Martin,, Akadémia vzdelávania Čadca,  

CCV PF KU Ružomberok 

UNIZA Žilina 

nad 60 rokov 
ženy 0   
muži 0   

dôchodcovia 
ženy 0   
muži 1 inovačné UNIZA Žilina 

Spolu: 57 - - 
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5 Automatizácia 100% 

6 Automatizácia inžinierskych prác 100% 

7 Automatizácia prípravy výroby 100% 

8 Automatizačná technika 100% 

9 CAD/CAM systémy 100% 

10 Cvičenia z logistiky 100% 

11 Cvičenia z počítačových systémov 100% 

12 Cvičenia z účtovníctva 100% 

13 Cvičenie z informatiky 100% 

14 Cvičenie z matematiky 100% 

15 Cvičenie z programovania 100% 

16 Databázové aplikácie 100% 

17 Dejepis 100% 

18 Ekonomické cvičenia 100% 

19 Ekonomika 100% 

20 Elektronika 100% 

21 Elektrotechnická spôsobilosť 100% 

22 Elektrotechnické merania 100% 

23 Elektrotechnika 100% 

24 Etická výchova 100% 

25 Finančná gramotnosť 100% 

26 Fyzika 100% 

27 Grafické systémy 100% 

28 Hospodárska geografia 100% 

29 Informačné systémy 100% 

30 Informatika 100% 

31 Informatika a výpočtová technika 100% 

32 Internet vecí 100% 

33 Kontrola a meranie 100% 

34 Konverzácia v anglickom jazyku 100% 

35 Logistika dopravy 100% 

36 Makroekonómia a dane 100% 

37 Manažment 100% 

38 Matematika 100% 

39 Mechanika 100% 

40 Mechatronika 100% 

41 Náboženská výchova 100% 

42 Nemecký jazyk 100% 

43 Občianska náuka 100% 

44 Operačné systémy 100% 

45 PC architektúra 100% 

46 Počítačové systémy 100% 

47 Prax 100% 

48 Programovanie 100% 

49 Programovanie CNC strojov 100% 

50 Programovanie PLC systémov 100% 

51 Programovanie robotov a NC strojov 100% 

52 Ročníkový projekt 100% 

53 Seminár z fyziky 100% 

54 Seminár z matematiky 100% 

55 Seminár zo slovenského jazyka a literatúry 100% 
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56 Serverové technológie 100% 

57 Sieťové technológie 100% 

58 Silnoprúdové zariadenia 100% 

59 Slovenský jazyk a literatúra 100% 

60 Softvérové aplikácie 100% 

61 Stavba automobilov 100% 

62 Strojárska konštrukcia 100% 

63 Strojárska technológia 100% 

64 Strojníctvo 100% 

65 Technická grafika 100% 

66 Technické kreslenie 100% 

67 Technické prostriedky logistiky 100% 

68 Technológia internetu 100% 

69 Telesná a športová výchova 100% 

70 Účtovníctvo 100% 

71 Úvod do podnikania 100% 

72 Úvod do sveta práce 100% 

73 Výpočtová technika 100% 

74 Základy ekonomiky 100% 

75 Základy logistiky 100% 

76 Základy práva 100% 

77 Základy techniky 100% 

78 Základy výroby 100% 

Celkový priemer (%): 100% 

 
 

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 
 
Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:  

 

Výchovnou poradkyňou (VP) v škole je Ing. Mária Slaviková. Činnosť VP bola vykonávaná 

v súlade s ročným plánom činnosti a  aktuálnosti problémov. Výchovná poradkyňa mala určené 

konzultačné hodiny a úzko spolupracovala  s triednymi učiteľmi, vedením školy i s rodičmi žiakov. 

Monitorovala problémových žiakov, venovala im pozornosť prostredníctvom výchovných 

pohovorov a výchovných opatrení.  

V  školskom roku 2018/2019 28 žiakov študovalo v našej škole ako individuálne začlenení. Všetci 

individuálne začlenení žiaci boli vzdelávaní vo všetkých predmetoch podľa školských tematických 

plánov s individuálnym študijným programom.  Zohľadňujúc dôsledky pre pedagogickú prax, ktoré 

sú nevyhnutné pre  úspešné vzdelávanie týchto žiakov, 21 začlenených žiakov úspešne ukončilo 

ročník s hodnotením podľa Metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Traja začlenení žiaci neprospeli z dvoch 

predmetov, štyria žiaci neprospeli z jedného predmetu. 

   

Aktivity zamerané na monitorovanie problémov žiakov: 

 V školskom roku bolo vedením školy, triednymi učiteľmi a výchovným poradcom   

uskutočnených 21  pohovorov s problémovými žiakmi školy, prípadne s ich rodičmi. 
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Aktivity zamerané na prehlbovanie profesionálnej orientácie žiakov: 

 Dňa 02.10.2018 sa žiaci III. AI a III. CI zúčastnili exkurzie IT Expo v ŽU v Žiline. 

 Dňa 3.10.2018 sa žiaci III. AS a II. AM zúčastnili prehliadky pavilónov Medzinárodného 

strojárskeho veľtrhu v Brne. Prezreli si vystavené produkty a technológie z oblasti 

automatizácie, meracej, riadiacej a regulačnej techniky a predovšetkým, nové technológie, 

materiály, komponenty a stroje z oblasti strojárstva.  

 Dňa 08.10.2018 sa žiaci IV. AM a IV. AL triedy zúčastnili prezentácie Katedry vodnej dopravy 

fakulty PEDaS Žilinskej univerzity Žilina spojenej s exkurziou v lodenici v Bratislave 

a  vyhliadkovou plavbou po Dunaji.  

 Dňa 16.10.2018 pracovníčky CPPPaP v Kys. Novom Meste uskutočnili vyhodnotenie testov 

kariérového poradenstva so žiakmi štvrtých ročníkov našej školy. 

 Dňa 18.10.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili poznávacieho zájazdu v mincovni Kremnica 

v rámci vzdelávania finančnej gramotnosti. 

 Dňa 29.11.2018 sa uskutočnila exkurzia firmy ELMAX Žilina, a. s., ktorej sa zúčastnili žiaci  

III. AS a vybraní žiaci III. AM triedy. Po prezentácii firmy nasledovala prehliadka výrobných 

priestorov s najmodernejšími technológiami spracovania kovov.  

 Dňa 13.12.2018 sa uskutočnila exkurzia v Ostrave – Vítkoviciach. Žiaci  I. AS,  I.AM triedy si 

prezreli bývalý komplex výroby a spracovania surového železa a vstúpili do vnútorných 

priestorov vysokej pece. 

 Dňa 21.01.2019 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili exkurzie v spoločnosti KIA 

MOTORS Žilina.  

 Dňa 29.01.2019 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili besedy so zástupcami Fakulty FRI 

a Fakulty Elektrotechniky a IT ŽU Žilina. 

 Dňa 14.2.2019 sa trieda IV. AI zúčastnila exkurzie na Fakulte riadenia a informatiky ŽU Žilina.  

 Dňa 21.03.2019 sa v našej škole uskutočnila návšteva županky ŽSK p. Eriky Jurinovej, ktorá 

uskutočnila prednášku a besedu so žiakmi 3. a 4. ročníkov našej školy.  

 Dňa 10.04.2019 sa trieda III. AG zúčastnila zážitkovej formy získavania vedomostí ako 

rozhodovať o vlastných peniazoch, ako mať v rukách prosperitu vlastnej rodiny. Pán Martin 

Tomčala, z Allfinanz, a. s., žiakom prezentoval dôležitosť finančnej gramotnosti v živote 

človeka.  

 Dňa 27.05.2019 sa žiaci II. AS, II. AM triedy zúčastnili exkurzie v závode KIA MOTORS 

spojenej s prezentáciou v priestoroch Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch. Potom žiaci mali 

možnosť si prehliadnuť priestory zvarovne a montážnej haly.  

 Dňa 10.06.2019 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili besedy so zástupkyňami združenia Cesty 

k podnikaniu p. Fogeltonovou a p. Tvrdou na tému „Objav svoj talent a spoj ho s expertami 

z podnikateľskej praxe“. 

 

Aktivity zamerané na starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov: 

 Dňa 17.09.2018 sa konal workshop s názvom Finančná sloboda. Workshopu sa zúčastnili žiaci 

IV .AG. Pod vedením lektora Ing. Martina Tomčalu zo spoločnosti OVB  žiaci  prostredníctvom 

zážitkového vzdelávania získali znalosti, vedomosti z finančnej gramotnosti, riadili svoj 

finančný rozpočet, snažili sa získať finančnú nezávislosť a uvedomili si hodnotu peňazí.  
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 V dňoch 19. - 21.09.2018 sa žiaci Kristián Novák zo IV. AG triedy, Nikola Kalužničinová z II. 

AG triedy  zúčastnili 1. ročníka celoštátneho sústredenia spracovania textu na počítači. Kristián 

Novák získal 7. miesto.  

 V októbri 2018 sa naša škola zapojila do 18. ročníka celoslovenskej Biblickej olympiády, ktorú 

každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov 

Slovenska. Cieľom tejto olympiády je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom. 

Do olympiády sa zapojilo 26 tried našej školy v rámci hodín náboženskej výchovy. 18 žiakov 

postúpilo do školského kola.  

 Dňa 02.10.2018 sa žiaci II. AL a II. AI v počte 46 zúčastnili exkurzie do Krakowa. Navštívili 

kráľovské sídlo Wawel a kráľovskú baziliku, ktoré sú spojené aj s dejinami Slovákov.  

 V dňoch 03.10.2018 a 09.10.2018 sa uskutočnili školské a okresné kolá v súťaži:  

Zenit - strojárstvo v kategórii A. Do krajského kola postúpili víťazi: 

1. miesto – Halúzka Martin zo IV. AS, 

2. miesto – Sedmák Daniel zo IV. AS, 

3. miesto – Vilím Jozef z III. AS. 

 

Zenit - strojárstvo programovanie CNC: 

1. miesto – Urbánek Patrik zo IV. AS.  

 

 Dňa 12.10.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. V kategórii A (žiaci 

tretích a štvrtých ročníkov) sa na 1. mieste umiestnil Michal Bača, žiak IV. AE triedy, na 2. 

mieste Trlík Matej, žiak IV. AE triedy, na 3. mieste Michal Smolka, žiak IV. AI triedy.  

V kategórii B (žiaci prvých a druhých ročníkov) sa na 1. mieste umiestnil Gallo Andrej, žiak II. 

AE triedy, na 2. mieste Marek Maslák, žiak II. AE triedy, na 3. mieste Jozek Miloš, žiak II. AI 

triedy.  

 Dňa 16.10.2018 sa 14 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola 35. ročníka celoštátnej 

súťaže ZENIT v programovaní. Do krajského kola postúpili v skupine A Tomáš Lokša IV. BI 

(86 bodov), Peter Strýček IV. BI (74 bodov). 

 Dňa 17.10.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT Web. Na 1. mieste sa umiestnil 

Michal Hanuliak, zo IV. BI triedy, na 2. mieste Marek Galierik, zo IV. BI triedy, na 3. mieste 

Andrej Hurta, z II. AI triedy.  

 Dňa 24.10.2018 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili prednášok zameraných na finančné 

vzdelávanie žiakov stredných a vysokých škôl pod záštitou Finančno-servisného centra 

v  Kysuckom Novom Meste, ktorého manažérom bol p. Jozef Sopek. Diskutovaná téma bola 

"Možnosti na finančnom trhu počas a po ukončení štúdia". 

 Dňa 14.11.2018 sa žiak našej školy zúčastnil 5.ročníka Majstrovstiev SR v CNC sústružení (PK 

stroj). 

 Dňa 15.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Víťazom zo 49 

zúčastnených sa stal žiak IV. AL Adam Ďuriník, ktorý postúpil do krajského kola, kde získal 2. 

miesto v svojej kategórii. 

 Dňa 19.11.2018 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve, ktorého sa zúčastnili 3 

žiaci našej školy.  

 Dňa 23.11.2018 sa vybraní žiaci zúčastnili súťaže Shakespeare´s Day – v prednese poézie 

a prózy v ANJ.  
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 Dňa  28.11.2018 navštívil našu školu publicista, redaktor, básnik a prozaik Marián Grupač v 

rámci jubilejného 50. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov – Jašíkove 

Kysuce, ktoré organizuje Kysucká knižnica v Čadci. Besedy sa zúčastnili žiaci I. BI, I .AL a IV. 

AG triedy. 

 Dňa 30.11.2018 študenti I. AL triedy navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci, kde sa zúčastnili 

na  autorskom kolokviu Jašíkových Kysúc.  

 Dňa 04.12.2018 študenti II. AI a II. AL (46)  navštívili pamiatky pripomínajúce našu štátnosť: 

Bratislavský hrad, parlament a pamiatky venované dvom najvýznamnejším osobnostiam 

republiky: T. G. Masaryka a M. R. Štefánika.  

 Dňa 05.12.2018 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie vo Viedni. Navštívili Schönbrunn / Hofburg – 

letné /zimné sídlo Habsburgovcov, výstavu umenia v Múzeu histórie a umenia, kráľovský kostol 

– Dóm sv. Štefana, videli parlament, radnicu, operu, národné divadlo a mnoho ďalších 

architektonických skvostov.  

 Dňa 07.12.2018 sa žiaci druhých a tretích ročníkov zúčastnili poznávacieho zájazdu 

vo vianočnom Krakowe.  

 Dňa 11.12.2018 sa v našej škole konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého 

sa zúčastnilo 15 žiakov. Do okresného kola postúpili Michal Haluza zo IV. AS a Jakub Lavrovič 

zo  IV. BE.  

 V decembri 2018 sa žiaci IV. AL a IV. AG zúčastnili ekonomickej olympiády-celoslovenskej 

súťaže znalostí z ekonómie a financií. 

 Dňa 16.01.2019 sa v Krupine konalo finálové kolo celoštátnej stredoškolskej ligy Ultimate 

Frisbee (indoor). Zúčastnilo sa ho 7 škôl. Tím našej školy vo finále obsadil medailové 3.miesto.  

 Dňa 14.02.2019 sa konalo krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v SIP - spracovanie 

informácií na počítači. Kristián Novák zo IV. AG zvíťazil a postúpil do celoslovenského kola, 

ktoré sa konalo 19. – 21. 03.2019.  

 Dňa 15.02.2019 sa vybraní žiaci I. AI,  III. AI, I. AE a IV. AE zúčastnili v SND v Bratislave 

zaujímavého divadelného predstavenia „Projekt 1918“. 

 Dňa 18.03.2019 sa konalo v SPŠ IT KNM školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, súťaže v 

umeleckom prednese poézie a prózy. Víťazi Natália Knapcová III. AL a Nikola Kalužničinová 

II. AG nás úspešne reprezentovali aj v Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa konalo 

03.04.2019. Natália Knapcová  získala 1. miesto v prednese prózy a Nikola Kalužničinová 

získala 3.miesto v poézii.  

 Dňa 15.02.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže 3D tlač (3D print). Zúčastnilo sa ho 8 žiakov  

z tried IV. AM, IV. AE a III. AM. Úlohou súťažiacich bolo čo najpresnejšie vymodelovať 3D 

modely šachových figúrok a šachovnice. Víťaz Radovan Závodský zo IV.AM postúpil do 

krajského kola. 

 V dňoch 12. - 14.02.2019 sa konalo celoštátne kolo súťaže ZENIT aj za účasti našich žiakov.  

Zenit strojárstvo v kategórii A  - Martin Halúska zo IV. AS – 7. miesto. 

Zenit v elektronike - Matej Trlík zo IV. AE – 7. miesto. 

Zenit v elektronike - Michal Bača zo IV. AE – 9. miesto. 

 Dňa 27.02.2019 sa konalo v našej škole školské kolo SOČ. Do okresného kola v súťažnom 

odbore strojárstvo, hutníctvo a doprava z prvého miesta postúpila práca našich žiakov Sedmáka 

a Štefanku zo IV. AS „Drvič a odšťavovač. V súťažnom odbore Informatika postúpil do 

okresného kola Martin Kubanda zo IV. AI s prácou „Gastro-Trip“ a Matej Dipčár s prácou 

„Šachová hra“. V súťažnom odbore elektrotechnika a hardware z prvého miesta postúpila práca 
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Michala Smolku zo IV. AI „Inteligentná nabíjačka akumulátorov“. V súťažnom odbore 

ekonomika a riadenie z prvého miesta postúpila práca Cingelovej a Cabadajovej zo IV. AG 

„Simulácia pracovného postupu v spol. NTS“ a z druhého miesta postúpila práca Kristiána 

Nováka zo IV.AG „Obchodovanie na burze“. 

 Dňa 03.04.2019 sa v našej škole konalo krajské kolo SOČ. Do celoslovenského kola postúpila 

v súťažnom odbore strojárstvo, hutníctvo a doprava z druhého miesta práca našich žiakov 

Daniela Sedmáka a Sebastiána Štefanku zo IV. AS „Drvič a odšťavovač; V súťažnom odbore 

informatika obsadil prvé miesto a postúpil do celoslovenského kola Matej Dipčár s prácou 

„Šachová hra“. V súťažnom odbore elektrotechnika a hardware z druhého miesta postupuje 

práca Michala Smolku zo IV. AI „Inteligentná nabíjačka 12V akumulátorov“. V súťažnom 

odbore ekonomika a riadenie z prvého miesta postúpila práca Vanesy Cingelovej a Gabriely 

Cabadajovej zo IV. AG „Simulácia pracovného postupu v spoločnosti NTS“. 

 Dňa 20.03.2019 sa študenti našej školy Marek Bača (II. AM), Matej Brusák (II. AM), Josef 

Stefan Cáceres Tlacháč (II. BI)  zúčastnili dekanátneho kola biblickej olympiády, v ktorom 

získali prvé miesto.  

 V dňoch 18. - 22.03.2019 sa uskutočnila na Žilinskej univerzite – fakulte riadenia a informatiky, 

akcia s názvom Jarná škola programovania. Naši žiaci sa rozhodli zostrojiť solárne vozidlo, 

ktoré sa malo autonómne dostať z bodu A do bodu B len pomocou energie naakumulovanej 

v super kapacitory za čo najkratší čas. Práca našich žiakov z III. AI zvíťazila. 

 Dňa 22.03.2019 sa naši žiaci zúčastnili na TUKE v Košiciach celoslovenskej súťaže Networking 

Academy Games (NAG2019), ktorá je súčasťou projektu IT akadémia. Súťažiaci ukázali svoje 

vedomosti v oblasti teórie a praxe sieťových technológií. V súťaži jednotlivcov Peter Strýček 

zo  IV. BI odsadil 16. miesto a v súťaži skupín Martin Paučin, Miloslav Smičík, Tomáš Sobek 

obsadili 13. miesto a Lukáš Meliš, Matúš Mruzek, Peter Strýček 17. miesto. 

 V dňoch 25. – 26.04.2019 sa konalo finálové kolo Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC 

sústružení a frézovaní v Košiciach. Tento ročník sa líšil od predchádzajúcich tým, že súťažný 

tím tvoril pedagóg a žiak. Náš tím v zložení Ing. Hlavatá a žiak IV. AS Martin Halúska bol 

jediný postupujúci zo Žilinského samosprávneho kraja a v celoslovenskej súťaži získal 3. 

miesto. 

 V apríli 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku 

v  podaní hercov z Divadelného centra z Martina. V rámci zdokonaľovania sa v angličtine si 

pozreli anglicko-slovenskú inscenáciu The Onlines.  

 Dňa 02.05.2019 sa žiaci druhých a tretích  ročníkov zúčastnili exkurzie Autosalón 2019 

v  Bratislave.  

 Dňa 30.05.2019 sa žiaci II. AG triedy zúčastnili exkurzie v kaštieli v Radoli, najstaršej kultúrnej 

pamiatky na Kysuciach. Oboznámili sa s aktuálnymi expozíciami, ktoré priblížili posolstvo 

cyrilometodskej tradície, svet alchymistu, meštianske bývanie na Kysuciach a umeleckú 

hodnotu vystavených obrazov maliarky Martiny Šotníkovej. Prezreli si tiež výstavu jedinečných 

dobových hračiek. Žiaci tiež navštívili rodný dom kňaza a básnika Dlhomíra Poľského.  

 Dňa 03.06.2019 sa v Košiciach konala každoročná súťaž RBA - Robotic battle Alejova. Tento 

rok sa súťaže RBA zúčastnili traja žiaci z triedy III .AI, ktorí sa rozhodli zapojiť do súťažnej 

kategórie Racing – elektro. Ide o kategóriu, v rámci ktorej si mali vytvoriť vlastné bezdrôtovo 

ovládané vozidlo a následne prejsť v čo najkratšom čase trať. V kvalifikácii sa umiestnili 

na výbornom treťom mieste, ale vo finálnom závode, kde mali spraviť viacero kôl, došlo 

po prvom kole k poškodeniu ich modelu. 
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 Dňa 06.06.2019 sa žiaci zúčastnili divadelného predstavenia v SND „Apartmán v hoteli 

Bristol“. Okrem divadelného predstavenia žiaci navštívili historické centrum nášho hlavného 

mesta s  Michalskou bránou.  

 Dňa 04.06.2019 vďaka grantovému programu Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu 

„Vráťme šport do škôl“ usporiadala SPŠ IT školské a okresné kolo turisticko-orientačného behu 

(TOB). 274 pretekárov v 14 kategóriách si zmeralo sily na náročnej trati lesným terénom 

v  Nesluši.  

 V dňoch 10. – 11.06.2019 sa v Turčianskych Tepliciach uskutočnili Školské majstrovstvá 

Slovenska v Orientačnom behu žiakov stredných škôl. Náš žiak Tomáš Ondrejka z III. AM 

triedy obsadil v kategórií jednotlivcov 14. miesto z 37 pretekárov. Omnoho lepšie sa mu darilo 

v súťaži MIX, kde obsadil 4. miesto.  

 Dňa 11. – 12.06.2019 sa konala v Spojenej škole v Detve súťaž v programe ZAV – písanie 

na  počítačoch pre mladé talenty 1. ročníka z celého Slovenska. Našu školu reprezentovala 

Kristína Cádrová z I.AG triedy.  

 Aktivity zamerané na informačnú a propagačnú činnosť pre žiakov ZŠ a ich rodičov: 

 

 Dňa 15.11.2018 sa zástupcovia našich škôl zúčastnili  Burzy SŠ v Žiline (predsedovia PK stroj; 

eko; elektro; VP; vedenie školy). 

 Dňa 28.11.2018 sa zástupcovia našich škôl zúčastnili Burzy SŠ v KNM (predsedovia PK stroj; 

eko; elektro; VP; vedenie školy). 

 Dňa 06.12.2018 sa konal Deň otvorených dverí v našej škole pre žiakov ZŠ a ich rodičov za 

účasti partnerských firiem a predstaviteľov fakúlt ŽU Žilina.  

 Dňa 12.02.2019 sa zástupcovia našich škôl zúčastnili  Burzy SŠ v Čadci (predsedovia PK stroj; 

eko; elektro; VP; vedenie školy). 

 

Aktivity zamerané na prevenciu a zdravý životný štýl mládeže: 

 

 Dňa 17 - 21.09.2018 sa žiaci II. AG a I. BI zapojili do organizovania zbierky Biela pastelka 

na  pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom.  

 Dňa 04.10.2018 sa žiaci našej školy zapojili do projektu „Záložka do knihy spája slovenské 

školy“. 

 Dňa 23.10.2018 sa žiaci III. AM, IV. AI, IV. BI,IV. BE (spolu 19 žiakov) zúčastnili akcie 

Študentská kvapka krvi. 

  Dňa 09.11.2018 žiaci I. AM podporili celoslovenský zbierkový deň Hodina deťom zbieraním 

finančných prostriedkov v uliciach nášho mesta.  

 Dňa 14.11.2018 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili výchovno-evanjelizačného koncertu v rámci 

projektu Godzone. 

 Dňa 26. - 30.11.2018 sa žiaci našej školy zapojili do Kampane Červené stužky zameranej na boj 

proti AIDS. Do výroby symbolických červených stužiek sa zapojili študentky I. AG a chlapci 

II. AE triedy. 

 Dňa  28.11 – 03.12.2018 sa v rámci hodín náboženskej výchovy, uskutočnil workshop s názvom 

Aj s časom sa dá hrať, ktorý viedol p. Lukáš Hrošovský – riaditeľ organizácie SYTEV. Témy 

workshopov boli: Zmysel života, Osobnosť a jej vývoj, Povolanie, Hodnoty a ich hierarchia, 

Životný štýl.  
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 Dňa 17.12.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili audiovizuálnej prednášky na tému Svet médií. 

Sprievodcom svetom audiovizuálnej kultúry so zameraním na predchádzanie závislostiam 

na  drogách a alkohole bol na 90 minút filmový kritik Peter Konečný.  

 Dňa 18.12.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili zbierky Úsmev ako dar na podporu detí 

z detských domovov.  

 Dňa 19.12.2018 sa v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja konala konferencia 

spojená s odovzdávaním ocenení  Žiackych školských rád. Študenti našej školy si v tvrdej 

konkurencii vyslúžili za druhé miesto ako odmenu jednodňový poukaz na návštevu do Národnej 

rady Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska. 

 Počas najchladnejších dní od 14.01. do 14.02.2019 sa 163 žiakov v rámci 15 skupín 

zúčastňovalo stretnutí s ľuďmi bez domova. Skúsenosti a zážitky z týchto návštev praktickým 

spôsobom umožnili žiakom vnímať témy Zmysel života, Ľudská osoba a jej dôstojnosť, 

Sociálna náuka cirkvi.  

 Dňa 30.01.2019 sa uskutočnili Zimné turistické preteky za účasti 50 pretekárov na bežkách 

na  tratiach 1,5 km, 3 km a 4,5 km.  

 Dňa 18.03.2019 sa uskutočnila beseda o charite s vdp. Michalom Melišíkom - kňazom 

povereným pre oblasť charity v Žilinskej diecéze. Zároveň ide o rodáka z nášho mesta a 

absolventa našej školy. Táto beseda rozvíjala témy: Ľudská osoba jej dôstojnosť (1. ročník) a 

Sociálna náuka cirkvi (2. ročník). Besedy sa zúčastnilo 49 žiakov v 4 skupinách z tried I. BI, I. 

AE, II. CI.  

 Dňa 25.03.2019 sa na našej škole uskutočnila kampaň Biela stužka, ktorá je symbolom ochrany 

života, pričom tento dátum je Medzinárodným dňom počatého dieťaťa a zároveň je aj Dňom 

zápasu za ľudské práva na Slovensku. Výroby bielych stužiek sa zúčastnili žiaci II. AG. 

 Dňa 30.04.2019 sa  v 4 triedach 1. ročníka uskutočnil workshop s názvom Európske príležitosti 

pre mládež. Témy workshopu boli: Zmysel života, Životný štýl, Komunikácia a jej formy, 

Korene a hodnoty súčasnej Európy.  

 Dňa 10.05.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili finálového kola Stredoškolskej Ligy Ultimate 

v  Trnave ako súčasť celoštátnej olympiády stredoškolákov Gaudeamus Igitur. Tím našej školy 

odohral dokopy 6 zápasov - 4 víťazné a 2 porážky. V konečnom výsledku zaznamenal medailové 

3.miesto. 

 Dňa 13.05.2019 sa žiaci našej školy aktívne zapojili do celomestskej aktivity Dni čistoty mesta 

Kysucké Nové Mesto, v rámci ktorej každý rok všetky školy a školské zariadenia v meste 

upratujú jednotlivé úseky v meste.  

 Dňa 16.05.2019 sa v rámci grantového programu odboru školstva a športu Žilinského 

samosprávneho kraja “Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ žiaci našej školy zúčastnili návštevy 

Košíc. Bola to jedna z niekoľkých naplánovaných aktivít v rámci projektu „Žiť bez drog je cesta 

k úspechu“.  

 Pokračovaním protidrogovej prevencie sa stala v júni aktivita TRI FAREBNÉ DNI PROTI 

DROGÁM, kedy žiacka školská rada s tímom študentov vyjadrila svoj odmietavý postoj 

k  drogám prostredníctvom jednotnej farby oblečenia určenej na konkrétny deň. V nadväznosti 

na túto aktivitu sa uskutočnilo pásmo prednášok a kreatívnych videí pod názvom ,,Všetko 

o  drogách, ako povedať nie?“.  

 Dňa 17.05.2019 sa 27 žiakov 1. a 2. ročníka našej školy zúčastnilo exkurzie na najznámejšom 

mariánskom pútnickom mieste na Kysuciach na Živčákovej pri Turzovke. Exkurzia zahŕňala 
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turistický presun ku Kaplnke Panny Márie, odtiaľ k trom prameňom a končila účasťou na svätej 

omši v hlavnom chráme a výstupom na jeho vyhliadkovú vežu.  

Analýza záujmu žiakov našej školy o štúdium na VŠ: 

 Vo februári 2019 VP uskutočnila so žiakmi štvrtých ročníkov dotazník na zmapovanie záujmu 

našich žiakov o štúdiu na VŠ. Vyplnenia dotazníka sa zúčastnilo 63 žiakov tried IV. AI, IV. AE, 

IV. AL. Z vyhodnotenia dotazníka vyplýva nasledovné: 

76 % žiakov SŠ chce pokračovať v štúdiu na VŠ po skončení strednej školy, 

56% žiakov SŠ chce študovať ten istý alebo príbuzný odbor ako študuje teraz, 

35% žiakov SŠ  si vyberá VŠ podľa ekonomického hľadiska, 

30% žiakov SŠ  si vyberá VŠ podľa odporúčaní ľudí, kt. dôverujú, 

35% žiakov SŠ  si vyberá VŠ podľa výhodnosti prijímacích podmienok, 

15% žiakov SŠ nebude študovať na VŠ, lebo majú slabé št. výsledky,  

9% žiakov nevie. 

 

Ďalšie aktivity VP: 

 

 Dňa 16.10.2018 VP zabezpečila so žiakmi štvrtých ročníkov testovanie kariérneho poradenstva 

v spolupráci s CPPPaP KNM. 

 V spolupráci s triednymi učiteľmi a vedením školy VP uskutočnila monitoring žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. 

 V spolupráci s triednymi učiteľmi štvrtých ročníkov VP koordinovala vyplňovanie prihlášok 

na VŠ formou účasti na TH a formou konzultácií. 

 V spolupráci s vedením školy a triednymi učiteľmi VP monitorovala aktuálny stav žiakov školy 

formou štvrťročných depistážnych dotazníkov. 

 Vedenie školy mapovalo stav plnenia náboru žiakov na šk. rok 2018 / 2019 formou 

vyhodnotenia zápisu žiakov ZŠ. 

 VP uverejňovala najnovšie informácie a sprístupňovala ich žiakom a učiteľskej verejnosti 

formou aktualizácie nástenky VP. 

 VP oboznamovala pedagogických zamestnancov o práci VP na štvrťročných vyhodnocovacích 

poradách formou štvrťročných správ VP. 

 VP uskutočňovala poradenský kontakt nasledovne: 

- konzultačné hodiny: utorok od 10.30 – 14.15 hod., 

- počas prestávok ostatných vyučovacích dní, 

- miesto: kabinet VP č. 303, druhé poschodie. 

 

Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:  

 

Koordinátorkou prevencie (KP) v škole je PaedDr. Dana Kapitánová. Činnosť KP bola 

vykonávaná v súlade s ročným plánom činnosti. Koordinátorka prevencie úzko spolupracovala  

s  vedením školy, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi i s rodičmi žiakov.  

 

Aktivity v školskom roku 2018/2019: 

 September 2018  – anonymný dotazník o výskyte šikany na škole – žiaci 2. ročníka. 
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 Október  2018  - uzatvorenie Dohody medzi vedením školy a rodičmi v oblasti návykových 

látok – 1. ročník. 

 17.12.2018 – audiovizuálna prednáška Svet médií zameraná na reklamy, ktoré si dali za 

úlohu predchádzať závislostiam na drogách a alkohole – žiaci 1. – 4. ročníka. 

 Február – marec 2019 - vlastná literárna a výtvarná tvorba na tému : Sme ľudia  

– žiaci 1. – 3. ročníka. 

 6.2.2019 – inscenácia Fake news 1948 o extrémizme – žiaci 3. ročníka. 

 Máj 2019 – príprava projektu Škola bez tabaku, alkoholu , drog pod názvom Žime zdravo! 

 

Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:  

 

VP spolupracovala s: 

- vedením školy, 

- triedni učitelia, vedúci PK,  pedagogický zbor, 

- koordinátor prevencie,  

- zákonný zástupca žiaka, 

- Úrad práce soc. vecí a rodiny  Čadca, Žilina,  

- CPPPaP (Centrum pedagogicko-psych. poradenstva a prevencie) Kysucké Nové Mesto, PPP 

Čadca; KPPP Žilina. 

 

 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 
- multimediálne prezentácie:  

 

Škola má spracované multimediálne prezentačné CD o škole. Tieto škola využíva pri prezentáciách  

ako sú verejné podujatia, deň otvorených dverí, burzy stredných škôl, pri návšteve školy 

zahraničnými partnermi, vystupovaní na konferenciách a pod. 

K dispozícii je priebežne aktualizovaná webová stránka školy (www.spsknm.sk), v ktorej sme 

inovovali obsah a rozšírili informačnú ponuku. Stránka je priebežne aktualizovaná. Základné 

informácie o štúdiu  poskytuje video prezentácia jednotlivých študijných odborov. Pravidelne je 

aktualizovaná  žiacka knižka, ponuka školskej jedálne. 

 

- spolupráca školy s rodičmi: 

 

Škola úzko a pravidelne spolupracuje so Združením rodičov pri Strednej priemyselnej škole 

informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. Uskutočnila sa 1 plenárna schôdza ZR a 3 

triedne schôdze združenia rodičov (ZR), výkonným orgánom je zvolený celoškolský výbor ZR, 

ktorého členmi sú zástupcovia rodičov žiakov zo všetkých tried. Výbor sa schádza  pravidelne pred 

triednymi schôdzami ZR. Zástupcovia tried  sú na zasadnutiach informovaní o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch školy,  uskutočnených aktivitách, plánoch a projektoch školy, o školských 

vzdelávacích programoch, o maturitnej skúške, o kultúrnych a spoločenských podujatiach 

a aktuálne riešených úloh školy. Riešia sa problémy súvisiace so školou. ZR finančne pomáha pri 

zabezpečovaní učebných pomôcok, spolufinancuje účasť žiakov na súťažiach a predmetových 

olympiádach. Škola má k dispozícii internetovú žiacku knižku i elektronickú triednu knihu – rodičia 
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majú neustály kontakt s učiteľmi, prehľad o dochádzke a prospechu svojich detí a prístup k ďalším 

informáciám súvisiacich s výchovou a vzdelávaním v našej škole v reálnom čase 24 hodín denne. 

 

 

 

- formy prezentácie školy na verejnosti:  

 

- aktívna účasť školy na  „Burze informácií SŠ“ v Čadci, v Žiline a v Kysuckom Novom Meste, 

- deň otvorených dverí pre rodičov a žiakov základných škôl, 

- prezentácia školy na rôznych  podujatiach realizovaných v rámci projektov. 

- prezentácia v regionálnych novinách Zvesti Kysuckého Nového Mesta, My Kysucké noviny, 

My Žilinské noviny, Kysucký žurnál. 

 

- činnosť žiackej školskej rady:  

 

Poradným orgánom riaditeľa školy je aj žiacka školská rada. Vyjadrovala sa k podstatným otázkam, 

návrhom a opatreniam v oblasti výchovy a vzdelávania. Spolu s riaditeľom školy riešila pálčivé 

problémy správania sa žiakov nezhodujúce sa so spoločenskou etiketou. Predkladala riaditeľovi 

školy svoje stanoviská a návrhy, zastupovala žiakov navonok. Zástupcovia sa zúčastňovali na 

stretnutiach v Žiline a na rôznych školeniach. 

 

- iné aktivity:  

 

- škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie 

a priemyselnú   informatiku, má vypracovaný plán činnosti podľa ktorého sa riadi, 

- škola spoluorganizovala  krajské kolo SOČ, 

- škola mala štatút cvičnej škola Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žilne,  

- škola spoluorganizovala regionálne kolo v basketbale stredných škôl, 

- škola je členom združenia ASIT, v rámci ktorého spolupracuje s medzinárodnými IT 

firmami, 

- škola je členom združenia IT firiem z regiónu, Žilinského samosprávneho kraja a Žilinskej 

univerzity - Z@ICT klaster, v ktorom konzultuje ďalšie smerovanie vzdelávania žiakov 

v uvedenej oblasti, 

- imatrikulácie - slávnostný vstup prvákov na pôdu školy, 

- organizovanie plaveckého a lyžiarskeho kurzu, 

- IKT - nové technológie - digitálne zručnosti, 

- nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov. 
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16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 
2018/2019 

 
 

Projekt 
/ 

Grant 

Názov projektu / 
grantu 

Stručná 
charakteristika 

projektu / grantu 

Schválený/
Neschvále

ný/V 
procese 

hodnoteni
a 

Termín 
začiatku 
realizácie 
projektu 

Termín 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

Celkový 
rozpočet 

Spolufina
ncovanie 

Š
ko

la
 

Ž
S

K
 

Ž
S

K
 

Žiť bez drog je 
cesta k úspechu! 
 

Rozvoj 
voľnočasových 
aktivít žiakov našej 
školy, s cieľom   
odpútať ich od 
užívania drog 
a iných omamných 
látok 

zrealizovaný 1.5.2019 30.6.2019 400,00 € 

  

Školské a okresné 
kolo Turisticko-
orientačného behu  

Pritiahnuť školskú 
mládež do prírody. 
 

zrealizovaný 1.4.2019 3.5.2019 700,00 € 
  

Viac pohybu, 
lepšie zdravie 
 

Zabezpečením 
kvalitných florba-
lových pomôcok 
zlepšiť vybavenie 
pre hru florbal. 
Organizovaním 
športových súťaží 
prilákať k pohybo-
vým aktivitám čo 
najviac žiakov aj 
dospelých a sprístu-
pniť športoviská 
ško-ly žiakom, 
zamest-nancom i 
verejnosti. 
Realizovaním 
športových podujatí 
motivovať k pravi-
delnej pohybovej 
aktivite. 

neschválený   6050,00 € 

  

M
Š

V
V

aŠ
 

S
R

 

        

F
o

n
d

y 
E

U
 Erasmus+: 

Získavaním 
medzinárodných 
skúsenosti  
chceme dávať 
žiakom viac 

Deväť učiteľov školy 
sa zúčastní 
účelových 
vzdelávacích aktivít 
v zahraničí, 
s cieľom získať 
digitálne zručnosti 
v oblasti nových 
technológií IKT, 
v oblasti rozvoja 
školy 
implementovať nové 
metódy zamerané 
na zlepšenie kvality, 
zavádzaním nových 
vzdelávacích metód 

schválený 1.6.2019 31.5.2020 21 855,00€ 
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a nových 
inovatívnych osnov 
upraviť školské 
vzdelávacie 
programy 

Erasmus+: 
Učíme a spozná-
vajme sa 
navzájom 

Výmenné pobyty 
žiakov z Turecka, 
Čiech a Slovenska 
za účelom 
vzájomného vzde-
lávania sa v ob-
lastiach  výučby 
optických káblov 
(český partner), 
programovanie  
CNC strojov v netra-
dičnom  grafickom 
prostredí (turecký 
partnér) a 
programovaniee 
LEGO stavebnice 
Mindstorm (sloven-
ský partner).  Vyt-
váranie medziná-
rodných priateľstiev, 
zlepšiť komunikáciu 
v cudzom jazyku.  

schválený 1.9.2019 31.8.2020 17 224,00€ 

  

Erasmus+:  
Prvé skúsenosti 
mladých na medzi-
národnom trhu 
práce. 

Vyslať našich 
žiakov na odborné 
stáže do IT firiem 
v zahraničí (Írsko) 

neschválený 1.6.2019 31.5.2020 18 705,00 € 

  

Intereg CZ-SK 
2014-2020: 
Spoločná inovácia 
vzdelávania pre 
rozvoj ľudských 
zdrojov v oblasti 
počítačových sietí 
a informačných 
technológií 

Zvýšenie 
relevantnosti 
obsahu vzdelávania 
pre potreby trhu 
práce s cieľom 
zlepšenia 
uplatniteľnosti na 
trhu práce pre 
žiakov stedných 
škôl: Strednej 
priemyselnej školy 
informačných tech-
nológií v Kysuckom 
Novom Meste 
a Střední školy tele-
informatiky , přís-
pevkovej orga-
nizace v Ostrave- 
Poruby 

podaný   
naša škola: 

145 489,00 € 

  

 

IROP: 
Modernizácia 
odborného 
vzdelávania v SŠ 
Kysucké 
Nové Mesto 

V záujme zvýšenia 
počtu žiakov 
stredných odbor-
ných škôl na prak-
tickom vyučovaní 
zrealizovať  a pre-
viesť stavebné 
úpravy a rekonšt-
rukciu objektov SŠ 
KNM a následne 
obstarať materiálno 
- technického 

schválený, 
v stave 
kontrol 
NKÚ a 
UVO 

mal sa 
realizovať 
od: 
06.2018 

 

05.2019 
1 607 142,73 

€ 
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17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 

 
Zistenia: 

 

V priebehu školského roku sa v škole uskutočnila 1 následná školská inšpekcia. 

Následná inšpekcia zo dňa 08.04.2019 bola zameraná na stav  odstránenia nedostatkov zistených 

pri inšpekciách v strednej odbornej škole. 

Zistenia 

Riaditeľ kontrolovaného subjektu prijal 2 konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

administrácie EČ a PFIČ MS, ktoré boli splnené. Dodržaním pokynov NÚCEM a elimináciou 

nedostatkov bol vytvorený predpoklad pre korektnú realizáciu EČ a PFIČ MS z anglického jazyka 

v školskom roku 2018/2019. 

 

 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 
 

vybavenie školy 
v súlade s najnov-
šími požiadavkami 
trhu práce 
a významnými 
firmami IT v regióne 

IN
É

 

Nadácia Orange: 
Zhmotníme si 
svoje predstavy 
 
  
 

Vyškoliť pedagógov 
a iným spôsobom 
výučby žiakov (IST) 
v problematike 3D 
modelovania a 3D 
tlače, za účelom 
zvýšiť žiakov 
uplatniteľnosť v 
praxi.  

neschválený 

  

1 145,49 € 

  

Kapacita školy 
k 01.09.2018 960 

Skutočný počet 
žiakov: 844 

Naplnenosť 
školy (%): 87,92 

  

 Počet Počet skutočne 
využívaných učební 

Priestor v m3  / m2                                                                              Poznámka 

Budovy celkom 8  35000/11711  

 Učebne 56 56 8798/2515  

Z
 t

o
h

o
 

Kmeňové 27 27 X  

Jazykové 2 2 X  

Odborné 2 2 X  

IKT 22 22 X  

Laboratória 3 3 X  

Šatne                                  
(Áno) 

2  4599 /1533 854 šatňových skriniek 
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Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne ktoré zariadenie škola spravuje 
 

B) športoviská 
 

Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie 
ihrisko...)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dielne                                 
(Áno) 

9  10677/2666  

Školský internát               
(Áno) 

1  8568/2605  

Školská jedáleň                
(Áno) 

1  3228/1076  

Výdajná školská jedáleň  
(Nie) 

0    

Telocvičňa                         
(Áno) 

4  7038/782  

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia)  

0    

T
ec

h
n

ik
a 

 PC                             
(ks) 

510  X  

Dataprojektory         
(ks) 

19  X  

Interaktívne tabule   
(ks) 

39  X  

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  
áno 18x30 parkety 

čiastočne 

vyhovujúci 
potrebná rekonštrukcia 

osvetlenia 
2002 

Telocvičňa 
áno 12x24 parkety 

čiastočne 

vyhovujúci 
potrebná rekonštrukcia 

osvetlenia 
2002 

Ihrisko 
áno 60x125 

hlina a 

tráva 
nevyhovu-

júci 

nerovná plocha, potrebná 

celková rekonštrukcia 

 

Ihrisko 
áno 40x20 

umelá 

tráva 
vyhovujúci  

 

Ihrisko - futbalové  nie      

Ihrisko – florbalové nie      

Viacúčelové ihrisko nie      

Atletický ovál nie    Uviesť počet dráh  

Atletická rovinka  nie    Uviesť počet dráh  

Atletické doskočisko nie X     

Vrhačský sektor nie X     

Posilňovňa áno 6x12 koberec vyhovujúci  2012 

Tenisové kurty nie Počet     

Plaváreň nie    Uviesť počet dráh  

Sauna nie X X    

Pohybové štúdio áno 6x6 koberec vyhovujúci  2017 

Šatne Uviesť počet a stav: 2 šatne – vyhovujúci stav 

Hygienické zariadenia Uviesť počet a stav: spolu 4, 2 po rekonštrukcii, 2 menej vyhovujúci stav 



 24 

C) školský internát 
 

 
Názov školského internátu, adresa 

 

Školský internát, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

 

Charakteristika ŠI Počet Poznámka 

Kapacita internátu (počet lôžok)  / m2  

 
170/2605  

Poplatok za ubytovanie v školskom internáte za školský 
rok 2018/2019 
 

16,60  

Celkový počet izieb Jednoposteľových 0  

Dvojposteľových 10  

Trojposteľových 50  

Štvorposteľových 0  

Počet ubytovaných žiakov / 
Naplnenosť  internátu 

 
 

k 15.9.2018 100 58,82  

k 1.1.2019 85 50,00  

k 15.9.2019 111 65,29  

Počet iných ubytovaných za školský rok 2017/ 2018 249  

Počet iných ubytovaných za školský rok 2018/ 2019 342  

Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2018 
 
 

9  

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2017 
 
 

  

Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie) 
 

  

 
Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných 
žiakov  

k 31.12.2018 5 212,40  

k 30.6.2019 7 055,00  

Vlastné príjmy ŠI od iných 
ubytovaných 

k 31.12.2018 13 102  

k 30.6.2019 9 462  

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :  
 

1975  

Plocha jednej izby  (m²) 
 

15,5  

Umiestnenie hygienických  
zariadení  
 

Spoločné  (na chodbe) 
 

nie  

V rámci „bunky“ áno  

Spoločné priestory  ŠI 
 

Študovne               
(počet a plocha) 

7 220  

Kuchynky 
(počet a plocha) 

4 18  

Miestnosti vychovávateľov  
(počet  a plocha) 6 90  

Počet podlaží  ŠI 5  

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

  

zo školskej kotolne   

iné (názov dodávateľa 
tepla) 
 

Kysuca s.r.o.  
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Výťah   

Áno/nie 
 

 

áno  

Rok poslednej 
rekonštrukcie 
 
 

  

 
Odkanalizovanie  
 
 

Verejná kanalizácia 
 

  

Vlastná ČOV 
 

  

ČOV školy 
 

  

 
 

D) jedáleň, výdajná školská jedáleň 
 

 
Názov školského zariadenia , adresa 

 

Školská jedáleň, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

 

Charakteristika ŠJ Počet Poznámka 

Kapacita školskej jedálne  
 
 
 

140 kuchyňa – 1000 jedál 

Celkový počet zamestnancov 
ŠJ alebo výdajnej ŠJ  

šéfkuchár 1  

kuchár  4  

zaučený kuchár 2  

zamestnanci v prevádzke 2 vedúca ŠJ, upratovačka 

Podnikatelská činnost ŠJ ( ak 
áno, v poznámke napísať druh 
PČ) 

áno ------------  

nie 
-----------  

Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať 
do poznámky využitie )  

maľovanie, sanitácia, čerpanie 

dovoleniek 

 
Vlastné príjmy ŠJ   

k 31.12.2018 8 760,64  

k 30.6.2019 12 203,87  

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2018 355,81  

k 30.6.2019 789,91  

Rok výstavby / začiatok  užívania ŠJ :  
 

1979  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 
 

155  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 
 

319  

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

  

zo školskej kotolne Kysuca s.r.o.  

iné (názov dodávateľa tepla) 
   

 
 
 
Kanalizácia  
 
 

verejná kanalizácia 
 

áno  

vlastná ČOV 
 

  

ČOV školy 
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19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
 

 
definícia cieľa pre školský rok 2018/2019 (jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný 

a terminovaný): 

 

A) Škola: 

 

1. Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom ŽSK realizáciu zmluvy č. IROP-Z-302021K296-

223-14 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Žilinským 

samosprávnym krajom  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre realizáciu 

projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v SPŠIT Kysucké Nové Mesto“ 

na rekonštrukciu dielní, vybudovanie a modernizáciu odborných a jazykových učební –  

financované z projektu ŽSK, predpoklad ukončenia 09. 2019. 

2. Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom ŽSK začatie rekonštrukcie školského ihriska –  

financované z rozpočtu ŽSK, predpoklad ukončenia 09. 2020. 

3. Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom ŽSK vypracovanie projektu na rekonštrukciu 

školskej kuchyne a začatie rekonštrukcie v zmysle takto vypracovaného projektu –  

financované z rozpočtu ŽSK, predpoklad ukončenia 09. 2020.   

4. Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom ŽSK odstránenie havarijného stavu striech v zmysle 

vypracovaného projektu  –  financované z rozpočtu ŽSK, predpoklad ukončenia 12. 2019. 

5. Zabezpečiť v spolupráci so spoločnosťou Kysuca s. r. o. Kysucké Nové Mesto vybudovanie 

výmenníkovej stanice tepla v našej kotolni pre školu a zrealizovať novú prípojku teplej vody 

pre internát cez budovu školy na zníženie teplotných strát –  financované firmou Kysuca s.r.o. 

a z prostriedkov školy, predpoklad ukončenia 10. 2019.  

6. V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Univerzitou Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach máme podpísanú zmluvu o spolupráci na projekte „IT Akadémia – 

vzdelávanie pre 21. storočie“. V rámci nej zriadime v škole laboratórium ITScienceLab pre 

stredné školy na výučbu internetu vecí a zabezpečíme v ňom výučbu – financované 

z prostriedkov projektu a prostriedkov školy, predpoklad ukončenia 09.2020. 

7. Zabezpečiť vymaľovanie izieb v školskom internáte z vlastných prostriedkov a nákup nábytku 

pre výmenu na izbách - financované z prostriedkov školy, predpoklad ukončenia 09. 2019. 

8. Zabezpečiť materiálno-technické podmienky pre nerušený výchovno-vzdelávací proces 

v teoretickom a praktickom vyučovaní - financované z prostriedkov školy, predpoklad 

ukončenia 08. 2019. 

9. Podľa finančných možností v súčinnosti so zriaďovateľom ŽSK pokračovať vo výmene 

podlahových krytín – financované z prostriedkov ŽSK a školy, predpoklad ukončenia 08. 2019. 

10. Podľa finančných možností zabezpečiť výmenu počítačov v kabinetoch pre učiteľov, 

administratíve školy a laboratórií – financované z prostriedkov školy, predpoklad ukončenia 

08. 2019. 

11. Podľa finančných možností zabezpečiť nákup 4 – 8 interaktívnych tabúľ do tried –  financované 

z prostriedkov školy, predpoklad ukončenia 08. 2019. 

12. Zabezpečiť osadenie sedačiek na stenu v pavilónoch všeobecných, odborných učební 

a priestorov TEI - financované z prostriedkov školy, predpoklad ukončenia 08. 2019. 

13. Zapájať sa do projektov financovaných z prostriedkov EÚ na dobudovanie nových učební 

sieťových technológií a objektovo orientovaného programovania – financované z prostriedkov 

školy, predpoklad ukončenia 08. 2019. 
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14. Zapájať sa do projektov financovaných z prostriedkov MŠVVaŠ SR a ŽSK na modernizáciu 

výchovnovzdelávacieho procesu –  financované z prostriedkov školy, predpoklad ukončenia 

08.2019. 

15. Zrealizovať na škole server na evidenciu  školských projektov a ročníkových projektov –  

financované z prostriedkov školy, predpoklad ukončenia 08.2019. 

16. Vytvárať podmienky pre učiteľov pre zvyšovanie úrovne komunikácie v anglickom jazyku 

a využívanie materiálov pre výučbu na internete – financované z prostriedkov školy, 

predpoklad ukončenia 08.2019. 

Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2018/2019 

 

1. V máji 2018 bola podpísaná zmluva č. IROP-Z-302021K296-223-14 medzi Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Žilinským samosprávnym krajom  o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku pre realizáciu projektu „Modernizácia odborného 

vzdelávania na SŠ Kysucké Nové Mesto“ v sume 1 607 142,73 €, v rámci ktorej bude 

realizovaná prestavba školských dielní, vybudujú sa nové výťahy v zrkadlách schodíšť oboch 

výškových budov, upraví sa vchod do školy, vybuduje alebo zrekonštruuje sa 16 odborných 

učební a 2 jazykové učebne. V zmysle zmluvy by sa mala realizácia hlavných aktivít uskutočniť 

do mája roku 2020. V súčasnosti je ukončené verejné obstarávanie na stavebné práce, realizuje 

sa verejné obstarávanie na stavebný dozor a prebieha zisťovanie PHZ na zariadenia. Pri 

zariadeniach je problém, že niektoré sa už nevyrábajú a musí sa odsúhlasiť náhrada s riadiacim 

orgánom. Dôležité je, aby sa uskutočnila i realizácia nových výťahov, kde ešte neprebehlo 

úspešne verejné obstarávanie. Bez nej by mohlo dôjsť k nepreplateniu aktivít, nakoľko nebude 

splnená podmienka bezbariérovosti celej školy. Predpoklad ukončenia projektu je do 06/2020. 

2. Vedenie školy sa v maximálnej miere snažilo, aby sa v dosiaľ nevyužívanej časti trávnatého 

ihriska vybudoval moderný športový areál, v ktorom by bola uzavretá tartanová atletická dráha 

s dĺžkou 250 m, dráha pre beh na 100 m, multifunkčné ihrisko s EPDM podkladom o rozmeroch 

44 x 22 m na hranie hádzanej a ďalších športov, florbalové ihrisko s rozmermi 38 x 20 m, 

sektory pre vrh guľou, skok do diaľky a exteriérové fitness. Žiaľ napriek snahe nám zriaďovateľ 

na uvedený zámer neuvoľnil finančné prostriedky, hoci na zasadnutí zastupiteľstva v roku 2018 

boli na tento účel predložené na schválenie finančné prostriedky v sume 200 000 € pre rok 2019 

a 250 000 € pre rok 2020. Preto na podnet mesta škola pristúpila na to, že bude súhlasiť 

s odpredajom prevažnej časti pozemku Mestu Kysucké Nové Mesto o rozlohe cca 5 600 m2 

za  podmienky, že mesto na pozemku postaví športovú halu, ktorú bude môcť škola využívať 

v dopoludňajších hodinách. Pre potreby realizácie štátneho vzdelávacieho programu v oblasti 

telesnej a športovej výchovy vedenie školy odporučilo ponechať časť pozemku vo vlastníctve 

zriaďovateľa (pás 10 m široký po celej dĺžke ihriska a tiež 12 m pás po šírke ihriska)  

na  vybudovanie bežeckej dráhy pre behy na krátke trate  (60 m, 100 m), a sektory na skok 

do diaľky,  vrh guľou a vonkajšie fitness. V súčasnosti dal zriaďovateľ ŽSK vyčleniť 

z pozemku časť na predaj ako samostatnú parcelu. Výsledná alternatíva závisí od dohody mesta 

so zriaďovateľom.     

3. Ešte v roku 2018 bola podaná na investičný odbor žiadosť o rekonštrukciu školskej kuchyne. 

Na zasadnutí zastupiteľstva v septembri 2018 bol podaný tento návrh do zastupiteľstva s tým, 

že investičné oddelenie zabezpečí v roku 2019 projektanta a vypracovanie projektu, pričom 

bola predbežne na tento účel vyčlenená suma 300 000 €. Zatiaľ sa spracovanie projektu 
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nerealizovalo. Pravdepodobne budeme musieť žiadosť podať opätovne. V súčasnosti riešime 

v réžii školy opravy nevyhovujúcej elektroinštalácie, opravy podlahy, aby nám voda 

pri  vypúšťaní z varných kotlov  nepretekala až do pivníc, viackrát počas školského roku 

dezinfikujeme pleseň na stenách prípravkom savo. Táto vzniká z dôvodu nevyhovujúceho 

vetrania, ktoré je staré, zanesené mastnotou, nasáva vzduch priamo z vonkajšieho prostredia 

bez predhrievania, preto sa v oblasti prieduchov v zimných mesiacov zráža voda a steny 

plesnejú. Vykurovanie priestorov kuchyne je takto maximálne neekonomické.  Chýba 

realizácia odsávania z novo zakúpeného konvektomatu. Podobne bol do  zastupiteľstva podaný 

zámer na spracovanie projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy budov – zabezpečenie 

protipožiarnej bezpečnosti stavby“ a jeho realizácia, na ktorú bolo vyčlenených 150 000 € 

pre rok 2019. Ani táto časť sa doteraz nerealizuje, pritom zabezpečenie protipožiarnej 

dokumentácie budov je nutné zo zákona o protipožiarnej ochrane. Pri najbližšej kontrole to 

dostaneme ako opatrenie od okresného riaditeľstva HaZZ Čadca.  

4. V mesiaci júni roku 2018 bola podaná na odbor školstva a športu žiadosť o odstránenie 

havarijného stavu, ktorý nám vzniká každoročne prederavením nových striech na budove dielní 

a školskej kuchyne a tiež na pôvodnej streche vestibulu vplyvom padania zľadovateného snehu 

a ľadových cencúľov z valieb striech výškových budov odborných a všeobecných učební a 

telocvične. Následne bola žiadosť podaná i na odbor investícií aj so spracovaným projektom 

nielen na odstránenie uvedeného havarijného stavu montážou snehových lapačov na valby 

striech a výhrevných káblov do ríň, ale i na dozateplenie podkrovných plôch.  Podľa projektu 

na odstránenie havarijného stavu je potrebné realizovať stavebné a klampiarske práce v sume 

186 723,58 € bez DPH,  224 068,30 € s DPH. Projekt nebol zaradený do investičného plánu. 

Pritom pri padaní snehu z výškových budov na prízemné môže, vzhľadom na veľkú hmotnosť 

padajúceho snehu, dôjsť aj k nerušeniu ich statiky.  

5. V júni 2019 začala spoločnosť Kysuca s.r.o.,  Kysucké Nové Mesto s realizáciou nových 

rozvodov centrálneho vykurovania, v rámci ktorej v našej kotolni zrealizovala novú 

výmenníkovú stanicu pre vykurovanie budov školy a dodávku teplej vody. Súčasne boli 

odstavené staré rozvody. Na podnet vedenia školy zrealizovali pracovníci firmy nové 

prepojenie teplej vody na internát vnútrom školy. Tým sa odstránilo prepojenie zemou, ktoré 

bolo vedené starými kovovými rozvodmi s minimálne dvojnásobnou dĺžkou a veľkými 

tepelnými stratami.  Pre ukončenie je potrebné zrealizovať zabetónovanie výkopu a jeho 

následné zaasfaltovanie. Nové vnútorné rozvody je potrebné tepelne zaizolovať. V súčasnosti 

je obnovená dodávky teplej vody i vykurovania. Pre optimalizáciu spotreby tepla musíme 

dohodnúť so spoločnosťou Kysuca s.r.o., Kysucké Nové mesto denné harmonogramy odberu 

tepla a možnosť jeho optimálneho nastavovania i zo strany školy, aby sme zabránili 

zbytočnému vykurovaniu, keď to zo strany školy nie je potrebné.  

6. Počas letných prázdnin škola z vlastných finančných prostriedkov zrealizovala rekonštrukciu 

bývalej nevyužívanej učebne chémie (vypratala nepotrebné zariadenia, pomocou OSB dosiek 

vyrovnala podlahu a položila na ňu plávajúcu podlahu, miestnosť vybavila novým nábytkom 

darovaným sponzorom) a v zmysle zmluvy o spolupráci s Centrom vedecko-technických 

informácií SR a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na projekte „IT Akadémia – 

vzdelávanie pre 21. storočie“ zriadila v nej laboratórium ITSienceLab. V laboratóriu sa 

nachádzajú zariadenia z projektu v sume 29 938,64 € pre výučbu predmetu internet vecí 
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i výučbu krúžkov. Pre zabezpečenie výučby škola doplnila do laboratória 6 vlastných 

počítačov.   

7. V školskom internáte sme z prostriedkov školy vymaľovali 14 izieb na treťom poschodí, 7 izieb 

na piatom poschodí, klubovňu a kuchynku na prvom a štvrtom poschodí. Z pridelených 

prostriedkov od zriaďovateľa sme nakúpili 30 ks postelí, 29 ks nočných stolíkov a 32 ks kresiel 

v sume 11 998,13 €. Tieto sme využili na zvýšený počet ubytovaných (celkovo 113), pretože 

sme ubytovali i žiakov zo stredných škôl zo Žiliny, kde sa v súčasnosti rekonštruuje internát 

strednej zdravotnej školy. V internáte máme ešte zopár voľných miest, ktoré určite obsadíme 

žiakmi, ktorí sa až v zime rozhodnú radšej ubytovať v internáte (obvykle v mesiaci november 

nastúpia na internát a sú tam do konca apríla).   

8. Počas celého školského roku sme kontinuálne zabezpečovali dobré materiálno-technické 

podmienky pre nerušený výchovnovzdelávací proces. Napr. vymenili sme staré poruchové 

disky v počítačoch a notebookoch za nové SSD (celkovo 140 ks). V spolupráci s firmou 

Schaeffler spol. s r. o., Kysucké Nové Mesto, ktorá nám poskytla vyradené pracovné stanice 

na CAD systémy, tieto sme doplnili na 8 GB RAM, osadili sme do nich SSD 

disky, nainštalovali nový operačný systém spolu s CAD systémami a takto sme získali výkonné 

grafické stanice pre žiakov do miestností P3 a 1015. Zakúpili sme 12 kamier, ktoré sme 

rozmiestnili po chodbách, aby sme zamedzili nevhodnému správaniu žiakov. Nainštalovali sme 

slúchadlá a kamery do učebne P1, ktorú chceme využívať i ako miestnosť pre konferenčné 

hovory so spolupracujúcimi školami v rámci projektov ERASMUS+.  Zriadili sme novú 

počítačovú učebňu TEI 0 so 16 počítačmi, ktoré sme získali opravením počítačov darovaných 

firmou Schaeffler. Priebežne sa počas školského roku vymieňajú pri počítačoch klávesnice 

a myši. Zakúpili sme 25 ks počítačov, ktoré sú v triedach inštalované na  učiteľských katedrách. 

9. Z prostriedkov školy sme svojpomocne opravili podlahy v miestnostiach knihovníčky, 

psychologičky, a počítačovej učebni TEI 6 a položili sme do nich plávajúcu podlahu. 

10. Úpravu počítačov sme popísali v bode 8. Na nákup nových počítačov nám nezvýšili finančné 

prostriedky z rozpočtu.  

11. Zakúpili sme 7 setov (interaktívna tabuľa + dataprojektor) na interaktívne vyučovanie do tried 

a 3 dataprojektory na výmenu starých -  nefunkčných.  

12. Zakúpili sme 150 kusov sedačiek pripevnených na stenu. Umiestnili sme ich na 4. poschodie 

pavilónu všeobecných učební, prízemie a 1. poschodie pavilónu odborných učební 

a na  chodbách do TEI. V tomto školskom roku chceme dokúpiť ďalšie na zvyšné poschodia 

pavilónu odborných učební.  

13. 31.1.2019 sme v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká 

republika 2014 - 2020 podali žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

s názvom „Spoločná inovácia vzdelávania ľudských zdrojov v oblasti počítačových sietí 

a informačných technológií“ spolu so Strědní školou teleinformatiky Ostrava, přispěvková 

organizace. Celková výška oprávnených výdavkov je 222 264,51 €. Z toho rozpočet našej  

školy je 145 489,26 € (132 214,80 € je žiadaná výška nenávratného finančného príspevku 

a 13 274,36 € je požadované spolufinancovanie od zriaďovateľa ŽSK). Rozpočet českej školy 

je 76 775,26 €. V rámci tohto projektu by sme mali v škole zriadiť učebňu informačných 

a sieťových technológií so 17 notebookmi, zariadeniami na konfiguráciu sieťových technológií, 
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meračmi parametrov metalickej siete, zváračkou optických sietí spolu s meračom ich 

parametrov a serverom na ukladanie učebných materiálov a vo forme e-learningu. Na uvedené 

prístroje a učebné pomôcky máme v projekte vyčlenenú sumu 75 027,76 €. Predpokladáme, 

že  projekt bude úspešný.   

V rámci programu ERASMUS + sme realizovali 1 projekt (z dvoch podaných) a podali sme 3 

projekty, z ktorých 2 budeme v tomto školskom roku realizovať. 

Realizovaný projekt: 

Program: Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

Názov projektu: Snažíme sa odovzdať žiakom viac 

Rozpočet projektu:  12 255 € 

Doba trvania projektu: 15.6.2018 – 14.6.2019 

Do projektu sa zapojili riaditeľ  a štyria učitelia. Jeden učiteľ angličtiny, dvaja učitelia 

odborných predmetov a učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov.  Cieľom projektu bolo 

získavanie nových skúsenosti, zdokonalenie sa  učiteľov v anglickom jazyku, využiť 

skúseností, programy a iné pomôcky vo vyučovaní u nás v škole. Projekt bol úspešný. 

 

Podané projekty: 

Program: Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

Názov projektu: Získavaním medzinárodných skúseností chceme dávať žiakom viac 

Rozpočet projektu:  21 855 € 

Doba trvania projektu: 1.6.2019 – 30.5.2020 

Prostredníctvom programu Erasmus+ chceme vyslať do Severného Írska dvoch pracovníkov 

školy na intenzívny krátkodobý štruktúrovaný kurz One week course for primary and secondary 

headteachers. Kurz je špeciálne určený pre vedúcich pracovníkov školy. Aby získali skúsenosti 

a ďalšiu inšpiráciu pri riadení a ďalšom rozvoji školy. 

Do Anglicka chceme poslať troch učiteľov anglického jazyka na krátkodobé štruktúrované 

kurzy na oboznámenie sa s novými metódami výučby anglického jazyka  a do Chorvátska 

plánujeme poslať 2 učiteľov odborných predmetov elektro a dvoch učiteľov všeobecno-

vzdelávacích predmetov na zdokonalenie sa v anglickom jazyku a získanie vedomostí o nových 

metódach výučby v odbore. 

Projekt bol prijatý a realizuje sa. 

Program: Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá 

Názov projektu: Učme a spoznávajme sa navzájom 

Rozpočet projektu:  48 636 €, z toho pre našu školu: 17 224 € 

Doba trvania projektu: 1.9.2019 – 31.8.2020 

V rámci projektu sa uskutočnia tri 4 dňové stretnutia, v každej krajine jedno, aby každý účastník 

mal možnosť spoznať kultúru aj vzdelávacie postupy v danej krajine. Zúčastní sa ho 8 žiakov, 

2 učitelia a riaditeľ z partnerských škôl z Česka a Turecka. Zúčastnené školy majú podobné 

zameranie, ale každá z nich sa viac sústreďuje na inú oblasť, v ktorej má vyškolených 

odborníkov, aj vybavenie školy. Preto bude prínosom pre účastníkov z každej školy absolvovať 

prednášky a praktické ukážky v konkrétnej oblasti, na ktorú sa škola zameriava. V našej škole 

to budú cvičenia a súťaže z oblasti robotiky, v Česku z oblasti počítačových sietí a optiky 

a  v Turecku budú žiaci pracovať s CNC strojmi. 

Projekt bol prijatý a realizuje sa. 
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Program: Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP 

Názov projektu: Prvé skúseností mladých na medzinárodnom trhu práce 

Rozpočet projektu:  21 953 € 

Doba trvania projektu: 1.6.2019 – 31.5.2020 

Chceli sme  vyslať desať študentov z odborov Informačné a sieťové technológie a Technické 

lýceum na trojtýždňovú odbornú stáž do Írska, kde by mohli otestovať svoje doterajšie 

vedomosti z odboru, zlepšiť si komunikáciu v anglickom jazyku aj v odbornej terminológii, 

získať  skúsenosti s odbornou prácou v zahraničí. Sprevádzať ich mal 1 učiteľ.   

Projekt bol zamietnutý. 

Viac relevantných výziev, do ktorých by sme sa mohli zapojiť sme nezaznamenali.   

14. Škola sa zapojila do nasledujúcich projektov: 

GRANTOVÝ PROGRAM ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU ŽILINSKÉHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA (schválený) 

Názov projektu: ŽIŤ BEZ DROG JE CESTA K ÚSPECHU! 

Celkový rozpočet: 400,00 € 

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať voľno časové aktivity žiakov Strednej priemyselnej školy 

informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. 

Čas: máj- jún 2019 

Dátum vyúčtovania : 29.11.2019 

 

GRANTOVÝ PROGRAM 

ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

Vráťme šport do škôl 2019 (schválený) 

Názov projektu: Školské a okresné kolo Turisticko-orientačného behu 

Celkový rozpočet (súčet grantu a spoluúčasti): 700,00 € 

Hlavný cieľ projektu: Pritiahnuť školskú mládež do prírody. 

Čas: apríl- máj 2019   

Dátum vyúčtovania : 15.11.2019 

 

GRANTOVÝ PROGRAM 

ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

Vráťme šport do škôl 2019 (neschválený) 

Názov projektu: Viac pohybu, lepšie zdravie 

Celkový rozpočet: 6 050 € 

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečením kvalitných florbalových pomôcok zlepšiť vybavenie pre 

hru florbal. Organizovaním športových súťaží prilákať k pohybovým aktivitám čo najviac 

žiakov aj dospelých a sprístupniť športoviská školy žiakom, zamestnancom i verejnosti. 

Realizovaním športových podujatí motivovať k pravidelnej pohybovej aktivite. 

 

15. Nepodarilo sa  zrealizovať server na evidenciu a archiváciu školských projektov a ročníkových 

projektov. Zámer pravdepodobne prehodnotíme, z dôvodu vysokých finančných nárokov 

a na  tento účel zriadime len diskové pole.  

 

16. Postupne vytvárame podmienky pre zvyšovanie úrovne komunikácie v anglickom jazyku. 

Takmer všetci učitelia anglického jazyka boli na rôznych kurzoch v Anglicku v rámci programu 
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Erasmus+ a tiež 6 učiteľov ostatných predmetov. V tomto školskom roku sa zapájame 

aj  do  programu výmenné partnerstvá. Umožňujeme učiteľom anglického jazyka využívať 

pri práci tablety. Zakúpili sme slúchadlá a kamery na umožnenie on-line prenosov komunikácie 

so žiakmi iných škôl. V rámci programu IROP máme vybudovať 2 učebne anglického jazyka 

so 17 notebookmi.  Učiteľom bola predstavená možnosť využívania stránky 

www.smartbooks.sk pri vyučovaní.  

B) Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú 

informatiku: 

 

1. V spolupráci so spoločnosťou Schaeffler Kysuce spol. s r. o. Kysucké Nové Mesto a o. z. 

Moderná odborná škola zriadiť nové pracovisko na meranie drsnosti pre študijné odbory 

strojárstvo a mechatronika - financované z prostriedkov spoločnosti Schaeffler Kysuce spol. 

s r. o. Kysucké Nové Mesto, o. z. Moderná odborná škola a vlastných prostriedkov školy, 

predpoklad ukončenia 12. 2018. 

2. Rozšíriť v rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy spoluprácu so základnými 

a strednými školami v regióne (napr. formou organizovania vyučovania technickej výchovy 

v COVaP) - financované z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná odborná škola, úloha stála. 

3. Usporiadať letný tábor pre žiakov ZŠ v spolupráci so spoločnosťou  Schaeffler Kysuce spol. s 

r. o. Kysucké Nové Mesto - financované z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná odborná 

škola, predpoklad ukončenia 08.2019. 

4.  Zabezpečovať praktické vyučovanie odborných predmetov pre žiakov školy i pre žiakov 

ďalších stredných odborných škôl - financované z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná 

odborná škola, úloha stála. 

5. Zabezpečovať a realizovať prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov 

z mesta a regiónu - financované z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná odborná škola, 

úloha stála. 

6. Realizovať kurzy akreditované MŠVVaŠ SR na poskytovanie ďalšieho vzdelávania v daných 

technických odboroch - financované z prostriedkov o. z. Moderná odborná škola, úradu práce 

a platieb účastníkov kurzov, úloha stála. 

7. Organizovať odborné technické súťaže v automatizácii a IKT a prispievať k vyhľadávaniu 

talentovaných žiakov - financované z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná odborná škola, 

úloha stála. 

8. V rámci prípravy na odborné súťaže pracovať s talentovanými žiakmi - financované 

z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná odborná škola, úloha stála. 

9. Uskutočňovať odborné prednášky, letné tábory, besedy a prezentačné akcie pre žiakov 

základných škôl za účelom zvýšenia ich záujmu o štúdium technických odborov - financované 

z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná odborná škola, úloha stála. 

10. Zabezpečovať rekvalifikačné vzdelávanie pre vonkajších záujemcov, firmy a úrady práce 

 financované z prostriedkov firiem, úradu práce, a o. z. Moderná odborná škola, úloha 

stála. 

  

http://www.smartbooks.sk/
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Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2018/2019 

 

1. V rámci dobrej spolupráce nám spoločnosťou Schaeffler Kysuce spol. s r. o. Kysucké Nové 

Mesto darovala na zriadenie pracoviska na meranie drsnosti 7 000 €. V spolupráci s  o. z. 

Moderná odborná škola sme zriadili v učebni 703 nové pracovisko na meranie drsnosti 

pre  študijné odbory strojárstvo a mechatronika. Pracovisko je vybavené najnovšími prístrojmi 

od firmy Mitutoyo.  

2. V tomto školskom roku sa nám nepodarilo zabezpečiť spoluprácu so základnými školami 

v regióne formou vyučovania technickej výchovy. Do tejto spolupráce sme nechceli ísť 

z dôvodu, že sa u nás mala začať rekonštrukcia dielní financovaná z projektu IROP. Pri nej 

budeme musieť uzavrieť dielne a zabezpečiť vyučovanie v náhradných priestoroch, ktorých 

máme na škole málo. Preto nemôžeme ešte navyše realizovať vyučovanie pre základné školy. 

Keďže sa rekonštrukcia presunula do školského roku 2019/2020, nebudeme môcť túto úlohu 

splniť ani v tomto školskom roku. Škola zabezpečila 3 exkurzie pre učiteľov a žiakov 

základných škôl z okolia do ITSienceLabu, kde im ukázala možnosti ďalšej spolupráce.  

3. Škola usporiadala letný tábor pre žiakov ZŠ v spolupráci so spoločnosťou  Schaeffler Kysuce 

spol. s r. o. Kysucké Nové Mesto a Centrom voľného času Mesta Kysucké Nové Mesto 

v dňoch 22. - 24.7.2019. Zúčastnilo sa ho 30 žiakov a 7 našich učiteľov. Žiaci stavali robotov 

zo stavebníc LEGO MINDSTORMS, ktoré následne ovládali pomocou tabletov 

prostredníctvom napísaných programov, vyrobili si model svietiaceho srdiečka tak, že si 

na  dosku plošných spojov naspájkovali súčiastky a následne ho oživili. V rámci logistiky si 

v tíme stavali robotov poháňaných z fotovoltaických panelov. Žiaci dostali certifikáty 

za  absolvovanie a najaktívnejší boli riaditeľom školy odmenení.   

4. Škola zabezpečila praktické vyučovanie odborných predmetov vo svojich školských dielňach. 

Iným školám sme to neponúkli z dôvodu možnej rekonštrukcie dielní, ktorej dátum bol 

nepredvídateľný a pravdepodobne to nebudeme môcť zabezpečiť v tomto školskom roku 

z rovnakého dôvodu.  Ponúkame im zatiaľ len vzdelávanie pre žiakov a učiteľov a našom 

ITSienceLabe, kde sme zorganizovali 3 exkurzie. 

5. Na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov z mesta a regiónu 

v  našej škole zatiaľ nebola požiadavka. Predpokladáme väčší záujem až po rekonštrukcii 

našich dielní v rámci projektu IROP. 

6. Škola zrealizovala 3 vzdelávacie kurzy „Základy počítačových sietí“, ktorých sa zúčastnilo 30 

pracovníkov firmy Schaeffler Kysuce spol s r. o., Kysucké Nové Mesto. 

7. Škola zorganizovala krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní a web dizajne, ktorých sa 

zúčastnilo cca 40 žiakov zo škôl v rámci kraja a krajské kolo súťaže SOČ, ktorého sa zúčastnilo 

cca 240 žiakov a učiteľov z celého kraja. 

8. Naši učitelia v rámci prípravy na odborné súťaže pracovali s talentovanými žiakmi počas 

celého roka. Z najlepších výsledkov vyberáme: 

- na 5. ročníku Majstrovstiev SR v CNC sústružení žiak Martin Halúska IV. AS obsadil 

3. miesto, 

- na celoslovenskej súťaži ZENIT v elektronike získali naši žiaci IV. AE Trlík Matej 5. 

miesto a Bača Michal 6. miesto, 
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- na celoslovenskej súťaži Networking Academy Games (NAG2019) v súťaži 

jednotlivcov Peter Strýček zo IV. BI odsadil 16. miesto a v súťaži skupín Martin 

Paučin, Miloslav Smičík, Tomáš Sobek, všetci zo IV. BI obsadili 13.miesto, 

- naši žiaci Kristián Turiak IV. AE a Tomáš Koňušík IV. AM dňa 20. 03. 2019 na 

medzinárodnej súťaži vo Vyškove u Brna „SMC Stříbrný píst – pneumatické systémy“ 

a „SMC Stříbrný píst – programovanie  AVR“. V kategórií pneumatické systémy 

obsadili 5. miesto a v kategórií programovanie AVR 2. miesto, 

- žiaci sa zúčastnili rôznych iných súťaží ako - účasť na súťaži SYGA 2019, Istrobot, 

ROBOT DAY, Meď 2019, MSR v sústružení a frézovaní, ROBOT DAY 2019 

TRENČÍN, ROBOCUP, Technická myšlienka roka, Mladý tvorca a iné. 

9. Škola sa zúčastnila prezentačných akciách Burza stredných škôl v Žiline a v Kysuckom 

Novom Meste, prezentácii Expo – Kariéra 2019 Čadca, prezentačných akcií v základných 

školách v Žiline, Varíne, Gbeľanoch, Rakovej, Čadci, Turzovke, Korni a ďalších. 

Zorganizovali sme odborné prednášky pre učiteľov základných škôl, kde sme im ukázali náš 

ITSienceLab a možnosti práce v ňom. 6. decembra 2018 sme uskutočnili „Deň otvorených 

dverí“, na ktorom sme prezentovali učebne a laboratória. Súčasne sme pozvali i významné 

firmy regiónu -  Schaeffler Kysuce, spol. s. r. o., Elmax Žilina a. s., Siemens s. r.o., Scheidt & 

Bachmann Slovensko, s. r. o.  Žilinskú univerzitu  prezentovali zamestnanci Fakulty riadenia 

a informatiky a Fakulty elektrotechniky. Zaujímavú súťaž súvisiacu so študijnými odbormi 

zorganizovalo združenie ASIT, s. r. o. Prezentovalo sa i združenie Z@ICT klaster, ktorého je 

škola členom. 

10. Škola zrealizovala 3 vzdelávacie kurzy „Základy počítačových sietí“, ktorých sa zúčastnilo 30 

pracovníkov firmy Schaeffler spol s r. o., Kysucké Nové Mesto. Úzko spolupracujeme 

s  Úradom práce sociálny vecí a rodiny Žilina a v prípade záujmu realizujeme kurzy 

akreditované MŠ SR na poskytovanie ďalšieho vzdelávania v daných technických odboroch..  

 

- definícia cieľa na školské roky 2019/2020, 2020/21 

 

A) Škola: 

 

1. Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom ŽSK realizáciu zmluvy č. IROP-Z-302021K296-

223-14 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Žilinským 

samosprávnym krajom  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre realizáciu 

projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Kysucké Nové Mesto“ na rekonštrukciu 

dielní, vybudovanie a modernizáciu odborných a jazykových učební - financované z projektu 

ŽSK, predpoklad ukončenia 09. 2020. 

2. Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom ŽSK začatie rekonštrukcie školského ihriska alebo 

zabezpečiť zmluvu o odpredaji majetku Mestu Kysucké Nové Mesto, aby mohli žiaci školy 

využívať športovú halu postavenú na pozemku v dopoludňajších hodinách v rozsahu min. 5 

hodín denne v pracovných dňoch - financované z rozpočtu ŽSK, predpoklad ukončenia 

09. 2022. 

3. Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom ŽSK vypracovanie projektu na rekonštrukciu 

školskej kuchyne a začatie rekonštrukcie v zmysle takto vypracovaného projektu - financované 

z rozpočtu ŽSK, predpoklad ukončenia 09. 2021.   
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4. Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom ŽSK odstránenie havarijného stavu striech v zmysle 

vypracovaného projektu „Stavba – Spojená škola KNM – dozateplenie podkrovia a úprava 

strechy“ - financované z rozpočtu ŽSK, predpoklad ukončenia 12. 2020. 

5. Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom ŽSK vypracovanie projektu na rekonštrukciu 

hygienických zariadení a priestorov spŕch v školskom internáte a začatie rekonštrukcie 

v zmysle takto vypracovaného projektu - financované z rozpočtu ŽSK, predpoklad ukončenia 

09. 2022.   

6. Zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom ŽSK vypracovanie projektu na rekonštrukciu 

hygienických zariadení v pavilóne odborných učební a začatie rekonštrukcie v zmysle takto 

vypracovaného projektu - financované z rozpočtu ŽSK, predpoklad ukončenia 09. 2023. 

7. Zabezpečiť zavedenie nového študijného odboru 2559 Inteligentné technológie 

do  experimentálneho overovania v našej škole - financované z prostriedkov školy a z rozpočtu 

zriaďovateľa, predpoklad ukončenia 09.2021. 

8. Zabezpečiť vymaľovanie izieb v školskom internáte z vlastných prostriedkov a nákup nábytku 

pre výmenu v izbách, kde je to potrebné - financované z prostriedkov školy, predpoklad 

ukončenia 09. 2020. 

9. Zabezpečiť materiálno-technické podmienky pre nerušený výchovno-vzdelávací proces 

v teoretickom a praktickom vyučovaní - financované z prostriedkov školy, predpoklad 

ukončenia 08. 2020. 

10. Podľa finančných možností v súčinnosti so zriaďovateľom ŽSK pokračovať vo výmene 

podlahových krytín v triedach a na chodbách - financované z prostriedkov ŽSK a školy, 

predpoklad ukončenia 08. 2020. 

11. Podľa finančných možností zabezpečiť výmenu počítačov v kabinetoch pre učiteľov, 

administratíve školy a laboratórií - financované z prostriedkov školy, predpoklad ukončenia 

08.  2020. 

12. Zabezpečiť osadenie sedačiek na stenu v pavilónoch všeobecných, odborných učební 

a priestorov TEI - financované z prostriedkov školy, predpoklad ukončenia 08. 2020. 

13. Zapájať sa do projektov financovaných z prostriedkov EÚ na dobudovanie nových učební 

sieťových technológií a objektovo orientovaného programovania - financované z prostriedkov 

školy, predpoklad ukončenia 08. 2021. 

14. Zapájať sa do projektov financovaných z prostriedkov MŠVVaŠ SR a ŽSK na modernizáciu 

výchovnovzdelávacieho procesu - financované z prostriedkov školy, predpoklad ukončenia 

08.2020. 

15. Zrealizovať v škole server na evidenciu  školských projektov a ročníkových projektov - 

financované z prostriedkov školy, predpoklad ukončenia 08.2020. 

16. Vstúpiť do systému duálneho vzdelávania – ak nájdeme vhodnú firmu na spoluprácu 

a  realizáciu zámerov - financované z prostriedkov školy, COVaP, predpoklad ukončenia 

08.2020. 

17. Vytvárať podmienky pre učiteľov pre zvyšovanie úrovne komunikácie v anglickom jazyku 

a využívanie materiálov pre výučbu na internete - financované z prostriedkov školy, predpoklad 

ukončenia 08.2020. 

 

B) Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú 

informatiku: 
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1. V spolupráci so spoločnosťou Schaeffler Kysuce spol. s r. o. Kysucké Nové Mesto a o. z. 

Moderná odborná škola zriadiť nové robotizované pracovisko na výučbu programovania 

robotov - financované z prostriedkov spoločnosti Schaeffler Kysuce spol. s r. o. Kysucké Nové   
Mesto, o. z. Moderná odborná škola a vlastných prostriedkov školy, predpoklad ukončenia  

12. 2020. 

2. Rozšíriť v rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy spoluprácu so základnými 

a strednými školami v regióne (napr. formou organizovania vyučovania technickej výchovy 

v COVaP) -  financované z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná odborná škola, úloha stála. 

3. Usporiadať letný tábor pre žiakov ZŠ v spolupráci so spoločnosťou  Schaeffler Kysuce spol. 

s r. o. Kysucké Nové Mesto - financované z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná odborná 

škola, predpoklad ukončenia  08.2020. 

4.  Zabezpečovať praktické vyučovanie odborných predmetov pre žiakov školy i pre žiakov 

ďalších stredných odborných škôl - financované z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná 

odborná škola, úloha stála. 

5. Zabezpečovať a realizovať prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov 

z mesta a regiónu - financované z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná odborná škola, 

úloha stála. 

6. Realizovať kurzy akreditované MŠVVaŠ SR na poskytovanie ďalšieho vzdelávania 

v technických odboroch - financované z prostriedkov o. z. Moderná odborná škola, úradu 

práce a platieb účastníkov  kurzov, úloha stála. 

7. Organizovať odborné technické súťaže v automatizácii a IKT a prispievať k vyhľadávaniu 

talentovaných žiakov - financované z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná odborná škola, 

úloha stála. 

8. V rámci prípravy na odborné súťaže pracovať s talentovanými žiakmi - financované 

z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná odborná škola, úloha stála. 

9. Uskutočňovať odborné prednášky, letné tábory, besedy a prezentačné akcie pre žiakov 

základných škôl za účelom zvýšenia ich záujmu o štúdium technických odborov- financované 

z prostriedkov školy, ŽSK a o. z. Moderná odborná škola, úloha stála. 

10. Zabezpečovať rekvalifikačné vzdelávanie pre vonkajších záujemcov, firmy a úrady práce - 

financované z prostriedkov firiem, úradu práce, a o. z. Moderná odborná škola, úloha stála. 
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20. SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

  

1. škola je Centrom odborného vzdelávania 

a prípravy pre informačné technológie 

a priemyselnú  informatiku 

1. nedostatok učiteľov odborných predmetov  

2. výborná spolupráca so ŽU, podnikmi 

a bankami v regióne – KIA, Schaeffler , 

Drevoindustria, Siemens, SLSP, Zaict a pod.  

2. stále málo atraktívne podmienky pre 

získavanie  mladých učiteľov 

3. škola  je  Cvičnou školou FHV ŽU v Žiline 
3. čiastočne zastarané prístrojové vybavenie 

školy a jej súčastí 

4. zlepšujúca sa vybavenosť učebnými 

pomôckami získanými z projektov 

4. vysoké náklady na vykurovanie budov 

a chýbajúce peniaze na prevádzku  

5. vysoká odborná úroveň vyučovania 5. chýbajúci bezbariérový prístup 

6. plná kvalifikovanosť pedagogického kolektívu, 

pedagogická prax a veľké pedagogické 

skúsenosti, záujem ďalej sa vzdelávať 

6. problémy s fajčením žiakov, ohrozenia žiakov 

inými návykovými látkami 

7. perspektíva školy v súvislosti so štruktúrou  

priemyslu v regióne 

7. nedostačujúce  prostriedky na adekvátne 

ohodnotenie učiteľov a 

odborných zamestnancov školy 

8. široké spektrum odborníkov z rôznych oblastí 

priemyslu  

8. koncentrácia vysokého počtu žiakov - možné 

ohrozenie žiakov jednoduchším prístupom 

k návykovým látkam 

9. výborné referencie absolventov  9. chýbajúce atletické ihrisko 

10. úspešné realizovanie projektov 10. silne segmentovaný trh práce 

11. atraktívna ponuka mimo vyučovacích aktivít 
11. neschopnosť komunikovať v cudzom jazyku – 

učiteľov nejazykárov 

12. komplexnosť školy a jej poloha 
12. slabé ekonomické zázemie pre alternatívne 

formy výchovného pôsobenia  

13. školiace strediská pre oblasť výpočtovej 

techniky a CAD systémov 

 

14. otvorená komunikácia medzi učiteľmi a žiakmi  

15. dobré referencie v odborných kruhoch  

16. pružné reagovanie na ponuky a pracovné 

príležitosti 
 

17. dobré softvérové a hardvérové vybavenie  

18. veľký záujem uchádzačov o väčšinu študijných 

odborov 
 

19. viac ako  65. ročná história školy   

20. rozvíjanie sebavedomia a komunikatívnosti 

žiakov 
 

Príležitosti: Riziká: 

  

1. silný priemysel v regióne a dopyt 

po kvalifikovanej pracovnej sile  
1. klesajúca demografická populačná krivka  

2. bohatá ponuka krúžkov a záujmovej činnosti 
2. spoločenské  nedocenenie potreby kvalitného 

vzdelávania 

3. súťaže v odborných zručnostiach 
3. ľahký prístup žiakov k návykovým látkam 

mimo školy 

4. zapojenosť školy do rôznych projektov 
4. veľká tolerancia spoločnosti – alkohol, 

fajčenie a pod. 

5. športové turnaje a súťaže 5. možná recesia v priemysle 
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6. organizáciou odborných súťaží (okresné a 

krajské kolo SOČ apod.) získavať a upevňovať 

si prestížne postavenie medzi školami regiónu 

6. odmietanie reálnosti rizika  pri riešení 

výchovných problémov zo strany niektorých 

rodičov („Môjho dieťaťa sa to netýka“) 

7. spolupráca s rodičmi, Žilinskou univerzitou 

a firmami v regióne, možnosti získania 

zamestnania 

7. nedostatok vlastných finančných prostriedkov 

na realizáciu cieľov  

8. kontakty na zahraničie  
8. neochota žiakov učiť sa, spokojnosť 

s priemerom  

9. možnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov 
9. znižovanie vedomostnej úrovne žiakov 

prichádzajúcich zo ZŠ 

10. využívanie priestorov školy i pre mimoškolské 

aktivity (prenájmy, kurzy a pod.) 
10. stúpajúca agresivita žiakov i rodičov 

11. užšia spolupráca so samosprávou 
 

 
 
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  

 

1. Zlepšovať psychohygienické podmienky pri vyučovaní opatreniami: 

- podľa finančných možností pokračovať vo výmene podlahových krytín v triedach 

(položenie plávajúcej podlahy a na poschodiach vydláždenie alebo liata podlaha), 

- ak budú vhodné projekty, zabezpečiť do jazykových učebni kúpu interaktívnych 

panelov, 

- zabezpečiť výmenu dataprojektorov, ktoré vzhľadom na svoju životnosť už nevyhovujú 

pre realizáciu výchovnovzdelávacieho procesu, 

- zrekonštruovať jazykové učebne, 

- zvyšovať úroveň separovaného zberu plastov, 

- v spolupráci so ŽSK zabezpečiť revitalizáciu športového areálu školy, 

- v spolupráci so ŽSK zabezpečiť opravu striech, 

- skúmaním vhodných výziev pokúsiť sa podať projekt na vybudovanie novej učebne 

sieťových technológií, 

- zakúpiť moderné zariadenia a učebné pomôcky do dielní, 

- vymeniť zvyšnú časť školských serverov za nové, 

- zlepšiť psychohygienické podmienky v kabinetoch pre učiteľov nakúpením nového 

nábytku. 

2. Častejšie uskutočňovať hospitácie zástupcov na vyučovaní nových učiteľov s cieľom 

pomôcť im pri zvyšovaní kvality vedenia výchovnovzdelávacieho procesu. 

3. Pokračovať v spolupráci s Centrom voľného času pri Strednej odbornej škole drevárskej 

a stavebnej v Krásne nad Kysucou hlavne pri športových krúžkoch a krúžkoch technického 

zamerania. 

4. Poskytovať vyššiu podporu žiakom pri účasti na súťažiach predovšetkým odborného 

charakteru. 

5. Zvýšiť úroveň spolupráce so základnými a strednými školami v regióne v rámci Centra 

odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom školení a kurzov.  

6. Zapojiť sa do projektov financovaných z prostriedkov MŠVVaŠ SR a EÚ na modernizáciu 

výchovnovzdelávacieho procesu.  
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7. Vybudovať oddychovú zónu pre žiakov v átriu školy a dokončiť vybudovanie jazierka. 

8. Zabezpečiť uzavretie priestoru na vyučovanie na jednotlivých poschodiach osadením 

pohyblivých dverí v ústí pri schodišti.  

 

21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON 
POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 

 
Kód Kód a názov 

študijných 
a učebných 
odborov   

Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov  

počet 
žiakov 

ďalšieho 
štúdia 

počet 
zamestnaných 

žiakov 

z toho: počet evidovaných 
nezamestnaných žiakov                

k 15. 09. 2019 
počet žiakov 

zamestnaných 
v odbore, ktorí 

vyštudovali 

2381 M strojárstvo 21 7 13 12 1 

3981 M technické lýceum 22 17 4 3 1 

2387 M mechatronika 30 20 7 6 3 

2675 M elektrotechnika 52 39 10 8 3 

2694 M 
Informačné 
a sieťové 
technológie 

60 53 6 5 1 

3968 M logistika 25 7 15 13 3 

Spolu: 210 143 55 47 12 

 
 

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

 
- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  

 

Škola sídli vo vlastnej budove, ktorá sa nachádza  pri pobreží rieky Kysuca. Je ľahko dostupná 

zo všetkých častí Kysuckého Nové Mesta a priľahlých oblastí. V uplynulom školskom roku školu 

navštevovalo  844 žiakov.  

Škola má multifunkčné ihrisko, dve telocvične, posilňovňu, pohybové štúdio, kuchyňu, školskú 

jedáleň, školský internát, kancelárske a skladovacie priestory a školskú knižnicu.  

V pavilóne všeobecných učební, odborných učební a strediska TEI je 56 učební (27 teoretických, 29 

odborných). V pavilóne dielne máme 8 špecializovaných odborných učební. Celkový počet učební 

vrátane dielní je 64. Z toho je v 33 učebniach nainštalovaná interaktívna tabuľa, v 27 sú 

dataprojektory s počítačom a plátnom, a v 4 učebniach sú aj hlasovacie zariadenia. Vo všetkých 

učebniach je pripojenie na internet. 

Z 27 odborných učební sú pre odborné predmety: 

- 15 odborných učební pre informatiku a výpočtovú techniku, v každej je po 15 až 17 

počítačov: 

 odborná učebňa sieťových technológií I  (NetAcad akadémia), 

 odborná učebňa sieťových technológií II (NetAcad akadémia), 

 odborná učebňa databázových systémov a tvorby www stránok, 

 odborná učebňa IVT (Office, digitálne multimédia I), 

 odborná učebňa IVT 1 (základy informatiky, Office, C, C++), 
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 odborná učebňa IVT 2 (základy informatiky, Office, C, C++), 

 odborná učebňa programovania mikroprocesorov AVR I, 

 odborná učebňa programovania mikroprocesorov AVR II, 

 odborná učebňa programovania v AutoCAD I, 

 odborná učebňa programovania v AutoCAD II, 

 odborná učebňa administratívy, korešpondencie a počítačová podpora logistiky I, 

 odborná učebňa administratívy, korešpondencie a počítačová podpora logistiky II, 

 odborná učebňa administratívy, korešpondencie, 

 odborná učebňa elektroniky I (MicroCap, logické obvody), 

 odborná učebňa elektroniky II (LabVIEW, Multisim). 

- laboratória: 

 pneumatiky a hydrauliky, 

 elektrotechnických meraní, 

 elektroniky, 

 základov elektrotechniky, 

 programovanie PLC automatov,  

 mechatroniky a robotiky, 

 pre programovanie CNC strojov – fréza a sústruh, 

 skúšobňa materiálov, 

 kontroly a merania, 

 pre logistiku. 

- 2 jazykové učebne. 

 

V pavilóne dielní sú tieto učebne pre dielenské vyučovanie: 

- sústružňa, 

- zámočnícka dielňa, 

- zvarovňa a kováčňa, 

- učebňa elektroniky I (výroba plošných spojov, osadzovanie a oživovanie zariadení), 

- učebňa elektroniky II (OrCAD, Eagle, výroba plošných spojov, osadzovanie a oživovanie 

zariadení), 

- učebňa elektrotechniky (elektroinštalácia, silnoprúd, meranie, elektrotechnická spôsobilosť), 

- učebňa pre inštaláciu a opravu počítačov, serverov a periférnych zariadení, 

- učebňa automobilovej techniky. 

Súčasťou pavilónu dielní sú aj:  

- frézareň, 

- stolárska dielňa. 

 

V škole je 23 kabinetov pre učiteľov – každý učiteľ má v kabinete svoje pracovné miesto. V každom 

kabinete je počítač pripojený na internet. Kabinety boli vybavené novým nábytkom. Výchovná  

poradkyňa má vlastný kabinet. Žiaci trávia prestávky v relaxačných kútikoch,  na chodbách 

(zabezpečených a nainštalovaných bolo 150 sklápacích sedadiel), bufete, knižnici. Súčasťou areálu 

školy je átrium - park, ktoré v priaznivom počasí slúži žiakom aj zamestnancom školy na relaxáciu. 

V átriu bolo vybudované jazierko. V škole je vytvorená počítačová sieť. Žiaci i učitelia majú prístup 

na internet. Každý učiteľ ma zriadenú školskú e-mailovú schránku. V  škole pracovala rada školy, 

ktorá má 11 členov a vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci 

školy, kontroluje činnosť vedenia školy a iniciuje zmeny v činnosti školy, ktoré by ju posunuli 
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dopredu. Tiež je zriadená  žiacka školská rada, ktorá sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania, 

podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň pomáha organizovať, rieši 

problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Vedenie školy má veľmi dobrú spoluprácu 

so združením rodičov,  ktoré koordinuje spoluprácu rodičov žiakov a školy pri napĺňaní výchovných 

a vzdelávacích cieľov. Mnohí rodičia našich žiakov sú absolventmi práve tejto školy, čo svedčí 

o tom, že jej dôverujú. 

Vzhľadom na vek školy je potrebné zabezpečiť rekonštrukciu hygienických zariadení v pavilóne 

odborných učební a dielní a podlahových krytín na chodbách i v niektorých triedach.  

Súčasťou školy je školská kuchyňa a školská jedáleň, ktorá pripravuje raňajky, obedy a večere pre 

žiakov našej školy, žiakov bývajúcich v internáte, žiakov gymnázia. Vzhľadom na opotrebovanie 

niektorých zariadení sa priebežne obnovuje vybavenie kuchyne. Je tam potrebné zrekonštruovať 

odsávanie a podlahu. 

Pri škole je zriadený školský internát s kapacitou  170 lôžok. Tento školský rok sa uskutočnila 

rozsiahla rekonštrukcia exteriéru i interiéru školského internátu. V súčasnosti poskytuje služby 

hotelového typu. 

 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 

Záujmová činnosť: 

 prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2018/2019: 

Zaradenie Názov krúžku 
Počet 
žiakov 

Vedúci krúžku 
(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné 

Slovenský jazyk a literatúra jednoducho 18 Mgr. Beáta Kocifajová 

Konverzácia v ANJ 15 Mgr. Andrea Belancová 

Slovenský jazyk a literatúra moderne 15 Mgr. Petra Čejková 

Konverzačné témy z anglického jazyka 30 Mgr. Renáta Mäkká 

Angličtina bez problémov 26 Mgr. Renáta Mäkká 

Slovenský jazyk 17 PaedDr. Dana Kapitánová 

Slovenský jazyk a literatúra v kocke 17 Mgr. Zuzana Konštiaková 

Nemčina v kocke 19 Mgr. Zuzana Konštiaková 

Slovenský jazyk a literatúra 17 Mgr. Erika Kubaščíková 

Cestujeme s angličtinou 16 Ing. Mária Slaviková 

Slovenský jazyk a literatúra zaujímavejšie 21 PaedDr. Viera Janásiková 

Nemecký jazyk jednoducho 16 Mgr. Petra Čejková 

Technické 

Grafické systémy pre projekty 15 Ing. Božena Bobeková  

Java a iné jazyky 16 Ing. Dušan Dragúň 

C++ v elektronike 15 Ing. Mgr. Ján Dudešek 

Počítačové konštruovanie 15 Ing. Michal Zlatoš 

Fotografický krúžok 17 Ing. Peter Sovík 

Technologické cvičenia 16 Ing. Janka Hlavatá 

Praktická elektronika 15 Ing. Ivan Hundák 

Internet pre všetkých 19 Ing. Rozália Kopásková 

Programovanie PLC automatov 15 Ing. Peter Tvrdý 

Výchova k podnikaniu 23 Ing. Lenka Mravcová 

Program Olymp - výpočet miezd 15 Ing. Jozefa Orlinská 

Robotika 2 - Lego Mindstorms EV3 15 Mgr. Patrik Predajňa 

Logistika 16 Ing. Jana Škulaviková 

Športové 
Volejbal 1 16 Ing. Pavol Staník 

Volejbal 2 16 Ing. Pavol Staník 
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Turistický krúžok 15 Mgr. Mária Maxianová 

Futsal 18 Mgr. Boris Drexler 

BOBYHAL - halový futbal 17 Mgr. Igor Novotný 

Cvičíme v posilňovni 1 22 Mgr. Jozef Uher 

Cvičíme v posilňovni 2 22 Mgr. Jozef Uher 

 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 

Krajské kolo 

SOČ: 

strojárstvo 

informatika 

 

 

 

 

ekonomika a riadenie 

 

Daniel Sedlák 

Sebastián Štefanka 

Matej Dipčár 

Michal Smolka 

Peter Strýček 

Martin Kubanda 

Vanesa Cingelová 

Gabriela Cabadajová 

 

2.miesto 

2.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

4.miesto 

4.miesto 

1. miesto 

1. miesto 

ZENIT v programovaní  A 
Tomáš Lokša  

Peter Strýček  

3.miesto 

4.miesto 

Zenit v elektronike 
Matej Trlík  

Michal Bača  

1. miesto 

2. miesto 

Zenit v programovaní WEB Michal Hanuliak 3.miesto 

Zenit v strojárstve- A 

 

 

Zenit v strojárstve- C 

Halúska Martin 

Sedmák Daniel  

Vilím Jozef  

Urbánek Patrik 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

6. miesto 

3D print Závodský Radovan  1. miesto 

Olympiáda NEJ 
Haluza Michal 

Laurovič Jakub 

1. miesto 

2. miesto 

Hviezdoslavov Kubín 
Rebeka Beáta 

Panáková 

bez 

umiestnenia 
   

Celoslovenské 

kolo  

SOČ: 

strojárstvo 

 

informatika 

 

 

 

ekonomika a riadenie 

 

Daniel Sedlák 

Sebastián Štefanka 

 

Michal Smolka  

Matej Dipčár 

 

Vanesa Cingelová 

Gabriela Cabadajová 

 

6.miesto 

6.miesto 

 

4.miesto 

5.miesto 

 

bez umiestnenia 

bez umiestnenia 

INTERINFO  

(súťaž v písaní na počítači) 

Kristián Novák 

Nikola Kalužničinová 

2.miesto 

13.miesto 

Zenit v elektronike Matej Trlík  

Michal Bača  

5.miesto 

6.miesto 

Zenit v strojárstve- A Halúska Martin 7. miesto 

3D print Závodský Radovan I 4. miesto 

Istrobot 
Dávid Michalco, 

Tomáš Ondrejka 
bez umiestnenia 

ŠPONGIA 
Filip Schwarz, Matej 

Dipčár, Ľubomír Trpíš,  
8.miesto 
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TJBot 
Andrej Kopas, Lukáš 

Bugáň,  

bez umiestnenia 

 

RBA (Robotic Battle Alejova) 

Adrián Hložný,  

Michal Čečko,  

Samuel Šulo,  

7.miesto 

Junior Internet 
Michal Hanuliak, 

Martin Kubanda  
bez 

umiestnenia 
 

NAG 2019 – 22. 03. 2019 

Súťažná trojica –  

Martin Paučin,  

Miloslav Smičík,  

Tomáš Sobek 

13.miesto 

ROBOT DAY  2019 TRENČÍN 

Súťaž v robotike  

disciplina Follower EASY <16R.- čiara 

 [1.súťažne družstvo team  “RAPTOR X” ] 

Markuš Andrej  

Zuzčák Daniel 

Klimek Daniel  

bez umiestnenia 

 

ROBOT DAY  2019 TRENČÍN 

disciplina Follower EASY <16R.- čiara 

 [2.súťažne družstvo team  “KORSINUS” ] 

Kováčik  Peter 

Chabroň  Erik 

Vojtek Marek 

bez umiestnenia 

 

ROBOT DAY  2019 TRENČÍN 

disciplina Follower EASY >16R.- čiara 

 [3.súťažne družstvo team  “IČO” ] 

Ondrejka Tomáš  

Michalco Dávid   

Kasák Timotej  

Hlava Ivan 

 

16.miesto 

ROBOT DAY  2019 TRENČÍN 

disciplina Follower EASY >16R.- čiara 

 [4.súťažne družstvo team  “TFM” ] 

Macura Samuel 

Zbojek František 

Duraj Tomáš 

 

29.miesto 

ROBOT DAY  2019 TRENČÍN 

disciplina Follower EASY >16R.- čiara 

 [5.súťažne družstvo team  “DIČO” ] 

Barčík  Tomáš  

Heglas Erik 

Hlava Ivan 

8.miesto 

ROBOT DAY  2019 TRENČÍN 

disciplina Follower HARD >16R.- čiara 

 [6.súťažne družstvo team  “McKING” ] 

Barčík  Tomáš  

Heglas Erik 

Berešík  Tomáš 

bez umiestnenia 

 

ROBOT DAY  2019 TRENČÍN 

disciplina Follower HARD >16R.- čiara 

 [7.súťažne družstvo team  “SPS IT” ] 

Barčík  Tomáš  

Hlava Dávid  

Hlava Ivan 

bez umiestnenia 

 

ROBOT DAY  2019 TRENČÍN 

disciplina Follower HARD >16R.- čiara 

 [8.súťažne družstvo team  “SNAPSOT” ] 

Kultán Peter 

Svrček Oliver   

Strelčík Šimon 

bez umiestnenia 

 

Olympiáda NEJ Haluza Michal 1. miesto 

KLOKAN 

Roman Kaláb 

Rebeka Beáta Panáková 

- kateg. KADET 012 

Matej Ďurana 

Tomáš Lokša 

- kateg. JUNIOR 034 

8. – 17. miesto 

21. – 26. miesto 

 

15. – 18. miesto 

19. – 22. miesto 

MEĎ 2019 Filip Dodek   45. miesto 

MSR v CNC sústružení a frézovaní 
Halúska Martin 

 
3. miesto 

   

Medzinárodné 
kolo 

 INTERINFO  

(súťaž v písaní na počítači) 
Kristián Novák 

3.miesto 

 

iBobor 99 žiakov 
bez umiestnenia 

 

IT  FITNESS  TEST 2018  15 
zo ziskom 53,07 

% 



 44 

lepší ako 

celoeuróp -sky  

priemer 50% 

ROBOTIADA 2019   BRNO  

Súťaž v robotike – disciplina Line Follower-

čiara 

 [1.súťažne družstvo team  “IČO” ] 

Ondrejka Tomáš  

Barčík  Tomáš  

Heglas Erik 

Hlava Dávid 

37.miesto 

ROBOTIADA 2019   BRNO  

Súťaž v robotike – disciplina Line Follower-

čiara 

 [2.súťažne družstvo team  “HAVRAN” ] 

Berešík Matúš 

Kasák Timotej 

Harvaník Filip  

 

64.miesto 

ROBOTIADA 2019   BRNO  

Súťaž v robotike – disciplina Sprint non-

Lego 

 [3.súťažne družstvo team  “DIČO” ] 

Ondrejka Tomáš  

Barčík  Tomáš  

Heglas Erik 

Hlava Ivan 

bez umiestnenia 

 

SMC Stříbrný píst – pneumatické systémy, 

20.03.2019, Vyškov u Brna, ČR 

Kristián Turiak, 

Koňušík Tomáš 
5. miesto 

SMC Stříbrný píst – programovanie AVR 

20.03.2019, Vyškov u Brna, ČR 

Kristián Turiak, 

Koňušík Tomáš 
2. miesto 

 
 prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových 

súťaží (nie regionálne kolá): 

 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo 

Hádzaná Chlapci - družstvo 2.miesto 

Volejbal Chlapci - družstvo 6.miesto 

Frisbee - Stredoškolská liga Ultimate 

Frisbee – Kvalifikácia na MSR – 

Stredoslovenské kolo 

 

Družstvo 

 

 

2. miesto 

Orientačný beh – CESOM E2 – 

jednotlivci 

- Pohár oslobodenia 

mesta Pezinok 

 

Tomáš Ondrejka  

 

Tomáš Ondrejka 

 

3. miesto 

 

3. miesto 

Bedminton  Chlapci  4.miesto 

Celoslovenské 

kolo  

Orientačný beh M 20 - Majstrovstvá SR 

v šprinte 
Tomáš Ondrejka  4. miesto 

Stolný tenis -  M-SR štvorhra juniori 

- MSR- jednotlivci 

juniori 

- Extraliga muži 

 

Orientačný beh –  jednotlivci 

                         –  MIX                                                                                         

 

Samuel Cyprich  

 

 

 

Tomáš Ondrejka    

1. miesto 

 

3. miesto 

3. miesto 

 

14. miesto 

  4. miesto 

Futbal  U 19 2. Slovenská liga – 

Juventus Žilina 

Jozef Sobol 

 
4. miesto 

Vzpieranie – do 69 kg  

M – SR  juniori 
Adam Jesenský  2.  miesto 

Frisbee  - Stredoškolská liga Ultimate 

Frisbee – Celoštátna olympiáda 

stredoškolákov GAUDEAMUS 

IGITUR 

Družstvo 3. miesto 

Plávanie – Majstrovstvá Slovenska 

juniorov 
Matúš Knapec  8. miesto 
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Kulturistika – juniori, Klasická 

kulturistika open Veľká cena Levoče 
Pavol Podkonický  2. miesto 

Medzinárodné 

kolo 

Majstrovstvá sveta stredných škôl 

v  ultimate frisbee v Le Mans 

(Francúzsko) 

 

Rudolf Kožík  3.miesto 

 

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
 

 stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát, centrum 

voľného času, stredisko odbornej praxe, jazyková škola): 

 A)  
 

Druh školského zariadenia 
Kapacita šk. 
zariadenia 

Počet žiakov  

Z toho počet 
žiakov, ktorí 
nie sú žiakmi 

školy 

Naplnenosť v % 

Centrum voľného času     

Stredisko odbornej praxe     

nemáme 
 
 

B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť) 

 

1 Kontaktné údaje školského zariadenia 

Názov školského zariadenia (v súlade so 

zákonom č. 245/2008 Z. z.) 

Stredná priemyselná škola Informačných 

technológií – Školský internát, Nábrežná 1325, 

Kysucké Nové Mesto  024 01 

Telefónne číslo 4220348 

Elektronická adresa  

Internetová adresa  

Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj,  

Riaditeľ školy a školského zariadenia Ing. Milan Valek 

Vedúci školského internátu (vedúci 

vychovávateľ) 
Mgr. Miroslav Dupkala 

 

2 Údaje o počte žiakov školského internátu 

Meno vychovávateľa: Adriána Horčičiaková     Poschodie: I.  

Počet žiakov na začiatku školského roka:     

SPŠ-IT - 

KNM 

SOŠS - 

KNM 
PaSa - Ca 

SOŠD - 

Za 

SOŠT - 

Ca 

SZŠsv.Fr.A 

- Ca 
OA - Ca OA - Za 

7 5 11 2 3 2 1 1 

 

Počet žiakov na konci školského roka: 

SPŠ-IT - 

KNM 
SOŠS - KNM PaSa - Ca SOŠD - Za SOŠT - Ca 

SZŠsv.Fr.A - 

Ca 

2 5 7 1 3 1 

 

Meno vychovávateľa: Anna Číčalová               Poschodie: II. 

Počet žiakov na začiatku školského roka:     

SPŠ-IT - KNM SOŠS - KNM SSUŠ – Za SOŠT - Ca SOŠD - KnK 

17 4 1 3 2 
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Počet žiakov na konci školského roka: 

SPŠ-IT - KNM SOŠS - KNM SSUŠ – Za SOŠT - Ca SOŠD - KnK 

16 4 1 1 2 

 

Meno vychovávateľa: Zuzana Berešíková     Poschodie: IV.  

Počet žiakov na začiatku školského roka:     

SPŠ-IT - KNM SOŠS - KNM SOŠsv.J.R – Za SOŠT - Ca SOŠD - Za Konzerv. - Za 

21 7 6 1 2 1 

Počet žiakov na konci školského roka: 

SPŠ-IT - KNM SOŠS - KNM SOŠsv.J.R – Za SOŠT - Ca SOŠD - Za Konzerv. - Za 

13 4 5 1 2 1 

 

2. 1 Údaje o počte žiakov školského zariadenia prijatých do prvého ročníka 

Škola 
Počet nastúpených 

Dievčatá Chlapci 

SPŠ – IT  15 

SOŠS - KNM  4 

PaSa - Ca 1  

SZŠsv.Fr.A - Ca 1  

SOŠT - Ca  2 

Konzerv. - Za  1 

 

2. 2 Údaje o počte ubytovaných žiakov v školskom zariadení 

Celkový stav žiakov: 

Škola Počet žiakov v školskom roku 

SPŠ – IT 45 

SOŠS - KNM 16 

SOŠD - KnK 3 

PaSa - Ca 11 

SZŠsv.Fr.A - Ca 2 

SOŠT - Ca 7 

OA - Ca 1 

SOŠD - Za 4 

OA - Za 1 

SSUŠ – Za 1 

SOŠsv.J.R - Za 6 

Konzerv. - Za 1 

SŠ internátna v KNM 10 

Celkový počet žiakov 108 

Počet výchovných skupín 3 Priemerný počet žiakov na VS 32 
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Stav žiakov počas roka: 

Začiatočný stav žiakov – September 2018 

SŠ 90 

SŠ internátna 10  

SPOLU 100 

V priebehu školského roka 2018/2019  

prihlásení žiaci 
SŠ  8  

Konečný stav žiakov k 31. 05. 2019 

DÔVODY ODCHODU ŽIAKOV: 

• osobné dôvody 

• ukončenie štúdia – maturitná 

skúška 

SŠ 45 

SŠ internátna 10 

SPOLU  55  

 

3  Výchovná činnosť v školskom roku 2018/2019  

 

Vo výchovných skupinách vychovávatelia prihliadali na sociálne zloženie žiakov, ich nároky, mentalitu, 

možnosti a ich potreby. Vychovávatelia za najdôležitejšie pokladali individuálny prístup k žiakom. 

Cielene napomáhali rozvoju tých stránok osobnosti mladého človeka, ktoré majú rozhodujúci význam 

pre výchovu k samostatnosti, angažovanosti, utváraniu návykov  na cieľavedomé, vhodné a tvorivé 

využívanie voľného času a neformálne vzdelávanie smerujúce k začleneniu sa do multikultúrnej 

a informačnej spoločnosti.  

Výchovné aktivity pozostávali z diskusií, prezentácií, prednášok, príprav programov, rozprávaní a iných 

foriem komunikácie so žiakmi, pričom v nich boli zahrňované všetky oblasti výchovy: 

 spoločenská výchova 

 mravná výchova a výchova k hodnotám 

 estetická výchova 

 pracovný výchova a rozumová výchova 

 telesná výchova 

 ekologická výchova 

 rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Hlavným cieľom záujmovej výchovnej činnosti bolo rozširovanie duševného obzoru, vedomosti, rozvíjanie 

talentov a zručnosti mladých ľudí. Úlohou záujmovej činnosti sme aktivizovali aj žiakov z menej podnetného 

prostredia. 

Veľkou výzvou nášho pôsobenia je lepšie využívanie voľného času žiakov, hlavne podchytenie tých, ktorí 

využívajú voľný čas nedostatočne a neefektívne, čo prispeje i k zlepšeniu disciplíny v internáte. A preto 

našou hlavnou činnosťou bude dôležité zlepšiť ponuku výchovno-vzdelávacej činnosti, hlavne rozšíriť škálu 

metód, foriem a prostriedkov pôsobenia na žiakov. Vo výchovných ponukách sme začali postupne využívať 

nové formy ako participácia, dramatizácia, tréning, brainstorming a pod.  

 

3.1 Pre školský rok 2018/2019 sme si stanovili ciele: 

 pozornosť sme upriamili na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov školského internátu 

 individuálne pristupovať k žiakom pri uspokojovaní ich potrieb 

 priaznivým prostredím sme vytvorili podmienky inovačných pedagogických metód s využitím 

informačných a komunikačných technológií 
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 harmonicky a celostne rozvíjať osobnosť žiakov mimo vyučovacieho procesu, keď sú mimo 

priameho vplyvu rodiny nahradiť im domáce prostredie 

 z výchovných skupín sa snažili vytvoriť plne integrované skupiny  

 vytvorili sme aktivity na podporu zdravia a rekreačnej telesnej výchovy  

 umožňovať zmysluplné využitie voľného času žiakov v rámci využívanie nových aktívnych 

a neformálnych prístupov v humanizácií výchovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci s rodičmi 

a školu 

 vychovať takého človeka, ktorý bude žiť v harmónii so svojím okolím a pomáhať žiakom vytvárať 

si vlastný hodnotový systém za pomoci tvorivého hľadania 

 starostlivo sa pripravovať na prácu a zvyšovať úroveň sebavzdelávania 

 prostredníctvom celého personálu vytvárať harmóniu na pracovisku  

 zvýšenie účasti žiakov na záujmovej činnosti 

 zlepšovať materiálno-technické vybavenie 

 

3.2 Vyhodnotenie 

 výchovná činnosť vychovávateľov bola založená na ponuke činnosti vo voľnom čase tak, aby boli 

uspokojené potreby a záujmy rozvíjajúce osobnosť čo najväčšieho počtu žiakov výchovnej skupiny 

 kvalitný pedagogický zbor 

 výchovno-vzdelávacie činnosti boli plánované a realizované v súlade s výchovných programom  

 spokojnosť žiakov a ich rodičov s poskytovanými službami 

 nadväzovali sme výchovnými aktivitami na výchovu v rodine a výchovno-vzdelávaciu činnosť školy 

 záujem o internát zo strany žiakov 

 zmysluplné záujmové aktivity podporujúce kreativitu žiakov 

 svojím pôsobením sme posilňovali u žiakov schopnosť samovzdelávania, podporovali neformálne 

zoskupenia, využívali najmä individuálne formy a metódy práce  

 podarilo sa nám doplniť materiál a pomôcky na záujmovú a výchovnú činnosť 

 vychovávatelia individuálne pristupujú k potrebám a problémom žiakov 

 preferovali sme partnerskú spoluprácu medzi žiakmi a nami 

 využívali sme neformálnu autoritu 

 

3.3 Ciele z plánu práce realizovali i prostredníctvom nasledovných aktivít, v členení podľa 

jednotlivých výchovných oblastí: 

a)Spoločenská a rozumová výchova 

Názov aktivity Forma realizácie 

Zoznamovacia párty 

Skupinové stretnutia 

Spoznaj svoje mesto, v ktorom študuješ 

Stretnutie internátnej rady 

Filmové posedenie 

 Európsky deň jazykov 

Zahrajme si! 

Poznáš svoje práva ako občana? 

Pozitívna nálada 

Mesiac úcty starších 

Biela palica 

Chudoba vo svete 

Halloween party 

Svet bez drog 

Empatia 

Hvezdáreň 

zážitková aktivita 

diskusia 

vychádzka mestom KNM 

ročný plán IR 

video 

rozhovor 

spoločenské hry 

diskusia 

rozhovor 

pomoc pri upratovaní  

zážitková aktivita 

prezentácia 

internátne podujatie 

prezentácia 

rozhovor 

pozorovanie, video 
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Neskúšaj cigaretu 

Výstup na Tábor 

Policajt 

Imatrikulácie 

Mikuláš na internáte 

Deň otvorených dverí 

Lucie 

Vianočné posedenie 

Vianočné trhy (Banská Bystrica) 

Zasnežené mesto 

Prázdninové zážitky 

Stavanie snehuliaka 

Test temperamentu 

Sánkovačka 

Pomôž slabšie prospievajúcim žiakom 

Pravidlá slušného správania 

1. polrok je za nami 

Výstup Budatínska Lehota 

Valentín 

Návšteva kaštieľa 

Karneval na internáte 

Zdravý spánok 

Hudobný večer 

Škodlivosť návykových látok 

Sebaobrana 

Deň narcisov 

Najkrajší korbáč 

Veľká noc 

Prázdniny 

Svetové náboženstva 

Stavanie mája 

Fandíme hokeju 

Opekačka 

Viem napísať životopis? 

Koncert 

Počítačová gramotnosť 

Budatín 

Piknik 

Sebahodnotenie 

Maturita 

Ukončenie strednej školy a čo ďalej 

Staromestské slávnosti - Žilina 

Rozlúčkový guláš 

Koncoročný výlet 

diskusia 

vychádzka 

prednáška 

spoločenské podujatie 

internátna akcia 

prezentácia 

internátna akcia – tradície 

program pripravovaný žiakmi 

výlet  

vychádzka 

rozhovor 

súťaž 

test 

vychádzka 

skupinové učenie 

debata 

sebareflexia 

vychádzka 

filmové podujatie 

výstava 

zážitková aktivita 

diskusia 

celointernátna akcia 

prezentácia 

prezentácia 

diskusia 

súťaž 

diskusia 

rozhovor 

prednáška 

aktívna účasť 

televízne podujatie 

vychádzka 

test 

internátna akcia 

prednáška 

návšteva  

posedenie 

diskusia 

rozhovor 

rozhovor 

internátna akcia 

celointernátna akcia 

výlet 

 

b)Mravná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

Názov aktivity Forma realizácie 

Spomenieš si za, čo si vďačný 

Priateľstvo medzi chlapcom a dievčaťom  

Rodinné vzťahy 

Rozdiel medzi láskou a priateľstvom 

Úcta k starším 

Výber partnera 

Psychohygiena 

Kyberšikana 

Droga nie je môj kamarát 

sebareflexia 

diskusia 

rozhovor 

prezentácia 

motivačný rozhovor 

diskusia 

prezentácia 

rozhovor 

prezentácia 
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Generačné rozdiely 

Pohlavné choroby 

5 jazykov lásky 

Byť dobrý rodič 

Rodinná mapa 

diskusia 

beseda s lekárom 

test 

prezentácia 

rozhovor 

 

e) Ekologická a pracovná výchova 

Názov aktivity Forma realizácie 

Hospodársky deň 

Darček pre prvákov 

Základy varenia, pečenia 

Oddychová zóna  

Separácia odpadov 

Zajac 

Netradičné kuchyne 

Ochrana životného prostredia 

Pochutinka 

Deň Zeme 

Vytvor potešenie 

Vytvor svoju tekvicu 

Hallowenská atmosféra 

Hallowenská polievka 

Uvarme si 

Jesenné inšpirácie 

Šarkan 

Tienidlo 

Maškrty 

Čistota pol života 

Rozvoňaj internát 

Vianoce  

Vytvor svoj autoportrét  

Minútka 

Medovníky 

Zimná mozaika 

Úprava okolia ŠI 

Valentínske srdiečka 

Fit pochúťka 

Kútik živej prírody na internáte 

Zber liečivých rastlín 

Darček ku dňu učiteľov 

Zdobenie kraslíc 

Kvetinová skalka 

Vytvor si masku 

Šetrenie energiami 

Knihovňa 

Naše výrobky na internáte 

Vytvor tablo 

individuálna práca 

výroba sovy z odpadového materiálu 

prezentácia 

realizácia  

osveta 

výrobky zo sena 

diskusia 

diskusia 

pečenie 

zber plastových vrchnákov 

práca s netradičným materiálom 

vyrezanie a zdobenie tekvíc 

výzdoba priestorov 

varenie 

praktická činnosť 

nástenková činnosť 

vlastná výroba  

servítková technika 

pracovná aktivita 

individuálna práca 

praktická činnosť 

výzdoba priestorov internátu 

maľovanie 

varenie 

pečenie 

maľovanie na sklo 

brigáda 

príprava darčekov 

studená kuchyňa 

starostlivosť o kvety 

vychádzka  

výroba dekorácie zo sadry 

maľovanie voskom 

sadenie a úprava kvetov 

vlastná práca 

diskusia 

praktická činnosť 

výstava 

spolupráca 

 

d) Telesná výchova 

Názov aktivity Forma realizácie 

Športové aktivity 

Futbal 

Posilňovňa 

Zahrajme si vonku 

krúžky 

súťaže 

posilňovacie cvičenia 

multifunkčné ihrisko 
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Turistika 

Večerné prechádzky 

Cvičme a hýbme sa 

Športom ku zdraviu 

Freesbee 

Zacvičme si  

Cvičíme pre svoje potešenie 

Zasnežená príroda 

Florbal  

Chcem nefajčiť ale športovať 

Buď fit 

Športový večer 

Základ zdravia 

Volejbal 

Večerná hygiena 

Spi zdravo 

Deň bez tabaku 

Ja a fitnes 

Poruchy príjmu potravín 

Sebaobranné cvičenia 

túra 

beh 

aerobik 

diskusia 

súťaž 

cvičenia pre zdravú chrbticu 

motivácia 

vychádzka 

súťaž 

prezentácia 

cvičenia 

turnaj 

diskusia 

súťaž 

prednáška 

diskusia 

rozhovor 

precvičovanie 

prezentácia  

ukážka 

 

e) Príprava na vyučovanie 

Názov aktivity Forma realizácie 

Študijný čas pre žiakov 

Pomôžme si navzájom 

Študijné návyky 

Organizácia študijného rozvrhu 

Spolupráca s učiteľmi 

Pomoc pri učení 

Ako sa lepšie učiť 

Celoživotné vzdelávanie 

Učme sa cudzie jazyky 

Tréma a stres 

Maturita 

Opakovanie na maturitné skúšky 

Sledovanie dochádzky a študijných výsledkov 

žiakov 

sebavzdelávanie 

skupinové učenie 

rozhovor 

diskusia 

návšteva školy 

spoločná príprava 

diskusia 

rozhovor 

prezentácia 

test 

diskusia 

spolupráca 

 

spolupráca s rodičmi a učiteľmi 

 

4 Výchovné opatrenia v školskom roku 2018/2019 boli udelené nasledovne: 

 

Štatistika výchovných opatrení podľa druhu: 

Pochvala riaditeľom SPŠ-IT:  0, pochvala vedúcim vychovávateľom pre školský internát: 5 

 aktívna účasť na výchovných činnostiach 

Pochvala vychovávateľom:  10, vzorné správanie, zabezpečovanie internátnych akcií 

Vylúčenie z ŠI:0 

Podmienečné vylúčenie zo ŠI:3, neskorý príchod na ŠI, neohlásenie neprítomnosti, požitie alkoholu 

Pokarhanie riaditeľom SPŠ-IT:0 

Pokarhanie vychovávateľom:13, rušenie nočného kľudu, neporiadok na izbe, neskorý príchod, neohlásenie 

neprítomnosti 
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5  V školskom roku 2018/2019 pracovali tieto záujmové útvary: 

 

Názov záujmového útvaru Vedúci 

Šikovné ruky Anna Číčalová 

Športový krúžok Zuzana Berešíková 

Kuchtíme spolu Mgr. Adriána Horčičiaková 

 

Záujmové krúžky boli organizované na báze dobrovoľnosti. Školský internát využíva na záujmové 

vzdelávanie vzdelávacie poukazy, ako bonusový systém finančnej podpory v zmysle z. 597/2003 Z. z. 

o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky boli v plnom rozsahu použité 

na financovanie činnosti záujmových útvarov pôsobiacich v ŠI. 

 

6 Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov školského  

zariadenia 

 

     Pedagogickí zamestnanci 

Vedúci školského internátu Mgr. Miroslav Dupkala 

Skupinové vychovávateľky 

Anna Číčalová 

Zuzana Berešíková 

Mgr. Adriána Horčičiaková 

 Všetci pedagogickí zamestnanci majú potrebnú  odborno-pedagogickú  a zdravotnú spôsobilosť   

     na výkon zamestnania. 

 

   Nepedagogickí zamestnanci 

Skladník  Mária Sidorová 

Internátny vrátnik Ján Kačerík, Mirolav Ščamba 

Upratovačky Anna Drahníková, Jozefína Malíková, Iveta Prodajová 

 

7  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školského zariadenia 

V školskom roku 2018/2019 boli vychovávatelia prihlásení na vzdelávanie: 

Meno Vzdelávanie Ukončenie 

Adriána Horčičiaková Adaptačné vzdelávanie 30. 10. 2018 

 

8  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školského zariadenia 

 

V priebehu školského roku 2018/2019 školský internát okrem bežnej údržby vytváral materiálno – technické 

podmienky pre chod a rozvoj školského internátu a modernizáciu výchovnovzdelávacieho procesu. 

Priestorové a materiálno-technické podmienky internátu sú zrekonštruované a z modernizované. 

Pripojenie na wifi signál je možné na každej žiackej izbe.  

Priestory školského internátu: 

 2 kuchynky 

 internátna jedáleň 

 spoločenská miestnosť s kalčetom a biliardom 

 knižnica spojená so študovňou 

 hudobná miestnosť s klavírom 

 počítačová miestnosť 

 pracovná dielňa 

 moderne vybavená spoločenská miestnosť  
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Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá je súčasťou školy a ŠI.  

Kapacita internátu je 170 žiakov. Ubytovacia časť je riešená bunkovým systémom. 

 

9   Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 

 

V školskom roku 2018/2019 sme spolupracovali so : 

1. školou 

2. CVČ pri Strednej priemyselnej škole drevárskej v Krásne nad Kysucou 

3. hvezdárňou v KNM 

4. knižnicou v KNM 

5. kaštieľom Radoľa 

6. plavárňou v Čadci 

7. galériou Pavla Mušku 

 

10  Spolupráca ŠI s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

 

Vychovávatelia v školskom roku 2018/2019  uskutočňovali sme pravidelne telefonické rozhovory s rodičmi 

žiakov. V školskom roku 2018/2019 sa konalo Plenárne zasadanie Rodičovského združenia, ktorého 

sa  zúčastnil vedúci školského internátu. 

 

11  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v školskom 

zariadení v školskom roku 2018/2019 

 

V sledovanom roku nebola vykonaná inšpekcia z úrovne ŠŠI 

 

12 Oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 výhodná poloha blízko centra mesta 

 ŠI sa nachádza v areály školy 

a prechodovo spojený 

 výhodné vlakové a autobusové spojenie 

do Čadce a Žiliny 

 kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov 

 týždenné záujmové ponuky zamerané na 

každú oblasť výchovy 

 dobré vybavené priestory na realizáciu 

krúžkovej činnosti (kuchynky, pracovná 

dielňa, posilňovňa) 

 vybavenie ŠI 

o wifi pripojenie 

o vybavené spoločenské miestnosti 

– relaxačné posedenie, biliard, 

kalčeto, TV) 

o počítačová miestnosť 

o hudobná miestnosť 

o knižnica spojená so študovňou 

 nezáujem žiakov  o jednotlivé záujmové 

aktivity ŠI 

 neatraktívnosť povolania vychovávateľa, 

z hľadiska časového fondu 



 54 

o  pracovná dielňa 

o  kuchynky 

o  internátna jedáleň 

o  posilňovňa 

o  telocvičňa 

o  multifunkčné ihrisko 

o  vytvorené priestory pre 

samoštúdium 

 internátna rada 

 pravidelný odber časopisu - 

Vychovávateľ 

Príležitosti Ohrozenia 

 modernizácia žiackych izieb, priestorov 

a okolia ŠI 

 vytvorenie oddychovej zóny 

 vytvorenie priestoru na vyjadrovanie 

postojov, názor    

 realizácia neformálneho vzdelávania 

 otvorené hodiny a odovzdávanie skúsenosti 

 spolupráca s rodičmi, s CVČ 

 zapájanie sa do výziev a projektov 

 zlé sociálne pomery žiakov v rodine 

 silný vplyv negatívnych prvkov na mládež 

prostredníctvom médií  

 správanie žiakov  

 nedostatok finančných možností 

 

 

Riešenia 

 aktualizovať našu web stránku ŠI  

 rozširovať spoluprácu s inštitúciami v meste 

 publikačná činnosť 

 pravidelne skvalitňovať vzhľad priestorov školského internátu a estetiku 

 

 

 

 

 

Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

a školského zariadenia za školský rok 2018/2019 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 

 

Dátum:24.10.2019 

Podpis riaditeľa a pečiatka školy:  

 


